
 يادداشت ستاد

 قوه قضائيه تحول دربا همراه  يالمللهاي حقوقي بينپيگيري و احياي حقوق عامه تحول درانتظار 

 پژوهشگر حقوق بشر –پور محمد میثم نداف

دبير »د: دهبراي دو جايگاه مي لي باقر کنيعدکتر سخنگوي قوه قضائیه خبر از انتصاب آقاي  1398دي ماه  8

 . «الملل و حقوق بشر قوه قضائيهمعاونت امور بين» و «ستاد حقوق بشر

الملل ذيل حوزه رياست قوه يك اداره كل بینفقط رئیسي بر قوه قضائیه،  االسالمحجت تا پیش از زمان رياست 

بنابراين بايد اين  الملل تا مرتبه معاونت ارتقا يافت.رئيسي، امور بين االسالمحجتکه با آمدن وجود داشت 

 يك تحول قابل توجه در داخل قوه قضائیه دانست. چرا؟ تغییر را

ساله ي در طول تاريخ چهلالمللبین هاي حقوقي متعدداوالً تجربه جمهوري اسالمي نشان داده است كه پرونده

اقامه دعوا هم نرسیده است و در برخي ديگر نواقص شروع به رسیدگي و وجود داشته است كه برخي به مرحله 

وزارت خارجه در  در كنار قوه قضائیه المللمعاونت بین اضافه شدني آن به وجود آمده است. جدي در پیگیر

 تواند روند استیفاي حقوق ملت را ممکن و تسريع ببخشد.پشتیباني و حتي اقدام مي

ت خارجه هاي متعدد با كاركنان وزاررهبري در ديدارهاي سالمقام معظم شده در بیانات هاي انجامثانیاً با بررسي

هاي حقوقي در زمينه استيفاي حقوق ملت و مستضعفان مأموريت پيگيري پرونده رسدو قوه قضائیه، به نظر مي

دار با كاركنان و آنچه بیشتر مورد تأكید رهبري در دي از سوي رهبر معظم انقالب بر عهده قوه قضائيه است

 رسمي و سیاسي بوده است.هايي در خصوص روابط ديپلماتیمك ، توصیهوزارت خارجه بوده

تواند يك هاي محوله ميالملل به معاونت با مأموريتدهد كه ارتقاي اداره كل بینمجموع اين داليل نشان مي

 الملل باشد.در عرصه بین ي جمهوري اسالمياقدام مثبت و رو به جلو

... 

پیشنهاد به واسطه  1384در سال  اي است كه تشکیل آنستاد حقوق بشر جمهوري اسالمي ايران يك نهاد فراقوه

رهبري را به  مقام كه پشتوانه تأيید بوده شوراي عالي امنیت ملي (435)شماره  مصوبهرئیس وقت قوه قضائیه و 

دادستان كل مانند هاي متعددي بنابراين بايد ستاد حقوق بشر را كه دستگاه ( قانون اساسي دارد.176استناد اصل )

 ،فرهنگ و ارشاد اسالمي ،اطالعات ،امور خارجه ،دادگستري ،كشور ايروز ر،كشورئیس ديوان عالي  ،كشور



فرمانده  ،عالي امنیت ملي خانه شورايدبیر نمايندگان ،هانرئیس سازمان زندا ،كل كشوررئیس سازمان بازرسي 

ذيل شوراي  «شوراي فرعي»يك ذيل آن عضو هستند،  دو نفر از حقوقدانان يا قضات باسابقه و نیروي انتظامي

رياست آن بر عهده رئیس  ،پیرو مصوبه شوراي عالي امنیت ملي ( دانست.176اصل ) موضوع و عالي امنيت ملي

اين برخالف تصور عمومي است . كندمي صادرحکم دبیري اين ستاد را رئیس قوه قضائیه  و قوه قضائیه است

ستاد حقوق بشر جمهوري »بلكه بايد آن را  است!« قوه قضائيهستاد حقوق بشر »نام ستاد، شود که گمان مي

 علي باقري در حال حاضر، دبیر اين ستاد است. دانست.« اسالمي

دار آن بوده سال، جواد الريجاني عهده (15)دبیري ستاد حقوق بشر مسبوق به سابقه است و پیش از اين حدود 

د به عنوان مدافع حقوق بازيگري اين ستاهاي مختلف، هاي مهم و كلیدي ستاد در طول سالفعالیتاست. يکي از 

هاي داخلي ارتباط حقوق بشر سازمان ملل بوده است كه توانسته بود با ارگان بشر جمهوري اسالمي در شوراي

هاي المللي به وضعیت حقوق بشر در ايران را پاسخ بدهد. البته در سالهاي مجامع بینسازماني بگیرد و پاسخ

قضائي اين ستاد، اقدامات ستاد توسعه و  -لملل و حقوقيابینوقت ن فعالیت معاونان متعدد و متناسب با میزا

اما عموماً ستاد با تصوير مدافع حقوق بشر جمهوري آفريني كرده است، تضییق داشته و در امور ديگري هم نقش

 شده است.اسالمي شناخته مي

يك تحول در مديريت و هماهنگي گیري ند پايه شکلتوااما دوره جديد ستاد حقوق بشر با دبیري دكتر باقري مي

ستاد حقوق »مسئله حقوق بشر جمهوري اسالمي در داخل و خارج شود. چنانکه ظرفیت بسیار بیشتري در عنوان 

 قابل احصا است.« بشر

... 

 و حقوق بشر المللمعاونت بين»علي باقري در حقوقي اما سوال اصلي اينجاست که در هم تنيدگي جايگاه 

چرا كه جايگاه يك  است. جمع شدنچگونه قابل  «دبيري ستاد حقوق بشر جمهوري اسالمي»و  «قضائيه قوه

 به عنوان يك ستاد جمهوري اسالمي است و جايگاه ديگرگانه يکي از قواي سه وبازوي قوه قضائیه  ،انتصاب

 هاي حقوق بشري است. كننده در زمینهو هماهنگ نگركالن ايفراقوه

هاي المللي، مأموريتآفريني در دو عرصه داخلي و بینطور نقشو همین صفي و ستادي اين دو جايگاه مجموع

 هاي متعدد تعريف كرد.توان مأموريتكند كه براي هر بخش آن ميستاد را به يك ماتريس دو در دو تبديل مي



 

 

 الملل قوه()بين عرصه اول

الملل اقدام در عرصه بين قضائيه بازوي قوه خواهد به عنواناش ميو مجموعهکه علي باقري  اولعرصه 

امري كه مورد تأكید رهبر  .شودمربوط ميالملل هاي حقوقي در عرصه بينپيگيري پرونده غالباً بهصفي کند، 

مقام معظم رهبري در سال هاي متعدد در ديدار  است. بودههاي اخیر در ديدار با قوه قضائیه معظم انقالب در سال

الملل مستضعفان در عرصه بینهاي متعدد حقوقي مربوط به احیاي حقوق ملت و پرونده ،با كاركنان قوه قضائیه

كردند كه طبیعتاً در ساختار فعلي قوه قضائیه اول از همه، متوجه معاونت  بیانرا به عنوان تکلیف قوه قضائیه 

هاي متعدد در سالترين مطالبات رهبري از قوه قضائیه را جدول زير مهمالملل و حقوق بشر قوه قضائیه است. بین

 كند:ميالملل بیان در عرصه بین

 منبع موضوع

 تحريم

 هاميبه علت تحر رانيملت ا شدهماليحقوق پا يریگیپ

 12/4/13961 -با رهبر انقالب  هیو مسئوالن قوه قضائ سیرئ داريد

 9/4/13952 -با رهبر انقالب  هیو مسئوالن قوه قضائ سیرئ داريد

                                              
 ايو  يزكزاك خیهمچون ش ایمظلوم دن يهاتیاز شخص تيحما ايو  سميترور ها،ييکايآمر يهامصادره ها،ميهمچون تحر يدر موضوعات ديبا هیقضائ يقوه. »1

 داريد)« شود. منعکس ایمخالفت خود را قاطعانه اعالم كند تا در دن ايو  يتيوارد شود و نظر حما يحقوق گاهياز جا ر،یو كشم انماریاز مسلمانان م تيحما

 (farsi.khamenei.ir/news-content?id=37040؛ قابل مشاهده در نشاني زير: 12/4/1396 -با رهبر انقالب  هیو مسئوالن قوه قضائ سیرئ

خاطرنشان  اساس،يو اتهامات ب يواه يهابه بهانه رانيملت ا يهاييبه دارا ياندازدست يبرا کايآمر يهابه حکم دادگاهبا اشاره  ياخامنه اهللتيحضرت آ. »2

در  سميترور يحقوق هزاران قربان يریگیپ»شود. يقضائ يریگیپ يدر سطح جهان دياست كه با يتیواقع ها،ميتحر يواسطهبه رانيحقوق ملت ا عییكردند: تض

مظلوم مسلمان در سراسر  يهاتیاز شخص يدفاع حقوق»و  «كننديآشکار و پنهان م تيرا حما انیقربان نيكه قاتالن ا ييهادولت هیدعوا عل ياقامه» ،«رانيا

 يكشو كودک يجار تيچشم بستن سازمان ملل بر جنا» ياعالم رسم شانيا...  كردند. هیتوص يبود كه رهبر انقالب به مسئوالن قضائ يموارد گرياز د« جهان

در سطح  ديبشر است و با يضد حقوق واقع ،ييرسوا نيخواندند و افزودند: ا تيبشر ي، باعث شرمندگ«كشورها يگرفتن پول از برخ يرا در ازا منيدر 

ه در نشاني زير: ، قابل مشاهد9/4/1395 -با رهبر انقالب  هیو مسئوالن قوه قضائ سیرئ داريد)« .میكن يو قضائ يآن كار حقوق يجهان، رو
farsi.khamenei.ir/news-content?id=33645) 

 جايگاه عرصه داخلي الملليعرصه بین 

 صف عرصه دوم عرصه اول قوه قضائیهالملل و حقوق بشر معاونت بین

 ستاد عرصه چهارم عرصه سوم ستاد حقوق بشر جمهوري اسالمي



اموال ايران در  هاي مصادرهدفاع از پرونده

 آمريکاييهاي دادگاه

 12/4/1396 -با رهبر انقالب  هیو مسئوالن قوه قضائ سیرئ داريد

 تروريسم

  رانيدر ا سميترور يحقوق هزاران قربان يریگیپ

 انیقربان نيكه قاتالن ا ييهادولت هیدعوا عل ياقامه

 كننديآشکار و پنهان م تيرا حما

 12/4/1396 -با رهبر انقالب  هیو مسئوالن قوه قضائ سیرئ داريد

 9/4/1395 -با رهبر انقالب  هیو مسئوالن قوه قضائ سیرئ داريد

 9/4/1395 -با رهبر انقالب  هیو مسئوالن قوه قضائ سیرئ داريد

مظلوم مسلمان در  يهاتیاز شخص يدفاع حقوق

 سراسر جهان

هاي مظلوم دنیا همچون شیخ حمايت از شخصیت

 زكزاكي

 9/4/1395 -با رهبر انقالب  هیو مسئوالن قوه قضائ سیرئ داريد

 

 12/4/1396 -با رهبر انقالب  هیو مسئوالن قوه قضائ سیرئ داريد

 12/4/1396 -با رهبر انقالب  هیو مسئوالن قوه قضائ سیرئ داريد حمايت از مسلمانان میانمار

 12/4/1396 -با رهبر انقالب  هیو مسئوالن قوه قضائ سیرئ داريد حمايت از مسلمانان كشمیر

و  يجار تيچشم بستن سازمان ملل بر جنا

 يگرفتن پول از برخ يرا در ازا منيدر  يكشكودک

 و اعالم رسمي آن كشورها

 9/4/1395 -با رهبر انقالب  هیو مسئوالن قوه قضائ سیرئ داريد

 

هاي یگیري در دادگاهقابل پهاي حقوقي هاي مذكور يك مشت نمونه خروار از تمام پروندهبدون شك پرونده

هاي داخلي كشورهاي ديگر است كه در بسیاري موارد به جاي آنکه مدعي باشیم، قرباني گاهالمللي و دادبین

 ها شامل دو دسته است:اين پروندهشويم. مي

 پيگيري حقوق مردم ايران  -1

 پيگيري حقوق مظلومان و مستضعفان عالم -2

داعش، سوريه، يمن و مانند  هاي ظالمانه،تحريم ماني،از جمله موارد مهم در اين دوره، پیگیري پرونده شهید سلی

اي، هاي نظامي، رسانهبايد به عنوان بازيگر اصلي در جنگ حقوقي در كنار جنگالملل قوه معاونت بینآن است كه 

 .ندديپلماسي رسمي و ديپلماسي عمومي ايفاي نقش بک



تواند در دوره جديد تحول ايجاد كند، وارد شدن يکي از ديگر مواردي كه ميالمللي: ورود به عرصه کيفري بين

 صرف هاي حقوقيالمللي و پیگیري عدالت در كنار عرصهكیفري بین جمهوري اسالمي ايران به عرصههوشمندانه 

 در مجالي ديگر فراهم آيد.در اين خصوص  ترتفصیليامکان بحث  هللاانشا. است

 

 ه(عرصه دوم )داخلي قو

خواهد به عنوان يك بازوي قوه در عرصه داخلي اقدام صفي اش ميکه علي باقري و مجموعه دومدر عرصه 

 تكيه کرد. الملل و حقوق بشر قوه قضائيه(ايشان )معاونت بين سمتِ  عنوانِ« حقوق بشر»کند، بايد به بخش 

ناظر به دو بخش  به عنوان يك بازيگر فعال در زمینه حقوق ملت در داخل تواندمي الملل و حقوق بشرمعاون بین

 عمل كند:

پيگيري حقوق هاي مباحث حقوق بشري مانند بسیاري از شاخه: پيگيري حقوق ملت در داخل قوه -1

هاي آنان، حقوق قربانيان جرم، عدالت در متهمان در دادرسي عادالنه، حقوق زندانيان و خانواده

همچنين حقوق مردم در رابطه با ضابطان و  ييدر مراجع قضا يکرامت انسان ،ريشرايط اضطرا

تواند پیگیر اين دسته مي« معاونت ... حقوق بشر قوه قضائیه» گردد.قضايي مستقيماً به قوه قضائيه بازمي

در  ها كهحقوق در داخل قوه قضائیه باشد و مانند ديگر نهادهاي مشابه ذيل قوه مجريه يا وزارتخانه

مجموعه خود پیگیر مقابله با نقض حقوق مردم هستند، نقش جدي و فعال پیدا بکند. چرا كه قوه قضائیه 

تواند در معرض نقض حقوق ملت بوده است و نظارت اين نهاد ميبه دلیل حساسیت جايگاهش همواره 

ها و تضییع كند كه رعايت كرامت انساناين موضوع زماني اهمیت پیدا مي اين خألها را پوشش دهد.

االسالم رئیسي در دوره هاي قضايي در اولويت اول دستگاه قضا و حجتنشدن حقوق مردم دردستگاه

هاي ها و دستورالعملنامهبراي تضمین اين حقوق، نیازي به مجوز قانوني وجود ندارد و آيینجديد است. 

 زم را براي معاونت ايجاد كند.تواند تضمینات اجرايي الیه ميقوه قضائ

 ك نهاد مستقل،به عنوان ي به دلیل ذات و ماهیت قوه قضائیه كه: پيگيري حقوق ملت در خارج قوه -2

هاي اجرايي دستگاهاجراي قوانین و ناظر بر  و (156مطابق اصل ( 2بند )) ، احیاگر حقوق عامهطرفبي

در سطح  و صداي عدالتخواهي مردم مردمحقوق در تضمين گر مطالبهبان و دهدينقش  توانمياست، 



به حاکميت  و صداي مردم مطالبات مردمي اتصالپلي براي  تواندمييا حداقل  حاکميت قلمداد کرد

  د.باش

ینات قانوني آن با همکاري مجلس شوراي اسالمي مالبته براي اين امر الزم است كه سازوكارها و تض

هايي با مأموريت ستاد حقوق بشر در عرصه داخلي دارد كه در البته اين مأموريت شباهتطراحي شود. 

 شود.جاي خود به آن پرداخته مي

در حوزه مطالبات  شاهد يك تحول شگرف توان، مينگاه كرديك ديد موسعي با ن اگر به اين مأموريت بتوا

 د. رايجاد ك داخل قوه قضائیه در سطح عمومياجتماعي و عدالتخواهي 

 

 الملل ستاد(عرصه سوم )بين

 الملليبیندر عرصه حاكمیت جمهوري اسالمي خواهد به عنوان اش ميعرصه سوم كه علي باقري و مجموعه

 قابل تصور است:  سطحدر دو  كند، ستادياقدام 

  المللهاي فعال در حوزه بينهدستگاميان هماهنگي در داخل حاکميت و  -1

تواند منشأ اثر فراواني در در اين حوزه، ورود نگاه انقالبي علي باقري و همكارانش در سطح حاکميت مي

هاي ظرفيتبتواند تر با رويكردها و اقداماتي فعاالنه تاباشد  المللرويكردهاي جمهوري اسالمي در عرصه بين

  کند.هاي غيرواقعي هاي واقعي را جايگزين مصلحتو مصلحت درآوردامنيتي را در خدمت پيگيري عدالت 

الملل به عنوان اعضاي شوراي ستاد حقوق بشر جمهوري اسالمي هاي متعدد فعال در عرصه بینوجود دستگاه

مثل وزارت امور خارجه، وزارت اطالعات، وزارت ارشاد به عنوان مقام باالدستي سازمان فرهنگ و ارتباطات 

ارتقا اصالح و در سطح حاكمیت  فراهم كرده است كه رويکردها رابراي اين ستاد اسالمي، ظرفیت خوبي را 

هاي خاص ستاد مأموريتتوان به عنوانموارد زير را مي ببخشد و منشأ اصالح بسیاري رويکردهاي منفعالنه شود.

 به طور خاص بیان كرد:

مباشرتاً متولي دفاع از  از ديرباز چنانکه گفته شد، ستاد حقوق بشر :دفاع از وضعيت حقوق بشر در ايران -

اما آنچه در اين عرصه مورد نقد . بود قوق بشر ايران در شوراي حقوق بشر با توافق وزارت خارجهوضعیت ح

شده كه با پیشنهادهاي ارائه استاست، انحصار نگاه ستاد به اقدامان انفعالي و دفاع صرف از حقوق بشر ايران 



عامل ستاد با گزارشگران ويژه و نقد ديگر به دوره قبل ستاد، نوع پاسخگويي و نحوه ت. شودبعدي تکمیل مي

شناسي جدي قرار گيرد و مزايا و معايب المللي بود که نياز است در دوره جديد، مورد آسيبمراجع بين

 هاي قبل مورد ارزيابي قرار گيرد.رويكرد سال

در شوراي سياست تهاجمي در مقابل نقض حقوق بشر در ديگر کشورها خصوصاً کشورهاي متخاصم:  -

( وجود دارد كه همه كشورها به طور مساوي مورد ارزيابي UPRتحت عنوان سازوكار )ظرفیتي  ،بشرحقوق  

و هر  شودايران به خوبي استفاده مي علیه كشورهاي متخاصمگیرند. اين ظرفیت توسط ميحقوق بشري قرار 

هاي متعددي به ايران رسد، توصیهاي وضعیت حقوق بشر ايران ميچهار سال يك بار كه نوبت به بررسي دوره

ريزي دقیقي ندارد. اما ايران براي كشورهاي متخاصم خود، برنامه دهند.شود و ايران را تحت فشار قرار ميمي

كشورهاي اروپايي و حتي كشورهاي مرتجع عربي بستري پیگیري نقض حقوق بشر در كشورهايي مثل آمريکا، 

اين موضوع صرفاً به ظرفیت سازوكارهاي  ا بسیار ناچیز است.است كه كه میزان استفاده جمهوري اسالمي از آنه

گردد و انتشار گزارشات حقوق بشري كشورهايي مثل آمريکا در قوانین ما وجود دارد، شوراي حقوق بشر بازنمي

 شودمتروک است و به آن عمل نمياما 

تواند در دوره جديد با يك شتاب نکته مهم ديگري كه ستاد مي المللي:ابتكار و مشارکت در هنجارسازي بين -

محتوايي و هنجاري المللي و حتي ابتکار هاي بینبیشتري پیگیري نمايد، مشاركت با ديگر كشورها در هنجارسازي

ها جمهوري اسالمي نسبت به آن غفلت کرده سالالملل و حقوق بشر است. نکته مهمي كه در عرصه حقوق بین

هاي موضوعي حقوق بشري و در تصويب قطعنامه و ابتكار کت فعالاست و خود را محق و مكلف به مشار

هاي جمهوري اسالمي در ترين ابزارهاي وسعت دامنه فعالیتدر حالي كه يکي از مهم .ددانالمللي نمياسناد بين

 است. الملليهاي بینالملل ورود به مباحث نظري و مشاركت در هنجارسازيعرصه بین

واقعیتي كه دنیا از آن مطلع نیست، آن است كه در ايران در بسیاري موارد ارائه دستاوردهاي حقوق بشر ايران:  -

هاي بشردوستانه و موارد مسائل مربوط به پزشکي، كمك تنوع قومي و مذهبي، هاي رسمي،مثل حقوق اقلیت

القا شده است که گويي بزرگترين دولت  طوريمتأسفانه در دنيا دارد و  و قابل قبولي متعددي عملکرد مثبت

 با فشارهاي سياسي قطعنامه حقوق بشري صادر و کننده حقوق بشر در دنيا ايران است و هر سالهنقض

 . شودمأموريت گزارشگر ويژه کشوري ايران تمديد مي



ر، دستاوردهاي حقوق طبیعتاً اين وظیفه ستاد است كه بتواند با ظرفیت ايجادشده با همه نهادهاي اجرايي در كشو

اي و ي، گفتگوهاي حقوق بشري و طرق رسانهلالملنیو از طريق مجامع ب منتشر كندبشري ايران را فرآوري و 

 . تا برندسازي صحیح و واقعي از ايران در دنیا انجام شود ديپلماسي عمومي آنها را به دنیا عرضه كند

توان در دوره جديد به ستاد واگذار شود تا با كه ميموضوع ديگري احياي حقوق بشر اسالمي در منطقه:  -

المللي و مشخصاً در عرصه بین« حقوق بشر اسالمي»شتاب بیشتري مستقیماً پیگیري نمايد، بحث مديريت پیگیري 

اين تكليف  هاي اسالمي است.هاي ديپلماسي رسمي و عمومي با كشورهاي اسالمي و سازمان همکاريظرفیت

بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با مسئولين قوه قضائيه استنتاج کرد که خطاب به قوه قضائيه توان از را مي

چنانکه صاحبان فن مستحضر هستند، ظرفیت اعالمیه  فرمودند که حقوق بشر اسالمي را در دنيا تبيين کنيد.

تواند يزي هدفمند ميرها است كه مسکوت مانده و احیاي آن با يك برنامهحقوق بشر اسالمي قاهره سال

 و نخبگان اسالمي را مجدداً كم كند. هاها و ملتهاي دولتفاصله

 

المللي اي و فعاالن بينهاي علمي، فرهنگي، رسانهاز جمله ظرفيتهاي موجود از تمام ظرفيتاستفاده  -2

 دانست. « ديپلماسي عمومي» ايد بتوان آن را در يك معناي عامکه ش

هاي ها، شخصیتعنوان حاكمیت با فعاالن حوزه رسانه، فرهنگ، سمن رتباط وثیق ستاد بهبدون شك، هماهنگي و ا

بديل را براي ستاد حقوق بشر تواند يك نقش بيمي ديپلماسي عموميهنري، فرهنگي و علمي به عنوان عناصر 

ذات ستاد به دلیل . شايد در عمل بسیاري نهادهاي ديگر پیگیر اين موضوعات باشند؛ اما ماهیت و رقم بزند

كند و متصل مي ترهاي مردمي را با يك نگاه فرهنگيارتباطش با حقوق بشر، جنس روابط حاكمیت با ظرفیت

بنابراين ستاد حقوق بشر به عنوان يك نهاد  د.را ارتقاي مضاعفي ده عمومي لماسيپتواند دستاوردهاي ديمي

 مرکز و متولي ديپلماسي عمومي در کشور باشد.اي اين ظرفيت را دارد که به عنوان نهاد متفراقوه

هاي المللي در مجامع حقوق بشري، عدم توانايي در به خدمت گرفتن ظرفیتهاي بینرنگ سمنحضور كم

هاي انقالبي المللي در برندينگ جمهوري اسالمي و معرفي انديشههاي بینفرهنگي، هنري و سینمايي در عرصه

تواند با يك مديريت منسجم آنها را در هاي مختلف است كه ستاد حقوق بشر ميالايراني در دنیا از خألهاي س

، ديگر کند که بدانيم دنياي حقوقي امروزاين مسأله زماني اهميت پيدا مي خدمت انقالب اسالمي بیاورد.



ها بازي المللي و نهادهاي مردمي نقشي برابر و حتي بيشتر از دولتهاي بينها نيست و سمنبازيگري دولت

 ها در شوراي حقوق بشر سازمان ملل هويدا است.کنند و اين موضوع در نقش سمنمي

 

 عرصه چهارم )داخلي ستاد(

خواهد به عنوان حاكمیت جمهوري اسالمي در عرصه داخلي اش ميعرصه چهارم كه علي باقري و مجموعه 

 در دو بخش قابل تصور است: اقدام ستادي كند، 

 در داخل حاکميت  و اثرگذاري هماهنگي -1

ي از آن غفلت شده بود و هاي مهم و اساسي ستاد حقوق بشر كه در دوره قبلي تا حدود زياديکي از مأموريت

به صورت  تواند متولي آن باشد، مديريت حقوق بشر و احیاي حقوق عامه در داخلغیر از ستاد، نهاد ديگري نمي

است. هر چه توجه به اين مأموريت بیشتر باشد، عالوه بر اينکه فشارها و تهديدات خارجي  اي و كالنفراقوه

شناساند و هم براي احقاق كامل حقوق مردم پیگیري مردم هم نیازهاي واقعي خود را ميكند، كاهش پیدا مي

 شود.مي

دار: له اولويتو تبديل آن به عنوان يك مسأاحاکميت سطح حقوق بشر در ارتقاي اولويت موضوع  -

از دو جنبه قابل اثبات است كه مسئله حقوق بشر بايد به اولويت اول كشور تبديل شود. اوالً اينکه بسیاري 

هاي مردم از دولت كه مورد تصديق رهبر معظم انقالب هم قرار گرفت، عدم توجه جدي به مندياز گله

و رفع نیازهاي آنان « مردم»نحوي كه واقعاً كاري دولتمردان است. به مشکالت واقعي مردم و سیاسي

هاي سیاسي وقعي ها و جناحو گويا همه دولت پذير هم نیستاين مسئله جناح گیرد.ر نميمورد توجه قرا

هاي غیرمرتبط با مردم و پیگیري عدالت بايد به مسئله اول كشور تبديل شود. ثانیاً . لذا اولويتاندننهاده

اي و هسته تهديداتاي نه چندان دور، در آينده ،مورد استقبال رويکردهاي امنیتي با يك استدالل ديگر و

بايد  حاكمیتدهند و حقوق بشر ميتهديدات و فشارهاي دخالت در منطقه و موشك جاي خود را به 

. بدون شك، اين ارتقاي اولويت بر عهده ستاد حقوق بشر ديك آمادگي كامل براي آن روز داشته باش

لذا اين وظيفه  .شودالمللي كاسته ميو درصورت حل مشکالت داخلي، خود به خود تهديدات بین است

ها و اقدامات همه دولتمردان ستاد است که رويكرد احياي حقوق عامه را در اولويت رويكردها، برنامه

 قرار دهد. حاکميت در همه سطوح



احیاي حقوق توضیح اين مأموريت در عرصه دوم مربوط به : در کل کشور احياي حقوق عامهپيگيري   -

اي كه رويه .استبیان شد. اين وظیفه قابل انتساب به اين مأموريت ستاد حقوق بشر هم مختصراً عامه 

شد و مسئوالن وقت در مورد برخي پیش از اين به صورت موردي در ستاد حقوق بشر انجام مي

هاي كرد، به صورت غیرعمومي و از طريق پیگیريي پیدا ميهاي موردي كه جنبه حقوق بشرپرونده

اي طريق يك سازوکار سامانهمند و از تواند در دوره جديد نظامشد. اما اين رويه مياداري انجام مي

ثبت شكايت و امكان مشارکت بيشتر مردم و البته ايجاد سازوکار قانوني آن در مجلس، تحول عظيمي 

جاد کرد و بسياري مشكالت مانند خألهاي قانوني، کندي احقاق حقوق در احياي حقوق عامه اي

 د.  رهاي قضايي را حل کمردم و همچنين تكثر پرونده

سامان، يکي از مشکالت امروز جامعه ايران، وضعیت نابه: پيگيري حقوق اتباع خارجي داخل ايران -

هاي اخیر خصوصاً در آنها در سالآمیز و سخت اتباع خارجي ساكن در ايران است كه جمعیت تبعیض

مراكز علمي و حوزوي رو به افزايش بوده است و در صورت استفاده صحیح از اين ظرفیت، يك نقطه 

ايران براي بسياري مسلمانان داراالسالم و براي قوت براي جمهوري اسالمي خواهد بود. ضمن اينکه 

مي بايد ا كشور ايران به عنوان يك كشور اساللذخواه مأمن امنيت است. بسياري افراد مبارز و آزادي

ه را براي پذيرش و میزباني اتباع خارجي فراهم كند. طبیعتاً حل عسازوكارهاي قانوني و رواني جام

است و با يك رويکرد ديني برادران « حقوق بشر»موضوع قابل انتساب به مشکالت اولیه اين جماعت 

 .ل والدت برابر هستندمسلمان فارغ از رنگ و زبان و نژاد و مح

مطالعات حقوق بشر به عنوان يك  :و مديريت فضاهاي دانشگاهي مرتبط تربيت نيروي حقوق بشري -

هاي هاي درسي موجود در دانشگاهاي دانشگاهي به خودي خود حتي با سیالبسرشتهگرايش میان

ها كه گرايش در دانشگاه آموختگان اينجمهوري اسالمي، منطبق بر مباني اسالمي نیست و عموماً دانش

ستاد حقوق . هستندرويکردهاي غربي به حقوق بشر محصول بعداً متخصص حقوق بشر خواهند شد، 

ها و حوزه را منكر شود تواند نقش دانشگاهنگر در حوزه حقوق بشر نميبشر به عنوان يك نهاد کالن

 آن را حل کند؛ بلكه بايد دانشگاه کننده برخي مسائل اجرايي بداند کهو يا حتي خود را صرفاً سؤال

ها و جريانات فكري موجود و حتي ساختارها و محتواي فضاي موجود در دانشگاه نسبت به

توان نیروهاي متعهد از همین طريق است كه مي دهي کند.هاي دانشگاهي و حوزوي را جهتگرايش



هاي اسالمي را تربیت از انديشه گام با انقالب اسالمي و متأثرو متخصص حقوق بشري و همنوا و هم

 كند كه حقیقتاً فقر چنین متخصصان متعهدي در كشور قابل مشاهده است.

قوه قضائیه در  خطاب بهاوالً يکي از تکالیفي كه رهبر معظم انقالب : تبيين نظري حقوق بشر اسالمي -

حقوق بشر اسالمي را »مطرح كردند، تبیین نظريه حقوق بشر اسالمي است. ايشان فرمودند:  1395سال 

گويد، بر مبناي غلطي تنظيم شده و الزم است حقوق بشر ... حقوق بشري که غرب مي. تبيين کنيد

ثانیاً يکي  «هاي متقن و عقالني در افكار عمومي جهان و مجامع حقوقي پيگيري شود.اسالمي با پايه

از منظر نظري با حقوق شر كه از مشکالت عملي جمهوري اسالمي در پاسخگويي به موارد نقض حقوق ب

. شودمرتبط ميكه بدون شك به مباني ديني ما  بشر معاصر اختالف داريم، نحوه پاسخگويي ما است

گونه موارد توان مانع آزادي همجنسگرايي شد. در اينفرض بفرمايید كه در دنیا عرف شده است كه نمي

به مباني نامشخص فقهي به راحتي از زير  توان به صرف ارجاعنوع پاسخگويي بسیار مهم است و نمي

تر بار پاسخگويي فرار كرد. بلکه بايد مبناي نظري آن در دنیا بیان شود. ضمن اينکه با يك اقدام فعاالنه

توان حقوق بشر اسالمي را در دنیا به عنوان يك آلترناتیو براي حقوق بشر غیرعملي و مغاير سعادت مي

 انسان در دنیا مطرح كرد.

شکي نیست كه اين كار، و  دشوكه اين نیاز بايد از سوي حاكمیت به حوزه و دانشگاه منتقل عي است طبی

گیرد و مهمتر آنکه بايد میان پردازي و حركت جمعي شکل نمييك اقدام بلندمدت است و بدون يك نظريه

 .يابدر رهبري دست سويه شکل بگیرد تا به هدف مقصود و مورد نظحاكمیت، حوزه و دانشگاه يك رابطه سه

رسیدن تر باشد، تر و غیرعجوالنهلذا نقش ستاد حقوق بشر در اين امر حیاتي است و هر چه نگاه به آن، عمیق

 شود.به دستاوردهاي آن از يك امر آرماني و ناشدني به يك امر واقعي تبديل مي
 

تواند نقطه وصل مردم و فعاالن هاي مردمي براي احياي حقوق عامه که مياستفاده از تمام ظرفيت -2

 مدني با حاکميت باشد. 

اي هاي جزيرهمتولي خاصي در كشور ندارد و برخي فعالیت هاي اجتماعيآسیب مثلبسیاري مسائل داخلي كشور 

محور شکل گرفته است. بدون شك اين اقدامات پراكنده نیاز به يك مديريت و انسجام و هماهنگي دارد. و مسئله

 موضوعاتي مانند حوزه زنان، خانواده، عدالت و مانند آن با رويکرد مطالبه حق مرتبط با ستاد حقوق بشر است.

هاي اي مثل تلويزيوناكز علمي يا رسانههاي متعددي از سوي مربه عنوان مثال در حوزه زنان و خانواده، فعالیت

 حمايت ازمتولي  ،ولي در حاكمیتئهاي فضاي مجازي وجود دارد. اما هیچ نهاد مسمستندسازي و شبکه اينترنتي،



تواند به عنوان يك نهاد حاكمیتي و با رويکرد مطالبه حق، اين دسته فعاالن و آنان نیست. ستاد حقوق بشر مي

 ند. شناسايي و حمايت ك كنشگران كف جامعه را

هاي شخصي دست به اصالح جامعه و احقاق هاي مردمي در كشور كه دلسوزانه و با دغدغه و با هزينهظرفیت

هاي امنیتي و عموم ارتباط آنها با حاكمیت هم از نوع دادن مجوز، مراقبتپردازند، كم نیستند. حقوق مردم مي

تواند خألها را شناسايي كند، به فعالیتاست. ستاد حقوق بشر مياي جزيره مالي معنوي موردي وهاي حمايت

 دار آن نیست.عهده نهاديهايي بزند كه هاي موجود شتاب دهد و دست به حمايت در زمینه

 

 بندي:جمع

هاي داخلي يکي از تحوالتي كه در دوره حديد معاونت و دبیري دكتر باقري قابل انتظار است، ورود به عرصه -

تواند اين هاي مشروع و واقعي مردم است. هم به عنوان ستاد ميگري حقوق و آزاديتحول در زمینه مطالبهو 

هاي اجرايي، مانع نقض بسیاري حقوقي صحنه را هدايت كند و هم به طور صفي در داخل قوه قضائیه و دستگاه

 كه با يك اراده سیاسي ساده قابل حل است، بشود.

موسع « حقوق بشر»به وسعت مفهوم هاي او را ها و صالحیتمأموريت بايداد حقوق بشر سترسد به نظر مي -

هاي در زمینه هاي خود با نهادهاي ديگر نباشد و براي احقاق حقوق مردمپوشاني صالحیتنگران همتفسیر كند و 

كه تا به حال مأمور  ديگر توسط نهاد دولتي برخي اموربراي انجام  و صبر چرا كه اوالً انتظارورود كند.  مختلف

در اين برهه حساس جمهوري اسالمي كه تهديدات بیروني و مشکالت تواند ميروا نیست و ستاد  انجام آن بوده،

نهادي ديگر حاكمیتي را كه به وظايف خود صحیح ضعیف عملکرد است، خألهاي  افزايش بافتهداخلي 

كند، عموماً كه جنبه عمومي و ملي پیدا مي را ت مبتالبه كشورپردازند، پر كند. ثانیاً اينکه بسیاري موضوعانمي

و به دلیل ماهیت و ذات آن نهادها عموماً چه بسا اقدام فرهنگي و اجتماعي  كنندورود مينهادهاي نظامي يا امنیتي 

حقوق ملت  تر دارد و از زاويه نگاه مطالبهگیرد. اما ستاد حقوق بشر كه ذات و ماهیتي مردميمناسبي صورت نمي

 . خلق كندتواند دستاورد بهتري را براي حاكمیت رود، عموماً ميچنیني ميبه سراغ مشکلت اين

توان به تفاوت مديريت حاكمیت در موضوعات مربوط به ديپلماسي عمومي مثالً در صرفاً به عنوان يك مثال مي

سوي يك نهاد امنیتي يا نهاد حقوق بشري ها( از هاي سرشناس هنري )سلبريتيها يا چهرهنحوه تعامل با سمن

 تواند نتايج متفاوتي داشته باشد.حقوق بشر اشاره كرد كه نوع ورود هر نهاد ميمثل ستاد 



جايگاه ستاد حقوق بشر در مجموعه قوانین و مقررات مشخص نیست. هر چند اعتبار مصوبه شوراي عالي  -

قانون  را دارد كه حدود وظايف شوراي فرعياساسي بیان مي( قانون 176امنیت ملي را دارد، اما صراحت اصل )

تواند ابزارهاي بسیاري هاي او در قانون مصوب مجلس مي. ورود جايگاه ستاد و تعیین صالحیتتصويب كند بايد

را خصوصاً در عرصه داخلي و مطالبه حقوق ملت در اختیار او قرار دهد. تنها جايي كه نام ستاد در مجموعه 

 يستيو ترور انهيمقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجو( قانون 5( ماده )1آمده است، تبصره )قوانین 

كه –كند با همکاري وزارت اطالعات و ستاد حقوق بشر آمريکا در منطقه است كه وزارت خارجه را مکلف مي

يي ناقض حقوق بشر در برخي اشخاص آمريکا -اشتباهاً در آن قانون هم ستاد حقوق بشر قوه قضائیه آمده است

 ( شرح داده است، در فهرست تحريم قرار دهد.5موضوعات را كه در ماده )

تواند با آزاد هاي مذكور بسیار ضروري است و علي باقري ميبازتعريف ساختار معاونت و ستاد با مأموريت -

مؤثر و فعال در معاونت  هاي مخفي موجود در عنوان ستاد حقوق بشر و همچنین خلق كاركردكردن ظرفیت

الملل و حقوق بشر قوه قضائیه با هوشمندي خاصي كه از ايشان سراغ داريم، در مديريت حقوق بشر جمهوري بین

 الملل همگام با گام دوم انقالب اسالمي تحول ايجاد كند.اسالمي و نقش آفريني مطالبات حقوقي در عرصه بین

 


