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که وقتی میخواهیم ارزیابی و گفتوگو کنیم هر

کــه باید در ادبــیــات خــودش گفتوگو کنیم .لذا

قتل هابیل برمیگشت ،خداوند سؤال کرد از قابیل

کشوری برای خودش به عنوان برند ،آرمانهایی

اصطالحی به نام حق بر غذا هم ندارد .غذا در این

که برادرت کجاست؟ قابیل در پاسخ خداوند گفت

را مطرح میکند ،نسبتش با آرمانهایش چگونه

نگاه کــاالی کــاربــردی هست ،یعنی کــاال هست.

که چرا از برادر من سؤال میکنی؟ داللت التزامی

اس ــت؟ پــس ایــن پــنــج ،شــش سطح بحث وجــود

در حــق بــر سالمت میگوید نــه ،کــاالی سالمت،

چرا از برادر من سؤال میکنی این هست ،میگوید

دارد».
دکــتــر حکمتنیا در تــشــریــح ســطــوح اول و

کاال هست که باید در بــازار رقابت اقتصادی معنا
ً
شـ ــود .بــر خ ــاف مــثــا دی ــدگ ــاهه ــای اروپ ــای ــی که

من مسئول حفظ بــرادرم هستم که از من سؤال
میکند ،خداوند سا کت شد ،یعنی استدالل قابیل

دوم مدنظر خود اظهار کرد« :میدانید که اینها

حــق بــر سالمت را ،حــق دسترسی بــه سالمت را،

را خداوند به لحاظ حقوقی پذیرفته؛ پذیرفت که

اعالمیه جهانی حقوق بشر را ملحق شدند ،میثاق

دسترسی به دارو را خیلی جدی مطرح میکنند ،او

شما مسئولیتی در مقابل نجات دیگران ندارید».

حقوق سیاسی و مدنی را ملحق شدند اما میثاق

میگوید نه ،شما یا پولدار هستید ،هرچه دوست

حقوق اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی را ملحق

دارید بروید سالمتتان را تأمین کنید ،حیاتتان را

نشدند .برخالف اروپاییها و یا کشورهایی مثل

تأمین کنید ،اشکالی هم ن ــدارد ،دراینجا بحثی

حکمتنیا پیرامون نسبت سرمایهداری ناب

ما که هر دو میثاقین را تعهد بینالمللی نسبت

وجود ندارد .بحث از اینجا آغاز میشود که آیا من

آمریکایی و ارزشهــای حقوق بشری اضافه کرد:

به آنهــا داریــم ،اما آمریکاییها نسبت به میثاق

نسبت به شما که در نتیجه دولت نسبت به مردم

«درباره سرمایهداری همین هست که وقتی نظریه

حــقــوق اقــتــصــادی ،اجــتــمــاعــی ،فرهنگی ملحق

وظیفهای در حوزه سالمت بر عهده دارد یا ندارد؟

مالکیت را مطرح میکنند ا گر شما نظریه مالکیت

نشدند .در مذا کرات امضا شرکت داشتند اما الحاق

یعنی دولــت باید هزینه کند بــرای سالمت من و

را مثل کسانی که نظریهپردازی کردند بهترین

حقوقی به این قضیه پیدا نکردند .نکتهاش بسیار

شما؟»

ساده است (به لحاظ فلسفی و نظری) ،اینها در
ً
رابطه بین انسانها اوال آمریکاییها نگاهشان به

نظریههایی که االن مطرح است نظریه «آنــدره»
ً
هست که اصال مالکیت چیست؟ میگوید مالکیت

نفی حقوق مثبت؛ رویهای ریشهدار

مشتمل بــر حــقــوق اسـ ــت .سـ ــؤال ،آی ــا مالکیت

سرمایهداری و ارزشهای حقوق بشر

حقوق یک نگاه ابزارگرایی هست .ابزارگرایی نه به

حکمتنیا در پاسخ به همین پرسش گفت:

مشتمل بر مسئولیت هم هست؟ یعنی من چون

معنای منفی که گاهی مواقع در مطبوعات مطرح

«ادب ــی ــات حــقــوق بــشــر مــیــثــاق حــقــوق اقــتــصــادی

مالک هستم پس مسئولم؟ یعنی دارا بــودن من

میشود ،ابزارگرایی یعنی غایاتی دارند .این حقوق

میگوید بله ،دولـتهــا وظیفه دارنــد درب ــاره حق

آیا مستلزم مسئولیت نسبت به شما هست یا نه،

را بــرای آن غایات طراحی میکنند .ایــن تناسب
ً
 meansو  endsباید برقرار باشد .لذا اساسا وقتی

مثبت دولتها تعهد به اجرا دارند ،البته تعهدشان

نظام ســرمــایـهداری ایــن را قبول نمیکند ،یعنی

از سنخ وظیفه است نه نتیجه .یعنی باید تالش

میگوید مالک بودن داللت بر مسئولیت در مقابل

که در حــوزه حقوق مطرح میکنند میگویند ما

مــتــعــارف و عــقــانــی ب ــرای دســتــیــابــی بــه سالمت

کسانی که مالک نیستند ندارد».

دنبال غایات هستیم ،نه دنبال حقها؛ اروپاییها

انجام دهند .آمریکاییها همین جا یک عالمت

دنبال حقها هستند ،آمریکاییها دنبال غایات

س ــؤال دارنـ ــد کــه مــا چنین حــقــی را بــه رسمیت

دکــتــر حکمتنیا اضــافــه ک ــرد« :بــحــث بــر سر
ً
یــک بحث نظری عمیق هست کــه اســاســا تلقی

هستند .حاال این غایات از کجا آمد؟ این غایات

نمیشناسیم ،چرا؟ ریشهاش بحث نظری دیگری

آمریکاییها از قضیه حقوق بشر با تلقی اروپاییها

را با ابــزارهــای اقتصادی تعیین میکنند .پس در

هست که بر اساس آیین یهود که انسانها نباید

از حقوق بشر و یا حتی ا گر اعالمیه جهانی حقوق

حقوق هدفگرا هستند».

به دیگری ضرر بزنند ،این نفی اضــرار یک قاعده

بشر اسالمی متفاوت است .ا گر اروپاییها را دقت

عقالیی جهانی هست .اما آیا باید دیگران را نجات

کنید اروپاییها در محکوم کردن آمریکا در حقوق

در آمریکا بحث از حــق بــر سالمت وجــود
ندارد

دهیم؟ ایــن اول کــام هست؛ یعنی ایــن وظیفه

بشر نمیآیند بــه حــق بــر ســامــت استناد کنند،

دوم که آیا من به شما نباید ضرر بزنم ،قابل قبول

آنهــا به نسل یک حقوق بشر اعتراض میکنند،

عــضــو هــیــئــت عــلــمــی پــژوهــشــگــاه فــرهــنــگ و

هست .اما ا گر شما در جایی در خطر قرار گرفتید

آمریکا به نسلهای دیگر متعهد نیست که بشود

اندیشه افزود« :این هدف نسبت به خود را همه
ً
مکاتب حقوق بــشــری ،مثال اینکه انــســان حفظ

مــن وظــیــفــه حــقــوقــی (اخ ــاقــیاش هــم ســر جــای

بــه آن اعــتــراض کــنــیــد .ح ــاال بــه لــحــاظ سیاسی

خــودش ،هیچ اشکالی نــدارد) دارم ،یعنی دولت

چــرا (مــا حقوقی داریــم حــرف میزنیم) ،به لحاظ

نفس کند ،در این تردیدی وجــود نــدارد .انسان

میتواند از من مالیات بگیرد شما را نجات دهد،

سیاسی و فلسفی خیلی میشود بحث کرد ،اما ا گر

تالش کند برای سالمتش این هم تردیدی وجود

این محل اختالف است».

بخواهید بگویید به لحاظ حقوقی ما بحث کنیم،

نــدارد .شما میتوانید هر میزان پول برای هزینه

وی ادامه داد« :نسل دوم حقوق بشر بر پایه

سالمتتان بدهید ،در اینجا هم بحثی وجود ندارد،

قاعده دوم است ،حاال چرا یهود نمیپذیرد؟ اینها
ً
استناد میکنند به آیهای که در تورات هست .اتفاقا

چون آمریکا حق بر سالمت را به روشنی میگویند

این آیه در قرآن هم هست ،منتها آنها تفسیری از

ما چیزی تحت عنوان حق بر سالمت نداریم ،آن

آن ارائه دادند که ما مفسرین اسالمی این تفسیر

دکتر هیبتاهلل نژندیمنش دربــاره تبعیض

چیزی کــه داری ــم اســتــانــداردهــای سالمت هست

را از آنها نمیپذیریم .آنجایی که قابیل از صحنه

نژادی در آمریکا اظهار داشت« :در حقیقت بحث

یعنی حــق ســامــت .البته حــاال حــق هــم نگویم،

آن میگوید من تعهد حقوقی به این معنا که شما
میگویید من نمیپذیرم».
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