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 المللی و فقهاد بینازوکارهاي نظارتی در اسنسحقوق بشر و 
 *مسعود راعی

  يدهكچ
با تضـمين ايـن   ، تالش براي رساندن جامعة جهاني به نقطة مطلوب، توسعة اسناد حقوق بشري و درنتيجه

ـ شـود  نون اين پرسش مطرح ميكپيوند خورده است. ا، هاسته عمدتاً متوجه دولت، كحقوق ه تحقـق  ك
ـتلزم  ، پاسخ به اين پرسـش . در حوزه حكومتي وابسته استويژه به ه چه سازوكارهاييب، چنين هدفي مس

، اجـرا ، احتـرام ، زمينة حقوق بشـر اسـت. تعهـد بـه شناسـايي      ليف آنها دركها و تتبيين نوع تعهد دولت
بشـر اسـت.    زمينة حقـوق  ها درترين تعهدات دولتاز مهم، دهي و تعهد به فعل و تعهد به نتيجهگزارش

ـيانت از  ، نگاه كدر ي ريجي تعريف شده است:دام فوري و تددو شيوة اق، ي مذكورتعهدها تحقق ايرب ص
هـا  براي انجام تعهدهاي حقوق بشـري دولـت   خارجيارهاي اجرايي كواستفاده از ساز در حقوق بشر را

ترين قدم عملي خـود را  زرگب، با توفيق در تأسيس شوراي حقوق بشر سازمان ملل، ردكداند. اين رويمي
كنـد.  ار صيانت از حقوق بشر تعريـف مـي  كمان را بهترين راهكحا يه بر شرايطكت، از منظر دوم برداشت.

تكيه خود را بر ابزارهاي دروني همچون ، رد نظام حقوق اسالمي ضمن پذيرش سازوكارهاي بيرونيكروي
مدنظر مان و كچراكه بدون توجه به شرايط دروني حاقرار داده است؛ ، باوريري و فرجامباوخدا، عدالت

انگارانه به انسان و يا برخورد سياسي با مسئلة حقـوق  توان از رويكرد ابزارنمي، خالقيمباحث ا قرار دادن
  بشر دور ماند. 

  مان.كشرايط حا، نظام حقوق اسالمي، هاتعهد دولت، ضمانت اجرا، صيانت از حقوق بشرها: واژهكليد
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  مقدمه
توانـد  سیاسی اسـت. ایـن حقـوق مـی    اولین مطالبۀ شهروندان در هر نظام ، برخورداري از حقوق بنیادین

» حقـوق شـهروندي  « عنوانبه، در این صورت .خود را نشان دهد» قانون« منزلۀ وظیفۀ دولت و با عنوانبه
و » حقـوق بشـر  « بـا عنـوان   المللـی هـاي بـین  هـا و میثـاق  توانـد در قالـب اعالمیـه   و مـی  مطرح اسـت 
  فرهنگـی و حقـوق گـروه سـوم    ، جتمـاعی ا، اقتصـادي ، سیاسـی ، هایی همانند حقوق مدنیزیرمجموعه

گیـري در  ز رسـمی تصـمیم  کـ مجموعۀ قـانونی و مر  که در یکآندلیل ، بهمطرح شود. حقوق شهروندي
ه ایـن حقـوق در   کـ ايگونـه دارند؛ به جایگاه معتبري، سوکی از، شوندسطح ملی واجد ضمانت اجرا می

ارنـد.  دهـاي خـاص خـود را    محـدودیت ، دیگـر سوي  و از، شوندشورها مندرج میکمتن قانون اساسی 
هم در متن قانون اساسی جمهوري اسـالمی ایـران   ، اجتماعاتحق شهروندان در تظاهرات و ، براي مثال
مسـئله در حقـوق   ایـن   هکـ درحالی الل به مبانی دینی تعریف شده است.و هم با قید عدم اخ آمده است

  بشر متفاوت است.
المللـی  ه در حدود صد سـند بـین  ، کالمللی حقوق بشريد بیناسناهمۀ ها در موضوع تعهدات دولت

ل اختیـاري میثـاق   کـ اولـین پروت  )1966( میثاقین، یان شده است. براي مثالروشنی ب به، اندمنعکس شده
اجتمـاعی  ، ل اختیاري میثاق حقوق اقتصاديکپروت، ل آنکسیاسی و دومین پروت، المللی حقوق مدنیبین

ارگران و کـ ار در خصـوص ممنوعیـت تبعـیض در اسـتخدام     کالملل زمان بیننوانسیون سا، کو فرهنگی
، نوانسیون رفع تبعیض علیه زنـان ، کنوانسیون رفع تبعیض نژادي، کزنان در شبکار به نوانسیون مربوطک
نجه و هـر  کشنوانسیون ممنوعیت ، کژنوساید)( نوانسیون ممنوعیت ژنو سایدك، کودکنوانسیون حقوق ک

هـا سـند   نوانسیون مربـوط بـه وضـع پناهنـدگان و ده    ، کنندهکانسانی و تحقیرزات خشن غیررفتار یا مجا
  .هستند ه بیانگر این واقعیتکلی دیگر الملبین

دو ، ننـد کالمللـی عمـل   اند به تعهدات خود براسـاس ایـن اسـناد بـین    ها موظف شدهه دولتکازآنجا
آیا نوع تعهدات ناظر به فعل و رفتـار اسـت یـا نـاظر     ، هکمطرح است: اول این زمینه این پرسش عمده در
هـا وجـود   ور توسط دولـت کارهاي نظارتی دربارة انجام تعهدات مذکوچه نوع ساز، هکبه نتیجه؟ دوم این

ارآمـدتر  کتـوان  و چگونـه مـی   ؟رد نظام حقوقی اسالم و فقه در این خصوص چگونه اسـت کدارد؟ روی
 کـه  طلبـد رد تطبیقـی بحـث مـی   کرد؟ رویکحقوقی اسالمی را اثبات ارهاي نظارتی در نظام کوبودن ساز

گاه دیدگاه فقهـی بررسـی شـود. البتـه ایـن سـؤال       و آن، ي تبیینابتدا وضع موجود در اسناد حقوق بشر
م و ضمانت اجراي درونی او گـره  کطور روشن آیا صیانت از حقوق بشر به عدالت حامطرح است که به
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م بـراي رشـد و تعـالی    کابزار مهمی را در اختیار حا، گفتهارغ از همۀ موارد پیشه قانون فکخورد یا اینمی
که سازوکار مطلوبی جهت نظارت بر عملکرد دولـت در زمینـه حقـوق    همچنان دهد.حقوق بشر قرار می
 کارآمـد بـودن  ه در مـؤثر و  کـ بل، ور نیسـت کی از دو گزینۀ مـذ کر نفی یسخن د، آیدبشر به حساب می

هاي درونی در شناسایی و اجراي حقوق بشـر  یه بر نقشکه عصر تک مدعی شدتوان یا میاست. آهریک 
رد؟ در مـورد ایـن   کـ  تأکیـد بر قواي بیرونی و ضمانت اجراهاي بیرونی حقوق  گذشته است و صرفاً باید

م خواسـته  کملـت و حـا   که آنچـه از یـ  کـ است  این رویکرد غالبلی مطرح است: کدو نظریۀ ، پرسش
، م نیسـت. بـراي مثـال   کاجراي تعهدات حقوق بشري است و نیازي به خصوصیات درونی حـا ، شودمی

آنچـه بسـیار مهـم    ، رد دومکـ در روی .یا تقوا برخوردار باشد م از صفت عدالت وکه حاکضرورتی ندارد 
م از ک) برخـوردار بـودن حـا   3صـفحه  ( درونی است. بر ایـن مبنـا  م با لحاظ شرایط کوضعیت حا، است

حقـوق   او را وادار به پـذیرش تعهـدات  ، و تقوا و پذیرش حالت خداترسی و باور به معاد صفت عدالت
بـه اجـراي   ، با دقت تمام و با رعایت اصل انصاف و عدالت خواهداز او می، دیگر سوياز و، ردهکبشري 

  .)700ـ695ص، 1388، شاول( این تعهدات بپردازد

  المللي حقوق بشرها و اسناد بيندولت
ها با شرایط خاصی در اجـراي تعهـدات حقـوق    ه دولتکآید به دست می، به اسناد حقوق بشربا رجوع 

، مـان مـدنظر باشـد   که شـرایط حا کپیش از آن، آیددست میور به کبشري خود مواجه نیستند. از اسناد مذ
مورد توجه قـرار  ، ها باید براي به اجرا درآوردن حقوق بشر انجام دهنده دولتکتعهدات و نوع اقداماتی 

تـوان  مـی ، المللی حقوق بشري مطرح اسـت ه در اسناد بینکها را ترین تعهدات دولتگرفته است. اصلی
  رد:کبه چند دسته تقسیم 

  دهي. تعهد به گزارش۱

) و براسـاس  1989( اجتمـاعی و فرهنگـی  ، از میثاق حقوق اقتصـادي  کیه براساس تفسیر عمومی شمار
، حقـوق مـدنی و سیاسـی بیـان شـده اسـت       المللـی بـین  در میثاق نیزآنچه در بخش چهار این میثاق و 

طـور شـوراي   و همـین ، میتۀ نـاظر کها توسط رد دولتکارآمد بر عملکمنظور اعمال نظارت مطلوب و به
هـاي  نهـاد  ثاقین و سـایر میتۀ ناظر در میکها گزارش اقدامات خود را به ضروري است دولت، حقوق بشر

لی کامـر شـ   کایـن تعهـد یـ   ، نند. براساس همین تفسیرکالمللی حقوق بشري اعالم اسناد بینر د موجود
تـوان  از طریق آن میه که این مبنایی است کلی دولت عضو باشد؛ بلکه هدف آن صرفاً تعهدات کنیست 
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ه ، کشمول حقوق بشرماهیت جهان. )General Comment, No,1, Para 1( به اهداف متنوعی دست یافت
المللـی  ها براي انجام تعهدات بینه دولتکطلبد می، المللی به خود گرفته استطور گسترده حالت بینبه

 .)Jack Donnelly, 2003, p.34( رد ارائـه دهنـد  کـ جامع و دقیقـی از عمل ، گزارش مناسب، در مرحلۀ اول
شـورها  کمیت نسـبی و تأثیرپـذیري   کبدیل شدن آن به حاها و تدولت میت مطلقککاسته شدن مفهوم حا

شـور  ک کمیزان انطبـاق قـوانین یـ   ست. دهی ادلیل دیگري بر ضرورت گزارش، از مباحث حقوق بشري
فـراهم  ، المللـی ور در اسناد بینکمذ وقاز حق کدولت بر هری کنظارت منظم ی، المللی اوبا تعهدات بین

در جریان قـرار گـرفتن مـردم    ، شدهگذاريدقت هدفي روشن و بههامشیآوردن مبنایی براي تبیین خط
، المللـی ارهاي نظارتی بـین کوفراهم آوردن مبنایی مناسب و الزم براي ساز، ار عمومیکشور و توجیه افک

فراهم آمدن بستر الزم بـراي انتقـال   ، شورها دربارة وضعیت حقوق بشري خودکصحیح براي  كدر یافتن
 دهـی هسـتند  تـرین اهـداف گـزارش   اصـلی ، دیگرکـ شورها به یکانتقال تجربیات ، درنهایتاطالعات و 

)General Comment, No,1. para,2 at 9(.  
 زمینـه  ایـن  اي وجود دارد. درهم در اسناد جهانی حقوق بشر و هم در اسناد منطقه، تعهد به گزارش

هـاي اساسـی   حقوق بشـر و آزادي  نوانسیون اروپایی حمایت ازکاز جملۀ آنها  وجود داردچند سند مهم 
 ه در ایـن سـند  کـ اي تـه کتـرین ن مهـم  االجرا شد.الزم 1953و در سال ، تصویب 1950ه در سال کاست 

دو مرجـع  ، منظـور تضـمین ایفـاي تعهـدات اعضـا     بـه  :ندکه اعالم میک استمادة نوزده آن ، وجود دارد
یل خواهد شد. این سـند بـا   کحقوق بشر تش میسیون اروپایی حقوق بشر و دادگاه اروپاییکنظارتی یعنی 
منظـور ایفـاي تعهـدات    تـوجهی را بـه  ارهاي نظـارتی قابـل  کوتوانسته است ساز، ماده 66 برخورداري از

 1954ه در تـاریخ  ، کـ مربـوط بـه ایـن سـند     کیـ  ل شـمارة کـ ها فـراهم آورد. پروت حقوق بشري دولت
ه در سـند اول بیـان   کـ هاي عمـومی اسـت   ها در برخی حقوق و آزاديبیانگر عزم دولت، االجرا شدالزم

ور آمـده اسـت. در   کل مـذ کـ ه در مادة سوم پروتکهاست دولتتعهدات ، نشده است. از جملۀ این موارد
 منظور تضمین آزادي اظهـار عقیـدة  به، گیري مخفیاست که برگزاري انتخابات آزاد با رأي آمدهاین ماده 

سـند   31تصویب شده و ناظر به مادة  1990ه در سال ، کل شمارة ده این سندکاست. پروت ضروري فرادا
زمینـۀ   حـل مناسـبی در  چنانچـه راه  حـق دارد ، میسیون اروپایی حقوق بشرکند کاعالم می، ور استکمذ

ور دچـار  که آیـا دولـت مـذ   کـ بر این گزارشی از وقایع مبنی، اختالفات حقوق بشري ناشی از اجرا نیافت
نـاظر  ، نوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشرکیازده  ل شمارةکپروت ؟نقض حقوق بشر شده است یا نه

تصـویب شـده اسـت     1992ل در سال کاین پروت .نوانسیون استکنظارت مقرر در سازوکار به بازسازي 
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تبـدیل   هـا اي تعهدات دولتدادگاه مؤثر در ایف کآن را به ی، و با تبیین جایگاه دادگاه اروپایی حقوق بشر
، ل الحـاقی کـ هاي اساسی بـا دوازده پروت نوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزاديکساخته است. 

ایی کـ نوانسـیون امری کهاست. تعهدات حقوق بشري دولتکردن اجرایی منظوربه ايترین سند منطقهمهم
سـند  ، االجـرا شـد  الزم 1978ه در سال ک، ا)کستاریکـ  سن خوزه( 1969نوامبر  22مصوب ، حقوق بشر

هـاي عضـو بـه انجـام     ردن دولـت کـ بـراي وادار  ، ایـن سـند   33 اي است. مادةدیگري از تعهدات منطقه
ایی حقـوق بشـر پرداختـه    کـ ایی حقـوق بشـر و دیـوان امری   کمیسیون امریکبه تأسیس ، تعهدات خویش

و  42 ننـد. مـادة  کها را دریافت میرش دولته گزاکاند زي تعریف شدهکعنوان مرابه، است. هر دو مرجع
کـه  ، هـا یی حقوق بشر و ملـت آفریقا مقررات مندرج در فصل هشت در ارتباط با این مواد است. منشور

اي اسـت. ایـن سـند در دو    از دیگـر اسـناد منطقـه   ، در نایروبی مورد تصویب قرار گرفت 1981در سال 
، بخـش دوم  ختـه اسـت.  ها پرداتعهدات دولت ه انواع وماده ب 68با ، قسمت تنظیم شده است: بخش اول

پـردازد.  یی حقـوق بشـر مـی   آفریقـا  به تأسیس دیـوان ، ماده 32با ، ل الحاقی استکپروت که در قالب یک
بـار از  کشـوند هـر دو سـال یـ    شورهاي عضو منشور متعهد می، کو ذیل اصول حمایتی 62 مطابق مادة
  .)36ص، 2، جتابی جمعی از نویسندگان،( زارشی را ارائه دهندشدن منشور حاضر گ االجراتاریخ الزم

  حمايت و اجرا، . تعهد به احترام۲

گانۀ دیگـري مواجـه هسـتند کـه تمـامی اسـناد و نهادهـاي        ها با تعهدات سهدولت، افزون بر تعهد قبلی
دو میثاق حقـوق مـدنی    مادة، اند. براي مثالاي این حقیقت را مدنظر قرار دادهحقوق بشر جهانی و منطقه

در قلمـرو  آن را بـراي همـۀ افـراد    ، خواهد به حقوق بشر احترام گذاشتههاي عضو میو سیاسی از دولت
  .)ICCPR, Article, 2( نندکخودشان تضمین 

  در تفسـیر عمـومی خـود از   ، هـا را دارد رد دولـت کـ ه وظیفۀ نظارت برعمل، کمیتۀ حقوق بشرک
، بـراي جلـوگیري از جنـگ    العاده و ویـژه وظیفۀ فوق کها یدولترد: کشش این میثاق اعالم  مادة

میتـه  کدارند. این ، شوده منجر به از دست رفتن حیات افراد می، کهاي عمدهژنوساید و دیگر نقض
هـا ممانعـت بـه عمـل     یفري علیه حیـات انسـان  کتنها باید از انجام رفتارهاي ها نهرد دولتکاعالم 
 شوندسرانۀ آنها مانع اقدامات خود، امنیتی خود نیز حساس بوده نیروهاي بلکه باید در مورد، آورند

)HRC, UN. DOC.A/43, 1988, and 1982, Para 2(.  
. بـراي  )14ص، 1386، زمـانی ( ردکـ توجهی پیـدا  پروري توسعۀ قابلاین تعهد با معیارسازي و قاعده

پیونـدي اساسـی و   المللـی  و امنیت بـین  اولین بار در منشور ملل متحد بین احترام به حقوق بشر و صلح
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ه کـ بناي اسناد متعددي شـد  سنگ، اعالمیۀ جهانی حقوق بشر .)41ص، 1383، یلکو( هدفمند برقرار شد
انـات رشـد مـادي و    کحراست از منزلت انسانی افراد بشر و فراهم آوردن ام، موضوع و هدف اصلی آنها

یـاد  » تـورم نرمـاتیو  « از آن به برخی هکالمللی حقوق بشر . رشد ماهوي نظام بینهمان)( معنوي آنها باشد
ه بـا توجـه بـه سـاختار     کـ اي است گونهبه، حقوق بشري شده گوناگون هايد و مبناي توجیه نسلکننمی

مثابۀ معیـاري بـراي سـنجش میـزان مطلوبیـت آنهـا و تعیـین درصـد رضـایتمندي          به، المللیجامعۀ بین
  تبدیل شده است. شهروندان

شـیوة  ، تـرین آنهـا  ی از مهـم کـ ی :ارهاي مختلفی مطرح شده اسـت کوساز، در مورد این نوع تعهدات
بـه اتهـام نقـض    ، هـا ایت افـراد از دولـت  کافزون بر طرح ش، دیگرکها علیه یایت توسط دولتکطرح ش

ه چـه میـزان حاضـرند    ها بـ ه دولتکاین .)1966میثاق حقوق مدنی و سیاسی  41مادة ( حقوق بشر است
رسـد در صـورت   ه به نظـر مـی  کاست  یمطلب، نندکایت کدیگر درخصوص نقض حقوق بشرشکعلیه ی

ها در حیطۀ آنچه خود و براساس تعهـدات  تحقق سیستم نظارتی همگانی توسط دولت، شورهاکآمادگی 
منظـور  بـه  ایت فـردي کآیین طرح ش، شیوه عالوه بر ایندور از دسترس نباشد. ، اندحقوق بشري پذیرفته

هاي اعمال نظارت بر رفتـار  ارآمدترین شیوهکی از کی منزلۀهاي اساسی بهحمایت از حقوق بشر و آزادي
 جتـا،  (جمعی از نویسندگان، بی المللی مطرح استمان مطرح است. این شیوه در اسناد مختلف بینکحا
امالً اختیـاري اسـت و بـه ارادة دولـت     که پذیرش این شیوه کارناپذیر است ک. این واقعیت ان)35، ص 2

  قضایی دارد.حالت شبه به آنگردد و رسیدگی برمی
اسـتن از ایـن   کدر جهـت  ، عضـو هسـتند   47داراي نـون  که ا، کـ تالش اتحادیۀ اروپا و شوراي اروپا

ه غالبـاً بـه   کـ هـاي مختلـف تنظـیم شـده     نوانسیون در زمینـه کبیش از دویست ، روازاین. وضعیت است
پذیرفتن حق قربانی به دادخـواهی فـردي نـزد مراجـع     ، هرحالهاي عضو رسیده است. بهدولتتصویب 

ا بـا  کـ در امری .)19ص، 1386، زمـانی ( شـود اقدام عملی در جامعۀ اروپایی محسوب مـی  کی المللیبین
 ایی حقـوق کمیسیون امریکطور ایجاد ایی و همینکشورهاي امریکامضاي منشور بوگوتا و ایجاد سازمان 

زمینـۀ دسـتیابی   ، 1965میسـیون در سـال   کهاي فردي به ایتک) و اعطاي حق رسیدگی به ش1959( بشر
) و تصـویب  1980( ایی حقـوق بشـر  کـ یل دیـوان امری کافـراد بـه حقـوق خـویش فـراهم شـد. بـا تشـ        

، )1994( ) و ممنوعیت ناپدیـد شـدن اجبـاري   1985( نجهکمنع ش، )1982( هاي حقوق اقتصاديلکپروت
 نوانسـیون ، کآفریقـا  سـازمان وحـدت  ، آفریقـا  ط رسیدگی به حقوق شهروندان فـراهم شـد. در  زمینۀ بس

یی حقـوق  آفریقـا  میسیونکمیسیون به نام ک کرد و یک) را تنظیم 1981( یی حقوق بشر و شهروندآفریقا
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 2004و در ، یی حقـوق بشــر امضــا آفریقــا ل تأســیس دیـوان کـ پروت 1998رد. در ژوئــن کـ بشـر ایجــاد  
توانـد  مـی کـه  تري برخـوردار اسـت   از صالحیت شخصی و موضوع گسترده، را شد. این دیواناالجالزم

  ند.کیی اعمال صالحیت آفریقا شورهاي ناقض حقوق بشرکعلیه 
ه در کـ رد تفسـیري جدیـدي اسـت    کـ روی، به وجـود آمـده اسـت    زمینه این ه درکار دیگري کوساز

نظر قـرار داده اسـت. مطـابق    ات مهمی را مدکو ن رخ داده 1949گانۀ ژنو هاي چهارنوانسیونکخصوص 
زي کـ ومـت مر که علیه ح، کها در قبال اتباعاولین تعهد حقوقی دولت، هانوانسیونکاین  كسه مشتر مادة

نجه و کشـ ، انسـانی هرگونـه رفتـار غیـر   ، گیرد. در این مادهمورد شناسایی قرار می، اندردهکمسلحانه قیام 
بـار تخلفـات عمـدة    بـراي اولـین   ، هانوانسیونکدر این  ممنوع شده است. گیري در این وضعیتگروگان

انگاري نسبت به برخـی از آنهـا مـورد پـذیرش     رد جرمکدوستانه مشخص شد و رویمقررات حقوق بشر
  اند.ی و نسبتاً دقیق معین شدهطور جزییفري بهکالمللی یوان بینپنج اساسنامۀ د ه در مادةکواقع شد 

ژنو مورد پذیرش قرار گرفته اسـت. ایـن سـخن    هاي چهارگانهنوانسیونکهانی در اصل صالحیت ج
هاي عمـده  اب نقضکه متهم به ارتکند اهور پذیرفتکهاي مذنوانسیونکهاي عضو ه دولتکمعناست بدین

  نند.کرده و یا او را مسترد کمه کاب جرم محاکنظر از محل ارترا صرف
نوانسـیون  کمفـاد   باید تنهانه، نوانسیونکرر چهار کم کی مطابق مادة، هاي عضودولت مهم اینکهتۀ کن

نند. این تفسیر از سوي شوراي امنیـت دربـارة   کسایرین را نیز به انجام آن وادار بلکه باید ، نندکرا رعایت 
المللـی  طـور در رأي دیـوان بـین   و همـین  681و 465سـازي در منـاطق اشـغالی در دو قطعنامـۀ     كشهر

مـورد  ، )2004( دیـوار حایـل  ا و رأي مشورتی دیوان در مورد کاراگوئه علیه امریکر قضیۀ نیدادگستري د
  .)ICJ, Reports, 2004( تأیید قرار گرفت

  . دولت و بازيگران خصوصي۳

نتـرل و نظـارت بـر بـازیگران     ، کهسـتند  ها درزمینـۀ حقـوق بشـر بـا آن مواجـه     ه دولتکتعهد دیگري 
بـراي  رد هر دولتی متعهد است چـارچوبی قـانونی   کباره اعالم راینمیتۀ حقوق بشر دکخصوصی است. 

مـورد و  هـاي بـی  دخالـت ، همچون ورود بـه حـریم خصوصـی افـراد    ، جلوگیري از اقدامات غیرقانونی
. )CE SCR, 12/1999/5( نـد کمشـخص  ، یا حقیقی باشد ه توسط افراد حقوقیکاعم از آن، بازداشت افراد

ه کـ ايگونهبه، هایا گروه هاي افراددهی فعالیتردن در سازمانکوتاهی که کرد کمیته همچنین اعالم کاین 
 .همـان) ( سـاز اسـت  مسئولیت، شده در میثاق بازداردآنها را از حق دسترسی به غذا و سایر حقوق مطرح

تهدیدي بـه  سازي، ه خصوصیکها متعهدند دولت :ردکمیته درزمینۀ حق بهداشت و سالمت اعالم کاین 
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نتـرل و نظـارت   کند. دولت وظیفـۀ  کوارد ن، ها متعهد بدان هستنده دولتکق بهداشت و سالمت افراد ح
بـر عهـده دارد. در صـورت    ، نندکه در این زمینه فعالیت میکسانی را کی و همۀ کبر داروها و لوازم پزش

حالـت سـابق   دولت موظف به رسیدگی است و باید مانع تـداوم آن شـود و بایـد آن را بـه     ، بروز نقض
هـا را در  دولت مسئولیت حمایت از افراد و گـروه  کی گفت:توان . می)81ص ، 1386، راعی( بازگرداند

اصـل   کایـن یـ   .بـر عهـده دارد  ، گیـرد صـورت مـی   ه توسط افراد خصوصـی ، کبرابر نقض حقوق بشر
قوانین مناسـب و  مستلزم وضع ، . این تعهد)Melbourne, 2004, p.14( استالملل شدة حقوق بینپذیرفته

  منظور بازداشت آنها از نقض حقوق بشر است.به، رد افرادکعمل نترل مؤثر برک
گرفتـه و نتیجـه نـداده    کار به تره پیشکاین وظیفه عام است و حتی دولت موظف است ابزارهایی را 

، بـر همـین اسـاس    .ها در این خصوص مسئولیت انحصاري دارنـد نظر قرار دهد. دولتمد دوباره، است
. دیـوان  )همان( علیه دولت چاد آن را مورد تأکید قرار داد یی حقوق بشر در رأي خود برآفریقا میسیونک

هـاي  ه دولـت مسـئول نقـض   کـ رد کعلیه هندوراس اعالم  ویزکوالس  موضوعایی حقوق بشر در کامری
جلـوگیري از نقـض   بـه   چنانچه معلوم شود دولت در مورد تعهـد  .افتاده در بخش خصوصی استاتفاق

 .)American, Court, 1998ـ    Inter( رد دیوان با نظریۀ تقصیر همـراه شـد  کرویرده است. کوتاهی ک
ه ناشـی از  کـ پاسخ داد ، باره چیستدراین ه مسئولیت دولت هندوراسکدیوان در برابر این پرسش 

 رد ناقضین استکبه عملندادن عدم جدیت و فقدان تالش الزم در بازداشت افراد از نقض و پاسخ 
)Ibid, Para, 174(.  

  سازوكارهاي نظارتي
ها در راسـتاي انجـام وظـایف خـویش     که دولت، تحصیل این واقعیتمنظور به با لحاظ تعهدات فوق و

المللـی تعریـف و شـکل گرفتـه     مجموعه سازوکارهاي نظارتی در اسناد بـین ، دهنداقدام مثبت انجام می
  شود.ترین این نهادهاي حقوقی توجه میمهمبه ، است. در این بخش

  هاي خاصميتهكاندازي . راه۱

هاي خاص نظـارتی اسـت.   میتهکتأسیس ، المللیشده در اسناد بینارهاي تعریفکوترین سازاز مهم
هـا بـه انجـام    ردن دولـت کـ اي مناسب براي وادار زمینه، ل گرفتهکش 1966ه از سال ، کردکاین روی

اي اسـتفاده  ه از چنـین شـیوه  ، کـ ترین اسناد حقوق بشـري راهم آورده است. مهمتعهدات خویش ف
  عبارتند از: ، اندردهک
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، شـور جهـانی  ک 173) با عضـویت  1966( ال تبعیض نژاديکالمللی حذف تمامی اشنوانسیون بینک .الف
ي عضـو و  شـورها کهـاي  رد تا به گزارشکرا ایجاد » میتۀ حذف تبعیض نژاديک« نهاد نظارتی به نام

 نند.کرسیدگی ، دادخواست افراد مدعی نقض حقوق
میتـۀ  ، کشـور جهـانی  ک 185با عضـویت   )1979( ال تبعیض علیه زنانکنوانسیون حذف تمامی اشک ب.

نوانسیون و رسیدگی به گزارش تأسـیس  کحذف تبعیض علیه زنان را با عنوان نهاد نظارتی بر اجراي 
ایت دربـارة مـوارد نقـض    کدهـد شـ  به افراد اجازه می، شورک 88نوانسیون با کل اختیاري کرد. پروتک
 نند.کمیته تسلیم کنوانسیون را به ک

شـور  ک 144) بـا  1984( آمیـز یـا تحقیـر   نجه و سایر رفتار یا مجازات غیرانسـانی کنوانسیون علیه شک ج.
میتـۀ فرعـی   ، ک)2002( نوانسـیون کل اختیـاري  کـ رد. پروتکـ انـدازي  نجه را راهکمیتۀ ضد ش، کعضو

اري نهادهـاي ملـی انجـام    کـ بـا هم که ن بازداشت را که بازرسی اماکرد کدرزمینۀ پیشگیري را ایجاد 
 دهد.اجازه می، شودمی

منظـور نظـارت و   بـه  كودکـ میتۀ حقـوق  ، کشورک 193با عضویت  )1989( كودکنوانسیون حقوق ک د.
 رد.کرا تأسیس  بررسی

 هـاي آنـان  ارگران مهـاجر و اعضـاي خـانواده   کـ المللی حمایـت از حقـوق همـۀ    نوانسیون بینک )ه
ارگران کـ میتـۀ  ک« رسـمیت یافـت و سیسـتم نظـارتی     2002ه در سـال  کشور ک 37با ، )1990(

 رده است.کرا تعریف » مهاجر
). ایـن  2006( هـاي اجبـاري  شـدن المللی براي محافظت از همـۀ اشـخاص از ناپدیـد    نوانسیون بینک .و

بـراي امضـا    2007فوریـۀ   6در ، شور بـه اجـرا درخواهـد آمـد    ک 20ه پس از تصویب ، کنوانسیونک
میتـۀ مربـوط   ککرده است کـه   تعیینکنوانسیون این امضا دارد.  61گشوده شده است در حال حاضر 

 منزلۀ نهاد نظارتی آن ایجاد بشود.شدن اجباري بهبه ناپدید 
براي امضا گشوده شده اسـت و   2007مارس  30ه در ، ک)2006( حقوق معلوالننوانسیون مربوط به ک .ز

کشـور الزم   20بـه حمایـت و امضـاي    االجرا شدن سـند  امضا دارد و براي الزم 101در حال حاضر 
: كر.( ردکـ عنـوان نهـاد نظـارتی ایجـاد خواهـد      میتۀ مربوط به حقوق معلوالن را به، ک. این سنددارد

  .)232ـ227ص، م2008، ایثاري

  هاي خاص. صدور اعالميه۲

رده اسـت.  کـ مقررات فراوان دیگري دربارة حمایت از حقوق بشر تصویب  سازمان ملل متحد معیارها و
ه کـ آندلیـل  به هکبل، شورها عضو آنها شوندکه کاي نیستند ضوابط رفتاري و اصول معاهده، هااین اعالمیه
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 .)232ص، همـان ( در اجراي مقررات حقوق بشري دارند تأثیر مهمی، اندشورها تصویب شدهکبا اجماع 
مـذهبی  ، قومی، هاي ملیاز: اعالمیۀ حقوق اشخاص متعلق به اقلیت عبارتند، ترین این اسنادلۀ مهماز جم

 حداقل مقررات استاندارد براي رفتـار بـا زنـدانیان   ، )1998( اعالمیۀ مدافعان حقوق بشر، )1992( و زبانی
) و مجموعۀ اصول ناظر بر حمایت از همـۀ  1985( مربوط به استقالل قوة قضائیهاصول اساسی ، )1957(

هـدف اصـلی از صـدور ایـن      ).1988( لی در بازداشـت یـا زنـدان هسـتند    که تحت هر شـ کاشخاصی 
تبیین روشن وظایف دولت در انجام تعهدات خویش در قالب ترسیم خطوط کلـی  ، سویکاز ، هااعالمیه

ایـن رفتـار    ۀباشد. نتیجعمومی و آشنا نمودن افراد به مطالبات بر حق خویش میافکار ، و از سوي دیگر
هـا  باشد. روشن است که دولـت ها با افکار عمومی آگاه میمواجه شدن دولت، المللیو اقدام مجامع بین

رویکـرد  ، اي براي شـهروندان خـویش داشـته باشـند. رویکـرد فـوق      کنندهباید پاسخ قانع، در این شرایط
  باشد.ترلی توسط افراد میکن

  اري و گزارشگرانكهاي . گروه۳

ارهـاي نظـارتی بـر حقـوق     کواز دیگر ساز، ها هستندرد دولتکه در ارتباط مستقیم با عمل، کهااین گروه
ننـد. ایـن افـراد بـا     کموارد نقض را بررسی مـی ، هاباشند. این گروهها میبشر و اجراي آنها توسط دولت

نند. گزارش آنها به شوراي حقوق بشـر و مجمـع   کود به مدت شش سال فعالیت میانات شخصی خکام
پـذیرد و گـزارش آنـان    شود. بخش مهمی از تحقیقات در محل انجام مـی عمومی سازمان ملل ارسال می

، طـور گزارشـگران ویـژه   ارشناسان مستقل و همینکنمایندگان و ، شورکشود. گزارشگران ویژه منتشر می
، ماننـد خشـونت علیـه زنـان    ، دهندهاي مختلف گزارش میدربارة موضوع، اريکهاي گروه نمایندگان و
، نژادپرسـتی ، تروریسـم ك، تخلیـۀ غیرمجـاز محصـوالت و پسـماندهاي سـمی و خطرنـا      ، قاچاق انسان

  بدهی خارجی. مهاجران و، مزدوران، هاي مختلف مدنی و سیاسیآزادي، مردمان بومی، نجهکش

  يالت حقوق بشريك. نهادها و تش۴

، )www.ohchr.org( به تصویب مجمع عمومی رسـید  2006ه در مارس ، کاندازي شوراي حقوق بشرراه
میسـیون فرعـی تـرویج و    ک تأسـیس ، عضو انتخابی از سوي مجمع عمومی با رأي مخفـی  47یب کبا تر

  مشـورتی شـوراي حقـوق بشـر داد    میتـۀ  کخـود را بـه    جـاي  2009ه در سال ، کحمایت از حقوق بشر
)Ibid, p11( ،  ه داراي مســئولیت اصــلی ، کـ سـازمان ملــل متحــد میســیون عــالی حقـوق بشــر،  کایجـاد

زي کـ انون مرکـ ه کمیساریاي عالی حقوق بشر کدفتر ، هاي سازمان ملل درزمینۀ حقوق بشر استفعالیت
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، گـذار عنـوان قـانون  تر از همه خود سـازمان ملـل بـه   مهمو ، هاي حقوق بشري سازمان ملل استفعالیت
، دیپلمـات  کیـ  منزلـۀ و درنهایـت بـه  ، شف حقیقتکننده و به عامل کتحقیق، مدافع، ز ارتباطیکمر، ناظر

  دهند.یل میکترین نهادهاي حقوق بشري ناظر را تشاصلی

  سازوكارهاي اجرايي اسالم و
یـه بـر انـواع    کتروي خـود دارد؛  ه و پرفـرازي را فـرا  پیچیـد مسـیر بسـیار   ، موضوع حقـوق بشـر  امروزه 

میـت منـافع و   کحا، ها هرچند در قالـب مفهـوم نسـبی آن   میت دولتکتوجه به حا، ارهاي بیرونیکوساز
تفاسـیر مختلـف و حتـی متعـارض از     ، شورها بـه تعهـدات حقـوق بشـري    کگذاري آن در پایبندي تأثیر

جهـانی  ها در عرصۀ جهـانی و تـالش مجـامع    فرهنگخرده وجود، و درمجموع، تعهدات حقوق بشري
طـور  همـین  و NGOS دولتـی در قالـب  حضور بازیگران افراطی غیر، شمول کردن این حقوقبراي جهان
وضـعیت حقـوق بشـر را از جهـت اجرایـی در      ، والريکاومانیسـتی و سـ  ، ردهاي فمینیستیکتالش روی

ه چرا با وجـود ایـن   کاست  ند. پرسش اصلی اینکربه مینون تجکاه جهان آن را کحالتی قرار داده است 
ارهاي مناسـب اجرایـی برخـوردار    کهنوز از سـازو  حقوق بشر، هاي گسترده و اقدامات بسیار زیادتالش

اي تعهـدات  رتـوجهی بـه شـرایط اصـلی در اجـ     بـی  :نیست؟ در پاسخ به این سؤال کلیدي بایـد گفـت  
چنانچـه  ، رسـد کارآمد را به وجود آورده است. به نظـر مـی  و حتی غیر بالمللی این وضعیت نامطلوبین

باید از تکیه صـرف بـر شـرایط بیرونـی     ، انتظار آن باشد که حقوق بشر در جایگاه خاص خود قرار گیرد
توجـه کـرد. تبیـین    ، و در کنار آن به شرایط درونی که در واقع همان شرایط حاکمان است روي برگرداند

انـد بهتـرین گزینـه بـراي     وتدنبال آن اثبات کارآمدي نظـام اسـالمی مـی   و بهشرایط حاکمان از منظر فقه 
، به عبارت دیگر در نظـام فقهـی اسـالم    رفت از وضعیت اجرایی فعلی حقوق بشر در جهان باشد.بیرون

در افـرادي کـه   ، ها و نوع آنها و یا سازوکارهاي اجرایی دنبال شودبیش از آنکه مشکل در تعهدات دولت
شود. ویژگی این نظام فقهی آن است که تکیـه خاصـی بـر    این تعهدات را اجرا کنند رصد می قرار است

قابـل جـایگزینی   اصل خـودکنترلی یـک اصـل غیر   ، شرایط اخالقی و اعتقادي حاکمان دارد. در این نگاه
و تـالش  ، شود ضمن بیان باورهاي الزم اعتقـادي و اخالقـی  منظور در فقه اسالمی تالش میاست. بدین

  براي تحقق آنها در حاکمان به یک سازوکار نظارتی مطلوب و کارآمد نائل شود.

  مانكاسالم و شرايط حا
حـل آن  و راه، اوي و بـازنگري اسـت  کارهاي موجود نیازمند بازکراه باید گفت، پرسشاین در پاسخ به 

از  یـک ه هـیچ کـ این موضوع قابل اثبات اسـت  ، المللی. با رجوع به اسناد بیناست هاي اسالمیدر آموزه

۱۶       ۱۳۹۱تابستان ، سال اول، شماره سوم، بهار و  

انـد و صـرفاً بـا    و دولتمـردان نبـوده   مـان کدنبال تعریف و شناسایی صفات و ویژگـی حا ور بهکاسناد مذ
 ها ملزم بـه اجـراي  تا دولت ارهایی بودندکوتعریف و شناسایی تعهدات و سازدنبال به ردي حقوقیکروی

یۀ اصـلی نـه بـر تعهـدات و ضـمانت      کت :اسالمی معتقد استرد کروی، آن شوند. برخالف چنین روشی
گاه به وظـایف خـود   آنمان از دیدگاه اسالم، کمان است. حاکشرایط درونی حا ه برکبل، اجراهاي بیرونی

صـفات   داراي، ه هم در بعد اعتقادي و هم در بعد اخالقـی کرد کارآمد عمل خواهند کبه نحو مطلوب و 
اي روایـات اسـالمی و آیـات قرآنـی بـر شـعارهاي محـوري ویـژه        ، نگاهیچنین دلیل به خاصی باشند.

بـاوري و  یـه بـر معـاد   که در سراسـر آیـات قـرآن مشـهود اسـت و یـا ت      کیه بر تقوا کاند؛ تردهکپافشاري 
ضـروري  ، منظور تبیین دیـدگاه اسـالمی  اند. بههمگی براساس چنین نگاهی تعریف شده، محوريتوحید

  شوند. کیکدیگر تفکیاست دو دسته شرایط از 

  هاي اعتقادي. ويژگي۱

بـا پـرورش   ، ارهاي خـاص بیرونـی عملـی شـود    که با سـازو کبیش از آن، اجراي حقوق و صیانت از آن
مـی در او فـراهم   کدژ مح، م جامعه به ایـن باورهـا  کپذیر است؛ زیرا آراستگی حاانکبنیادهاي اعتقادي ام

تـرین  ه خـود بـه بـزرگ   ، کشودها میاندازي به حقوق انسانتنها مانع از هرگونه دسته نهکخواهد آورد 
  هاي اعتقادي با توجه به مبانی نظري خاص عبارتند از:شود. این ویژگیتبدیل می، مدافع حقوق بشري

  باوري ديني الف) خدا

همـراه دارد؛  نتایج خاصی را در صیانت از حقوق بشـر بـه  ، فردي و اجتماعی ةدر حوز، اعتقاد به خداوند
شود. علم و هوشیاري خداونـد نسـبت بـه اعمـال     اي در انسان میزیرا چنین باوري منجر به اعتقاد ویژه

اعتقاد به گواهی دادن اعضـاي بـدن   ، )18: ق( اعتقاد به مراقبت مأموران الهی بر انسان، )3: ممتحنه( انسان
چیـزي از رفتـار انسـان گـم     ه جهان آیینۀ عمل انسان اسـت و  کباور به این معنا ، )24: نور( علیه شخص

نـار  ک. چنین اعتقـادي در  )542ص، 1384، زنجانی(عمید باوري استاز نتایج خدا، )105: توبه( شودنمی
ند؛ زیرا طـی مسـیر   کتر جلوه ه این حق مهمکايگونهبه حقوق الهی نیز اعتقاد پیدا شود؛ به، حقوق انسان

باور داشـتن ایـن معنـا     .)26ص، 1377، صباح یزديم( گیردتنها در پرتو چنین باوري صورت می، مالک
کنـد و در ایـن خصـوص هـم بصـیر اسـت. او را از       رفتـار او را نظـاره مـی   ، در حاکم که ناظري قـوي 

سـازد کـه بـاالترین    از او حـاکمی خدمتگـذار مـی   مقابل دارد. در میاندازي به حقوق شهروندان بازدست
  باشد.یافتخار او خدمت و استفاده از فرصت موجود م
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  اعتقاد به تجسم اعمال  ب) معادباوري و

توجه به مسئلۀ تجسـم اعمـال اسـت.    ، م اسالمی باید خود را نشان دهدکحا که در ی، کبارزترین ویژگی
شـاهد عینـی   ، نـار وجـود انسـان   کیابد و بدون نیاز به گـواهی در  هاي مناسب ظهور میتجسم در قالب

: هـف ک( »یابنـد مـی ، انـد ردهکه افراد عمل کآنچه را « فرماید:باره میاین ریم درکشوند. قرآن محسوب می
ه از نتـایج  کغیر از تجسم اعمال است ، ه در آیۀ چهار سورة فصلت بیان شده استکشهادت اعمال . )49

دو نـوع  ، ه درنتیجـه کـ این دو بیانگر دو نوع ویژگی و اعتقـاد اسـت   . باوري استاعتقاد به معاد و فرجام
  .)543ص، 1384، زنجانی(عمید دارددنبال به نظارت را

  محوري  ج) اعتقاد به مسئوليت

تـر  جامعـه و از همـه مهـم   ، اعتقاد به مسئولیت انسان در برابـر خـود  ، ه هدف دین هدایت استکآنجا از
یـد بـر روحیـۀ    کجـاي تأ بـه ، ار براي رسیدن بـه سـعادت اسـت. دیـدگاه اسـالمی     کبهترین راه، خداوند

خـود  ، انسان در برابر خداونـد  اساسند. بر این کمحوري توجه میگرایی و مسئولیتلیفکبه ت، اريکطلب
او تنهـا   .)281ص،  ،1388امـام خمینـی   یمؤسسه آموزشی و پژوهش( گوستموجودي پاسخ، و جامعه

ه در کـ بل، اي نداشـته باشـد  ه نیازي به داشتن صفات و باورهاي اعتقادي ویـژه کگو نیست به جامعه پاسخ
یـه بـر صـفات و باورهـاي درونـی      کابر خود و خداوند نیز مسئولیت دارد و ایـن مسـئولیت جـز بـا ت    بر

تـوان  مـالی نمـی  کبه هیچ نقطۀ ، ه خروج از عبودیت است، کخروج از این دایره پذیر نیست؛ زیرا باانجام
ا در برابـر  نـد و او ر کدور مـی » مسـتقل بـودن  « انسان را از پندار غلـط ، . این نگرش و بینشافتیدست 

مجموعـۀ  ، رده اسـت کـ از بشـر طلـب    . آنچه خداوندکندر مییتصوگو پاسخ خداوند موجودي وابسته و
  دارد.دنبال به مال و بندگی راکه مسیر سعادت و کباورها و رفتارهایی است ، امکاح

  هاي اخالقيها و آسيب. ويژگي۲

نظارت انسان بر اعمال خویش است. ایـن  لزوم ، ی از اصول اخالقی مسلمکی، در باورهاي اسالمی
ایـن سـخن    .)543ص، 1384، زنجانی(عمیـد  معنا با واژة مراقبت در معارف دینی تعبیر شده است

هوشـیارانه و  ، میتی و حتی قبل و بعد از آنکم جامعه باید در تمام مراحل حاکه حاکبدان معناست 
ه بـا اسـتفاده از   کـ در آیـات قـرآن اسـت    هوشمندانه خود را زیر نظر داشته باشد. اساس این نگـاه  

، هرچنـد جهـل  ، هکـ بر این اسـت  . )18حشر: ( طراحی شده است، یه بر آنهاکباورهاي اعتقادي و ت
، تواند براي افراد عـادي عـذر تلقـی شـود    دقتی میمکانگاري و سهل، التفاتیبی، خطا، راهکا، نسیان

واند آثار مخربی در مـدیریت  تمی، این عواملاز هریک  م جامعۀ اسالمی عذر نیست؛ زیراکبراي حا

۱۸       ۱۳۹۱تابستان ، سال اول، شماره سوم، بهار و  

بـردن بـه   پی، رد؛ زیرا هدف از آنکجاي گذارد. ماهیت چنین نظارتی را باید بازدارنده تعریف او بر
هـا را فـراهم آورد.   تواند زمینۀ انحراف از صیانت حقوق انسانه میکخطاها و اعمال خالفی است 

ه مراقـب انسـان اسـت و در تمـام     کـ ئمی بـه موجـودي   این مراقبت با توجه دا بیتدر آثار اهل
در  اظمکـ امام  .)398ص، 3ج، ق1414، قمی( همراه شده است، دهدحاالت او را مدنظر قرار می

ه هر روز به حساب خـود  که از ما نیست آنکرده کمضمون این حقیقت را چنین تبیین ، روایتی بلند
از خـدا  ، رده اسـت کـ ونی آن را بخواهد و اگر بد از خدا توفیق فز، رده استکی کار نیکنرسد. اگر 

ـ ه بـه  ، کـ 53در نامـۀ   امـام علـی   .)204ص، 2ج، ق1392، لینیک( ندکطلب آمرزش   اشـتر  کمال
» اهل الصـدق والوفـا  « با عبارت، ارگزاران اوکم جامعه و کبه وجود چنین صفاتی در حا، نویسدمی

به حسـاب خـودت رسـیدگی    « نویسند:خود میارگزاران کی از کبه ی است. امام علی ردهکتوجه 
؛ 2و  1ج، 1375، ريکـ ر.ك: ذا( »ه حسابرسی خداوند باالتر از حسابرسی مـردم اسـت  کن و بدان ک

سـه نـوع نظـارت و محاسـبۀ     ، . بر اساس تأمل برخی از اندیشمندان)545ص، 1384، زنجانیعمید
ه از ، کـ دولت و نظارت خداونـد نظارت امام و ، وتاه وجود دارد: نظارت مردمکنفس در این سخن 
هاي اخالقی به جهـت شـناخت عوامـل    توجه به آسیب، انی. در این مهمان)( همۀ آنها باالتر است

تأثیرگـذار  منظـور  بـه ، نظارت و تالش براي کاستن یا از بین این عوامل منفـی  ةرسان به حوزآسیب
  ها توجه شود:ببودن صفات مثبت ضروري است که الزم است به دو دسته از این آسی

  م  کهاي اخالقی حا. آسیب2ـ1

، انیـ م درایـن  امـا  .تواننـد مواجـه شـوند   هاي اخالقی متعددي مـی مان با آسیبکهر فردي و ازجمله حا
  رد.  کمیت توجه کتوان به دو دسته آسیب فردي و آسیب ناشی از اعمال حامی

  ميتيكهاي اخالقي حاآسيب. ۱
  طلبیریاست الف.

م جامعـه از  کتوانـد زمینـۀ مهمـی بـراي انحـراف حـا      مینهی  و جامعه و لزوم امر ضرورت تصدي امور
بـا ادبیـات خاصـی    ، بودن در برابر مردم باشد. در روایات این معنا گوتعهدات حقوق بشري و عدم پاسخ

، ه دوسـت دارد مـردم را در مقابـل خـود ایسـتاده ببینـد      کـ سی ک« فرمود: رمکتعبیر شده است. پیامبر ا
مـن چیـزي   « فرمایـد: نیز می . امام علی)90ص، 74ج، ق1403، مجلسی( »اه او آتش جهنم استجایگ
، ق1416، شـهري محمـدي ري ( »فش در پشت سـر انسـان ندیـدم   کاز صداي ، بارتر براي حال قلبزیان
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ه کـ ت و نابودي دین و دنیاي اوسـت  کموجب هال، مکحا درچنین آفتی  گیريتحقق و شکل .)206 ص
  .)236ص، 1384، شریفی( نندکآن را تأیید می روایات زیاديمضمون 

  بودن  فورکسپاسی و نا، برکت .ب

وهیده توجه داده است. وجود ایـن خصـلت   کانسان را به این خصلت ن، سورة حج 66ریم در آیۀ کقرآن 
تشبیه زیبـایی   علیم است. امام کساز سقوط حازمینه دارد و خوددنبال به زمینۀ نارضایتی شهروندان را

، هرچنـد بـزرگ  ، افراد باشرف اگر به جایگاه و موقعیتی برسـند « فرماید:در این خصوص دارد؛ ایشان می
بـا  ، جنبند و افراد ضـعیف و حقیـر  ه بر اثر بادها نمیکوهی هستند که همانند کشوند؛ چرابر نمیکدچار ت

ه گـذر نسـیمی او را بـه    کـ اننـد گیـاهی   شوند؛ مدچار شادي شده و به غرور مبتال می، مترین مقام دنیاک
 تبیـین شـده اسـت    این حقیقت در روایت زیبایی از امـام علـی   ).237ص، همان( »آوردت درمیکحر

در ایـدة مـردم پارسـا    « فرمایـد: می البالغهنهج 216در خطبۀ حضرت . )365ص، ق1407، يآمد یمیتم(
ارهاشـان را  کمنشی شمارند و ه بخواهند مردم آنان را دوستدار بزرگکترین خوي والیان این است زشت

  .» بر و خودخواهی بگذارند...کبه حساب 
  سريکلجاجت و خش، رأییخود، محوريخود ج.

 بـودن  انسـان زیـاد اهـل جـدال     ویژگی متفاوت است. سريکبا خش، منطقی بودن و اهل استدالل بودن
هـاي چنـین   الزم اسـت بـه آسـیب    انیـ م ایـن  اما در .)54هف: ک( »شَیء جدال وکَانَ اإلِنسانُ أَکْثَرَ« است:
، 53نامـۀ  ، البالغـه نهـج ( ه در آثار دینـی فـراوان از آن یـاد شـده    ک، ردنکنیز توجه شود. مشورت  روشی

ه به عقـل خـود بسـنده    کآن، هرحالوهیده است. بهکعامل مؤثري در مبارزه با این صفت ن، )161مت کح
جـایی  بـه ، روي در تصمیم داشـته باشـد  که تکو آن )19ص، 8ج، ق1392، لینیک( دشومنحرف می، ندک

شـود. چنـین   نیز تبـدیل مـی   سونگريکبه ی، . این وضعیت)105ص، 75ج، ق1403، مجلسی( رسدنمی
ه کـ ازآنجـا  )500ص، 1384، (عمیـدزنجانی  ها را نیز داشته باشـد شدن با حیلهشخصی باید انتظار مواجه 

هـاي  مجبور خواهد شـد از ابزارهـا و روش  ، م دوست دارد نظر او حتماً اجرا شودکحا، چنین شرایطیدر
  بگیرد. کمکخشن نیز 

  هانگر بودن ناشی از عدم آشنایی به حقوق انسانمنفی د.

نـونی جهـان   کاز جمله لوازم مـدیریت در عرصـۀ   ، آشنا شدن به حقوق شهروندان و حقوق بشري
شـورهاي  کعضـویت  ، المللـی ها سـند بـین  ده با تصویب، گفتمان در سطح جهاناست. گسترة این 

۲۰       ۱۳۹۱تابستان ، سال اول، شماره سوم، بهار و  

صـورت  چـه بـه  ، شورهاي اسالمی در سازمان ملل و پذیرش تعهدات حقوق بشريکجهان ازجمله 
هاي خاص خـود را  آسیب، شکل گرفته است. ضعف شناخت در این مورد، مطلق و یا با حق شرط
 یمـ یتم( »ل حاله خسـران کللجاهل فی « :فرمایدمی یمام علالمللی دارد. ادر عرصۀ داخلی و بین

برخـورد  ، حق مـردم م از مطالبات بهکعدم شناخت حادلیل به ن استک. مم)28ص، ق1407، يآمد
و دوري ، خشونت، مکمحوري حاباید شاهد خود، ناشایسته با آنها صورت گیرد. در چنین وضعیتی

ی از دالیـل  کشده ندارد. ی پاسخی براي تصمیمات اخذ، عمومیار کگزیدن از مردم بود؛ در برابر اف
فان « 53در نامۀ  الم امام علیکته است. کم از مردم همین نکممنوعیت استتار و فاصله گرفتن حا

زدگـی در  بن مطلـب باشـد. شـتا   یتواند بیانگر همـ می» اجتحاب الوالة عن الرعیۀ شعبۀ من الضیق
نه ضعف علمی یتوان گفت: در این زمنتیجۀ عوامل مختلفی است که می، هاقضاوت نسبت به انسان

هـا  تـرین گیـري نگـاه معنـادار بـه مـردم از مهـم      شکل، و در نتیجه، هاو آشنا نبودن به حقوق انسان
  .)11اسراء:( »اإلِنسانُ عجوالً وکَانَ« شود:محسوب می

  هاي فرديآسيب. ۲
  دور بودن از تقواي الهی الف.

ترین ضمانت اجـراي درونـی   ه مهمکدلیل اهمیت مضاعف دارد ن یمان به اکر تقوا در ارتباط با حابیه کت
 رمکـ رد. پیـامبر ا کتوان جایگزین بدون آن هیچ ضمانت اجرایی را نمی .بر رعایت حقوق دیگران است

در عهدنامـۀ خـود   که چنان رد؛کد لحاظ میکطور مؤارگزاران بهکم مسئولیت کاین موضوع را در ابالغ ح
المـال ایـن مطلـب را بیـان     یمن و مدیریت بیت ردن وي به استانداريکهنگام منصوب ، حزمعمروبنبه 

دربـارة فقیهـان نیـز مـورد      همین معنا در سخن امام حسن عسکري .)84ص ، م1956، بالذري( فرمود
  .)131ص، 27ج، 1372، حر عاملی( ید استکتأ

  دور بودن از عدالت ب.

نیازمند برخـوردار  ، ومت اسالمی است. رسیدن به این موقعیتکهدف اصلی ح، الت در جامعهتحقق عد
مـانع  ، بودن از اختیارات وسیع است. وجود چنین اختیاراتی زمینۀ فساد را در خود دارد. داشـتن عـدالت  

ـ خطاب بـه   زمینۀ طغیانگري اوست. امام علی، بودن او از عدالتم و دور کسردي حاخود  اشـتر  کمال
گسـترش عـدل و داد در   ، ه مایۀ روشنی چشم زمامـداران و مسـئوالن اسـت   کبهترین چیزي « فرماید:می

  .)53نامۀ ، البالغهنهج( »ها به مردم استها و عالقهردن دوستیکار کشهرها و آش
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  وجود رذائل اخالقی. ج

م در کجملـه حـا   و از فـرد  کمعرف هر شخصی در جامعه است. میزان احتـرام یـ   یاخالقباور و رفتار 
ه از صـفات اخالقـی   کمی کبودن او به محاسن اخالقی است. گزینش حا کبه میزان دور یا نزدی، جامعه

ایـن   اکرمخصـوص پیـامبر   ریم درکشود. اگر قرآن هرگز موجب تعالی حقوق بشر نمی، به دور است
ه کـ سـت  ایـن معنـا نیـز ه   بیانگر ) 159 :عمرانآل( ه مهربان و دل او با مردم نرم است، کتوصیف را دارد

  ها دارد.چنین انسانی آمادگی باالیی براي حمایت از حقوق انسان
  نداشتن اصالت خانوادگی   د.

م و متصدي جامعـه بایـد از موقعیـت خـانوادگی خـوبی      که حاکجمله تعالیم آسمانی اسالم آن است  از
دور بـودن از چنـین   . )53نامـۀ  ، البالغـه نهـج ( یزه باشدکبرخوردار باشد؛ داراي صفت حیا و از خاندان پا

مانـه را فـراهم   کزمینـۀ اذیـت و آزار حا  ، اهد و از بین رفتن اعتمادکاطمینان شهروندان را فرومی، اصالتی
می توان دفاع از حقوق شهروندان خود را نخواهد داشت و این خود هزینـۀ مـدیریتی   کند چنین حاکمی

  دهد.را نیز افزایش می

  مانكقوق بشر و حاصيانت از ح
یـۀ  کبودن از شرایط الزم اسـت. ت  برخوردار، شرط اول براي احقاق حقوق مردمپیش، رد اسالمیکدر روی

تـرین آنهـا   ه بـه مهـم  کـ باوري و داشتن محاسن اخالقی است معاد، تقوا، باورياصلی این شرایط به دین
پرسـش  قوي حقـوق بشـر اسـت.    ق ضمانت اجراي تحق، اشاره شده است. نتیجۀ داشتن چنین شرایطی

مـان از  که چه ارتباط منطقی بین صیانت از حقوق بشر و برخـورداري حا کاست  نیا نهیزم این اصلی در
اي در ایـن  ه رابطـۀ سـاده  کـ  رسـد می به نظرصفات و شرایط اعتقادي و اخالقی وجود دارد؟ شاید ابتدا 

توانـد لـزوم   نمی، پاسخاما این  .بهتر است، باشدها را داشته می این ویژگیکزیرا اگر حا مورد وجود دارد؛
  ور تبیین شود.کضروري است رابطۀ مذ، ند. بنابراینکاین رابطه را ثابت 

  تبيين نوع نگاه به انسان
نـوع  ، دهـد یه تاریخ نشان مـ کم به مردم است. آنچنانکنوع نگاه حا مکاولین وجود شرایط خاص در حا

از ، مان و نوع نگاه آنها بـه مـردم  کرد حاکطلوب نبوده است؛ زیرا عملبران چندان ممان و فرمانکرابطۀ حا
تصـویب اعالمیـۀ    .)268ص،  ،1388آموزشی و پژوهشی امام خمینـی  ۀمؤسس( باب رعیت بوده است

ایـن نگـاه را تـا    ، )1791( تصـویب قـانون اساسـی   ، آندنبال  به ) و1789( حقوق بشر و شهروند فرانسه
 .)همان( نشاند» رعیت« جايبهرا » حقوق شهروندي« مفهومحدودي بهبود بخشید و 

۲۲       ۱۳۹۱تابستان ، سال اول، شماره سوم، بهار و  

ار صیانت از حقوق بشـر را فـراهم آورده   کوارآمدترین ساز، کتب اسالم با تبیین نوع نگاه به انسانکم
اري و کـ هم، املیکـ رابطـۀ ت ، ومکـ م و محکجاي وجود رابطۀ رقابتی و یا تزاحمی بـین حـا  است؛ زیرا به

م بـا برخـورداري از شـرایط    که حـا کـ است. علت وجود چنین توفیقی آن اسـت  آمیز را قرار داده محبت
هرآنچـه در آسـمان و زمـین     ؛)30 :بقـره ( انسان سمت خلیفۀ الهـی دارد  معتقد است، اعتقادي و اخالقی

انـد؛ داراي مقامـات عـالی اسـت و     ردهکـ که بر او سجده مالئ؛ )20: لقمان( است براي او خلق شده است
. )127ص، 1379، رجبـی ( نـد کهـاي هسـتی را در خـود جمـع     تواند تمام ارزشه میکموجودي است 

سـی  ک ةعهـد تنهـا از  ، روشن است پذیرش چنین مقامی براي انسان و باور داشتن بـه آن در مقـام عمـل   
از نفـس   قـادر اسـت  ه کـ خالقی را داشته باشد. تقـواي الهـی همچنـان   اهاي اعتقادي ویژگی هکآید برمی

م به حقـوق  کاندازي حاه مانع از دستکند؛ همچنانکها نیز صیانت تواند از حقوق انسانمی، ندکصیانت 
، تمـام ایـن حـاالت اسـت. الزمـۀ چنـین نگـاهی       همۀ نندة کۀ عدالت تضمینکشود و داشتن ملمردم می

خداونـد  » عبـد « حقوق بشر در اسـالم  موضوعِ ه انسانِکآن، میت. نتیجهکنه اعمال حا، خدمتگزاري است
نـد. حقـوق   که در ارتباط با خداوند معنا و مفهوم پیـدا مـی  کرامت ارزشی است کشود؛ داراي تعریف می

ند؛ وجود چنـین  کجاي وسیله اخذ نمیبشر او در راستاي تحقق سعادت دنیا و آخرت است؛ هدف را به
ضـمانت اجرایـی را   ، ردم جامعـه پیونـد خـو   که با شرایط اعتقادي و اخالقی حاکگاه آن، نگاهی به انسان

اي حقـوق بشـري   اي براي آن در اسناد جهانی و منطقـه ه هیچ نمونهکآورد براي حقوق بشر به وجود می
ه بـاالترین آرزوي خـود را   ، کتوان یافت. این حقیقت اگر با نوع نگاه به انسان در اسناد حقوق بشرينمی

خوبی در صـیانت و حفـظ حقـوق    ه خود را بهجایگا، بیند مقایسه شودرهایی از ترس و تحقق امنیت می
  بشري نشان خواهد داد.

  امل انسانيكسازي تزمينه

ه حقوق انسانی آنهـا پایمـال شـده    ، کپذیرش و اجراي حمایت از اشخاصی، تقوابه معاد و بام معتقد کحا
نسـانی خـود   امـل ا کوظیفـه و ابـزاري بـراي رشـد و ت     کمثابۀ یتنها بهرا نهآنها مجازات  نیهمچن، است

انگیـزة مناسـب بـراي انجـام     ، امل خواست فطري انسان استکرسیدن به این تکه جایی، بلکه آنبیندمی
 کم براي صیانت از حقوق شـهروندانش یـ  که مسئولیت حاکآید. روشن است اي فراهم میچنین وظیفه
م از آن که حـا کـ بـا اعتقـادي   ، نتیجـه  در دیق برآورده سـاختن نیـاز مـردم اسـت.    ی از مصاکخدمت و ی

ویـژه  رد؛ بـه کـ از این خدمت براي رشد معنوي و روحی خود و دیگران استفاده خواهد ، برخوردار است
روایـات متعـددي وارد   ، جـا آورد. در مجـامع روایـی   را در جهت قرب الهی و با نیت اخالص به اگر آن
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ردن حاجـت او را از  کـ رده مسـلمان و بـرآو   کفع نیاز از یـ ر ره بیانگر این واقعیت است. پیامبکشده 
، ق1392، کلینـی  ؛105ص، 2ج، تـا بی، یعقوبی( آوردشمار میارها در نزد خداوند بهکترین جملۀ محبوب

صـیانت از حقـوق آنهاسـت    ، ی از مصادیق ادخال سرور براي مسلمانانکتوان گفت ی. می)2حدیث، 2ج
خداونـد را در روي زمـین بنـدگانی    « فرمـود:  امام رضـا  .)همان( ه در روایات متعدد بیان شده استک

سـی دل مـؤمنی را   کاند هرنند؛ اینان روز قیامت در امانکه در برآورده ساختن نیاز مردم تالش میکاست 
امـل  کانسـان  ، شهید مطهـري نظر  . از)همان( »ردکخداوند در روز قیامت دل او را شاد خواهد ، ندکشاد 

ارزش رفـت و از سـایر    کتـوان سـراغ یـ   ي انسـانی باشـد؛ نمـی   هـا ه قهرمان همۀ ارزشکیعنی انسانی 
هـا را  ان همـۀ ارزش کـ بایـد در حـد ام  ، ها قهرمان بودنیست در همۀ ارزش ها غافل بود. البته الزمارزش

بـه   .)97ص، 1380، مطهـري ( ادصورت هماهنگ در خود رشـد د هاي مختلف را بهباهم داشت و ارزش
ی و قداسـت  کبارها شـنیدم کـه هـیچ امتـی بـه پـا      « ند:کنقل می یامبراز قول پ امام علی، همین دلیل

. در چنـین  )53نامـۀ  ، البالغـه نهـج ( »نـت زبـان بگیـرد   کمگر آنکه حق خود را از قوي بدون ل، رسدنمی
بـه وجـود   ، سوکیتوان ادعا کرد آرمانشهر نبوي و علوي شکل گرفته است. این آرمانشهر از شرایطی می

به باور و اعتقاد مثبت مردم به آن حـاکم. وجـود   ، گرید يسوگردد و از حاکم داراي صفات حمیده برمی
هم ناشی از صفات اخالقی اسـت  ، که نوعی تعاون در امر خیر و فضائل اخالقی است، چنین نگاه مثبت

  .ساز تکامل اخالقیو هم زمینه

  رد ابزاري كاز بين رفتن روي

رد ابـزاري بـه ایـن    کـ داشـتن روی ، مباحث حقوق بشري در سطح جهـان بر وارد  ةت عمداالکی از اشکی
هـاي چنـین نگـاهی    از جلـوه ، شورهاکو ابزاري براي ایجاد فشار بر ، حقوق است. استفادة سیاسی از آنها

جـاي خـود   ، با دالیل مختلفی ازجمله این دلیل، میسیون حقوق بشر پس از شصت سال فعالیتکاست. 
 صـرف  تغییـر ، تواند ایـن نگـاه را از بـین بـرد    آنچه می، رد اسالمیکراي حقوق بشر داد. در رویرا به شو

کـه بـه قطـع تغییـر نـوع نگـاه اولویـت         هاستتغییر نوع نگاه انسان عالوه بر آن هکبل، ساختارها نیست
دیگـران در خـود   اسـتفاده از  جایی براي سوء، ببیند ه خود را در محضر الهیکگاه انسان آن بیشتري دارد.

ناراحـت اسـت؛   ، تواند به نحو شایسته رسالت خدمتگزاري را انجام دهده نمیکاز این، در مقابل .بیندنمی
خـود را  ، ومـت او از بـین رفتـه اسـت    که ناخواسـته در ح که حاضر است نسبت به حقوق افراد کتا آنجا

وتـاه زمامـداري حضـرت    کران هاي زیادي از ایـن وضـعیت را در طـول دو   مورد سؤال قرار دهد. نمونه
  رد.کتوان مشاهده وفه میکدر  یعل
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  الزام به محبت به مردم
، 1384، شـریفی ( م برخوردار از شرایط ایمانی و اخالقی با رسالت محبـت بـه مـردم مواجـه اسـت     کحا

ه مـردم بیشـتر بترسـند    که معتقد است همان به ، کیاولیکما. برخالف دیدگاه اشخاصی همچون )222ص
م وظیفـه دارد محبـت بـورزد.    کحا، در نظام حقوقی اسالم، )124ص، 1374، ماکیاولی( دوست بدارندتا 

ـ در نامۀ خـود بـه    وظیفه است. امام علی که یکبل، توصیۀ اخالقی صرف نیست کاین سخن ی  کمال
اري کبر رعیت مهربان بـاش و هماننـد جـانوري شـ    « ند:کل این حقیقت را ترسیم میکبه بهترین ش اشتر

 »لیکیا بـرادر شـ   هستندیا برادر دینی  هامباش. انسان، شمارده خوردن گوشت صید خود را غنیمت میک
 دهـد همـین معنـا را مـدنظر قـرار مـی      رکـ بابیبن محمد. همچنین در نامۀ خود به )53نامۀ ، البالغهنهج(
حضـرت  کـه  چنـان  .ومت نیز وجـود دارد کاین حقیقت حتی در برخورد با مخالفان ح .)46نامۀ ، همان(

  .)166ص، ق 1413، مفید( رده استکان دربارة مخالفان چنین کام تاحد علی

  هاي مناسب براي برخورد صادقانه با مردمداشتن زمينه

ارا کعذر خـود را آشـ  ، اگر رعیت بر تو گمان ستم برد« فرماید:می اشتر کمالدر نامۀ خود به  امام علی
ه کـ روشـن اسـت    .)53نامـۀ  ، البالغـه نهـج ( »شان بیرون آيار از بدگمانیکبا آنان در میان گذار و با این 

هـاي اخالقـی ـ     شـوند. داشـتن خصـلت و ویژگـی    مان در موارد متعددي از سوي مردم متهم مـی کحا
، حقـوق بشـر   ه در مـوارد اتهـامی نسـبت بـه نقـض     کـ آورد م به وجود میکاین زمینه را در حا، اعتقادي

  هاي صیانت از حقوق بشر است.ی از بهترین راهکه این خود یکبرخورد صادقانه با مردم داشته باشد 

  حقوق و اخالق

توان ریشۀ اصـلی اخـتالف دو روش صـیانت از حقـوق بشـر را در      می، ترتر و مبنایینگاه عمیق کدر ی
بـاره سـه   انـد. درایـن  ص متفـاوت هاي موجـود در ایـن خصـو   رد. دیدگاهکجو وحقوق و اخالق جست

اعتنـا بـه اخـالق؛ ج)    نـار حقـوق؛ ب) حقـوق بـی    کتوان برشمرد: الف) اخـالق در  رد اصلی را میکروی
نتیجـۀ   .)37ــ 34ص،  ،1388مؤسسـه آموزشـی و پژوهشـی امـام خمینـی     ( میت اخالق بر حقوقکحا
ی از کـ اخـالق ی  .)60ص، 1384، اتوزیـان ک( دیگر اسـت کـ اري ایـن دو حـوزه بـا ی   کـ هم، رد اولکروی

آنچه حاکم انجام دهد عمـل اخالقـی   ، رد دومکهاي مهم نفوذ حقوق به جامعه است. براساس رویدریچه
گیـرد. اهـداف حقـوقی    مجموعۀ نظام اخالقی قـرار مـی  نظام حقوقی زیر، اما براساس دیدگاه سوم است.

مـال نفسـانی و   کیعنـی نیـل بـه    ، قل گیرد. این هدف نباید با هدف اخالکباید بر پایۀ اهداف اخالقی ش
م اسـت. بـه   کهـاي اخالقـی حـا   ارزش، تزاحم داشته باشد و در صورت تعارض انسانی سعادت روحی
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نـه بـر مبنـاي حقـوق طبیعـی      ، منظور رشد و تعالی بشر وضـع شـوند  قوانین حقوقی باید به، همین دلیل
 با مـدنظر قـرار دادن   .)25ص، 1377 ،مصباح یزدي( هاگویی به امیال و خواستهصرف یا لذت و یا پاسخ

توان گفت رسیدن به چنین نظـام حقـوقی و تبیـین حقـوق     می، است که به حقیقت نزدی، کدیدگاه سوم
در گـرو  ، هـا هـا از تجـاوز بـه حقـوق ملـت     شدن آنهـا و بازداشـتن دولـت   بشري و تالش براي اجرایی

  اخالق بر حقوق است. میتکهاي بارز اخالقی و پذیرش حابرخوردار بودن از ویژگی

  گيرينتيجه
ی بـا اسـتفاده از   کـ ه ی، کـ سازوکارهاي اجرایی و صیانت از حقـوق بشـر   ۀدر تعارض دو اندیشه در زمین

یۀ جدي بـر شـرایط   کمان و دیگري با تکارهاي صرفاً بیرونی و فارغ از توجه به شرایط درونی حاکوساز
صـیانت از حقـوق   دنبال به ارهاي بیرونیکومؤثر بودن ساز و شرط اساسیمثابۀ پیشاعتقادي و اخالقی به

بین اعتقاد بـه معـاد   ، باید گفت دیدگاه اسالمی مسیر دوم را برگزیده است. از دیدگاه اسالمی، بشر هستند
بـه هـر میـزان ایـن رابطـه       ؛هـا ارتبـاطی مسـتقیم وجـود دارد    و تجسم اعمال و صیانت از حقوق انسـان 

امـا  ، ناپذیرنـد ارهـاي اجرایـی اجتنـاب   کووس خواهد شد. سازکن اندازه نتیجه معبه هما، باشدتر ضعیف
، ارهاست. بدون برخـورداري از صـفات اخالقـی   کوهاي درون این سازارآمدي آنها به میزان باور انسانک

بـر   یـه کشاید انتظـار بعیـدي باشـد. ت   ، فارغ از هرگونه تمایز، هاانتظار اجراي حقوق بشر براي تمام انسان
گـذاري آنهـا بـه    اما میزان تأثیر، المللی مطلوب و مفید استرتی بینگزارشگران و نهادهاي نظا، هاسازمان

  ها را به دست دارند.ه هدایت این مجموعهکبستگی دارد  وجود مدیرانی
شـرط اجـراي حقـوق بشـر و     دیدگاه اسالمی پیش گفت:توان می، جانبه و عمیقمقایسۀ همه کدر ی

پذیرش انتقادها از سوي مردم در قالـب نصـیحت   ، ها به شهروندانهمچنین اجراي تمامی تعهدات دولت
ر را منـوط بـه برخـوردار بـودن حـاکم از صـفات فضـیله        کمن از معروف و نهی امام مسلمانان و یا امربه

درصـدد تحقـق وظیفـۀ الهـی خـویش      ، با لحاظ دو دسته شـرایط  باره نظام حقوقی اسالم داند. دراینمی
و 67ازجمله اصـل  ، اسالمی ایران در اصول مختلف قانون اساسی جمهوري، برآمده است. به همین دلیل

تقـوا و مـؤمن بـودن    ، به صفت عـدالت  116و اصل ، بند دوم) ناظر به شرایط و صفات رهبر( 109اصل 
است. حتی در سوگند نمایندگان مجلس نیز ضرورت وجود صـفات   باالي نظام توجه شدهمسئوالن رده

دیگر اسـت.  کـ مان به یکدر تغییر نوع نگاه مردم و حا، ور بیان شده است. دلیل وجود چنین وضعیتیکمذ
تبیـین رابطـۀ   ، مبـانی تـرین ایـن   از مهم اي دارد کهمبانی ویژهکه چنان .دارددنبال به آثار مهمی، تغییر نگاه
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ه کـ همچنـان گیـرد.  مجموعۀ نظام اخالقی قرار مینظام حقوقی زیر، اخالق است. بر این اساسحقوق و 
هـاي خـود ازجملـه    این ویژگی به زیرمجموعـه ، ترین وجه استمال اصلیکمسیر است، در حوزة اخالق
بـراي  بهترین زمینه را ، اخالص و بندگی خدا، ه تقواکهمچنان، نتیجه ند. درکسرایت می نظام حقوقی نیز

بهتـرین زمینـه را بـراي خـدمت بـه      ، آوردمال و قرب الهی فـراهم مـی  کمنظور به، خدمت انسان به خود
هاي بـارز  از نمونه، دفاع از آن و مجازات ناقضان آن، ه حمایت از حقوق بشرکآورد دیگران به وجود می

  چنین خدمتی در نظام حقوقی و سیاسی اسالم است.
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