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با رویکرد حفظ حقوق و آزادیهای مردم انجام
شــدهومــاتــالشکردیمبــهآنجهــتبدهیم.
مثالً در امــور مربوط به دعاوی هــم جایی داریم
کــهزیــرمجموعــههمینبخشاســتکــهآنجا
هم اقدامــات مهمی برای حفــظ حقوق دولت
کردهایم.براینمونهدرجاییمتوجهشــدیمکه
ابطالیکمصوبهایرادردستگاهقضاییدنبال
میکنندکهمربوطبــه ۲۵هزارهکتارزمینبودو
اگرابطالمیشدممکنبوداینحجمازاموالو
اراضی دولتی و عمومی از دســت برود .بنابراین
محکمایســتادیمودفاعکردیموجلویآنرادر
مرحلهاولگرفتهایم.
 ëطرفایندعواچهکسییانهادیبوده؟
یکیازشرکتهایدولتیکهخصوصیسازی
شده ،آمده مدعی این زمین شده در حالی که در
فهرســت اموال موضــوع واگذاری نبوده اســت.
آنهامدعیبودندچونزمانیکهشرکتمتعلق
به دولت بــود ،این زمینها هــم به آن مجموعه
تعلق داشــت ،االن هم باید اینطور باشد .حال
آنکــه اینهــا تفکیــک شــده و در فهرســت اموال
نیامــدهاســت .بنابرایــنرفتهاندمصوبــهایکه
ایــنزمینهــاراازموضوعواگذاریجداواســتثنا
کــرده،ابطالکنندتــابتواننداینزمیــنرامالک
شوند.حالآنکهموضوعاراضیعمومیومنابع
طبیعیآنهمبهاندازهیکشــهربزرگاســت.
مورد دیگر۵هــزار هکتار زمین در شــمال بود که
آمــدهبودندبرمبنایمصوبــهایآنراتصاحب
کننــد.ماطرحدعــواکردیموحکــمهمگرفتیم
ومانعاینکارشــدیم.یــادرموردیدیگرمتوجه
شــدیمنهادیبراییکنفیسهملیبسیارمهم
رفتهحتیسندهمگرفتهاست.دعوایابطالش
رامطرحکردیموپیگیرهستیم.
 ëحاال کــه بحــث شــکایت و طــرح دعوا شــد
خوب اســت به این ادعای مخالفان دولت هم
پاســخ دهید که میگویند شما دهان منتقدان را
بستهاید؟
از ابتــدای کار مــن یــک شــورای نظــارت بــر
دعــاویوشــکایتهــاگذاشــتهامکــهنــهدعوای
الزمــیبخصوصدرموردامــوالوحقوقدولتی
و عمومی طرح نشــده باقی بماند و نه بیجهت
علیهکســیطرحدعواشود.هیچانسانیعاریاز
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خطانیستامامنتالشکردمعلیهمنتقدانیکه
انتقاداتیبــارعایتمعیارهایمتعارفازدولت
میکنندطرحدعوانشودمگرمسألهایکهخالف
واقعباشدوعنوانمجرمانهداشتهباشدوشورای
نظارتهمشــکایتازآنراضروریببیند.یعنی
اگر اعالم خالف واقــع روی جامعه تأثیر نگذارد و
درکلیتحرکتدرستکشورخللیایجادنکند،
میگوییــمکهاغماضکنند.منفکرنمیکنمکه
هیچدولتیوجودداشتهکهنقدکردنآنبهاندازه
ایــندولتراحــتبودهباشــد.انصافــاًانتقادات
هموارهباتندترینلحنهاعلیهدولتمطرحبوده
اســت .اگر واقعاًدیدگاه دولت تنــد و بیانعطاف
بــود،انتقادواعتراضبهقوهمجریه،آســانوزیاد
نبــود.ولیباشــماموافقمکهبایدحقــوقمردمو
آزادیبیاندرحداکثرممکنباشد.
 ëیعنی شــما بهصرف انتقاد از کســی مشــخصاً
فعالسیاسییارسانهایشکایتنکردهاید؟
نــهمنبهیــادندارمکــهبهصرفیــکانتقاد
بــدون اینکــه خــالف واقع باشــد ،شــکایت کرده
باشــیم.درمــوردجامعــهمطبوعاتــیبنــایمــا
بــرمســامحهاســت.دربــارهآنمــواردیهــمکه
شــکایت میشــود ،برای ما ارجاع میآید .یعنی
ازماخواســتهمیشودکهشــکایتکنیم.البتهاگر
جاییببینیمکهضرورتنداردتوضیحمیدهیم
وهمــهتالشخــودرابرایتوجیهاینکهشــکایت
ضــرورتندارد،میکنیم.ولــیبایدبدانیدوقتی
بهکسیازاعضایدولتتوهینمیشودیانسبت
نارواییدادهمیشوددرنهایتاینحقاوستکه
صرفنظربکندیانکند.معاونتحقوقیهمیشه
دراینمواردتالشکردهتادرمرزتعادل،تساهل
ومیانهرویگامبردارد.
 ëشکایتیکهاخیراًگفتهشدهازآقایحقشناس
عضو شورای شهر تهران انجام شده از سوی شما
بوده؟
نــه.بااطمینانبهشــمامیگویمکــهازطرف
معاونتحقوقیطرحشکایتینشدهاست.
 ëدر ماجــرای موســوم بــه ملــک جمــاران کــه
مشخص شــد دروغ بوده ،الزم ندانستید از کسی
شــکایت کنید و همان روشــنگریهایی که شــد،
کافیمیدانستید؟
اعالماتخــالفواقعوحتیاقداماتخالف
و بــدون رأی مرجع ذیصــالح وجود داشــت ولی
تا این لحظه شــکایتی نکردهایــم .تنها چیزی که
پیگیری کردیم این بود که در این ماجرا با ترتیبی
عمل کنیــم و راهکاری بدهیم کــه هم مجموعه
تاریخیجمارانمحفوظباشد،همحقوقمردم.
یعنی بدون آســیب به هویت تاریخی و فرهنگی
در محــدودهای کــه الزم اســت ،ضوابــط خــاص
اعمالشــودودرعینحال،حتماًحقوقمردمو
تضییقات و محدودیتهای احتمالی نسبت به
مالکیتآنهاهمجبرانشود.
 ëشما به لوایح شفافیت و تعارض منافع اشاره
کردید .به نظر میرسد یکی از وجوه مشترک این
لوایح از بین بردن برخی روزنههای فســاد باشد.
اخیــراًهم در ســازمان هــالل احمر شــفافیت را
جزئی از حقوق شــهروندی خواندید .این تأکید
بر ارتباط شفافیت و فســاد و حقوق مردم از کجا
میآید؟
بهانــه حضــور در هــالل احمــر رونمایــی از
مجموعــهقوانینیبــودکهبخــشحقوقیهالل
احمر با همــکاری ما تنقیــح کرده بــود .آنجا این
بحــثرامطرحکــردمکهوقتیقوانیــنراتنقیح
میکنید و آن را در اختیار مردم میگذارید ،دو کار
انجاممیشــود؛اولداریدبهمردماطالعرسانی
میکنیــد و دوم اطالعات صحیــح را از ناصحیح
جــدا میکنیــد .پس هــم نفــس اطالعرســانی و
هــماطالعرســانیصحیحازوظایــفحاکمیت
هســتند.خوداینهمپایهشــفافیتاســت.االن
کلی دستگاه داریم که هر کدام قوانین و مقرراتی
مثــالًبخشــنامههاییدارنــدکهنهاطالعرســانی
میکننــد و نــه روی ســایت میگذارنــد .وقتــی از
شفافیتمیگوییمازاینحرفمیزنیمکهمردم
بایســتی باید و نبایدهایی را که متوجه آنهاســت
بتواننــدبهســادگیوبدرســتیبهدســتآورنــدو
بداننــد.همهکســانیکهدرمقــامتصمیمگیری
هستند،دارندبرایشماتعیینتکلیفمیکنند.
شــمابهعنــوانشــهروندحــقداریدبدانیــداین
مرجــعکیســت،اعضایشچهکســانیهســتند،
صالحیتــش چیســت ،بــا کــدام مســتند قانونی
تصمیــم گرفتــه و چــه طــور دربــاره شــما نظــر
داده.بنابرایــنتمــامهدفالیحهشــفافیتاین
بــود کــه فرآینــد قانونگــذاری ،مقرراتگــذاری و
تصمیمگیری و تصمیمســازی قضایــی و اداری
روشــندراختیارمردمباشد.مردماگرمکلفبه
تکالیفیمیشوند،بایدبدانندآنتکلیفچیست
وآیاآنمرجعمیتوانستهبرایآنهااینتکلیفرا
بگــذاردیانه؟اینجلویفســادرامیگیرد.وقتی
شما میدانید حقتان چیســت و میدانید قانون
چیست،هرمقامیکهباشمارفتارخارجازحدود
قانونبکندمیتوانیدبهاوتذکردهیدیابهمراجع
نظارتیمربوطمراجعهکنید.
 ëاین شفافیت شامل انتشــار مشروح مذاکرات
نهادهاهممیشود؟
بلــه ،همه اینهــا در الیحــه آمده اســت .علی
االصــول بایــد همــه مراجــع تصمیمگیــری،
مقرراتگذاریوقانونگذاری،مصوباتومشروح
مذاکــرات خــود را در جایی منتشــر کنند .ممکن
استدرمواردیمانندشورایعالیامنیتملییا
دیگرمراجعومسائلامنیتی،ازایننوعشفافیت
معافشوند.درهمهدنیاهمینطوراست.البته
دراینمواردهمبایدضوابطیکهتعیینمیکند
چهچیزهاییمحرمانهاست،معلومشوند.
 ëمثــالً آیــا مشــروح مذاکــرات شــورای نگهبان
دربارهصالحیتنامزدهایانتخاباتشاملاین
معافیتمیشودیانه؟
توجــه کنیــد مــا در شــفافیت دو حــوزه را بــاز
کردهایموازهمتمیزدادیم؛اولاطالعرسانیبه
عمومودوماطالعرســانیبهذینفع.الزمنیست
اگرجاییبهشــمااتهامیزدند،منبهعنوانیک
شــهروندازآنباخبرشــوم.اماخودتانبایدخبر

داشــته باشــید .بنابراین دو مقوله اطالعرســانی
بــرایعمــومواطالعرســانیبــرایذینفــعفرق
میکننــد .یعنی یک جا اطالعرســانی عــام الزم
اســت و یک جا اطالعرســانی به ذینفعــان .مثالً
در همیــن الیحه شــفافیت پیشبینــی کردهایم
مــردمبتوانندبهفایــلاداریخوددردســتگاهها
دسترســی داشــته باشــند و اینطــور نباشــد کــه
هــرکســیبتوانــددرپرونــدهشــماچهارتــاکاغذ
بگذاردومســائلیرامتوجهشــمابکندشــماهم
دسترسیواطالعنداشتهباشید.الیحهمدیریت
تعــارضمنافعهمچنینکارکــردیدارد.یعنی
شــمافعالیهســتیددرحوزهمطبوعــاتوبرای
خودتانروزنامــهوچاپخانهایداریدوموقعیتی
دارید.بعدشمیبینندشماآدمموفقیبودیدو
میگوینددعوتشکنیمتامعاونوزیرارشادشود.
شما قبول میکنید و از آن به بعد میتوانید برای
مســائل مطبوعــات تصمیماتی بگیریــد .اینکه
چه تصمیماتــی بگیریم ،کجا کمــک کنیم ،کجا
یارانهبدهیم،کجاندهیم،بهچهکســیبدهیمو
به چه کســی ندهیم .اینجا شــاید در خیلی موارد
شــما در موقعیت تعــارض منفعت خصوصی
خودتــانومنفعــتعمومــیقراربگیرید.شــما
یــکفعــالمطبوعاتیبودیــدکهبــرایخودتان
بنگاهمطبوعاتیداشتهاید،ولیاالندراینمسند
هســتید .یک راهش این اســت کــه بگوییم هیچ
کســی بیرون از دولت حق ندارد وارد دولت شود.
اماچنیندولتیحتماًقوینخواهدبود.
دنیــااالنبــهایــننتیجهرســیدهکهبایــددررا
بــازکرد.کســیکهتواناییداشــتهیککســبوکار
موفــقراهبینــدازد،حتمــاًوقتیبهدولــتبیایدو
مســئولیتی بگیرد میتواند مؤثر باشــد .پس باید
ازفعــاالناقتصادی،اجتماعیوفرهنگیبخش
خصوصیدرحاکمیتاســتفادهکنیــم.ولیباید
بحثتعارضمنافعرامدیریتکنیم.اگرنکنیم
اینجامحلفســاداســت.چوناومیآیددرمسند
مینشیندوتصمیماتیمیگیردکهممکناست
بیشتر گوشه چشم داشته باشــد به بنگاههایی که
خــودشدارد.راهــکارایننیســتکــهپــایاورااز
بودندرحاکمیتقطعکنیم،راهکارایناستکه
شــمامثلدنیایادبگیریدکهسازوکاریبرایاداره
کارونظارتبرآنداشــتهباشــیدکــهدرموقعیت
احتمالــی تعارض منفعت عمومــی با منفعت
خصوصی،مطمئنشــویدبــهمنفعتعمومی
تقدمدادهخواهدشــد.مثالًدرهرشــوراییکهآن
آدمهســت،اگــرتصمیمیگرفتهمیشــودکهبه
بنگاه شــخصیاش مربــوط میشــود آن را اعالم
کنــد .مقــام باالتر یــا واحدهایی کــه برای ایــن کار
اختصــاص یافتهاند مشــخص کنند کــه این فرد
اصالًدرجلســهحاضرنباشــد،یاحاضرباشــداما
حق رأی نداشته باشــد .این رویکرد زمینه فساد را
از بین میبــرد .در معاونت حقوقــی وقتی الیحه
شــفافیتوتعــارضمنافــعرانوشــتیم،منتظــر
تصویــب در دولــت و مجلس نشــدیم ،خودمان
بخشنامهدادیموگفتیمکههمهبایدآنرارعایت
کنند.
 ëازاینتوضیحاتوتأکیداتشمادربارهحقوق
مــردم کانالــی بــه حقــوق شــهروندی میزنــم.
دســتیاری حقوق شــهروندی موقتاً به معاونت
حقوقی واگــذار شــده .در دولت یازدهم بیشــتر
تمرکــز آقــای روحانی بر بحــث برجــام و حوزه
سیاســت خارجی بود .اگرچه در حــوزه داخلی
هــمامورجــاریخــودراانجــاممــیداد.ولیدر
تبلیغــات انتخاباتی مبحث حقوق شــهروندی
بسیارمطرحشد.آیا حقوقشهروندیبااتفاقاتی
که رخ داده به حاشیه رفته یا اولویتهای دولت
عوضشده؟
فکــرایــننیســتکــهحقــوقشــهروندیبــه
حاشیه برود .چون آقای رئیسجمهوری همواره
گزارشهایی را از دســتگاههای مختلــف در مورد
همیــنموضــوعمیخواهنــد.ولیشــایدبتوانم
بگویم مقــداری جهتگیری حقوق شــهروندی
اقتصــادیواجتماعــیشــدهاســت.االنبیشــتر
بهدلیل فشار بسیار سنگینی که تحریمها و پساز
آنشــیوعویروسکروناومســألهبیکاریبرکشور
وارد آورده ،بحــث حقــوق اقتصــادی مرکز توجه
دولتواقعشدهاست.دولتبایدبیشترینتالش
خودرابرایتأمینحقوقاقتصادیوکســبوکار
مردمانجامدهد.خودماهمدرمعاونتحقوقی
کمیتــهکســبوکارراهانداختهایــمتــایکتمرکز
مضاعفی در این خصوص داشــته باشــیم .البته
هیچوقتازکلفصلســومقانوناساســیغافل
نشدهایم.درهمهمواردیکهبهماارجاعمیشود
حقوقملتمدنظرماست.همینیکماهپیش
هم وقتی مســائل برخی از دانشــجویان دانشگاه
آزادبهماارجاعشد،دستورالعملوزارتخانههای
علوموبهداشــتودانشگاهآزاداسالمیرابهنفع
عــدم تبعیض در حــوزه حــق تحصیل و بــه طور
مشخصمسألهتغییررشتهدانشجویانبامذاکره
باآنهاوارائهپیشنهادهایمبتنیبرقانوناساسی
اصــالحکردیــموبهبــودبخشــیدیم یــابهعنوان
مثالیدیگر،ســالهابودکهمســألهصــدورکارت
ملیهوشمندبرایایرانیانخارجازکشوربهدلیل
اختــالف دیــدگاه دو وزارتخانه اجرایی نمیشــد.
کارت ملــی کــه جــزو اســنادهویتی و پیش شــرط
اســتیفایخیلیازحقوقوامتیازاتمردماســت
همازحقوقشــهروندیاســت.بههــرحالاینها
اتباعوشــهروندانایرانهســتندولواینکهدریک
جایدیگردنیازندگیمیکنند.بهدلیلیکدسته
مشــکالتی که از لحــاظ فنــی و حقوقــی و احتماالً
مالیهموجودداشــتکارتملیهوشــمنداین
افرادمتوقفبودومادستگاههایمختلفاعماز
وزارتخارجه،کشوروثبتاحوالرادعوتکردیم
و با همکاری خودشان راهکار دقیقی پیدا کردیم.
مــناینهــاراقدمهــایمهــمبــرایتأمیــنحق
شهروندیمیدانم.
 ëمن مخالف بیانات شــما نیســتم .ولــی وقتی
بحثحقوقشهروندیمیکنیمیکنگاهخیلی
موسع همچون شــما میتوانیم داشته باشیم که
بر این اســاس هر اتفاقی کــه در دولت میافتد و
به نفع مردم اســت در راستای حقوق شهروندی

تعریــف کنیم .یعنــی آقــای زنگنه هــم میتواند
بگوید در بنزین خودکفا شدیم و این هم مصداق
حقوق شهروندی است .ولی حقوق شهروندی،
بــا توجه به مطالبــات مــردم در زمــان انتخابات
ووعدههــایرئیــسجمهــوری،ناظربریکســری
حوزههایفرهنگیوسیاسیهمهست.
شــمابایدهمهمنشــورحقــوقشــهروندیرا
بخوانیــد.درحقــوقوآزادیهــایملتدرفصل
ســومقانوناساســی،همهآزادیهاوجــودداردو
منشورهمشاملهمهحقوقوآزادیهامیشود؛
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاســی همه با
هــماســت.امامیدانمکــهدرآنحــوزهایکهمد
نظر شماســت مثالً حوزه سیاســی اگــر بخواهیم
آنهــارازیادهازحدرســانهایکنیمعمالًبهنتیجه
نمیرســد و بیشــتر باعــث تعــارض قوا بــه جای
تعامــلقوابرایرفعاینمشــکلمیشــود.برای
همین اســت که ما بســیاری از کارهایــی که انجام
میدهیم حتی تذکرات قانون اساســی را مطابق
نظــر رئیسجمهــوری ســعی میکنیــم ،بــا قید
محرمانهباشد.
 ëمالحظــه شــما قابــل درک اســت .امــا ایــن
اطمینان را بــه مخاطبان ما میدهید کــه در این
حوزههابدونسروصدادولتبهرعایتوتأمین
حقوقشهروندیتوجهداشتهاست؟
بدونتردید.
 ëمثالًدرمورداتفاقاتیهمچونبازداشتبرخی
چهرههایسیاسیوروزنامهنگاران؟
بــرای غالــب این موضوعــات به طــور مرتب
مکاتباتــی انجــام شــده .مرتــب پیگیــری هــا و
مالقاتهاییانجامگرفتهوعنداالقتضاتذکراتی
همدادهشد.
 ëنامهنگاریهاوجلساتورایزنیهاانجامشده؟
باحضورمقاماتقضایی؟
بدونشکانجامشد.اصالًتردیدنکنید.
 ëنتایجمثبتیهمداشته؟
در خیلــی از مــوارد تــا حــدی بلــه؛ بــه نتایــج
معقولیرســیدیم.البتههمیشههمهآنچهشما
مدنظردارید،تحصیلنمیشــود.ممکناســت

ایــندومعاونتتعدادقابلمالحظهایازلوایح
مربــوطبــهحقــوقوآزادیهــایمــردمرافراهم
کردیم .الیحه نظارت بر انتخابــات ،الیحه آزادی
اجتماعاتوراهپیماییها،الیحهحقبرآموزش،
الیحهایجادنهادملیحقوقبشــروشــهروندی،
الیحه حدود وظایف اختیارات و مســئولیتهای
رئیسجمهوریوبســیاریلوایحدیگررانوشتیم
وارائــهدادیم.جدایازاینلوایحبیشاز ۳۰مورد
تنبــه یــا تذکرقانون اساســی هــم از طــرف رئیس
جمهوریانجامشدکهبیشترآنمربوطبهحقوق
مــردمبــود.ایــنتذکــراتهــمبــهوزارتخانههاو
زیرمجموعههایآنهادادهشدوهمدرمواردیبه
قواونهادهایحکومتیدیگر.
 ëدر انتخابــات مجلــس یازدهــم آقــای
رئیسجمهوری یکــی از منتقدان اصلی کیفیت
برگزاری انتخابات بــود و بر اســاس آن انتقادات
میتوان استنباط کرد که از نظر ایشان مالحظات
قانون اساسی در برگزاری انتخابات شاید آنگونه
که بایســته و شایســته بوده مراعات نشده است.
آیا آقــای روحانی درباره انتخابــات اخطار قانون
اساسیدادند؟
ایشــاناقداماتومکاتباتراانجــامدادهاند.
من در این مورد آگاهی دارم اما چون ایشان مقید
به محرمانگی ایــن موضوع بودنــد وارد جزئیات
نمیشوم.
 ëمخاطب اخطارها دبیر شورای نگهبان بودند
یانهاددیگری؟
اینهمبخشیازمحرمانگیاست.بههرحال
رئیسجمهوری تمــام تنبههــای الزم را دادهاند.
این اطمینــان را میدهم که با شــفافیت در مورد
همیننگرانیهایشمامکاتبهکردهاند.
 ëموضوعنگرانیمنکهنیست...
میدانــم؛ نگرانــی شــهروندان اســت .شــما
اجماالًآگاهباشیدکهایشانمکاتباتالزمراانجام
دادهانــد.ممکــناســتکــهبگوییــدشــهروندان
به ایــن روش ایشــان کــه در اینگونه مســائل قید
محرمانگیراانتخــابمیکنندانتقاددارند؛حق
شهرونداناستکهانتقادکننداماشایدبراساس

 ëبخشهــای زیــادی از آن هشــدارها دربــاره تبعــات نپذیرفتــن لوایــح
اف ای تــی اف متأســفانه اتفــاق اتفــاده و محقــق شــده اســت .مــا گرفتار
محدودیتهای بیشــتری شــدیم؛ فراموش نکنید االن اقدامات مقابلهای
که برگردانده شده ،نحوه اجرای آنها به صالحدید دولتهاست و بنابراین
دســت آنها بازتر اســت .امــا ممکن اســت در چند اجالس بعــدی درباره
نحوه اعمال هم ورود کنند و گروه اقــدام مالی به طور دقیق محدودیتها
را مشــخص کند .یعنی دولتها را ملزم به انجــام مواردی میکند که محدود
کنندهتر هستند
 ëبیــش از  ۳۰مورد تنبه یا تذکرقانون اساســی از طــرف رئیسجمهوری
انجام شــد که بیشــتر آن مربوط به حقوق مردم بود .ایــن تذکرات هم به
وزارتخانههــا و زیرمجموعههای آنها داده شــد و هم در مــواردی به قوا و
نهادهــای حکومتی دیگر .در مورد انتخابــات مجلس یازدهم هم رئیس
جمهــور اقدامــات و مکاتبــات و تذکــر قانون اساســی را انجــام دادهاند
همچنانکه در باره بازداشت برخی چهره های سیاسی و روزنامه نگاران
و حتی اتفاقات آبان ماه پیگیری ،مکاتبه و عنداالقتضا تذکر داشته اند
 ëیکی از شرکتهای دولتی که خصوصیســازی شده ،آمده مدعی ۲٥
هزار هکتار زمین شــده در حالی که در فهرســت اموال موضوع واگذاری
نبوده اســت .بنابراین رفتهاند مصوبهای که ایــن زمینها را از موضوع
واگذاری جدا و اســتثنا کرده ،ابطــال کنند تا بتوانند ایــن زمین را مالک
شــوند .اما ما محکــم ایســتادیم و جلــوی آن را در مرحلــه اول گرفتیم.
در موردی دیگر متوجه شــدیم نهادی برای یک نفیســه ملی بســیار مهم
رفتــه حتی ســند هــم گرفته اســت .دعــوای ابطالــش را مطــرح کردیم
وپیگیرهستیم

تنهابخشیازآنچهمدنظرداریدبهدستبیاورید.
ولیواقعاًپیگیریهاانجامشدهاست.شماتردید
نکنیــدهمهمــدلپیگیریاعــمازپیگیــریبرای
قانونگــذاری و مقــررات گــذاری و محلهای امن
وافرادیکهآســیبدیدندوهمچنینپیگیریدر
فرضنبودتناسبجرمبامجازاتبهعملآمده
است .جلسات خیلی زیادی برگزار شد .درهیأت
دولــتهمپیگیریکــردم.حتیدرجلســهایکه
باعالیترینمقاماتقضاییداشــتم،مســائلرا
مطرحکردم.
 ëاین پیگیریها مختص شــخص شماســت یا
دســتوروتوصیههــایرئیسجمهــوریهمبوده
است؟
بخشــیازآنتوصیههــایرئیــسجمهــوری
بودهولیبخشهــایقابلتوجهیهمابتکاریو
ازسویمابودهاست.
 ëآقــای روحانی ۲۹خــرداد ماه دســتوری درباره
تهیــه بعضــی لوایــح بــه شــما دادنــد و همانجا
خواســتند که گزارشــی از اجــرای قانون اساســی
تهیهکنیــد.درابتداهمبهمعاونتاجرایقانون
اساســی در مجموعــه خودتــان اشــاره کردیــد.
بفرماییداینمعاونتچهمیکند؟
ایــنمعاونــتدردولتهایمختلــفوجود
داشــته اســت .گاهــی اوقــات برایــش مســئولی
گذاشــتند و گاهی اوقات هم نه .در دولت یازدهم
آقای رئیسجمهوری حســب طبع حقوقی ،این
کاررابــهمعاونــتحقوقــیواگــذارکردنــد.اصل
معاونت)یعنیمعاونتاجرایقانوناساســی(
بــه معــاون حقوقــی رئیسجمهــوری تفویــض
شــده اســت .یعنــی انــگار کــه معــاون حقوقــی
رئیسجمهــوری معاون اجــرای قانون اساســی
همهســت،چــونتمــاماختیــاراتووظایفآن
تفویــض شــده اســت .زیــر مجموعــه معاونــت
قانــوناساســیدومعاونــتاســت،یکــیترویج
و پژوهــش در قانــون اساســی دیگــری معاونــت
ارتباطــاتوپیگیریقانوناساســی.پیــشازاین،
کســیدرایندومعاونتبرمســندننشســتهبود.
مــنهماناوایلکهآمدمدومعــاونبرایایندو
کرسی منصوب کردم و تخصص هر دو نفر دقیقاً
همینحوزهاستودردودانشگاهاصلیکشوردر
همین حوزه سمت هیأت علمی دارند .به کمک

مصالحیاینروشانتخابشده.
بهعنــوان بخشــی از فعالیتهــا ،ایــن دو
معاونــت،پژوهشهــایزیــادیدرحــوزهقانون
اساســی انجام دادند .بــرای پایش اجــرای قانون
اساسی با تمام دستگاهها مکاتباتی انجام دادیم
تاببینیمکهاجرایقانوناساسیدرآندستگاهها
چگونــه بــوده اســت و منتظریــم کــه پاســخ آن
مکاتباتبیایدومــاخودمانازمنظرحقوقیهم
درحالپایشهستیم.
 ëیعنیمشخصمیشودکهچهدستگاهیبهچه
میزانقانوناساسیرااجراکردهاست؟
بله؛بهدستگاههاگفتیمکهایناصولازقانون
اساســیمربوطبهشماست،شــاخصدادیمواز
آنها خواستیم که بگویند در اجرای این اصول چه
کارهاییکردهاند.
 ëمخاطــب شــما آیــا فقــط دســتگاههای
زیرمجموعهقوهمجریهبودهاست؟
آنچه االن درخواست کردهایم از دستگاههای
زیرمجموعــهقــوهمجریــهاســت.ولــیخودمان
داریمبررســیحقوقیمیکنیم.یعنیقطعنظر
از اینکه پاسخ دســتگاهها کی بیاید خود معاونت
حقوقیدارداینکارراانجاممیدهد.
 ëیعنی شما تفســیر شــورای نگهبان از اصل۱۱۳
قانوناساسیراپذیرفتهایدکهفقطازدستگاههای
دولتیگزارشخواستهاید؟
اســتعالمهای پایش برمبنای دیدگاه شورای
نگهبــان نبــود .چنانچــه پایــش حقوقی خــود ما
مطلــق اســت و حتــی در قوانیــن عــادی و رویــه
قضاییهممیزانالتزامبهاجرایقانوناساســی
را بررسی میکنیم ولی فعالً در قسمت استعالم
ازدستگاهها،برایسهولتکارودسترسیبیشتر،
اززیرمجموعــهقــوهمجریــهشــروعکردیمچون
آنهابیشــتردردسترسهســتند.االنوسیعترین
بدنــهاجراییرادولــتدرتمامنقاطکشــوردارد.
اول از همه میخواهیم بدانیم خود دستگاههای
دولتــی چقــدر در اجــرای قانــون اساســی موفــق
بودهانــد.ولیدرجایخودبانهادهایغیردولتی
همحتماًمکاتباتیانجامخواهدشد.اضافهکنم
که پیگیریهای موردی اجرای قانون اساسی هم
خیلــیزیادبــود.خطاببــهوزراومعاونانشــانو
مدیــران کل موضوعاتی را طــرح کردیم و گفتیم

کهمثالًیکنفرمعترضاســتومیگویدکهحق
منزیرپاگذاشتهشدهاست.ایننوعپیگیریهادر
صدهاموردانجامشدهاست.
 ëســال آینده انتخابات را در پیش داریم و الیحه
جامــع انتخابات هنوز به جایی نرســیده اســت.
این نکته مهم اســت که مجلســیها هم اقدام به
اصــالحقانــونانتخاباتمیکننــدحاالمجلس
دهــم طرحهایــی در ایــن خصــوص داشــت که
درشــوراینگهبانردشــد.باوجــودالیحهجامع
انتخابــات ،مجلس جدیــد هم طرحهایــی برای
اصــالح قانــون انتخابات در دســت اقــدام دارد.
فارغازاینکهاینطرحهابهسرانجامبرسدیانه،در
هیچکدام اشارهای به موضوع ابهام بر سر »رجل
سیاســی« نشــده و تکلیف اینکه زنــان میتوانند
نامزد انتخابات ریاســت جمهوری بشوند روشن
نشده.پیشنهادشمابهعنوانیکحقوقدانبرای
حلاینموضوعچیست؟
کلمــهرجــلدرفرهنــگسیاســیبــهمعنــی
شخصیتاستومنطقسادهاقتضامیکندکهدر
فعالیت حرفهای سیاسی مثل انتخابات ریاست
جمهوری این کلمه حمل بر همین معنی شــود.
اگرشــوراینگهبــانمعتقدبهایناســتکهرجل
معنی لغوی دارد باید نظریه میداد و آن را اعالم
میکرد.ولیهیچوقتاینرانگفتهعالوهبراینکه
اساســاًکلماتدرحــوزهحقــوقدرمعنایلغوی
صــرف مورد توجــه قــرار نمیگیرند .بــه هرحال،
اصــلبرجوازاســت،منعدلیــلمیخواهد.اصالً
ازنظــرحقوقــیاحســاسنمیکنــمکهنیــازیبه
اســتعالموپاســخوجودداشتهباشــد.قانونباید
بدونشبههباشد.امااگرکسیشبههایمطرحکرد
بایــددردرجهاولشــبههرابهنفعقاعدهکلیحل
کنیم مثل قاعده جواز و اباحه و برائت و ...نه اینکه
درفرضشــبههمقررهاســتثناییبدستبدهیم.
البتهدراینمــوردخاصعالوهبرقواعدکلیمثل
جــواز،قراینوشــواهدهمهمیندیــدگاهراتأیید
میکننــد.برایمثال،درمشــروحمذاکراتقانون
اساسی این مسأله بحث شد .اول کلمه مرد بودن
در شــرایط کاندیداهای ریاست جمهوری مطرح
شــدکهموردایــرادقــرارگرفت.اعضــایمجلس
بررسینهاییقانوناساسیپسازبحثوشورآن
را برداشــتند و اینگونه نوشتند که دقیقاًبه معنی
عدولازشرطمربوطبهجنسیتاست.اخباریون
درفقــهشــیعههــمکــهخیلــیســختگیربودندو
اصل را بر احتیاط میگذاشــتند ،تنها یک جاهای
خاصی ممکن بود که محدودیت بگذارند .از یک
ســو ،مقام ریاســت جمهوری یک مقــام مذهبی
نیســت؛یکمقامدرساختارعرفیسیاسیاست
وبــرایهمیندرخیلــیازنظامهایحقوقیدنیا
این مقام وجود دارد پــس اینجا مصداق آن مورد
خاصنمیتواندباشد.ازسویدیگرودلیلمهمتر
ایناستکهمکتبفایقازنظرفقهامامیه،مکتب
مســلطفقهی)مشــخصاًاصولفقهومتدولوژی
حقوقاسالم(،مکتب»اصولی«استنهاخباری.
اصولییــون در شــبهه حکمیــه ،اصل را بــر برائت
گذاشــتند.یعنیمیگوینداگرتردیدداریدکهیک
چیزیمجازاســتیاممنوع،اصلبرجوازاســت.
اگرشمادروجودیکوجوبتردیددارید،اصلبر
عدمالزاماســت.اگردروجودیــکحرمتوالزام
بهترکفعل،تردیــددارید،اصلبرعدمحرمت
است .یعنی اصل بر منع نیست .ما که معتقدیم
نامــزدی زنان منعی نــدارد ،دلیــل نمیخواهیم
بلکه،آنکسیکهچنیناعتقادیداردبایدمستند
بدهــد.حاالاینکــهدرعملایــناتفاقنیفتــادهیا
تاکنــونیــکچنیــنکاندیدایــینداشــتهایمباید
دلیلش را از مراجع مربوط پرســید .البته شــنیدم
که پاسخ داده شــده از میان بانوان کسی را که حائز
همه آن شــرایط ذکر شــده در اصل قانون اساسی
باشد،پیدانکردهایم.بههرحال،آنهاکهمعتقدند
نامــزدیزنــانممنوعاســتبایددلیــلبیاورندو
اثباتکنند.
 ëبــه نظــر میرســد کاری کــه شــما در معاونــت
حقوقــی انجــام میدهید بخــش زیــادی از آن به
قانون شــدن در ایــن دولت هم نرســد .ولی به هر
حال یــک ریلگذاریهایی هســت که فقط منافع
دولت مســتقر را نمیبیند بلکه نگاه جامع و ملی
دارد .یکســال دیگــر عمــر ایــن دولت بــه پایان
میرسد.درشرایطیهستیمکهمشکالتاقتصادی
ومعیشتمردمبیشترمحلتوجهاست.چهبسا
در آینده معلوم شــود که این اقدامات چقدر مفید
بودهاست.ناظربرتوضیحاتمبسوطیکهدادید
فکــر میکنیــد میراثی که آقــای روحانــی از خود و
دولتشبرایآیندهمیگذاردچیست؟
مادردولتتالشکردیمقانوناساسیرامهم
کنیم.واقعاًهممهماستوباهرنقدیکهبهماوارد
استفکرمیکنمکهتاحدودیهمموفقبودهایم.
در دولــت دوازدهم به صورت خــاص این حوزه را
جدیگرفتیمودرهردومعاونتفعاالنهبرخورد
کردیم.سعیکردیمبگوییماصلحاکمیتقانون
چقدر اهمیت دارد .ســعی کردیم جا بیندازیم که
قانون اساسی میثاق ملی اســت .با هر انتقادی که
ممکناســتبرایــنقانونواردباشــد.اینمیراث
بهجایماندهازحرکتبزرگاجتماعیوسیاسی
مشروطه در سال ۱۲۸۵و حرکت بزرگ اجتماعی
وسیاســیمردمدرســال ۱۳۵۷اســتوماســعی
کردیم که اهمیت این دو را به همه یادآور شــویم و
فکرمیکنمکهتاحدیتوفیقداشتهایم.دوماینکه
ما ســعی کردیــم از درون گفتمان قانون اساســی،
گفتمــانفصلســومیعنــیحقــوقوآزادیهای
مردمراترویجکنیموبرایاینفصلچونبهنوعی
فلســفهحکومتداریوهدفغاییکشــورداریو
ایجادساختاردیوانیاست،نسبتبهدیگرفصول
و اصــول قانــون اساســی تفــوق معنــوی و ماهوی
قائل شدیم؛ چنانکه از درون همین فصل ،منشور
حقوقشــهروندیبیرونآمد.باهرنقدیکهشما
ممکناستبهآنداشتهباشید،اینگفتمانایجاد
شــده اســت .حتی عدهای در دیوان عدالت اداری
ابطال این منشــور را خواســتند و ما دفــاع کردیم و
دیــوان عدالت هــم هیچ مــوردی را مغایــر قانون
اساسییاقانونعادیتشخیصنداد.
 ëازبیروندیوانفشارآوردند؟

از بیــرون درخواســت ابطــال داشــتند و ثبــت
شــکایتکردند.ابطــالآنرابهدلیــلمغایرتبا
قانون اساســی و سایر قوانین خواســتند که اشتباه
اســت.مــاســنداصــالحوتوســعهنظــامحقوقی
همنوشــتیمکــهاینهمبــزودیآمادهمیشــود.
هدفمان این بــوده که بنیادهای نظــام حقوقی را
تقویتکنیــم.مابرایاجرایحقوقملتقدمبه
قدمالیحهنوشــتیم.الیحهشــفافیتدرراســتای
فصلسوممنشورحقوقشهروندیاست.الیحه
مدیریــت تعــارض منافــع و آزادی اجتماعــات
را هم در همین راســتا نوشــتیم ،حــق بر تحصیل
وتابعیــتمــادربــهفرزندهــمهمینطــوربوده.
پیشنویــس آییننامههایی را هم برای تســهیل
اجــرایحقوقاقتصــادیواجتماعیمردمتهیه
کردیم .بنابراین ما یک ساختمان فکری را در این
مــوردارائــهدادیم.فکــرمیکنماینهــادرحدیک
میــراث ،برجــای خواهد مانــد .جدیــت در حفظ
حقوق عمومی و اموال دولتی به عنوان رهاوردی
از ایــن دولت برجــای خواهد ماند چــه در مراجع
قضایی داخلی و چه در مراجع بینالمللی .دفاع
از حقوق ملت در مجامع بینالمللی هم بخشی
ازمیراثایندولتخواهدبود.ماجسارتکردیم
و علیــه امریــکا بــه دادگاه بینالمللــی شــکایت
کردیم؛منظورممجموعســازمانحقوقیدولت
اســت .ممکن اســت بگویید این کار نقــص دارد،
بلــهایننقدممکناســتواردباشــد.درخیلیاز
مسائلحقوقیودعاویداخلیوبینالمللیاین
نقصها دیده میشــود .بخشــی از نقد به ساختار
حقوق بینالملل و نارساییهای آن و حتی اثرات
مناسباتقدرتسیاسیبرآنبرمیگرددوبخشی
دیگربهساختاراداریکشوردرزمینهارائهخدمات
حقوقیبویژهخدماتحقوقیبینالمللیکهقبالً
اشــاره شــد .اما باالخره قدمی با دستور موقت ولو
در سطح محدودتر برداشته شد ،این قدم کمتر از
توقعماســتولیباالخرهدرحدیانجامشــد.ما
جســارت کردیم ولو اینکه این جســارت به نتیجه
نرســد .اینها بهعنوان میــراث باقــی خواهد ماند.
درمراجــعداخلیهــمبرایحفظحقــوقمردم
و دفــاع از اموال عمومــی اقدامات زیــادی کردیم
یا به دســتگاهها کمک کردیم .در حــوزه پژوهش،
کارهایاصیلزیادیانجامشــد.شــایدبندرتدر
دستگاههابرایپاسخیکاستعالمکارتحقیقاتی
جــدی انجــام شــود ولــی در معاونــت عــالوه بــر
پژوهشهــای مســتقل ،برای پاســخ بــه خیلی از
استعالمهاهمکارپژوهشیانجامشد.تنقیحهم
جدیبودیم.باالخرهدرایندورهتفاهمنامهقوای
سهگانهبرایتنقیحقوانینانجامشد.مجلسهم
کمککرد.کمیتهکســبوکاررادرمعاونتایجاد
کردیمکههــدفآنترویجوحفظحقهایحوزه
اقتصادیومالیاســت؛تازمانــیکهحداقلهای
اقتصــادیرانداشــتهباشــیدحقهــایدیگرتــان
تحتالشــعاع اســت .مثالً در مورد حق مســکن؛
ممکناســتبگوییددولتمیتوانســتکارهای
دیگــریانجــامدهــدیابیشــترازایــنبایــدانجام
میداد.منمنکرشنیســتم.امابهغیرازتکمیل
مســکن مهر و مسکنســازیهای گســتردهای که
پساززلزلهوســیلانجامشدونیزمرمتمسکن
دراینحوادث،کارهایدیگریهمانجامشدمثل
الیحه مالیات بر خانههای خالی که البته مجلس
هــم مصوبــهای در این خصــوص داشــته ،یا منع
افزایش بیشــتر از ۲۰درصد اجارهبها یا مشــارکت
درودیعهمســکنوتأمینمالیوارائهتســهیالت
برایاینودیعه.اینکارهابرایتأمینحقمسکن
مردمبود.اینهابخشیازحقوقشهروندیاست.
متأسفانهچونفشاراقتصادیبرمازیاداستاین
کارها دیده نمیشود .حق بر سالمت مردم بسیار
مهماســت.اینکهطرحســالمترااجراییکنیم،
اینکه هزاران تخت به بیمارســتانها اضافه شود،
اینکهدرشــیوعکرونابهصــورترایگانیاباهزینه
ناچیز اتبــاع خودمــان و همچنین اتبــاع خارجی
را درمــان کنیــم آنهــم در ایــن شــرایط ســخت
اقتصادی،درراستایحقبرسالمتاست؛اینهارا
بایددیدالبتهانتقادهاراهمبایدشنید.
یک میــراث مهــم دیگــر در حــوزه حقوقی که
شایسته است معاونانی که پس از من میآیند آن
راپیگیــریکنند،ســنتمدیریتجمعیوعلمی
اســت .برای مثــال ،مــن دو هفتــه بعد از اســتقرار
در ســمت معاونت ،یک شــورای علمــی را در روز
دوشــنبه هر هفته برقرارکردم که با حدود بیســت
متخصــص و اســتاد بــا ســابقه اجرایــی یــا دارای
تجربهحرفهایتاکنون ۱۴۰جلســهوهرجلســهبه
مدتحدودشــشساعتداشتهایموتقریباًهمه
موضوعاتمهمرابرایتصمیمگیریدراینشورا
طرحکردهاموبهبحثگذاشتمونتیجهآنراحتی
وقتی در رأیگیــری در اقلیت قرار گرفتم پذیرفتم
وبهمســئولیتخودمامضاکردم.اینروشــیبود
کــهدرهمهمناصباجراییقبلیهمبهآنپایبند
بــودم.همچنین،تصمیمــاتاداریوکاریراهم
درشــورایمعاونانوبانظرجمعیاتخاذکردیم.
بــرای همین معتقــدم که یــک مدیریت جمعی
وعلمیرابهمیراثگذاشــتیمکهشــایداگرســنت
شــودازمیراثهایدیگرمهمترباشد.دولتهای
یازدهمودوازدهمتوفیقیدرنشــاندادنجایگاه
قانون اساســی ،تفوق حقوق و آزادیهــای مردم،
تدویــن لوایح بنیــادی ،ترویج قانونگرایــی و دفاع
از حقــوق ملــت در مراجــع داخلــی و بینالمللی
داشــتهاند.توفیقیهمداشتندکهازخودجسارت
نشــاندهندوبگوینــدبگذاریدشــفافیتنهادینه
شــودحتیاگرمــارامحــدودکند،تعــارضمنافع
مدیریت شود حتی اگر برای ما اداره امور سختتر
بشود .همین طور چنانکه گفتم در معنای واقعی
کلمه ،پایبند به مدیریت جمعــی و علمی بودم و
بیتردید تجربه این نــوع مدیریت میراث مهمی
است.
در پایــان ،میخواهــم تأکیــد کنــم بــا همــه
ســختیها جامعه رو به پیشرفت اســت .روزهای
ســختیرادرایــرانمعاصــرطیکردهایم.مســیر
همیشــههمــوارنبــوده،گاهــیتنــدرفتیــمگاهی
متوقفشــدیمیاســرعتمانکندشــدولیامید
وباوردارمکهاینراهپیوستهادامهخواهدیافت.

