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  مقدمه  
 ذات کسو برحسبیاز ی، ن حال اجتماع ینش ودرع یل آفر یف واص ین موجود شر  ی ا انسان

 يهایآزاد  حقوق و  ، مستحق  بودنش یاجتماع ي به مقتضا  رگیش واز جانب د   یت خو یوطبع
ـ یـ  يطور انفراده د بی برخاسته از دومنشأ فوق است که با عیوس  از آن یصـورت جمعـ  ه ا ب

 ت وی تکامـل شخـص  يبرابویژه  ک تعداد آن    ی،  هایحقوق وآزاد ن  ی ا ازجمله. برخوردار گردد 
 انـسان    یـک  ثیـ حه   تواند ب  ی، بدون آن نم   بوده ي وضرور یاتی فرد ح  ي ومعنو ي ماد هرفا

ي از جامعـه،  ث عـضو ی وبح نگهدارد محفوظش رای خویت وکرامت ذاتیثی، ح کرده یزندگ
  . محسوب گرددداراي حقوق کامل 

حقوق «نام  ه   ب یات حقوق یدر ادب ،  ت دارد یات انسان اهم  ی ح ي که برا  ییهایآزاد حقوق و 
ـ  یاد م ی »حقوق بشر « مختصرطور  ه  ا ب ی »یاساس يهایوآزاد ج در اثـر  یتـدر ه  شوند کـه ب

ح خ نـض یان تاری ظلم واستبداد در جرن برضدی زميت روی مشترك بشر  يهایکار وفداکار یپ
ل متحد که خود محـصول    ک مجموعه کامل از طرف مل     ی به شکل    مستیدر قرن ب  ،  گرفته
ت یمسـ  اعالن وبر  ياه  ی اعالم در قالب داد است   ی بر ضد ب   یخی تار يکارهای از آن پ   یبخش

 اش یمقـام انـسان   شـده،  باشـد از آن برخـوردار    کهیی در هر جا  یهر انسان   تا شناخته شد 
  .محفوظ بماند

ر  کـه د   یمی عظ ي ودست آوردها  يع علم وتکنولوژ  ی سر يشرفت ها ی باوجود پ  ،سفانهأمت
 از  یقسمت اعظم ،  دهی گرد يب جامعه بشر  ی نص ی وفرهنگ ي اقتصاد ،ی اجتماع يعرصه ها 

 شناخته شده ومـسلم  ي هاي جامعه، نه تنها تاهنوز نتوانسته اند ا زحقوق وآزاد نی ا ياعضا
ـ عوامل متعدد نقض وپامال گرد    بلکه حقوق شان بنابر     ،  د شوند یف همه جانبه مست   ،خود  دهی
 ي هـا  ي از افـراد از حقـوق وآزاد       ياری بـس  ی آن عـدم آگـاه      از عوامل مهم   یکی که   است
  .باشد ی وشناخته شده آنها میاساس

 سه دهه جنگ چه ی طبخصوص،  مختلفي دوران هایطز حقوق مردم یدر کشور ما ن
هـا بـه انـواع واشـکال        ه  ر گـرو  یا سا یله افراد مسلح و   یوسه  ازطرف زمامداران مستبد چه ب    

 که ي اي با وجود آنهمه فداکار  مردم ما .  است دهی گرد  بنابر عوامل مختلف نقض     و مختلف
،  در وطن خـود انجـام داده انـد        ی آرام وانسان  ی زندگ تأمینخاطر حفظ استقالل کشور و    ه  ب

عالوه برآن دوعامل . د گردندیتوانند ازحقوق مسلم خود مستف ینم  و اندهنوز هم نتوانسته 
ک طرف و   ی ازمردم از    یاعظمن قسمت   ی دانش درب  نی وسطح پائ  يسوادیبکه شامل    مهم

ـ  منظم وس  یمواد کاف ت  یعدم موجود   ي هـا  يرامـون حقـوق وآزاد    ی پ یک آموزشـ  یستماتی
ق مـردم  ی باعث عدم توف،افزود شدهمختلف عوامل ر  ب می شودگریاز جانب د   بشر   یاساس

  . ده استی شان گرديهایدر استفاده از حقوق وآزاد
ن پروژه را که شـامل تمـام   یم گرفتم تا اینجانب تصمیا، ه گفته آمد چبا در نظرداشت آن   

د یـ سـلوب جد  ا شـکل و   با ، است ین الملل یانواع شناخته شده حقوق بشر مندرج دراسناد ب       
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ون مستقل حقـوق بـشر افغانـستان        یسی وسپارش کم  يبه همکار  کرده، يطرح ودسته بند  
ـ  تحق موردموجز صورت کوتاه وه  ب هرچند ـ  ااز قـرار داده،  یبررسـ  ق وی م ق سـه یـ طر نی
در امـر آمـوزش وشـناخت حقوقـشان         ز خود   یوم وعز  در خدمت به هموطنان مظل     یکوچک

  . گرفته باشم
فصل آن به   پنج   که از جمله     .هفت فصل است  و  بخش   مجموعاً متشکل از دو   این اثر،   

ـ مر  یـ فصل اخ  دو ارتباط آموزش وشناخت انواع مختلف حقوق بشر و        ن طـرق واشـکال     یب
ر یم ودر ز یطور شماره وار تقس   ه   ب جداگانه فصل به اجزا     هر.  باشد یمت از حقوق بشر   یحما

  . قرار گرفته استی از انواع حقوق بشر مورد بررسیکی ،شماره آن  وءهر جز
م وفالسـفه  یونـان قـد  ی فالسـفه  یعضبات یح نظری مختصر به تاريدر فصل اول مرور  

ه در  کـ ی در قـرون وسـط  ی اسناد حقوقی بعضی حقوق بشر وبررسدر مورد  18-17قرون  
ن فـصل   یب، در ا  ین ترت یبه هم   شده است  افتهینه صدور   ی زم  این ها در ک تعداد از کشور   ی

ن یانعکـاس آن در قـوان     به عمل آمـده،     ما    خ حقوق بشر در کشور      ی به تار  ی کوتاه يمرور
  . ان شده استی گذشته کشور بیاساس

،  مختـصر قـرار گرفتـه      ی آن مـورد بررسـ     ی مفهوم حقوق بشر واصول کل     ،درفصل دوم 
  .  استآورده شده از حقوق بشر از نظر دانشمندان ی مختلففیتعار

ن حقـوق   ی تـر  هعمـد ،   دهـد  یل م ی تشک را حقوق بشر    یدر فصل سوم که موضوع اصل     
ی،  شخـص  يآزادی،  حـق زنـدگ   :  مثـل  ی شخـص  ی افراد در عرصه زندگ    ی اساس يهایوآزاد
ـ  عق يآزاد،  ت مسکن یمصون،  تیت شخص یمصون ـ ی مناسـک د   يده واجـرا  ی ت یـ ممحری،  ن

بـا   ي ومراجعه به دادگاها   ی در برابر قانون ،حق دادخواه     يحق تساو ،  مراسالت ومخابرات 
ـ  حما ياوه ه یاشکال وش   و ی بررس یول دولت ؤمست از مقامات    یوحق شکا صالحیت    ت ازی

  .آن نشان داده شده است
ـ  ، حقوق بشر است   یز موضوع اصل  یدر فصل چهارم که آن ن       يحقـوق وآزاد  ک تعـداد    ی

واشـتراك در    ی دهـ  يأحـق ر  ،  تیـ حـق تابع  :  چون یاسیافراد در عرصه س     ی اساس يها
ـ  وغ یاسیل احزاب س  یتشکی،  پناهندگی،  ف دولت یاشتغال در وظا  ،  انی ب يآزاد،  انتخابات ره ی

ـ    انعکـاس آن د    ی قرار گرفته وچگـونگ    یطور مختصر مورد بررس   ه  ب ـ  یراسـناد ب   و ین الملل
  . ان شده استی کشور ما بن یقوان

ـ  در فص  ،نطوریهم  افـراد  ی اساسـ ي هـا يداآز ن حقـوق و ی مهمتـر ينجم کـه حـاو  ل پ
حق کـار   : لیها از قب  یک تعداد حقوق وآزاد   ، ی  است ی وفرهنگ ياقتصادی،  درعرصه اجتماع 

، ، سـالمتی  ل خـانواده  یتـشک  حـق ازدواج و   ي،   در برابـر کـار مـساو       يافت مزد مساو  یودر
ـ ترب م ویتعلـ ی، ات اجتماع تأمین،  ت آن یت ومصون یمالک جـاد آثـار   یا،  مطبوعـات يزادآ، تی
  ازی وبعضیف آثار علمیلأجاد وتیای،  علم وفرهنگ جهاني استفاده از دست آوردها  ،يهنر

 انعکاس آن در اسـناد      ی وچگونگ یطور مختصر بررس  ه   ب ، فرد دربرابر جامعه   يت ها یمکلف
  . استشده ن کشورما نشان داده ی وقوانین المللیب
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ـ  حمايوه هایش  اشکال و  ، وهفتم است   ششم يدر بخش دوم اثرکه شامل فصل ها        تی
 حقـوق بـشر     ی قـانون  تیحما:  چون زیر عنوان هایی  ،   حقوق بشر   از یا مل ی ی وداخل یجهان

ـ از طر ،رهیـ ون هـا وغ یکنوانس،  اق ها میث،  ه ها یق صدور اعالم  یحد از طر  توسط ملل مت   ق ی
ـ  وغ یی، آدم ربـا   زرع وقاچـاق مـواد مخـدر      ،  زمی ترور دهیپد،   برضد جنگ  یمبارزه جهان   رهی

 ت،یحمایی،   قضا تیحمای،  ن اساس یق درج آن در قوان    ی حقوق بشر ازطر    از ی داخل تیوحما
  از يگـر ی اشـکال د   و یگر جامعه مـدن   ی د يون مستقل حقوق بشر ونهاد ها     یسیتوسط کم 

  .  استعرضه شدهنه بهبود آن ی درزمیشنهاداتی پ قرار گرفته،ی بررست ازیحما
ر منابع دست یسا  ویتا از کتب علمشده است ش  کوش،قیان تحقی درجر،نی اگذشته از

 ین اساسـ  یقـوان ،   کـشورها  ین بعـض  یقـوان ،  نه حقوق بـشر   ی در زم  ین الملل یاز اسناد ب   اول
بیشتر اسـتفاده    اثر هرچه    ي جهت غنامند   روزمره اتیتجرب ومشاهدات و افغانستان   يوعاد

  . ردیصورت گ
اینکه چه . ف نموده امیلأ تصقن  وبی از عیخال یکتابدعا ندارم که نجانب ایا: هم با آن
د ینکه اثر بایا يبراسو وبرعکس کوشش  کی ق ازی تحقمورد وتنوع موضوعات   یگستردگ

 ي مـدت وقـت بـرا      نکوتـاه بـود    همچنان   و،  گریدسوي   از   ، حجم کم باشد   يکوتاه ودارا 
هر  ،به همین لحاظ  .  را متوجه اثر سازند    یوب ونواقص یتوانند ع  ی اند که م   یق، عوامل یتحق
،  به مالحظه خواننـدگان محتـرم برسـد        یی ها یکوتاه مطالعه نواقص و  ان  یکه در جر  گاه  

ـ  امهارسال ن  سته با یده اغماض نگر  ید است بد  یام ـ ا پ ی ون مـستقل   یسیـ کم"ام بـه آدرس     ی
  .  ممنون سازند، رساندهياریمارا در رفع آن ، ا آدرس بندهی "حقوق بشر
 و می مـستق  ياکمک ومساعدت ه  ،  قیتشو مرهون   ،اثرن  یل ا یق وتکم ی درتحق درنهایت

  . قلباً سپاسگزارم از نهاد مذکور ن مستقل حقوق بشر افغانستان بوده،ویسیجانبه کم همه
  

  )ي محقق عبدالقادر سرور،با عرض حرمت( 
  



  
  
  

  بخش اول
   حقوق بشريآموزش و ارتقا

  فصل اول
  
  ن تاریخچه مختصر حقوق بشر در جها-1

 زیادي  هاي تاریخ طی نموده و از فراز و نشیب را در طول   وخمی   حقوق بشر راه پر پیچ    
دست آوردن حقوق حیاتی و انسانی خود ه خاطر ب ه   که بشر ب    بدین معنی  ,استکرده  عبور  

ام گوشه و کنار جهان انجام      شماري را در تم     و بی  ه قهرمانان ,سختمبارزات و پیکار هاي     
شکل امـروزي   ه   حقوق بشر ب   تا,  است ین راه گردیده   ا  متحمل قربانیهاي فراوانی در    داده،

  . یابدن ارتقا و تکامل آ
موضوع را که در ایجاد و      دو   ، تکامل تاریخی حقوق بشر    ما از بین وقایع و عوامل متعدد      

 اولی نظریات حقوقی بعـضی از فالسـفه و           و عبارت از    بوده مؤثرتکوین حقوق بشر خیلی     
و صدور یک تعـداد اسـناد تـاریخی         ده  بوانشمندان در جریان تاریخ در زمینه حقوق بشر         د

 بـه صـورت مختـصر    ، انتخاب نموده گیردیرا در بر م  شورها  و من مثل اعالمیه ها    حقوقی  
  .قرار می دهیم بررسی مورد
  

  :نظریات بعضی از فالسفه در زمینه حقوق بشر
سیاست و جامعه در ارتباط بـه حقـوق         ،  در مورد  بیشترین و مهمترین نظریات اجتماعی    

 در آثار فالسفه یونان و روم انعکاس       م. ق م و شش  م در قرون پنج    ابتدا ،نظر تاریخی  از   فرد
ز  ا،دهـد  زیرا نظریه حقوق طبیعی که اساس فلسفی حقوق بشر را تشکیل می  . یافته است 

 جهـان   به سـایر نقـاط    و  د و رونق داده شده      کشور ایجا طرف فالسفه و دانشمندان این دو     
 در آثـار فالسـفه   ، ترین نظریات در مورد حقوق بـشر مؤثرد، بعاز آن به .  است انتشار یافته 

 فالسفه یونان    از نظریات بعضی ان   ما نیز ابتدا به بی     و. انعکاس یافته است  ) 18-17(قرون  
  : کنیم اشاره می) 18-17(و  متعاقباً به نظریات فالسفه قرون و روم قدیم 

  
  : نظرات فالسفه یونان و روم قدیم

دانست و معتقد بود که قوانین بشري باید  د طبیعی میعوانین و قوابشر را تابع ق سقراط
 بـه   ،کنـد  ياست پیرو یل  ئقاجمله آزادي   از  از قوانین طبیعی که براي بشر حقوق مسلمی         

 جوالن یابد و مقام     در آن  ی باشد که افکار و استعدا هاي افراد بتواند        ی دولت باید جا   نظر او 
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لیاقـت و اسـتعداد خـود       به  مطابق  طوریکه هر فرد    ه  ب ،رشد و نمود کند   ،  محفوظ بوده فرد  
  1. ترقی و پیشرفت باشده قادر ب

  

افالطون راه رستگاري بشر را از قید ظلم وستم در این           )  ق م  348 – 428 (:افالطون
 سـعادت  ،واعقیده ه ب. دانست که یا زمامداران فیلسوف گردند یا فالسفه زمامدار شوند        می
مام امور تنهـا در دسـت فالسـفه باشـد زیـرا      زده می تواند که   ش تأمین دولت وقتی     و فرد

فالسفه در کار خود خبره اند و اداره یک دولت که براي خوشبختی رعایا کار کند تنهـا از                   
  2. دی آیدانشمند برم دارعهده زمام

را بدترین نـوع حکومـت        آن ، دشمن حکومت دموکراسی بوده    ،ولی این فیلسوف نامدار   
 طبقه عوام 3ا و ی اشراف و اغن2 علما و فالسفه 1: ه طبقهسنکه مردم رابه دوم ای. داند می

   . عمالً طرفدار عدم تساوي اجتماعی است،تقسیم نموده
  

برابر افراد جامعـه مـسؤول      ارسطو سیاست مداران را در       ): ق م  322 – 383(: ارسطو
حـساس   مـستبدي بـوده و در مقابـل هـیچ فـردي ا     ف فـرد  حکومتی راکـه در کـ     دانسته،

علی رغـم اراده آنـان حکومـت        اساس منافع خویش نه مصالح رعایا،       ولیت نکند و بر     ؤمس
  .داند کند، بدترین نوع حکومت و غیر قابل تحمل می

جامعـه و  ،  اجتمـاعی )یسیاسـ  (بشر حیوانی است: خالصله عقاید ارسطو چنان است که  
 سـعادت  هم جدا نبـوده،  از  دولت و فرد بهم پیوسته ا ند، سعادت وخیر فرد و جامعه یا فرد           

  .یکی  بدون دیگري میسر نیست
او نیـز ماننـد     با آنکه   . نظرات ارسطو نیز مانند استادش افالطون خالی از نواقص نیست         

 بـراي یـک اقلیـت     ایـن مـساوات را  ولی،  است و مساواتافالطون خواهان خیرو سعادت  
 بلکـه  ردگان را انـسان نـه   یعنی ب هادوم اینکه یک قشر وسیع از توده .  خواهد ی م محدود

سوم اینکه ارسطو نیز .  ناطق دانسته و هیچ نوع حقوقی انسانی براي آنان قایل نیست       زاراب
  .داند میحکومت دموکراسی را حکومت فاسد 

  

  : یقعقاید فالسفه روا
عقایـد   يتوسـط و  امپراطـوري وسـیع      یـک    يشکل گیـر  در نتیجه فتوحات اسکندر و      

 عرض وجـود    ،فردي و جهانی داشت   د جدید که بیشتر جنبه      ن مطرود و عقای   یپیش فالسفه
و . ندی مـشهور قـ سـفه روا نام فاله  به گروهی از فالسفه است که ب       قمتعل این عقاید  .کرد

                                                
   .78، 23 ص 1343حقوق بشر و سیر تکامل ملی آن در غرب، چاپ دوم، تهران، .  داکتر مهدي ابوسید1
براي معلومات مزید رجوع شود به کتاب هاي جمهوري و قوانین افالطون و همچنین رجوع شود به  2

   .130 – 88 ص 1383تاریخ فلسفه سیاسی تالیف داکتر بها الدین پاراوگاد، جلد اول، تهران، 
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 و عقـل طبیعـی   (Lex Naturalis) قانون طبیعی يمحتوا قبل از همه ،این عقاید نو
  .می شد شامل  رابود که جنبه جهانی و عمومیت داشت و همه مردمنهفته 

 اهل فنیقیه در آتن تـشکیل  Zenonوسیله زنون ه  ق م ب301ی در سال واقمکتب ر
 در عقـل مـشترك    هنـد زیـرا همـ     که تمام افراد بشر بـا هـم  برادر         متعقد بود   او  . شده بود 
  . سهیمند

 مـؤثر  اثر عمیقی برجاي گذاشـت و در پیـدایش حقـوق روم              ،یان در سیاست  قعقاید روا 
 تأمینخاطر  ه  الهام بخش نظریات فالسفه آن عصر که ب        19– 18ن  ها در قرو  و بعد افتاد  

  .گردید، حقوق و آزادي هاي اساسی بشر مبارزه می نمودند
من داراي دو میهـنم     :  می گفت   بوده، هم فیلسوف رواقی  ور و    امپراط ،کوس آرلیوس مار
ـ  البتـه    روم است و میهن دیگـرم جهـان اسـت         میهن من   یک    . اعتبـار اینکـه انـسانم    ه   ب

ت وسـ  د را کن که مردم باتو برادرند تا همـواره آنـان          فراموش م  رزنها،  همچنین می گفت  
  .بداري
 مـی  ، جمهوري تحت عنوان خودتاب فیلسوف رواقی رومی در ک):  ق م 104 (رونسسی
د در مقابل قانون با هم برابر باشند زیرا مهمترین هدف دولـت همـان               یتمام افراد با  : گوید

وجود دارد که منطبـق بـا عقـل     یک قانون حقیقی در عالم ، اوظر نه  ب.تساوي افراد است 
در روم یک قانون و در      . ر ناپذیر است  ی ابدي و تغی    عموم مردم را شامل بوده      و .سلیم است 

م ا بـراي همـه مـردم و در تمـ          هست واحدي    بلکه قانون    . نتواند بود  يدیگریونان قانون   
 قاضـی و   خـواه ،ه کاشف باشیماکند خویتنها آن قانون است که بر همه حکومت م  ،  اوقات

 بلکـه ناشـی از      . محصول فکـر بـشر نیـست       ،عقیده سیرون قانون  ه  ب. ه مجري قانون  اخو
روف ونهی از   ع مردم را امر به م     ي عقل به سراسر عالم حکومت کرده،      ست که به نیرو   خدا

. سـت  نوشته دست بشر نبوده بلکه مبتنی بر عقـل و درایـت ا             ،این قانون . منکر می نماید  
تـوان عـدالت را از     مـی وسـیله آن ه  قانون طبیعی است که ب،بنابرین منشا و منبع عدالت 

ل خود هر میه م مطلق ا لعنان اختیار دهد که ب   حاکه   قانونی که ب   ،فکر او ه  ب. دظلم تمیز دا  
 بر خالف عـدالت و مغـایر        ملچه این ع  ،  و غیر قابل قبول است    کس را اعدام کند مردود      

  . تقانون طبیعی اس
قانون نیـروي طبیعـی اسـت و    : رون در کتاب قوانین خود در مورد قانون می گوید  سسی

 بشر ، بنابرین،ندا و بشر مشترکا از آن بر خوردارهمان فکر وعقل مرد خردمند است که خد
 می کند کـه  وجود آمده و طبیعت و فطرت افراد بشر حکم        ه   و فضیلت ب   تقوا،  براي عدالت 

  .ستی ورزندوباهم د و  کنندیکدیگر کمکه ب
و  هیچ فعالیتی خدا پسند تر از آن نیست که شهر هاي جدید احـداث                ،عقیده سیرون ه  ب

:  گویدیداند و م سیاست را عالی ترین کار می  ال به   شتغوي ا .  موجود حفظ شود   يهاشهر
ها را  رزتواند اجراي انـد     سیاستمدار می  ،کند ی اکتفا می  ی گو که فیلسوف به اندرز    در حالی 

 و رنیروي فکـ را توسط  زندگی ا فراد بشر هدف سیاستمدار آن است که. تضمین نماید نیز  
  . سازدترسعی خود عالی تر و سعادتمند
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 ان علمـ  از طرف  ها بعد، بودنان از حقوق طبیعی فالسفه یوذخوأرون که مسنظرات سی 
ـ   و اصـول   Digestخالصـه  ،   Codexنـام کـودکس   ه حقوق روم در سه مجموعه ب

خـذ بـا   أ گردید که تـا امـروز م   به نام حقوق روم مسما و جمع آوري  Instituteحقوق 
 حقوق روم تحت    به طور کلی عقاید علمان    . کیل می د هد   اعتبار نظام حقوقی غرب را تش     

.  و برابـري اسـت     آزادي ی حـام  ، مبتنی بر حقوق طبیعـی      گرفته،  قرار ثیر و نفوذ رواقیان   أت
  . دستننوس طبیعت می دام بردگی راخالف نا،نان رواقیداحقوق 

  
  :  در مورد حقوق بشر18 و 17عقاید فالسفه قرون 

 جاي  ستیکروش اسکوال  ، روش منطقی فلسفه یونان متروك گردیده      ،در قرون وسطی  
ـ . ی خود رسید  یحد نها ه  هام پرستی ب  ورا گرفت و ا    آن یش عقایـد از طـرف روحـانیون        تفت

رگ مـ محاکمه و به انواع شکنجه هـا و  د به جرم الحای ر آزاد اندیشو همعمول شد  کلیسا  
یـن دوره   ا در،بر عـالوه .  تقریباً هزار سال را در بر گرفت  ،این دوره تاریک  . محکوم گردید 

 و منافع فـردي خـویش   یخاطر تحکیم قدرت شخصه   مطلقه و استبدادي ب    ت هاي حکوم
  .  مظلوم و محروم بر نداشتندياه خدمت به جامعه و توده هاي در رمؤثرقدمی 

نا بسامان وقت با مشاهده اوضاع    از فالسفه آن   ي ا  عده  بود که    تنها در اواخر این دوره    
اینها، عبارت  . اض زدند  دست به اعتر   يدنیوي روحانیون در امور     مردم و دخالت هاي بیجا    

ید أیدخالت را تقبیح نموده با تمبارزین مذکور، این ، ترو دیگرانلو،  مارسل دو پا دوبودند از
،جـان الك  منتسکیو  ،   مانند ولتر  ،رنسانس را براي فالسفه بعد از        راه  فردي  هاي يبر آزاد 

  . شودندگ وعده دیگري روسوان ژاك وژ
 شاهد مبارزات سخت بین نظام هاي مطلقه اشـرافی از           18 – 17همین فالسفه قرون    

 اینـان در . دیگر بودندسوي ه هاي مردم از دته و محرومیت تو  یک سو و بورژوازي نو خاس     
 حقـوق و آزادي هـاي فـردي          از جملـه بـه بحـث پیرامـون         ،زمینه هاي گوناگون زندگی   

  .ي را بیان کردندمؤثر نظریات وسیع و پرداخته،
 مـؤثر  ي حقـوق بـشر    ي آنان خیلی در اظهار اندیـشه هـا         از رف ن و د ،از بین این فالسفه   

ه  رو سـوي فرانـسوي اسـت کـ          ژاك که یکی جان ال ك انگلیسی و دیگـري ژان         . بودند
ومـی الهـام بخـش انقالبیـون      انگلـیس و از د 1688نظریات اولی الهـام بخـش انقـالب      

 فیلـسوف دانـشمند را      صه نظریات ایـن دو    طور خال ه   ما درین جا ب    ،کبیر فرانسه بود  انقالب
  .کنیم مرور می

  
  ):  م1704 – 1632 (جان الك

 عقیـده  نای ، بر دیده بود زیادالك که در دوران کودکی خود نا مالیمات زندگی را         جان  
 ، تمـام  تمام افراد بشر طبعاً با هم در وضع برابري قرار گرفته اند، در چنین وضعی              : بود که 

 .نیست یرحجانکس را بر دیگري      هیچ ،قدرتها واختیارات با تساوي بین همه تقسیم شده       
ن نیست که افراد بشر همه از یک نوعند و در امـر اسـتفاده از   یاچه هیچ چیز بدیهی تر از    
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آزادي طبیعی همان آزادي از هر گونه قیـد و بنـد و اطاعـت             . نعمتهاي طبیعی با هم برابر    
اي خود که صـرفاً بـر  ه هر فرد داراي حقوقی است مختص ب      . صرف از قانون طبیعی است    

 سبب تفوق نیروي جسمانی یا ثروته بنه شود  مند میرهاینکه انسان است از آن حقوق ب  
  .یا موقعیت اجتماعی

،  آزادي فقط در کشوري یافت می شود که قانون در آن حکمفرما باشـد        ، الك عقیدهه  ب
آزادي یعنی آزادي از جبرو زور که بدون قانون حاصل نمـی شـود، آزادي آن نیـست کـه                    
شخص هر چه دلخواهش هست عمل کند بلکه آن است که شخص به اراده خود اعمـال        

قـانون را   .  قاعده صـحیح در آورد     و کردار و مالکیت خود را در حدود مقررات تحت نظم و           
مرحله رشـد  ه که ب ولی وقتی. تواند بشناسد که به حد بلوغ و کمال رسیده باشد      کسی می 

 آن دیگري باید کسی باشد که خود         باید دیگري او را رهبري کند و         و کمال نرسیده باشد   
  .  واقف باشد،ل استی براي آزادي قاه حدودي که قانونب

  
  ): 1778 – 1712: (سووژان ژاك ر

 اد در کتاب قرار د،ق بشر و دموکراسیسو در مورد حقووعمده ترین نظریات ا جتماعی ر
  : قرار ذیل استکتابسو درین و عمده ترین نظریات ر. بیان گردیده استي واجتماعی

  . سته امیان آمده  دولت در نتیجه یک پیمان اجتماعی در بین مردم ب-1
، زیرا مردم در نتیجه ضرورت به امنیـت و آزادي . است حاکمیت ملی متعلق به ملت  -2

  . دولت واگذار کرده انده آزادي هاي خود را مطابق اراده آزاد خویش ب
غیر قابـل تجزیـه و غیـر        ،   حاکمیت ملی داراي شخصیت حقوقی یگانه و کلی بوده         -3

  . قابل  انتقال است
ارت و بندگی باید    س هاي ا   زنجیر ، بنابرین .ي حق طبیعی ا نسان است     بر آزادي و برا   -4

  .از پاي آن برداشته شود
و ارزش افـراد  .  قرار داد اجتماعی مبتنی است بر مقام ارجمنـد و ارزش افـراد مـردم    -5

ـ         ه   صرفاً ب  ،آدمی جتمـاعی و وضـع     ه خـاطر موقعیـت ا     خاطر انسان بودن آنان اسـت نـه ب
  .میان می آیده خانوادگی که بر حسب تصادف ب

 بلکه دولـت و حکومـت و کلیـه          ،ند نه وسیله  ت خود عالیترین هدف   د آدمی به ذا    افرا -6
 وسیله  است،همیان آمده  خوشبختی و رفاه انسان ب    تأمینخاطر  ه  ب که   ،سازمانهاي سیاسی 

  . اي بیش نیستند
 غیر قابل   ،و آزادي هاي اساسی افراد از شخصیت ایشان انفکاك ناپذیر بوده           حقوق   -7

  . اري به دیگران استبخشش و غیر قابل انتقال و واگذ
توانـد بـه    ر فرد موقعی مـی هبنابرین مصالح و منافع     ،  عی است  انسان موجود اجتما   -8

 منـافع و مـصالح      تأمین جمع شوند و براي       شود که تمام افراد با هم      تأمینی  بهترین وجه 
  . مساعی خود را به کار برند خویش،عمومی
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 می باشد و منبع نظم اجتماعی نظم اجتماعی حق مقدسی است که پایه کلیه حقوق -9
  . ه طبیعتن است هقانون موضوع

        . قانون بیان کننده اراده عمومی مردم است-10
  

  : بعضی از اسناد حقوقی تاریخی در مورد حقوق بشر
 ت هاي بیداد و حق تلفی هاي حکومم مردم علیه ظلم وودا مویر در نتیجه مبارزات پیگ

مـا و    تاریخ و با الهام از عقاید و نظریات انسان دوسـتانه عل             و مطلق العنان در جریان     رجبا
اسناد حقوقی از طرف شـاهان       یک سلسله اعالمیه ها و        کردیم، رو که قبالً مر   يفالسفه ا 

حقـوق و آزادي هـاي    از از وقوع انقالب ها صدور یافت که در آن یک عـده            پس ایوقت  
 هـاي بعـدي خیلـی       دورهبـشر در    اساسی بشر درج گردیده و به پیشرفت و ارتقاي حقوق           

  . است واقع گردیدهمؤثر
 مثـل منـشور   ، و اسـناد حقـوقی   هـا طور نمونه از مهمترین این اعالمیه  ه  ینجا ب  ا در ،ما
ستقالل ي ها و اعالمیه امنشور آزاد، عالمیه حقوق در انگلستان ا ،اد خواست حقوق   د کبیر،

 امریکـا و قـا نـون        1787اساسـی   اعالمیه حقوق بشر و شهروند فرانسه و قـانون          ،  امریکا
 ،عمل آورده و نکات اساسی آنها را پیرامـون حقـوق بـشر            ه  ب فرانسه تذکر   1791اساسی  

برجسته می سازیم و ضمناً اشاره مختصري به منشور ملل متحد و اعالمیه جهانی حقـوق     
  . م کردیبشر خواه

  
  : )1215مکناکارتا (منشور کبیر

 حقـوق   تأمین یگانه چرخش عملی در قسمت       ، وسطی  در دوره تاریک هزار ساله قرون     
 اثر فـشار    ر این منشور که ب    ، تنظیم و تدوین منشور کبیر در انگلستان است         عبارت از  ,بشر

صورت فرمانی از طـرف     ه  م ب 1215 روحانیون انگلیس در سال      وو نارضایتی هاي اشراف     
 سلـسله حقـوق و       شامل یک  ،کشور صادر گردیده    پادشاه آن  ؛ معروف به بی زمین    "جان"

خاطر حفظ و  ه   فقط ب  ،عقیده بعضی از متفکرین   ه  آزادي هاي اساسی و عمومی است که ب       
خصوص رعایاي وابسته به زمین ب ، تمام مردمتهیه شده و منافع اشراف و روحانیون  تأمین

ولی مطالعه تاریخ دوران سلطنت جان این حقیقت را آشکار می سـازد             . را شامل نمی شود   
 بلکه اصـالح سـازمانهاي   ، منافع اشراف بودند  تأمیندگان آن نه فقط در فکر       که تهیه کنن  

  1. مدنظر آنان بوده استعمومی و امور ا داري دولتی نیز 
ع توقیـف غیـر قـانونی و    من، ت منصفهأیوسیله هه محاکمه ب: عمده این منشور  از نتایج   

 کـه تـصریح برخـی       توان گفـت    می طور کلی ه  ب. ها است تمالیا در نظارت بر     نمارلحق پا 
چـه در  ،  آزادیهاي عمومی در متن منشور از لحاظ حقوق فردي چـه در آن زمـان        وحقوق  

  .بار آورده استه قرون بعد نتایج مفیدي ب
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  : بعضی مطالب مهم منشور کبیر
  . اهم آنها قرار ذیل است، ماده در موارد مختلف بوده63منشور کبیر داراي 

طـور  ه  شه ناپذیر آنان از طرف شاه و وارث او ب         ل و خد  ید آزادي کلیسا و حقوق کام     یتا -1
  شا هیروعموم افراد آزادي قلمه ابدي، و اعطاي کلیه حقوقی که در منشور تصریح شده ب

  )1ماده (
ـ زي عمومی را ا  وعاد رسیدگی به  -2  خـارج  و در  ،دربـار ه  صالحیت دادگاه هاي وابسته ب

) 17ده ما (.صالحیت مراجع صالح و ثابتی قرار می دهد
 شـد و بهـر حـال حقـوق او نـسبت بـه             مجازات شخص آزاد باید متناسب با جرم او با         -3
) 20ماده  (.ك آبا و اجدادي باید محفوظ باشدالما

بگیرند کـه قیمـت     اخوار و بار    یاز مردم غالت    توانند   مورین پادشاه فقط موقعی می    أم -4
از خواهد بود که فروشـنده رضـایت    مجیه در صورتیپردازند و معامله نس ب را بال فاصله   آن

) 28ماده  (.دهد
. رابه بر خالف میل صاحب آن منع شده اند        عمورین از گرفتن اسب یا      أایان و م   خد دک -5
) 29ماده(
در صـورت  مورین شاه نمی توانند براي تعمیر قصر ها یا براي مصارف دیگـر       أشاه و م   -6

 )30ماده  (.گیرندب عدم رضایت از کسی چوب 
 ختون شهادت گواهان نباید محکوم سا قرار او و بد   ا  به جز هیچ متهمی را     ین پس  ا زا -7

عیـد  تبآزادي نباید توقیف یا زندانی شود یا از حق مالکیت و تصرف محـروم یـا   و هیچ فرد 
 مگر بـر طبـق حکـم قـضات و تطبیـق             . مورد آزار قرار گیرد    نحاحوي از ا  هر ن ه  گردد یا ب  

) 39ماده (.قوانین مملکت
 مگـر  .انه مجبور شـود هیچ دسته و جمعیت یا فردي نباید به احداث پل بر روي رود خ   -8

.) 22ما ده  (.انجام این امر بوده باشده  ا الیام متعهد بیمکه از قد آنانی
ه نخواهیم کرد و اعمال در یم فروخت واز کسی مضایقکسی نخواهه حق و عدالت را ب   -9
) 40ماده . (تخیر نخواهیم انداخأته را ب ي آنجراا

انی و بدون اینکـه چیـزي از        ستوانند بر طبق رسوم و عادات با        ت رگانان می اازبکلیه   -10
مـان از انگلـستان     ل التجاره خود آزادانه بـا امـن و ا         براي خرید وفروش ما   ،  آنها اخذ گردد  

 مگـر در موقـع      .مسافرت بروند ه  ت کنند یا ب   امقااین کشور وارد شوند و در آن        ه  یا ب خارج  
) .41ماده . (جنگ و در موارد اتباع کشور متخاصم

نی احضار  ا نباید از ین پس به محاکم جنگلب       ؛که خارج از جنگل سکونت دارند      کسانی-11
که در ادعا نامه مربوط از آنان نام برده شود یـا ضـامن اشخاصـی                  مگر در مواردي   .شوند

).44ده ما (.باشند که علیه قوانین حفظ جنگل مرتکب جرایمی شده اند
داریم کـه از     مقام قضات یا شهر داري یا امر انتظامی منصوب می         ه  فقط کسانی را ب    -12

).45ماده ( .طالع بوده باشند و آنها را رعایت کننداقوانین مملکتی با 
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که حقوق و امتیازات و آزادیهاي مندرج در این فرمان را           ) جان (رمیگ خدا را گواه می    -13
ته و محترم شمارم تـا همـه افـراد    ل شناخمکا  وطور اتمه و خود بومی افراد قلمر  براي عم 

1) 63ماده  (.مند گردندش و آزادي کامل از مزایاي آن بهرتوانند با صلح و آرامب

  : نواقص منشور
 را در بـر      تمام آنهـا   ،درین منشور محدود بوده    ،دایره حقوق و آزادي هاي اساسی بشر       -1

  .نمی گیرد
توانـست از مزایـاي ایـن      تنها روحانیون و افراد آزاد می      ، دنیاي قدیم  تمام قوانین مانند -2

.م بودنداز آن محروتوده هاي عظیم غالمان و دهقانان  ولی .دنمنشور بهرمند گرد
  

  : 1628 داد خواست حقوق
الی از طرف نمایندگان پارلمان انگلـیس بـه   حصورت عرض  ه   که ب  یداد خواست حقوق  
 بعد از کشمکش هاي زیاد بین پارلمان و چـارلز           ، تقدیم گردید  کشور چارلز اول پادشاه آن   

آزادیهاي مردم و اختیارات پارلمان بی پروا بـوده و سـتم هـاي              اول که نسبت به حقوق و       
حقوق و آزادي ملـت نقـض و    ،  حق مردم عاید گردیده   ه  ن او ب  ارفراوان از طرف او و کاردا     

دریـن  . فت و مورد قبول شاه واقع گردید   صدور یا  1628گردید، باالخره در سال      پامال می 
ف طبـق قـوانین     حقوق و اصول مسلمی اشاره می شود که پادشاهان سـل          ه   ب ،داد خواست 

  .ملت انگلیس ارزانی داشته انده ب ،ربیکخصوص منشور ه متعدد ب
  

  : نکات عمده داد خواست حقوق
 پیشکش یاوام یـا      هیچ فردي را نباید به دادن      یمجوز قانون بدون  از این تاریخ به بعد      -1

  .باج یا مالیات یا امثال آن مجبور ساخت
مذکور در بند یک فوق یا خود داري از پرداخت مطالبـاتی            خاطر موارد   ه   را ب  هیچ فرد -2

 ریـا در توقیـف نگـاه داشـت یـا آزا            تـسیلم داد   ایقبیل نباید احضار و استنطاق کرد       از آن   
.ا مضطرب و مشوش ساختیرسانید 

.نباید زندانی یا توقیف کرد آزادي را هیچ فرد-3
 آزار صاحب منصبان کشوري و لشکري قرار گیرد          مورد نباید اجازه داد که هیچ فردي     -4

. که مرتکب این اعمال شده اند باید  از کار برکنار شوندیو صاحب منصبان
ه قـرار داد و  مـ  فردي را نباید در هیچ محکمه جز در محاکم صالحه مـورد محاک  هیچ-5

 شـده اسـت    صـادر  از طرف محاکم غیر صالحهه احکامی را که تاکنون   کلی و ردمحکوم ک 
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حضرت بر خالف قوانین و مقـررات کـشور    باید لغو کرد تا مبادا هیچکس از رعایاي اعلی        
.نابود یا اعدام شوند

 هفتـه بعـد از   4معنـی کـه    ینبد. گردیدن ی خواست از طرف شاه عملد این دادولی مفا 
 مالیات نمود که از طرف پارلمان نیـز         ذاخه  لمان مبادرت ب  ه بدون تصویب پار   صدور آن شا  

شـاه گردیـد کـه     وموجب اختالفات شدید بین پارلمان       ،عمل آمده ه  اعتراضاتی علیه  او ب    
.  شدل پارلماننحالاین اختالفات آخر االمر موجب ا

  
  : اعالمیه حقوق

عـده    یـک  است که ی سومین سند با اهمیت حقوق     ، انگلیس 1688اعالمیه حقوق سال    
توسـعه و ارتقـاي بعـدي       بـراي     مـنعکس سـاخته،     را آزادي هـاي اساسـی بـشر        و حقوق

این اعالمیه در حقیقت از نتـایج عمـده        . حقوق بشر کمک شایانی کرده است      و دموکراسی
 بـین  مـدار ادوانقالبی که بعد از مبارزات شدید و ،  انگلیس است17انقالب بورژوازي قرن   

صورت مبارزه بین پارلمـان و   ه میان آمده به و بورژوازي نو ب نظام اشرافی مطلقه سلطنتی     
 سر انجام به شکست نظام مطلقه و پیروزي نظام پارلمانی یعنـی              ادامه یافت، تا اینکه    شاه

 این اعالمیه که ذریعـه      1.سلطنت مشروط منجر گردیده و حاکمیت پارلمانی را تثبیت کرد         
 جیمز  دختر, رتیب و در موقع تاج پوشی ماري      ی ت کنسوانیونی متشکل از نمایندگان پارلمان    

 هت منظوري به آنها تقدیم گردیـده،  ه هلندي ج  داز شاه ,وم شاه فراري و شوهرش ویلیام     د
 بـه   مبنی بـر  نده پیمانی است بین پارلمان و شاه        کن در حقیقت باز گو    ، قبول واقع شد   دمور

  "1".مدرمتی از حقوق و آزادیهاي اساسی مرسمیت شناختن حقوق پارلمان وقس
  

  : بعضی نکات مهم اعالمیه حقوق
  . پارلمان رضایت را معلق سازد مگر باآن هاتواند قوانین واجراي  هیچ مقامی نمی-1
دستور مقامات عالی کشور مبنی بر تعلیق موارد قانونی و اجراي آن ها، غیـر قـانونی                 -2

.شناخته می شود
ـ   مورین دولتـی    أکه در گذشته به وسیله م      ییهاه  گاکلیه داد -3 امـور  ه بـراي رسـیدگی ب

.باشند  غیر قانونی می است شدهتأسیسمذهبی وغیره 
وصول پول از افراد ملت براي مخارج در بار بدون اجازه پارلمان ممنوع و غیر قانونی                -4

.است
توان به سـببب داد      حق تظلم براي تمام افراد ملت محفوظ است و هیچکس را نمی           -5

.خواهی تعقیب و مجازات کرد
توانند مطابق تشخیص خود بـر   ان براي دفاع از خود می تسستي مذهب پرو  افراد دارا -6

.طبق قانون سالح حمل نمایند
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. در دوران صلح نگاهداري قواي نظامی بر خالف قانون است،بدون رضایت پارلمان-7
.طور آزادانه صورت گیرده انتخاب اعضاي پارلمان باید ب-8
 دیگري نباید مورد بحـث      عجمه یا مر  ت در پارلمان در هیچ محک     آزادي بیان و مباحثا   -9

.قرار گیرد
 سنگین مبنی بر پرداخت وجه الـضمان، جریمـه نقـدي و اعمـال     تأمینصدور قرار  -10

.مجازات ظالمانه ممنوع است
 تأیـ ین شـوند و اعـضاي ه   ی و قانونی تع   صحیحطور  ه  اید ب بت منصفه   أیاعضاي ه -11

. ملک باشندصاحبظر می کند باید ظهار نی ای که دردوسیه هاي جنا ايمنصفه
مه از اشـخاص معـین یـا توقیـف امـوال،      هرگونه قول و وعده اي در باره اخذ جری       -12

.ی و غیر معتبر خواهد بود ملغ،م محکومیتقبل از صدور حکدرگذشت 
براي رفع نارضایتی ها و براي اصالح و تحکیم و حفظ قوانین باید جلسات پارلمان         -13

.مرتباً  تشکیل شود
  

  :  حقوقينواقص اعالمیه ها
توانستند از   می دارتجار و سرمایه، اشراف،  یعنی اشخاص آزاد  ،عده محدودي از اتباع   -1

  . مفاد آن مستفید شوند
  سـرزمین هـاي جهـان مـی     در سیاسـت اسـتعماري   بـه    همچنان   اینتایامپراطوري بر -2

.پرداخت
  در انگلـستان    اشخاص پولـدار    و برده سازي و فروش انسان هنوز هم از طرف دولت         -3

  .ه داشتادام
  

  : حقوقی امریکاد دراسناحقوق بشر
 و نگلستان رخداد و منجربـه پیـشرفتها    در قاره اروپا خصوصاً ا     که یی و پیکار ها   مبارزات

 در مـستعمرات    ،دیهاي فردي نصیب مردمـان آن گردیـد       ی در زمینه حقوق و آزا     یپیروزیها
 مردمـان ایـن     کـه  معنـی   بـدین  .انگلیس در قاره امریکا نیز اثرات عمیق بر جاي گذاشت         

 گرفتند و باوجودي از افکار فالسفه اروپا و نهضت هاي مردمی آن الهام     ،)امریکا (سرزمین
 ن انگلیس رنج مـی   ؤوالران و مس   از رفتار خشن و نا مطلوب کار دا         استعمار، یوغکه در زیر  

 ین زمینه به صدور    ا و در ا پی ریزي کردند     اّزادي و حاکمیت ملی ر    ،  اساس استقالل , دبردن
  . ندالل و قوانین اساسی مبادرت ورزیدیک سلسله اسناد مهم حقوقی مانند اعالمیه استق

  
  : یهادمنشور آزا

  امریکـا  سـت واچس از طرف دادگاه ایالـت ما      1641  این منشور که نخستین بار در سال      
ـ            ا نـام منـشور آزادیهـا مـسم       ه  یعنی مدتها قبل از اعالمیه حقوق در انگلستان تصویب و ب
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 ده از اعالمیه حقوقی که در آن عصر قابل تصور بوی لحاظ دایره حقوق و آزادیها    از ،گردید
  و کـه در تـدوین وجمـع آوري انـواع حقـوق            یی و با وجـود پیـشرفتها       مترقی تر    انگلیس

جـا   یـن الذا ما در . داده است ن هنوز اهمیت خود را از دست اآزادیهاي فردي حاصل شده ت    
  . کنیمبه خالصه از مندرجات آن اشاره می

  
  : مندرجات مهم این منشور

 صـالحه هـیچ      محاکم حکمه   جز ب   که قانون صریحاً مقرر داشته   که   موارديجز در    -1
  .شخصی را نباید از نعمت حیات محروم کرد و نام نیک هیچ کس را نباید لکه دار ساخت

ـ از حقـوق و آزادیهـاي مقـرره         ، اعم از داخلی و خارجی     ، کلیه سکنه این ایالت    -2 ر براب
  . خواهند بودمند بهر
 دیگـر مجـازات و   قر طریق از طرهه  تبعید یا مثله یا ب  هیچکس  را نباید توقیف یا      -3

ن محروم ساخت و مال هیچکس رانباید مصادره یـا تخریـب یـا              زهیچ مردي را از وجود      
  . مصادره غیر قانونی کرد

اکم عمـومی در    حکم محـ  ه  داشت مگر ب  اکار و خدمت اجباري و    ه   هیچکس را نباید ب     -4
. مقابل دستمزد عادالنه

ف قـواي  ر سن یا کبر سن یا ضـع غعلل طبیعی یا شخصی مانند صه ا که ب هیچکس ر  -5
 از کار یا خدمات دولتی معاف است، نباید به انجام این کار ،دماغی یا حواس یا نقص عضو 

. ها مجبور کرد
 مگـر   ،زور از آنـان گرفـت      هیچکس را نباید براي مصارف عمومی به         مواشی یا اموال   -6

. طبق حکم محکمه و در مقابل قیمت عادالنه
ـ  حق دار  , یا غیر آزاد   آزاد،  مام اتباع داخلی و خارجی    ت -7  نمـوده،    مراجعـه  هحکمـ مد بـه    ن
.ندنکمورد مطالب الیحه یا قانون بحث ند و در نخواهی کددا

که بیـشتر بـه    ییاآزادیه، ییت قضاآطرق اجرابه ین منشور مطالبی راجع  ا در ،همچنان
 طـی   خارجیـان و حیوانـات نیـر       ، مـستخدمین  ،اطفال،  افراد آزاد تعلق دارد، آزادیهاي زنان     
  .فصول جداگانه بیان گردیده است

  

  : اعالمیه استقالل امریکا
ـ  ظلم و رفتـار  مردم امریکا که از مالیات هاي کمر شکن وجور و          ن ؤوالا مطلـوب مـس  ن

 کـه  یورش زده بعـد از مبـارزات طـوالن       شـ ه  ت ب سد ،دجان رسیده بودن  ه   کبیر ب  يبریتانیا
ونی رابه  ی ایالت موسوم به کنگره فالدلفیا کمیس      13 باالخره نمایندگان کنگره     انجام دادند، 
شرمن ولیونیگـستن، جهـت تـدوین اعالمیـه         ،  دامزجان آ ،  بنیافرانکلن،  رسونفعضویت ج 

ا بـه تـصویب رسـانده و    آنـر )  م1776 ( بعـد از آن در همـان سـال       ین نموده، استقالل تعی 
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ـ       )1(. از تسلط انگلستان اعالم نمودند     استقالل امریکا را   قلـم تومـاس   ه این اعالمیـه کـه ب
 در پیـشرفت     اسـت،   نوشـته شـده     امریکا ه سیاسی و آزدایخواه   ست شخصیت بر ج   ،نرسجف

 مختلـف امریکـا اثـر عمیقـی      هـاي  حقوق بشر وتنظیم قوانین اساسی ایاالت     ،  دموکراسی
برابري ،   است ك تدوین گردیده  یه که با الهام از نظریات جان ال       این اعالم ر  د. داشته است 

 ، آزادي کـسب  ،مالکیـت ،  حقوق طبیعی غیر قابـل انتقـال ماننـد حـق حیـات            ،   مردم میان
 حکومت مستبد و در آخـر  ردطحق مردم در ، م از مردرت دولت ناشی شدن قد   ،خوشبختی

  .مار می روداز مهمترین مطالب به شاعالم استقالل امریکا 
  

  : امریکا)1787 (قانون اساسی
   ایاالت متحده امریکا که با الهـام از اعالمیـه اسـتقالل امریکـا و قـانون                  قانون اساسی 

ایالـت امریکـا     13 توسط نمایند گان کنگره      تدوین گردیده، ) 1776 ( ایالت ویرجینا  یساسا
 حقـوق و آزادیهـاي       از جمله سـایر    ،درال را در آن کشور گذاشت     فتصویب و اساس دولت     

بـه حـساب   مهمترین آنها توان به صفت یرا محقوق و آزادیهاي فردي زیر      ،  مندرج در آن  
  :آورد
  

  .و آزادي مذهب و عقیده، آزادي بیان و مطبوعات-1
 .بر خورداري از حقوق و مزایاي مساوي-2
 .حق مالکیت و استفاده از نعمت هاي حیات-3
. استنفع عموم به که  حق اجتماعی براي اموري-4
 مـتهم کننـدگان و    با خبر شده،هام علیه خود با تع امی حق دارد که از موضو    متههر  -5

.ه داده شوده مواج،شهود آن
ت  هیـأ  اعـضاي وسـیله ه ب حکم کهم استناد  با اال، آزادي نباید محکوم شود    هیچ فرد -6

. باشد صدور یافتهتشکیل شدهمنصفه که از  اشخاص صالح 
.نباید مطالبه شودوجه الضمان سنگین از متهم -7
 تبعید شده، از امـوال یـا حـق حیـات و آزادي خـود        هیچ فردي آزادي نباید زندانی یا     -8

.مگر به حکم قانون و به موجب فیصله محاکم صالح. محروم گردد
ن کرده باشد عطف بماسبق نمـی       ید تري تعی  دیکه مجازات شد  قوانین جزائی در موار   -9

. شود

  : قی اسناد حقو کمبودي هاي ناشی از
 حقـوق و  ، و قـوانین محـدود بـوده       ها ین اعالمیه  ا  حقوق و آزادیهاي مندرج در     دایره   -1

  .آزادي هاي اجتماعی و اقتصادي را منعکس نمی کند
. تا اکنون نیز دیده می شودي علیه سیاهان بر طرف نگردیده حتاتبعیض نژاد -2

                                                
  . 334 – 332 ص 1340ساسی، تهران، چاپ هفتم،  ا داکتر قاسمزاده، حقوق1
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 حقوق مـساوي    20قرن  ل  وجه طبقه ذکور بوده فقط در اوای      تمساوات حقوقی تنها م    -3
.رسمیت شناخته شده  بگی زند در همه عرصه هايزنان با مردان

.  بردگان فقط در قرن بیست از بردگی نجات یافتند-4
  . گرفتی مختلف و اشغال آنها به شکل دوامدار صورت مي تجاوز بر سر زمین ها-5
  

    : اعالمیه حقوق بشر و شهروند فرانسه
 بر ضد نظـام مطلقـه و مظـالم        کشور ر نتیجه مبارزه مردم آن    انقالب کبیر فرانسه که د    

ن دولت شی را جانهوحانیون به پیروزي رسید و نظام شاهی مشروطنجبا و ر، طبقات اشراف
یکی دیگـر از ثمـره هـاي مهـم آن            مردم منتقل ساخت،  ه  استبدادي نمود و حاکمیت را ب     

مندان برجـسته   السفه و دانـش   ثیر افکار ف  أاعالمیه حقوق بشر و شهروند ا ست که تحت ت         
 سو توسط انقالبیون فرانسه تـدوین و درسـال      وان ژاك ر  ژمنتسکیو و ی چون ولتر، دیدرو،   ی
 الهـام   أنین اساسـی فرانـسه و منـش       ناي تمـام قـوا    بماین اعالمیه   .  اعالم گردید  )م1789(
ایـن اعالمیـه کـه در    . ویسندگان قوانین اساسی بسیاري از کشور هاي جهان بوده اسـت      ن
از اسـت،  ي قبلی در انگلستان و امریکا ملهـم گردیـده   هاین حال از اعالمیه ها و منشور ع

ترقی ترین اسنادي است که در زمینـه حقـوق و آزادي هـاي    مجامع ترین و  ،  صریح ترین 
  .رشته تحریر در آمده استه بفردي تا آن زمان 

ه اضافه از دو قرن  در زمان حاضر ک چنان عمیق بوده است که حتا، اثر و نفوذ این سند
  . الهام بخش شیفتگان راه آزادي و مساوات است،گذرد از تاریخ تحریر آن می عبرو

  
  : فرانسهمفاد اساسی اعالمیه حقوق بشر و شهروند

  .آزادي و برابري.1
، زوال ناپذیر بشر اسـت و آن مالکیـت     هدف جوامع سیاسی که حفظ حقوق طبیعی و         .2

.امنیت و مقاومت در برابر ستم است
نـد   هیچ نیـروي بغیـر از مـردم نمـی توا           مردم و اینکه  ه  اصل متعلق بودن حاکمیت ب    .3

. اعمال حاکمیت نماید
حدود آزادي صـرف توسـط قـانون بـه نفـع جامعـه        (ین حدود آنیتعریف آزادي و تع  .4

).محدود شده می تواند
)بیکار ( اصل قانونی بودن امور و منع کار اجباري.5
.یاصل مصونیت شخصیت و آزادي شخص.6
.یف و زندانی نمودن غیر قانونیقو مجازات و منع توم اصل قانونی بودن جر.7
.ت ذمهأاصل برا.8
.آزادي عقیده.9

.دیگرانه آزادي انتقال اندیشه ب.10
.ن و مصرف مالیات و بودجه کشوریاصل صالحیت مردم بر تعی.11
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.اصل تفکیک قواي ثالثه دولت جهت تضمین حقوق و آزدایها.12
. مقامات دولتیاصل حق تساوي در احراز.13
.)تشکیل قواي امنیت عمومی ( حقوق هاي اجرایین ضمانت یتعی.14
 مـصونیت آن و پرداخـت قمیـت عادالنـه در برابـر اسـتمالك                ،تقدس حق مالکیـت   .15

.مالکیت
 فرانـسه بـه آن    1791 دیباچه قانون نظـام مـشروطه سـال         ه عنوان  این اعالمیه بعداً ب   

 و  1793نون اساسی اولین جمهوریت فرانسه       از آن پس بحیث سر لوحه قا        گردیده، منضم
ه تمـام   حـ عنوان سر لو  ه  رات ب یو بعد ها با اندك تغی     ) 1795(قانون اساسی سوم جمهوري     

 این اعالمیه بحیث الگوي قـوانین اساسـی         ،همچنین. قوانین اساسی فرانسه قرار داده شد     
ي حقـوق در  ر اعالمیـه هـا  از آن پس سنت صـدو و کار رفت ه ی بیسایر کشور هاي اروپا 

.که صاحب قانون اساسی شدند رعایت گردید ییهاکلیه کشور
 حقوق بـشر در  ، و قوانین اساسی سابق الذکر منشور ها , اعالمیه ها   تمام  صدور ازبعدآیا  
؟.  شدتأمینعمل 

گیـرد،    می ق بشر تعل   حقوق  و تطبیق  تأمین که به زمینه هاي حقوقی و نظري       ییتا جا 
حقوق در انگلستان و امریکا و خصوصاً اعالمیه حقـوق بـشر و            بعد از صدور اعالمیه هاي      

میان ه  در تمام گوشه و کنار دنیا ب20 و  19 طی قرن     موج قانونگذاري ها   ،شهروند فرانسه 
 بـشر در    حقوق و آزادي هـاي اساسـی و دموکراتیـک         ،آمده با الهام از اعالمیه هاي فوق        

ـ      رهاي جهـان  قوانین اساسی و عادي کـشو       1309 و     1303(وانین اساسـی     از جملـه در ق
رساالت و اسناد حقوقی فراوانـی از       , کتب،   آثار .رسمیت شناخته شده  ه  ب درج و    )افغانستان

ـ  نهاد هاي علمی و اجتماعی و شخـصیت هـاي سیاسـی         ,طرف دانشمندان  و نـشر  یف ألت
  .ی حقوق بشر در سرتاسر دنیا کمک فراوان نمودیگردیده به شناسا

  سـفانه صـدور ایـن      أمت،  گیـرد  ی تحقق حقوق بشر ارتباط مـی      آنچه به زمنیه هاي عمل    
 نا برابري اجتمـاعی و اقتـصادي،       اول،  واقع نشد،  مؤثرچندان    و قوانین اساسی   اعالمیه ها 

 اسـت، بـه   هاي نامبرده سالها ادامه داشـته   اقتصادي در داخل کشور    در نتیجه بحران هاي   
دهقانان و اهل کسبه    ،  مثل کارگران ینی جامعه   ی کتله هاي وسیعی از طبقات پا      این اساس 

 نتیجه کار و زحمت آنان نصیب اقلیت پولـدار و سـرمایه دار              ،از فقر وتهی دستی رنج برده     
 ی شد و فعالً هـم مـ  یبر مردم تعمیل متبعیضات گوناگون اجتماعی و نژادي  . می  گردید  

عماري هنـوز   در صحنه بین المللی نظام است     دوم، . برده فروشی همچنان ادامه داشت     .شود
 و. ب گردیـد  مین هاي ملل ضعیف یکی پـی دیگـري غـص           سر ز  ،هم قوت و رونق گرفته    

ـ نوشت خـویش محـروم و دارا      رسر از حاکمیت ب    سرزمین مردم آن  ی ملـی شـان چپـاول       ی
، زیر یوغ استعمار قرار گیرنـد واستند ستم هاي فراوان بر مردم و مللی که نمی خ    . میگردید

تمام اقدامات و مظالم ا ستعماري بـر خلـق هـاي مظلـوم        عجب اینکه   . وا داشته می شد   ر
ی از  یآبـادي و انکـشاف اجتمـاعی و رهـا         ،  نام کمک به توسعه علـم و فرهنـگ        ه  جهان ب 

  . رفت گیی آنها صورت مجهالت و عقب ماندگ
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 ، صـنعتی مدست آوردن سرزمین هاي زیاد و منابع مواد خا  ه  خاطر ب ه   ب ، ملل استعماري 
 بـه  ؛ مسلحانه متعددي متوسـل گردیدنـد  ي جنگ ها و بر خورد ها  با هم رقابت ورزیده به    

ـ  میل،این سبب دو جنگ بزرگ جهانی بر بشریت تحمیل گردید که در نتیجـه آن        ون هـا  ی
، لیون ها انسان زخمیی حقوق بشري آنها پایمال گردیده م،کام نیستی فرور رفت  ه  انسان ب 

 میلیاردها دالر خـسارت  ،بود گردیدهآبادي ها تخریب و نا، معلول و معیوب گردید، شهر ها     
 ه فرهنگ و تمدن مادي و معنوي بشر متحمل خسارات جبران ناپذیر گردید،همـ    .ببار آورد 
 نـداي صـلح و   ،هاي جهـان تا در کشورهاي در حال جنگ و سایر کشور       شد باعثاین ها   
  . صدا در آیده  ب حقوق بشر تأمینوامنیت 

ح و   سا زمان بین المللی که بتوانـد صـل         جهت تشکیل یک  زیاد   يدر نتیجه کوشش ها   
این .  آغاز گردید, از وقوع جنگ در آینده جلوگیري نماید    امنیت را در جهان بر قرار ساخته،      

 ملـل متحـد   ،تالش ها منجر به آن گردید که با ختم جنگ جهانی دوم و شکست فاشیزم   
لی و مدافع حقوق   کننده صلح و موجد نظم نوین بین المل        تأمینبحیث سازمان بین المللی     

  . شودتأسیسبشر 
  

  : منشور ملل متحد
 جهـت ایجـاد   یی تالش ها ی جهان  در جریان جنگ دوم    ،که در باال اشاره کردیم     طوري

 تأمینخاطر حفظ صلح  و امنیت و نجات بشر از بالي جنگ و ه یک سازمان بین المللی ب
تحـدین در    صورت گرفـت از جملـه اجـالس سـران کـشور هـاي م               ,ر در آینده  شحقوق ب 

ماننـد  تیجه آن هـا یـک سلـسله اسـناد        سدام که در ن   ت پو وتهران  ،  مسکو،  دمبارتن اوکس 
 صـلح و یـک   تـأمین  که در آنها به   رسید  به امضا   معاهده ماسکو و غیره    ,تالنتیکمنشور ا 

 ويدر کنفرانس سانفرانسیـسک ، باالخره در ختم جنگ.  شده است  سلسله حقوق بشر اشاره   
 سـندي اسـت     نیین منشور اول  ا.  کشور تصویب شد   50تحد از طرف    م منشور ملل    ،امریکا

  .که اصل تساوي حقوق را در تمام عرصه ها براي تمام بشر تسجیل نموده است
  

  : نکات عمده منشور ملل متحد
 اهداف و اصول ملل متحـد      یعنی  عمده تنکات عمده منشور ملل متحد شامل دو قسم       

  .است
  : اهداف

 نقض صـلح و تهدیـد   للی و اقدامات جلوگیري کننده از    لمحفظ صلح و امنیت بین ا     .1
  .صلح
حل وفصل اختالفات بین المللی با وسایل مسالمت آمیز بر طبق اصـول عـدالت و                .2

. حقوق بین المللی
.احترام به اصل تساوي حقوق ملت ها در روابط بین المللی.3
.همکاري در حل مسایل بین المللی.4
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ز آزادي هاي اساسی بشر بدون تمایز ا قوق و تشویق دولت ها به احترام و رعایت ح.5
  .زبان یا مذهب،  جنس،حیث نژاد

  
  : اصول ملل متحد

  در منشور از اصول ذیل پیـروي مـی         یادشده جهت تطبیق اهداف     ،متحد ملل   سازمان  
  .کند
  .صل تساوي حاکمیت کلیه دول عضو  ا.1
ور بعهـده  تعهد کلیه اعضاي ملل متحد مبنی بر انجام تعهدات شان که طبق منـش          .2

.ت از روي حسن نی اند، گرفته
مـسالمت   از راه هـاي       اسـتفاده کلیه اعضاي ملل متحد باید اختالفات شان را بـا           .3
.خطر نیفتد حل وفصل نماینده که صلح و امنیت بین المللی و عدالت ب  طوري،آمیز
 که خـالف    یر روش دیا ه  تهدی ، بین المللی از زور     ملل متحد در روابط    يکلیه اعضا .4

.اصد ملل متحد باشد خود داري ورزندمق
بق منشور انجام می دهد یاري       ملل متحد را در تمام اقدامات آن که ط         ،کلیه اعضا .5
. دنرسان
 اساساً از صالحیت هاي داخلی اعضاي آن با شد مداخلـه            ملل متحد در اموري که    .6

رعی ف،  ارگان هاي مختلف اصلیتأسیسهمچنین در منشور ملل متحد وجود و     . نمی کند 
 صلح و امنیت و دفـاع و حمایـت از           تأمین،  خاطر تطبیق اهداف ملل متحد    ه  و تخصصی ب  

 کـه در منـشور درج   ينکتـه مهـم دیگـر   .  پیشبینی گردیده است،آن و تطبیق   حقوق بشر 
ومیت به تدریج   ه نظام قیم  ار زحقوق مردمان تحت تسلط استعمار است که ا       ،   است گردیده

. تقالل کامل سیاسی صاحب سر نوشت خود گردنداز طریق اعطاي خود مختاري و اس
  

  : اعالمیه جهانی حقوق بشر
بحیـث   ، از طرف مجمع عمـومی     1948بتاریخ دهم دسامبر    اعالمیه جهانی حقوق بشر     

 کـشور   هو از همـ   . یک سند جهانی و آرمان مشترك تمام بشریت تصویب و اعالن گردید           
 در ، سر مشق زندگی خویش قرار دادهرا  شد تا آن افراد و اشخاص خواسته    ،سساتؤ م ،ها

اسـتقبال تمـام ملـل و       مورد  این اعالمیه   . ن بکوشند  درآ  و رعایت حقوق مندرج    تأمینراه  
  . وتحت ستم قرار گرفتفملل ضعیو مردم دنیا خصوصاً مردم 

جامع ترین و کاملترین سندي     ،  که از نامش پیداست     طوري ،اعالمیه جهانی حقوق بشر   
  .مینه حقوق بشر و آزادي هاي اساسی افراد مردم تنظیم شده استاست که تاکنون در ز

 یم دینـی، اخالقـی،    لاعـ  و ت   ها مجموعه اعالمیه ن اعالمیه در حقیقت چکیده ومکمل       ای
 سعادت بشر بیان و نشر تأمینعقاید و نظریاتی است که از قرنها قبل براي حفظ حقوق و          

ـ      نتیجه کوششها و مجاهدت هاي خستگی ناپذی       گردیده، ون متمـادي   رري است که طی ق
  . عمل آمده استه درین راه ب
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  : اهمیت اعالمیه جهانی حقوق بشر
حقـوق و آزادي    . اهمیت مهم این اعالمیه در عمومی بودن و جهان شـمولی آنـست            .1
از مردم بلکه بـراي تمـام        یخاص مندرج در آن نه تنها براي یک کشور یا یک گروه             يها

.ین استبشر و هر فرد ا نسان در روي زم
راه ت در آن است که در ااوس این اعالمیه درج اصول آزادي و م   اهمیت اساسی دیگر   .2

هر نوع تبعیض در    ،   را مجاز نمی شمرد    ینا و محدودیت  ستث این حقوق هیچ نوع ا      از استفاده
   در طول تـاریخ تضای تبعزیرا اینگونه. استفاده از حقوق و آزادي مندرج در آن مردود است    

 محروم ساختن افراد و ملل ضـعیف از طـرف           ي بهانه برا   به صفت  ار جهان در گوشه و کن   
 است که متاسـفانه تـا امـروز هـم           تبد یا جهان گشایان مورد استفاده قرار گرفته       سحکام م 

.شود آن در جهان دیده می از ینمونه های
 و غیر قابل انتقـال      بری حیثیت ذاتی و حقوق برا     یه شناسا عالیترین هدف این اعالمی    .3

. اساس صلح و عدالت در جهان میداندین حقوقا تأمین اعضاي خانواده بشري بوده، ههم
 فارغ  ر فق  و شر در بیان عقیده آزاد و از ترس       ی که در آن افراد ب     ی ظهور دنیا  ،همچنان .4
. ها اعالم شده استعنوان باالترین آمال و آرزوه شند ببا
 بـاالترین مرجـع و      ه صـفت   ب حدي است که  ه  اهمیت این اعالمیه در جهان امروز ب       .5
اعتبـار و  دانشمند و نویـسنده و هـر دولـت بـراي بـا      ، خذ و باالترین تکیه کالم هر فرد أم

 مستبد ترین رژیم ها و خونخوار       قرار گرفته، حتا    اقدام و عمل آنها    ،قانونی جلوه دادن فکر   
وق بـشر  حقـ ترین فرمان روایان براي قانونی جلوه دادن اقدامات خود به اعالمیه جهـانی              

 حیثیـت یـک مرجـع عـالی         ، ایـن اعالمیـه در جهـان مـا         یـق طر بدین. ورزند استناد می 
ـ   أت هیچ کس جر، افراد پیدا کردهواشخاص ولوژیکی را براي تمامئاید ه  نمی کنـد کـه ب

.  آن انکار ورزد درطور آشکار از اهمیت حقوق و آزادي هاي مندرج
ه دایره حقوق و آزادي هاي اساسی       ین است ک   ا اهمیت اساسی دیگر این اعالمیه در      .6

خـصوصاً  ،   وسیع و متعدد است    میه ها و منشور هاي قبلی خیلی      در آن نسبت به تمام اعال     
 اقتـصادي بـراي اولـین بـار در          –فهرست وسیعی که از حقوق و آزادي هاي ا جتمـاعی            

 مین عدالت اجتماعی بـدون آنهـا نـاممکن        ین ا عالمیه درج گردیده است که تأ       ا در ،تاریخ
.است

 رنگ پوسـت و خـون آن بـاالترین          رف نظر از  ص انسان را    ،المیه اع  که  خالصه این .7
 موجودات دانسته، )  آدم یلقد کرمنابن  و (رامت ترین کباالترین ارزشها و با     ،   و مقصود  غایت

. سعادت ا نسان معرفی می نمایدتأمینخاطر ه  ب وهمه چیز را براي انسان
اعالمیه هاي قبلی در جنبه الزامی بـودن تطبیـق           خالف   ،اهمیت دیگر این اعالمیه    .8

للـی  حقوق و آزادي هاي مندرج در آن است که با تصویب و صدور میثـاق هـاي بـین الم          
 از 1966در سـال   " اقتصادي و فرهنگی–حقوق اجتماعی "  و   "حقوق مدنی و سیاسی   "

د که یدنخود گرفت و دولت ها مکلف گرد    ه   جنبه عملی ب   ،طرف مجمع عمومی ملل متحد    
 راه قانون یعنی درج در قوانین اساسی و عادي خـود در عمـل             زااین حقوق و آزادي ها را       
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 قانونی و عملی از طرف دولت       از آن تاریخ تاکنون اقدامات زیاد     که  . تطبیق و رعایت کنند   
یـت  قموف ،خاطر تطبیق حقوق بشر در جهان صورت گرفتـه        ه  ها و سازمان هاي مختلف ب     

.ه نصیب بشریت گردیده استهاي زیادي درین زمنی
  

  : خالصه حقوق و آزادي هاي عمده در اعالمیه جهانی حقوق بشر
  :  حقوق و آزادي هاي مدنی و سیاسی-الف

، منع تحقیر یا مجازات غیر انسانی، ، منع شکنجهآزادي و امنیت شخصی، حق زندگی.1
ان در همـه    ی شخصیت و حقوق انس    یشناسا،  منع بردگی ،  منع توقیف یا حبس غیر قانونی     

.) ،9، 6، 5، 4، 3د امو (جا
، 7مـواد    (مندي از رجوع به محاکم مستقل بی طـرف        حق حمایت قانونی و حق بهر      .2

10(.
). 11ماده  (ق نشدن قانون سبماه  ذمه و عطف بأتاصل برا .3
حـق مالکیـت   ،  از حمایت جامعهي در برخوردارحق خانواده، حق ازدواج، تابعیتحق   .4

.) ،17، 16، 15، 14، 13، 12 ايه هماد( فردي وجمعی ،
)19ماده  ( بیان و مطبوعاتآزادي عقیده، ) 18ماده  (و دینجدان ، وآزادي اندیشه .5
و آزادي  شرکت در امور عمومی و حق شرکت          ) 20ماده   (آزادي تشکیل انجمن ها     .6

)21ده ام (ییدر انتخابات دوره 
  

  : اجتماعی و فرهنگی،  حقوق اقتصادي–ب 
کرامـت  در نظرداشـت    سطح زنـدگی مناسـب بـا         از   يمند بهر اجتماعی و حق امنیت   .1

 مساوي در برابـر کـار       دستمزدحق  ،   آزادانه کار  حق کار و حق انتخاب    ) 22ماده  ( انسانی ، 
  )23ماده  (مساوي و آزادي تشکیل اتحادیه

)24ماده  (فراغت و تفریح، حق استراحت.2
 خـدمات ،  هـاي صـحی   مراقبـت   ،  مـسکن ،  پوشـاك ،  خـوراك  (حق رفاه و سـالمتی    .3

) 25ماده  (حق مادران و کودکان در برخور داري از حمایت اجتماعی) اجتماعی
)26ماده  (حق تعلیم وتربیت.4
 حق حمایت از منافع مادي و معنوي آثـار و           ، و فرهنگی   علمی حق شرکت در زندگی   .5

) 27ماده  ( فرهنگیيفعالیت ها
  سـازد تأمین ذکر شده را حقوق که حق برخور داري از یک نظم اجتماعی بین المللی       .6
)28ماده (

)29ماده  (اجتماعی و رعایت حقوق و آزادي هاي دیگرانظم مکلفیت رعایت ن.7
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   تاریخچه مختصر حقوق بشر در افغانستان -2
 بـه رسـمیت    , مفکوره حقوق بشر و آزادي هاي اساسـی       از جهت تاریخی   در افغانستان 

صول حـ یعنـی بعـد از    20 قـرن ياً در ابتـدا  اساسـ ,شناختن و درج آن در قـوانین اساسـی     
   . به میان آمد1919استقالل افغانستان در سال 

از قوانین اساسی کشور را در هر یک  حقوق بشرتأمینی وی چگونگی شناساجا ین اما در
 تـصویب قـانون اساسـی جدیـد         تـا  ،که بعد از حصول استقالل صدور یافته اند       افغانستان  

  :یمیبررسی می نماري مختصر به طوذیل به ترتیب ) 1382(
  

دولـت علیـه     نظامنامـه اساسـی       در حقوق و آزادي هاي اساسی افـراد      
  : 1303افغانستان 

 این اولین قانون اساسی یک دولت مستقل افغانی بود که مطابق بـه               ما در تاریخ کشور  
 ،براي مردم افغانستان   را   ي آزادي هاي ا ساسی بشر      و ی از حقوق  ی سلسله   ،تقاضاي زمان 

سجیل و اساس دولت مستقل داراي حاکمیت و قلمرو یگانـه و رژیـم نیمـه     تور مساوي   ط
به همین لحاظ این قانون چون سر مشقی براي دولـت هـاي             .  را پی ریزي نمود    همشروط

سلسله حقوق و    از طرف دیگر این      .بعدي و زندگی جامعه افغانی قابل اهمیت زیادي است        
رج گردیده است که اعالمیـه جهـانی حقـوق بـشر          در این قانون اساسی د     یآزادي ها وقت  

 ست که به اهمیت این قـانون اساسـی مـی           ا و این مورد دیگري   . تاهنوز صدور نیافته بود   
  .افزاید
  

  :  عبارتند ازین نظامنامه ا حقوق و آزادیهاي مسجل درفشرده
 8ماده  (حق تابعیت مساوي براي همه اتباع کشور (  
 9ماده  (آزادي حقوق شخصی (
 10ماده  (مصونیت شخصیت (
 10ماده  (لغو بردگی و منع استخدام افراد بحیث اسیر یا برده (
 11ماده  (آزادي مطبوعات(
 12ماده  (زراعتی و غیره، آزادي تشکیل شرکت هاي تجارتی (
  35ماده (ترین دولت به ارگان هاي دولتی باالمورأاز تخلفات محق شکایت(                                     
    و اجباري 15 و 14ماده هاي  ( و آزادي مکاتب و مدارس خصوصیحق تعلیم و تربیت 

) 68ماده  (ییبودن تعلیمات ابتدا
  16ما ده  (در برابر قانون تساوي حقوق و وظایف(
 17ماده  (حق اشتغال در وظایف دولتی(
 18ماده  (ییپرداخت مالیات مطابق به ثروت و دارا (  
 19ماده  (مصونیت ملکیت (
 20ماده  (مصونیت مسکن (



   23 تاریخچه حقوق بشر

 21ماده  (حق داد رسی(
 22ماده  (منع مصادره غیر قانونی و منع کار اجباري(
 24ما ده ) (قانونیت جرم و جزا (منع شکنجه و مجازات غیر قانونی(
 73ماده  (میت مراسالتمحر (
 36ماده  ( از وظایف دولتیمورین دولتأمنع اخراج غیر قانونی م (
 50ماده  (علنی بودن محاکمه(
 58 و 18مواد (ی مالیات و حواله جات غیر قانونمنع اخذ(
   مه اول ضـمی  ( ایانگر نوعی تبعیض اجتمـاعی بـود  لغو تمام القاب اشرافی که نم      ومنع

  .)1307نظامنامه مورخ 
  

 تحـت نـام   از قـوانین    )  عنوان 77د  در حدو (ي   زیاد  تعداد ، نظامنامه اساسی  بهی  سأت به  
 هـاي دولـت را   طرحر گردید تا حقوق مندرج در نظامنامه اساسی وسایر     اد ص ) )نظامنامه((

، جـزاي عمـومی   نظامنامه  ،  تشیکالت اساسی  طور مثال نظامنامه  ه  ب. دبه مرحله اجرا گذار   
  .غیره و  نظامنامه مطبوعات،مه معارفنظامنا، نظامنامه هاي محاکم شرعی و تجارتی

 روي و تعلـیم و تربیـت   یک سلسله اقدامات در مـورد پیـشرفت معـارف       ،به این اساس  
تا نیمه هاي . دی گردتأسیسی در مرکز و والیات ی مکاتب رشدي و ابتدا،شدهدست گرفته 

مـشغول تحـصیل      هـزار شـاگرد در افغانـستان       50 سلطنت امان اهللا تقریباً اضافه تر     دوره  
مطبوعـات آزاد نیـز     .  شـد  خـارج کـشور اعـزام     ه  لین افغانی ب  از محص  عده زیادي    ،هگردید

  .وغیره»نسیم سحر« و»انیس«الً جریده  مث، و به فعالیت آغاز نمودتأسیس
  

  :نامهنواقص مهم این نظام
بل یاد آوري است که کمبودي ها و نواقص زیادي در نظامنامه اساسی و در مجمـوع                اق

را  در نظامنامـه اساسـی       یاز جمله نواقص  . سیاست و اقدامات دولت امانی نیز وجود داشت       
حقوق   اساس دموکراسی و حمایت     تفکیک درست قواي ثالثه دولت که        عدم توان از  می

درج حقـوق  ، عدم    حاکمیت ملی به مردم     لق بودن ل متع صبشر را تشکیل می دهد، عدم ا      
یت ولؤ عدم مـس  صالحیت هاي بی حد و حصر شاه و   نتخابات و تشکیل پارلمان مردمی      ا

ت سر اختصاص پخوي مقام سلطنت الی ادر پهل،   سلطنت در خانواده شاه    میراثی بودن  ،آن
 مالیات و حدهمچنین وضع اضافه از . صدارت به شخص شاه و دها نواقص دیگر را نامبرد   

ان متوسط و کم    نتگی و خانه خرابی دهقا    سکش نقدي که باعث ور    سی به ل مالیات جن  تبدی
  . زمین گردید

ل دستگاه اداري دولت کـه در آن رشـوت           بروکراسی وفساد غیر قابل کنتر     عالوه براین 
 اي کار مردم و مراجعین همه دسـت         نفاق و چند دستگی و عدم اجر       ،واسطه بازي ،  خواري

 باعـث سـقوط   و بـاالخره .  زمینه نارضایتی مردم و اغتشاش را فراهم سـاخت        ،به هم داده  
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 که توسط شخص نامبرده  گردید بچه سقا   امیر حبیب اهللا    آمدن صحنهدولت امانی و روي     
  . ها و اصالحات دولت امانی لغو گردیدطرحتمام 
 در اثر چور و چپاول و مردم کشی جان و مـال و  ,د دوره طالبان مسدود شد  ن مان ،کاتبم
 منديوقانوننام حقوق انسان باقی نمانده نظم ه ي بیزو دیگر چ خطر افتاد ه  ثیت مردم ب  حی

ون حیاتی ئده تمام ش  ه یک دوره فتور و سیاه حکمفرما گردی       ص خال ،از جامعه رخت بربست   
  .ی نابودي قرار گرفتیبشاجامعه در سر

 شورش ها و مبارزات مردم بعد    اثردر  وین حکومت جاهالن کوتاه بود      خوشبختانه عمر ا  
  .از چند ماه به پایان رسید

  
  :1309حقوق بشر در اصولنامه اساسی دولت علیه افغانستان 

 ،هد آن از روي نظامنامـه اساسـی قبلـی اقتبـاس گردیـد             ای که اکثر مو   ون اساس این قان 
رسمیت شناخته است که در نظامنامه اساسی       ه  افراد ب ي  ی را برا  یهمان حقوق و آزادي ها    

 نو است کـه بـه آن جنبـه    ،فقط یک موضوع درین اصولنامه. دوره امانی تسجیل شده بود   
 اولـین پارلمـان     تأسـیس  و   ینه موضـوع پیـش    دهـد، ایـن    مـی نسبتاً دموکراتیک و مردمی     

می باشد، که مجلس شـوراي      ) نشوراي ملی و اعیا    (اراي دو مجلس  افغانستان است که د   
ـ انتخاب گردیده و مجلس اعیان کامالًصورت غیر مستقیم از طرف مردم ه ملی ب  ابی ص انت

   1.دبوده و از طرف شاه تعین می ش
ـ ایـن مـورد دیگـري از جن   ول اسـت و     ؤمـس  نزد پارلمـان      کابینه ،طبق این اصولنامه   ه ب

 1343اصولنامه مذکور تاتصویب قانون اساسـی سـال         . دموکراتیک بودن این قانون است    
  . نافذ بود

 افـراد موجـود   یساقص در مورد حقوق و آزدایهاي اسادرین اصولنامه نیز یک سلسله نو 
محرومیـت   ،ن انتخـاب شـد  وریح حق انتخاب کردن صعدم تسجیل   , طور مثال ه  ب. است

ـ . حفـظ الـصحه   ،  حق کار  وعدم )ازدواج ( آزادي تشکیل خانواده   زنان از حق انتخابات و     ه ب
یـن اصـولنامه     ا در) به استثناي تشکیل پارلمان    (طور عموم نواقص نظامنامه اساسی امانی     

 تأمین اقدام مهم عملی در راه       ،ین دوران کوتاه   ا  در به عالوه . مانده است  نیز الینحل باقی  
  .فراد صورت نگرفتحقوق ا

  
  : 1343تسجیل حقوق بشر در قانون اساسی 

 به نسبت ا ستحکام هر چه بیشتر دموکراسی و          ،در سال هاي آخر سلطنت محمد ظاهر      
 قـانون اساسـی     ،ارتقاي حقوق بشر در جهان و خواست هاي روز افزون مـردم افغانـستان             

. ویب و نافـذ گردیـد   ش تـص 1343تدوین و در لویه جرگـه      ) سومین قانون اساسی   (جدید
را یک عده حقوق دانان تحصیل کرده در  درین قانون اساسی که وظیفه طرح و تسوید آن

                                                
  . همین اصولنامه اساسیوظایف و صالحیت هاي پارلمانی مراجعه شودبه فصل پنجم در مورد حدود 1
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بـراي اولـین بـار نظـام مـشروطه را مطـابق             ،  عهده داشتند ه  ی ب یی و افریقا  یممالک اروپا 
ـ         ،  اساسات علمی آن تسجیل نموده     ه وظایف و صالحیت هاي قواي سـه گانـه دولـت را ب

 یک ، در این قانون اساسی به عالوه  . و از هم تفکیک نموده است      ست مشخص رصورت د 
ن اساسی گذشـته مـا       که قوانی   است  حقوق بشر جدیداً تسجیل یافته     ينورمهاتعداد زیاد از  
  .فاقد آن بود

  
  : 1343آوري هاي قانون اساسی نو
  ماده اول (تعلق داشتن حاکمیت ملی به ملت(،  
 25ماده  ( آزادي و کرامت انسان از مکلفیت دولت به احترام و حمایت(،  
 26ماده  ( آزادي سیر و سفر در داخل و خارج کشور(،  
          علت اتهام ه  بسپرده نشدن تبعه افغانستان     ،   منع تبعید اتباع در داخل و یا خارج کشور   

  ،)27ماده  (دولت خارجیه جرم ب      
 31ماده  ( آزادي فکر و بیان (،  
 32ماده  (ظاهرات و آزادي تشکیل احزاب سیاسی آزادي اجتماعات و ت(،  
 33ماده  ( جبران خساره شخص از طرف دولت(،  
 36ماده  ( حق حفظ الصحه (،  
 37ه ماد (حیث حق و فریضه هر فرده  تضمین کار ب(  
 43ماده  (اري و مستقیم شورس، عمومی،  انتخابات آزاد(،  
 51ماده  ( تضمین درست مصونیت پارلمانی(،  
 69ماده شصت و نهم  ( حقوق تعریف قانون و شناختن آن بحیث منبع اول(،  
  بودن نظر و فیصله ولسی جرگه حین اختالف در مورد مـسوده قـانون بـین دو                  ع قاط   

  ،)76، 75، 74مواد  (مجلس      
  

 جهت توسعه و حمایـت  ،ین قانون اساسی درج گردیده    ا  موارد نوي است که در     هاز جمل 
 دموکراتیک  به قانون مذکور چهرهبوده،دار  اتباع کشور از اهمیت زیاد بر خورحقوق بشري 

  .و مردمی می دهد
گـسترش عظـیم    ،  ات مثبـت فـوق الـذکر      هـ ل یاد آروي است که صـرف نظـر از ج          قاب

در عین حال غیر ، ین قانون اساسی نسبت به قوانین اساسی سابقه اصالحیت هاي شاه در 
از جمله ل حاکمیت ملی بودن شاه ثمه مبزرگتر از هم،  شاه بودن   حترام و واجب اال   ولؤمس

ثیر منفی بـر حقـوق و آزادیهـاي      أباشد که می تواند ت     ایب بزرگ این قانون اساسی می     عم
تثناي تدویر انتخابات نسبتاً دموکراتیک     به اس چنانچه  . گذاشت و   دجا گذار ه  مندرج در آن ب   

ـ             ،) ش1344 (اانون انتخابـات شـور  دوره هاي دوازده و سیزدهم شوراي ملی و تـصویب ق
کدام اقدام عملی مهم جهت تطبیق ارزش هـاي ایـن قـانون اساسـی در مـورد حقـوق و            
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 ه یک تعداد احزاب سیاسی نو تشکیل و یک سلسل    به عالوه  .عمل نیامد ه  آزادیهاي مردم ب  
  . از فعالیت باز ماند بزودي غیر قانونی اعالن گردیده، هاي آزادنشریه
  

  :1355 هاي اساسی بشر در قانون اساسی حقوق و آزادي
ن قانون اساسی افغانـستان در لویـه جرگـه          ینجمپ ،در سالهاي آخر حکومت محمد داود     

تقریباً اکثریت مواد این قانون اساسی در مورد حقـوق و  .  تصویب و نافذ گردید   1355سال  
ـ آزادیهاي اساسی افراد از روي قانون اساسـی قبلـی کـاپی گردیـده جنبـه دموکر                  و  کاتی

 ،)40مـاده   ( حزبیتسجیل نظام تکزیرا . مردمی آن نسبت به قانون قبلی خیلی کم است  
مـاده   (از طرف حزب انقالب ملی    ) پارلمان ( اعضاي ملی جرگه   يکاندیدا ها % 50پیشنهاد  

ماده  (س دولت و حزب   أ قرار داشتن رئیس جمهور در ر      ،)65ماده   ( ترکیب لویه جرگه   ،)49
 مغشوش ساختن  اصل تفکیک      از این رهگذر،  مور حزبی و دولتی و       مخلوط ساختن ا   ،)75

را مسخ نموده و      اساسی چهره آن   ین قانون  ا  یک تعداد موارد دیگر در     قواي ثالثه دولت و   
  .به یک قانون اساسی تقلبی و ضد حقوق و آزادیهاي اساسی افراد مبدل نموده است

 ودن قانون اساسییر قابل تعدیل ب استقرار نظام جمهوري و غ   ،باوجود معایب فوق الذکر   
  براي اولین،)76ماده ( لویه جرگه وسطت  انتخاباتی بودن رئیس جمهور،)121، 20، 6د امو(

 ، درصـورت ارتکـاب جـرم خیانـت ملـی       ،ول بودن رئیس دولت   ؤ تاریخ افغانستان مس   دربار
کـات  از ن ) 95،  87مـواد   (متهم شدن از طرف ملی جرگه و محاکمه آن توسط لویه جرگه             

  . مثبت این قانون اساسی است
 نیز صادر گردید که از یی یک تعداد قوانین اجرا،مت نامبرده در زمان حکو،نی اعالوه بر

 که طیف و سـیعی از حقـوق و          دنامبر توان از قوانین مدنی و جزا        ی م جمله مهمترین آنها  
  . شند  می با تاکنون نیز نافذاست کها تنظیم نموده هاي مدنی و شخصی ر آزادي

  

  :1359تسجیل حقوق بشر در اصول اساسی 
دیگر تهیـه گردیـده و   این اصول اساسی با تقلید از قوانین اساسی بعضی کشور هاي     از  
مـسافرت و  , آزادي شخصی, گیحق زند:  از قبیلسلسله حقوق و آزادي هاي بشري  یک  

, کیتمصونیت مل, مصونیت مسکن,  مصونیت  شخصیت,داخل و خارج کشور  به  رفت آمد   
باع ویـک   تابعیت مساوي براي ا   حق ت , آزادي عقیده , بوعاتآزادي مط , آزادي بیان و افکار   

حقوق و آزادي هاي مسجل دراین  . زادي ها تسجیل و انعکاس یافته است      تعداد حقوق و آ   
یم حاکم و کوتـاه     مکراتیک رژ ماهیت غیر د  , در کشور  به علت عدم امنیت و جنگ        ،قانون

ف  اینکه در عمل تطبیق نگردید  بلکه تمام حقوق نـامبرده از طـر               نه بودن مدت انفاذ آن   
محاکمـه اشـخاص    , حبس غیر قانونی  , مثالً کشتار دسته جمعی   ( گردید   یم حاکم نقض  رژ

اسـتمالك غیـر قـانونی ملکیـت     , سانسور مطبوعات, توسط قضات حزبی و غیر بی طرف   
مفصل موارد نقض آن جهت  از تذکر این موضوع به همگان معلوم  بوده، که   )مردم وغیره 

  .میشودجلوگیري از طول کالم خود داري 
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  :1366س حقوق بشر در قانون اساسی انعکا
 در سـال    بعداً توشیح شده،  داکتر نجیب اهللا      حاکمیت  در زمان   که ین قانون ا ساسی    ا در

دیل شد، فهرسـت طـویلی از       ع ت  آن د آن نسبت بیکاره بودن    وا نزدیک به نیمی از م     1369
, تباع در داخل و خارج کـشور تبعید امنع , ابعیتتحق :  افراد از قبیل زادي اساسی حقوق و آ  

 آزادي ،گیحق زند , اصل تساوي حقوق افراد   ,  حقوق اتباع خارجی مقیم افغانستان     مایتح
تـشکیل احـزاب   , حق انتخابـات , یحق آزادي و مصونیت شخص    , مناسک دینی اجراي   در

, حـق حفـظ الـصحه   ,  حق تعلـیم و تربیـت   ,محرمیت مخابرات , مصونیت مسکن , سیاسی
  در ی از روي اعالمیه جهانی حقوق بشر و دیگر اسناد حقـوق           مطبوعات وغیره , آزادي بیان 

 بـه   ایـن حقـوق و آزادي هـا     یلو.  درج گردیده است    در آن  شکل سمبولیک ه  ین زمینه ب  ا
 بمباران  عملی نگردید، بلکه   ، مدت انفاذ این قانون    علت جنگ و عدم امنیت و کوتاه بودن       

 اعـضاي  ن مـردم حتـا  حبس و زندانی ساخت،  طیاره و سکات و کشتار    ،  مردم بیگناه با توپ   
 تا باالخره منجـر بـه سـقوط آن          . ادامه یافت  ، بودند یین وضع ناراض   ا ازمخالف حزب که    

  .گردید
  

  ) 1380 – 1371 (طی سال هايافغانستان  حقوق بشر در وضعیت
  :  در زمان حکومت مجاهدین–الف 
 قبلـی   ي ها عیت حقوق بشر در زمان حکومت تنظیم هاي مجاهدین نیز مانند رژیم           وض

 بشر کدام اقدام مهم و مثبت در مـورد تطبیـق و           ق بجز از نقض حقو    ،ی داشته ییر قهقرا س
 صـبغت اهللا  ته حـضر  فقط در روز هاي اول حکومت دو ماهـ        . آن برداشته نشد   از   حمایت

  مـردم   اعضاي رژیم سابق صادر گردیـد و        مصونیت  مورد    در و عمومی فمجددي فرمان ع  
  . نسبتاً آرام بودندهم

عدم تجربه و آگاهی در اصول سیاست       :  علل  این ودي بنابر تنظیم هاي جهادي بز    بعداً،
 ،عداوت هاي دیرینه و عدم اطمینان به یکدیگر       ،  حس قدرت طلبی و پول اندوزي      ،و اداره 
ت بعـضی محافـل داخلـی و        مـداخال ت و   قـومی و مـذهبی و تحریکـا       ،  اي سمتی نفاق ه 
جنـگ هـاي    ،  خاطر کسب قدرت و امتیاز بیـشتر      ه   ب ،افتادههم  جان  ه  هاي خارجی ب  کشور

 60 را در مرکز و سایر والیات در دادند، که باعث کشته شدن ییشاس دوامدار و فر، خونین
 مهاجرت هزاران نفر از مرکـز و   ،ل شهر منابودي و تخریب کا   ،  ر شهر کابل  هزار نفر تنها د   

 خانه خرابی و نقض حقوق مـردم        ،ویرانی ،گرسنگی،  فقر،  محالت در داخل و خارج کشور     
  . گردیدفراهمنو برخاسته طالبان گروه توسط  تا اینکه زمینه سقوط آن ،گردید

ـ   می راین دوره بحرانی اموارد مهم نقض حقوق بشر را در       طـور زیـر خالصـه    ه توان ب
  :کرد
 و معیـوب شـدن      معلـول  ،زخمـی ،  امی و کـشته   بمباران هاي شدید مناطق غیر نظ      -1

  .هزاران نفر از مردم بیگناه ملکی
. ساحه یکدیگر درعروسی  محافل،مناطق مسکونی ،راکت باران شفاخانه ها،مساجد -2
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ر گرفتن آتش جنگ    دو در نتیجه    مردم  ایجاد پوسته هاي امنیتی در بین خانه هاي          -3
.مردم از ساحه جنگه بشدن رج اجازه فرار و خاندادن در مناطق مسکونی و 

خانـه هـاي    تا دوبـاره از     . که از محل جنگ خارج می شدند       یممرده  اجازه ندادن ب   -4
.دن بازدید نموده یا اموال خود را انتقال دهشان
.موسایل ترانسپورتی شهر و نقاط مزدحانفجار دادن ماین ها در  -5
نمودن مردم بیگنـاه سـاحه       زندانی و شکنجه     و مخوف   هاي شخصی   ایجاد زندان    -6

.  در آن هاتحت حاکمیت تنظیم مخالف
ازات خـالف   طرفداري از جانـب مقابـل و مجـ        ه   ب  غرض متهم نمودن اشخاص بی    -7

اره کـردن بـدن     ،  کشیدن، چـشم  ،  بینی،  گوش،  پاي،   بریدن دست  کرامت انسانی از قبیل،   
. وغیره آهنی در سر انسان  با وسایلو کوبیدنگردن زدن ، انسان مثل چوب

و در غیـر آن کـشتن       گروگانان  ی  یگروگان گیري و طلب پول گزاف در عوض رها         -8
.شخص

.ی و سوخت به شهرید مواد غذاور هاي مواصالتی و عدم اجازه وهن رامسدود ساخت -9
.سسات عامهؤچور وچپاول اموال شخصی مردم و دولت و غنیمت گیري م -10
. خیقاچاق و فروش آثار فرهنگی و تاری -11
.تجاوز به حیثیت و ناموس مردم -12
  . مورد دیگر ها هاسعار ودهاي بازاردزدي و غارت  -13
  

  :  در زمان طالبان–ب 
، نظـام طالبـان   ،  له حقـوق بـشر    أاز جهت بر خورد دولت ها و نظام هاي سیاسی با مـس            

  . است تاریخ افغانستان در نظام سیاسی ترینمیز آفاجعه
 و بعـداً    "شرو فساد "خلع سالح و پاك سازي       امنیت و    تأمینار  که ابتدا با شع   این گروه   

بـا هـر نـوع ارزش       ،  میدان آمد ه   ب )ص( طبق قرآن و سنت پیغمبر     یتطبیق شریعت اسالم  
،  در تمـام مـوارد زنـد گـی سیاسـی     آنـان کار نامه هاي منفـی      .  بر خاست  انسانی به ستیز  

براي هر فرد جامعـه بلکـه       اجتماعی و فرهنگی خصوصاً اقدامات ضد بشري شان نه تنها           
 حقوق تأمین و  مردمکه براينداشت قدمی بر گروه طالبان . براي تمام جهان روشن است  

 بلکه بـر     بود اعمال جاهالنه این گروه نه تنها بر ضد حقوق مردم         . انسانی شان مفید باشد   
ت ضد که از اثر اقداما ییتا جا. خالف ادعاي خودشان به احکام اسالم نیز مطابقت نداشت

. دیـد موجب بدنامی اسـالم در جهـان گر       ،  که زیر نام اسالم انجام می گرفت      آنان  انسانی  
طور خالصه به بعضی از موارد نقض حقـوق بـشر از طـرف ایـن     ه ین جا ب  ا  ما در  بنابراین

  :رژیم اشاره می کنیم
   مسدود ساختن مکاتب خصوصاً مکاتب دخترانه-1 
االتر از سن هفت سالگی و شـمولیت دختـران           ب یني دخترا ا منع آموختن سواد بر    – 2 

  در دانشگاه ها 



   29 تاریخچه حقوق بشر

   بر آمدن از خانه حتا، منع کار زنان در شعبات دولتی یا شخصی-3
   اجباري چادري براي زنانپوشاندن -4 
بـه نـسبت   زنـان  ضرب و شـتم  خاطر ریش نماندن و    ه   لت و کوب کردن مردان ب      -5 

  نپوشیدن چادري 
تا اینکه  . بوده باشند  ولو که نماز هم خوانده     نماز   يطر ادا خاه  ب مردممجبور ساختن    -6

متقی ترین اشخاص از نماز خواندن گریـزان شـده            ایشان یدر اثر این برخورد غیر اسالم     
  بود

 بـر   تا سرحدي که بعضی هـا      خاطر تخلفات کوچک  ه   ب  کیبل کاري کردن اشخاص    -7
  . جان می سپردنداثر آن

    دره زدن و قطع دست و  پاي-8 
 مخـصوصاً   ، میوه و خانه هاي مردم     يسوزاندن باغها ،  گور کردن اسیران جنگی    به   -9 

  در مسیر شاهراه ها
ـ                ،یقتل دسته جمع   -10   هاسیر گرفتن زنان و کودکان مـردم شـمالی و انتقـال آنهـا ب

 توان به صفت یک عمل خـالف     ی که این عمل ایشان را م      کمپ هاي جالل آباد و کابل     
  . به حساب آوردیم شرع و احکایعنعنه افغان

  هاي تعلیمی غیر علمی وغیر مفید براي مکاتب نیمه فعالبرنامه  طرح -11
   صحی و خدمات طبی  بی توجهی نسبت به مسایل-12
  نام اشخاص نامطلوبه  ب،ظیفه و غیر قانونی کارمندان دولت از وی اخراج گروه-13

عاشات بلند و   ین م یعکس تع  و بر     در طول چندین ماه    مورینأنپرداختن معاشات م   -14 
  اي خودغیر متناسب براي اعض

  ل در دستگاه اداري  رشوت و فساد غیر قابل کنتر-15
 جهـت کاریـابی مـردم و ترقـی و انکـشاف              کـه   سقوط تمام کا ر هـاي عمرانـی        -16
  الزم بودرکشو

،  کـه از طریـق رادیـو       یآهنگ هـای   خصوصاً   ، ملی نرفرهنگ وه بود سازي کلی     نا -17
جـشن هـا و      در   ی گردید ممنـوع قـرار دادن نـواختن موسـیق          یسینما پخش م   ،تلویزیون

ي خوشـی هـا     در اخالل کـردن  ،   پیکر تراشی   و  نقاشی  منع کردن  ،روزهاي ملی وتاریخی  
  )د مذهبییبه استثناي دو ع (محافل عروسی

 مردم یعنی نابود سا خـتن بـت         ی ارتکاب بزرگترین خیانت به میراث ملی و تاریخ        -18
و قاچاق آثـار تـاریخی و فرهنگـی بـه     .  که وجدان همه بشریت  را تکا ن داد    هاي بامیان 

  .ربیرون از کشو
قاچاق اعضاي بـدن آنهـا مثـل کبـد، کلیـه و            بعد از کشتن ایشان     قاچاق اطفال یا    -19
  چشم 
   زرع و قاچاق مواد مخدر  و کشت-20
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 ملـل متحـد     و فیصله هاي   یمردم و توقعات جامعه جهان     نادیده گرفتن اعتراضات     -21
  در زمینه رعایت حقوق بشر 

 خـصوصاً در مرکـز تجـارت    ، اعمال تروریستی در گوشه و کنار جهان براه انداختن -22
  .ا مورد دیگره جهانی و حمایت از تروریزم و ده

       
 هویت ان با همه هستی مادي و معنوي وحتا       در چنین شرایطی که زندگی مردم افغانست      

سف جامعه جهانی خصوصاً محافـل  با کمال تأ ،   بود قرار گرفته ملی آن  در معرض نابودي       
کـه منـافع و       تا وقتی  .، کننده این گروها   ي قدرتمند و به وجود آورنده و تربیت       و کشور ها  

 بودند  تماشا گر این صحنه هاي درد ناك      بی تفاوت   ،  امنیت خودشان در خطر قرار نگرفت     
فغانستان بحیـث همنـوع شـان       و ملت ا   به پیشگاه تاریخ      را ولیت شان ؤو ازین رهگذر مس   

  .ا نکردندددرست ا
 در  اداره موقـت و حکومـت انتقـالی       تأسـیس از شکست طالبـان و تروریـزم و          ولی بعد 
بـا دولـت   رف جامعه جهانی خصوصاً ملل متحد یکجا  فعالیت هاي وسیعی از ط ،افغانستان
 شـروع   ،در کـشور   حقوق بـشر      و حمایت  تأمین امنیت و    تأمین،   جهت بازسازي  ،افغانستان

ـ    ،از جمله با کمک قواي صلح ملل متحد و قواي ائـتالف           . شد صـورت نـسبی    ه   امنیـت ب
قانون انتخابات و قانون  ، توشیح شده قانون اساسی دایر و قانون اساسی   لویه جرگه ،  تأمین

 درمـردم  و   شـد  انتخابات ریاست جمهوري بر گزار احزاب سیاسی و  مطبوعات تصویب و      
 احیا و مکاتـب در سراسـر کـشور فعـال          سیستم تعلیم و تربیت   . ند نمود تکآن فعاالنه شر  

بحیث یک ارگـان ملـی       "افغانستان حقوق بشر    مستقلون  یکمیس" همهمتر از هم  . گردید
 قـانون   58 سـپس در مـاده       ،تأسـیس  1381 از جـو  16در  براي اولین بار    می  یمستقل و دا  

 فعالیـت هـا و     ،نامـساعد شـرایط   و تا اکنون با وجود      تسجیل شد    افغانستان   1382اساسی  
ر تافـ ک دمـ ت و آموزش حقوق بشر در کشور بـا ک ی رعا،تأمین را جهت  ه اي خدمات ارزند 

  .ه امید واري مردم گردیده استیاحوي خود انجام دا ده است که ماس
صورت کامل در کشور تطبیـق نگردیـده و مـوارد           ه   حقوق بشر ب   ،با وجود اقدامات فوق   

قانون شکنی و بقایاي تروریزم محو ، ي زیرا نظام تفنگ ساالر،ست زیاد انقض آن تا هنوز
 ، امنیـت  تـأمین  تـا     است کـه   از همین سبب  . دنده به موجودیت خود ادامه می    نگردیده و   

رفـع فقـر و     ،   و ترقی کشور   توسعه ، بازسازي ، کشور اتگسترش قدرت دولت در تمام ساح     
ندانـه بـراي مـردم      زندگی آبروم مین   و حمایت کامل حقوق بشر و تأ       تأمین ،عقب ماندگی 

،  همـه جانبـه و دلـسوزانه را از طـرف دولـت             ، اقدامات جـدي   ، بوده یشراهی درازي در پ   
 زمینـه    ایـن   مجامع و نهاد هـاي بـین المللـی در          ، افغانستان  بشر مستقل حقوق کمیسون  

  .ایجاب می نماید
  
  
  



  
  
  
  

  فصل دوم
   حقوق بشر و اصول کلی آنممفهو

  
  بشر حقوق م تعریف و مفهو-1

 یدر چند سند عمـده حقـوق  .  جهانی وجود ندارده معیار یگان ،در مورد تعریف حقوق بشر    
ی آن نیـز    یاعالمیه جهانی حقوق بشر و میثاقهاي اجرا      ،  بین المللی مثل منشور ملل متحد     

صرف نظر از اینکه تمـام      . تعریف روشنی از نظر قانونی براي حقوق بشر د اده نشده است           
 مـسلم انـسان     وقی حقوق بشر بحیث حق    یافل جهانی در مورد شناسا    افراد و مح  ،  هاکشور

 ایـن حقـوق اتفـاق    تطبیقیر و طرز تفس توجیه،، بر عکس در مورد معنی،  اتفاق نظر دارند  
علـت  ،   آن فرق می کنـد      تعریف و معنی    به  برداشت ها نسبت   ،نظر همگانی وجود نداشته   

  .خالصه کردتوان   هاي مختلف را در چند مورد زیر میاین برداشت
ـ  ا پیچیـدگی در مـو     ، ابهام –الف   ال  بـه نـسبت اسـتعم       حقـوق بـشر    یناه جهـ  د اعالمی

 بـه  مکان فرق می کند،  وهر زمان دري معانی نسبی که    اصطالحات و مفاهیم عام و دارا     
  . یادآور شدشرافت و کرامت انسان، حیثیت،  عدالت توان ازیگونه مثال م

 نـامتوازن اجتمـاعی     توسعهختلف و درجه    فرهنگ هاي م  ،  عادات،   موجودیت سنن  -ب
  .جهاناقتصادي و فرهنگی در بین ملل 

هـانی  لوژي هاي فلسفی اي کـه اعالمیـه ج   دئوی نظرات و ا   ،ا ه  اختالف در دیدگاه   –ج  
الت اصـ یزم یا    اندیویدوال عمده فکري  مکتب   و خصوصاً د  1.تحقوق بشر بر آن بنا یافته اس      

بنـاي   زیربناي اعتقادات فلسفی غرب و دومیزیری  فرد و کلکتیونیزم یااصالت جمع که اول      
آزا دیهـاي مـدنی سیاسـی        و  حقوق و دهد میلسفی شرق سوسیالستی را تشکیل      عقیده ف 
منـدرج در اعالمیـه جهـانی    ، اقتصادي،  آزادیهاي اجتماعی وکتب اولی و حقوق  برمزیادتر  

میـه  وین اعال این دو مکتب فکري که در موقع تـد        . می تکیه دارد  وحقوق بشر بر مکتب د    
ن اعالمیـه جهـانی      دو ابر قدرت جهانی از آن پیروي کرده و در تـدوی            ،ق بشر جهانی حقو 

  . برداشت مختلفی داشتند،یت اصطالح حقوق هر کدام از تعریف و ماه،نقش قاطع داشتند
ثابـت  ،  مجموعه قواعد ازلی   حقوق   ، و مکتب حقوق طبیعی    اندیویدوآلیزم  از نظر فلسفه    
 پایه عـدالت و     ، گرفته أت فرد انسان منش   عکه از طبی   تغیر ناپذیري است   و   غیر قابل انتقال  

 بـراي  ،را کـشف نمـوده   توانـد آن  سلیم می تشکیل می دهد و عقل  راخوشبختی  انسان 
                                                

ع تدوین اعالمیه جهانی حقوق بشر مراجعه شود قشدن اختالفات د رنظرات فلسفی در موروشنتر جهت 1-

 جعفر پوینده چاپ، تهران محمد تألیف گلن جانسون ترجمه " تاریخچه آنواعالمیه جهانی حقوق بشر"به 

  .  1381ر کاتوزیان تهران، ص از نا"قمنطق حقو"حقوق وع شود به جلد سوم فلسفه ج همچنان ر1378
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 یـک عـده   ومالکیت خصوصی ، امنیت،  آزادياین حقوق عبارتند از  .  خودبکار بندد  تسعاد
 را پایه و مبناي نظرات خود در مـورد  "صیخشاراده  " این مکتب حقوقی که   ،  حقوق دیگر 

برتـر از اجتمـاع و غایـت      ،   فرد انسان را یک کل واحـد و مـستقل           است، حقوق قرار دا ده   
داند و می گوید   از افراد علیحده می   ي ا  اجتماع را موجود فرعی و مجموعه      ، دانسته ,اصلی

و د از حقـوق     فـر ي اسـتفاده    اتا شرایط را بر   است  میان آمده   ه  ر این ب  خاطه  دولت صرف ب  
بـه نـسبت اینکـه      . تجاوز دیگران حفظ نمایـد    در برابر   و را   و آماده و ا   اآزادي هاي طبیعی    

 هـر  . راه زندگی خود را بیابـد   او  باید او را آزاد گذاشت تا خود        است دنیا آمده ه  انسان آزاد ب  
 محدود ادي فرد راآز وضع کند که ی یا قوانین،گاه دولت مانع استفاده از حقوق طبیعی شود  

 باید از قوانین طبعیت پیـروي      ه قوانین موضوع  ابراین،بن.  آن دولت غیر مشروع است     ،سازد
 از آن پیـروي  اقد  اعتبار بوده فرد ملزم نیـست کـه         در غیر آن ف    ؛ با آن موافق باشد    ،نموده

  .کند
یـان اراده   ب ار حقـوق    ،ات فوق قابل قبـول نبـوده       نظر ،که از نظر فلسفه مادي     در حالی 

را نـه دایمـی و ابـدي بلکـه یـک پدیـده                حاکم  در جامعه دانسته آن      و گروهاي   طبقات  
حقـوق در جوامـع سـرمایه     ،از نظر این مکتـب    . شمرند تاریخی اجتماعی و قابل زوال می     

.  طبقات حـاکم حمایـت مـی کنـد         ع غیر عادالنه و استعماري داشته از مناف       ت ماهی ،داراي
 افع تمام اعضاي جامعهن م ازنه پیدا می کند که حقوق وقتی ماهیت و معنی عادال      بنابراین،

 اهی ریهانزیرا شخص به ت. حمایت کرده و منافع جامعه را نسبت به منافع فرد مقدم شمارد
که جامعه بحیث شخصیت کلـی و اجتمـاعی و حقـوقی             در حالی . نمی تواند  هی برد یجاه  ب

فرد فقط در جامعـه رشـد    استعداد و شخصیت ،قادر به ایجاد تمام ارزش هاي انسانی بوده      
بـاط   منافع جامعه و فرد در عین برتـري منـافع جامعـه بـاهم ارت               بنابراین،. کرده می تواند  

 قوانین باید طوري وضع شود که به مالکیت خصوصی          ، این بربنا. ند، مکمل یکدیگر  داشته
یـع  که در توز    زیرا تا وقتی   . میدان ندهد  ، ا نسان توسط انسان دیگر است      ع استثمار بکه من 

اوات هیچ وقت در جامعـه  س م و عدالت اجتماعی  ،نعمات مادي نا برابري وجود داشته باشد      
 یک ترفند نظـام     جز  ،قوقی و خالی از محتواي عملی     شناختن مساوات ح  ،  بر قرار نگردیده  

  . مفریبانه چیز دیگري نیستا و وعده عوي دارسرمایه
اعالمیه جهـانی حقـوق بـشر    د ا در تدوین و درج مو  ،اي مختلف فوق   ه دیدگاهک از یهر

 بعـدتر  ، فوق نظام غالب حقوقی دولت هاي پیرو مکاتب       و د ،برعالوه،  گذاشتثیر خود را    تأ
 افکـار و اندیـشه علمـا و         ظام هاي حقوقی سایر کشور هـا و حتـا         در جریان جنگ سرد  ن     

 یـک از دانـشمندان و        هـر  که طوري. ر دا د  راثیر ق أا تحت ت  انحوي از   نحن را به    ادانشمند
  .دست دا دنده ی از حقوق بشر بییر هافسشخصیت هاي علمی و سیاسی برداشت ها و ت

ثیر مکاتب یاد شده و نفوذ دولت هاي بزرگ         ر از تأ  صتذکر مخت که  قابل یاد آوري است     
ی کم اهمیـت یـا نـاقص جلـوه دادن آن            عنمه  ند تدوین اعالمیه جهانی حقوق بشر ب      ررود

 که   است رات مختلف فلسفی و اجتماعی سبب شده       نظ ثیر متقابل  بلکه برعکس، تأ   ،نیست
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ـ اعالمیه جهانی حقـوق بـشر بـا کیفیـت عـالی و کـم نظ                 اهمیـت   ،ري تـدوین گردیـده    ی
  .ایدم ن کسبجهانشمول

 مختلف  يتنها بیان علل برداشت ها    پیشکش شده است،    طور مختصر   ه  باگر    ما دصمق
ست تر و در عـده  ر دهاکه سبب شده است  تا در بعضی از کشور. از حقوق بشر بوده است   

 تطبیـق  لهأکه امروزه مس طوري.  نقص آن گردد یا باعث تر اجرا  صورت ناقص ه  دیگري ب 
داغتـرین مـسایل روز را در صـحنه بـین           وین  تـر  مرکزي    از  حقوق بشر یکی    از و حمایت 

را براي همه کـس       آموزش و یاد گیري آن     ،المللی و مسایل داخلی کشور ها تشکیل داده       
  .مبرم می سازد

 اسـت  ی مجموع همان حقوق و آزادي هـای   ، از حقوق بشر در قدم اول       مراد ،هر حال ه  ب
که در اعالمیه جهانی حقوق بشر درج گردیده و با میثاقهاي بین المللی آن قدرت و الـزام                 

حقـوق  " "حقوق ملـت "نام، ه ستم حقوق داخلی کشور ها بکه در سی. ی یافته  است  یاجرا
 در قـوانین    "حقوق و آزادي هاي اساسی افـراد      "  و "ومیحقوق وآزادي هاي عم   " ،"مردم

ـ        بـشر یـاد   نـام حقـوق   ه اساسی شان درج و تضمین شده است، و در حقوق بین المللـی ب
 از طرف دانشمندان و اشخاص و افـراد بـه آن ارائـه    ه اي  سلیق گردیده و تعاریف گوناگون   

  : آن اشاره می شود ازد تعریفگردیده است که در زیر به چن
 حقوق بنیادین و انتقال ناپذیري  هستند که براي حیـات نـوع بـشر      ، حقوق بشر  –الف  

   1.  تلفی می شوندیاساس
  آزادیهاي عمومی یا حقوق و آزادیهاي فردي به مجموعه حقوق و امتیازاتی گفته            -ب  

  2.تضمین کند فرد الزم و ضروري شمرده، يرا براي رشد و اعتال  شود که جامعه آن می
مومی عبارت از آن حقوقی است که بـه انـسان بـه اعتبـار فـرد و عـضو        حقوق ع–ج  

 الزمی و ضروري می باشد و هیچ وقت ا مکان ندارد کـه انـسان از آن                  ،بودنش در جامعه  
آزادي و مـال ا و الزم و مقـرر          ،  غرض حمایت شخص  ه   این حقوق ب   ،ی شده بتواند  غنمست

  3.شد ه است
واسطه اینکه بشر است از آن بر خـور دار  ه ر فرد به حقوق بشر حقوقی هستند که     –د  
  4.است
طور عام حقوق بـشر را چنـین تعریـف    ه توان ب ا نتیجه گیري از تعاریف فوق میب –و  
  :کرد

                                                
  255 ص 1382ترجمه سید قا سم زمانی، تهران، . حقوق بین المللی. پروفیسور ربکاواالس 1-

  .196 – 195، ص 1380 داکتر منوچهر طباطبائی موتمنی، حقوق اساسی، تهران، 2-

   73، ص 1363نه رودکی، محل طبع ندارد، چاپخا.  عبدالکریم زیدان، حقوق فرد و دولت در اسالم3-
 گزیده هائی از اسناد بین المللی حقوق بشر، محمد الواالحرار رامزپور، نشر شوراي ترقی خواهان ملی -4

  .7، ص 1381افغانستان، کابل 
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 حـوزه ی است که اساس زندگی بشر را در         یاز حقوق و آزادیها    يا مجموعه   ،حقوق بشر 
فرد غیـر قابـل     از شخصیت   ،  ادهاقتصادي و فرهنگی تشکیل د    ،   ا جتماعی  ،حیات شخصی 

خاطر انسان بودن و عضویتش در جامعه تعلق می گیرد که با            ه   ب ، هر فرد  ه ب ،ال بوده انفص
  . انسان زیستیک توان بحیث   نمی انسلب یا فقدان

توان حقوق بـشر را      آیا صرف با مطالعه اعالمیه جهانی  حقوق بشر و میثاقهاي آن می            
  بصورت کامل شناخت؟

 حقوق و آزادیهاي اساسی مندرج در اعالمیـه جهـانی           ، شدیم الً نیز متذکر  قبکه   طوري
 عبارت از یک تعداد مـواد عـام و   ،شوند نام حقوق بشر یاد میه حقوق بشر که اصطالحاً ب 

ـ       ايداراي محتو  نوبـه خـود شـامل چنـدین نـوع حقـوق و       ه   وسیعی هستند که هر کدام ب
 و معنوي فـرد     يدگی  ماد  آزادیهاي جزئی و فرعی دیگري است که مجموعاً تمام ابعاد زن          

طـور  به  .  است خیلی وسیع و گسترده   آن   اندازه    و  حدود ،و جامعه راتحت پوشش قرار داده     
 آن پیشبینی   ی اگر تنها حق اشتراك در انتخابات را که در اعالمیه و میثاقهاي اجرای             :مثال
ك اشترا،  سیستم هاي انتخابات و چگونگی آن     : این حق شامل  ،   در نظر بگیریم    است شده

 ا شدن درچگونگی کاندید، زات ا نتخاباتیچگونگی مبار، گروها و افراد در انتخابات، احزاب
ـ ،  ي دهی أین حوزه هاي انتخاباتی و محالت ر      ین نفوس و تع   یتعی،  انتخابات ن کمیتـه   یتعی

ي أطریـق مراجعـه و ر  ، طرز العمل و شیوه ها یا اصول انتخابات    ،   انتخاباتی کارمندانها و   
، چگونگی حل و فصل اختالفـات انتخابـاتی       ،   اسناد انتخابات   تهیه  نام و  طریق ثبت ،  دهی

گردد که هر کدام به شکل یک نـوع حقـوق و             ا مسایل دیگر می    ه  ده وطرز شمارش آرا    
 در جلوه گر شده و بایـد توسـط قواعـد قـانونی تنظـیم و از جهـت علمـی              جداگانهآزادي  

معنی وسیع ه   حقوق بشر را ب    موزش آ به همین سبب  . چوکات حقوق انتخابات آموخته شود    
 تنها با آموزش منظم سیستم علوم حقوق و سیاست ، خالف تصور بعضی ها ،و گسترده آن  

مزیـد بـر   . و بـس  توان انجـام داد   بین المللی آن میخلی وداو از طریق کلیه رشته هاي  
ـ غیتاین حقوق نظر به     .  نسبی است  مآنچه مذکور افتاد، حقوق بشر داراي مفهو       ایط ر شـر  ی

ـ  معانی مختلفی کسب نموده و از سوي دیگر خود آنها نیـز در حـال تغی            ،زمان ومکان  ر و ی
حـق  ،  مدر شرایط ملی و بین المللی در سال هاي نو         یچنانچه نظر به تغی   . تحول می باشند  

 ي داراي اهمیـت مرکـز     وسعه پایدار بحیـث حقـوق مـسلم و حتـا          حفظ محیط زیست و ت    
 ی، علـوم حقـوق    ، بشر اضافه شده و همردیـف بـا آن         ست حقوق و آزداي هاي اساسی     یلدر

ـ                   دحفظ محیط زیست و حقوق بین المللی حفظ محیط زیست نیز بحیث رشته هـاي جدی
 ندر چنی .  می شود  ریس هم اکنون در دانشگاه هاي کشور ها تد        ه میان آمده،  علم حقوق ب  

  . رددانست و از آن حمایت کتوان حقوق بشر را  ت که میس اتیروص
  
  شربل کلی حقوق اصو – 2

 دوم  ، اول به معنی روش و طریقـه       :ودشعنی اطالق می    ماصول کلی حقوق بشر به دو       
  .به معنی ماهیت و کیفیت



   35 تاریخچه حقوق بشر

عـام   اصول کلی حقوق بشر به مجموعـه طـرق و روش هـاي               ، معنی اول  از نقطه نظر  
 نیـز یـاد مـی    ) پایـه -اصل (پنام پرنسیه  می شود که ب گفتهتطبیق و رعایت حقوق بشر      

 قواعدي اند که اساس و ماهیت حقوق بشر را          ، اصول کلی   و از نقطه نظر معنی دوم      دشون
  . بیان می کنند

 و عالی    یابد بحیث یک معیار در مورد ،خوب     حقوق بشر را    توان   از روي اصول کلی می    
نی جامعـه نـسبت بـه    عیها و وضعیت  و قوانین کشورمتوسط بودن حقوق بشر در احکام یا

 اصول کلی حقوق بشر بحیث معیـار قـضاوت          ،روي همین لحاظ  . داین حقوق قضاوت کر   
ل کلـی معیـار جهـانی       زیرا اصو .  است ردار بشر از اهمیت درجه اول بر خو        حقوق شناختو

در مورد حقوق بشر   ، کشور ها در سطح جهان       ینده تمام سیستم حقوق   کن بازگو    حتا ،داشته
 حقوق بشر و افکار شخصیت هـا و         هکه از مطالعه اسناد  بین المللی در زمین         ییتاجا. است

اصول کلـی حقـوق بـشر بـه      توان به صفت      می را موارد زیر  ،دانشمندان استنباط می شود   
  : شمار آورد

  

 و اصل مرتبط بودن، و جهانشمولیعمومیت اصل ، اصل انتقال  نا پذیري، اصل تساوي
  . اصل آزادي مانت اجرااصل ض، یگانگی

  

  :  اصل تساوي–الف 
ن معنی است که تمام افـراد بـشر          به ای  ،و حیثیت انسان بوده    ی از کرامت  این اصل ناش  

قـوم،  ،  زبـان ،  نژاد، جـنس  ،  نسانی با هم برابر بوده     آزادي هاي ا    و  حقوق زید در استفاده ا   با
دین و مذهب و سایر پدیده هاي طبیعـی و          ،  منصب و رتبه سیاسی یا دینی     ،  ییدارا،  ملیت

معیـار تمـایز و     ،  گرفت له تمایز افراد از هم قرار می       ها بحیث وسی   هاجتماعی که در گذشت   
 در نزد قانون یکسان بـوده،       ه هم ص نسبت به شخص دیگر قرار نگرفته،      برتري یک شخ  

ایـن اصـل در مـاده دوم        . طور یکسان حمایـت نمایـد     ه  قانون از حقوق و آزادیهاي همه ب      
، بـدون انـد   تو مـی هـر کـس     " : مشعر است کـه    ، درج گردیده   حقوق بشر  اعالمیه جهانی 

 سیاسی یـا هـر عقیـده        همذهب عقید ،  زبان،  رنگ،  هیچگونه تمایز مخصوصاً از حیث نژاد     
از تمام حقوق    ،  والدت یا هر موقعیت دیگر    ،  ثروت،  وضع اجتماعی ،  ر و همچنین ملیت   گدی

 دولت هاي عضو    ."ي که در اعالمیه حاضر ذکر شده است بهر مند گردد          او کلیه آزادي ه   
اجتمـاعی و   ،  اقتـصادي ،   میثاق هاي بین المللی حقوق مـدنی       گاننندملل متحد و امضا ک    

 این میثاق هـا تعهـد نمـوده انـد کـه اصـل       2 و بند یک ماده    2فرهنگی در بند دوم ماده      
تساوي را در اجراي کلیه حقوق و آزادیهاي بشر در عمل و در قوانین شـان رعایـت کننـد     

 چنانچه ایـن    ، در عمل اجرا نمایند    ده،ز گنجانی اصل مذکور را در قوانین اساسی خویش نی       و
  . افغانستان تسجیل گردیده است1382 قانون اساسی 22اصل درماده 
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  :  اصل انتقال ناپذیري-ب
آزادیهاي بشر از شخصیت او قابل انفکاك نیستند چرا که بدون           و معنی که حقوق     نبدی

و حیثیـت   براي انسان  ندکهو آزادیهای مین حقوق   ه. توان فرد را بشر نامید     این حقوق نمی  
  . شخصیت او را رشد می دهند،کرامت اعطا کرده

چـه از رهگـذر اراده   ،   محروم شـود    خود  حقوق ذاتی   از نداهیچ موجود انسانی نمی تو    (( 
تواند فرد را مجبـور سـازد         خالصه هیچ دولت و هیچ کس نمی       1)) .....او  خود یا قانونگذار

. ی از آن رابه دیگران واگذار کندسمته تمام یا ق یا اینکنظر نموده،که از حقوق خود صرف     
ـ           واین حق .  خود شخص نمی تواند    حتا کـسی دیگـري   ه  ق و آزادي ها را از خود سلب یـا ب

  .  نمایدشبخش
 حقـوق و آزادي هـاي       ،نگامثالً از برد  (  حیوان خواهد بود نه انسان     ،در غیر این صورت   

رفتند نه    اشیا و اموال به شمار می       جمله  سلب شده بود به همین سبب آنها از        زوره   ب شان
 در چندین جاي اعالمیه جهانی حقوق بشر خصوصاً در مقدمه آن به اصل            )به حیث انسان  

  .اشاره شده استفوق 
  

  :  اصل عمومی و جهانشمولی–ج 
 بـازگو   ، آن وسایر اسناد بین المللی     ی میثاقهاي اجرای  ،سراسر اعالمیه جهانی حقوق بشر    

ـ . جهانشمولی حقوق بشر است   می و   کننده جنبه عمو   ، چهـارم ،   اول، سـوم   يگراف هـا  اراپ
 خانواده بـشري صـاحب      يکلیه اعضا " مقدمه اعالمیه جهانی که در آن ها       ششمپنجم و   

این حقوق بحیث آرمان مشترك براي تمام مـردم و کلیـه ملـل           این حقوق دانسته شده و    
  . ها را نشان می دهد جهانی بودن این حقوق و آزادي اعالم گردیده است،"....جهان

 درج این حقوق و آزادي ها در منشور ملل متحد و اعالمیه جهانی و تعهـد دولـت                   ،ومد
 واضح ترین نمونه جهانی بودن ،یقوق در میثاق هاي اجرایحهاي جهان براي اجراي این   

  .ست اآن
نفر یا یک گـروه   عمومی بودن این حقوق به این معنی است که تمام افراد بشر نه یک      

 بایـد ازیـن حقـوق و        ،جهـان در تمـام     و باالخره    هام کشور در تما   مردم بلکه تمام ،  اصخ
خـورد و   ،  مرد،   به این معنی است که هر فرد اعم از زن          ،همچنین.  بر خوردار شوند   آزادیها
نـادان و   ای  یا غیر روحانی دانشمند،روحانی،  پیر و جوان کارکن دولت ها یا غیر آن        ،  کالن
 صـاحب ایـن حقـوق و    ،یکسان چه در کشور خود چه در سطح جهـان  طور  ه   همه ب  ،غیره

جنبه فهمیدن  مثال ساده تر براي     . طور یکسان مستفید شوند   ه   باید از آن ب    ،آزادي ها بوده  
  :  درج کلیماتی از قبیل،هاي عمومی و جهانشمولی حقوق بشر

                                                
، ص 1377ترجمه حین شریعی طرز کوهی، تهران، .  اقتباس از حقوق بشر در پرتو تحوالت بین المللی-1
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، "هــر کــشور"، "نتــوا هــیچکس را نمــی"، "تمــام افــراد" ،"هــر کــس حــق دارد"
 خصوصا ً در اول هر ماده از اعالمیه ها و میثاقهاي          ،وغیره ."هاي طرف این میثاق   رکشو"

 بـین  ان از طـرف قانونگـذار  ،جداگانه ،هار هر ماده از قوانین ا ساسی کشور       بین المللی یا د   
  .المللی و د اخلی است که باید به آن توجه نمود

بـق میثاقهـاي بـین    قابل یاد آوري است که اصل عمومی و جهانشمولی حقوق بـشر ط  
شمول کشور ها   م اجتماعی و فرهنگی     – حقوق مدنی وسیاسی و حقوق اقتصادي        ،المللی
نه تنها حق هر فرد در ) حقوق بشر ( و آزادي ها حقوق یعنی این. نیز شد ه است  ها و ملت 

صورت مجموعی نیز   ه   حق هر کشور و هر ملت ب       ، بلکه در عین حال    ،یک کشور یا جهان   
  . شناخته شده است

  

  :  اصل مرتبط بودن و یگانگی–د 
تمـام  . ند، الزم و ملزوم یکدیگر این معنی که حقوق بشر همه با یکدیگر وابسته بوده به

همـه ایـن    . تکمیلی و متمم محسوب می شـوند        چارچوب یکصورت کلی   ه  این حقوق ب  
نسان را ی شخصیت ایتواند رشد و شکوفا مجموعی میبه شکل   و    پارچگی حقوق در یک  

 از نکـه یـک ماشـی    طوري.  را برایش میسر سازد آنزندگی انسانی و سعادتمندانه   ،  ینتأم
از کـار مـی     کامالً  ن یکی از پرزه ها      د ساخته شده و با کمبود یا خراب ش        پرزه جات متعدد  

بر آورده نشود، زنـدگی آن دچـار        مثالً  اگر یکی از ضروریات زندگی      به همین ترتیب    ،  افتد
تمام حقـوق و    ،  ق زندگی یا حق کار از فرد سلب شود        حثال اگر   م. اختالل ورکود می شود   

قوق و آزادي هـاي بـشر       حهمه  . گردد  دچار رکود می    دیگر آن متأثر گردیده،    ي ها آزادي
. طور متوازن بـر آورده شـود  ه  ب پارچگی الزمه زندگی انسان است و همه آنها باید در یک         

 هیچ کس   لذا. هم و ضروري است   دمفر خود براي    ر کدام از آنها در جاي خود و به نوبت         ه
 و از تـأمین ین حقوق را   ا  بهانه هاي مختلف یک یا چند نوع از        به حق ندارد    یو هیچ دولت  

  .متباقی آن سر پیچی کند
هیچ یک از مقررات اعالمیه حاضر      " : اعالمیه جهانی حقوق بشر مبنی براینکه      30ماده  

ـ     یر شود که متضمن حقی براي دولتی ی     عبنباید طوري ت   ه ا جمیعتی یـا فـردي باشـد کـه ب
برند و یا ندرج در این اعالمیه را از بین بموجب آن بتواند هر یک از حقوق و آزادي هاي م 

  .  در حقیقت بازگو کننده اصل فوق است,"در آن راه فعالیتی بکنند
 نیم قرن از  تصویب اعالمیه جهانی حقوق بـشر    بر  در زمان کنونی که اضافه     ،سفانهأمت
 قسمت از حقـوق بـشر مثـل     یکعده دولت ها یا اشخاص روي         هنوز هم یک   ،گذرد می

 فکـر    آن عکـس عده دیگري   و  ده  وید نم کأ ت صورت مبالغه آمیز  ه   سیاسی ب  - حقوق مدنی 
را   آن ومدنی و سیاسی را بی اهمیـت شـمرده          انتقاد و غیره حقوق    ,گفتار،  کرده حق بیان  

  .نمایند سانسور می
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  :  اصل ضمانت اجرا-هـ 
کشور  یعنی اینکه حقوق و آزادي هاي پیشبینی شده در اعالمیه جهانی و قوانین داخلی     

س پ.  اتخاذ گردديمؤثر تدابیر  آندر عمل تطبیق و به خاطر شده، ها براي افراد باید اجرا   
ضمانت اجراي حقوق بشر عبارت از مجموعه تدابیر و اقدامات ضروري و الزمی در سطح               

زیـرا یکـی از خصیـصه هـاي         . است تطبیق و اجراي حقوق بشر       ملی و بین المللی جهت    
الزمـی و حتمـی بـودن       ،  د اجتمـاعی  عحقوق نسبت به احکام و قواعد اخالقی و دیگر قوا         

  .اجراي آن به نیروي اجبار دولتی است
 ضـمانت  -2 ضمانت اجراي ملـی  -1 :دوشکل مهم تجلی می یابده این ضمانت اجرا ب   

  .اجراي جهانی یا بین المللی
  

   :بشرضمانت ملی یا داخلی حقوق  -1
 ضمانت اجتماعی و مادي ج  - ضمانت حقوقی ب   –در نوبت خود به سه شکل الف        که  
  .  ضمانت اجراي سیاسی تقسیم  می شود–

 یعنی  اینکه حقـوق و آزادي هـاي افـراد در قـانون اساسـی      -:  ضمانت حقوقی –الف  
 ي راه هـا  ،رسمیت شناخته شده  ه  قوقی ب  رسماً از نظر ح    ه،کشور و قوانین دیگر درج گردید     

و .  حقوق مذکور نیز در قانون پیشبینی گـردد        ضاستفاده و جلوگیري از نقص و عواقب نق       
ص مذکور پرسـش     شخ  از در صورت تخلف از طرف افراد و اشخاص یا ارگان هاي دولت           

 واین نوع ضمانت حقـوق بـشر تقریبـاً در قـوانین اساسـی               .  حقوق افراد اعاده گردد    شده،
  .قوانین عادي اکثریت کشور هاي عضو ملل متحد درج گردیده است

تعداد از حقوق و ن معنی است که یک     آه  این ب :  ضمانت اجراي مادي و اجتماعی     –ب  
 آن جلـوگیري    ی قادر نیست که از نقـض      یرد به تنها   ف ،ه اجتماعی داشته  بآزادیهاي فرد جن  

ین راه به کمک جامعه و دولت نیازمنـد          ا درکند یا زمینه استفاده از آن را مهیا سازد، بلکه           
 را براي فرد بایـد  ها و زمینه استفاده از آن هات از حقوق و آزادی    سمپس تضمین این ق   . است

 حقـوق  تأمینجا دولت در قبال فرد و ین ایعنی در. س آن دولت فراهم سازدأجامعه و در ر   
  .ولیت داردؤآن مس
 زمینه هاي مختلف و غیره که کاریابی در و تعلیم و تربیت  ،  خدمات صحی ،  طور مثال به  
ن مقررات و معیـار هـاي حقـوقی آن    ی تعییی قادر به انجام آن نبوده دوم، فرد به تنها   اول،

 هـاي   طـرح  در زمینه اجراي این حقـوق و آزادیهـا بایـد دولـت               لذا. دولت است ه  متعلق ب 
ینه فعالیت فرد    زم ، جامعه طرح نموده   توسعهاجتماعی و فرهنگی راجهت رشد و       ،  اقتصادي

  .را آماده ساخته و عمالً به آن کمک نماید
به این معنی که در هر کشور افراد ملـت بحیـث صـاحب       :  ضمانت اجراي سیاسی   –ج  

ـ  ن طبق قانون اساسی باید افراد بتوا،اصلی حق حاکمیت شناخته شده    ي آزاد خـود، أا رنـد ب
ک را پی ریزي کننـد کـه         یک حکومت دموکراتی   الن امور سیاسی را انتخاب نموده،     وؤمس

ممثل واقعی اراده آنها باشد تا زمینـه اشـتراك مـردم در اداره امـور کـشور مهیـا گردیـده             
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 ،فقط در سایه چنـین نظـامی      . نظم حقوقی در کشور مستقر گردد     وامنیت  ،  حاکمیت قانون 
آزاد و همه جانبه مستفید     ه طور   توانند از همه حقوق و آزادي هاي اساسی خود ب          افراد می 

راده یـک یـا      که فقـط ا    اد و اقتدار گر   ستب نظام م   حاکمیت یک  در غیر آن در تحت    . گردند
 آن مـشکل  حقوق بشر و حمایت از  ،   سخن گفتن از دموکراسی    چند فرد حکومت می کند،    

  .و بی مورد است
  
   : ضمانت اجراي بین المللی -2

ل قانونی تضمین شکه  بی  میثاق ها و سایر اسناد حقوق       ،که از طریق صدور اعالمیه ها     
سـازمان هـاي بـین المللـی        ،   از طریق تعهد دولت هاي عـضو ملـل متحـد            است گردیده

این ضمانت اجراي حقوق    . ی پیدا می کند   ی نیروي اجرا  ،خصوصاً  فشار افکار عامه جهانی     ،
که ضمانت اجراي    طوري.  کند یمروز اهمیت زیاد تر کسب      ه  روز ب ،  بشر در جهان کنونی   

ین مورد در فصول بعدي مفصل تر  ادر ما. رار می دهدقر تحت الشعاع ملی را هر چه بیشت
  . صحبت خواهیم کرد

  
  :  اصل آزادي-و

  اصـول و  از  در عین حال یکی    ،آزادي مانند حق زندگی از گرانبها ترین حقوق فرد بوده         
حـق  "بدین معنی که انـسان هـا      .  می باشد  ز هاي مهم اجراي سایر حقوق انسان نی       شیوه

ند سر نوشت خود را  و ترتیب زنـدگی را در چـارچوب جامعـه بـا شـرط وجـود                    داشته باش 
 پیـدا    تضاد یمازمانی که اقدامات سر نوشت ساز فردي با سود عمو         تفردیت خود بسازند و     

و مخترعـان و مکتـشفان بـا        ،  ن نـامی  امتفکـر  نظریه پردازان بزرگ،  . به پیش روند  ،  نکند
تنها . میلی می توانند خالقیت داشته باشند      آزاد و بدون ترس از محدودیت هاي تح        محیط

 باید  ،عالوهه  ب. د می کشاند  ی افق هاي جدی   یآزادي است که شخصیت انسان را به شناسا       
  1. " و امکانات برابري در اختیار افراد باشد تا از آزادي به نحو مطلوب استفاده کنندرازاب

مـل اجـرا   نی خود را در عفرد به هیچ صورت قادر نیست حقوق انسا   ،  بدون عمل آزادانه  
که همیشه مرادف هم استعمال      طوري. الزم و ملزوم یکدیگرند   وجود حق و آزداي     . نماید

 حـق  ات آزادي را جانشین کلمـ مه کل،نافکر مت، نظر به اهمیت آزادي بساو چه . می شوند 
اد افر. جاي کلمات حقوق اساسی فرد، آزادي هاي اساسی فرد گفته اند      ه  مثالً ب . نموده ا ند  

 آزاد می توانند از حقوق خود استفاده نموده استعداد هـا و  اربشر فقط در سایه اعمال و کرد 
  .دنی بخشی شخصیت خویش را رشد و شکوفا،قابلیت ها را در خود پرورش داده

اعالمیـه جهـانی    ،   بار در اسناد بین المللی مثل منـشور ملـل متحـد            ر سبب با  نبه همی 
 یکجـا بـا کلمـه       همه موارد کید صورت گرفته است و در       أحقوق بشر در مورد آزادي فرد ت      

 اساسـی  این اصل در تمام اسناد حقوقی بین المللـی و قـوانین           .  است  شده حقوق استعمال 

                                                
   .186 ص 1380 و کلیات حقوق اساسی، تهران، ی، مبانیالل الدین مدنداکتر سید ج 1-
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 کشور ها آزادي    ودربساسفانه در عمل در بسا موارد     أ ولی مت  کشور ها تضمین گردیده است    
  . هاي افراد یا محدود یا بکلی از بین برده شده است

، عقیـده ، کـار ، ست که انسان از حقوق خود مثالً حق آموزش         ا زادي خواستار این  اصل آ 
صورت دلخواه ه  بدون هیچ نوع محدودیت غیر قانونی ب،طور آزادانهه فکر و بیان و غیره ب     

 اضـافی بـه آن      ، هـیچ حـدود    که حقوق دیگران را متضرر نساخته      استفاده کنند، تا موقعی   
 ، محـدود شـود  يگـاه آزادي فـرد از طـرف کـسی دیگـر       این هر     بر هوعال. گذاشته نشود 

  . نمایدتأمیني را وکه از آزادي فرد حمایت نموده مصونیت  ت استولبرد
 از آن هـا از جملـه حقـوق          يقابل یاد آوري است که آزادي انواع زیادي دارد که بسیار          

  .را بررسی خواهیم کرد  در فصول بعدي آنه، مادبشر بو
  
  : حقوق بشرهاي بندي انواع و تقسیم  -3
 سهولت در مطالعه و آموزش آن     ،  رض از تقسیم حقوق بشر به انواع و اشکال مختلف         غ

، رشـته هـا   ،  که علم حقوق بحیث یک اصطالح و مقوله کلی به بخـش هـا              طوري،  ستا
طور جداگانه ولی در ارتباط با دیگري مورد مطالعه ه ر یکی ب ه قواعد تقسیم شده     و هانهاد

 مقوله حقـوق بـشر   ،سازد اه آموزش را براي آموزنده هموار و تسهیل می   ر ،قرار دا ده شده   
کـه در     حقوق بشر طوري    این که  چه،   شامل قاعده فوق است    ، عام منیز بحیث یک مفهو   

 فرعی متعدد تقسیم مـی شـود کـه هـر            اشاره شده به اجزاي اساسی و بعدا      سطور گذشته   
  . شود علوم حقوق آموخته میجداگانهقسمت آن در رشته هاي 

 بلکـه همـه     شامل یک یا دو عرصه زندگی فرد نـه،        ،  لذا حقوق بشر با انواع متعدد خود      
 گیرد که اگر این عرصه ها از هم تفکیک و در هر یک            عرصه هاي زندگی او را در بر می       

نفر عـادي راه خـود را         یک ، نوع حقوق مرتبط به آن تشخیص و مطالعه نشود         ، آن عرصه
وق فردي یا بـشري  م حقا منسجم، کلی و منطقی در زمینه تم       نمی تواند تصور    و گم کرده 

  .فاده کامل یا دفاع از آن بر آید بنابر آن در صدد استخود پیدا نموده،
ین زمینـه نیـز      ا معیار یگانه نداشته در   ،  تقسیم حقوق بشر به انواع و اشکال جداگانه آن        

ما . دست داده انده ی از آن ب تقسیمات،هر عالم و دانشمند یا نظام حقوق بنابر صوابدید خود
  .کنیم جا با ذکر مختصر از چند نمونه این تقسیمات اکتفا می ین ادر

  
در نوبـت خـود   ، )و مـساوات ، آزادي (دوقسم کلـی  ه  بشر را ب    حقوق ،یکی از دانشمندان  

  :مساوات را به
  ،  مساوات در برابر قانون-1
   مساوات در مقابل دادگاه ،-2
  الیات، مساوات در پرداخت م-3
   تساوي در مشاغل دولتی و-4
  . تقسیم نموده است) خدمت عسکري ( تساوي در نظام وظیفه-5
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  .ع زیر تقسیم کرده استانواهمچنین آزادي را به ده شکل و 

 آزادي عقاید سیاسی و مذهبی-5 آزادي فردي -1
ــابرات -9 ــستیآزادي مخـ و  پـ

تلگراف 
1 تعلیم و تربیت يزادآ-10مطبوعات  يآزاد -6 مصونیت منزل -2

 اجتماعات  ي آزاد-7ملک اموال ت -3
تشکیل انجمن  يآزاد -8 شغل و کار -4

  

 استاد شهیر و نامدار حقـوق اساسـی کـه           ،مرحوم داکتر ابوالفضل قاضی شریعت پناهی     
در اثر بزرگ خود حقـوق اساسـی و نهـاد    ، رحمت حق پیوست ه  چند سال پیش در ایران ب     

 حقوق و آزادي هاي اساسی افراد را در فـصل اول آن تحـت               ،تر پنجم ف دهاي سیاسی در  
  .چنین تقسیم بندي نموده است "حقوق فردي و آزادي هاي عمومی": عنوان

  ،  آزادي هاي مربوط به اعمال فردي–الف 
  ،  آزادي هاي اندیشه–ب 
  ، آزادي هاي تجمع-ج
  . آزادي هاي اقتصادي و اجتماعی–د 
  

  : مربوط به اعمال فردي آزادي هاي –الف 
  ،  امنیت-1
   آزادي و مصونیت مسکن،-2
   تعرض ناپذیري مکاتبات،-3
  . آزادي رفت و آمد-4

  :  آزادي هاي اندیشه–ب 
  ین،ی و آ آزادي عقیده-1
  ،  آزادي آموزش و پرورش-2
   آزادي اخبار و اطالعات،-3
  . آزادي نمایش-4
  

  : جمعت  آزادي هاي گروه بندي یا -ج 
  ،ادي تجمع آز-1
   آزادي سازمان پیوندي -2
  

  :  آزادي هاي اقتصادي و اجتماعی-د
  لکیت، ما-1

                                                
   .225 – 222ص . 1340حقوق اساسی، چاپ هفتم، تهران، . داکتر قاسمزاده -1
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        ، آزادي بازرگانی و صنعتی-2
   آزادي کار،-3
  

   1.یی آزادي سندیکا-4
بنـا و  مشود تقسیم بندي دو استاد مذکور با اندك تفـاوت ظـاهري    ه دیده می   ک طوري

لیف اب حقوق اساسی یا اصول مشروطیت تـأ       از کت اساس یگانه دارد، که مرحوم قاسمزاده       
 هــ ق در  1328میرزا مصطفی خان منصور السلطنه که تقریباً صـد سـال قبـل یعنـی در          

اساساً مربوط بـه تقـسیمات کالسـیک        که  اقتباس نموده است    .  است لیف گردیده أایران ت 
ثر بوده  متأي غربی خصوصاً فرانسه      است که از نظام حقوقی اروپا      19 و   18حقوق در قرن    

  . ساجا ها اقتباس شده استبو در 
 توسـط تقریبـاً تمـام    یاین شیوه تقسیم حقوق و آزادي هاي اساسی بشر با اندك تفاوت       

 افغانستان و کشور هاي همسایه تقلیـد شـده اسـت کـه بـا                ،یرانا استادان حقوق اساسی  
  .محتوا و معنی امروزي حقوق بشر مطابقت ندارد، وسعت

  .مشاهده می رسده سیمات فوق سه نقیصه مهم در آن با یک نگاه به تقب
ی اسـتوار   لمـ که معلوم نیست بـر کـدام معیـار ع         ،  اساساً نادرست بودن این تقسیمات    -1

  .گردیده است
اولی . آزادي هاي اساسی بشر در این تقسیمات محدود بودن فهرست اسامی حقوق و      -2

تنهـا چهـارده نـوع آزادي را         نوع و دومـی      15پنج نوع تساوي و ده نوع آزادي و مجموعاً          
مورد مطالعه قرار دا ده است که به هیچ صورت براي بیان و آموختن حقـوق بـشر کـافی                    

یک یا چند آن از اعالمیه جهانی حقوق بشر که در هر ماده   ماده27  اینکه چه.  نمی باشد 
ـ زادي هاي اساسی بـشر اختـصاص دارد،   به حقوق و آ    ،نوع حقوق بیان گردیده    عـالوه  ه  ب

  هـاي   یک سلسله حقوق و آزادي     ،که قبالً نیز اشاره کردیم بعد از تصویب اعالمیه         وريط
.ست اضافه گردیده است که به تعداد حقوق اساسی بشر افزوده استینوبه این ل

والفضل و یک تعـداد اسـتادان       ب ا ادست خصوصاً ا ،  تعویض کلمه حقوق به کلمه آزادي     -3
 يهـا ست اسامی حقوق و آزادي      یاز ل ،  مومی آن دیگر بکلی کلمه حقوق راغیر از عنوان ع       

 اینها در همه جـا آزادي     . که معلوم نیست انگیزه آن چه باشد      اند  اساسی بشر حذف نموده     
شاید این .  ولی از کلمه حقوق نامی نبرده اند       اند  عمومی و آزادي هاي اساسی نوشته      هاي
: عمل

نام ه بستگی آنها بدلفتگی و از شی-2،  از عدم دقت آنها به معنی حقوق و کلمه آزادي         -1
شتباه بزرگی بوده، باعـث     هر حالت ا  ه   که ب  د ناشی شده باش   يآزادي ویا کدام انگیزه دیگر    

ضمون حقـوق بـشر توسـط        و برداشت هاي مختلـف از معنـی و مـ           ی غلط فهم  گمراهی،
 اسـتاد  ر چنین اشـتباهی در خـو  ، مقامات مختلف اجتماعی و سیاسی گردیده    خواننده و حتا  

                                                
   .1383حقوق اساسی ونهادهاي سیاسی، تهران، والفضل قاضی، شریعت پناهی بداکتر ا1-
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تـرویج و تفهـیم حقـوق       ،   استاد حقوق اساسی که مستقیماً وظیفـه تعلـیم         ،وصاًحقوق خص 
 دالیل بـراي رد ایـن شـیوه کـار خـصوصاً            .ستی ن ده دارد وآزادي هاي اساسی بشر را بعه     

 نداشـته   راتعویض کلمه حقوق به آزادي زیاد است، ولی مـا اینجـا قـصد منـاظره علمـی                 
: می کنیمهر اشابه طور نمونهو دلیل ده یکی بمختصراً 

 در آن .ر است به تعاریف آنها مراجعه شـود براي یگانگی یا تفاوت حقوق و آزادي بهت      -1
. می گردداضحو هاصورت تفاوت آن 

مـدت سـه    بشرکه طیبود خوداعالمیه حقوق   میی یک کلمه کامالًدواگر معنی این  -2
ر  مجمـع عمـومی صـدو      جلـسه  حقوق بشر و سه       جلسه بحث انگیزکمیته   85سال باتدویر 

 اعالمیه جهانی آزادي هاي بشر می بود نه حقوق بشر،، بایدیافت
در عین اینکه آزادي به صفت یکـی از  ، که در بخش اصول کلی متذکر شدیم       طوري-3

 و  تکنیک هـاي مهـم اجـراي     هاروشاصول، حقوق اساسی بشر است اما اساساً یکی از       
 ،تواند شـامل آزادي باشـد   می ی هر نوع حقوقیقبدینطر. رود شمار میه  بنیز  حقوق افراد   

 ل،زیـرا  او   . یعنی به شیوه آزادانه تطبیق شود ولی هر آزادي نمی تواند شامل حقوق باشد             
.  اسـت  ممکـن ن حقوق زندگی آن غیـر       وانسان می تواند بدون آزادي زندگی کند ولی بد        

 و دنداشـت را گفتن و غیره ، خوابیدن،  اما حق خوردن ند بردگان هیچنوع آزادي نداشت    ،مثال
 عنصر حق و تکلیـف اسـت        و شامل د  ، اگر کمی دقت شود حقوق     دوم،. زندگی می کردند  

 در حـالی  .  در قبال یکدیگر ایجاد می نماید      ،هر دو  لتوکه حقوق و تکالیفی براي فرد و د       
 و امتیاز است نـه      ق زیادتر شامل حقو   ، یک جهت داشته    تنها  آن نظر به تعریف   ،که آزادي 

.تکلیف
 مبالغه می کنند، فرد را در ، آزادي فرد نه حقوق آنبراي فقطکه  یپس درحقیقت کسان  

زیرا بسیاري از حقوق افراد جنبه اجتماعی و        . نه حمایت . ولت خلع سالح می نمایند    قبال د 
بلکـه  ،  کننـد تأمینی قادر نیستند که در سایه آزادي آنرا ی خود شان به تنها ،سیاسی داشته 

خدمات صحی و غیره از مکلفیـت هـاي   ، علیم و تربیتحق ت، اینگونه حقوق مثالً حق کار 
کـه افـراد از    در غیـر آن وقتـی  . که در صورت ناتوانی فرد،براي او انجام دهد. دولت است 

 حقوق مسلم خـود گردنـد، راهبـران         تأمینقت بار به تنگ آمده از دولت خواهان         رزندگی  
ا براي شما تهیه کند شما هرچیزي رودولت نمی تواند هر کار   " دولتی به آنها خواهند گفت    

  ."پولدار شوید و خوشبخت زندگی کنید، آزادید بروید در بازار و امور خصوصی کار کنید 
 افـراد   روي  اي ثیر گمراه کننـده    تأکید در قسمت آزادي می تواند تأ       همچنین بر عکس  

  . دیگران باز دارد و اجراي تکالیف شان در قبال جامعهاز آنها را،نیز وارد نموده
 خـصوصاً  , حقـوق بـشر   در نظر داشت مطالب فوق و با در نظرداشت اعالمیه جهـانی  با

،  مـدنی سیاسـی و حقـوق اقتـصادي         میثاقهـاي حقـوق   تقسیم بندي هاي حقوق بشر در       
 حقوق بشر و بـا در       شکل هاي    از یاجتماعی و فرهنگی و با در نظر داشت ماهیت هر یک          

ه هاي شخصی، سیاسی، اجتماعی     چون عرص نظر داشت عرصه هاي زندگی جامعه و فرد         
بـا درنظرداشـت    و  اجرا می شوده میان آمده، در آن ب   ین حقوق  ا که هر یک از   و فرهنگی   
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 حقوق بشر را به دو بخش        در مورد  جا تحقیق  ین ا  ما در  ،طرق و اصول اجراي حقوق بشر     
ترتیـب   بـا عنـاوین مـشخص    جداگانهگراف یا جزئیات اراو هفت فصل و هر فصل را به پ       

که فصل اول و دوم از بخش اول به تاریخ و کلیات حقوق بـشر و           . ه، تقسیم نموده ایم   داد
اما . حقوق بشر اختصاص یافته است     ي ششم و هفتم در بخش دوم به حمایت از         فصل ها 

چهارم و پنجم   ،  تقسیمات  انواع مختلف حقوق بشر در چهار عرصه زندگی به فصول سوم            
کـه  اسـت    پروژه تحقیقی حاضر اختصاص یافتـه        از بخش اول یعنی سه فصل از مفردات       

  : عناوین سه فصل مذکور که به تقسیم انواع حقوق بشر اختصاص داده شده عبارتند از
  )شخصی ( افراد در عرصه زندگی مدنیيحقوق بشر: فصل سوم

  )دولت و شخصیت ( سیاسیحوزهحقوق بشري افراد در : فصل چهارم
 هر یـک از .  اجتماعی و فرهنگی–اقتصادي   افراد در عرصه     ريحقوق بش : فصل پنجم 

شـروع   از مـا  کـه  خود به انواع مختلف حقوق بشر تقسیم شـده اسـت  این فصول به نوبت   
  جداگانـه  طوره  ب را انواع مختلف حقوق بشر   زیر هرفصل   فصل سوم تاختم فصل پنجم، در     

  . بررسی خواهیم کرد



  
  
  

  فصل سوم
  )شخصی ( زندگی مدنیحوزهحقوق بشري افراد در 

  
 زندگی شخـصی  ، حقوق آنها در حوزه مهمترین بخش حقوق و آزادي هاي اساسی بشر       

طور خاص از طرف فالسفه و دانـشمندان       ه   که ب   اساسآ همین حقوق و آزادي هایند      ،است
 عبارت از حقوقی اند کـه از طبعیـت بـشر منـشا گرفتـه واز              ادگردیده، ی نام حق طبیعی  ه  ب

 است کـه حـاکم بـر        ينظر حقوقی مجموعه قواعد   شخصیت آنها جدایی ناپذیر است و از        
  .ظیم می نمایندن او را تی زندگی شخص، حوزهحیات انفرادي شخص بوده

  
  : مهمترین خصوصیت این حقوق وآزادي ها عبارتند از 
 یعنی اینکه نفع و ضـررآن زیـاد تـر متوجـه خـود      ، تنها به خود شخص تعلق دارند      -1 

  .شخص است
تواند ایـن حقـوق را در زنـدگی روزمـره      ران هم می خود شخص بدون کمک دیگ  -2 

  .کار بندده خود ب
  این حقوق و آزادي ها الزمه شخصیت انسان بـوده شـخص بـدون آن نمیتوانـد                   -3 

  .زندگی کند
عنی  واجراي این حقوق و آزادي ها رعایت حقوق دیگران است ی           تأمین یگانه شرط    -4

 فرد باید از آن اطاعت کنـد   است ون نموده یییها را تع   حدود این حقوق و آزاد      قانون، اینکه
  . نه هر قسم که دلخواه خودش باشد

  
حقوق و آزادي ها در عرصه زندگی شخصی فـراوان اسـت امـا مهمتـرین آنهـا              

  : عبارتند از
حق زندگی -1
 آزادي شخصی -2
مصونیت شخصی -3
مصونیت مسکن یامنزل شخص-4
آزادي مسافرت در داخل و خارج کشور -5
ت و مخابرات محرمیت مراسال-6
آزادي عقیده و وجدان -7
ق تساوي در برابر قانون ح-8
د خواهی از دادگاه صالححق دا-9

ن دولتی و الؤوحق شکایت از مس-10
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 که به ترتیب هـر یـک از آنهـا را بطـور               و احترام به آن    رعایت حقوق دیگران  -11
  . مختصر بررسی می نمایم

  
  : حق زندگی -1

آزادیهاي او حـق زنـدگی اسـت کـه از     اساسی ترین حق شخص در بین سایر حقوق و     
تکمیل شخصیت  مقصد ادامه حیات، انجام امور زندگی دنیوي واخروي و          ه  طرف خداوند ب  

تمام حقوق و آزادیهـاي اساسـی        اساس   ، حق زندگی  ،شده است  اعطاو مقام معنوي او به      
زیـرا  .  انسان است که شخص بدون آن نمی تواند از حقوق دیگر خود بهرمنـد شـود          دیگر

 اگر داشته باشد هم نمی توانـد از آن اسـتفاده            .گر شخص کشته شود دیگر حقوقی ندارد      ا
لب سـ  ایـن حـق را از اشـخاص    نـد  حق ندار  ، دولت ها   بر همین مبنا هیچ کس حتا      ،نماید
سـت کـه اول    ا حق زندگی خطیر ترین وظیفه اي  تأمین وظیفه   . را از بین ببرند    آن ،نموده

همچنـین هـر    . حمایت کنند   باید به طرق مختلف از آن      ،ا بوده تر از همه به دوش دولت ه      
  . مکلف است به حق زندگی دیگران حرمت بگذاردیانسان

 به خاطر حفـظ و       و خداوند بزرگ    است حق زندگی در دین مقدس اسالم تضمین شده       
:  از جملـه مـی گویـد        اسـت   بار بار در کالم مجید خود از آن یادآوري نموده          حمایت از آن  

 مورد لعنـت و  ،م در جهنم بوده   ی او به طور دا    اي بکشد ج  به قصد منی را   هر گاه کسی مو   «
  ١. »غضب خدا و مستوجب عذاب عظیم است

 میثاق بین المللـی  6 حقوق بشر و ماده ی اعالمیه جهان3 حق زندگی در ماده      ،همچنین
 است حـق زنـدگی در تمـام    قرار گرفتهحمایت  مورد  شدهحقوق مدنی و سیاسی تضمین  

) 1382( قـانون اساسـی   23 از جملـه مـاده       ,اسی کشور ما تضمین گردیده است     قوانین اس 
 هـیچ   ؛ الهـی و حـق طبیعـی انـسان اسـت           زندگی موهبت «: ان چنین مشعر است   افغانست
  . » بدون مجوز قانونی از این حق محروم نمی گرددیشخص
  

  حق زندگی با کدام شیوه ها نقض می شود؟
  : د ازمهمترین شیوه هاي نقض این حق عبارتن

  .   کشتن شخص از طریق تجاوز فردي به شیوه هاي مختلف-1
طـوري کـه در جریـان جنـگ هـاي           ( از طریق جنگ و عدم رعایت قوانین جنگی          -2

  ) داخلی در کشور ما صورت گرفت
   کردن،به گور از طریق کشتارهاي گروهی مثل زنده -3
  حار خودکشی و انت-4
   از طریق اعمال تروریستی-5
   محاکمه غیر دقیق و غیر عادالنه  از طریق-6

                                                
93 قرآن عظیم، سوره نسا، آیه - 1
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 از طریق محیط زیست ناسالم و شیوع امراض خطرناك و بی توجهی دولـت هـا در     -7
  این زمینه 

  ) ژنوسید(  از طریق تبعیض نژاديکشتار -8
   از طریق فقر، گرسنگی یا گرمی و سردي هوا بر اثر بی سر پناهی-9

   از طریق مبتال ساختن به مواد مخدر -10
و صـد  ) ی و بیولـوژیکی یاتمی، کیمیا( ز طریق استعمال سالح هاي کشتار جمعی   ا -11

  .ها طریق دیگر
  

  :راه هاي حمایت از حق زندگی
 نیمـی از کـشورهاي جهـان رسـما         بـر  طوري که امروز اضـافه       ،لغو مجازات اعدام  -1

  . کرده اند اعالم قوانین خود لغودرمجازات اعدام را 
ن و  و جزایــی و مجــازات شــدید قــاتالتــضمین حــق حیــات در قــوانین اساســی-2

جنایتکاران جنگی
 و اشـخاص    )شـود  زن حامله دو شخص زنده حـساب مـی         (منع اعدام زنان حامله   -3

 سال18پایین تر از سن 
حد امکان توسعه خدمات طبی رایگان براي همه، خصوصاً طبقات فقیـر و پـایینی               -4

جامعه
نگ و اعمال تروریستی امنیت و صلح در جامعه و جلوگیري از وقوع جتأمین -5
سالح هاي کشتار جمعی از منع استفاده -6
ایجاد ارگان هاي سالم قضایی و جلوگیري از فساد و رشوت خوري در ایـن ارگـان         -7

ها
  . بیان شدباالاز بین بردن تمام عوامل نقض کننده حق زندگی که در -8
  
  ):معناي عامه ب( آزادي  شخصی -2

آزادي الزمـه حـق   . انسان داشتن آزادي اسـت بعد از حق زندگی مهمترین حق طبیعی        
زیـرا زنـدگی مـستلزم انجـام امـور و        .  و ناگوار است   کامل نا ی بوده، زندگی بدون آن    زندگ

فعالیت ها و کار هاي گوناگونی است که چنین امور و فعالیت ها بدون آزادي فرد ناقص و        
 ، زندگی انسان بـوده     آزادي شرط و یکی از اصول مهم انجام امور          بنابراین، ،ناممکن است 

فاقد اهلیت  زیرا شخصی که آزاد نباشد ؛عامل مهم تکامل شخصیت و کرامت انسان است    
ـ . عـاري مـی گـردد     بنابر آن از حیثیت و کرامـت انـسانی      حقوقی و قانونی بوده،    قـول  ه ب

  :اندیشمندي
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 شخصیت انسانی خـود را از دسـت          که از آزادي دست بکشد مثل این است       کسیاگر  «
  1».تداده اس

  آنکـه  از طـرف شـخص بـه شـرط    ملی علمی عبارت است از انجام هر ع  آزادي از نظر  
ت از  آزادي عبـارت اسـ  ، و از نظـر فلـسفی    را رعایـت نمایـد     حقوق و آزادي هاي دیگران    

ـ     شناخت درست قوانین تکامل جامعـه      قـول اسـتفاده کـردن بنفـع        عصـورت م  ه   و از آن ب
  2.خویش

 از ارکان حکومت دموکراسـی اسـت کـه زمینـه             آزادي یکی  ،در جوامع متمدن امروزي   
 آزادي هاي مـردم     ،ولی حکومت هاي مستبد   .  را براي افراد فراهم می سازد      آناستفاده از   

  .برند یا از بین میمی کنند را به نفع خود محدود 
 مثـل آزادي هـاي سیاسـی، اقتـصادي، فرهنگـی یـا        ،آزادي انواع و اشکال زیادي دارد     

زادي مطبوعات، آزادي تشکیل احزاب و انجمـن هـا و           آان، افکار،   بشکل آزادي عقیده ،بی   
  .را بررسی خواهیم نمود غیره که مادر همین فصل و فصول بعدي آن

 آزادي شخصی را که در اعالمیه جهـانی     يقابل یاد آوري است که اساس فلسفه وجود       
، رهـایی از     است حقوق بشر و سایر اسناد بین الملل و قوانین اساسی کشورها درج گردیده            

 تـا جریـان جنـگ    ا کشورها حت ازدهد که در بعضی   اسارت و لغو نظام بردگی تشکیل می      
 آزادي عبارت از لغو نظام استعماري و کسب جهت مهم دیگر. انی نیز وجود داشت  دوم جه 

ـ            عنـوان اسـتقالل و حـق حاکمیـت     ه  استقالل ملل تحت مستعمره بود که امـروز از آن ب
  .ندنک لل یاد میکشورها در صحنه بین الم

از طـرف یـک     (صـورت فـردي     ه   دیگران و برده ساختن مردم چه ب        آزادي  کردن سلب
 یا از طرف دولت ها گناهی است بزرگ )از طرف عده زیادي (صورت جمعیه  یا ب)شخص

  زشتی ها و ناپسندي هاي آنرا هم نمی توانددنی که هیچ عملی نیک و شایستهو نا بخشو
  . نمایدجبران

طر محو نظام منحوس بردگی و کسب آزادي شخصی و طبیعی خود در طول  خاه  بشر ب 
یکارهاي بی  جهان مبارزات و پسراسرصورت جمعی در ه صورت فردي چه به  چه ب  ،تاریخ

  . در این راه متحمل قربانی هاي فراوانی گردیده استامانی را انجام داده،
نا رسماً لغو و ممنوع اعـالن        در کنگرة ویا   1815نظام بردگی براي اولین مرتبه در سال        

در کـشور  . گردید و از آن پس به تدریج این نظام ضد انسانی در تمام کشور ها ممنوع شد    
 لغـو  1303 بعد از کسب استقالل افغانستان توسط قانون اساسی        20ما نیز در ابتداي قرن      

  .و ممنوع گردید

                                                
قرارداد اجتماعی، ترجمه عنایت اهللا شکیباپور، چاپ سوم، بنگاه مطبوعاتی فرحی،  ژان ژاك رسو، - 1

13تهران،ص 

266، ص 1976، دوشنبه، فمالینن، ترجمه عبداهللا یو.  اساس هاي فلسفه، و آ- 2
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در سمیت شناخته شده، ه رحق آزادي در مواد اول و چهارم اعالمیه جهانی حقوق بشر ب   
 -1«: سیاسـی چنـین تـضمین گردیـده اسـت          - میثاق بین المللـی حقـوق مـدنی        8ماده  

 نحـوي  ه هربردگی و خرید و فروش انسان ب.توان در بردگی نگاه داشت  هیچکس را نمی  
 -3.نگـاه داشـت   ) غالمـی ( تـوان در بنـدگی      هـیچکس را نمـی     -2.از انحا ممنوع اسـت    

  .» یا کار اجباري وادار نخواهد شدهیچکس به انجام اعمال شاقه
ـ           رسـمیت  ه حق آزادي در تمام قوانین اساسی افغانستان بحیـث حـق طبیعـی انـسان ب

از .  همچنین این حق در سایر قوانین افغانستان نیز درج گردیـده اسـت  ،شناخته شده است  
آزادي حـق   «:ن چنـین تـصریح شـده اسـت         افغانستا 1355 قانون مدنی    44جمله در ماده    

 قـانون اساسـی   24در مـاده    . »هیچکس نمی تواند از آن تنازل نماید      ،   انسان است  طبیعی
آزادي حـق طبیعـی انـسان اسـت ایـن حـق جـز آزادي           : جدید کشور ما چنین آمده است     

  .گردد حدودي ندارد دیگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظیم می
   آزادي شخص را محدود می سازد؟قکدام عوامل ح

دو مقصد یعنی براي منفعت خود شخص یا براي منافع اجتمـاع            ه   ب آزادي هاي شخص  
  :در حاالت ذیل محدود شده می تواند

) صحت عقلجنون و عدم(ن اهلیت حقوقی شخصدر حالت فقدا.1
.ارتکاب جرم که منجر به سلب آزادي او می گردد.2
  محدود حقوق سیاسی شخص(کشور دیگري بدون تابعیت زیستنتغییر تابعیت یا در.3
)شود می 
طرارو اضدر حالت جنگ .4
مومی منافع ع رساندن بهافشاي اسرار دولتی و زیان.5
 ریم خلـوت  حـ مثـل تـوهین و افتـرا، شکـستن          ( حقوق دیگران ه  در حالت تجاوز ب   -6

 دینـی، تجـاوز بـه        مقدسـات ه  ر قبیح، کفر و ناسزاگویی ب     ودیگران، انتشار نوشته ها و ص     
).حقوق اقلیت ها و غیره

  :نقض حق آزادي
انواده، ول دولتـی، خـ    ؤر، دولت و مقامات مـس      گونه عملی که از طرف اشخاص دیگ       هر

 محـدود   ی قـانون   حـاالت  بجـز ( بدون موجب به ضرر اشـخاص        ياقارب یا هر کس دیگر    
 یـا   .گردد وب می سزادي افراد مح  آ نقض   صورت بگیرد،  ) بیان شد  باالکننده آزادي که در     

ن به زیان شخص بر خالف آنچـه کـه در     انجام هر عملی از طرف دیگرا      ،عبارت دیگر ه  ب
  .نقض حق آزادي انسان استاست قانون پیش بینی شده 

جنگ، عدم امنیت، زورگویی با اسلحه و تفنگ، قانون شکنی، فـساد اداري و              به عالوه   
  .روند  مهمترین عوامل نقض آزادي افراد به شمار می، نظم قانونینبود
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  : آنتأمین مصونیت شخصی و -3
  : به سه شکل اساسی تقسیم می شود) امنیت(مه باید یاد آور شد که مصونیت قبل از ه

.مصونیت با امنیت شخصی.1
. مصونیت قضایی.2
 . مصونیت اجتماعی.3

اینجـا موضـوع   آنچه در    .ند یکدیگر  الزم و ملزوم   ،با هم ارتباط داشته   این سه مصونیت    
مـاً از طـرف    مـصونیت یـا امنیـت شخـصی اسـت، کـه عمو      ،بحث ما را تشکیل می دهد     

 دولتی تعبیر   نالوؤدانشمندان به امنیت جان، مال و کرامت انسان از تجاوز دیگران یا مس            
یت شخصی در حقیقت الزمه آزداي شخـصی و جزئـی از آن اسـت کـه       صونم. شده است 

همیشه در هر زمان و مکان نسبت به دیگر حقوق و آزادي هاي بشر زیادتر مـورد تجـاوز               
ین سبب در اعالمیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین المللـی،              به هم  ،قرار گرفته است  

 تضمین گردیده   ه عمل آمده،   خاصی نسبت به آن ب     أکیدقوانین اساسی و جزایی کشورها ت     
  .است

  ند؟ونیت کدام های مص کنندهتأمین  و اصول عمده حاالت
  :مصونیت شخصی افراد شامل موارد زیر است

که بـه حکـم قطعـی محکمـه بـا صـالحیت        قتیائت ذمه، یعنی متهم تا و    اصل بر .1
.محکوم نشده باشد بی گناه شناخته می شود

 یعنی توقیف، حبس و تطبیـق جـزا بـر مـتهم نبایـد بـه                دن جرم، اصل شخصی بو  .2
.اشخاص دیگر خصوصاً به اقارب او سرایت کند

 یعنی عملی را که در قانون جرم دانسته نشده است نباید خود سـرانه          قانونیت جرم، .3
.رم دانست را مجاو نسبت داد و شخصبه 

 بـه  ,دگرفتار شو یا  یعنی هیچ شخصی نباید توقیف     ،منع توقیف غیر قانونی شخص    .4
 و خطر فرار مجرم،     هودفقط در موارد جرم مش    . ر شده است  غیر از حاالتی که در قانون ذک      

قیف  بعداً قرار تو   م سارنوال یا محکمه دستگیر کرده،     پولیس می تواند شخص را بدون حک      
.او را حاصل نماید

) قانونیت جزا(منع مجازات افراد بدون حکم محکمه با صالحیت .5
منع تعذیب و شکنجه یا رفتار توهین آمیز خالف کرامت بشري شخص در توقیـف       .6

یا حبس یا در موارد دیگر
منع جزاي مخالف کرامت انسانی.7
وسیله جبر و اکراهه منع گرفتن اقرار از متهم ب.8
در سـابق اشـخاص    ( علت مدیون بودن  ه  دود ساختن آزادي افراد ب    منع سلب یا مح   .9

).در صورت عدم توانایی پرداخت دین به بردگی فروخته می شدند
.منع تالشی بی مورد اشخاص.10
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 اسـتراق  ،  جاسوسـی زور، از راه  بـا اسـتفاده  منع دسترسی به اسرار شخصی افراد  .11
.سمع یا وسایل دیگر

هیچکس و از جمله دولت ها حق ندارند        «یعنی   ،منع آزمایشات طبی باالي افراد    .12
 علمی گاه هاي طبی وزمایش آ درتا بدون موافقت و یا خواست و خواهش یک انسان، او را   

1.مورد آزمایش قرار دهند

  
حق مصونیت شخصی چگونه نقض می شود؟

نیت ومـص  ه کننـد تـأمین حـاالت  " زیر عنوان  کهدر صورت تخلف از تمام مواردي   .1
،چه از طرف افراد و اشخاص چه از طرف ارگانهـاي امنیتـی و قـضایی      بیان شد  "شخصی

.به حساب می آیددولتی باشد نقض مصونیت شخصی 
یک ) 1383(ایجاد زندان هاي شخصی و توقیف و حبس اشخاص، چنانچه امسال            .2

بازداشـتگا   شهر کابـل      از گروه متشکل از افراد و اشخاص داخلی و خارجی در یک منطقه           
 و شـکنجه مـی   بازداشـت ن دولتـی افـراد را   والؤنام مس ه   ب ، ایجاد کرده  شخصییا زندان   

.کردند
 بـا اشـخاص      رفتار خالف کرامـت انـسانی      ن، یا ااز طریق لت و کوب توسط موظف      .3

.زندانیانتحت توقیف یا 
ول، تعیـین جـزاي دلخـواه بـدون     ؤاز طریق لت و کوب توسط افراد مسلح غیر مس    .4

.حکم محکمه
تی خودسرانه در مسیر شاهراه هـا و تالشـی و اخـذ دارایـی               ایجاد پوسته هاي امنی   .5

 آنها کردنلت و کوب یا توهین، ن به شکل غیر قانونی و در صورت مخالفتامسافر
 امنیت اجتماعی و ضعف دستگاه دولـت و ضـعف ادارة    تأمینصورت عموم عدم    ه  ب.6

ه و اساسی    حاکمیت دولتی در تمام ساحه کشور از جمله عوامل عمد          تأمینمرکزي و عدم    
.در معرض خطر قرار گرفتن امنیت شخصی اتباع است

  :  و تأمین آنمصونیت شخصی افرادحمایت از 
حقوق و آزادي هاي اساسی افراد و از جمله    گان  ت ها عمده ترین حمایت کنند     دول -1

از این رهگذر اولـین شـکل ضـمانت ایـن حـق             . دن باش میحمایت کننده شخصیت افراد     
قانون اساسی بوده و ثانیاً ایجاد ارگان هـاي امنیتـی صـادق، مـاهر،     تسجیل و درج آن در   

ایـت  د عمال از جان و مال مردم طبق قانون حم         نمتخصص و با انضباط می باشد که بتوان       
 حــق مــصونیت شخــصی در مــواد.دنمــستحکم ســازکــرده، امنیــت و نظــم اجتمــاعی را 

ــاده29، 28، 27، 26، 22،25،26،27،28،29،30 ــانون ا 30، و م ــشور،  ق ــد ک ــی جدی ساس

                                                
، 1382 حق ما و شما در اعالمیه جهانی حقوق بشر، نشر کمیسیون مستقل حقوق بشر افعانستان، کابل، - 1

6ص 
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ونیت شخصی در فصل اول قـانون      همچنین حق مص  . درج و تضمین گردیده است    )1382(
 تسجیل و تضمین گردیـده اسـت، و در        8_2توسط مواد   ) 1355( افغانستان    در  نافذ يازج

.ت جزایی مفصالً بیان شده استآاقانون اجر
.تعلیم و تربیتاز طریق توسعه نیت شخصی و مصحمایت از -2
.  تبلیغات وآگاهی دهی حقوقی،ریق از ط-3
بـین    نظارت و ارایۀ پیشنهادات از طرف ارگان هاي غیر دولتی داخلـی و              از طریق -4

. مختلف ملل متحديالمللی مثل کمیسیون مستقل حقوق بشر و ارگان ها
 توسـط   ن ضد مصونیت شخصی   ا مجازات قانونی نقض کنندگان و مجرم       از طریق -5

  اعالمیه جهانی حقـوق بـشر        12،  11،  8،  5 ی در مواد  حق مصونیت شخص   .دولت و غیره  
 میثاق بین المللی حقـوق      11 و   10، 9 رسمیت شناخته شده و کلیه دولت ها طبق مواد        ه  ب

 از آن حمایت  نموده،مدنی و سیاسی متعهد شده اند که حق مذکور را قانوناً تضمین و اجرا
  .نمایند
  
  :تب محل سکون انتخاي حق مصون بودن شخص از تعرض و آزاد_4

) ، مـسکن   پوشـاك  خـوراك، (یات اولیه انسان  ر از جمله ضرو   یمسکن یا اقامتگاه شخص   
 ی و رفع خـستگ    ياره شبانه روز  ذ استراحت، گ  ,)گیگذران زند ( امرار معاش    ياست که برا  

 نـا ممکـن و      ی بدون آن زنـدگ    ، فامیل او ضرور بوده    ي روزمره انسان و اعضا    يفعالیت ها 
 شـخص دشـوار      دیگـر  ي ها ي از حقوق و آزاد    ي بسیار يد و اجرا   اوال ادامه نسل و تربیت   

  .است
  . باید از این حق مستفید شودی هر  فرد از افراد انسان،به همین سبب

  
  : است زیریحق مسکن شامل سه عنصر اساس

   حق حفظ و مصونیت مسکن شخص از تجاوز)حق داشتن مسکن ب) الف
  .انتخاب و تغییر محل سکونتحق  ) ج

 بود وبـاش خـود و     ي حق دارد برا   یمسکن عبارت از این است که هر شخص       حق   )الف
 باشد و در آن سکونت کند و اگر ي یا گروی یا کرایی صاحب خانه شخص، فامیلشياعضا

 شـخص از طریـق   يدولت مکلف است برا، توان او خارج بود  از   ي چنین امر  تأمینامکان  
که توسط دولت  یی در مکروریان هاتوزیع خانه( ساخته شده توسط دولت  يتوزیع خانه ها  

 امـروز یـک   ،له مسکنأمس.  نمایدتأمین این حق را  ، یا توزیع نمره زمین)شود ساخته می 
ایـن  . توسعه بـه شـمار مـی آیـد         عقب افتاده و رو به       ي کشورها  در ه عمد مسأله و معضل  

ا  چند دهه اخیر خیلی هـا حـاد گردیـده و ملیـون هـ     ي اثر جنگ ها   رما ب  ر کشو درمعضل  
 داخـل کـشور در معـرض گرمـا و     ي سر پناه در حالت مهاجرت یا در کمـپ هـا        یافغان ب 

 ین دولتـ ؤوال از طرف مس  الزم  توجه سفانهأکه مت یند  مبتال گوناگون   ي و مرض ها   يسرد
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مانده   این مشکل همچنان ال ینحل باقی      امروز در این زمینه صورت نگرفته،     در گذشته و    
  . است
 حـق   ین دولت والؤشمول مس ه   است که هیچکس ب    ینمصونیت مسکن به این مع     -ب

ـ   ندارد بدون اجازه داخل مسکن شخص گردیده در آن سکونت اختیار نمـوده یـا آن                ه را ب
 وجـود دارد    ت استثنا آ  یالبته در این مورد بعض    .  نمایند یب و یا تالش   ص غ یطور غیر قانون  

  :که اهم آنها عبارتند از
ن یا بدست آوردن دالیـل       ا تعقیب مجرم  ي برا ی منازل به امر مقامات قضای     ی بازرس -1

  .مور موظفأاثبات جرم توسط م
  ی مسکوني در زمینه عوارض یا مالیات واحدهای مسایل مالیاتيمالحظه محل برا -2
ن والؤ یا حاالت اضطرارمثل  حریق، سـیل و غیـره مـس            ی در حاالت حکومت نظام    -3
ـ نتوا ی م ،ی فقط در هنگام روز و با کسب قرار قانون         یامنیت ن اجـازه شـخص وار د        بـدو  دن

  .دن منزل او را تفتیش نمایمنزل او شده،
 کشور خـود کـه خواسـته باشـد      از شهرها و محالتیی هر فرد حق دارد در هر جا    - ج

 همچنـین هـر وقـت کـه     ، محل سکونت خود را انتخـاب نمایـد،     و کار بهتر   یجهت زندگ 
 طبـق  ي دیگـر ي در جـا ،تغییر دادهدید خود   اشد محل سکونت خود را بنابر لزوم      خواسته ب 

میل خود هر قـسم  ه همچنین حق دارد ب. کونت اختیار نماید  س ی و بین الملل   یقوانین داخل 
  .که خواسته باشد از مسکن خود استفاده نماید

 همه دولت هـاي      تأیید گردیده،  ی اعالمیه جهان  25 و   12حق مصونیت مسکن در مواد      
 یمیثاق  حقوق مدن   12  در ماده  ی یعن ،میثاق دو مللی  در هر   امضا کننده میثاق هاي بین ال     

 متعهد شده اند کـه حـق   ی و فرهنگی اجتماع،ي میثاق حقوق اقتصاد11 و ماده  یو سیاس 
 هر فرد از اتباع خویش بدون هیچگونه امتیاز و تبعیض           ي برا یمذکور را طبق قوانین داخل    

. نموده و از آن حمایت نمایندتأمین
 انتخاب محل سکونت در مـواد   يمصونیت مسکن و آزاد   ،   جدید کشور  یدر قانون اساس  

 ، زمینـه   ایـن   حق داشتن مسکن و مکلفیت دولـت در        ی ول  است  تضمین گردیده  39 و   38
 اسـت کـه   ی این نقص بزرگـ  را توسط دولت متقبل نشده است؛ آن تأمین تضمین و    ییعن
 ملـت مظلـوم و فقیـر     کـه ی خـورد، آنهـم در شـرایط   یچشم مه  سفانه در این قانون ب    أمت

 ، به هیچ صـورت قـادر بـه خریـد     اند وافغانستان اکثرا خانه و کاشانه خود را از دست داده      
 در قـانون   اي مـاده یک چنیندرج  . باشندیخانه به مصرف خود نم    گرفتن اعمار یا کرایه  

 ی چه رسـد بـه اینکـه خانـه شخـص     ، خود را ندارند  شب که مردم آن نان      ي کشور یاساس
بـا اطفـال خـورد و        سرد  خورد؟ وقتی که مردم در زمستان      ی چه بدرد آنها م    !شندداشته با 

 آنهـا   ي کنند آیا کدام مـصونیت بـرا       ی مخروبه زندگ  ي در زیر خیمه یا دیوارها     آسیب پذیر 
  وجود دارد؟

.  اسـت   نافذ کشور ما تـضمین شـده       ي قانون جزا  432 و   431د  ونیت مسکن در موا   مص
 کـه از  ي نقـد ي به حبس و جـزا یاشخاص آت« است  آمده چنین   431 ماده   1مثال در بند    
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 شخصی کـه    -1:  گردد ی محکوم م  جاوز نکند یا به یکی از این دو جرء         ت یپنج هزار افغان  
 داخـل   ی از ملحقات آن بدون مجوز قـانون       ییکه  به محل مسکون یا آماده سکونت و یا ب        

  .»شود
  :موارد نقض حق مصونیت مسکن

   یا کدام مقصد دیگریرض تالشغبه  او ر خانهد شخص داخل شدن ي خالف رضا-1
  .زوره  ب مردمی تصرف نمودن منزل شخص-2
 بدون پرداخت قیمـت و توزیـع آن   ،ينقشه شهرطرح و نام ه   تخریب منازل مردم ب    -3

 مردم در منطقه شـیر  ی مثل تخریب منازل شخص  ی رتبه دولت  ی و عال  قدرتمندبه اشخاص   
  .پور در شهر کابل

   در هنگام جنگینازل مسکون راکت باران م-4
 مردم جهت هتـک     یبه منازل مسکون   و روز     داخل شدن افراد مسلح از طرف شب         -5

  . صاحب آنیحرمت و غارت اموال شخص
  .ب و مهاجری مردم غای شخصيانه هاخ غصب -6
 و ده هـا     ی تصاحب منـازل شخـص     ، ناحق و دادن رشوت و واسطه      ي از طریق دعوا   -7

  .  موارد دیگر
  : مسافرت در داخل و خارج کشورآزادي -5

مسافرت نمودن در داخل و خارج کشور و بازگشت به آن از حقـوق اولیـه و ابتـدایی و                     
 ولـی   . کـشورهاي دموکراتیـک اسـت      ،شناخته شده هر فرد در کشورهاي جهان خـصوصاً        

 افراد را از آن محـروم مـی         ز طلب آنرا نادیده گرفته،    ک اقتدارگرا و تمر   ي کشورها  از بعضی
  .یندنما

ـ              ـ مقاصـد مخت  ه  مسافرت کردن یک ضرورت عمده زندگی هر شخص اسـت کـه ب  فل
 و   معالجه و تبدیل هوا، دیدن خویشاوندان      سیاحت، استراحت، :  مثل ، امور زندگی  مربوط به 

کار و کسب  و مزدوري، مهمانی، اشتراك در محافل          ،  تحصیل،  اقارب، تجارت و معامالت   
در ایـن مـوارد   . گیرد اخل و خارج کشور صورت میعروسی یا عزاداري اقارب و غیره در د 

ولی این حق  . او را از سفر نمودن باز دارد سر راه فرد ایجاد شده،رض آلود برغنباید موانع 
 تا منـافع جامعـه      گیرد  قانونی قرار می    و قیود  یط تابع بعضی شرا   ،طور مطلق آزاد نبوده   ه  ب

ر واقع مجوز عبـور و مـرور از مرزهـاي       گذرنامه هر فرد که د     ، طور مثال   به .متضرر نگردد 
منافع مملکت تهیه شده به دست متقاضـی سـپرده مـی شـود،         در چهارچوب    ،کشور است 

مقامات صادرکننده گذرنامه نیز حق دارند تا در بعضی موارد جهت حفـظ منـافع کـشور از               
  1.صدور آن خودداري ورزند

                                                
159، ص 1380بوالفضل قاضی، با یسته هاي حقوق اساسی، تهران، ا- 1
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 در ,ك بـراي مـسافرین  اما مسافرت در داخل کشور جز در حاالت اضـطراري و خطرنـا           
 درغیر آن زندگی افراد دچار اخـتالل و رکـود           ، شدید قرار گیرد   دموارد عادي نباید تابع قیو    

  .گردد می
 حق هر فرد بـشر شـناخته شـده و مطـابق     ، اعالمیه جهانی13زادي مسافرت در ماده    آ

ه  دولت هاي عضو ملل متحد متعهد شـد ، میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی 12ماده  
اند به اینکه حق هر فرد را به عبور و مرور آزادانه در داخل کشور و مسافرت بـه خـارج و                      

 ایجـاب  مومیکه منافع ع  در این مورد جز در مواردي  ، را تضمین نموده   ويعودت نمودن   
  . وضع نکندقید و محدودیتیکند، هیچ گونه 

اي جنگ چـه از     ولی در کشور ما حق مسافرت مردم در داخل یا خارج کشور طی ساله             
ـ                ،ول دولتی ؤطرف مقامات مس   واع و   چه از طرف مخـالفین جهـادي در مـسیر راهـا بـه ان

ه پاسپورت سبب   ئعدم ارا : طورمثالبه  . گردد  هنوز هم می   اشکال گوناگون نقض گردیده،   
دزدي در مـسیر راههـا در داخـل          خارج کشور،    به کالن براي مسافرت     طلب رشوت هاي  

ل آنها  ان و اخذ امو   اسافر در مسیر راهها، کشتار، آزار و اذیت م        کشور موجودیت افراد مسلح   
تواند با ایجاد دستگاه سالم   که میند است که این حق را نقض و محدود می ک         یعواملاز  

  .ول در کشور حمایت شودؤخلع سالح افراد غیر مسو اداري 
ـ ، قانون اساسی جدید تضمین شده 39از جهت قانونی حق مسافرت در ماده         ق ایـن   طب

 مـسکن اختیـار نمایـد و مطـابق           کرده،  کشور سفر  ماده هر افغان حق دارد به هر نقطه از        
همچنـین مطـابق بـه قـانون     .  و عـودت کنـد  وده،کشور سفر نمـ از احکام قانون به خارج   

  .اي عملی استفاده از حق مسافرت تضمین گردیده است ه راه1367پاسپورت مورخ اسد 
  
  :جراي مراسم دینیو ا) وجدان(آزادي عقیده   -6

عقیده جزء ذات و شخصیت انسان بوده انسان مانند، آب و هوا و غـذا بـه آن ضـرورت         
ه آن ها برتري و بنسبت   وکه انسان را از سایر موجودات متمایز ساخته       یگانه چیزي . دارد

 وردن، بـه خـ    ، تنهـا  در غیر آن اگـر مـسأله      . او است کر وعقیده    ف کرامت می بخشد عقل،   
ین ها تشکیل دهنـد، انـسان هـیچ    معنی زندگی را هم  اشد و هدف و     وابیدن ب نوشیدن و خ  

  .برتري وشرفی بر سایر حیوانات ندارد, فرق
اخالقـی و     عقیـده، ارزش  هـاي واالي فرهنگـی،         روشـنی  انـسان در     ،گذشته از ایـن   

 و شخـصیت معنـوي   والد و اجتماع خود را سـامان      ا ,ندگی خود  ز اجتماعی را ایجاد نموده،   
ر و عرصه   که تمام امو    طوري .یت ملی می سازد   و براي خود هو   .  تکامل می بخشد   خود را 
 آزادي عقیـده مهـم   ،روي همـین لحـاظ   . گردد ثر می گی اجتماعی از این امر متأ     زندهاي  

 را نیـز تـشکیل مـی      ترین عامل تکامل شخصیت انسان و مهمترین رکن شعور اجتماعی           
 کوشیده ، یا از طریق جنگ یا وسایل دیگر  قدرتمندان ،همین سبب در طول تاریخ    به  . دهد

  بـه آسـانی بتواننـد   تا بدین وسـیله  سایرین تحمیل نمایند    راند که عقاید مذهبی شان را ب      
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ـ      . تثبیت کنند  اقوام و ملل مغلوب      تسلط سیاسی خود را بر اشخاص،      ه ولی بـشر همیـشه ب
  .استن پایداري نموده امقابل متجاوز در ،خاطر حفظ دین و عقیده خود

 ,ما درکشور خود شـاهد ظلـم و بیـداد فـراوان بـاالي اشـخاص      بیستم  چنانچه در قرن    
روي همـین   . ها نظیر آن دیده نمی شـود      جاکه در دیگر    خانواده ها و اقوام مختلف بودیم       

 زنـدگی   عرصـه  در   ي از مهمتـرین حقـوق و آزادي هـاي فـرد           ی یکـ  ،لحاظ آزادي عقیده  
مللی و قـوانین    ل بشر وسایر اسناد بین ا      و در اعالمیه جهانی حقوق      شده شخصی محسوب 

 از هر نوع تعرض و تجاوز مصون دانـسته         ، آن صورت گرفته   ا دقت زیادي در مورد    کشوره
  .شده است

 متشکل از جهات ذیل دانسته      ، اعالمیه جهانی حقوق بشر    18آزادي عقیده مطابق ماده     
  .شده است

   عقیده و اظهار آنآزادي داشتن-1
بول آنآزادي تغییر عقیده یا ق-2
آزادي تعلیمات دینی-3
  آزادي اجراي مناسک دینی-4

بسیاري از دولت هاي دمـوکرات امـروزي و بـسیاري از حقوقـدانان، اساسـی تـرین و                   
و مکتـب و     سیاسـت     از  جـدایی دیـن    ، آزادي عقیده براي افـراد را      تأمین ترین وسیله مؤثر

ر سیـستم اداري،     زیادي از کـشورها ایـن اصـل را د          مسجد از همدیگر دانسته، عمالً عده     
ولی در کشورهاي اسالمی بغیـر  .  نموده اندمنظور و معمولسیاسی، قضایی و تقنینی خود    

 از علمـاي    ه اي عالوه بر این عـد    . از کشور ترکیه تا هنوز این اصل معمول نگردیده است         
 با اصل آزادي عقیده دراعالمیه جهانی حقوق بشر موافـق نیـستند، ولـی قـوانین              مسلمان

 قانون اساسی ما، آزادي عقیده را به صراحت در   به اضافه ر کشور هاي اسالمی     اساسی اکث 
  .قوانین اساسی خود گنجانده اند

 دیـن دولـت جمهـوري اسـالمی         3 و   2در قانون اساسی جدید افغانستان مطابق مـواد         
افغانستان، دین مقدس اسالم و پیروان سایر ادیان در اجراي مراسم شـان مجـاز شـناخته           

همچنـین طـرز   . قانونی که خالف دین اسالم باشد منسوخ دانسته شـده اسـت   شده و هر    
 1367اول حمـل    اجراي مراسم دینی و شعایر آن توسط مقرره کارکنان امور دینی مـورخ              

برنامه هاي ات امور دینی در کشور در مکاتب دینی،فاکولته شرعیات،         تعلیم تنظیم گردیده، 
عـۀ وزارت شـئون اسـالمی و اوقـاف و بعـضی              در مکاتب و امور اداري دینی ذری       آموزشی

سسات دیگر دولتی و از طریق مساجد در سراسر کشور انجام می شود و همچنین امـور     ؤم
 قضایی و عدلی دینی توسط قوه قضایی کشور بر مبناي احکـام دیـن اسـالم عملـی مـی         

  . خالصه سیاست و قانون در کشور تابع دین است.گردد
 آزادي دینی شامل آزادي عقاید علمی، فلـسفی،   عالوه برزادي عقیده به معنی عام آن آ

براي هـر فـرد   بنابراین . تواند بود که باشد،   اخالقی و غیره مربوط به هر مکتب و مسلکی        
  . شودتأمینبشر این آزادي ها باید 
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 آزادي عقیـده افـراد محـدود و نقـض           ،در کشور ما طی سالهاي جنـگ در بـسا مـوارد           
چه از طرف مخالفین و چه از طرف مردم بـی       ،  ز طرف دولت ها   افرادي زیادي چه ا   .گردید

 هنوز هـم تبعیـضات مختلـف    .یدتی جان خود را از دست دادندخاطر تعصبات عق  ه  طرف ب 
 و  ,گـردد   باعث نقض حقوق افـراد مـی       ،ا جاري بوده  مدینی در تمام شئون زندگی جامعه       

 اشـخاص و   ازعـضی  بتزاقاره برداري شخصی زیر نام دین به عادت و  استفاده و بهر  ءسو
  .محافل تبدیل شده است

  
  :فونی و مخابراتیت مراسالت، صحبت هاي تل آزادي و محرم-7

 حق مسلم   ،فونی و مخابرات  هاي تل  و نامه هاي شخصی، صحبت        ها محرمیت مکتوب 
رض غـ طور آزادانه در داخل و خـارج کـشور بـه        ه  هر فرد حق دارد ب    . هر فرد جامعه است   

 مخـابره یـا     ا اقارب و دوستان خود از طریق تلفـون،         زندگی شخصی، ب   مختلفامور  انجام  
 صحبت کند و به آنها نامه بنویسد و در این نامه ها و صحبت هـا، مـسایل محـرم          انترنت

ار شخصی اسر ضمناً تمامن گذاشته، مشکل خود را حل نماید،زندگی خود را با آنها در میا
ر موارد استثنایی که قانون حکـم کنـد، حـق     دولت ها بجز دهیچکس حتا. او محرم بماند  

آن  اسـتفاده از   ء و سـو    بـه آن   ندارد اسرار شخصی مردم را فاش و یا به خـاطر دسترسـی            
  . حیثیت مردم بازي کند و و آبرکوشش نماید و بدینطریق با

فظ زندگی شخصی و مصونیت اتباع، محرمیـت        یکی از تضمین هاي جدي و اساسی ح       
 تـضمین و تنظـیم      ,ی و مخابرات است که باید توسـط قـانون         مکاتبه، صحبت هاي تلفون   

صورت جدي به حفظ آن بکوشند و نامه هاي         ه   تلفون و مخابره ب    ن پست،  کارکنا ،گردیده
دن نامه هاي شخصی و هم خودشان از گشسی دیگر نداده،مردم را جز به صاحب آن به ک      

    1.دازات قانونی کشیده شونجدر غیر آن باید به مجداً بپرهیزند، 
  محرمیت این آزادي چگونه نقض می شود؟

 مردم، خواندن و گرفتن پول یا بعـضی اسـناد حـاوي       ی شخص اي نامه ه  ز نمودن با.1
.ول پستؤنامه ها از طرف کارکنان مس

 کـه میـان صـبحت       ی مطالب  فاش نمودن   به مخابرات اشخاص و بعد     گوش گرفتن .2
صی از طرف کارکنان دولتی یا خصو شود،یگان تبادله مکنند
نرساندن مکاتیب و نامه هاي خصوصی مردم به صاحب اصـلی آن بنـابر غفلـت و               .3

مسؤولیت کاريعدم درك 
صورت غیر قانونی و خودسرانه از طرف ارگان ه دن و تفتیش نامه هاي مردم بوگش.4

دست آوردن معلومات مختلفه  به غرض بیهاي امنیت
 در کـشور مـا در       مچنانکـه ه ،ات پـستی و مخـابراتی     تأسیستخریب و از بین بردن        .5

شد یا از کار افتاد و مـردم        ات و دستگاه هاي مخابراتی تخریب       تأسیس تمام   ،جریان جنگ 
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 مجبور بودند که بغرض رفع مشکل با قبـول          شان نامه ها و امانات پستی       از بیم گم شدن   
  .  را مرفوع نماینده، از طریق آن کشور این ضرورتبه پاکستان سفر نمودزحمات فراوان 

 قانون  37 اعالمیه جهانی حقوق بشر و ماده        12ب در ماده    ی محرمیت مراسالت و مکات   
  در بجز، دولت به هیچ کس حتا واساسی جدید افغانستان از جهت حقوقی تضمین گردیده  

 مراسالت و مکاتیب اشـخاص را       ،اجازه داده نشده است که مخابرات     ،   خاص موارد قانونی 
  .تفتیش نمایند

مطابق قانون جزاي   .  تنظیم گردیده است   یوسط اسناد تقنینی خاص   همچنین این حق ت   
 را که بـه     یییکی از وسایل علنی اخبار، تصاویر یا لوحه ها        ه  که ب  شخصی: نافذ افغانستان 

 افراد ارتباط داشته باشد، افشا نماید، گرچه حقیقت داشته          خانوادگیاسرار زندگی فامیلی یا     
 و  کـرده حاصـل الع طاتوب ارسالی به اسرار اشخاص که در تلفون یا توسط مک  نباشد یا ای  

ي نقـدي   ابه قصد ضرر آنرا افشا نماید، مستوجب مجازات حبس قصیرالی یکسال و یا جز             
   1.گردد معادل آن محکوم می

  
  :حق تساوي در برابر قانون و محکمه -8

 مسایلی زیادي از طرف علما و دانشمندان نوشته شـده و هـر روز              ،پیرامون حق تساوي  
 هر کشور از جمله در کشور ما مسایل و سخنان زیادي در این مـورد از طریـق رسـانه                     در

در نتیجه کم و بـیش هـر فـرد جامعـه مـا         . هاي جمعی، محافل و مجالس گفته می شود       
. امروز تصور کلی راجع به حق تساوي در زندگی اجتماعی و فردي خود پیدا نمـوده اسـت           

 هحیث یـک اصـل عمـد      ه  اجع به حق تساوي ب     ر ،ما نیز در مبحث اصول کلی حقوق بشر       
، تـأمین نماییم که معیار اصلی      کید می أدر اینجا یکبار دیگر ت    . بحث نمودیم  يحقوق بشر 

.  اجراي حق تساوي در مقابل قانون می باشد      ، در جامعه   و حمایت از آن    ارتقاي حقوق فرد  
اینکه همه انسان ه لحاظ  صرف ب،ست که تمام افراد امعنی حق تساوي در برابر قانون آن     

 هـیچ فـرد بـر فـرد     یند باید داراي خقوق و وجایب مساوي باشند و از لحاظ حقـوق        و بشر 
  .دیگر برتري و تمایز ندارد و نباید داشته باشد

ه طـور مـساوي در      از آنجایی که تمام حقوق و آزادي هاي بشر باید در تمام زمینه ها ب              
ن در عمل تطبیـق شـوند، از همـین رو در     با در نظر داشت احکام قانوقانون درج گردیده،  

ي تنها به معنـاي     حق تساو . منابع علمی این حق را حق تساوي در برابر قانون می گویند           
 بلکه تساوي عملـی یعنـی تـساوي نـسبی اي اسـتفاده از              است  نمانده حقوقی آن محدود  

 .شـود  نیز شـامل مـی    استنعمت هاي مختلف زندگی را که در حقوق بشر پیشبینی شده 
ند با دخالت در امور اجتماعی زمینه استفاده از نعمـت هـاي             بدین معنی که دولت ها مکلف     

مادي و معنوي را براي همه و برقراري تناسب نسبی میان سطح زنـدگی افـراد جامعـه را           
ولی اگـر   .طور شرافتمندانه به سر برد    ه  مهیا نمایند تا هر فرد عمالً از آن استفاده کرده و ب           
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 طـی سـالیان    اما در عمـل  باشدرسمیت شناخته شده  ه  لحاظ قانونی ب  ه  بحق تساوي تنها    
نگونه حق ی، ا در فقر و بدبختی به سر برند بوده،هخانمیلیون ها نفر دیگر بیکار، بی   متمادي

  . نداردی ارزشيتساو
  

  حق تساوي چگونه نقض می شود؟
مقابل فرد دیگـر  در نظر گرفتن تفاوت و قایل شدن امتیاز و برتري براي یک فرد در        با  

 اجرا و تطبیق هر یک از حقوق و آزادي هـاي   ک گروه در مقابل گروه دیگر در هنگام       یا ی 
  :اتفاق می افتد نقض حق تساوي ،بشري در موارد زیر

)زن یا مرد بودن (یتجنس)1
)پشتو یا دري زبان بودن( لسان)2
) تاجیک یا هزاره و غیره بودن،پشتون( قوم یا ملیت)3
.) وغیرهی یا شیعهسن (عقیده و مذهب)4
) ملک یا دهقان و کسبه کار بودنخان، (موقف اجتماعی)5
)غنی یا فقیر (دارایی)6
)و نوازنده بودن پسر وزیر یا جوالی، پسر سید و روحانی یا سازنده (اصل و نسب)7
) کابل یا پنجشیر زندگی کردنردر شهر یا روستا، د (محل سکونت)8
) رباز یا جنرال بودنس، وزیر و رئیس یا مستخدم (رتبه و منصب)9

، )ناشـناس (  بچه خاله، بچه عمه، بچـه کاکـا یـا بیگانـه            ,پسر،  پدر ( خویش و تبار  )10
)دوست و رفیق یا دشمن بودن

)سفید پوست یا سیاه، آریایی یا یهود یا مغل بودن (رنگ و نژاد)11
).رشوت خواري یا واسطه بازي(فساد اداري)12
  

 در قانون اساسـی  ،جزاي حقوق بشر بوده خالف اصل تساوي در تمام ا،همه موارد فوق  
 منع شـده، دولـت و ارگـان         به صراحت  فوق   يو قوانین عادي و اختصاصی باید پدیده ها       

 در اجرا   ، پرهیز کرده  یاتظح از چنین مال   ، کنندة حقوق بشر   مایتول تطبیق و ح   ؤهاي مس 
  .را معیار کار خود قرار ندهند حقوق بشر آناز و حمایت 

 ستم هاي ، مختلف خصوصاً طی اضافه از دو دهه جنگ   ر دوره هاي  دسفانه مردم ما    متأ
 هنوز هم در بسیاري از موارد تفـاوت و عـدم          ات فوق متحمل شده،   ظوحزیادي را روي مل   

  .چشم می خورده تساوي در اجراي حقوق مردم در زمینه هاي فوق ب
 بـه شـمول   تمام قوانین اساسی افغانـستان ,  1366 به استثناي قانون اساسی  به عالوه، 

  ملحوظات منفی و نـاقض     ،یل اصل تساوي  در بیان و تسج   ) 22ماده   (قانون اساسی جدید  
بدون  «مبهم نکرده، تنها با درج مطلب عام و ذکرطور صریح و جداگانه     ه  اوي را ب  حق تس 

اکتفا کرده اند که بعضی ها شاید از این عـام   » هر نوع تبعیض و امتیاز و اعم از زن و مرد          
 اعالمیـه   کـه در   در حالی . استفاده کنند ؤ س یادشده از اصل    ،و عدم درك عوام   بودن قانون   
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ول فکر و خـرد     ی ترین و با اعتبار ترین سند حقوقی و محص         جهانی حقوق بشر بحیث عال    
  :، اصل تساوي چنین درج گردیده استجهانی بشري

هب،  بدون هیچگونه تمایز مخصوصاً از حیث نژاد، رنگ، مـذ     و باید  هر کس می تواند   «
والدت یـا هـر     ،  وضع اجتماعی، ثروت  ،  عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت        

حاضـر ذکـر شـده اسـت      که در اعالمیـه  یموقعیت دیگر از تمام حقوق و کلیه آزادي های 
  1».مند گرددبهر

برتـري و تمـایز افـراد بـر      سـبب  یاد شدهدر دین مقدس اسالم نیز تمام موقعیت هاي   
یگانه معیار برتري آنها تقوي و پرهیزگاري است که در حقـوق موضـوعه     بلکه   یکدیگر نه 

  .نیز معیار امتیاز، درجه صداقت و کار هر کس براي جامعه مدنظر است وبس
  
: ملی و بین المللیادخواهی و مراجعه به دادگاه صالححق د-9

ایـت  نام حق حمه  ملی و بین المللی که ب صالحيدادگاه هاه حق دادخواهی و مراجعه ب 
 کـه منحـصر بـه    رود همترین حقوق افراد به شمار مـی  یکی از م   ،قضایی نیز یاد می شود    

 همیشه و در همه جا اگـر هـر یـک از حقـوق و آزادي                 ، بلکه هر وقت   یکی یا دو مورد نه    
 و آبـروي او     تیث شخصیت، جان، مال یا حی     ،هاي اساسی و سایر حقوق فرد نقض گردیده       

 ض شود، حق دارد در جهت احیاي حقوق خود به دادگـاه           در معرض خطر قرار گرفته یا نق      
  :طور مثاله ب.  رجوع نموده اقامه دعوا نماید و اعادة حقوق خود را طلب کندهاي صالح

 زخمی یا مجروح شود، یا زمـین،        ،هر گاه فردي مورد تجاوز شخص دیگري قرار گرفته        
بـوده شـود، یـا یکـی از     خانه، موتر، پول یا سایر اموال او از طرف کسی دیگر غصب یـا ر         

قتل برسد، یا مورد اتهام ناجایز قرار گرفته حیثیت و آبروي او بریزد، یا ه اعضاي فامیل او ب
ن دولتی مورد شکنجه قرار گرفته صدمه ببیند یا به عقاید او توهین شـود    والؤاز طرف مس  

 هـاي   که هر یک از حقـوق و آزادي        یا به ناموس او تجاوز صورت بگیرد، همینطور وقتی        
 شخصیت،   جهت حمایت از   ، نقض شود  ف دیگران مورد تجاوز قرار گرفته،     قانونی او از طر   

  اجـراي   تقاضـاي  ،تواند به محکمه مراجعه نمـوده       حیثیت و احیاي حقوق خود می      ،شرف
  .عدالت نماید

 محکمه مکلف است طبق قانون و اصول عدالت با بیطرفی کامل بـه            ،یدر چنین حاالت  
 و در یک محاکمه علنی موضوع را فیـصله          معین در میعاد    ،نمودهدعواي شخص رسیدگی    

به هر گاه محکمه یا قاضی مربوطه در وظیفه خویش بنابر . و حقوق شخص را اعاده نماید
صورت عادالنه حل و فصل نکند، شخص حق دارد که          ه  علتی اهمال نماید یا دعوا را ب      هر

ع دعواي خـود بـه محکمـه دیگـري     خواستار تعویض قاضی گردیده یا بکلی خواستار ارجا 
  .شود و این تقاضاي او باید از طرف ارگان قضایی عملی شود

                                                
  ).2( اعالمیه جهانی حقوق بشر ماده -1
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 نتواند حقوق خود را از طریق محاکم         هرگاه شخص، نظر به حاالت و شرایط،       همچنین
  از آناه هاي بین المللـی مراجعـه نمـوده،    زمینه به دادگ آنملی احیا کند، حق دارد که در  

دالت شود و یا اگر حقوق شخصی از طرف دولت خارجی یا تبعـه              طریق خواستار تطبیق ع   
  می ، فیصله محاکم دولت مذکور را در حق خود عادالنه نداند          ،دولت خارجی نقض گردیده   

 حقوق خود شود و محکمـه مـورد          دفاع از   خواستار ،دادگاه بین المللی رجوع کرده    ه  تواند ب 
دیـوان  . داشـته باشـد  یـصله عادالنـه     ف آن مـورد   در   ،هنظر باید از حقوق وي حمایت نمود      

عدالت بین المللی، دیوان بین المللی جنایات جنگی و بعضی دیوان هاي مـوقتی از جملـه       
  .دادگاه هاي بین المللی اند

اجرایـی در   یکـی از مهمتـرین ضـمانت        ،دادگاه و حمایـت قـضایی     ه   مراجعه ب  ،خالصه
 در هر دولـت  ییبب ارگان قضا به همین س.ود رشمار میه  فرد براستاي حمایت از حقوق   

 و اجراي عـدالت و نظـم    تأمین وظیفه   ، ارگان هاي تقنینی و اجرایی ایجاد گردیده       کناردر  
 و استقالل آن توسط قانون تضمین می شـود تـا بـا خـاطر      گذاشته شده قانونی بعهده آن    

عه  عدالت و نظم قانونی را در جام،جمع وبی  طرفی کامل به دعاوي مردم رسیدگی نموده         
  . نمایدتأمین

الت و  یدر کشور ما نیز طبق قانون اساسی و سایر  اسناد قانونی، خصوصاً قـانون تـشک                
 یی وظیفه تطبیق عدالت خاص از صـالحیت هـاي ارگـان هـاي قـضا               ،صالحیت محاکم 

 وبه هر فرد حق داده شده است تا در جمیع حاالت و موارد، در صـورت  1 است ته شده سدان
و .2 خواستار اعاده حقوق خود شود     ،ز محاکم کشور رجوع نموده    نقض حقوق خود به یکی ا     

 اسالم و قواعد    یعت احکام شر  ، که به اساس حکم قانون      مکلف دانسته شده است    همحکم
 و هـر گـاه   3. حکم عادالنه صـادر نمایـد     ه در زمین  ، مردم رسیدگی نموده   دعاويعدالت به   

 وکیـل    او  اسـت کـه بـراي       مکلف ه محکم ،شخص توان دفاع از حق خود را نداشته باشد        
  .  نمایدعیینمدافع ت

  
  :تخسارجبران حق ول دولتی و ؤ حق شکایت از مقامات مس-10

 جزئـی از اصـل      ،رض جبـران خـسارت    غـ ول دولتـی بـه      حق شکایت از مقامات مـسؤ     
این حق  .  شکل خاصی از تضمین حقوق و آزادي هاي اتباع است          ،دادخواهی عمومی بوده  

                                                
 میزان 15 قانون تشکیالت و صالحیت محاکم، 5 و 2 و مواد 1382 قانون اساسی 122 و 120 مواد - 1
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 قانون تشکیالت و صالحیت 6 و ماده 1382 قانون اساسی 138 و بند اول ماده 31 ماده 2 و 1 بندهاي - 2

  محاکم

 قانون تشکیالت و صالحیت محاکم8 قانون اساسی و ماده 131 ماده - 3
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میان می آیـد کـه اتبـاع کـشور     ه  صرف در موقعی ب،ی شود فهمیده مشمکه از نا   طوري
 و زیـانی شـوند در    ان ها و ادارات دولتی متحمل خسارت      بنابر عوامل مختلف از طرف ارگ     

 می توانند و حق دارند که بـه ترتیـب   ،مور دولتچه مأ.  حالت چه افراد عادي باشندهر دو 
ـ  مربـوط ؤول یا ارگانهاي     از دست اشخاص مس    ،مقرر شده در قانون    ح صـال  مقـام ذي  ه   ب

  . و احقاق حق خود شوندشکایت نموده، خواهان جبران خسارت
هر شخص که از «:  قانون اساسی افغانستان چنین حکم می کند،به ارتباط حق شکایت

 مستحق جبران خساره می باشد و می تواند براي حـصول          ،اداره بدون موجب متضرر شود    
ثناي حاالتی که در قـانون تـصریح گردیـده اسـت،            به است . آن در محکمه دعوا اقامه کند     

 .»دولت نمی تواند بدون حکم محکمه با صالحیت به تحـصیل حقـوق خـود اقـدام کنـد                  
  )51ادهم(

همچنان حق جبران خساره در صورت متضرر شدن از طرف ارگانهاي دولتی در قانون «
نون، اداره در مقابل     این قا  126 ماده   2مطابق فقره   . کار افغانستان نیز صراحت یافته است     

   1»....ت یا ضرر صحی ناشی از کار مکلف به جبران خساره می باشدلیمعلو
به افراد حق داده است کـه در صـورت       ) 1382(همچنان قانون اساسی جدید افغانستان      

در ایـن   .  نماینـد  متضرر شدن به کمیسون مستقل حقوق بشر افغانستان مراجعه و شکایت          
 بـر   نظـارت دولـت بـه منظـور   ": کنـد  اسی جدید چنین حکم می  قانون اس  58رابطه ماده   

کمیـسون مـستقل حقـوق بـشر        , در افغانستان و بهبود و حمایت از آن        حقوق بشر    رعایت
, حقوق بـشري خـود  تواند در صورت نقض  نماید هر شخص می  می تأسیسافغانستان را   
ري افراد را بـه     حقوق بش تواند موارد نقض     ون می یکمیس. ون شکایت نماید  یبه این کمیس  

  ."....راجع سازد و در دفاع از حقوق آنها مساعدت نمایدمراجع قانونی 
رض احقاق حق و جبران خساره ناشی از نقض حقوق و آزادي هاي شـان از                غافراد به   
  :توانند شکایت و درخواست جبران ضرر نمایند ن دولتی، به طریق زیر میوالؤطرف مس

طریق فوق ملـی  ه  ب _ ج 2طریق قضایی ه   ب _ب. نینیطریق اداري و ارگان تق    ه   ب _الف
  )بین المللی(

 گربدین معنی که هر گاه شـخص آزاد یـا کـار           :  شکایت از طریق اداري و تقنینی      -الف
 اول به همان ارگان یـا ارگـان    ،دیا کدام ارگان دولتی متضرر شو     ن  ؤوالدولت از طرف مس   

رگان ا.  را طلب نمایند   عنوي خود  مادي یا م   ه خسارت و ضرر   اداري ما فوق آن مراجعه کرد     
البتـه  .  نماینـد  تأمینبه عرض او رسیدگی و حق وي را          -ندهاي مربوط طبق قانون مکلف    

و اگـر  . ود از این طریق حـل شـ   بتواندست که قضیه جنبه اداري داشته و     ا این در صورتی  
 کرده بـا    تواند به ارگان هاي شورا و پارلمان مراجعه         می ،حق وي از اینطریق اعاده نگردد     

                                                
، تالیف معاون سر 1382 قانون اساسی افغانستان توضیع مختصر حقوق اساسی اتباع در:  اقتباس از- 1

محقق محمد موسی رحیمی

 میثاق حقوقی مدنی و سیاسی 2 ماده 3 جز الف، ب،ج بند - 2
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تقدیم عریضه از طریق آن آرگان امر اجراي حقوق خود را باالي ارگـان متخلـف حاصـل             
  .نماید

 هرگاه حق شخصی از طریق شکایت اداري حاصل نشود، مـی          :  از طریق قضایی   –ب  
  . با اقامه دعوا خواهان جبران ضرر شود، رجوع نمودهتواند به محاکم صالح

 و نقـض  مام راه هاي قـانونی اعـاده خـسارت       ت  هرگاه شخص  - از طریق فوق ملی    -ج
 ،هر علتـی  ولی بنابر     است صالح ملی سپري نموده    حقوق خود را در تمام ارگان هاي ذي       

 "کمیسیون حقوق بشر  "تواند به     می ؛ حقوقش اعاده نگردد   عدالت در حق وي اجرا نشده،     
اده حـق   خواهـان اعـ  ، شکایت نموده"کمیته حقوق بشر ملل متحد    "کشور مربوط و یا به      

 و 2د ط خاصی باید انجام شود که در موا   ولی این طرز شکایت به ترتیب و شرو       . خود شود 
 پروتوکول اختیاري مربوط به میثاق بـین الملـل حقـوق مـدنی و سیاسـی درج                  5 و   4 و 3

  : این پروتوکول در این مورد چنین تذکر داده شده است2از جمله در ماده . گردیده است
ده یک، افرادي که مدعی هستند هر یک از حقوق و آزادي هـاي     با رعایت مقررات ما   "

 شکایت موجود طبـق قـوانین دادرسـی را          ق نقض گردیده و کلیه طر     ...آنان در این میثاق   
 2 و در بنـد  1))توانند یک اطالعیه براي رسیدگی به کیمته تقدیم بدارند      طی کرده اند می   

اصل از یک فرد رسیدگی نخواهد کـرد    کمیته به هیچ اطالعیه و       -2 () چنین آمده  5ماده  
همان موضوع به موجب آئین دادرسی تحقیق یا        ) الف: مگر اینکه اطمینان حاصل کند که     

شاکی کلیـه طـرق شـکایت موجـود         ) ب. تصفیه بین الملل دیگري تحت رسیدگی نیست      
 خود را به کشور ذي    ) تشخیص هاي ( کمیته نظریات    -4و بند   ... داخلی را طی کرده است    

  2."دده  پروتوکول و فرد شاکی اطالع میطرف معاهدهنفع 
  

  :اهمیت حق شکایت از مقامات دولتی
 حقوق فرد و دولـت را در یـک ردیـف            ، اصل تساوي بوده   ه بهترین نوع افاده کنند   .1

. بین آنها تفاوت قائل نیست،قرار داده
رد  در برابر نقض حقوق فیقدرت دولت را محدود نموده از خودسري ارگانهاي دولت .2

.جلوگیر می کند
تضمین حقوق فرد بوده در عین حال به شناسایی بهتر قوانین ملـی           اشکال  یکی از   .3

.و بین المللی براي او کمک می کند
  

  : مهمترین وجیبه فرد-احترام و رعایت حقوق دیگران -11
بدین معنی که اگر فرد از      . حقوق و آزادي هاي افراد از وجایب آنها تفکیک ناپذیر است          

رف باالي افراد واشخاص دیگر یا جامعه و دولت داراي حقوقی باشد، از جانب دیگـر                یکط

                                                
197، ص 1381 گزیده ها یی از اسناد بین المللی حقوق بشر، محمد ابواالحرار رامزپور، کابل، - 1

198 همان جا ص - 2
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. کلفیت هاي متناسب نیز می باشـد      م  و در برابر دیگران یعنی افراد و جامعه داراي وجایب        
شـکل حقـوقی    زیرا در جایی که حق بدون وظیفه یا وظیفه بدون حق باشد، اوالً موضوع               

زیـرا  .  تـأمین شـود  ي حقوقی در مناسبات اجتماعی نمی توانـد اً اصل تساو  ثانی ،پیدا نکرده 
  .یکی از اشکال تساوي، تساوي حقوق و وظایف است

ـ   .  است متناسب بین حقوق و وظایف متقابالً   رابطه به این ترتیب    رمثالً اگر یـک فـرد ب
  خود او نیـز    الًقابت، م اردفرد دیگر یا جامعه حق دارد که به عقیده و شخصیت او احترام گذ             

 حقوق آنها را رعایت کند یا اگـر     ،مکلف است که به عقاید و شخصیت آنها احترام گذاشته         
 و سرپرستی اوالدشـان را  حرمت و احترام دارند وظیفه تربیت  والدین باالي اوالدشان حق     

را بدهـد، مکلفیـت      يو مال مورد نظر      حق دارد که او     دکاندار يباالنیز دارند، اگر خریدار     
را نیز دارد و بر عکس اگر دکاندار حق داشته باشد که پـول مناسـب و                  پرداخت قیمت آن  

یا اگر دولت حق    .دلخواه از خریدار اخذ کند، مکلف است مال مورد نظر را به خریدار بدهد             
 حقوق و آزادي هاي آنهـا را        تأمینحاکمیت و تطبیق قوانین را باالي مردم دارد، مکلفیت          

جموع افراد حق دارند که حقوق و آزادي هـاي آنهـا از             بر عکس اگر هر فرد یا م      . نیز دارد 
نـد کـه از      عمل تطبیق گردد، آنها نیز مکلف       در دولت قانوناً به رسمیت شناخته شده،     طرف  

  . زندگی نیز همینطوررد دیگرادولت و قوانین او اطاعت نمایند و در تمام مو
 حقوق خـود    تأمین حق ندارد که در برابر       ياصل فوق نه دولت و نه هیچ فرد        اساس   رب

در غیر آن قانونیت جـاي  . بوسیلۀ دیگران، از وظایفی که در برابر آنها دارد شانه خالی کند          
  .قانون شکنی و بدینوسیله به ظلم و ستم خواهد داد، خود را به خودسري

هرگاه کسی از اجراي وظایف خود در برابر دیگران بدون عذر قانونی شانه خـالی کنـد                 
تواند از حقوق خـود برخـوردار         فرد وقتی می   از این رو  . ازات است ول و مستوجب مج   ؤمس

تواند آزاد باشد که آزادي دیگران را پامال  باشد که حقوق دیگران را رعایت کند، وقتی می
 آزادي را رعایت نمودن قانون تعریـف نمـوده          ، دانشمندان و فالسفه   به همین لحاظ  . نکند

  . را تعیین می کندیزادي هر کسزیرا قانون است که حدود حقوق و آ. اند
 تکـالیفی  وظـایف و  -1. نددو شـکل ه  ب آنهاکرد خوداز روي عمل  افراد   تکالیفوظایف و   

را که قـانون اجـراي آن        یدست زدن به اعمال    -2.که قانون به اجراي آن امر  کرده است        
 فـردي و ، خالقـی  به وظـایف قـانونی و ا   افرادتکالیف وظایف و  همچنین. منع کرده است  

یز تقسیم شده می تواند که هر کدام آنها به اشکال متنوع و بی نهایـت                اجتماعی و غیره ن   
 ما در اینجا وظایف و مکلفیت هاي قانونی و حقوقی اند که             هدف. توانند تقسیم شوند   می

  .  باید با قوه اجبار قانون باالي هر فرد تطبیق شوند،در صورت عدم اجراي داوطلبانه
 اساسی و عمده افراد در مقابل دیگران در قانون اساسی و سایر             ي ها فیتلوظایف و مک  

  . کشور ها تسجیل و بیان می شونديعادوظایف آنها در قوانین 
 اساسی ترین مکلفیت هـاي افـراد        ، کشور ما  )1382(مطابق احکام قانون اساسی جدید      

   :عبارتند از
   پرداخت مالیه به دولت،-1
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   دفاع از وطن-2
  ام قانون اساسی پیروي از احک-3
  ) نارعایت حقوق دیگر ( اطاعت از قوانین-4
  1.  رعایت نظم و امن عامه-5

 اگر کسی به بهانه ندانستن قانون، حقـوق  ،به اساس حکم قانون اساسی و قوانین دیگر    
 عذر او قابل قبول     ،و آزادي دیگران یا قوانین را نقض نموده و نظم اجتماعی را بر هم زند              

ول و مـستوجب مجـازات   ؤمـس )  از احکام قانون عذر دانسته نمـی شـود    بی خبري  (،نبوده
  .است

 باید سعی نماید تا با قوانین کـشور و قـوانین بـین المللـی آشـنایی       ي هر فرد  ،بنابر این 
از در برابر دیگران انجام دهـد  طرف با رعایت قوانین وظایف خود را   از یک  ،حاصل نموده 

ترین وسـیله  مـؤثر زیرا اولـین و  . اي خود دفاع نمایدجانب دیگر بتواند از حقوق و آزادي ه    
در این راستا دولت، سـازمان هـاي   . دفاع از حقوق و آزادي هاي فرد، دانستن قوانین است  

  .سسات علمی و دانشمندان باید افراد را در دانستن قانون یاري رسانندؤم، اجتماعی
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فصل چهارم
  یاسی افراد درعرصه سيحقوق بشر

  
ـ را بح   است که فـرد آن     ی عبارت از حقوق   یاسیسحقوق   ت أیـ ث عـضو بـودنش در ه      ی

  .آورد یدست مه  بیاسیس
ص داده یک کشور تخـص ی اند که تنها به اتباع داخله ی عبارت از حقوق یاسیا حقوق س  ی

  . شده است
  
  : ن دسته از حقوق عبارتندازیزه ایب وجوه ممین ترتیبد
  . ک کشور تعلق دارندی ـ تنها به اتباع 1
بلکه افراد ملـت  ، د شودین حقوق مستفیج ای از نتايصورت انفراده تواند ب ی ـ فرد نم 2

  . د شوندیج آن مستفیتوانند از نتا یمشترکاً م
  . ا دولت استی یاسیان کننده رابطه فرد با قدرت سین حقوق بی ـ ا3
ـ  تطبیونگشتر وابسته به چگـ یر آن بی ازغیز نظام دموکراسی ـ تم 4 وق ن حقـ یق همـ ی
  :  هایندنیافراد ا یاسی سيهاین حقوق وآزادیمهمتر. هاستیوآزاد
   

   : تی ـ حق داشتن تابع1
 ین مـرتبط مـ    ی است که شخص را به دولت مع       یاسی س یت عبارت از رابطه حقوق    یتابع
ـ  یهـ .  کنـد ین زندگین معیدر سرزم بوده، یتی تابعيهرفرد حق دارد دارا   . سازد ه چ کـس ب

ت کشورش  ی را از تابع   یزور شخص  اعمال    و یر قانون یصورت غ ه   حق ندارد ب   ،شمول دولت 
  . محروم سازد

 مخـصوصاً حقـوق     ی اساسـ  يهـا ین شـرط اسـتفاده از حقـوق وآزاد        ی تر یت اساس یتابع
 يهـا یت در استفاده از حقـوق وآزاد      یشخص بدون تابع  .  فرد است  ي برا یاسی س يهایوآزاد
  . مند گرددتواند از آن بهر یصورت دلخواه نمه ب،  مشکل مواجه شده خود بایانسان

ـ آپاتر"ت را در اصطالح علم حقوق       یشخص بدون تابع   ـ  تابعي و شـخص دارا  "دی ت را ی
  . ندیگو یا شهروند میتبعه 

  :ت عبارتند ازیاصول عمده تابع: عتیاصول تاب
 داشته باشدیتید تابعیهر فرد با  .  
 ت داشته باشدیک تابعیش از ید بی نبايچ فردیه .  
 ان تـا هنـوز در جهـ   . کسان باشـد ی ويک کشور مساو  ی تمام اتباع    يد برا یبات  یتابع

  . وجود دارندتهی تابعوازجمله در افغانستان افراد دو
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 ـ       ،ز نبـوده  ی وزوال ناپـذ   یشگیک امر هم  یت  یتابع ل خـود   یـ مه   شـخص حـق دارد ب
  . دی درآيگریت دولت دیبه تابع  قانون  وطبقتش را تركیتابع

  
  : تیاشکال تابع

  ). ک دولت باشدی تابع سماًکه شخص ر (گانهیت ی تابع ـ1
ـ یـ که شخص بدون ازدسـت دادن تابع  (ا مضاعفیت دوگانه ی ـ تابع 2 ـ  تابع،یت قبل ت ی

  ) دیز کسب نمای را نيگریدولت د
که بـه مجـرد تولـد        (ستم خون ی بر س  یت مبتن یــ کسب تابع  : تی کسب تابع  يوه ها یش
  ) . گرددیل میت پدرومادرش براو تحمیتابع، طفل
تـابع  ، نیت والـد یکه فرد صرف نظر از تابع() خاك( جغرافیا  بریت مبتنی ـ کسب تابع 2

  ) افته استیشود که در خاك آن تولد  ی شمرده ميکشور
 به يگریامات دولت داز طرف مق، که بنابر خواهش فرد(ی ت با راه قبولی ـ کسب تابع 3
  .)  شودیرفته میور پذت آن کشیتابع

ـ      ي حقوق بشر برا   یه جهان یعالما) 15 (مادهر  ت د یحق تابع  ت یرسـم ه   هرفـرد انـسان ب
ت افغانستان  یچ افغان از تابع   یه"د افغانستان   ی جد ی قانون اساس  4طبق ماده   شناخته شده،   

  . " گرددیمحروم نم
سـال   (ت افغانـستان  یـ ت توسـط قـانون تابع     ی به حصول وازدست دادن تابع     امور مربوط 

  . ده استیردم گیطور مفصل تنظه ب) 1370
  
  :  حق اشتراك در انتخابات- 2

له ین وسـ یمهمتـر  بـوده،  ین مظـاهر دموکراسـ  ی تـر ین واساسی ازمهمتر یکیانتخابات  
 شان  یاسین سرنوشت س  یی فعال آنها در تع    يریاشتراك مردم در اداره امور کشور وسهم گ       

اده شود تـا  ش حق دید برای هرفرد حق دارد وبا  ی در حکومت دموکراس   ،نیبنا برا .  باشد یم
ـ در انتخابات معمـوالً  . دیا انتخاب شونده اشتراك نمایث انتخاب کننده  یدر انتخابات بح   ا ی

ـ وپارلمـان از طر   . گردنـد  یم انتخـاب مـ    ندگان پارلمان توسط مرد   یا نما یس کشور   یرئ  ق ی
از ایـن  د ی نمایل میت مردم را در عمل تمث  ی حاکم ،وضع قانون اراده مردم را انعکاس داده      

 یاسـ ی سی کـه در زنـدگ  یتی نظربه اهم  ياست جمهور یا انتخابات ر  ی یتخابات پارلمان  ان رو
ر یـ ول انتخابات به شـرح ز ن اصیمهمتر.  استوار باشدی اصول دموکراس برد  یبا،  جامعه دارد 

  : است
  ده ی رسـ ی تمام اتباع کشور اعم اززن ومرد که به سن قـانون           یعنی(ی  انتخابات عموم

  .) بات شرکت کنندباشند حق دارند در انتخا
  ی کـس   به ا ندادن ی دادن   ي به را  ید کس یان انتخابات نبا  ی در جر  یعنی (انتخابات آزاد 

  ) گر مجبور شودید
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  ک یـ  يره دارا یزبان وغ ،  نژاد،   هر کس صرف نظر از جنس      یعنی(ي  انتخابات مساو
  ) . باشديأر

  ز تـرس  ا انتخابـات بـوده فـرد را    ي مکمـل آزاد ي بـودن رأ  يسـر (ي  انتخابات سر
  ) ددار یگران مصئن میومداخله د
  ـ  هر کس با یعنی (میستقانتخابات م  خـودرا بـه صـندوق انتخابـات     يد خـودش رأ ی

  .)ک بودن انتخابات استین نشانه دموکراتیوابیندازد 
ـ  ،  از اصول فوق الذکر نقض گـردد  یکیان انتخابات یاگر در جر  ـ  وغیانتخابـات تقلب ر ی

  وياسه درجه ا ی دوي، اک درجه یت خود به انتخابات ی نوع انتخابات از نظر، استیقانون
ـ به اضـافه  % 50( ت مطلقیکثرج خودبه انتخابات با ا   ی ونتا يار برگز يوه ها یاز نظر ش   ک ی

  .  شودیم می تقسیوتناسب) ان آریشتریب(ی ت نسبی، اکثر)يرأ
خته ت شـنا  یرسـم ه   هر فرد ب   ي حقوق بشربرا  یه جهان ی اعالم 21حق انتخابات در ماده     

 يأر ز شـرکت در انتخابـات و      ین) 1382 (د افغانستان ی جد ی قانون اساس  33شده ودر ماده    
 هر افغان ين حق انتخابات برا یهمچن. ت شناخته شده است   یرسمه   هر افغان ب   يدادن برا 

ل یک تـسج  ی دموکرات يوه ها ی بر اساس اصول وش    1383 يدر قانون انتخابات مورخ جوزا    
  . افته استی

  
  : یان وقلم ـ عنصر مهم دموکراسی بي آزاد- 3

 در ین حال عنصر مهم دموکراسـ ی فردودرعین حقوق اساسی از مهمتر  یکیان  ی ب يآزاد
ـ افکار واند ،  دهی عق يوازم آزاد  از ل  یکیان وقلم   ی ب ين آزاد یهمچن. جامعه است  . ه اسـت  شی

ـ  بـه ا ان وقلـم ی بيآزاد.  نداردشه معنایافکار واند، دهی عقي هايآزاد، انیب يبدون آزاد  ن ی
ی، طور شفاه ه  را ب  افکار خود  د و یطور آزادنه عقا  ه  ب باشد    است که انسان حق داشته     یمعن
گران انتقال یده  خودرا بيشه هایق افکار واندین طریاز ان کند و  یر ب یا توسط تصاو  ی یکتب

  . دی حاصل نمایگران آگاهی ديشه هایافکار وانداز ان ی بيق آزادیهم از طر، دهد
شه بدون هراس   ید واند ینه بروز دادن عقا   یان حقوق انسان را در زم     ی ب ياد آز "ن  یهمچن

  1 " کند ین میبازداشت تضم مجازات و ب ویاز تعق
ـ ید دیوخالف عقاد خالف عرف، سنت     ی نبا ان  ی ب يآزاد: انی ب ي آزاد يت ها یمحدود  ین

دادن م  دشنا،  گرانیتهمت وبهتان زدن به د    ،  ن مردم یندن ب کاف ا جهت تفرقه  ، ی مردم باشد 
 باشـد   خالف منـافع عمـومی     که یه انداختن جنگ، ارتکاب جرم    برا،   اشخاص  بر نیتوه و

  . دی را اخالل نمایماعتونظم اج
ـ  دراعالم،ن ملحوظی همي رو.ت فرد استین عامل تکامل شخصیتران مهم ی ب يآزاد ه ی

ـ کأ آن تیی  اجرا 2 يثاق ها ی م و 1 حقوق بشر    یجهان  نـسبت بـه آن صـورت    ی خاصـ يدی
  . استگرفته

                                                
162، 161، ص 1380 ــ داکتر ابوالفضل قاضی، بایسته هاي حقوق اساسی، چاپ هفتم، تهران،  1
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ان از تعرض مصئون است     ی ب يآزاد"ز  ید افغانستان ن  ی جد یقانون اساس  34 مطابق ماده 
ـ  و ریوتص،   نوشته ،له گفتار یوهر افغان حق دارد فکر خودرا به وس        گـر اظهـار    یل د یا وسـا  ی

  . "د ینما
  
  :  واداره امور کشوریف دولتی حق اشتغال در وظا- 4

 ت آن را داردی که تابعي کشوری دولت ي ها  وپست يف ادار یهر فرد حق دارد که د روظا      
  . فه کندی وظيفایا

ـ اقت وشا یل،  ر اتباع کشور را به اساس تخصص      نه تقر یند که زم  دولت هامکلف   در  یستگی
ي، نژادی، قومی، ض جنس یچ گونه تبع  ین راستا ه  یاودر،   مساعد سازند  یف ادارات دولت  یوظا

مـده از   ان آ یمه  گار جامعه ب  سالم وخدمت ک اداره   ی تا،  سازندنل  یخره را د  ی وغ ییثروت ودارا 
رآن اداره سـالم    یـ درغ.  آمده بتواند   بر یدرسته   خود ب  یاجتماع و یف دولت یعهده انجام وظا  

ـ  گ ی در امـر اداره رامـ      ی قـانون  وابط ض ي جا ی ارتباطات شخص  ،دهیل نگرد یتشک رد واداره  ی
سـر   شـده،     داده  سـوق  ی وتبـاه  ی ستان رشوهي،  واسطه باز ،  طرف فساد ه   و جامعه ب   دولت

ـ  اعالم21 مـاده  2د ن حق در بنیا. سازد یا آماده م  ت دولت ر  ینه سقوط حاکم  یانجام زم  ه ی
ـ  ثی  م  25مطابق ماده   ،  دهیل گرد یجس حقوق بشر ت   یجهان ـ لن الم یاق ب   و ی حقـوق مـدن    یل

  . ده اندی آن گردي دولت ها مکلف به اجرا،یاسیس
ـ غانـستان براسـاس اهل    اتبـاع اف  "د کشور   ی جد ی قانون اساس  50ن طبق ماده    یهمچن ت ی
  ." شوند یرفته میخدمت دولت پذه ض بیچگونه تبعیوبدون ه

  
  :ه هایدانجمن ها واتحا، ل احزابی تشکي آزاد- 5
و  ، بودهی از نظام دموکراسي نمونه بارز،ه هایانجمن ها واتحادی، اسیل احزاب سیتشک 
 ي مـاد يواست هـا   کشور وتحقق خ   یماعت واج یاسیات س یله مهم اشتراك افراد در ح     یوس

ـ  یاسـ یت احـزاب س یل وعضوین هرفرد حق دارد که در تشک  یابنابر.  شان است  يومعنو ا ی
ره ی وغ ینف، ص ي کارگر يه ها یل اتحاد یلف از قب   مخت يه ها یا اتحاد ی ی مسلک يانجمن ها 

  .  خود تالش کندي وخواسته ها درراه تحقق اهداف،بانه شرکت نمودهطور داوطله ب
ک کسب  یولوژئدی وا یاسی س یند اگاه نتوا ی م یاسیزاب س در اح ت  یق عضو یافراد از طر  

داره امور کشور    خود در ا   یندگان دلخواه حزب  ینش نما یگر با انتخاب وگز   یاز طرف د  نموده،  
. نـد ی خود مبارزه نما   يهاي  دن به آزاد  ی رس يته وبرا ف بهتر سهم گر    جا معه  یاسیات س یوح

 خـود دفـاع     ینففع ص  زمناتوانند ا  ی م یلک مس يه ها یق شرکت در اتحاد   ین از طر  یهمچن
  . ت شان را تکامل بخشندی استعداد وشخصی مسلکيهم با کسب مهارت هانموده، 

                                                                                                 
. اعالمیه جهانی حقوق بشر 19 ــ ماده  1

2 ــ ماده مثیاق بین الملی حقوق مدنی، سیاسی
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ـ ی هـ ، کامالًً داوطلبانه بـوده ي وانجمن ها امر  یاسیب س رحزدشرکت   شـمول  ه چکس ب
ـ ا اتحادیـ ک حزب یت دری را وادار به عضویدولت حق ندارد که شخص     ـ ه نمـوده و ی ا اورا ی

  . دی واخراج از آن نمامجبور به ترك
ـ     یه جهان ی اعالم 20ل احزاب وانجمن ها د رماده       ی تشک يآزاد ت یرسـم ه   حقوق بـشر ب

 دولت هامکلف   ،یاسی س ی حقوق مدن  یللن الم یاق ب ثی م 22 و 21مطابق مواد   شناخته شده،   
  .  آن شده انديبه اجرا

  
 تـأمین منظـور   ه حق دارند ب    اتباع افغانستان  ،د کشور ی جد ی قانون اساس  35مطابق ماده   

  : نکهی مشروط برا،ل دهندی تشکیاسیت ها واحزاب سی خود جمعينوا معی يمقاصد ماد
  
 ه واساسات حزب مخالف احکام اسالم نباشدمنامارم  
 باشد ی حزب علنیمنابع مال   
 نداشته باشدی وشبه نظامیاهداف نظام   
    توسط قانون احـزاب    ن حق   یا.  نباشد یگر منابع خارج  یا د ی یاسیوابسته به حزب س

  . ده استیم گردی مفصالً تنظی اجتماعيوقانون سازمانها
  
  :  هاگردهمایی اجتماعات و، تظاهراتي ـ آزاد6

 تظـاهرات  ي آزاد.کار است ان واف ی ب يقت الزمه آزاد  ی در حق  ات تظاهرات واجتماع  يآزاد
ـ  اسـاس قـرار      رطور موقت ب  ه   از اشخاص ب   ی گروه ییست از گردهم آ    ا عبارت عـوت  ا د ی

 ییمـا یاه پ عبارت از ر،ن نوع اجتماعاتیعمولترم. ن وبه مقصد مشخصیی به محل مع   یلقب
مـراد    1.  شودی سازمان داده میاسی وسیل حاد اجتماعی است که بعداز وقوع مسایابانیخ

ن مثل  یا واقعه مع  ی از اشخاص است به مناسبت حادثه و       ي ا  عده گردهمایی، جمع شدن  از  
  .هیانیخطابه وب رادین وایک محل معی دریخیت تاریک شخصیل از یبزرگداشت وتجل

ت شناخته شـده  ی اتباع برسمي براین اساسین حق در قوانیا،  کی دموکرات يورها درکش
 اسـت کـه   ی خاصـ یطیلزم شراستن حق در تمام کشورها م   یاست در هر حال استفاده از ا      

  : ن آن عبارتندازیمهمتر
 ن یانتخاب محل مع  
 شـورش    خورد و  ،زد  منجر به خشونت و    ،ز بوده ید صلح آم  یاعات با  اجتم اهرات و تظ
  . نگردد
  ـ  رساندن بـه مـردم   ت وخسارتی تظاهرات واجتماعات از آزار واذيدر اثنا ا جامعـه  ی
   شود يریجلوگ

                                                
267، 266 صص 1378 ــ محمد اشرف رسولی، اسالم وحقوق بشر، کابل  1
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   سانده  ر یتیقبالً به اطالع مقامات امن     گردهمایی معلوم بوده،      و هروز وساعت مظاهر
  . شود
 یت اجتمـاع  ی امن  و  حفظ نظم  ي الزم را برا   يتوانند مراقبت ها   ی م یتین امن یمورأم 

ـ  نمـوده  يریمردم جلوگ مورد از تظاهرات واجتماعات ی حق ندارند بیول، عمل آورنده  ب ا ی
  .ندیگان نماب وشتم وکشتار تظاهر کنندراقدام به ض

طبـق  شـناخته شـده،     ت  یرسمه   هر فرد ب   ي حقوق بشر برا   یه جهان ین حق در اعالم   ی ا
.  آن شـده انـد     يت ها ملزم به اجـرا     دولی،  اسیسو ی حقوق مدن  ین الملل یثاق ب ی م 21 دهما

ز ی مقـصد جـا    تـأمین  ي حق دارند برا    اتباع ،د افغانستان ی جد ی قانون اساس  36مطابق ماده   
  .ندیالح اجتماع وتظاهرات نماز بدون حمل سیوصلح آم

  

افـراد  ن حـق هـر ملـت و   یتـر  ث مسلمین سرنوشت بحیی حق تع- 7
  : عهجام

ـ  اسـت کـه هـر ملـت با         ین معن ین سرنوشت ملت ها به ا     یحق تع  مـام امـور    د خـود ز   ی
 ، خـود آزاد بـوده     یاسـ ین نوع وشکل دولـت ونظـام س       ییکشورخودرا به دست داشته در تع     

ارتبـاط   ملت ها    یاسین سرنوشت س  یی تع قح.  باشد ی وخارج یاستقالل  کامل داخل    يدارا
ـ       . دبشر دار  حقوق   تأمینک با   یک وارگان ینزد  یاسـ یفاقـد اسـتقالل س     یچـه هـر گـاه ملت

ـ  اداره امـور دا    و باشد   يگری مستعمره کشور د   ، بوده یت مل یوحاکم  آن توسـط کـشور      یخل
 حقـوق بـشر محـال       تـأمین  سخن گفتن از اجرا و     ين کشور ی در چن   رقم زده شود   يگرید

  . است
ـ  م ی بدرسـت  ی آن وقتـ   يک ملت در مجموع واعـضا     ی ي بشر ققو ح تأمینتحقق و  سر ی

ه  را خود ب   ی وخارج یاست داخل ی س ، برخوردار بوده  یت مل یکه اوالً از استقالل وحاکم     است
 را جهت توسعه ورشد ی ملي هاطرحدوم  ،  دی ومنتخب خود اعمال نما    یله دولت مردم  یوس

 بگـذارد وسـوم صـاحب    امرحلـه اجـر  ه آزادانه ب  خود طرح وی وفرهنگ یاجتماعي،  اقتصاد
 تـأمین ل خود بتواند از آن به نفـع مـردم و          یمه  وده ب  خود ب  ی طبع ي منابع وثروت ها   یاصل

  . دیحقوق شان استفاده نما
ـ  ثی ملل متحد در مواد هر دو م       ی مجمع عموم  ، مالحظات فوق  يرو ـ  اعالم یاق اجرائ  هی
 ،ي وحقـوق اقتـصاد    یاسـ ی س و ی حقـوق مـدن    یملللن ا ی ب ياق ها ثیم(  حقو ق بشر   یجهان

 را یعـ ی طبيه آزادانه از منابع وثروت هان سرنوشت واستفاد ییحق تع ) ی فرهنگ و یاجتماع
 حقـوق    ي واجرا تأمینعلت بود که    آن  ن به   یوا.  هر ملت اعالم نمود    یحق مجموع  ثیبح

ن دسـتگاه قبـل ازهمـه    ی ناممکن است وای ملی قدرت الزاميک دستگاه دارا  ی نبشر بدو 
  .دولت ها هستند

ک آن حقوق   یه اند تا هر      عضو متعهد ساخته شد    ي دولت ها  ،ثاق ها ین م ی ا  در بنابراین،
تـوان   ین علـت مـ    ی هم يرو. ندیق نما یت شان تطب  یه در قلمرو حاکم   یبشر را طبق اعالم   

  . ز تعلق داردیهر فرد جامعه نبه  ملت ها بلکهبه ن سرنوشت نه تنها ییگفت که حق تع
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   : ی حق پناهندگ- 8
ـ ادب وارد   بیستم قرن   همی است که در ن    ي نسبتاً نو   اي دهی پد یحق پناهندگ   یات حقـوق  ی

 از طـرف   ی پناهندگ يا تقاضا یاول در خواست    : شود یده م ی فهم یدو معن ه   ب ه است دیگرد
  . ف دولت هار اشخاص پناهنده از طي برای پناهندگيودوم اعطا. شخص

 خاطر نـژاد،  ه  نکه ب ی ا ا دارد از  ی که داشته    یلت ترس موجه   است که به ع    یپناهنده کس 
کـه   يااز کـشور  ی خود   متبوعشور  از ک ،  دیب درآ ی تعق  تحت یاسید س یا عقا یت  ی مل ،  مذهب
ـ  خارج شده باشد وبه علت ترس مذکور نتواند  است بوده ساکندر آن   قبالً   ا نخواهـد بـه   ی

  . باز گردد خود کشور محل سکونت یاتبوعکشور م
 جستجو کند ودر کشور     یگاهه   پنا ،شکنجه وآزار ،  بی حق دارد در برابر تعق     یهر کس لذا  

 حق ندارد پناهنـده را  یچ دولتیه). ه حقوق بشری اعالم14ماده  (ار کندیه اخت گر پنا ی د يها
  1. دارد روانه کند در آنجا در معرض خطر قراري ويات وآزادیکه ح يبه کشور

   
   : یط پناهندگی شرا

، مذهب، د که به سبب نژادید ثابت نمای با ، آنکه شخص بتواند پناهنده حساب شود      يبرا
ـ  تحت تعق  ی اجتماع يهاه   گرو یت در بعض  یا عضو ی یاسید س یعقا،  تیمل ب قـرار دارد و     ی
  . ب کننده قرار دهدیار کشور تعقیاخت را در خواهد خودیا به علت ترس نمی تواند وینم

  
  : یموانع پناهندگ

  :  آن برخوردار شوديایزااز م ث پناهنده محسوب ویواند بح تیل نمیشخص در موارد ذ
  مـواد م قاچـاق  یارتکـاب جـرا   ی،  ات جنگ یارتکاب جنا ت و یه بشر یت عل یارتکاب جنا  

  .مخدر وترور
 وعدم جبران آنجداگانهتلف نمودن حقوق افراد واشخاص ،مومیع منافع  هیت علیجنا  .  
   ياق هـا ثیمون ی در قوان   اي قاعده  و هنجارچ  ی است که تا اکنون ه     يادآوریبه  الزم 

ـ گانه نما ی افراد ب  ي برا ی پناهندگ يطا وجود ندارد که دولت ها را ملزم به اع         ین الملل یب ، دی
ـ  ینقـوا  د و یدسأله است که دولت ها بنا بر لزوم       ن م یبلکه ا   یرا حـل مـ      خـود آن   ین داخل

  . ندینما
م مفـصل آن    یل وتنظـ  ی افغانستان تسج  )1382( یقانون اساس  4  در ماده  یحق پناهندگ 

  . به قانون محول شده است
  
  :  فردی اساستکلیفث ی بحیلمللن ایبو  ین ملیت قوانی احترام ورعا- 9

 حقـوق بـدون     ،گر بـوده  یکـد یف شخص الزم وملزوم     ی حقوق وتکال  ،از نظر علم حقوق   
ن هـر   یبنابر. ندیدا نما ی پ ی حقوق ياتوانند مفهوم ومحتو   یب بدون حقوق نم   ی ووجا بیوجا
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ش در ی خـو ي بـشر ي هـا ي از حقـوق وآزاد ي مکلف است که در مقابـل برخـوردار     يفرد
ـ ی قـوان تبوع خود، دوم بـه ن کشور می قوان به  نخست  مدر قد ،  جامعه ـ ین ب  احتـرام  ین الملل

ـ ،  گریافراد د  ها و ش وکشور ی ومنافع کشور خو    به حقوق  د و ی نما تی رعا گذاشته، آن را    یب
  .ان برساندیموجب ز

  و یارشـ  موجـب بـروز ان     اول  کشور ممکـن اسـت     ین داخل یت قوان ی عدم رعا   اینکه چه
 اعـدام و  ،  سبحـ  مانند مجازات    يجه عواقب ناگوار  یدرنتده،  ی گرد ی نظم اجتماع   در اخالل

ن ی در خـارج نقـض قـوان    دوم داشـته باشـد و  پی درزی خود شخص ن  يت برا یاخراج از تابع  
هـا  ی حقـوق وآزاد ی از بعضيا محروم نمودن وین است سبب اخراج فرد  مکم،  گریکشور د 

ن یت قـوان  یا رع   احترام و  ،تنه به نفع جامعه ودول     ن عمل نه به نفع فرد است      یکه ا . گردد
ـ  خـود شـان اسـت ز       يهایآزاد قت شرکت افراد درتحقق حقوق و     یاز طرف افراد در حق     را ی

ممکـن  ) ن از طـرف همـه     یت قـوان  یرعا (ت قانون   ی تنها با حاکم    ها يآزاد  حقوق و  تحقق
  . است وبس

ـ رد، با ی گ ی م  افراد ارتباط  ه  که ب  یی تا جا  به عالوه،  ـ  ید قـوان  ی ـ  ین ب وصا  مخـص  ین الملل
منـشور ملـل    ،ن ارتبـاط یبه همـ  . ندیت نما ی حقوق بشر را رعا    مربوط به  ین الملل ین ب یقوان

ـ  یع ب جامسازمانها وم ،   دول برقوق عالوه    ح یه جهان یاعالم متحد و  از فـرد فـرد     ی،  ن الملل
ـ  یقوانتمام  طلبد تا     یز م ی ن ي خانواده بشر  اعضاي ـ  ین ب  صـلح   تـأمین  نـه ی در زم  ین الملل

  . ندی تالش نما آنحققخاطر ته ب ت ویعا را رت وحقوق بشریوامن
  و ی تا قانون اساس    است باع افغانستان را مکلف نموده    ز تمام ات  ی کشور ما ن   یقانون اساس 

  . دنیت نمایعا رن کشور رایر قوانیسا



  
  
  

  فصل پنجم
  یفرهنگ  وي اقتصاد– ی افراد درعرصه اجتماعيحقوق بشر

  
ن آتش درجامعـه از ی شخص به لحاظ عـضو   اند که  ی حقوق ي اقتصاد – یحقوق اجتماع 

قق حقوق ش را جهت عمران جامعه وتح  ی خو يلمقابل سهم خدمت فرد   ابا  شده،  برخوردار  
  .دی نمایفا میگران ای ديهایدزآ آو

  
  :از ها عبارتندیزادآ ن دسته ازحقوق ویات عمده ایخصوص
 د شودیستفن مآازنموده، ها را کسب یزادن حقوق وآیست ای قادر نیی به تنهافرد.  

 جامعـه ودرداخـل     يبه همکار  با جامعه برقرارنموده     را ها مناسبات فرد  یزادآن حقوق و  یا
  . استتأمین فرد قابل يجامعه برا
 نبوده بلکـه     دفعتاً قابل اجرا   یاسی س  و یها مانند حقوق مدن   یزادآن دسته ازحقوق و   یا

  .ابندی یامل م کییت اجرای جامعه قابلیجی تدر توسعهرشد و  مرور زمان باه ب
 یرمـ یتعبزی ن ین بـه عـدالت اجتمـاع      آ که بعـضاً از    یاجتماع و ي اقتصاد یدموکراس 

  . ق استیها قابل تطبیازاد ن حقوق ویگردد،درساحه هم
  دید سهم خود را به نفع جامعه ادا نما       یز با ی فرد ن  ،ها يزادآ ن حقوق و  یدراستفاده ازا. 
  : عبارتندازيد اقتصا– ی اجتماعيها يزادآن حقوق ویمهمتر
  
  : حق کار – 1

 نـسبت بـه   ،ل دادهی فـرد راتـشک  ی اساسيهایزاد تمام حقوق وآ ي اساس ومبنا  ر،حق کا 
 يد نعمـات مـاد   یتول،  را به برکت کار   یز. ت درجه اول برخورداراست   یهمه حقوق فرد ازاهم   

 ی متأمینطور قناعت بخش ه ت فرد بیشی ومعیده نه تنها سطح زندگ یسر گرد ی م يومعنو
وابسته بـه   ک کشور کامالًی ی وفرهنگي اقتصاد– یتماع اجی بلکه رشد واعتال وترق    شود

ـ  ازفقـر واسـارت ودسـت        ییرهـا . ن است  کاراتباع آ  ی وچگونگ یدهدرجه سازمان   بـه   یابی
ن کارنـه تنهـا     یبنـابرا .سراست وبس ی فرد و جامعه به کمک کارم      ي برا یسعادت وخوشبخت 

  .  شودیز محسوب میه جامعه ودولت نشگایدرپاو فه مقدس یحق هر فرد بلکه وظ
 یرا مرفـوع مـ      خـود  ي ومعنـو  يج ماد یجه کارمثمر وشرافتمندانه نه تنها حوا     یفرد درنت 

 ي هـا يازمنـد ی ورفـع ن ی سطح زنـدگ ي وارتقایسازد بلکه سهم خودرا درانکشاف اجتماع    
  .دی نمایزادا میجامعه ن
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،  عـزت  ی مترق يشورها درک ،ل داده یت فرد راتشک  یشخصار  ی کارمع ،ن ملحوظ ی هم يرو
  . استاوموقف فرد درجامعه وابسته به اندازه کار  ت وی اهم،بروآ

ست ی فرد قادر ن،ی اجتماعیده شدن زندگیچی نظربه رشد نفوس وپیچون درجهان کنون
 یدر صورت ( ن مواقع یند درچن ن دولت ها مکلف   ی بنابرا ،دیدانمای پ ی به کا ر دسترس    ییبه تنها 

حـق   . فرد به کار را مـساعد سـازند  ینه دسترس ی زم )فته نتواند ای خود کار    يکه شخص برا  
 واسـتفاده   ی وفنـ  ي اقتـصاد  يق طرح هـا وپالنهـا       ی فرد، ازطر  یق اقدام شخص  یکار ازطر 

  . تواندی شده متأمین توسط دولت ي قانونگذار و نظامحداکثر ازمنابع موجود درکشور
ـ    ی هـ  ،ربودهت کـا  یـ وع انتخاب شغل ون   يآزاد،   حق کار  ی ازلوازم اساس  یکی  اچ کـس حت

 ي ها ین حق استراحت ومرخص   ی همچن .ندیکارنماه  زور وادار ب  ه  حق ندارند فرد را ب    دولتها  
، د گـردد یآن مـستف  حق دارد ازيرفرد ه،ز الزمه حق کار بودهیساالنه ن روزانه ،هفته وار و  

ـ  نبا ین الملل یار ب یمطابق مع  دوزانه فر کارر سـاعت درهقتـه    41د ازهـشت سـاعت درروز و      ی
  .ادترباشدیز

اقل ش روزانه حـد   ی خو ي کار يرویاعاده ن  و ی صحت جسم  تأمینخاطر  ه  فرد حق دارد ب   
اه در   دوم یک ال ی از   ،ان هفته یروز در جر   ک، ی ان کار یک ساعت جهت صرف نان در جر      ی

 یروحـ   ویر آن توان جـسم یدر غ. دیت با مزد استفاده نما واستراحیان سال از رخصت   یجر
  . نخواهد بود کاردر به انجام قا،ل رفتهیروبه تحلاش 

کار خـود را   ،  هر کس حق دارد کارکند    " ، حقوق بشر  یه جهان ی اعالم 24 و 23 طبق مواد 
 کـار خواسـتار ودر مقابـل        ي بـرا  یت بخـش  یرضا ط منصفانه و  یشرا،  آزادانه انتخاب نموده  

ح دارد ومـستحق    ی حق استراحت وتفـر    ین هرکس یهمچن. ردیت قرار گ  ی مورد حما  يکاریب
طبـق  . " باشـد    ی با اخـذ حقـوق مـ       ي ادوار ي ها یقول ساعات کار ومرخص   ت مع یمحدود

 دولت ها تعهد نموده اندکـه افـراد را بـا کـار     ،ياقتصادی،  حقوق اجتماع ین الملل یثاق ب یم
  . ندیت نماینه حماین زمی ا واز حق آنها درتأمین

 ير اجبـار  کار حق هر افغان بوده وکا     «: د کشور ی جد ی قانون اساس  49 و 48مطابق مواد   
وسـط قـانون کـار      ط کـار ت   ی وشـرا  ی، سـازمانده  مزد کار ،  حق کار، استراحت   ».جواز ندارد 

  . ده استیم گردیل وتنظیطور مفصل تسجه ب) 1367ا سال زجو(  افغانستانيجمهور
  
  : ل خانوادهی ـ حق ازدواج وتشک2

خص ن هر شـ یبنابرا.  هر فرد انسان استیعی  وطبین حق اجتماعیحق ازدواج مسلمتر  
گران وبنا بـر    ینه بدون دخالت د   اآزادی،  قانوند ن به سن     یا زن حق دارد با رس     یاعم از مرد    

  مقابـل ازدواج نمـوده،  را انتخاب وبا توافق جانب ل خود همسر دلخواه ومورد پسند خود   یم
 بـراو  يگری دیا کس یک  یا اقارب نزد  یا مادر   ینکه از جانب پدر     ی ا نه  ،  دهد خانوادهل  یتشک
  . ددل گریتحم
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نـا پـسند از      کهنـه و   رسومت  ی افراد بنا بر موجود    ین حق انسان  یسفانه ا در کشور ما متأ   
 اطفـال در سـن      ينـامزد ،  نید والـد  یـ ل ولـزوم د   ی به اساس م   ي اجبار يق ازدواج ها  یطر

ـ اخـذ مهر ، سن وپولـدار مـ رازدواج با مردان    گر، مجبور ساختن دختران د    یکدیبا   یکودک ه ی
 يزاربرگـ ،  در خـانواده هـا  ی بـدل ی ساختن دختران به شـکل     نامزاد،   گران وکمرشکن  يها

 از اشخاص قادر بـه پرداخـت آن    ياریا بس ی هر کس     با مصارف گزاف که    یمحافل عروس 
گر یها شکل د  ه  اقارب شوهر ود  ازدواج با   دراز وفات شوهر   تن زنان بعد  مجبور ساخ ،  ستندین

  . ته است داشپی را در يده است که درهمه حال عواقب ناگواریض گردنق
  

  : ن خالصه کردیتوان چن ی وغلط را مي اجباريعواقب ازدواجها
 جه ضرب وشتم زنانیدرنت، ن خانوادهی بیمی داي بروز اختالفات وجنجال ها .  
 فرزندانتیگر وامور خانه وتربیکدی زن وشوهر به ی وعدم دلبستگیی پروای ب  .  
 د ختر نامزاد شده و ا پسری ا شوهری زن ی خودکش .  
  طالق   
 ا شوهرین ی از خانه والد  شده فرار زنان ودختران نامزاد .  
     در محـاکم   آنان   ومراجعه   ادعو ن اقارب وخانواده زن وشوهر و     ی بروز اختالفات در ب

  .رهیوغ
 هـر فـرد اعـم از زن ومـرد           ي حقوق بـشر بـرا     یه جهان ی اعالم 16حق ازداواج در ماده     

ـ  دولت ها مکلف بـه حما      ،یاسی س  و ی مدن ثاق حقوق ی م 23طبق ماده    ل و یتسج  آن   از تی
 امور مربوط به ،ز ازدواج حق هر افغان بودهید افغانستان نی جدی طبق قانون اساس   .شده اند 

م یطـور مفـصل تنظـ     ه  ب) 1355سال   ( افغانستان یط ازدواج توسط قانون مدن    یشکل وشرا 
  . شده است

  
  : ی به خدمات صحی ـ حق دسترس3

ن اسـباب   ی از مهمتـر   یکـ ی  انـسان و   یحـ ور  و یتکامل جـسم  ن عامل   یصحت مهمتر 
 یفـرد بـدون داشـتن صـحت جـسم         .  به حقوق آن خصوصاً حق کار است         فرد یدسترس

ـ  ن ی روزمره زندگ  يت ها ی قادر به انجام درست ومکمل کار وفعال       یوروان ن یابنـا بـر   . ستی
 تـأمین  ویل صـح یچون مسا. د از آن برخوردار گرددیحق هر شخص بوده باحفظ الصحه  

ـ  وته ه جات یادو،  ل آموختن علم طب   یاز قب  ی از اقدامات اجتماع   ترکیبی  مستلزم صحت ه ی
ش ی صحت خـو تأمین قادر به ییتنهاه لذا افراد ب  ،   است ی ومراکز درمان  یسامان ولوازم طب  

 صـحت   تـأمین نه  ی دولت ها در زم    لذا .دن توان یآمده نم ر مصارف ب  هن هم ی از عهده ا   ،نبوده
ج یرا به تدر د آنی که باعهده دارنده  را ب  يری خاص وخط  ي ها تیولؤ مس معها افراد ج  يبرا
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ـ ر در جامعـه ز    یومزان مرگ   یوع امراض وم  یرآن ش یدر غ .  کامل انجام دهند   يریگیوبا پ  اد ی
  .  خطر خواهد شددر معرض افراد کشور هده صحت همیگرد

  : ر ممکن استی زيک جامعه با راه های حق حفظ الصحه افراد در تأمین
  صـورت  ه   ب ی دوکتوران ومتخصصان طب   تی وترب ی صح ی آموزش ي نهاد ها  تأسیس

  . گانیرا
  ـ کلن،  مثل شفاخانه های مراکز صح  تأسیس  غـرض  یاکـز صـح  ر مریسـا وک هـا  ی

  . گانیصورت راه مکان ب االیضان حتیمعالجه مر
 یز مراکز درمانی وتجهی طبتکنیکیلوازم وسامان ه ی ته .  
 ـ  فاخانه ها وع آن در شی وتوزی طبمؤثره جات  یوه اد یوته ي مراکز دواساز  تأسیس ا ی

  . ضانی مريق بازار برایمت نازل از طریفروش آن به ق
   ی، دنیه آب آشـام   یمثل ته  ،وع امراض ی از ش  يری جهت جلوگ  پیشگیرانهر  ی اتخاذ تداب
  .ستیط زیون شهر ها وحفظ محیزاسیکانال
 رهی وغیحی تفري هاپارك، هاه گااستراحت، م های توسعه سنا تور .  
  ر سالم ی آ لوده وغییضه مواد غذا از عريریجلوگ،  وطرق حفظ آنیید غذاه موا ی ته

  . به بازار
 رهی وغی توسعه مراکز ورزش .  
  يت های به کار وفعالدافرا توسط اشتغال جامعه   ي ومعنو ي ماد ی سطح زندگ  ي ارتقا 

  . ف دولت از طری وتوسعه خدمات اجتماعی ودماغیکیمختلف فز
ـ      يبرا) 25ماده   ( حقوق بشر  یه جهان یاعالمحق حفظ الصحه در      ت یرسـم ه   هـر فـرد ب

 هیـ ل وقا ی دولـت وسـا    ": د کـشور مـا    ی جد ی قانون اساس  52طبق ماده     است شناخته شده 
 تأسـیس  همه اتبـاع کـشور       يگان را برا  ی را یالت صح ی وعالج امراض وتسه   )پیشگیري(

  . " کند یت میق وحمایرا تشو ی خصوصی ومراکز صحیوتوسعه خدمات طب
م ی خاص آن تنظ   ینیناد تقن  طبق اس  ی صح  خدمات ي وطرق اجرا  یل طب ین مسا یهمچن

  . شده است
  
  : افت مزد عادالنه در برابر کاری ـ حق در4

  مزد . از آن استییقت الزمه حق کار وجز  ی کار در حق   افت مزد عادالنه در برابر    یحق در 
 ر جهـت امـرا  ،لهین وسی شخص ومهمترن منبع در آمدی مهمتریمعقول اجتماعد و ی کار مف 

ن هر کس حق دارد اوالً کارکند       ی بنا بر  . باشد ی آن م  ي ومعنو ياجات ماد یات ورفع احت  یح
  . د گرددیض مستفیچگونه تبعی بدون هي از مزد مساوياً در مقابل کار مساویوثان

  :   است کهین معنی به اي در مقابل کار مساويمزد مساو
 ت کار مد نظر گرفته شودیفیت وکین مزد کار کمیی در تع .  
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  ط ین شرا ی ع ي کاردارا ين مزد محاسبه شده برا    ییز در تع  یط آن ن  یت کار وشرا  ی نوع
  . ن شودییگانه تعیمزد 
 کسان با مردانی زنان درمقابل کار ي براين مزد مساویی وتع .  

ـ در تع ،  فـوق موارد  بر  است که عالوه     عادالنه   ی وقت رمزد کا  نـرخ مـواد    ،  ن مـزد کـار    یی
 مزد  ،هیم مواد اول  یبا صعود ق   همزمان   ،ز درنظر گرفته شده   ی بازار ن  يمت ها یق  و یاستهالک

تکـافو  را   او خـانواده  شـخص و یات زنـدگ یکه حداقل ضرور يافته طوریش  یافزاز  یکار ن 
سـت  دررل  ابد کنت یش ن ی افزا را اگر مزد کا   ، ی دی نما یمندانه زندگ طور آبرو ه  بتواند ب تا   ایدنم
  . ردیط دولت ها صورت گوست م مواد یثر جهت ثبات قؤوم

چگونـه  ی حـق دارنـد کـه بـدون ه    ههمـ  ":  حقوق بشریه جهان ی اعالم 23ه  مطابق ماد 
 ین هر کس که کار م     یهمچن. افت دارند ی در   ي اجرت مساو  يض در مقابل کار مساو    یتبع

نواده اش را موافـق   او وخـا  ی است که زنـدگ    یت بخش یرضا کند مستحق  مزد منصفانه و     
ـ  کـشورما ن ی قـانون اساسـ  48ن حق در مـاده     ی ا ".  کنند تأمین یشئون انسان  ل یز تـسج ی

ـ ،  ده اسـت  ی گرد تیم وحما یصورت کامل تنظ  ه  وتوسط قانون کار ب     ی عمـال در زنـدگ   یول
 یسـسات خـصوص   ؤن مزد کار در کشور ما چه از طرف دولت وچه از طرف م             ییتع،  روزمره
 را مرفـوع سـاخته    خص شـ  یاجات زنـدگ  یچ صورت احت  ی به ه  ،هر عادالنه بود  ی غ یوشخص

  .  تواندینم
  
  : ت آنیت ومصونی ـ حق داشتن مالک5

ـ لکا م ي ومعنـو  ي ماد يایروت ها واش   رابطه شخص را با ث     یچگونگ: تیف ملک یتعر ت ی
  .ندیگو

 تحـت اراده وتـسلط شـخص        ،ی آن ش  يضاتمقه   است که ب   یحق: تیلکاحق م ف  یتعر
 وهـر   يبهره بردار ،  مالتواند در حدود احکام قانون به استع       یمالک م رد وتنها   یگ یقرار م 

  :  استی سه عنصر اساسيت دارایلکا حق م.نوع تصرف در آن بپردازد
  ) ایار داشتن اشیدر اخت  ويحق نگاهدار (حفاظت ــ حق 1
  ) ای از اشياستهالك وبهره بردار، استعمال ( ــ حق انتفاع2
   ) ایر دادن اشیا تغیتقال دادن گران انیبه د ( ــ حق تصرف3
 کننده رابطـه او بـا       تأمین فرد و  یات شخص ی وگذران ح  یله زندگ ین وس یت مهمتر یلکام

ه مـرد وچـه زن    چـ یهرشخص، هر کس بوده   یعیت حق طب  ین ملک یبنا بر   .گران است ید
ـ لکاحـق م  . دیطور دلخواه از آن استفاده نما     ه  ب  و  باشد  داشته یتیحق دارد ملک   ت از نظـر    ی

ـ لکام(ي  ت ماد یلکام: ت خود به  یا جنس یمول  مح ـ لکاوم) ي مـاد  يایت براشـ  ی ي ت معنـو  ی
ـ لکام: ت خود بـه یواز نظر نوع  ) رهی وغ يهنری،   مثل آثار علم   ي معنو يایت براش یلکام( ت ی
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 تواند از   یکه فرد م  .  شود یم م ی تقس یت شخص یلکا وم یت خصوص یلکامی،  ا دولت ی یجمع
  .د شودیمستفي،  معنويایشامل اشاشد چه  بي ماديایر چه شامل اشیهر دو نوع اخ

ل  بـه شـمو    یچکسی ه ، از تعرض مصون بوده    ی بنابر قواعد حقوق   یت شخص یلکاحق م 
ن صدمه آا به ی خارج او از تصرف یر قانونیوغ زوره  را بیت شخصیلکا ندارد م دولت حق

ه  منـافع عامـ  تـأمین  تواند تنهـا بـه غـرض      یدولت در موقع ضرورت م    . دیان وارد نما  یوز
ـ را عادالنـه وپ    مـت آن  ینکـه ق  یمـشروط بـه ا    . دی را استمالك نما   یت شخص یملک  یشکی

  .بپردازد
   

  : تیکال حق ميات هیمحدود
از ،  گـران ی د یا شخص ی یل اموال دولت  وغارت وچپا ي،  ق دزد یشخص حق ندارد از طر     
ر یـ ر طرق واشـکال غ    یگران وسا یرحمانه کار د  یاستثمار ب ،  ا فروش مواد مخدر   یق زرع   یطر

ـ    . اوردیدست ب ه   را ب  یتی ملک یانونق ت یـ هـا بـه انـدوختن ملک    ه  ن را یوهرگاه شخص از چن
 برخوردار باشد، بلکـه دولـت       یت قانون ینو تواند از مص   ی نم یتین ملک ینکه چن ینه ا ،  بپردازد

  .  برساندیرا به نفع جامعه ضبط ومالک آنرا به مجازات قانون یتین ملکیمکلف است چن
 ي بـرا  ی وجمعـ  يصورت فرد ه  ب) 17ماده   ( حقوق بشر   یهانه ج ی در اعالم  الکیتحق م 

ـ  جد ی قانون اساس  40طبق ماده   ،  ت شناخته شده  یرسمه  افراد ب  ت از  یـ ملک"د کـشور مـا      ی
   " استتعرض مصون

) 1355 ( افغانـستان  یطور مفصل در قانون مدن    ه  م آن ب  ی وتنظ مالکیتاحکام مربوط به    
  . ده استیان گردیب

  
  : یات وخدمات اجتماعمینتأد شدن از ی حق مستف- 6

افت مزد بوده   یحق در   الزمه حق کار و    یات وخدمات اجتماع  تأمینز  اد شدن   یحق مستف 
ـ له مـزد کـار      یوسـ ه  شه ب یتواند هم  یچون انسان نم  .  کند یل م یآنرا تکم  ر درآمـد   یا سـا  ی

ـ ند کـه   دولت هامکلفلذا،  کندتأمین خودرا   یاجات زندگ ی تمام احت  یشخص ک قـسمت از  ی
  . ندی نماتأمین یات اجتماعتأمینق خدمات ویاشخاص را از طراجات یاحت

ـ  عبارتنداز حق تقاعد     یات اجتماع تأمین ين بخش ها  یعمده تر  حـق  ی،  ا بـاز نشـستگ    ی
 که اشخاص حق دارند در موقـع        رهی وغ ی حق مراقبت صح   ،تیوبیت ومع یحق معلول ،  مهیب

ی، گویـ بي، ماریبي، کاری در موقع ب، بدنيوب ومعلول شدن ونقص اعضا   یمعی،  نشستگبا  
از آن ، ن رفته باشدی ز ب ان شاامرار معاش ل یکه وسا یر حاالتی وسای سرپرستی ب ويریپ

 در یندیه آب آشـام یـ ل تهی از قبی ز خدمات اجتماع این انجام بعض  ی همچن .د شوند یمستف
ست یـ ط ز ی شهر ها ومح   يپاك ساز ،   یخدمات صح ،  گانی را تیترب م و یتعل،   برق ،شهرها
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 افـراد کـم در آمـد       ی را در زندگ   يادی ز ي تواند سهولت ها   یره م ی ها وغ  ی شاروال قیاز طر 
  . فراهم سازد بضاعتیوب

 ققـو  حیه جهـان ی هر فرد در اعالم ي برا یمات اجتماع وخدات  تأمین از   يحق برخور درا  
ات تأمینـ د کـشور هـر کـس حـق دارد از            ی جد ی قانون اساس  35ل وطبق ماده    یبشر تسج 

کـار  قـانون  ، مـه ین بوان در ق  یات اجتماع تأمین  مربوط به     لیمسا. دد برخوردار گر  یاجتماع
  . ده استیم گردیان وتنظیوقانون کار مندان دولت ب

  
  : )تیم وتربیتعل( حق آموزش - 7

 هر فرد است کـه سـر        ی وفرهنگ ین حق اجتماع  یازجمله مهمتر )تیم وترب یتعل(آموزش  
 توانـد از حقـوق      ی علم ودانش م   فقط به کمک کسب   ،  نده فرد منوط به آن بوده     ینوشت آ 

ـ  برخوردار ومصدر خدمت شاانه اي  سعادت مند  یش دفاع نموده واز زندگ    ی خو یاساس سته ی
  . به جامعه وهمنوعان خود گردد

 یـی مات حرفـه    یتعل.  باشد يمتوسط اجبار  تا ییز درجه ابتدا  ا و ید مجان ی با تیم وترب یتعل
ـ .مند شـود  آن بهر ازيطور مساوه د بی با،ز حق هر شخص بوده ی ن یوعال ـ ی همچن م ین تعل
 هر کس را به حد کامل یت انسانیت شود که شخصی وهدای سازماندهيد طوریت بایوترب

ـ احترام بـه عقا   ،  نگرای د ي ها يه احترام به حقوق وآزاد    یرشد آن برساند وروح    د مختلـف   ی
ـ      يه تفـاهم وهمکـار    یوروح یانسان دوست ،  مردم ر شـخص زنـده     د  را ی وحفـظ منـافع مل
ن ی ا.رندی شان آموزش فرا گيند به زبان مادرز حق دار ی ن ی قوم يت ها یاقل. دیانمت  یوتقو

 ی دولتـ يهـا ه  دانـشگا تأسـیس  و  يثـانو ی،  ی مکاتب ومدارس ابتدا   تأسیسق  یحق از طر  
  . تواندیت شده می وحماتأمین یوخصوص

    شـده ت شناختهیرسمه  هر فرد ب  ي حقوق بشر برا   یه جهان یت در اعالم  یم وترب یحق تعل 
. ده اسـت  یـ ن گرد ی تـضم  ی وفرهنگـ  ياقتـصاد ی،   حقوق اجتماع  ین الملل یاق ب وسط میث وت

ـ  جدی قانون اساسـ 46 و 45 ، 44،  43ن حق مطابق مواد     ین ا یهمچن  ي بـرا ،افغانـستان د ی
  .ن شده استیک از اتباع کشور ما تضمیهر

  
  : ستیط زی حفظ مح- 8

 کس حق دارد از  هر،م آن بوده از حق حفظ الصحه ومتمیست جزئیط زیحق حفظ مح
ن جهت حق فرد اسـت  یست به ایط زیحفظ مح.  برخوردار باشد یستیط پاك وسالم ز   یمح
  : که
    د کـاربن بـه اثـر       ی اکس ي مثل د  ییانتشار گاز ها  اثردرن  ی زم يآلوده وگرم شدن هوا

ع توسط دولـت  یدر صنا) رهیسنگ وغ ذغال  ،  گاز،  نفت(ی  لیاد مواد فوس  یسوخت ومصرف ز  
  ،یخصوصسسات بزرگ ها ومؤ
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 ا استعمال   ی و نی جو زم   در ي گلخانه ا  ياد گازها یاثرانتشار ز  ازون در  الیهن رفتن   یازب
  .  مختلفي درکشورهايخچا ل سازیع یدرصنا) ی اف سیس( کلوروفلئورکاربن يگازها
 د وفاضله کارخانه جـات     ی اثر انداختن مواد زا    اقیانوس ها بر   وها  ایلوده شدن آب در   آ
  ، تر کثافای وسایصنعت
   انـواع   ينـابود ،  ع مختلف یاهان واستفاده آن در صنا    ی انواع گ  يقطع جنگالت ونابود 

  گر یا عوامل دیوانات به اثر شکار یح
  پیـشگیرانه  ریعـدم اتخـاذ تـداب      ها و  الخصوص در شهر   ی عل ،اد نفوس یازد تراکم و  

  .گریها عوامل د هد  درست و)يویوقا(
ـ  گرد نیست کره زم  یط ز یستم ومح یسکوین ها سبب برهم خوردن تعادل ا      یهمه ا    و دهی

ات یوحشده ن ی زميون ها انسان در رو   یلیوع امراض مختلف ومرگ م    یجه باعث ش  یر نت  د
 انـواع   يباعث نـابود  ن  یهمچن. خطر مواجه ساخته است   ه  گر را ب  یگناه د یها انسان ب  اردیلیم
  . ده استیرد بشر گيث ثروت هایحه اهان بی انواع گينابود  وخشکی و دریاوانات در یح

ـ   ر وبعـداً در  ) 1972 (کهلما اسـت  ر را د  یبنا بر آن ملل متحد ابتدا کنفرانس         رو در یودوژانی
  ه از همـ   ،ونیب دو کنوانـس   ی نموده با تـصو     کشور برگذار  140به اشتراك   ) 1992 (لی براز

از آلـوده   ست تالش نموده    یط ز یدرحفظ مح   خواست تا  یسسات بزرگ صنعت  ؤدولت ها وم  
 یشات اتمی وآزمایلیرد فوسااها با کاهش سوخت مو  یدر  و اقیانوسآب   ن و یساختن جو زم  

بـه  ،  دریاهـا ا  یگر  یان به ممالک د   ی ز  ای در صورت وارد ساختن ضرر و       و .ندی نما يریجلوگ
  . م آن بپردازندی وارده وترمجبران خسارت

  ن شناخته ودولت ها  ی زم ي هر فرد رو   ی حق اساس  ،ست را یط ز ی حفظ مح  ،ن کنفرانس یا
  .  استو حراست آن نموده را ملزم به حفظ 
ـ  جدی قـانون اساسـ  15ست درماده یط زیحق حفظ مح  ل ودولـت  ید افغانـستان تـسج  ی

  .ده استیست گردیط زیمکلف به حفظ جنگالت وبهبود مح
  
  : ي هنريت هایجاد آثار وفعالی حق ا- 9
  ت فـرد   ی تکامل استعداد وشخـص    يال به آن برا   اشتغ،   از فرهنگ بوده   ینر بخش مهم  ه

ا یـ  يصورت فرد ه  دارد ب هر فرد حق     از این رو  . ک امر الزم است   ی یعناصر فرهنگ مل  و  
  .  بپردازديجاد آثار هنریه ها به کسب هنر وایجاد اتحادیا به یصورت گروهه ب

 -کـل یهی،  نقاشـ ،  شعری،  قی مثل موس  ي هنر يت ها یفعالق اشتغال به    ین حق از طر   یا
  .  تواندی شده متیحما  ونتأمیره یاتر وغیت، مانیسی، تراش

ـ  وغشنامهینما، فلم، مجسمه، ریتصو:  مثلي آثار هنر هارتوانند با کسب هن    یافراد م  ره ی
  .م گردندیسه  ی فرهنگ ملل درتکاملحان یدرع د وین مستفآج یحاد نموده ازنتایا
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گـران حفاظـت   ی ديجـا ی بيت هـا مـ ح  مزامندان را از  فه دارند تا هنر   ی وظ  دولت ها  لذا
  . ندیق نمای شان کمک وتشوي هنريت هایدر انجام فعال ونموده 

ل ی هر فـرد تـسج     ي حقوق بشر برا   یه جهان ی اعالم 27 در ماده    ي هنر يت ها یحق فعال 
 تیـ ق وحمایز دولت مکلف به تـشو ین کشورما ،دی جدی قانون اساس47ق ماده  طبده،  یگرد

  .  اتباع شده استي هنريت های حق فعالاز
  

  : ج آنیا ستفاده از نت وایقات علمیق حق اشتغال در تح- 10
 ات وین کـشف یمهمتـر  مختلف علوم    يدر بخش ها   یعلمن آثار یف با ارزشتر  یلأجاد وت یا

  و توسـعه  ي توسط دانشمندان است که دور نمـا       یقات علم ی تحق جه  ی نت ،یاختراعات علم 
ـ ما ن ین م یی را تع  ی اجتماع یترق تـا براسـاس     حـق دارد     یکـس ن لحـاظ هر   ی همـ  يرو. دی

 ف نموده به اختراعات ویلأ را تی آثار علم،قات پرداختهیبه تحق ی در هر رشته علمتخصص
ـ  یات خو یقات وکشف یج تحق یاز نتا  د و یل آ ی نا یات علم یکشف طـور دلخـواه اسـتفاده      ه  ش ب
  . دینما

جـه کـارو    یلف ومخترع را پامـال ونت     ؤچکس به شمول دولت ها حق ندارند حقوق م        یه
ن کامالً وابسته به خود شخص اسـت  ی بلکه ا ،ندیصاحب نماق زور ت  یرا از طر   ق آنها یتحق

ـ . دیـ گر واگذار نمایا اشخاص دیدولت ه ش را بیق واختراع خو یجه تحق یکه نت  ـ  ی ه ا خـود ب
خص ت شـ  یبنا بر رضا   تواند   ی دولت م  ،در صورت ضرورت  . گر از آن استفاده کند    یطرق د 
  . دی را تصاحب نماي اختراع وکشف و،ی اثر علم ي ومعنوياز مادی امتيبا اعطا

 47 حقـوق بـشر ومـاده        یه جهان ی اعالم 27ز در ماده    ی ن یقات علم یحق اشتغال در تحق   
ـ ات از حقوق شـخص در  یل ودولت مکلف به حماید افغانستان تسجی جد یقانون اساس   نی

  .ده استینه گردیزم
  

  : شهیپ  حق انتخاب هرنوع کسب و- 11
      که به حقوق   یطور( شهیه هرنوع کسب وپ   ل وانتخاب خود ب   ی هر فرد حق دارد بنابرم

را  ت خـود  یاسـتعداد وشخـص   ،   مهـارت   هم   قیطر نی ا از و . بپردازد )،ب نرسد یگران آس ید
  . لش را مرفوع سازدی خود وفامیاجات زندگیاحت،  از آنهد حاصلیهم از عواده، یتکامل بخش
  ي، معمار، یاطیخ، تجارت:  آزاد مثليشه ها یق اشتغال به حرفه وپ    ی طر ن حق از  ی ا
ـ  جامعه ني از ضرورت ها  ی ضمناً بخش مهم   تأمینره  ی وغ ین باف یقالي،  آهنگري،  نجار ز ی

  .  گرددیمرفوع م
  ا یـ شه مورد عالقه اش منع یپ چ کس حق ندارد شخص را از اشتغال به کسب وی ه

 توانـد بنـابر    یتنهـا دولـت مـ     . دیـ گر نما یشه د یشتغال در کسب وپ    را وادار به ا    يو زوره  ب
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حرفـه هـا     و هاشهی ازپیکیا مزد عادالنه دریپاداش ه شخص را در بدل   منافع عام  بجایا
  . دیوادار به خدمت نما

  
  :  مطبوعاتيآزاد  و)چاپخانه (جاد مطابعی حق ا- 12

 بـه   ین رکـن دموکراسـ    یمهمتران بوده،   یافکاروبده،  ی عق ي مطبوعات الزمه آزاد   يآزاد 
ـ د گردی مطبوعات مـستف  يد که از آزاد   ن هر فرد حق دار    یابنا بر .  رود یشمار م  ـ  عقا،دهی د ی

مقاله ،  به شکل کتابیر امور زندگیاست آن وسایدولت وس،  را در باره جامعه    ونظرات خود 
دولـت حـق    .  به نشر برساند   ی جمع یل اطالعات یوسا ق مطبوعات و  ی از طر  یان شفاه یا ب ی

  . دیا قابل نشر شخص سانسور وضع نمایب نشر شده یندارد بر مکات
ـ   یل اطالعـات جمعـ    یر وسـا  یسا ن اشخاص حق دارند که مطابع و      یهمچن  طـور  ه   را ب

ت یـ ات مـردم و واقع    یـ پخش افکـار ونظر    طالب و  نموده  به نشر م     تأسیس و آزاد    یشخص
  .  روز قرار دهنديداد هایور ع وی وقاانیمردم را در جر،  جامعه اقدام نمودهيها

ـ نند معلومات مورد ن توا یم  افراد ،یل اطالعات جمع  یر وسا یسا به کمک مطبوعات و    از ی
ن مطبوعـات و  یهمچن. اورندیدست به  بیبه آسان ع داخل کشور وجهان     یباره وقا شان را در  

 ت و سـ  ایق س یتطب،   دولت طرح توسعه ق  ی را در تطب   ی قاطع واساس  نقش یل اطالعات یوسا
ـ نما ی مـ  ي بـاز  ، مردم ياقدامات آن برا    و  ها  پخش خواسته   و نشر  ،ببن سـ  ی بـه همـ    .دی

  . ز گفته اندیچهارم دولت نمطبوعات را رکن 
 مطبوعات به نشر يافراد حق ندارند با استفاده از آزاد     :  مطبوعات ي آزاد يت ها یمحدود

د ومقدسـات  یـ ن بـه عقا یدشنام به مردم و توه، بهتان زدن، اخبار ومطالب غلط ونا درست  
  . ندی اقدام نماینید

 هر افغان حق دارد مطـابق بـه احکـام          ": ماد کشور   ی جد ی قانون اساس  34مطابق ماده   
   ".  بپردازدی آن به مقامات دولتیه قبلی به طبع ونشر مطالب بدون ارا،قانون

ـ  بطـور مفـصل در قـانون جد   یل اطالعات جمعـ ی وساریع وساباحکام مربوط به مطا  د ی
  . م شده استیتنظ) 1382 (مطبوعات

  
  : مادر  و)کودك ( طفلت ازی حق حما- 13

ـ ترب  رشـد و   یعیط طب ی جامعه ومح  یعی وطب یث واحد اساس  یبح خانواده  آن  ي اعـضا  تی
ـ  برخـوردار گرد   یت اجتمـاع  ید از هرنوع حما   ن حق دار  ،بخصوص اطفال  ـ  ا در. دن ن راسـتا   ی

 یروحـ   و ی جسم  سالم تیمنظور ترب ه   کودکان ب  یث پرورش دهندگان اصل   یح مادران من 
  : اطفال شان حق دارند

  تولـد   يا بـر  ي وماد ي نقد يمساعدت ها ی،   اجتماع خدماتی،   صح يمراقبت ها  از 
، داول وآمـوزش سـ    یتحـص ،  از والدت طفـل    بعـد  بامزد قبل و   ي ها یرخصت،  عدداطفال مت 
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 ی اجتمـاع  ير مساعدت هـا   ی توسط مردان وسا   ی خانوادگ ي از خشونت وجنجال ها    ییرها
) ل نکرده باشد  ی را تکم  یسالگ18ست که سن    یطفل کس  (ن اطفال یهمچن. برخوردار شوند 

  :  ملت ها حق دارندین ثروت اجتماعینده ساز وگرانبها تری گان آن نوباویا
 ها فـارغ  ییوب شدن در جنگ ها وآدم ربای ومعیزخم،  کشته  کنند واز ترس   یزندگ 

  ت شان از هر نوع تعرض مصون باشد ،یوشخص
 حه آنها  یاستعداد وقر ،  تی شخص ،ل وآموزش پرداخته  ی به کسب تحص   ير ماد  زبان به

  ابد ،یسن رشد حنحوابه 
  يمراقبـت هـا  ،  رخوارگاهیشـ ،  ازخدمات کودکستان هـا   ،  مسکن خوب ،  لباس،  از غذا 
ورزشی  یحیتفري، ل باز یانواع وسا  ازاستفاده  ي،  ر سار یوغ ي در مقابل امراض سار    یصح
  . مند گردندبهر
  ـ از حقـوق وحما   ،  افته باشـند چـه بـدون ازدواج       ی اثر ازداوج تولد     چه بر کـسان  یت  ی

  . برخوردار گردندیتماعاج
 نها مـضراست وادار     آ یسالمت صحت و ی،   اخالق تی ترب که براي  یی انجام کار ها   به

 سـن رشـد معـاف باشـند و خالصـه از             ی ال یل جسمان ی ثق ياز انجام کارها  ،  ساخته نشده 
 ي مـصدر خـدمت بـرا      ،طور سالم رشد نموده   ه  ا ب  برخوردار گردند ت   یاجتماعت  یهرنوع امن 

  .  وفا دار بمانندود پا بنی مليزش هابه آرجامعه و
ی، ثـاق حقـوق اجتمـاع     ی م ، حقـوق بـشر    یه جهان ی مادر در اعالم    و  طفل ت از یحق حما 

 54ه ن وطبـق مـاد  ی تـضم ین الملل یر اسناد ب  ی حقوق طفل وسا   يون ها یکنوانسي،  اقتصاد
  : ماد کشوری  جدیقانون اساس

  
 طفـل   بـاالخص ،  انواده خـ  ی وروح یالمت جسم  س تأمینه منظور   دولت مکلف است ب   "

ر ین مقـدس اسـالم تـداب      یـ حکام د ار با   یان بردن رسوم مغ   ی ازب يبرا و ت اطفال یومادر ترب 
   ".دیالزم اتخاذ نما

  
  می افغانـستان تنظـ    ی مـدن  طور مفصل در قانون   ه  مادر ب  وق طفل و  احکام مربوط به حق   

  . ده استی گرد
  

  :  جهانیفرهنگ  وی علميها استفاده از دست آورد- 14
 علم وفرهنگ چـه در سـطح کـشور وچـه در سـطح      ي دست آورد هافراد حق دارند از ا

ـ  نا ی شـگرف  ير جهان ما به دست آوردها     علم ودانش د  . د گردند یجهان مستف   دهیـ ل گرد ی
 جه زحمات وین دست آورد ها نتیا.  کندی آن به مقاصد مختلف استفاده م     که بشر از   است

 حـق دارنـد از آن بـه         ده و همه انـسانها     بو ي تالش مشترك همه دانشمندان بشر      و یسع
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ـ   يارتقای،   اجتماع  توسعه  و یمقصد ترق  ت شـان اسـتفاده     ی وتکامـل شخـص    ی فرهنگ مل
  : ن دست آوردهایازجمله ا. ندینما

ـ    یوسـا ،  نترنتیا،  وتریکمپ،  ونیزی تلو ،ویراد،  نمایس ل ی وسـا  ی،  قیموسـ ی،  ل وسـامان طب
، ورزشـی ی،   مختلف سرگرم  لی وسا ،یبادي،  هنری،  آثار علم ،  سامان آالت خانه    و یشیرها
ره ی وغیزراعتی، ل مهم صناعتی وسا، یی وهواینیترانسپورت زم ل مهم حمل ونقل ویوسا
طرف بـه تکامـل    کی توانند از ی مافراد، با آموزش واستفاده از آنتوان نا مبرد که      یرا م 

ـ   و توسـعه گر به   یاز طرف د   ند و یل آ ی سعادتمند نا  ی زندگ تأمین ش و یت خو یشخص  یترق
ـ  تواننـد از طر    یت ها م  دول. ندی کشور کمک نما   ي ومعنو ي فرهنگ ماد  يجامعه وارتقا  ق ی

ـ   با کشورها و مؤ    یاطالعات و   یفرهنگ،  تکنیکیی،   علم يا ه يهمکار ـ یسـسات ب  ین الملل
  . ده سازندا افراد کشور شان آمين حق را براینه استفاده از ایزم

  
  : ت فردیث مکلفی بحی وفرهنگیخی آثار تاري حفظ وبقا- 15

  ن هریت افتخار آفریفه ومکلف یفه دولت بلکه وظ   ی نه تنها وظ   ی وباستان یخیحفظ آثار تار  
 در یخیتواند بدون کمک افراد از آثار تار یصورت نم چیرا دولت به هیز.  فرد جامعه است 

، فرهنـگ یـی،    از دارا  ی مهمـ  ء جـز  ی وباسـتان  یخی آثـار تـار    .دیـ حراست نما سراسر کشور   
ا کان هر ملت است که همـه مـشترکاً حـق            ینو اجداد   يادگار کارنامه ها  ی و یملافتخارات  

 یخیچکس حـق نـدارد آثـار تـار        ی هـ  لـذا  .به آن افتخار ورزنـد    نموده  دارند از آن استفاده     
 را  یخیره آثار تـار   یمجسمه ها وغ  ،  مناره ها ،  برج ها ،  بنا ها : لی کشور خودرا از قب    یوباستان

ـ  یر زمـ  ی را که از ز    یخیآثار تار ا  ، ی ا نا بود ساخته   یب  یتخر ـ  آ یدسـت مـ   ه  ن ب بـه نفـع    ،  دی
فـه  یهر کـس وظ   . گر از دسترس جامعه خارج سازد     یطرق د ه  ا ب یش فروخته   ی خو یشخص

 وبـه   ی معرف یتی به مقامات امن   اخلف ر ت شخص م  ین حالت یدارد که در صورت مشاهده چن     
ـ  جد یاسـ قانون اس  15  طبق ماده  یخیآثار تار . پنجه قانون بسپارد   ـ  ملک ،افغانـستان د  ی ت ی

  .اخته شده استدولت شن
  

  :  و احترام به آن هایده ملیسنن پسند ت رسوم ویرعا - 16
ـ  نه تنها مکلف    و احترام به آن ها     ی مل  رسوم پسندیده  ت سنن و  یرعا ت هـر فـرد بلکـه       ی

  : رای باشد زیز میت واعتبار او در جامعه نیعامل مهم سازنده شخص
 ي وروز های مل ي جشن ها   از لیتجلی،  اد مذهب ی اع ياربرگز:  مثل ی اجتماع يده ها یپد 
احتـرام بـه    ی،   ومـذهب  ی ملـ  يت هـا  یا وفات شخص  ی تولد   يهال از سالگرد  یتجلی،  خیتار

 ،اکان وپدرانیک نی به نام ن   یشگیافتخار هم ی،  ون مذهب یحانودان قوم ور  یمو سف  بزرگان و 
ی، راك در محافل خوشاشت، نینام وطن وسر زمه  وافتخار بی خواهي آزاد وحس استقالل

ـ احترام وگردن نهادن بـه ف     ،  ضانیادت از مر  یع،   اقارب يدار ا عزا ی یعروس صله بزرگـان   ی
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 ریشه دار در این حوزه جغرافیـایی      رسوم  از  ره همه   ی وغ ي مهمان نواز  ،قوم در امور مختلف   
ـ ا بـر عکـس احتـرام ورعا       ی ها آن ن وعدم التفات به   ی، توه یی پروا ی ب ،بوده ت آن مـردم را     ی
ـ ثیموقـف وح  ،  تی شخص ر ب یا منف یرمثبت  یتاث،  ا خورسند ساخته  یده خاطر   یرنجت  سخ ت ی

پـی داشـته    ز در ی ن یت آن عواقب قانون   یچه بسا که عدم رعا     .دی نما یفرد در جامعه وارد م    
قـرار داده،   احترام    مورد  مردم را   سنن  هر فرد مکلف است تا نه تنها رسوم و         ،آنبنابر. باشد
  . م باشدیز عمالً در آن سهید بلکه خود نیت نمایرعا

  
  : ن مقدس اسالم در مورد حقوق بشری احکام د- 17

ـ  یک پد ی  کنند که حقوق بشر    ی ها تصور م   یبعض  ب  ومحـصول تمـدن غـر     یده واردات
ـ  اعالم ز قرن قبل ا   14ن مقدس اسالم    یبلکه د ،  ن نبوده یکه چن  یدر حال . است  یه جهـان  ی

صورت تام وکامل نسبت بـه      ه   را ب  ینسان ا ي ها ي از حقوق وآزاد   یی مجموعه   ،حقوق بشر 
  .  به ارمغان آوردجامعه بشري يگر برای دین ومسلک اجتماعیین وآیهر د
 احترام به ،ت مسکنیمصونی، ت شخصی ومصونيآزاد، یحق زندگ : ن مقدس اسالم  ید 

ن والؤت وانتقاد از مسیحق شکای، حق دادخواه، دهیار وعقاقک، انی بيآزادی، نسانکرامت ا
 زن  یاحترام به مادر وکرامت انسان    ، یحق پناهندگ ی،  ف دولت اسالم  یاشتغال در وظا   ،امور

حق کـار،  ، مانیتیران وی پيا بر یات اجتماع تأمینحق نفقه و  ،  ت اطفال و مادران   یحق حما ،
 ي بـرا  را بودن در برابر قانون اسـالم يل علم ودانش وحق مساویحق تحص،  کتی مال حق

  . ن نموده استیافراد تضم
 و  یفقه اسـالم  ،  )ص(ي  ث نبو یاحاد سنت و ،  دی حقوق بشر در احکام قرآن مج      ،هخالص

ـ  وحماتأمینده که  یم گرد یان وتنظ یطور مکمل ب  ه   ب ی بشر اسالم  وقه حق یاعالم  آن ت ازی
  . بار آورده  بی هر کسي را براي سعادتمندی تواند زندگیم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  بخش دوم
   افراد وطرق آني حقوق بشرت ازیحما

  ل ششمفص
 بشرق حقوی جهانتیحما

  
 در سطح   ی وعمل یی قضا ی،   عبارت است از مجموع اقدامات قانون      ي حقوق بشر  تیحما

 وتجاوز  ی از تحظ  يری جهت جلوگ  ین الملل یامع ب  از طرف دولت ها ومج     ین الملل یو ب  یمل
ن اقـدامات   یـ جه ا یکه هر فرد بتواند در نت      يطور،   افراد ی اساس يهای حقوق وآزاد   به نسبت

  . د گرددیش مستفی خوي وبشریعی طبي هايمالً از تمام حقوق وآزادع
  از بلکـه ستی نی فرد کافي برای اساسي ها يت شناختن حقوق وآزاد   یرسمه   تنها ب  لذاً 

ـ  قـادر ن  ییاتنهـ را فرد بـه    یز.ت گردد یامد ح ی ها با  يحقوق وآزاد  نیا ست کـه از حقـوق   ی
  از تیـ حما يوه ها یطرق وش . دار گردد شه از آن برخور   یخود دفاع نموده وهم    شناخته شده 
ر فـصول   گردنـد کـه مـا د   یاد میز ی حقوق بشر ن   یی اجرا ي ها نام ضمانت ه  حقو ق بشر ب   

  . میود راجع به آن تبصره نمیقبل
 وتجاوز چه از طرف دولت ها باشد چـه   ی برابر تخط   بشر در  ی اساس ي ها يحقوق وآزاد 

  :  تواندی مت شدهیل حمای به اشکال ذ، اشخاص طرف افراد و از
 یق اقدامات در سطح جهانیت حقوق بشر از طریحما .  
 یق اقدامات دولت ها درسطح ملیت حقوق بشر از طریحما .  
 یق اقدامات شخصی طرت حقوق بشر ازیحما .  

  وه مورد بحث قرار دادین المللیق مراجع ب  ی حقوق بشر را از طر     تین فصل حما  یما در   
 مطالعـه   ي د رفـصل بعـد     ی وشخـص  یفراد را در سطح مل     ا ي حقوق بشر  تییاقدامات حما 

  . م کردیخواه
ـ    ي ا  وه ه ی به ش  یحقوق بشر در سطح جهان     تیحما ن یمختلف وتوسط مراجع متعـدد ب

 ی مهـم آن اشـاره مـ       ي از نمونه هـا    یالً به بعض  یرد که ما ذ   ی گ یصورت گرفته وم   یالملل
  : میکن

  
ـ ق صدور اعالم  ی حقوق بشر توسط ملل متحد از طر       یه قانون یحما -1 ه ی

  : گر اسنادیثاق ها ودیم، ها
نـه  ی در زمی صدور اسناد حقـوق ،یحقوق بشر در سطح جهان تین شکل حما ی تر یاساس

 یی اجرايث ضمانت هایاند بح تویمختلف حقوق بشراز طرف ملل متحد است که م يها
 مهـم  ن اسنادی از یکیمنشور ملل متحد  بر عالوه .  حقوق بشر محسوب گردد   یالمللن  یب
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 حقـوق  یه جهـان یـ صدور اعالم ی،  ت شناختن حقوق بشر در سطح جهان      یرسمه  نه ب یدر زم 
ی، الزام است تا جنبه ی جنبه اخالقياد تر دارایه زین اعالمیکه ا یی از آنجایول. بشر است
ت از حقـوق بـشر وخـود        یتوانست دولت ها را ملزم به اجرا وحما        ی نم ییبه تنها بنا بر آن    

  . دیما از نقض آن نيدار
ـ   یه جهانیر اعالمو ملل متحد بعداز صد    ،ن ملحوظ ی هم يرو ، تـاکنون  ی حقـوق بـشر ال

 سند  60 بره  اضاف،   و حمایت از آن    هین اعالم ی ا  مندرج در  ، افراد ي حقوق بشر  تأمینجهت  
ـ پروتوکول ها وغ،  معاهدات،  ون ها یکنوانس،  ثاق ها ی شامل م  یحقوق  ينـه هـا  ی در زم رارهی

ـ    يت دولت ها  یکه اکثر ،  وصادر نموده است  ب  یحقوق بشر تصو  مختلف   ج یتـدر ه   عـضو ب
ـ د نموده انـد کـه حقـوق منـدرج در آنهـا را از طر               تعه  و  امضا را   مذکوراسناد   ق مراجـع   ی

نجـا بـه   یمـادر ا . ندیت نمایاز آن حما ق وی در عمل تطب،ب نمودهی تصو ی داخل يقانونگذار
   :میورز ی اکتفأ م،لین اسناد در ذی ا ازی بعضيذکر اسما
 1966 در سال ی وفرهنگیاجتماعي،  حقوق اقتصادین المللیثاق بیم .  
 1966 یاسی وسی حقوق مدنین المللیاق بیمث .  
 1966  یاسی وسی حقوق مدنین المللیاق بی درمورد مثياریپروتوکول اخت.  
 1965 يض نژادی در مورد رفع هر نوع تبعین المللیمعاهده ب.  
 1979ه زنان یض علیورد رفع هرنوع تبعر م دین المللیون بیکنوانس.  
 1952 زنان یاسی در باره حقوق سین المللیعهد نامه ب .  
 1951 کارگران زن ومردي دستمزد براي در مورد تساوین المللیون بیکنوانس.  
 1990 حقوق بشر یه اسالمیاعالم .  
 1948 ی افراد بومق حقوییره شناساه ملل متحد در بایاعالم .  
 1959. )کودك ( حقوق طفلیه جهانیعالما.  
 1989  )کودکان ( حقوق اطفالین المللیون بیکنوانس .   
 1973د سال ی آپارتااتیو مجازات جنا در باره منع ین المللیون بیکنوانس .  
 1953 یگ بردي درمورد الغاین المللیمعاهده ب .  
 1956 وتجارت بردگان یگ بردي مربوط به الغایلیمعاهده تکم .  
 1957 ي در مورد لغو کار اجبارین المللیون بیکنوانس .  
 1989 مجازات اعدام يا درمورد الغياریپروتوکول اخت .  
 1948) دیاوسنژ(ی  درباره منع کشتار جمعین المللیمعاهده ب .  
 1984   یر انسانی در مورد منع شکنجه ومجازات غین المللیون بیکنوانس .  
 2002 در مورد حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه يرایپروتوکول اخت   
 1 ره یوغ  
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ـ  مختلف ملـل متحـد از طر       ي حقوق بشر توسط ارگانها    تی حما - 2 ق ی
  : ی مختلف انسانيانجام خدمات وکمک ها

ـ  ی ب ی صدور اسناد حقوق    بر الوهملل متحد ع   ـ از طر ی،  ن الملل  ي ارگـان هـا    تأسـیس ق  ی
حقوق بشر  از از انحأ يز به نحوین سازمان ن در چوکات آی وتخصصیفرعی، مختلف اصل 

  . عمل آورده استه ت بیحما
ـ  رااز طر  ي اقدامات ارزنـده وهمـه جانبـه ا        ، ملل متحد  يارگانها  يه وجمـع آور یـ ق تهی

کمـک بـه پناهنـدگان      ،   مختلـف  يگزارش ها در مورد نقض حقـوق بـشر در کـشور هـا             
ـ ی،  هنگـ  وفر یآموزشـ ی،  خدمات علمـ  ،  جهاندر نقاط مختلف    ن  یومهاجر حفـظ  ی،  عمران

 ،عتصـن ،  تجـارت ،  خدمات در بخش توسعه زراعت    ،  کمک به زنان واطفال   ،  ستیط ز یمح
ـ  افراد   يماً برا یر خدمات مستق  یوسا یخدمات صح ه  غذا    یته ـ  دولـت هـا هم  يا بـرا ی شه ی

  . د بوده استی مفیلیت حقوق بشر خی وحماتأمینانجام داده اند که جهت 
 ت از حقوق بشر نقش    ی وحما تأمینه ملل متحد که در       وابسته ب  يعده از سازمان ها    آن

  :  داشته اند عبارتند ازيعمده تر
 ملل متحدن حقوق بشرسویکم .  
 ته خلع سالح ملل متحدیکم .  
 سون مواد مخدر ملل متحدیکم .  
 ت زنانیسون وضعیکم.  
 پناهندگان ي ملل متحد برای عاليارسیکم   
 ونسفی (صندوق کودکان ملل متحد(   
 زنان يش براوزقات وآمی تحقین المللیسسه بؤم   
 ت ملل متحد یصندوق جمع  
 ست ملل متحد یط زی برنامه مح  
 ن ی مهاجريمرکز اسکان ملل متحد برا  
 کارین المللی سازمان ب   
 یسازمان خواروبار جهان  
 جهان یسازمان صح   
 ونسکوی ( ملل متحدی وفرهنگیعلمی،  سازمان آموزش (  
 ات حفظ صلح ملل متحد یعمل  

 ملل متحد بـر طبـق       ی از ارکان اصل   یکی فوق در چوکات     يک از سازمان ها   ی که هر   
 ير کنفرانس ها  یق تدو یملل متحد از طر   ن،  ی ا عالوه بر . ندی نما یت م یاساسنامه شان فعال  

سـفانه بـا وجـود همـه اقـدامات       متأ .عمل آورده اسـت   ه  ت ب یز از حقوق بشر حما    یمتعدد ن 
د  وتجاوز به حقوق بشر کـامالً سـ        یتخطتاهنوز جلو   ،   از طرف ملل متحد    یا عمل ی ینقانو

  . خورد ینقض حقوق بشر به انواع مختلف در گوشه وکنار جهان بچشم م، دهینگرد
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ـ  غ يسـازمان هـا   ،  ر هـا   حقوق بشر توسط کشو    تی حما - 3 ـ  ی  یر دولت
  : هیریوخ

ر یـ  غيسـازمانها  و دولت هـا له  یوسه   اقدامات ب  ، حقوق بشر  یت جهان یگر حما یشکل د 
ـ  رابطه دوجانبه تأمینبه شکل  توانند ی که دولت ها م   ین معن یبد. ه است یریخ و یدولت ا ی

عقد معاهدات چند جانبه از حقـوق         و ه اي  منطق يل سازمانها ی وتشک ییق گردهم آ  یاز طر 
 لی بـا تـشک    یی اروپـا  يطور مثال کشورها    به .عمل آورند ه  ت ب ی اتباع شان حما   يهایوآزاد
ـ  یسـا   حقـوق بـشر و  یجهانه ی با الهام از اعالمییا جامعه اروپا یه اروپا   یاتحاد ن یر اسـناد ب
سازمان کشور  ا  ی " حقوق بشر  ییمعاهده اروپا "ه نام    را ب  یسند حقوق ،  نهین زم یا در   یالملل
ـ  ی اسـالم  ي وکشورها " حقوق بشر  ییکایمعاهده امر "ه نام    را ب  ي سند ییکایا امر يها ه  ب

 را  ی اساسـ  ي هـا  يک سلسله حقـوق وآزاد    یب و ی تصو " حقوق بشر  یالمه اس یاعالم"نام  
 شـان   و متعهد شده اند که حقوق مـذکور را در قلمـر           کرده، اتباع شان در آن ها درج        يبرا
  . ندی نماتأمینض اجرا وی عضو بدون تبعيک از کشور های اتباع هر يبرا

 ن امجرمـ رداد داد اسـت  مثـل قـرار    ( دوجانبـه  ينامه ها عقد موافقت ق  یلذا دولت ها از طر     
  .  آورندیعمل مه ت بیاز حقوق اتباع شان حما) گریا طرق دی ی تجارتيقرارداد هاو

ـ  غ يانهاسازم ـ  ی ـ  ماننـد اتحاد   یر دولت ـ   ياه هـ  ی ـ  ی ب ، حقـوق دانـان   ي،   کـارگر  ین الملل
ت یحما یز از حقوق همسلکان شان در سطح جهان    یره ن یجوانان دموکرات وغ   ،ستانیژورنال

  .  شوندیرا خواستار م  آنتأمین و  خودرا بلند نموده اجرايحقوق شان صداودر برابر نقض 
ـ از طر ) رهیـ حالل احمر وغ  ،  ب سرخ یمثل صل (ی  ن الملل یه ب یریسسات خ ؤمن  یهمچن ق ی

 تـأمین ن در   اوبین ومع معلوال،   ها یزخم،  زدگان جنگ بت  یمص به   ی انسان يکمک ها  هیارا
  .  دهندی را انجام ميل قدرب حقوق بشر خدمات ارزنده وقات ازیوحما
  
  : ین المللیبعامه افکار  ق رسانه ها وی حقوق بشر از طرتی حما- 4

ـ ا کشور ها از طرف اشخاص ی یمذهبی،   قوم يت ها یا اقل ، ی هر وقت که حقوق افراد     ا ی
ـ راد بـه شـکل غ  ا افـ یده است یگر مورد تجاوز واقع گردی ديدولت ها  ـ  توقیر قـانون ی ، فی

  ایکـ ی دریر اعمال ضد انسانیا در معرض سا  یترور  ،  قتل،  کنجهش،  ریتحق،  نیتوهی،  زندان
  . ز کشورها قرار گرفته اند

ون ها ومطبوعات در تمام نقـاط    یزیتلو،  و ها یل راد ی از قب  ی جمع يطرف رسانه ها   کیاز
ـ  و جرا  اجهان همزمان موضوع را اعالن ودر روزنامه هـ         ـ نـشر وژور نال   د  ی ستان بـا طـرح     ی

ن رادر تنگنـا قـرار      ی متخلف یات مطبوع ياحبه ها وکنفرانس ها   ر مص یق تدو یسواالت از طر  
 یمـان ی راه پ   و  مظـاهرات  يانداز مختلف مردم با براه      يت ها یگر جمع یاز طرف د  . داده اند 

خواهان اعـاده    نموده،   ندگان حقوق افراد را محکوم    ن نقض ک  یرقانونیرفتار غ ،  ت اضعترااو
  . شده اند،  انددهی گرد که حقوق شان نقضییا گروهایحقوق اشخاص وفراد 

نـوع الـزام    چی هـ ،ی جهان وافکار عمومی ی جمع ياقدامات فوق الذکر از طرف رسانه ها      
ن ی بهتریول.  نداردپیه حقوق اشخاص در  متجاوزبيا دولت های اشخاص يا برا ر یحقوق



   91 تاریخچه حقوق بشر

له یچ وسـ یچـه هـ  .  ازحقوق بشر درجهان ما شناخته شـده اسـت    تیوه حما ین ش یثر تر ؤوم
ن را تحـت  ی نتوانسته متخلفی جهانمومیت ع ی وذهن ی جمع يز مانند رسانه ها   گر تا هنو  ید
  . دی نماینیوادار به عقب نش داده،ر قراریثتأ

  
  : يت خطر ناك وضد بشری جناه مثابهزم بیه تروری مبارزه عل- 5

 شـود کـه صـرف نظـر از     ید به آن گفتـه مـ  ی تهدیاز یزم به هر اقدام خشونت آم   یترور
 موجـب بـه خطـر    ،د آنان صورت گرفتهیا تهدی مردم    ارعاب  به منظور  ن آن امرتکب مقاصد

ـ ات  تأسیـس  از   یکـ یا  یـ ست  یط ز یب رساندن به مح   یا آس ، ی ت آنان یا امن یانداختن جان    ا ی
  . گرددیا عمومی یاموال خصوص

ـ ی وخطر ناك و  يت ضد بشر  یث جنا یح زم من یترور  در چنـد دهـه   ین المللـ یک جرم ب
ده یل دولت ها خارج گرد     از کنتر  ي تا حدود  که   ي طور .ست ا  نموده ی وحشتناک  ر رشد یاخ

ـ  یاسـ ین بهانـه س یا کـوچکتر   ب یوهر گروه خشن وافراط     دسـت بـه اعمـال    ،یا اجتمـاع ی
،  در جهـان یستیـ که همه ساله در اثر اقـدامات ترور    یطور.  زنند یم یخشونتبار وضد انسان  

  1. واجه شده استخطر مه ت جهان بیامن صلح وده، یگناه تلف گردیهزاران انسان ب
گردد کـه نـوع اول       ی انجام م  یر سازمان یافته وغ یسازمان  : شکل دوه  زم عموماً ب  یترور

بـه   م   2001 سـپتامبر    11 یستیحمله ترور ،  ن نمونه آن  یوبارزتربوده  ت خطر ناك    ین نها آ
اثرآن مرکز مذکور منهـدم وهـزاران نفـر جـان     در ارك بودکه یوی در ن یمرکز تجارت جهان  

  . دست دادخود را از 
ـ تنها کار   ) ین الملل یث جرم خطر ناك ب    یحه  ب (زمیمبارزه برضد ترور   ک دولـت نبـوده     ی

  . دی نمایجاب می را این المللیر و مداوم تمام دولت ها ومجامع بیگ یبلکه مبارزه پ
ـ  ز يزتالش هـا  یـ زم  ملـل متحـد ن      یترور مبارزه دولت ها برضـد     يدر راستا   را بـا    يادی

 ملل  ، سپتامبر 11خصوصاً بعداز   . ده شوم انجام داده است    ین پد ی ا صدورقطع نامه ها برضد   
ـ  امني عضو شـورا   15 مثبت   يأ که با ر   1373 قطعنامه   یمتحد ط  ـ  کل"ت صـادر شـد   ی ه ی

ن یت ب ی صلح وامن  ي برا يدی سپتامبر را تهد   11 از جمله اقدام     ین الملل ی ب یستیاعمال ترور 
  " اعالم کرد یالملل

 صـلح  يکجا با قوای یتی امنيروهای ن،زم استیان تروریان از قربیکیز که یدر کشور ما ن 
  .  باشدیزم می تروريای مشغول مبارزه با بقاین المللی ائتالف بيروهایملل متحد ون

  
 صـلح   تـأمین ه خـاطر    ه جنگ وتالش ب   یها عل  مبارزه مشترك کشور   - 6
  : یت جهانیوامن

 وارده به   يانهاین ز یشتری است که ب   يده خانمانسوز یت آن پد  ی ز ماه  ا صرف نظر  ،جنگ
 ي ونابود یرانی جنگ نه تنها و    .ست ا  از آن  ی انسان ها ناش   ي ها يجان ومال وحقوق وآزاد   

                                                
1 . 159 ـ 157صص . 1378 ــ  محمد رضا زینلی، جرم سیاسی وحقوق جزاي اسالمی، تهران  
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ـ معلـول ومع ی، زخمـ ، بلکه کـشته ی، وروستا ها وخسارات مالها  شهر   ر یـ تحق، وب شـدن ی
  . داردپیز در یت وکرامت انسان را نیثین وتجاوز به حیوتوه

 طور مـشترك و   ه   صلح دوست است که ب     عه انسانی دولت ها و جام   فه تمام   ین وظ یبنابر
تـا  . دنینما تأمینت را در جهان ی صلح وامنبه مبارزه برخاستهده شوم ین پد یر بر ضد ا   یگیپ

ـ آورده بتوان عمل  ه  ت ب یله از حقوق همنوعان خود حما     یوس نیبد در روزگـار مـا جنـگ      . دن
وسـته  ینار جهان بوقوع پ    در گوشه وک   ي وبعضاً تجاوز کارانه متعدد    ه اي  ومنطق ی محل يها

ن آ مردمان   ر را ب  یر قابل وصف  یک مصائب غ  یولوژی وب ياویمی ک يوبعضاً استعمال سالحها  
 یوجنگ س ،  نین ،فلسط ی هرزگو ینگ بوسن ج،  ران وعراق یکرده است که جنگ ا    ل  یتحم

  .ست اساله افغانستان نمونه آن
 ي ومعنـو ي مـاد یست همه هـ ، ثمریب  وندهن جنگ تباه کنیجه ایمردم افغانستان در نت  

ـ  امیب ز دریاکنون ن .شده اندحمل  را متی فراوانيستم ها،  دست داده خودرا از    و   فقـر ،ین
 ملل متحـد  ي کمک ها، مردم ما. برندی به سر می سرپناهی وب يکاری ب ،یفالکت گرسنگ 

 يارد دالر یلی چند م  ي حفظ صلح ملل متحد وکمک ها      يروهای را در اعزام ن    یوجامعه جهان 
ـ  ب يسته منتظر کمـک هـا     یده قدر نگر  یده   ب را صلح در کشور   تأمین و يازجهت بازس   شتری

 ی ونظـام ی مختلف مالي کمک هاين است که اعطا  یقی . باشند ینه م ی شان در زم   یانسان
ز یـ  صلح در جهان نتأمینفع مردم افغانستان بلکه بسود  نه تنها به نی جامعه جهان یوانسان
  . است
  
قاچاق مـواد     و کشت از   يریجهت جلو گ   ین الملل ی مبارزه مشترك ب   - 7

  : مخدر
 )نیروئیـ ن وه یمـورف  (اك ومـشتقات آن   یتر: لی از قب  قاچاق واستعمال مواد مخدر   ،  دیولت

ـ  يبشرضد  ،  ت خطر ناك  یر مواد مخدر جنا   یش وسا یحش،  نیکوکائ ـ  ی وب  يگـر ی د ین الملل
ـ  رااکثر افراد بـشر خـصوصاً نـسل جـوان            صحت وسالمت ی،  رعصر ما زندگ  است که د   ا  ب

ـ اد خانواده ها را متزلـزل ودر مجمـوع س     ی بن مخاطرات خانمان برانداز روبه رو نموده،      ستم ی
  .  مواجه ساخته استيخطرات جد ا را بینت جهانی ونظم وامها کشوری واجتماعياقتصاد
رنج بوده ت دشوار وبغی نهایقاچاق مواد مخدرب ارزه بر ضد زرع و مب،ن ملحوظی هميرو

ـ از ه چـ . خارج است  یی تنها به دولت  ک  ی از عهده  کـار مـواد   ب تيطـرف سـازمانها   کی
یی، افراد  حرفه ند که متشکل از رومندین فعال و ،  عی شبکه وس  يدارا،  ایخصوصاً ماف ،  مخدر
ن یـ گـر ا  یاز جانـب د   . باشند یمل وملزومات   یوسان  یتربا انضباط ومسلح به مدرن      ،  ماهر

ـ  دولتهـا ن ير ارگانهای وسایتیامنیی،  ضاقي،   ادار ،یاسی س ياکثراً با دستگاها  سازمان ها    ز ی
از .  کندی مکه درموقع ضرورت به طرق مختلف آنها را کمک            اند ی عمال يدرارتباط ودارا 

 کشورها يهاانتقال، یافته مرزگر  یک کشور به کشور د    یشه از   یمواد مخدر هم  ،   سوم جانب
. دی نمایر میان سرازیچب قاچاق   ی به ج  رهگذرن  ی را از ا   يام آور سود سر س  ،  دهیرا در نورد  

 مبـارزه بـا   خارج بـوده،  کشور از عهده دولت ها   يسد کردن تمام مرز ها     بستن و  ،نیبنا بر 
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 یشه کن کردن آنهـا را نـا ممکـن مـ           ی ور يریمشکل ودستگ ی،  قاچاقبران را در سطح مل    
  . سازد
ن یرزه بک مبای به ین المللیم بیر جرایز مانند سایمبارزه با قاچاق مواد مخدر ن  "ن  یبربنا
  1." استین المللی بیرا محل نظم عمومی ضرورت دارد زیالملل

ـ         یگرچه سازمان ملل متحد وکمس     ـ  یون مـواد مخـدر آن ومجـامع ب  بـا صـدور     ین الملل
  زرع و، را جهـت محـو    یمور ومـدا  یگی پ ي مختلف تالش ها   يوتوکول ها و قطعنامه ها    پر

  . هنوزادامه دارديده ضد بشرین پدی ایول، قاچاق مواد مخدر انجام داده اند
  مسلح با استفاده از ضعف حکومتيهاه  گرو و ازافرادي از عدهیسفانه در کشور ما نمتأ
 منع و توقـف  يبرا  .نداك مشغولیر در کار کشت وزرع تری وعده هم ا زدهقانان فق  يمرکز

 یی وقـضا يدستگاه سالم اداری،   جامعه جهان  ياك الزم است تا دولت به همکار      یکشت تر 
اك را بـه  یـ ن قاچـاق تر عـامال کـرده،  افراد مسلح را خلـع سـالح     همچنین. دینماادجیرا ا 

ـ دهقانان را به طرق مختلف کمک نما     ،  گریاز طرف د  د محکوم نموده،    یمجازات شد  د تـا  ی
  . دند بپردازیر محصوالت مفی زرع سا بهاكیعوض تره ب

  
  : يریگگانوگرو ) اختطاف(یی ه آدم ربای مبارزه عل- 8

 يت وآزاد یشخصی،  ه زندگ یور وخطرناك عل  ت منف یز دو جنا  ی ن يریگگروگان و ییآدم ربا 
 يادی ز ي خانواده ها  واج داشته،   ر یع در سطح جهان   یمانه وس ینه به پ  سفاافراد است که متأ   

  . دی نمای را دچار اختالل مین المللیرا دچار غم واندوه ونظم ب
 يان است کـه از کـشورها      ربودن زنان وکودک  یی،  ن نوع آدم ربا   ین وگسترده تر  یمهمتر

ـ ترا،  ایافته ماف ی  سازمان ين توسط باند ها   ی الت يکای وامر ییقایافریی،  ایمختلف آس  ـ  ادی ا ، ی
ـ رنـد   ی گ یبه مقاصد گوناگون در معرض فروش قـرار مـ         ره ربوده شده،    یا وغ کوز نکـه  یا ا ی

  2.  شودیده میکش) خصوصاً کودکان ( بدن آنهاياعضا
ان را در کـشور     یـ خارج،  ا افـراد مـسلح    ی یمذهب،  یاسی س ي سازمانها  از ین بعض یهمچن

ـ  شان توسط دولت هـا  يبعد از انجام خواسته ها       نموده،   یمختلف گروگان وزندان   يها ا ی
  وید جامعـه جهـان  یکـه عکـس العمـل شـد    .  رسانندیقتل مه ا بیاقارب شان آنها را رها    

  . زدی انگیدوست را برم صلح يبشر
ـ ر بـه علـت عـدم امن   ی چند سال اخ ی ط ،ت فوق یسفانه هر دو نوع جنا    متأ ت کامـل در  ی

ت کـاران  یـ معصوم توسـط جنا   از اطفال    يادی تعداد ز  ، است ز بارها اتفاق افتاده   یکشور ما ن  
 ي وخانواده هـا داشدهیپاره شده آنها پپاره جسد  ،   بدن شان  ي اعضا ز قطع ا بعد   ،ده شده ربو
ـ ی مختلف بـ ي سازمانهاين بار اعضای چنداحت. ماتم نشانده انده ن را ب شا  کـه در  ین الملل

                                                
272، ص 138الکی، جرایم مواد مخدر ازدیدگاه حقوق داخلی وحقوق بین المللی تهران،  ــ محمد رضا س .1

2 . 316 است، ص 1377 ــ داکتر حسین میر محمد صادق، حقوق جزاي بین المللی، تهران 
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 رهـا  یا بعداز مـدت یده اند یا بقتل رسیمردم بوده اند ربوده شده ه مصروف خدمت ب  ،  کشور
  . اند دهیگرد

ت وخلـع سـالح افـراد مـسلح از طـرف            ی امن تأمین به   یز بستگ یت ن ین نوع جنا  یمحو ا 
.  داردیکاران ومبارزه فعال جامعه جهانتی جناه ومحاکميریدستگ، دولت
  
  



  
  
  

  فصل هفتم
  حقوق بشر) یداخل(ی  ملتیحما

  
ابـه  ی.  حقوق بـشر وجـود نـدارد       ق کننده یطب نهاد و یا سازمان ت     یدر سطح جهان  تاهنوز  

 حقوق بشر را در سـطح       یق الزام یت تطب ی که قدرت وصالح   ییاسیگر سازمان س  ی د عبارت
ق حقوق  ی تطب یانل که دستگاه جه   ین دل ی اوالً به ا   . ده است یجاد نگرد یا،   دارا باشد  یجهان

ـ ی تقن يارگانهـا ،  نی سـرزم  ي دارا یت واحـد جهـان    یـ جاد حاکم یابشر مستلزم     یـی اراجی،  ن
  . باشدی دولت ها میت ملی حاکمیومستلزم نف) یدولت واحد جهان ( واحدییوقضا

ـ   یث  یحه  ملل متحد ب  اکنون   ، هدات فـوق نبـو  ی خـصوص ي دارای، ن المللـ یک سازمان ب
 است که    ارشادي ي جنبه رهنمود  ي دارا ،  ط به حقوق بشر   آن از جمله اسناد مربو     مصوبات

  . دا کندی پی قانون تواند پشتوانهی دولت ها مب وامضایفقط بعداز تصو
 شان اکثراًَ   ی الرغم مقاصد عال   ی عل ی خصوص يهاه   حقوق بشر توسط گرو    ياجرا«اً  یثان
 انکـار    حقوق بشر موجب   ي اجرا يش از حد برا   ی هم تالش ب   یگاه ض شده ی به تبع   منجر

  1.» است شدهگناهی از شهروندان بیعی حقوق بخش وسیونف
ـ  مناسب حقـوق بـشر غ      ي اجرا ي برا يگری د ارچ راهک ی ه یت کنون یدر وضع «پس   ر از  ی

  2 »رفتیتوان پذ ی نمی دولتيسازوکارها
 یاز آنجا که اساساً حقوق انـسان «:  حقوق بشر آمده استیه جهانیثالثا در مقدمه اعالم  
ام برضد ظلم وفشار ین عالج به قیعنوان آخره ت کرد تا بشر بی قانون حماياد با اجریرا با

ـ  ی طبـق هـردو م  ،ن سببیبه هم)  استیکه مراد از قانون داخل   . (»مجبور نگردد  ن یثـاق ب
ي، دثـاق حقـوق اقتـصا   یم  ویاسـ یس -ی حقوق مـدن   ین الملل یثاق ب یم ( حقوق بشر  یالملل

تر از همه بـا       حقوق بشر اول   ت از یوحماق  یطب به صراحت مسؤولیت  ) ی وفرهنگ یاجتماع
  . عهده دولت ها محول شده استه بی، ن داخلیوضع قوان

) یداخل (ی ملتیحما، ت از حقوق بشریحمان شکل ی ترین واساسیاول، ل فوقیبنا بردال
ـ ی الزامـ ين واجـرا یست که با وضـع قـوان     از آن توسط دولت ها      يله ارگانهـا یوسـ ه  آن ب

ـ  حقوق شهروندانـشان حما     توانند از  ی م دمختلف خو  ن ی مهمتـر مـا در ادامـه،    . نـد یت نما ی
  : می نمایی میطور مختصر برسه را بخود ت دولت از حقوق اتباع یاشکال حما

  
  

                                                
78 ــ حقوق بشر در پرتو تحوالت بین المللی، ص  . 1

2 ــ همانجا 
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ـ  حقـوق شـهروندان از طر      ت از یـ حما 1  نیصـدور قـوان   ب و یق تـصو  ی
  ):ی حقوقيضمانت اجرا(

 حقوق ت ازیا حمای حقوق افراد تأمینی در راستاي ی اجراين ضمانت های از مهمتریکی
 ي هـا  يد تمـام حقـوق وآزاد     ین توسط دولت است که در آن با       یب وصدور قوان  یتصو،  آنها

 ی دولتـ  يک از افـراد وارگانهـا     یتا هر . ل گردد یطورهمه جانبه درج وتسج   ه   اتباع ب  یاساس
نـد ودر صـورت   نگر تجـاوز نک یکدی شان را درك نموده به حقوق      يت ها یولؤ مس  و حقوق

 خـود در برابـر تجـاوز        يا هـ  ياتکا به حکم قانون بتواند از حقـوق وآزاد        فرد با   ،  نقض آن 
  . عمل آورده ت بیگران حماید

ن درج  یازجمله حقوق افـراد در قـوان      ی،   مناسبات اجتماع   و اتی ح ي ها حوزههرگاه تمام   
و ت قانون مستقر ی حاکمیین جامعه یدر چن، ت شوندیوحمااجرا  صورت درست   ه  ده ب یگرد

 بـه حقـوق     ،ن منبع حقوق بوده   یرا قانون مهمتر  یز. گردد ی م تأمین یماععدالت ونظم اجت  
  . دی نمایت میآن حما ازده، ی بخشی وقانونی افراد خصلت حقوقي هايوآزاد

 ی مـ يا به نحـو ی ،گردند یل می افراد در آن تسجي هاي که حقوق وآزاد  ین داخل یقوان
 یم مـ  یر تقـس  ی ذ ی دسته اساس  ه   س به،  ثر واقع شوند  ؤ حقوق افراد م   ازت  ی حما رايتوانند ب 

  : شوند
  

ـ لو، سـسان ؤمجلـس م  ( کشوریننین ارگان تقیتری که از طرف عال:ی ـ قانون اساس 1 ه ی
 بوده،  افراد در آن درج   ي ها ي آزاد  و   ن حقوق ی تر یاساس.  می شود  ب  یتصو) رهیجرگه وغ 

ق ن کننـده حقـو    ین تـضم  ی بهتـر  یقـانون اساسـ   .  است ی حقوق پشتوانهن  ی تر یعال يدارا
 حق ندارند   ین دولت الؤو ومس ان ارگانه یتری عال اچکس حت ی افراد به شمار رفته ه     يهایوآزاد
  .ندیا نقض نمایرند ویده بگیرا نا د  توانند احکام آنیونم

 يسـازمانها ی، اسـ یاحـزاب س ، انتخابات،  کار،  جزای،  مدنن  یقوان مانند: ين عاد ینقوا -2
گـر کـه از طـرف    ی قـانون د   وصدها،  وسط ومت یالت عال یتحص،  تمطبوعا،  مهیبی،  اجتماع

ـ ی تقن ی ارگـان اصـل    یعنی) رهی وغ ی مل يشورا،  پارلمان ( مقننه يقوا  ی مـ   کـشور وضـع    ین
ـ  بخـش ز   ،دهیـ م گرد ین خاص تقـس   ین عام وقوان  ی که در نوبت خود به قوان      .گردند  از  يادی

   .ندی نمایم میل وتنظیا چند نوع حقوق آنها را تسجیک ویا ی افراد ي هايحقوق وآزاد
ـ  وضع گرد  ی احکام قانون اساس   يخاطر اجرا ه   ب ين عاد یقوان  ي نـسبت بـه آن دارا    ،دهی

 در  ید با احکام قانون اساس    ی نبا ين عاد ین قوان یبنا بر .  باشند ی درجه دوم  م    یاعتبار حقوق 
احکـام قـانون    ی،   وقانون اساسـ   ين عاد ین احکام قوان  یدر صورت تناقض ب   . تناقض باشند 

  . گردد ی از اعتبار ساقط مي، حکم قانون عاد مدار اعتبار بودهیاساس
خـاطر  ه ب که یح قانونیمقرره ها ولوا، مصوبه های، نین تقنیمثل فرام: ین فرعی ـ قوان 3
ـ   یعنیه کشور   ی از طرف قوه اجرائ    ين عاد ی وقوان ی احکام قانون اساس   ياجرا س ی توسط رئ

 ي مـشخص اجـرا  ي هـا وه ها وطرز العملی ش  ، شود یما وزارت ها صادر     ینه  یکاب،  جمهور
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ن ی واحکـام قـوان    ید خالف قـانون اساسـ     ی نبا ین فرع یاحکام قوان .  کنند یان م یقانون را ب  
  .  استیر آن فاقد اعتبار حقوقی باشد در غيعاد

  
  :  باشند استوارلیاصول ذ د برین بایقوان
  ض انعکاس داده، مـورد  یچگونه تبع ی تمام اتباع کشور را بدون ه      ي ها يحقوق وآزاد

  . ت قرار دهندیحما
 ن والؤمـس  ،ه ارگانهـا  یـ  طرف کل  ، از شدهق  یکسان تطب یطور  ه   اتباع ب  د بر ین با یقوان

  و قانونمنـدي ت شود تـا     یکسان رعا یطور  ه  ب  بدون چون وچرا و    ،ا افراد واشخاص  ی یدولت
  . در جامعه حکمفرما گرددینظم قانون
    ـ  یـ م  ی مـستق  د بطور ی تمام اتباع کشور با    ،نین قوان یدر پروسه وضع وتدو له یوسـ ه  ا ب

 حقوق شان را ، اراده ملت بوده  ی معرف واقع  ، قانون تارند  یگ خود سهم ب   یندگان انتخاب ینما
 یک ومردمـ  یـ ن خـصلت دموکرات   ی قوان ،آن ریدر غ . قرار دهد ت  یحماس نموده، مورد    منعک

  .نخواهند داشت
  
و راه  تأسـیس  لهی به وسیابیراه کاراز حقوق شهروندان از ت ی ـ حما 2

  : طرح هاي توسعه و پروژه هادازي ان
 ی وفرهنگـ  یاجتمـاع ي،   افراد خصوصاً حقوق اقتصاد    ی اساس ي ها يحقوق وآزاد  تأمین

تـا دولـت هـا      است  بنا برآن الزم    .  است یر قابل دسترس  یل وبعضاً غ  مشکط خود آنها    ستو
سـسات  ؤجـاد م یا  وتأسیسبا   وی،   اجتماع  توسعه  رشد و  ي ها طرحق  یق طرح وتطب  یازطر
 کیتا از .  افراد فراهم سازند   يل را برا  ینه کار وتحص  یره زم ی وغ یفرهنگی،  زراعتی،  تصناع

از   و نماینـد  تـأمین  خانواده خودرا     خود و  ی از مدرك آن زندگ     با استفاده  طرف افراد بتوانند  
  . ابدی کشور رشد وتوسعه ي اقتصادير بنایگر زیطرف د

 یع دسـت  ی وهمچنـان صـنا    یصه خصو یسرماق ورشد   یتشوی،   دولت يبر پالن ها  عالوه  
 مـردم بـه کـار ومعـاش     تـأمین  وی ورشد اقتصاد ملدی توليز جهت ارتفایر حرفه ها ن  یوسا

  .  استي الزم وضروريکاریورفع فقر وب
کارگران  فوق که مناسبات ي هاعرصهن در یب قوانین اقدامات وضع وتصوی ايدر پهلو
، دیـ ت نما یـ شه وران حما  یپ گران و نافع کار ماز   م و یصورت درست تنظ  ه  ان را ب  یوکار فرما 

را ي  کـار یب تـوان فقـر و     ی است که م   ین صورت یدر چن .  دولت است  یف اساس یز از وظا  ین
 تـأمین  تمام اتباع کـشور      ي را برا   اي  شرافتمندانه ی زندگ ی عدالت اجتماع  تأمینبا    و محو
  . نمود

ـ  ر آن تنها اعالن و    یدرغ  یاسـ یس  و ی مـدن  ي هـا  يت شـناختن حقـوق وآزاد     یرسـم ه  ب
 ي را بـرا   ی واقع ی تواند زندگ  ینم،  مانده یاقب ي ماد يبدون ضمانت اجرا  ی،   حقوق يوبرابر

  . دیت نمایا و حقوق شان را همه جانبه حمایمردم مه
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  حفـظ و يرگانهـا ا  ویی حقوق بشر توسط محـاکم قـضا  ت ازی ـ حما 3
  : حراست حقوق
  ي هـا ي وآزادت کننـده حقـوق  ین حماین ومهمتری تری اساسیی قضا يمحاکم وارگانها 

 ین اساس ین سبب طبق قوان   یبه هم . ک کشور است  ی کننده عدالت در داخل      تأمین افراد و 
محاکمـه ومجـازات    ،   مـردم  ي وحل و فـصل دعـاو      یدگیرس،  نیق قوان یها تطب تمام کشور 

نکه محاکم بتوانند   ی ا يبرا.  محول شده است   یی قضا ي عدالت به ارگانها   تأمین ن و امجرم
ق از یـ طر نی وبه اتأمینعدالت را به نحواحسن  ،  قیورت درست تطب  صه  ن کشور را ب   یقوان

  :الزم است تاند ،یت نمای افراد حماي هايحقوق وآزاد
   افراد ،  داشتهیگاه کشور به طور کامل آ    یینظام قضا  ن و یقوان،  علم حقوق از  قضات

  . ده باشندی اخالق وخصال حم يدارا و اصادق با تقو
 ر فساد ی وسايواسطه بازی، به رشوت ستان، مور قضاوتان ایمحاکم وقضاوت در جر

ـ    ی را کـه    شخـص  پیش از همه چیز،    ،دهی متوسل نگرد  ي وادار یی قضا يها ن ی مرتکـب چن
  . ندیمجازات نماشده است  یاعمال
 د مستقل وصرف تابع قانون باشندیت خود بامحاکم در اجراآ .  
  و  احکـام  پیش از هـر چیـز،      ي وادار یمدنیی،  ا اعم از جنا   یصله قضا ین ف یمحاکم ح  

  . ش رای خویند نه نظر شخصیق نماین کشور را تطبیقوان
      که  ین معن یبه ا .  باشند يد در نزد محاکم مساو    یض با یهمه افراد بدون هر نوع تبع 

ن محکمـه   یدر عـ  ،  ن جرم یکسان وع یط  یتحت شرا ی،  ا افراد خارج  یاوالً همه اتباع کشور     
گاه  بـداد  ی منعـ   و ظاتحمالزاحمت،  چگونه م ید بدون ه  اً هر کس بتوان   یمحاکمه شوند وثان  

  .  شودیدگیاتش از طرف محکمه رسیض وشکایمراجعه وبه عرا
  نکـه  ی به صدور حکم بپردازند نـه ا       ی قانون نیعاد مع یودرموقت  د به اسرع    یمحاکم با

د واق حـق خـ    خاطر احق ه  ا ب ، ی ف به سربرد  یدر توق ن سرنوشت   یی ها بدون تع   مدتشخص  
  . دیحاکم رفت وآمد نماسالها در م
  يق وبـا جمـع آور  ی وتحقیطور همه جانبه بررس   ه  ا ب ید قضا ی عدالت با  يجهت اجرا 

  .  پرداخته شودحکم ت شخص به صدوری بر محکومل دای قانونیهد کافال و شویدال
  بـه اثـر     یگناهیج شخص ب  ید متوجه باشند که ه    یا با ی به قضا  یدگین رس یمحاکم ح 

  .  بدون مجازات نماندیچ مجرمین هیده وهمچنیه مجازات نگرد محکوم بیظات منفحمال
   ـ  ه  ب يصله دعاو یا ف ید محاکمه شخص    یدر دادگاها با رد تـا  یـ  صـورت گ یطـور علن

  . هرکس بتواند در آن شرکت ورزد
  طـرق  ه  ا ب ین نموده   یل مدافع تع  ی او وک  ي شخص برا  ید در صورت ناتوان   یمحاکم با

  . ندیا نمایطور همه جانبه مهه ش ب را از حقوقينه دفاع ویگر زمید
ز رسـالت دفـاع   یـ س نی پـول یتین امنالؤوم ومسیق جرای کشف وتحق ين ارگانها یهمچن

ن منظـور   ی بد ،دوش داشته ه   را ب  ی نظم اجتماع  تأمینت مردم و  یثیناموس وح ،  مال،  ازجان
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 دلـسوز بـه   فـه شـناس و  یباانضباط وظ ،  فعالی،  مسلک،  افتهیم  ید همه آنها اشخاص تعل    یبا
  . مردم باشند منافع وطن و

 ـ فه دارند که امنی وظ یتین امن الؤومس  تـأمین ز را در کـشور  یـ  صـلح آم یت وزنـدگ ی
  .  مردم استي هايمال وحقوق وآزاد، ن شرط حفظ جانینت نخستیرا امیز. ندینما
 تمـام   ،   مبـارزه نمـوده    یفه دارند که برضد هرنوع قانون شکن      ی وظ یتی امن نالؤومس 
ر وبه  ی شهروندان را به اسرع وقت دستگ      ي ها ي کنندگان به حقوق وآزاد    تجاوز  و انمجرم

  . دنپنجه قانون بسپار
  
ـ  حقوق شـهروندان ازطر ت ازی ـ حما 4 ـ  کمتأسـیس ق ی  يون هـا یسی

  : یحقوق
 يون هایسی کمتأسیس،  حقوق بشرت ازی حما سطح بهبود يوه ها ین ش ی از مهمتر  یکی
ون یسیـ جـاد کم  یکـر ا  ف. ست کـشورها   حقوق بشر در   یون مل یسی خصوصاً کم  ی حقوق یمل
ملل ) 134 بر   48 (س وقطعنامه ی است که طبق اصول پار     ي ا دهی بشر پد   حقوق   ی مل يها

  .  شودتأسیسد درهر کشور ی با1993متحد مورخ دسامبر 
ـ   انـد    ییها حقوق بشر نهاد   ی مل يا نهاد ها  یون ها   یسیکم: مطابق اصول مذکور   ه کـه ب

و حـوزه     است ل شده یا فرمان تشک  ی يا قانون عاد  ی یله دولت ها مطابق قانون اساس     یوس
ـ   باشـد و یت ازحقوق بـشر مـ  یج وحماینه تروی مشخصادر زمها آنفعالیت هاي  صـورت  ه ب

  :ارات زیر اندیاخت ف وی وظايمده داراع
بهبود   حفاظت وينه هایک از زمیشنهاد وگزارش به دولت در هر یپ، هیم توصی ـ تقد 1

  .  حقوق بشرین المللی بيار های مطابق معيحقوق بشر و قانونگذاروضعیت 
   بشر  حقوقین المللی بيار هایا معب ی عمليه های وروین ملیق انطباق قوانی ـ تشو2
  . حقوق بشر در سطح کشورین المللی بيار های ساختن معیب به قانونی ـ ترغ3
   .ربشحقوق  ین المللی بيد نامه هاه مربوط به عیشات دولتره گزای ـ کمک به ته4
 ی عمـوم یش آگـاه ی وافزاموزشق، آی تحقي برنامه هايم واجرای تنظ دري ـ همکار 5

  .حقوق بشرنه یدر زم
  . هاگر کشوری دی مليها و نهادیی منطقه يهانهاد،  با سازمان ملل متحدي ـ همکار6
 ومـستقل  یون ملیسیکم، 2001نامه بن مورخ   نظرداشت اصول فوق وبراساس موافقت    با  

ـ 1381 يجوزا 16 اساس فرمان مورخ ، برزیغانستان نبشر در اف   حقوق س اداره موقـت  ی رئ
 ی قانون اساسـ 58ون مذکور طبق ماده یسی وبعداً کمتأسیس مدت دوسال   يبران کشور   یا

  . دی برخوردار گردی قانون و پشتوانهاعتبار از د وید افغانستان تأییجد
ی و اساسی عبارت انـد       اجمال صورته  تقل حقوق بشر افغانستان ب    ون مس یسیف کم یوظا

  :از
 ت حقوق بشر در سرتاسر کشور ینظارت بروضع  
 برتخلفات از حقوق بشر یارش ها مبنزات وگیق در مورد شکایتحق   
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 ـ  يهـا  نهاد يت ها ی ظرف تیجاد وتقو یشنهادات جهت ا  یه پ ئارا   حقـوق بـشر در     ی مل
  . افغانستان
 ـ  يثاقهایا م ب ین مل ی سطح مطابقت قوان   ياارتق  کـه افغانـستان بـه آن        یللـ ن الم ی ب

   است ق شدهملح
 آنها ي کاريت های ظرفيجهت ارتقا،  حقوق بشریسسات افغان با مؤيهمکار   
  بـه  یدگیهـت رسـ   جی عدالت انتقـال يباره اجرار  دی مليک استراتژی  يزیطرح ر 

1. تخلفات سابقه

ش باکمـک  یف خـو ی وظـا  ي اجـرا  يون مـستقل حقـوق بشرافعانـستان درراسـتا        یکمس
ـ  ز يشخص وکارها م يت ها ی فعال ،ط نامساعد در کشور   یخود با وجود شرا    ياترساحودف اد ی
 ؛جـه یدر نت  . است  انجام داده   و حمایت از آن     حقوق بشر  تأمین را جهت    یشی ستا ردر خو  و

گر در کـشور    یق حقوق بشر نسبت به هر زمان د       یت وتطب ی در رعا  يبهبود قابل مالحظه ا   
  . ده استیرونما گرد

 حقـوق  ي تواننـد در ارتقـا  یز م ی ن ی مختلف جامعه مدن   يراست که نهاد ها   الزم به تذک  
 آنهـا از  يت هـا یـ ط مساعد جهـت فعال   ید شرا یند که با  یفا نما ی را ا  يزراتباع کشور سهم با   

ـ از حما   شده، ایطرف دولت مه   ـ نون مـستقل حقـوق بـشر        یسیـ کم يت هـا  ی در زمینـه   ز  ی
  . گردند برخوردار

  
  :  یقی وتحقی علمي نهاد ها تأسیس قی حقوق بشر از طرت ازی ـ حما5

 ت از ی حما  و  را در ارتقا   یشی سهم برازنده وقابل ستا    ،ی وآموزش یقیتحقی،   علم ينهادها
 علـم و    یترق،  ت علما وداشمندان واستادان   یرا بدون موجود  یز.  دهند یحقوق بشر انجام م   

ـ ،نیبنابر.  آن دشوار است ازتی جامعه وخصوصاً دانستن حقوق بشر وحما توسعه خـاطر  ه  ب
 سـعادت   تـأمین  جامعـه و  رشـد     و شتر از خدمات آنها در جهـت توسـعه        یتفاده هر چه ب   اس

  : ن الزم استوحقوق افراد آ
  ـ  مثـل دانـشگاه هـا هرچـه ز         ی وآموزشـ  ی علمـ  ينهاد ها  تأسـیس  کـشور    ادتر در ی

ت شـده،   ی مختلف علوم ترب   ي ماهر ومتخصص در رشته ها     يهاوگسترش داده شود تاکدر   
از ی مطابق نیش را به شکل عالی خو یاجتماعف  یرند تا بتوانند وظا   یعه قرار گ  درخدمت جام 

  زمان انجام دهند 
  ن ا متخصص یقدر کاف ه  ب  و تأسیس  ها   گاهدانشه  یکل حقوق در جنب     يدانشکده ها

ـ  مختلف حما  يونهاد ها یی،   قضا يدر ارگانها ت شده،   یعلوم حقوق ترب    کننـده حقـوق     تی
 حقوق مردم دفـاع      از ق و ین کشور را تطب   یبه شکل درست قوان   بشر جذب گردند تا بتوانند      

  . ندینما

                                                
 از نشریات کمیسیون مستقل حقو ق بشر 1382قانون اساسی «ـ جایگاه کمیسیون مستقل حقوق بشر 1

07 ص1383افغانستان 
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 تأسیس یقی تحقير نهادهایسا  و؛ علومي هایکادم مثل آ یقی وتحق ی علم ينهادها 
 در سطح   ی حقوق ل و معضالت  یمسا،  ازجمله  و ی علم ت گردند تا مسایل و معضالت     یوتقو

 يدسترس نهادهاه ب ق آنها منتشر ویج تحقینتاق قرار دهند تا     ی تحق  مورد جهان وکشور را  
ه کننده حقوق بشر ومردم قرار داده شود تـا از آن            ی حما يا ونهاده ییفضای،  مختلف حقوق 

  . د شده بتوانندیمستف
  ش از وجـود اسـتادان      ی خو یمسلک يکدر ها از   کننده حقوق بشر     تی حما ينهاد ها

ـ ه ب  آنها هر چـ    یا آثار علم  یقات و ی حقوق ومراکز تحق   يدانشکده ها  ـ  ی خـاطر ارتقـا   ه  شتر ب
  ند ی حقوق بشر استفاده نمات ازیوحما
    ز از وجود استادان حقـوق  ی کشور ني قانونگذارو نظامن ید قوانیدولت در طرح وتسو

  .عمل آورده شتر استفاده بی آنها هر چه بي هات ومشورتای نظرو
  
 در ی حقوقییل ابتدایدن مسایق گنجانی حقوق بشر از طرت ازی ـ حما 6

  :  مکاتبی درسنامهبر
 ير بخـش هـا    ی واساسات علم حقوق در کنار سا      ییل ابتدا یها مسا  کشور امروزه در اکثر  

دانـش آمـوزان    ، بـه    ده شـده  ی مکاتب ومدارس گنجان   ی درس برنامه هاي  در   یآموزش علم 
ـ  واهم یل حقـوق  یهن آنهارا به مسا    ذ ی جوان آغاز شود تا از همان      یه م درس داد  ت آن در ی

  .  سازندات انسان آشنایح
ـ  آمـوزش وفراگ يوه بـرا ین شـ یثر تـر ؤد عمل فوق مـ یبدون ترد   یل حقـوق ی مـسا يری

در .  در کشور است   یغات حقوق یشبرد تبل ین پ یهمچن  آن و  ت از یخصوصا ً حقوق بشر وحما    
 ی م یسانآدست آنان است به     ه  نده مملکت ب  یجوانان که آ  و   تمام اطفال    ،ن عمل یجه ا ینت

ـ    ی وقـوان  یده تـر حقـوق    یـ چیل پ ی مسا ي بعد يتوانند در دوره ها    از آن ، هن کـشور را آموخت
  . ندیگران استفاده نمای وکمک به دخانواده ياعضا ش،ی حقوق خوت ازیدرجهت حما

 برنامـه  علـوم در  يگر بخـش هـا   ی مانند د  یل حقوق یسفانه مسا أدر کشور ما تا هنوز مت     
 یومات وآگاه سطح معل،ن لحاظی به هم استده نشدهی مکاتب ومدارس گنجانی درس يها

ات یـ ت حقـوق در ح یـ  الزم است تـا بـا در نظـر داشـت اهم        لذا. ن است یی مردم پا  یحقوق
 ییل ابتدا یمسا،   خصوصاً وزارت معارف   تیترب م و ین تعل الؤو مس ، جامعه یاسی وس یاجتماع

 ی درسـ يهـا برنامـه   ه وغرض آمـوزش در      ی کشور ته  ی حقوق يحقوق را به کمک نهادها    
  . مکاتب ومدارس بگنجانند

  
  :  در کشوریغات حقوقیشبرد تبلیق پی حقوق بشر ازطرت ازی ـ حما7

 ياز حقـوق وآزاد     و  نمـوده  تان را مراعـ   یصورت درست قـوان   ه  توانند ب  ی م یمردم وقت 
 ،هت داشـ ی آگـاه ی وقـانون یل حقوق یعمل آورند که به مسا    ه  ت ب یحما  خود استفاده و   يها

  .را بدانند ت آنیاهم
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 است یغات مختلف حقوقیانجام تبل، ن منظوری به ایابی دستيهاه  از رایکیبدون شک  
ل ی ذيوه های کننده حقوق بشر به شتی حماينهادها  وی حقوقيارگانها، که توسط دولت

  :  تواندی شده متأمین
 ی اطالعـات جمعـ  لیق وسـا  یخصوصاً حقوق بشر از طر    ی،  ل حقوق یه ونشر مسا  یته 

  . اخبار وروزنامه ها، ونیزیو تلویمثل راد
 تی حماي ونهادهایسسات حقوقؤ توسط می حقوقيا هها و کارگاهر کنفرانس یدوت 

وزارت ،  وزارت داخلـه  ی،  ارنوالس يول،  هیوزارت عدل ،   مثل ستره محکمه   ،کننده حقوق بشر  
  . ی جامعه مدنيون مستقل حقوق بشر ونهادهایسیکم، خارجه
    از طـرف     اسـتادان  ی علمـ  يمقـاالت ورسـاله هـا     ی،  قی تحق ینشر وچاپ کتب علم 
) یر مراجـع نـشرات    ی علوم ها وسـا    یاکادم،  دانشگاه ها (ی  قی تحق ی وعلم ی آموزش يارگانها
  .  استفاده مردمهدف
 ـ ی تقنين مختلف از طرف ارگانهایب قوانی تصو و   وضع   و ونـشر آن در مجـالت  ین

اموزنـد وازآن  یرا ب دسترس مردم قرار گرفته آن   ه   تا ب  یل اطالعات جمع  یوسا روزنامه ها و  
  .ش استفاده کنندی حقوق خوت ازی حمادفه

 ـ کنوان،  ثاقهـا یه هـا م   یاعالم(ی  ن الملل ی ب ینشر اسناد حقوق   و در ) رهیـ ون هـا وغ   یسی
ـ ی ديارتباط به حقوق بشر که از طرف ملل متحد وسازمان ها     ـ یگر ب  ی صـادر مـ  ین الملل

  .گردد
  
 توسط خـود   یعنی یق اقدامات شخص  یطر  حقوق بشر از   ت از یحما – 8

      :اشخاص
 دوفصل  ی حقوق بشرط  ت از ی که از طرف مراجع مختلف درارتباط به حما        یتمام اقدامات 

ه ی ومهمتر قض  ی جهت اساس  یول.  دارد ی جنبه فرع  ،ه بوده یطرف قض  کیشد  ان  یگذشته ب 
ـ عیاقدامات وس،  حقوق بشرت ازیبه حما در ارتباط    ـ  ه  وتالش خود افراد ب دسـت  ه خـاطر ب

حقوق «ن مقوله که    ی ا ي بر مبنا   اینکه چه.  شان است  يهایآزاد  حقوق و  ت از یآوردن وحما 
 دولـت هـا وزورمنـدان       حاکم مقامات   یچ زمان ی در ه  » شود یه م  شود بلکه گرفت   یداده نم 

 مسلم مـردم رابـه آنهـا        یعی طب يهای وآزاد  تمام حقوق  ،ت خود یرضاه   اند که ب   حاضر نبوده 
شان آنهـا را  یسته ها وخوا حقوق  نتأمیکار خود مردم در راه      ی بلکه تالش وپ   .ندیاواگذار نم 

  .  نموده استینیوادار به عقب نش
نـد الزم اسـت بـه    نت کیشان حمای هاينکه افراد بتوانند از حقوق وآزادی اين برا یابنابر

  : ل متوسل شوندیاقدامات ذ
     چه اشخاص   یچه از طرف مقامات دولت    ،   شان ي ها يدر صورت نقض حقوق وآزاد 
را   مراجعه نموده جبران آن    ییا قضا ی يات به مقامات ادار   یا شکا یضه  یم عر یبا تقد ،  وافراد

  . ندیمطالبه نما
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  ـ  نقض گرد  یکه حقوق افراد از طرف کدام کس       یدر صورت ازطـرف مقامـات    یـا   ده  ی
ون مستقل حقـوق بـشر مراجعـه        یسی کم  اعاده نگردد ،به   باشد و  تلف شده     او  حقوق یدولت

  . دینه کمک نمایشان را در زمید تا انیت نمای شکا،نموده
      ـ از طر ،  ا اقدامات نـا درسـت دولـت       ینسبت به سؤ اداره  ییمـا ی پ هق تظـاهرات ورا   ی

  . را طلب کنند اصالح آن
      ف رگـران ازطـ   یا نقـض حقـوق د     یشان  به حقوق   ا تجاوز   یدر صورت ارتکاب جرم

ـ ر مطالب ومقاالت از طر    ی توانند موضوع را با تحر     یم،  ر اشخاص یا سا ی یمقامات دولت  ق ی
  ند ی نشرو افشا نمایل اطالعات جمعیوسا و يهامجالت وروزنامه 

 ن کـشور  یقـوان ،  اوالًٌ الزم است تـا خـود اشـخاص         ؛مول فوق  برآورده شدن مأ   يبرا
 يوا حقوق بشر را مطالعه ونسبت به محتـ هبن در ارتباط ی خصوصاً قوان  ین الملل ین ب یوقوان

  . ندیآن معلومات حاصل نما
 گـران  ی د ي هـا  يت نموده به حقـوق وآزاد     ین کشور را رعا   ید قوان یااً همه افراد ب   یثان

حقوق بشر به موارد فوق محدود نمانده بلکـه اشـخاص   ت از   یالبته حما . سازندن لطمه وارد 
عمـل  ه ت بی توانند از حقوق خود حمایدر موارد گوناگون م    متعدد و   و یبا اقدامات شخص  

  . آورند
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