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تخصیص ۳۰۰ میلیارد تومان برای 
بیمه »زنان سرپرست خانوار«

رئیــس فراکســیون زنان مجلس شــورای 
اســامی از تخصیص ۳۰۰ میلیــارد تومان در 
قالب برنامه ششــم و بودجه ۹۸ برای بیمه زنان 

سرپرست خانوار و زنان بد سرپرست خبر داد.
فریده اوالد قباد در رابطه بــا طرح بیمه زنان 
سرپرســت خانوار که بار دیگر در مجلس مطرح 
شده اســت، اظهار کرد:  در برنامه ششم توسعه 
مصوبات خوبی را برای پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی تصویب کردیم که ماده ۸۰ را شــامل 
می شــود و بودجه ها متناســب با ایــن برنامه 

تخصص می یابد.
وی از تخصیــص ۲۳۰ میلیارد تومان بودجه 
برای پیگیری از آسیب های اجتماعی در بودجه 
سال جاری سخن گفت و افزود: برای بودجه ۹۸ 
با توجه به جلســات کمیسیون های تخصصی از 
جمله جلسه فراکسیون زنان مجلس با سازمان 
بهزیستی، وزارت کار و ســایر وزرا، حدود ۳۰۰ 
میلیارد تومان برای بیمه زنان سرپرست خانوار 

و نیز زنان بدسرپرست مصوب شد.
این نماینده مجلس با اشــاره بــه اینکه این 
زنان همان مادرانی هســتند که تربیت نســل 
آینده را برعهده دارند، یادآور شــد: بودجه ۳۰۰ 
میلیارد تومانی در صحــن علنی مجلس مصوب 
شد و پیشنهاِد آن از سوی کمیسیون اجتماعی 
مجلس نیز مطرح شد، ولی سقف اعتبار را تعیین 

نکرده بودند.
اوالد قباد افزود: بیشترین ارباب رجوع ما زنان 
بد سرپرســت یا زنان سرپرست خانوار هستند و 
ما نمی توانیم این افراد را به ِصرِف تصویب قانون، 

رها کنیم.
وی با تأکید بر اینکه نمایندگان کمیته امداد 
و سازمان بهزیســتی نیز در این جلسات حضور 
دارند، خاطرنشــان کرد: به ما اعام شده تا برج 
۹ میزانی از بودجه به بیمه زنان سرپرست خانوار 
و بد سرپرست تخصیص یافته ولی در اسفند ماه 

جاری نیز باید نظارت را ادامه دهیم.
    

ساالنه بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار 
کودک ازدواج می کنند

مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه با بیان اینکه 
ســاالنه بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار کــودک ازدواج 
می کنند، گفت: ازدواج مردان سن باال با دختران 

کم سن و سال کودک آزاری محسوب می شود.
علی کاظمــی گفت: در مــاده ۴۷۱۰ قانون 
مدنی قیدی بــرای ازدواج در نظر گرفته شــده 
که پسران بعد از ۱۵ سالگی و دختران بعد از ۱۳ 
ســالگی می توانند ازدواج کنند، اما اگر دادگاه و 
پدر و مادر تشــخیص دهند که کودک می تواند 
زیر سن تعیین شــده ازدواج کند، این اجازه به او 

داده می شود.
وی در ادامــه بیان کرد: اســناد بین المللی و 
رویه برخــی از ســازمان های بین المللی مانند 
کمیته حقوق کودک و کمیته منع تبعیض علیه 
زنان، محدوده ســنی برای ازدواج را ۱۸ سال در 

نظر گرفته اند.
وی  بیان کرد: امروزه مســئله ای تحت عنوان 
کودک همســری داریم بطوری که ساالنه بین 
۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار . کودک ازدواج می کنند، اینها 
به طور رسمی ازدواج کرده اند، اما مشکل عمده ما 
افرادی هستند که خارج از فرآیند رسمی ازدواج 
می کنند. البته امروزه به ازدواج درسن پایین ایراد 

گرفته اند که باید تفاوتی ایجاد شود.
او در خصــوص الیحه حمایــت از حقوق 
کودکان بیان کرد: این الیحــه همه کودکان 
در معرض خطر را مورد توجــه قرار می دهد، 
رویکرد قانونگذاری ما تاکنون بیشتر به کودکان 
بی سرپرســت توجه و آن ها را برجسته کرده 
اســت، اما در الیحه کنونی همــه کودکان در 
معرض خطر قابل توجه هســتند مانند اینکه 
کودکی که والدین یا خودش معتاد هستند یا 

کودکی که اختال جسمی و روانی دارد.

از گوشه و کنار

آذر فخری

حقوق شــهروندی؟ بله! همان 
حق و حقوقــی که منشــورش در 
آذرمــاه ۹۵ تدویــن و تنظیم و در 
اختیار مردم نهاده شــد. منشوری 
در ۲۲ حق که بســیاری از مواد آن 
برای مردم ما هم تــازه بود و هم دور 

از انتظار. 
بســیاری از حقوقی کــه در این 
منشور از آن ها یاد شده، نه فقط برای 
مردم که برای بسیاری از مسئوالن 
نیز تازگی ها و شگفتی هایی داشت. 
مثا حق دسترسی به فضای مجازی، 
حق مســکن و از همــه مهم تر حق 
اشتغال و کار شایســته و چندین و 
چند حق دیگر کــه این روزها دیگر 
برای بســیاری از مردم مــا، صرفا 
رویایی دســت نیافتنی اند و مثا در 
اوضاع و احوال امــروز مردم پیش 
و بیش از آن که به فکــر خرید خانه 
باشــند در پی گذران روزمره خود و 

رساندن آن به شب اند. 
حقوق شــهروندی؟ بلــه! اغلب 
ما به احتمال زیــاد دیگر آن  را از یاد 
برده ایم. در کشــاکش روزگاری که 
قیمت هیچ چیز از ساعتی به ساعت 
بعد دوام ندارد، کشاندن پای منشور 
حقوق شــهروندی به میــان از آن 
کارهای عبثی به نظر می رســد که 
حتما معترضانی هم دارد؛ آن هایی 
که معتقدند در گیروداری که مردم 
محتــاج نان شب شــان هســتند، 
دیگر چه جــای »منشــورحقوق 

شهروندی«؟ 
اما از قضا، در همین روزهاســت 
که باید با سماجت تمام به سراغ این 
منشــور رفت و به تک تک مواد آن 
سرک کشــید. چراکه این منشور با 
آن مواد به شدت ایده آلش، نه فقط 
روی کاغذ ماند و هرگــز به مرحله 
عمل نرسید، بلکه برخی مسئولین 
طوری آرام و آهسته از روی آن عبور 
کردند که مبادا ترک بردارد چینی 

انتظارات مردم.

حقوق شهروندی
 چه بود اصال؟!

بــر  حقــوق شــهروندی بنا
اعتقاد برخــی جامعه شناســان و 
کارشناسان، منشوری بود که بدون 
جامعه شناسی و بسترسازی مناسب 
تدوین شــد و در اختیار مردم قرار 
گرفت و در مــردم انتظاراتی ایجاد 
کرد که بستری برای پاسخگوی به 
این انتظارات نه در توش وتوان دولت 
وجود دارد و نه در سطح جامعه. در 
واقــع بعضی ها معتقدنــد بگذاریم 
اژدهای این منشور هم چنان خفته و 

فراموش شده بماند!
»منشــور حقوق شــهروندی« 
شــامل ۲۲ حق و ۱۲۰ ماده اســت 
و با هدف اســتیفا و ارتقای حقوق 
شــهروندی و به  منظــور تدویــن 
»برنامه و خط  مشی دولت« موضوع 
اصل ۱۳۴ قانون اساســی، تنظیم 
شد و شــامل مجموعه ای از حقوق 
شهروندی است که یا در منابع نظام 
حقوقی ایران شناســایی  شــده اند 
و یا دولت برای شناســایی، ایجاد، 
تحقق و اجرای آن ها از طریق اصاح 
و توســعه نظام حقوقــی و تدوین و 
پیگیــری تصویب لوایــح قانونی یا 
هرگونه تدبیر یا اقــدام قانونی الزم 
 تاش جدی و فراگیر خود را معمول 

داشته است.
طبق ســازوکار اجرایی و نظارت 
بر حسن اجرای حقوق شهروندی، 
رئیس جمهــور باید بــرای نظارت، 
هماهنگــی و پیگیــری اجــرای 

مناســب تعهدات دولــت در این 
منشــور، دســتیار ویژه ای انتخاب 
کند؛ پیشــنهاد برنامه و خط  مشی 
مربوط به اجرای کامل منشور حقوق 
شهروندی از جمله مسئولیت های 

دستیار ویژه است. اما...
اما ســطح و حجم مطالباتی که 
شهروندان با ســند منشور حقوق 
شــهروندی پیدا کرده انــد، آن قدر 
باالســت که باید ســال های سال 
بگــذرد و دولــت، مجلــس و قوه 
قضائیه تغییرات بســیاری در روند 
کاری، رفتــار ســازمانی و فرهنگ 
عمومی خود ایجاد کننــد تا بتوان 
گفت در ایران، حقوق شــهروندی 
به صورت تمام و کمال اجرا می شود. 
در واقــع پیش نیاز اجــرا و تحقق 
حقــوق شــهروندی، اول آمادگی 
و آگاهــی فرهنگــی و اجتماعی و 
مردم شناســانه خــود مســئوالن 
اســت و بدون ایــن پیش نیازهای 
بســیار مهم و اساســی، نمی توان 
 هیــچ امیدی بــه تحقــق حقوق 

شهروندی داشت!  
اول معیشت

 بعد حقوق شهروندی!
عده ای که احتماال یا منشــور را 
اصا نخوانده اند یا اشراف چندانی بر 

مواد آن ندارند، معتقدند دولت اول 
باید وضعیت معیشت شهروندان را 
بهبود بخشــد، چون اگر معیشــت 
آدمــی تامیــن نشــود، کرامتش 
لکــه دار می شــود و انســانی که 
کرامت نداشته باشد، ابتدایی ترین 
 حقــوق شــهروندی خــود را

 ندارد. 
مواردی که این افراد معترض به 
آن ها اشــاره کرده اند، دقیقا همان 
حقوق ابتدایی هستند که در منشور 
به آن ها اشاره شده است. و اگر قرار بر 
این بود که حقوق ۲۲ گانه شهروندی 
رعایت شود، مسلما مردم تا این حد 
دچار مشکات معیتشــی نبودند. 
ضمــن آن که در همین منشــور به 
شفافیت فعالیت های اقتصادی هم 
اشاره شده که طبعا بزرگ ترین علت 
و منشا مشــکات معیشتی مردم 
همین عدم شفافیت در فعالیت های 

اقتصادی است! 
هنوز که هنوز است سرنوشت و 
سرانجام  منشور حقوق شهروندی 
در هاله ای از ابهام قرار دارد و عزم و 
اراده ای برای تحقق آن در هیچ کدام 
از مســئوالن دیده نمی شود. حتی 
با تاکیــد رئیس جمهــور بر حفظ 
کرامت انســانی و احترام به حقوق 

شهروندی و ضرورت اجرای آن باز 
هم به هر بهانه ای شــاهد رفتارهای 
غیراصولی با شهروندان هستیم که 
گاهی به بهانه اجــرای قانون اتفاق 
می افتد. به همیــن دلیل این روزها 
بیش از پیش ضــرورت اجرای آن 
در همــه ارگان ها و ســازمان های 
 کشــور و نیز در جامعه احســاس 

می شود.
منشوری

 بدون ضمانت اجرایی 
سعید معیدفر، استاد دانشگاه و 
جامعه شــناس معتقد است، قبل از 
نگارش منشــور حقوق شهروندی، 
ابتدا باید شــرایط اجتماعی فراهم 
می شد: »ابتدا باید شرایط اجتماعی 
فراهم می شد و سپس موضوع حقوق 
شــهروندی در محافل مورد بحث 
قرار می گرفت تا ذهــن مردم آماده 
و آن ها به تدریج برای احقاق حقوق 
شهروندی مهیا می شدند.« معیدفر 
با اشــاره به دو تجربه مشروطیت و 
انقاب اسامی و شرایط اجتماعی 
بعد از آن می گوید: »پــس از عبور 
از دوران خفقــان قبــل از انقاب 
اســامی، با نوشتن ســریع قانون 
خواســتیم از این شــرایط بیرون 
بیاییــم درحالی کــه فرآیندهای 
اجتماعــی مرتبــط بــا قانونی که 
نوشــتیم، آماده نبود. ایــن اتفاق 
اکنون دوباره روی داد و دولت جدید 
با یک تغییر جزئی مستقل از جریان 
 اجتماعی منشور حقوق شهروندی 

را نوشت.«
ایــن جامعه شــناس می افزاید: 
»قبــل از نــگارش منشــور باید با 
نخبگان جامعه، متخصصان، اساتید 
دانشگاه، حقوقدانان و صاحبنظران 
بحث و تبادل نظر می شــد و سپس 
منشور حقوق شــهروندی نوشته 
می شــد. زمانــی منشــور حقوق 
شهروندی نوشته شــده که از دوره 
»دولت - ملت«ها عبــور کرده ایم 
و به دوره جهانی شــدن رسیده ایم 
و در مرحلــه گذار قــرار داریم. این 
منشور ســالیان پیش باید نگاشته 
می شــد. ضمــن این کــه حقوق 
بشــر هم وجود دارد کــه حقوقی 
برای بشــریت در ســیطره جهانی 
در نظرگرفته اســت، پــس اصول 
کلی وجــود دارد و اکنــون در هر 
کشور متناسب با ویژگی هاو مسائل 
 خاص آن ها باید قانون هایی نوشته

 شود.«
معیدفــر حقوق شــهروندی را 
چنیــن تعریف می کنــد: »حقوق 
شــهروندی یعنــی ارزش زدایی از 
هرگونــه تعلق دیگر غیــر از آن که 
شما شهروند یک کشــور هستید و 
شــهروند بودن یعنی هر نوع ارزش 
دیگر از حیــث قومیــت، مذهب، 
فرهنــگ، قــدرت، جنســیت و 
غیره ســلب می شود و شــما فقط 
 به عنــوان یــک شــهروند تلقــی 

می شوید.«
خیلی از مردم

 اصال خبر ندارند!
آریــن قاســمی، حقــوق دان، 
عضو انجمن علمی حقوق اساســی 
ایــران و اســتاد دانشــگاه معتقد 
اســت: »آموزش خود منشــور در 

دســتگاه های اجرایی اما، سرعت 
و روند الزم را نداشــته اســت. این 
ســند حقوقی، سیاست های دولت 
جمهوری اسامی ایران مدنظر قرار 
گرفت؛ اما سرعت آموزش، مطلوب 
نیســت. هیات وزیران و دولت باید 
بدانند که یک شهروند به عنوان یک 
نیروی کار حاضــر در جامعه و موثر 
در فعالیت هــای اجتماعــی، تا چه 
حد از حقوق شــهروندی آگاه است 
و چه قدر بر آن تسلط دارد. امروز در 
نظام حقوقی بــا درهم آمیزی انواع 
قوانین مواجهیم و این تکثر قوانین 
باعث شده مفهومی به نام بهداشت 
حقوقی نداشته باشیم و این نقصانی 
برای اصل حاکمیت قانون اســت و 
در این شــرایط به خصوص آموزش 
حقوق شهروندی بیش از قبل الزم 

به نظر می رسد.«
قاســمی می گوید: »باید درک 
ایرانیان از منشور حقوق شهروندی 
و پدیده حق ها را افزایش داد، برای 
این کار عاوه بر آمــوزش کارکنان 
دســتگاه های اجرایــی، ضرورت 
آموزش عمومی حق شهروندی هم 
وجود دارد تا آن چه در سطور قانون 
است به یک باور عمومی تبدیل شود 
و نتیجه این شــود که خواه ناخواه 
این باور عمومی ارتقا یابد و جدیت 
الزم را پیــدا کند. آمــوزش حقوق 
شهروندی در بدنه جامعه باید بیش 

از پیش اتفاق بیافتد.«
قاسمی حقوق شهروندی را یک 
حرکت دوســویه می دانــد؛ یعنی: 
»تزریــق حرکت از باال بــه پایین و 
مطالبه گــری حرکــت از پایین به 
باالســت. اگر بــه حاکمیت حقوق 
شهروندی در جامعه اعتقاد داریم، 
ســازوکارهای الزم برای تحقق آن 
در دو سطح نخبگان و دستگاه های 
اجرایی و بستر اجتماع، باید فراهم 

شود.
برای مطالبه گــری باید به مردم 
آموزش داد و از آن طرف مدیران هم 
باید آموزش ببینند به حقوق مردم 
احترام بگذارند. مسئوالن و حاکمیت 
نیز متوجه باشــند مطالبــه حق از 
سوی مردم، به معنای این نیست که 
مردم در مقابل آن ها قرارگرفته اند. 
وقتی می گوییــم حاکمیت، یعنی 
دولت و مقامات که ابزار و نیروهای 
مســلح دارند و در مقابل مردمی که 
این اقتدار را ندارند و ممکن اســت 
در البــه الی چرخ هــای اداری این 
سیستم حقوق مردم نادیده انگاشته 

شود.«
و حرف آخر قاســمی این است 
که:»حقوق شهروندی یعنی حقوق 
ذاتی افراد که دولت ها مکلف هستند 
برای تحقق و اجــرای آن گام هایی 
بردارنــد. دولــت باید بسترســاز 
اجرای حقوق شــهروندی باشــد و 
این حق هــای طبیعــی و ذاتی به 
رسمیت شناخته شــده مردم را که 
در قانون و منشور آمده، فراهم کند 
و اگر شــهروندی حق ذاتی خود را 
مطالبه کرد نباید گفت او در مقابل 

قرار دارد.«

»منشور حقوق شهروندی« در پیچ و خم بررسی گرفتار است

پرطمطراق؛ اما بدون ضمانت اجرایی

 حق حیات، سالمت و کیفیت زندگی، حق کرامت و 
برابری انسانی، حق آزادی و امنیت شهروندی، حق 
مشارکت در تعیین سرنوشت، حق اداره شایسته و 

حسن تدبیر، حق آزادی اندیشه و بیان، حق دسترسی 
به اطالعات، حق دسترسی به فضای مجازی، حق 

حریم خصوصی، حق تابعیت، اقامت و آزادی رفت 
و آمد حق تشکیل و برخورداری از خانواده، حق 

برخورداری از دادخواهی عادالنه، حق اقتصاد شفاف 
و رقابتی، حق مسکن، حق مالکیت، حق اشتغال و کار 
شایسته، حق رفاه و تامین اجتماعی، حق دسترسی 

و مشارکت فرهنگی، حق آموزش و پژوهش، حق 
محیط زیست سالم و توسعه پایدار، حق صلح، امنیت 

و اقتدار ملی از ابعاد 22 گانه حقوق تعریف شده در 
منشور حقوق شهروندی است.

سطح و حجم مطالباتی 
که شهروندان با منشور 
حقوق شهروندی پیدا 

کرده اند، آن قدر باالست 
که باید سال ها بگذرد و 

دولت، مجلس و قوه قضاییه 
تغییرات بسیاری در روند 

کاری، رفتار سازمانی و 
فرهنگ عمومی خود ایجاد 

کنند تا بتوان گفت حقوق 
شهروندی به صورت تمام و 

کمال اجرا می شود

»منشور حقوق 
شهروندی« شامل 22 

حق و 12۰ ماده است و با 
هدف استیفا و ارتقای 

حقوق شهروندی و 
به  منظور تدوین »برنامه 

و خط  مشی دولت« 
موضوع اصل 134 قانون 

اساسی، تنظیم شده 
است

باید درک ایرانیان از منشور 
حقوق شهروندی و پدیده 
حق ها را افزایش داد، برای 

این کار عالوه بر آموزش 
کارکنان دستگاه های 

اجرایی، ضرورت آموزش 
عمومی حق شهروندی 

هم وجود دارد تا آن چه در 
سطور قانون است به یک 

باور عمومی تبدیل شود
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منشور حقوق شهروندی شامل 22 سرفصل و 12۰ ماده به همراه سازوکار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق 
شهروندی و ارجاع قانونی مواد آن آذرماه ۹۵ توسط رئیس جمهوری رونمایی شد. الیحه ایجاد نهاد ملی حقوق 

بشر و شهروندی نیز برمبنای این منشور تدوین و سال گذشته از طرف کمیسیون لوایح دولت جهت نظرخواهی به 
دستگاه ها ارجاع شد. حال بعد از گذشت یک سال شنبه هفته جاری »لعیا جنیدی«، معاون حقوقی رئیس جمهوری 

از بررسی الیحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی در کمیسیون اصلی لوایح دولت خبر داد و گفت: به زودی 
فرآیند بررسی و تصویب این الیحه در صحن هیات دولت آغاز می شود. 


