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  در اين ستون نگاهي به اتفاق هاي خوشايند 
هفته اخير در سيس�تم قضايي كشور داريم. 
اتفاق هايي كه بيانگر افق هاي روشن قضايي و 

دادرسي در كشور است. 
--------------------------------------

پرداخت مطالبات كارگران
به دنبال درخواست كارگران خطوط راه آهن فارس از 
دادستان مركز استان مبني بر پيگيري حقوق معوقه 
آنان از ش��ركت تدبير عمران، دادستان مركز استان 
جلسه اي در دفتر دادستاني با حضور مديركل راه آهن 
فارس، مديرعامل ش��ركت تدبير عمران و نماينده 
كارگران تش��كيل داد.  قاضي آس��يابي، دادس��تان 
مركز اس��تان فارس با اعالم اين خب��ر گفت: پس از 
مذاكرات الزم، مديرعامل شركت قول مساعد برای 
حل مشكل كارگران داد و كمتر از ۴۸ ساعت از زمان 
تشكيل جلسه، معوقات حقوق كارگران اين شركت 
تا پايان ارديبهشت تسويه شد.  وي افزود: مقرر شد 
مابقي مطالبات آنان نيز حداكثر ظرف يك ماه آينده 

پرداخت شود. 
 --------------------------------------

اشتغال زندانيان بعد از آزادي
اسحاق ابراهيمي، مديركل زندان هاي استان فارس 
بيان كرد: افرادي كه در زندان محبوس هستند، در 
مس��ير زندگي مرتكب جرم و خطا شده اند و هدف 
قانونگذار نيز از اج��راي مجازات حب��س، اصالح و 
تربيت آنان است؛ بنابراين نياز است با هم افزايي همه 
دستگاه ها براي اصالح آنان و بازگشت سعادتمندانه 
به جامعه تالش و همكاري كني��م.  وي اضافه كرد: 
اولويت ما در زندان ها حرفه آموزي و اشتغال و محور 
همه برنامه ها، فعاليت هاي فرهنگي و تربيتي است. 

مديركل زندان هاي فارس گفت: اجراي برنامه هاي 
اصالحي و تربيتي در زندان ها به گونه اي اس��ت كه 
زندانيان ع��الوه بر اينكه آم��وزش مي بينند، پس از 
آموزش و توانمندي به عنوان مربي ديگر زندانيان را 

آموزش مي دهند. 
وي يادآور ش��د: زندانيان براي توانمندي خود بايد 
حرفه اي را ياد بگيرند تا بتوانند به صورت عملي در 
كارگاه هاي داخل زندان مشغول شوند و سال گذشته 
با همكاري سازمان فني و حرفه اي، جهاد كشاورزي 
و معاونت صنايع دس��تي ميراث فرهنگي، تعداد 3 
هزار و 3۴۸ نفر از زندانيان گواهينامه مهارت دريافت 
كرده اند.  مدي��ركل زندان هاي فارس خاطرنش��ان 
كرد: دو نه��اد حمايت��ي مركز خدم��ات اجتماعي 
براي زندانيان آزاد ش��ده و انجمن حمايت زندانيان 
ب��راي خانواده هاي بي بضاعت زندانيان، وابس��ته به 
سازمان زندان ها وجود دارد و از محل منابع سازماني، 
كمك هاي خيران و فعاليت هاي اقتصادي محدود به 
خانواده هاي زير پوشش كمك مي كنند.  ابراهيمي 
گفت: انجمن حماي��ت زندانيان در اس��تان فارس 
جمعيتي بالغ بر ۱۲هزار نفر از خانواده هاي زندانيان 
را زير چتر حمايتي خود قرار داده است.  وي ادامه داد: 
ديدگاه رئيس سازمان زندان ها بر توسعه فعاليت هاي 
اصالحي و تربيتي و استفاده از ظرفيت هاي گروه هاي 
جهادي اس��ت و س��يره نبوي و عل��وي را در حيطه 
مديريت خود عملي مي كنند و ما نيز بايد اين مسير 

را دنبال كنيم. 
--------------------------------------

جلوگيري از خروج آب از كشور
دادستان دش��ت آزادگان گفت: با وقوع سيل سال 
گذش��ته و تخريب قس��مت هايي از داي��ك مرزي 
هورالعظيم با پيگيري هاي صورت گرفته نسبت به 

ترميم كامل قسمت هاي آسيب ديده اقدام شد. 
حجت االس��الم و المس��لمين پيوند در گفت وگو با 
ميزان از ترميم كامل قسمت هاي آسيب ديده دايك 
مرزي هورالعظيم با پيگيري هاي مستمر دادگستري 

شهرستان دشت آزادگان خبر داد. 
 دادستان دشت آزادگان در ادامه افزود: پس از وقوع 
سيل س��ال گذش��ته قس��مت هايي از دايك مرزي 
تخريب شد كه با پيگيري هاي مستمر صورت گرفته 
توسط دادگستري شهرستان نسبت به ترميم كامل 
قس��مت هاي آس��يب ديده اقدام ش��د و از خروج و 
هدر رفت آب به خارج از كشور ممانعت به عمل آمد. 
 وي يكي از داليل اصلي ترميم نشدن به موقع دايك 
مرزي را كم كاري مس��ئوالن مربوطه دانست و بيان 
كرد: در خص��وص اين موضوع قب��اًل پرونده قضايي 

تشكيل شده است. 

ديده بان

براي نخس�تين بار به همت مركز وكالي قوه قضائيه و 
با همكاري كميته حقوق بشر مجلس، گامي عملي در 
راس�تاي احيا و اجراي حقوق بشر اس�المي برداشته 
ش�د. همزمان با روز حقوق بشر اس�المي در نشستي 
كه به همين مناسبت از سوي كانون وكال، كارشناسان 
رس�مي   و مش�اوران خانواده قوه قضائيه  برگزار شد؛ 
موافقتنامه اي برای برداشتن گام هاي عملي در حوزه 
حقوق بشر اس�المي توس�ط مركز وكالی قوه قضائيه 
با كميته حقوق بش�ر مجلس يازده�م صورت گرفت. 
نشست حقوق بشر اسالمى به مناس��بت روز حقوق بشر 
اسالمى، توسط مركز وكال، كارشناسان رسمى و مشاوران 
خانواده قوه قضائيه برگزار شد. على بهادری جهرمى، رئيس 
مركز وكال، زهره الهيان، رئيس كميته حقوق بشر مجلس 
يازدهم، الهام آزاد، نماينده نايين، محمدرضا دشتي زاده، 
نماينده اردكان و جمعي از اساتيد دانشگاه و حقوقدانان در 

اين نشست حضور داشتند. 
 حربه اي عليه كشورهاي اسالمي

حقوق بش��ر يكي از مباحث مهمي بود كه پس از جنگ 
جهاني دوم و تأسيس سازمان ملل متحد در سال ۱9۴5 

بيش از گذشته وارد گفت وگوهاي حقوقي شد. 
حقوق بشر، حداقل حقوقي است كه انسان در هر جا كه 
اس��ت، بايد از آن برخوردار باش��د. اين مفهوم زيبا اما در 
دهه هاي اخير همواره از موضوعاتي بوده كه كش��ورهاي 
اس��تعمارگر و صاحب قدرت از آن به عنوان حربه اي براي 

سلطه بر كشورهاي ديگر استفاده كرده اند. 
اين حربه به ويژه در مورد كشورهاي اسالمي بيشتر كاربرد 
داشته است. ناديده گرفته شدن ابعاد معنوي احكام اسالمي 
و پرداختن صرف به جنبه  هاي مادي و طبيعي حيات بشري 
در اعالميه جهاني حقوق بشر، كشورهاي اسالمي را بر آن 
داشت تا در چارچوب سازمان كنفرانس اسالمي قوانين و 
مقرراتي را براي جنبه حقوق بشري بر اساس دين اسالم 

تدوين و تصويب كنند. 

از اين رو، سازمان كنفرانس اسالمي در 5 آگوست ۱990 
در نشست قاهره اعالميه اسالمي حقوق بشر را در سطح 

دولت هاي اسالمي به تصويب رساند. 
 خالقيت ايران

از سال ۲00۸ نيز بنا به پيشنهاد ايران و تصويب كشورهاي 
اسالمي در س��ازمان كنفرانس اس��المي، پنجم آگوست 
)۱5مرداد( هر س��ال به عنوان روز حقوق بش��ر اسالمي و 
كرامت انساني نامگذاري ش��د تا بدين طريق هر ساله در 
سطوح داخلي كشورهاي اس��المي توجه الزم در زمينه 
حقوق بشر و راهكارهاي ارتقا و اجرايي كردن آن به عمل  
آيد.  اعالميه حقوق بشر اسالمي كه شامل يك مقدمه و ۲5 
ماده است، در واقع تالشي از سوي جامعه اسالمي براي ابراز 
هويت اسالمي خود در سطح بين المللي و بيان ديدگاه ها و 

نظرات اين دين الهي درخصوص حقوق انسان هاست. 
متأسفانه اما هنوز در خيلي از كشورهاي اسالمي و حتي 
ايران اين سند به درستي معرفي نش��ده و عموم مردم از 
تعهدات دولت ها براي رعايت حقوق انس��ان ها مبتني بر 
آموزه هاي اسالمي مطلع نيستند تا مطالبه جدي در اين 

خصوص انجام پذيرد. 
 تعلل مجلس و دستگاه قضا

در كشورمان با وجود اينكه از مجلس هشتم تا كنون كميته 
حقوق بشر ايجاد شده اس��ت، اما گام هاي مؤثري جهت 
اجرايي كردن مفاد اين سند در نظام حقوق داخلي صورت 
نگرفته است. در س��ال هاي گذشته هم قوه قضائيه تالش 
مؤثري براي تبديل حقوق بشر اس��المي به يك ميثاق و 
پيمان نامه الزم االجرا و برخوردار از س��ازوكار نظارتي در 

كشور انجام نداد. 
اين در حالي است كه حقوق بشر اسالمي اين پتانسيل را 
دارد كه با معرفي و تكيه بر آن ستاد حقوق بشر قوه قضائيه 

بتواند در محافل بين المللي از منافع كشور دفاع كند. 
منافع حقوق بشري ايران در مجامع بين المللي تاكنون بارها 
مظلومانه به مسلخ برده شده و دادگستري و قوه قضائيه در 

تنگناي بازي شرورانه معاندان نظام گرفتار شده اند. 
اكنون اما براي نخستين بار مركز وكال، كارشناسان رسمى 
و مشاوران خانواده قوه قضائيه با انجام توافقنامه اي با كميته 
حقوق بش��ر مجلس يازدهم در صدد اس��ت تا از تمامي 
ظرفيت هاي حقوق بشر اسالمي در داخل و خارج كشور 
به درستي استفاده شود. مركز وكالي قوه قضائيه به همين 
دليل در روز حقوق بشر اسالمي نشستي برگزار كرد و قول 

داد كه اين نشست ها ادامه دار باشد. 
 عينيت بخشي مركز وكال

در ابتداي اين نشست توكل حبيب زاده، رئيس كميسيون 
حقوق بشر اس��المي مركز وكال، كارشناس��ان رسمى و 
مشاوران خانواده قوه قضائيه با اشاره به ضرورت پرداختن به 
مسئله حقوق بشر اسالمي گفت: حقوق بشر در دين الهي 
و اسالمي معنا پيدا مي كند و برخالف اتهامات واهي كه در 
خصوص نقض حقوق بش��ر در جمهوري اسالمي مطرح 
مي شود، با وجود نواقصي كه وجود دارد، مي توان گفت تنها 
خالق بشر مي تواند براي انسان تعيين تكليف و حق كند. 

وي افزود: در كميسيون حقوق بشر اسالمي در مركز وكال، 
كارشناسان رسمى و مشاوران خانواده قوه قضائيه به دنبال 
نظرات صرفاً تئوريك نيس��تيم و آنچه مدنظر داريم اين 

است كه با هماهنگي با نهادهاي ذيربط حكومتي به حقوق 
بشر اسالمي در روابط انساني و اجتماعي عينيت ببخشيم. 
حبيب زاده ادامه داد: براي اينكه بتوانيم گام هاي عملياتي 
برداريم، چهار محور ترويج و آموزش حقوق بشر، برگزاري 
نشست هاي تخصصي، تعقيب ش��كايات و گزارش هاي 
حقوق بشري و شهروندي و بررس��ي چگونگي برقراري 
ارتباط با نهادهاي تصميم ساز و تصميم گير را در برنامه هاي 

خود داريم. 
 چالش عرضه به محيط هاي حقوقي

در ادامه اين نشس��ت علي بهادري جهرمي، رئيس مركز 
وكال، كارشناسان رسمى و مشاوران خانواده قوه قضائيه با 
گراميداش��ت اعياد غدير و قربان عنوان كرد: مركز وكال و 
كارشناسان بيش از 30 هزار وكيل دادگستری در سطح 
كشور و ۱5 هزار كارشناس دارد كه به نظر مي رسد آنگونه 
كه بايد و شايد در زمينه حقوق بشر و به ويژه حقوق بشر 
اسالمى مورد اس��تفاده قرار نگرفتند و انتظار مي رفت در 
فعاليت هاي تشكيالتى و اجتماعى بيشتر در اين حوزه ها 

نقش آفريني كنند. 
وي خاطر نشان كرد: با بخش هاي مختلف دستگاه قضايى 
فعاليت هاي گس��ترده اي داريم و در ح��وزه حقوق عامه 
معاونت حقوق عامه خيلى اس��تقبال مي كردند و به نظر 
مي رس��د اگر از ظرفيت هاي قوای سه گانه و ستاد حقوق 
بشر استفاده شود، رويكرد حقوق بشر كشور را مي توان به 

سمت رويكرد فعال پيش برد. 
رئيس مركز وكال، كارشناسان رسمى و مشاوران خانواده 
قوه قضائيه اظهار اميدواري ك��رد همكاري جامعه مدني 
كميسيون حقوق بشر اسالمي و مجلس و نمايندگان به 

عملياتي شدن فعاليت هاي اين مجموعه كمك كند. 
بهادري در ادامه اظهار داش��ت:  همه اينها مس��ئوليت ما 
را به عنوان يك كش��ور اس��المي و داعي��ه دار در مباحث 
حقوق بش��ري س��نگين تر مي كند؛ يعني ما بايد در كنار 
يك كار رس��انه اي گس��ترده، منطق قوي خودمان را در 

حقوق بشر به دنيا عرضه كنيم كه اگر اين اتفاق به صورت 
حرفه اي و س��اختاري صورت پذيرد، مطمئناً با استقبال 
فضا هاي حقوقي جهاني مواجه خواهد شد، چون منطبق با 
فطرت انساني است و راه خودش را باز مي كند. به نظر من 
چالش عمده حقوق بشر اسالمي همين موضوع عرضه به 

محيط هاي حقوقي در عرصه بين المللي است. 
 دفاع از ايران در مجامع جهاني

در ادامه نشست زهره الهيان، نماينده مردم تهران و عضو 
كميسيون امنيت ملي و رئيس كميته حقوق بشر مجلس 
يازدهم هم گفت: برگزاري چنين جلساتي بسيار مي تواند 
مثمر ثمر باشد، در واقع همكاري با حقوقدانان و متخصصان 
در اين حوزه يك پشتوانه علمي و كارشناسي براي مجلس 
براي مباحث حقوقي و به ويژه حقوق بش��ر خواهد بود.  او 
افزود: با توجه به شكل گرفتن كميته حقوق بشر مجلس 
يازدهم بدنه كارشناسي كه با مركز وكال در ارتباط است، 
مي تواند كمك بس��يار بزرگ��ي براي مجلس باش��د تا از 
ديدگاه هاي اين كارشناسان براي پيشبرد اهداف استفاده 
كرد.  الهيان با تأكيد بر اينكه نگاه ما به حقوق بشر متفاوت از 
حقوق بشر غربي است با اشاره به تاريخچه اي از فعاليت هاي 
كميته حقوق بشر در مجلس هشتم، گفت: يكي از وظايف 
ما اين است كه بتوانيم حقوق بشر اسالمي را به خوبي به 
جهان معرفي كنيم كه در واقع در مجامع بين المللي بتوان 
نسبت به اتهاماتي كه عليه جمهوري اسالمي ايران وجود 

دارد دفاع كنيم. 
 نقش آفريني نظارتي

الهام آزاد، نماينده نايين در مجلس هم در اين نشست گفت: 
حقوق بشر ابزاری در دست استكبار جهانى است كه خارج 
از بعد معنوی ارزش هاي اسالمى است.  وی بر لزوم معرفى 
مبانى حقوق بشر اسالمى تأكيد كرد و گفت: در مجلس 
شورای اسالمى مي توانيم از بعد نظارتى نقش آفريني كنيم 

و ان شاءاهلل بتوانيم گام هاي مؤثري برداريم. 
احمد مؤمني راد، دانشيار دانشگاه تهران نيز در اين نشست 
عنوان كرد: براساس برنامه شورای حقوق بشر تحت عنوان 
يو پي آر، هر چهار س��ال و نيم يك بار جمهوری اسالمى 
گزارش خود را ارائه مي دهد و توصيه هايي ارائه مي شود، 
اگر مجلس بتواند با تشكيل يك كارگروه فعال وظايفى را 
كه دستگاه ها براساس قانون عهده دار هستند، مطالبه كند، 

مي توانيم در حوزه حقوق بشر شاهد پيشرفت باشيم. 
وی با اشاره به ظرفيت هاي حقوق بشر اسالمى بيان كرد: 
اگر مجلس بتواند دستگاه ها را در اين زمينه به خط كند، 
مي توانيم شاهد نتايج خوبى باش��يم. اگر با همت عزيزان 
اين كارگروه فعال ش��ود، مي توان از دس��تگاه ها مطالبه 

جدی كرد. 
 آموزش براي دانش آموزان و دانشجويان

ج��واد نجفى منش، عض��و هيئت علمي دانش��گاه عالمه 
طباطبايى بيان كرد: مركز وكال و كارشناس��ان پتانسيل 
خوبى را در اختي��ار دارد كه اگر به خوبي مورداس��تفاده 
قرار گيرد، مي تواند در زمينه توس��عه حقوق بش��ر مؤثر 

واقع شود. 
عضو هيئت  علمي دانش��گاه عالمه طباطبايى در ادامه با 
تأكيد بر لزوم پايش اقدامات دستگاه ها از بعد حقوق بشر 
اظهار كرد: مركز مي تواند دانشجوهای كارشناسي ارشد 
و دكتری را آماده داش��ته باشد كه به س��ؤاالت مردم در 
زمينه حقوق بشر پاسخ دهند. از حيث آموزش و برگزاری 
دوره هاي كاربردی خصوصاً برای دانش آموزان و دانشجويان 

مي توان مفاهيم حقوق بشر را معرفى كرد. 
در ادامه خلف رضايى، عضو كميسيون حقوق بشر مركز 
وكال و كارشناس��ان اذعان كرد: بهتر است استانداردهای 

حمايتى را براساس موازين خودمان طراحى كنيم. 
وی با تأكيد بر لزوم توجه به حقوق بشر بيان كرد: بسياری 
از كشورهای پيشرفته در مقابل نظام هاي بين المللي ابتكار 
عمل دارند و بهتر است جوامع اسالمى نيز در زمينه حقوق 

بشر ابتكارات خود را در عمل ارائه دهند. 
محمدرضا دش��تي، نماينده مردم اردكان در مجلس هم 
خطاب به اساتيد دانشگاه حاضر در نشست گفت: دغدغه 
شما براي ما با ارزش اس��ت و در راس��تاي دفاع از حقوق 
عامه بايد گام هاي عملي برداريم. اگر شخصي در كشور ما 
پرونده قضايي داشته باشد، بايد با اتكا به اطالعات حقوقي 
از آرامش رواني برخوردار باشد و گسترش بحث حقوق بشر 
اسالمي هم از طريق رس��انه اي و هم پيگيري نمايندگان 

مجلس بايد انجام شود. 

احياي حقوق بشر اسالمي با ظرفيت هاي مركز وكال
گزارش اختصاصي »جوان« از نشست حقوق بشر مركز وكالي قوه قضائيه و كميته حقوق بشر مجلس شوراي اسالمي

دكتر علي بهادري با بيان اينكه مهم ترين مؤلفه حقوق 
بشر اسالمي به نظر من تأكيد منطقي آن بر »كرامت 
انساني« اس��ت، گفت: كرامت انساني، حلقه مفقوده 
حقوق بشر غربي است. به دليل همين كمبود هم است 
كه در پروسه عملي حقوق بش��ر غربي، در مواردي، 
حقوق بشر نقض مي شود؛ يعني به اسم حقوق بشر، 
اتفاقات ضدحقوق بش��ري مي افتد. يك مثال خيلي 
بارز در اين رابطه بحث اتانازي اس��ت. غربي ها اس��م 
اين قتل را قتل از روي ترحم گذاش��ته اند! يعني يك 
انسان زنده را كه هنوز نفس مي كشد، به اسم حقوق 
بشر به قتل مي رسانند و براي آن هم توجيه حقوقي 
درست كرده اند. اگر كرامت انس��اني در حقوق بشر 
غربي جايگاهي داش��ت، هيچ گاه چنين مباحثي در 

نظام حقوقي غربي رخ نمي داد. 
رئيس مركز وكال و مشاوران خانواده قوه قضائيه افزود: 
يكي ديگر از همين مثال ها، مشروعيت حقوق بشري 
بخشيدن به قتل جنين است. قتل پيشيني يك نفس 
زكيه با توجيهات حقوقي از عوارض حقوق بشر عاري 
از كرامت بشري اس��ت. حاال اين دو مورد كه عرض 
كردم، مثال هاي كوچكي به شمار مي آيند. در مقياس 
بزرگ تر مي توان نسل كشي هايي را مثال زد كه نظام 
حقوق بش��ر غربي به سياس��تمداران غربي تحميل 
مي كند. مواردي مث��ل يمن ه��م در تحليل نهايي 
برخاسته از مدل حقوق بشر غربي است. اين موضوعات 
همه به دليل مطرح نبودن و ارج ننه��ادن واقعي به 

كرامت انساني است.  به گفته بهادري، در حقوق بشر 
اسالمي به دليل توجه خاص و هميشگي به كرامت 
انساني، هيچ گاه مجوز قتل يك انسان بي گناه صادر 
نمي شود. اين نكته يك ظرفيت عظيمي در حقوق بشر 
اسالمي است كه پرداختن به آن مي تواند دست برتر 
حقوق بشر اسالمي را بنماياند. البته يك چالش مهم 
هم همين جا مطرح مي شود و آن اين است كه ويترين 
حقوق بشر غربي با ژست هاي عامه پسند، اما بي منطق، 
در كنار فضاسازي رسانه اي غربي ها حول اين ساختار، 
اجازه طرح مؤلفه برتر حقوق بشر اسالمي، يعني همين 
كرامت انساني را در فضاي حقوق بين الملل نمي دهد. 
وي افزود: همه اينها مس��ئوليت م��ا را به عنوان يك 
كشور اس��المي و داعيه دار در مباحث حقوق بشري 
س��نگين تر مي كند؛ يعني ما بايد در كن��ار يك كار 
رسانه اي گسترده، منطق قوي خودمان را در حقوق 
بش��ر به دنيا عرضه كنيم كه اگر اين اتفاق به صورت 
حرفه اي و ساختاري صورت پذيرد، مطمئناً با استقبال 
فضا ه��اي حقوقي جهاني مواجه خواهد ش��د، چون 
منطبق با فطرت انس��اني اس��ت و راه خودش را باز 
مي كند. به نظر من چالش عمده حقوق بشر اسالمي 
همين موضوع عرضه به محيط هاي حقوقي در عرصه 
بين المللي است.  بهادري تصريح كرد: اعالميه حقوق 
بشر اسالمي از همان زمان تصويب در آگوست۱990 
مشكل اجرا داشت. به رغم ويژگي هاي مثبت زيادي كه 
در اين اعالميه وجود دارد، نبود ضمانت اجرا باعث شده 

جايگاه اعالميه قاهره آنطور كه شايسته است، نباشد. 
ايران يكي از بانيان اصلي اين اعالميه بود، اما متن نهايي 
با فشار برخي از كشور هاي اسالمي كه قرائت مضيق 
و بعضاً غيرمنطقي اي از مفاهيم اسالمي دارند، دچار 
تغييراتي شد كه اكنون دفاع از اين موارد آسان نيست. 
متأسفانه پراكندگي و نبود همبستگي ميان كشور هاي 
اسالمي مزيد بر علت شد تا اين اعالميه نتواند در اجرا 
موفق باشد. به نظر من مي توان با پروتكل هاي الحاقي 
به اعالميه، اختالف نظر ها را به حداقل رساند؛ يا اينكه 
با تشكيل كميسيون ها و نشست هاي تخصصي، همين 
متن ۲5 ماده اي موجود را اصالح كرد يا اينكه حداقل 
با صدور اعالميه هاي تفسيري از مواد  اعالميه، مفاد 
اعالميه را به اجرا نزديك تر كرد. يك مورد ديگر هم 
كه مي توان به آن اشاره كرد اين است، مجالس داخلي 
كشور هاي اس��المي، متن اعالميه را تصويب كنند و 
به آن قابليت اجرايي در نظام هاي داخلي ببخش��ند؛ 
در غير اين صورت همانطور هم كه در س��ؤال ش��ما 
مطرح است، حقوق بشر اس��المي در حد »اعالميه« 
باقي مي ماند و همانطور كه مس��تحضريد، اعالميه 
در نظام حقوقي بين الملل قابليت اجرا ندارد و بيشتر 
شبيه يك بيانيه سياسي براي اعالم مواضع است، نه 
مثل معاهده يا حتي كنوانسيون كه يك متن داراي 
ضمانت اجراست. وجود يك دبيرخانه فعال و پيگير 
هم مي تواند اعالميه حقوق بشر اس��المي را در اجرا 
موفق كند.  رئيس كان��ون وكالي قوه قضائيه افزود: 

متأسفانه حقوق بش��ر در عرصه بين الملل بيشتر از 
آن كه يك مقوله حقوقي باشد، سياسي است. همين 
موضوع هم باعث مي شود كه حقوق بشر با فروكاهش 
به مباحث سياس��ي، به عنوان يك دس��تاويز براي 
برخورد با كشور هاي غيرهمس��و مورد استفاده قرار 
گيرد. در چنين فضايي براي خروج از انفعال و انتزاع 
بايد رويكرد تهاجمي در پيش گرفت. به عبارت ديگر، 
ضمن پاسخ گويي به موارد حقوق بشري مطرح شده 
در فضاي بين المللي، بايد كش��ور هاي مدعي در اين 
رابطه را با پرچم حقوق بشر اسالمي مورد سؤال جدي 

و پيگيري حقوقي قرار داد. 
هر چند ظرفيت هاي حقوق بشري موجود بيشتر و 
حتي به تمامه در اختيار كشور هاي غربي است، اما از 
همين ظرفيت ها هم مي توان براي پيشبرد حقوق بشر 
اسالمي و خروج از مباحث صرفاً انتزاعي بهره برداري 
كرد. يكي از موارد نظام UPR )ارزيابي دوره اي حقوق 

بشر( است كه پويايي خاصي به حقوق بشر بخشيده 
و مي توان از اين ظرفيت براي فهماندن حقوق بش��ر 
اسالمي به ساير كشور هاي جهان بهره برداري كرد. 
در كنار اين موارد هم بايد ظرفيت هاي خاصي تدارك 
ديد كه مبتني ب��ر ويژگي هاي ماهوي حقوق بش��ر 
اسالمي باش��د؛ همان مواردي كه در پاسخ به سؤال 
اولتان گفتم. مجموعه اين اقدامات باعث خواهد شد 
حقوق بشر اسالمي در عمل پويا تر شود.  بهادري تأكيد 
كرد: توجه به كرامت انساني خود به خود باعث نضج 
انديشه اسالمي مي ش��ود. اين مفهوم به قدري واال و 
داراي منطق حقوقي- بشري است كه مي تواند جاذب 
همه  نحله هاي مطرح پيرامون حقوق بشر باشد. وقتي 
حقوق بشر اسالمي با چنين خصايصي تابلوي انديشه 
اسالمي باش��د، در دنيايي كه انديش��ه هاي تقلبي و 
غيراصيل جوالن مي دهند، خ��واه ناخواه اثر خودش 
را مي گذارد و مي تواند مدل هاي فرعي را هم در خود 
هضم كند.  از طرف ديگر اين نكت��ه را هم نمي توان 
ناديده گرفت كه توجهات عموم��ي و افكار جهانيان 
به مباحث حقوق بشري حساس شده است و وقايع 
مربوط به اين مقوله دنبال مي شود. اين موضوع هم 
خودش يك ظرفيت ديگري است كه باعث مي شود 
انديشه اس��المي با جلوداري حقوق بشر اسالمي كه 
مبتني بر كرامت انساني است، توسط سايرين دنبال 
شود. تكيه بر كرامت انس��اني و تبيين خصايص آن، 

نقطه آغاز بسط انديشه اسالمي خواهد بود. 

»کرامت انساني« حلقه مفقوده حقوق بشر غربي
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