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هر  کنیم  گفت وگو  و  ارزیابی  می خواهیم  وقتی  که 
آرمان هایی  برند،  عنوان  به  خودش  برای  کشوری 
چگونه  آرمان هایش  با  نسبتش  می کند،  ح  مطر را 
اســـت؟ پــس ایــن پــنــج، شــش سطح بحث وجــود 

دارد.«
و  اول  ســطــوح  تــشــریــح  در  حکمت نیا  دکــتــر 
این ها  که  کرد: »می دانید  اظهار  دوم مدنظر خود 
اعالمیه جهانی حقوق بشر را ملحق شدند، میثاق 
حقوق سیاسی و مدنی را ملحق شدند اما میثاق 
ملحق  را  اقتصادی  فرهنگی،  اجتماعی،  حقوق 
مثل  کشورهایی  یا  و  اروپایی ها  برخالف  نشدند. 
نسبت  بین المللی  تعهد  را  میثاقین  دو  هر  که  ما 
میثاق  به  نسبت  آمریکایی ها  اما  داریــم،  آن هــا  به 
ملحق  فرهنگی  اجــتــمــاعــی،  اقــتــصــادی،  حــقــوق 
کرات امضا شرکت داشتند اما الحاق  نشدند. در مذا
حقوقی به این قضیه پیدا نکردند. نکته اش بسیار 
ساده است )به لحاظ فلسفی و نظری(، این ها در 
به  نگاهشان  آمریکایی ها  اواًل  انسان ها  بین  رابطه 
حقوق یک نگاه ابزارگرایی هست. ابزارگرایی نه به 
ح  گاهی مواقع در مطبوعات مطر که  معنای منفی 
می شود، ابزارگرایی یعنی غایاتی دارند. این حقوق 
تناسب  ایــن  می کنند.  طراحی  غایات  آن  بــرای  را 
وقتی  اساسًا  لذا  باشد.  برقرار  باید   ends و   means
ما  می گویند  می کنند  ح  مطر حقوق  حــوزه  در  که 
دنبال غایات هستیم، نه دنبال حق ها؛ اروپایی ها 
غایات  دنبال  آمریکایی ها  هستند،  حق ها  دنبال 
غایات  این  آمد؟  کجا  از  غایات  این  حاال  هستند. 
در  پس  می کنند.  تعیین  اقتصادی  ابــزارهــای  با  را 

حقوق هدف گرا هستند.«

وجــود سالمت بــر حــق از بحث آمریکا در
ندارد

عــضــو هــیــئــت عــلــمــی پــژوهــشــگــاه فــرهــنــگ و 
را همه  به خود  »این هدف نسبت  افزود:  اندیشه 
حفظ  انــســان  اینکه  مثاًل  بــشــری،  حقوق  مکاتب 
انسان  ــدارد.  ن وجــود  تردیدی  این  در  کند،  نفس 
برای سالمتش این هم تردیدی وجود  کند  تالش 
هزینه  برای  پول  میزان  هر  می توانید  شما  نــدارد. 
سالمتتان بدهید، در اینجا هم بحثی وجود ندارد، 
نگویم،  هــم  حــق  حــاال  البته  ســالمــت.  حــق  یعنی 
چون آمریکا حق بر سالمت را به روشنی می گویند 
آن  نداریم،  بر سالمت  ما چیزی تحت عنوان حق 
هست  سالمت  اســتــانــداردهــای  داریـــم  کــه  چیزی 

لذا  کنیم.  گفت وگو  خــودش  ادبــیــات  در  باید  کــه 
اصطالحی به نام حق بر غذا هم ندارد. غذا در این 
هست.  کــاال  یعنی  هست،  کــاربــردی  ــاالی  ک نگاه 
سالمت،  کــاالی  نــه،  می گوید  سالمت  بــر  حــق  در 
معنا  اقتصادی  رقابت  بــازار  در  باید  که  هست  کاال 
که  ــایـــی  ــر خـــالف مــثــاًل دیـــدگـــاه هـــای اروپـ شــــود. ب
را،  سالمت  بــه  دسترسی  حــق  را،  سالمت  بــر  حــق 
ح می کنند، او  دسترسی به دارو را خیلی جدی مطر
یا پولدار هستید، هرچه دوست  می گوید نه، شما 
را  حیاتتان  کنید،  تأمین  را  سالمتتان  بروید  دارید 
بحثی  دراینجا  نـــدارد،  هم  اشکالی  کنید،  تأمین 
که آیا من  وجود ندارد. بحث از اینجا آغاز می شود 
که در نتیجه دولت نسبت به مردم  نسبت به شما 
وظیفه ای در حوزه سالمت بر عهده دارد یا ندارد؟ 
و  من  سالمت  بــرای  کند  هزینه  باید  دولــت  یعنی 

شما؟«

نفیحقوقمثبت؛رویهایریشهدار
گفت:  پرسش  همین  به  پاسخ  در  حکمت نیا 
»ادبـــیـــات حــقــوق بــشــر مــیــثــاق حــقــوق اقــتــصــادی 
حق  دربـــاره  دارنــد  وظیفه  دولــت هــا  بله،  می گوید 
مثبت دولت ها تعهد به اجرا دارند، البته تعهدشان 
تالش  باید  یعنی  نتیجه.  نه  است  وظیفه  سنخ  از 
ــه سالمت  بـــرای دســتــیــابــی ب مــتــعــارف و عــقــالنــی 
عالمت  یک  جا  همین  آمریکایی ها  دهند.  انجام 
رسمیت  بــه  را  حــقــی  چنین  مــا  کــه  ــد  ــ دارن ــؤال  سـ
نمی شناسیم، چرا؟ ریشه اش بحث نظری دیگری 
نباید  انسان ها  که  آیین یهود  بر اساس  که  هست 
قاعده  یک  اضــرار  نفی  این  بزنند،  ضرر  دیگری  به 
عقالیی جهانی هست. اما آیا باید دیگران را نجات 
وظیفه  ایــن  یعنی  هست؛  کــالم  اول  ایــن  دهیم؟ 
که آیا من به شما نباید ضرر بزنم، قابل قبول  دوم 
گرفتید  گر شما در جایی در خطر قرار  ا اما  هست. 
مــن وظــیــفــه حــقــوقــی )اخـــالقـــی اش هــم ســر جــای 
دولت  یعنی  دارم،  ــدارد(  ن اشکالی  هیچ  خــودش، 
را نجات دهد،  بگیرد شما  مالیات  از من  می تواند 

این محل اختالف است.«
وی ادامه داد: »نسل دوم حقوق بشر بر پایه 
قاعده دوم است، حاال چرا یهود نمی پذیرد؟ این ها 
که در تورات هست. اتفاقًا  استناد می کنند به آیه ای 
این آیه در قرآن هم هست، منتها آن ها تفسیری از 
این تفسیر  که ما مفسرین اسالمی  ارائه دادند  آن 
که قابیل از صحنه  را از آن ها نمی پذیریم. آنجایی 

کرد از قابیل  قتل هابیل برمی گشت، خداوند سؤال 
گفت  کجاست؟ قابیل در پاسخ خداوند  که برادرت 
التزامی  لت  برادر من سؤال می کنی؟ دال از  که چرا 
چرا از برادر من سؤال می کنی این هست، می گوید 
سؤال  من  از  که  هستم  بــرادرم  حفظ  مسئول  من 
کت شد، یعنی استدالل قابیل  می کند، خداوند سا
که  پذیرفته؛ پذیرفت  به لحاظ حقوقی  را خداوند 

شما مسئولیتی در مقابل نجات دیگران ندارید.«

سرمایهداریوارزشهایحقوقبشر
ناب  پیرامون نسبت سرمایه داری  حکمت نیا 
کرد:  اضافه  بشری  حقوق  ارزش هــای  و  آمریکایی 
که وقتی نظریه  »درباره سرمایه داری همین هست 
گر شما نظریه مالکیت  ا ح می کنند  مالکیت را مطر
بهترین  کردند  نظریه پردازی  که  کسانی  مثل  را 
»آنــدره«  نظریه  است  ح  مطر االن  که  نظریه هایی 
که اصاًل مالکیت چیست؟ می گوید مالکیت  هست 
مالکیت  ــا  آیـ ســــؤال،  اســــت.  حــقــوق  بــر  مشتمل 
مشتمل بر مسئولیت هم هست؟ یعنی من چون 
من  بــودن  دارا  یعنی  مسئولم؟  پس  هستم  مالک 
آیا مستلزم مسئولیت نسبت به شما هست یا نه، 
یعنی  نمی کند،  قبول  را  ایــن  ســرمــایــه داری  نظام 
لت بر مسئولیت در مقابل  می گوید مالک بودن دال

که مالک نیستند ندارد.« کسانی 
بــر سر  »بــحــث  کـــرد:  اضــافــه  دکــتــر حکمت نیا 
تلقی  اســاســًا  کــه  هست  عمیق  نظری  بحث  یــک 
آمریکایی ها از قضیه حقوق بشر با تلقی اروپایی ها 
گر اعالمیه جهانی حقوق  ا از حقوق بشر و یا حتی 
گر اروپایی ها را دقت  ا بشر اسالمی متفاوت است. 
کردن آمریکا در حقوق  کنید اروپایی ها در محکوم 
کنند،  استناد  ســالمــت  بــر  حــق  بــه  نمی آیند  بشر 
می کنند،  اعتراض  بشر  حقوق  یک  نسل  به  آن هــا 
بشود  که  نیست  متعهد  دیگر  نسل های  به  آمریکا 
لــحــاظ سیاسی  ــه  ب کــنــیــد. حـــاال  اعــتــراض  ــه آن  ب
لحاظ  به  می زنیم(،  حــرف  داریــم  حقوقی  )مــا  چــرا 
گر  کرد، اما ا سیاسی و فلسفی خیلی می شود بحث 
کنیم،  بخواهید بگویید به لحاظ حقوقی ما بحث 
که شما  آن می گوید من تعهد حقوقی به این معنا 

می گویید من نمی پذیرم.«

نقض،نقضمیآورد
تبعیض  دربــاره  نژندی منش  هیبت اهلل  دکتر 
نژادی در آمریکا اظهار داشت: »در حقیقت بحث 


