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نهاد  دو  کــشــور  در  هستند.  رســمــی  کــارشــنــاســان 
نــهــاد مــرکــز وکــای  کــارشــنــاســی اســـت؛  متولی امــر 
کــانــون  کــارشــنــاســان و مـــشـــاوران قـــوه قــضــائــیــه و 

کارشناسان دادگستری.
ادغام شوند  باهم  نیز  نهاد  این دو  الزم است 
که باعث سامان دهی  کنند  یا به صورتی همکاری 

کارشناسان شود. امور 
به  ــاع  ارجــ ــرای  بـ بــایــد  ســامــانــه ای  همچنین 
کــه در آن  ایــجــاد شـــود  کــارشــنــاســی در دادگـــاه هـــا 
اینکه  نه  افتد  اتفاق  تصادفی  به صورت  ارجاعات 
خاصی  کارشناسان  به  تنها  آن هــا  دفاتر  و  قضات 
را  کارشناسی ها  توزیع  تــوازن  هم  که  دهند  ارجــاع 
تحت تأثیر قرار دهند و هم باعث ایجاد فساد در امر 

کارشناسی شوند.
ــاوران حقوقی  ــش ــن عــرصــه، م بــازیــگــر دیــگــر ای
مناسبات  در  آن هــا  حضور  گسترش  با  که  هستند 
گاهی یابی  آ دلــیــل  بــه  مــی تــوان  جــامــعــه،  حقوقی 
و تضییع  از وقوع جرائم  از مباحث حقوقی،  مردم 
بنابراین  کرد؛  زیادی جلوگیری  تا حد  افراد  حقوق 
ــون، از میان  ــ آزمـ ــزاری  ــرگـ بـ بــا  ــایــد  ب ــوه قــضــائــیــه  قـ
)بــدون  آن هــا  آمــوزش  و  حقوقی  غ التحصیان  فار
باری  تا  کند  تربیت  را  زیــادی  افــراد  انحصارگرایی( 
پیشینی  بــه صــورت  جامعه  حقوقی  مشکات  از 

بردارند و مانع از ایجاد پرونده های حقوقی شوند.
حقوقی،  جامعه  در  خــدمــات  ارائـــه  بنابراین 
باشد  قضات  و  وکا  اختیار  در  تنها  و  پسینی  نباید 
باید  و  شــود  توجه  وکــا  و  قضات  بــه  تنها  نباید  و 
گردد. در حال  تعریف  بازار خدمات حقوقی عام تر 
وکالت،  بــاألخــص  و  حقوقی  خــدمــات  ارائـــه  حاضر 
است.  حداقلی  رویکرد  این  و  است  پسینی  امــری 
با دید قضایی )به معنای  نسبت به وکیل نه فقط 
کرد.  نگاه  پیشگیرانه  رویکرد  با  باید  بلکه  خــاص( 
خواهد  تغییر  وکــیــل  سنجش  نــظــام  دیـــد،  ایــن  بــا 
کرد و خدمات حقوقی را فقط وکا و قضات انجام 

نمی دهند.

و . 4 منفعل  نه  تهاجمی  و  فعال  کنشگری  لــزوم 
)و  بشر  حقوق  کمیسیون  نهاد  توسط  دفاعی 

معاونت روابط بین الملل( قوه قضائیه
قضایی،  دستگاه  وظایف  مهم ترین  از  یکی 
کشور،  بشری  حقوق  رویکردهای  و  مواضع  بیان 
بر اساس مبانی دینی اسامی است. در چند سال 
سمت  از  بسیاری  بشرِی  حقوق  هجمه های  اخیر 

کــشــورهــای غــربــی علیه ایـــران انــجــام شــده اســت؛ 
کمیسیون  باألخص  امر  این  متولی  مسئوالن  اما 
حقوق بشر قوه قضائیه با رویکردی منفعل با این 
کمیسیون حقوق بشر  تهاجمات برخورد می کنند. 
با پیشنهاد آیت اهلل شاهرودی، رئیس محترم وقت 
ح و بررسی در شورای عالی  قوه قضائیه، پس از طر
معظم  مقام  تصویب  بــا  نهایت  در  و  ملی  امنیت 
رهبری حضرت آیت اهلل خامنه ای مدظله العالی به 
کار نمود. سرانجام رسید و ستاد حقوق بشر آغاز به 
ملی  امنیت  عالی  شـــورای  مصوبه  ــاس  اس بــر 
تمرکز  بــشــر  حــقــوق  ســتــاد  وظــایــف  مــهــم تــریــن  از 
فعالیت های نظام در زمینه مسائل حقوق بشری 
دقیق تر  ــرای  اجـ و  امــکــانــات  از  بهینه  اســتــفــاده  و 
نوین  ساختار  ایــن  در  اســت.  مربوطه  تصمیمات 
رسمی  و  ملی  مرجع  به عنوان  ستاد  اینکه  ضمن 
کشور در تمام مسائل حقوق بشر معرفی می شود، 
ارگـــان هـــای  تــمــام  هماهنگی  و  ارتـــبـــاط  ــرورت  ــ ض

کید شده است. ذی ربط با این ستاد تعریف و تأ
ــتــه از  ــرف ــرگ ــشــر ب آیــیــن نــامــه ســـتـــاد حـــقـــوق ب
بر اساس  مصوبه 435 شورای عالی امنیت ملی و 
کید  تأ که  شــده  تنظیم  اساسی  قانون   156 اصــل 
فردی،  حقوق  پشتیبان  قضائیه  می نماید: »قوه 
و  عدالت  به  بخشیدن  تحقق  مسئول  و  اجتماعی 
گسترش  همچنین موظف به احیای حقوق عامه و 

عدل و آزادی های مشروع است«.
بشری  حــقــوق  فعالیت های  اســـاس،  ایــن  بــر 
از  مختلف  سطوح  در  تهاجمی،  حالت  در  نظام 
قبیل تبیین مواضع اصیل حقوق بشری اسامی و 
حتی  و  نظام  مترقی  قوانین  از  دفاع  عین  حال  در 
کلیت آن، در مجموعه  نحوه اجرای این قوانین در 
بین المللی و حضور  با مجامع  این ستاد  مکاتبات 
اعضای ستاد در این مجامع سرفصل جدید بیان 
این  در  ــران  ایـ اســامــی  جمهوری  بــه حــق  مــواضــع 

زمینه ها است.
کمیسیون حقوق بشر،  علی رغم وظیفه مهم 
به مواجهه  پیشینی  و  فعاالنه  به صورت  نهاد  این 
نوع  و  است  نپرداخته  بشری  حقوق  نهادهای  با 
حالت  بهترین  در  و  منفعل  به صورت  آن  مواجهه 

پسینی بوده است.
مبانی  تبیین  در  نهاد  این  کم کاری  جهت  به 
ایران  کنون  تا بشر،  حقوق  باب  در  اسامی  عالیه 
بــشــری محکوم  مــراجــع حــقــوق  در  ــار  بـ چــنــدیــن 
است. با اینکه ادعاهای طرف های غربی به دلیل 

غرض ورزی های سیاسی آن ها است، اما این مورد، 
مربوطه  مسئولین  کــم کــاری  به  توجه  عــدم  باعث 

نمی شود.
باید  قضائیه  قـــوه  تــحــول  در  ایـــن  جــهــت  ــه  ب
بشری  حقوق  مسائل  به  نسبت  فعال  رویــکــردی 
داشت و از مقام دفاع در برابر تهاجمات دشمنان، 
به مقام تبیین مبانی عالیه اسامی رسید و حالت 

گرفت. تهاجمی به خود 
دعوت  با  کمیسیون  این  است  الزم  بنابراین 
تدوین  جهت  را  گروه هایی  حــوزه،  ایــن  اساتید  از 
ظرفیت  از  و  کند  ایجاد  کشور  بشری  حقوق  سند 
اساتید حوزه و دانشگاه بهره ببرد و پژوهش هایی 
در باب حقوق بشر اسامی انجام دهند و ثمره آن 
کشور بیان و  تربیون های رسمی حقوق بشری  در 
سایر  با  ارتباط  برقراری  با  همچنین  شود.  متجلی 
کمیسیون باید  کشور، این  نهادهای حقوق بشری 
جنبشی تبیینی راه بیندازد و رویکرد حقوق بشری 
زیرا  کند؛  تبیین  و  ترویج  تعامات  این  را در  اسام 
سخنان  و  غناست  دارای  مبانی،  جهت  از  اســام 
از  همچنین  است.  بیان  قابل  باب  این  در  زیــادی 
خ بدهد  جهت رسانه ای باید تحولی در کمیسیون ر
حقوق  تصویر  مدیریت  با  بتواند  باید  کمیسیون  و 
را  انجام شده  کشور، دستاوردها و اقدامات  بشری 

گوش جهانیان برساند. به 
نهاد وظیفه  این  بین المللی،  بر وظیفه  عاوه 
بر  نیز  را  کشور  داخــل  در  بشر  حقوق  رعایت  پایش 
زیر  انسان ها  حقوق  که  هرجایی  در  و  دارد  عهده 
حوزه  این  در  بنابراین،  شود؛  وارد  باید  رود  سؤال 
ــایــش تحقق  کــمــیــســیــون، بــســتــرهــای پ ــایــد  ــم ب ه
آموزه های حقوق بشری ناشی از دیدگاه اسامی را 

حقوق  فعالیت های  اســاس،  این  بر   
بــشــری نــظــام در حــالــت تــهــاجــمــی، در 
مواضع  تبیین  قبیل  از  مختلف  سطوح 
عین  در  و  اسامی  بشری  حقوق  اصیل 
 حال دفاع از قوانین مترقی نظام و حتی 
نحوه اجرای این قوانین در کلیت آن، در 
مجامع  با  ستاد  این  مکاتبات  مجموعه 
در  ستاد  اعــضــای  حضور  و  بین المللی 
این مجامع سرفصل جدید بیان مواضع 
این  در  ایــران  اسامی  جمهوری  به حق 

زمینه ها است.


