
 

 

  ۲۰۱۹مقاالت صفحه اختصاصی  بمناسبت روز جهانی حقوق بشر 

 

 

 نوشته از حقوقدان با تجربه و سابقه دار محترم پاسون

 

، موارد تخلفات  اعالميه جهاني حقوق بشر  

:كشور اساسی  قانونو بازتاب آن در    

 

كن و خانمانسوز  هجلوگيري از همچو جنگهاي تباهمزمان با ختم جنگ دوم جهاني و مصايب ناشي از آن و بخاطر 

المللي موظف شد تا در مورد حقوق ذاتي ،  اين سازمان بينو ايجاد گرديد( ۱۹۴۵در سال ) نخست سازمان ملل متحد 

روي اصول و موازيني كار خويشرا آغاز نمايد .  ،فطري و يا طبيعي انسان   

در مورد   و بطور خستگي ناپذير در زمينه تالش ورزيدند تاپيوسته ، خانم روزولت تحت نظرحقوقدانان مجرب 

اعالميه حقوق بشر كه جهان شمول باشد کار روی اصول و موازين حقوقی را آغاز ، و در نتيجه زحمات آنها باالخره 

 ملل متحد قرار سازمان مورد تايد و تصويب اعضاي تکميل واعالميه جهاني حقوق بشر ۱۹٤٨بتاريخ ده دسمبر سال 

 گرفت .

در مورد حقوق طبيعي و ذاتي همه بشر ميباشد بعدآ با تصويب اصولی و زرين  اين اعالميه كه داراي سي ماده

اعضاي سازمان ملل متحد به  که تعدادی ازالمللي بيشتر مورد تاكيد قرار گرفت  كنوانسيونهاي و پروتوكول هاي بين

پيوستند .  هاآن  

نمود زيرا  پيرامون اين اعالميه سياسي و فرهنگي نميتوان بحث مفصل و همه جانبه دراينجا از ديد فلسفي ، تاريخي ،

بطور  اما بخاطر درک بهتر حقوق يجاب تفصيل بيشتر را مينمايد كه از حوصله اي اين ياداشت بدور ميباشد .ا

مصونيت ياد آور ميشويم .موجزدر رابطه به مفهوم حق ، حق مطالبه ، حق آزادی ، حق امتياز ، حق قدرت و حق   

بدانيم :  اندکیقبل از آنكه در رابطه به حقوق بشر تبصره نمايم ايجاب مينمايد تا در مورد معني و مفهوم حق بشر   

هوفيلد  يکی از دانشمندان علم حقوق معتقد است كه : وقتي ميگويم شخصي نسبت چيزي حق دارد ، چهار حالت را 

   : گرفتمدنظر  در زمينه بايد

 ۱: بدين معني كه شخص ديگری وظيفه دارد كه چيزی را به نفع او اجرا كند .مثال حق مطالبه .

 ٢: حق اختيار و آزادي  كه برمبناي آن شخص حق انجام كار يا ترك آنرا دارد .

٣: قدرت بر تغير موقعيت حقوقي خود ، يعني شخص ميتواند در مال خود تصرف داشته و يا حق وصيت طبق خواست 

دارد . راخود  

٤ : حق به معني مصونيتي ميباشد كه شخص نسبت به چيزي دارد و ديگران نميتوانند در مورد تصميم و كاري كه فرد 

 در باب آن چيز انجام ميدهد ، مداخله كند .........

حقوقي داللت ميكند و در چهار قلمرو مختلف حقوقي  اصلبه عبارت ديگر مطابق اين تحليل اصطالح حقوق بر چهار 



 

 

از توضيح بيشتر اين اصول صرفنظر مينمايم تا از  و مصونيت . (اختيار )آزادي ، قدرت  ، بكار برده ميشود ، مطالبه

 بحث اصلی بدور نمانيم .

 

نشر گرديد كه اين اعالميه استقالل مهاجر نشينان  ۱٧٧٦قالل اياالت متحده امريكا در سال طوريكه ميدانيم اعالميه است

ناگفته  ، انگليسي آمريكاي شمالي دركنگره نمايندگان مهاجر نشينان است كه جزئي از قلمرو انگلستان بشمار ميرفت

نسانها ايباشد و بر مبناي آن همه جفرسون تهيه شده كه داراي ارزش حقوقي خود م نماند كه اعالميه توسط توماس

برابر خلق مي شوند و داراي حقوق غير قابل سلب هستند . از جمله حق حيات ، حق آزادي ، حق شاد بودن و شادي 

 كردن .

در تاريخ بشريت اعالميه مهم ديگري كه بنام اعالميه انقالب كبير فرانسه ياد ميشود به نشر رسيده كه از ديد حقوقي 

توجه و با محتوا ميباشد .  خيلي درخور  

اصطالح حقوق بشر اولين بار در تاريخ بشريت در جريان انقالب فرانسه در سندي تحت عنوان اعالميه حقوق بشر و 

 شهروندي عنوان شد .

به عنوان ديباچه قانون اساسي  ۱٧۹٣به تصويب مجلس ملي فرانسه رسد ودر سال  ۱٧٨۹اگوست  ٢٦اين سند بتاريخ 

رفته شد . قابل تذكر ميدانم كه اين سند حقوقي بر عالوه فرانسه الهام بخش كشورهاي زيادي شده كه در فرانسه پذي

 حقيقت يك مانيفست حقوقي عصر روشنگري هم پنداشته ميشود .

( بيشتر از اعالميه حقوق بشر و شهروندی فرانسه الهام گرفته که اعالميه ۱۹۴٨اعالميه جهانی حقوق بشر ) 

دارای اصول و موازينی اند که بيانگر خواست بشريت جهانی يک سند خيلی با اهميت و معتبر حقوقی  مذکوربمثابه

يادآور شد : را ميتوان در ذيل از آنها بخشیكه بطور خالصه بوده   

 

.تمامی انسان ها از بدو تولد آزادند و حقوقی برابر دارند  - 

دارندتمامی انسان ها حق زندگی با آزادی و امنيت را  .  - 

 - برده داری ممنوع است .

 - هيچ کس نبايد شکنجه شود .

 - قانون از همه ی انسان ها يکسان حمايت می کند .

 - بازداشت نامنصفانه و بی دليل ممنوع است .

 - برخورداری از محاکمه ی علنی حق تمامی انسان هاست .

خالف آن ثابت شوددر مورد تمامی انسان ها اصل بر بی گناهی است، مگر آن که  .  - 

 - هيچ کس حق ندارد حوزه ی خصوصی ديگران را مورد تعرض قرار دهد .

 - تمامی انسان ها حق دارند محل زندگی خود را تعيين کنند .

 - پناهندگی به کشوری ديگر از حقوق مسلم انسان هاست .

 - تمامی انسان ها از حق ازدواج و تشکيل خانواده برخوردارند .

ين و باورها برای تمامی انسان ها خدشه ناپذير استآزادی د .  - 

. آزادی بيان و عقايد از حقوق تمامی انسان هاست  - 

 - آزادی اجتماعات و تشکل ها از حقوق انسان ها هستند .



 

 

 - تمامی انسان ها حق دارند از دموکراسی و تعيين جمعی نوع حکومت برخوردار شوند .

وق بشر استحق امنيت اجتماعی از جمله حق .  - 

 - تمامی انسان ها از حق داشتن سرپناه و خوراک برخوردارند .

 - حق آموزش از جمله حقوق بشر است .

دنهر انسان حق زندگی در جامعه ای آزاد و عادالنه را دار .  - 

 - انسان ها در برابر يکديگر مسول اند و بايد از حقوق و آزادی يکديگر دفاع کنند .

د اين حقوق و آزادی ها را از ديگران سلب کندهيچ کس حق ندار .  - 

در باال تذکرداده شد مبنی براينکه  : برای تحقق اين آرمان بشريت يکتعداد کنوانسيونها و پروتوکولهای بين المللی نيز 

يادآور شد :آنها در زمينه  بعضی ميتوان ازبه تصويب رسيده که   

اين ميثاق در زمره مهمترين اسناد بين المللی در  .۱۹٦٦دسامبر  ٦۱ مصوب ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي

 حمايت حقوق بشر و آزاديهای اساسی است که منعکس کننده حقوق معروف به نسل اول بشر است .

 

۱۹٦٦ردسامب ۱٦مصوب ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي  

المللی برای حمايت و پياده ساختن حقوق بشر داشته و در زمره منعکس اين ميثاق جايگاه خاص خودرا در اسناد بين 

 کننده حقوق نسل دوم ميباشد .

 

. طبق اين اعالميه فيالدلفيا آزادي بيان و ۱۹٤٨كنوانسيون آزادي اجتماعي و حمايت از حق سازمان دادن سال 

لمللي كار موظف به تصويب اين ا اجتماعات براي پيشرفت مستمر ضروري است و براي تحقق اين سازمان بين

 كنوانسيون گرديد .

 

توصيه در باره رضايت با ازدواج ، حداقل سن براي ازدواج و ثبت ازدواج ها مطابق قطعنامه بيستم مورخ نوامبر 

مجمع عمومي سازمان ملل متحد : ۱۹٦٥  

حق ازدواج را داشته باشند و  از آنجا كه خانواده ركن اصلي هر جامعه است ، مردان و زنان بايست در سن قانوني

 ۱٦يا به عبارت ديگر ازدواج بايد برمبناي رضايت آزادانه و كامل طرفين با درنظرداشت أصل  تشكيل خانواده دهند .

 اعالميه جهاني حقوق بشر صورت گرفته و ثبت گردند . 

 

۱۹٦٦ر دسامب ۱٦پروتوكول اختياري مربوط به ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي مصوب   

 دومين پروتوكول اختياري ميثاق بين المللي حقوق سياسي و مدني بخاطر الغاي مجازات مرگ .

.۱۹٦٥دسامبر  ٢۱كنوانسيون بينالمللي رفع هرگونه تبعيض نژادي   

.۱۹٧۹دسامبر  ۱٨كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان .  

.۱۹٤٨دسامبر  ۱٠، غير انساني  نهكنوانسيون منع شكنجه و ديگر رفتارها يا مجازاتها بيرحما  

.۱۹۹٠دسامبر  ۱٨كنوانسيون بين المللي حمايت از حقوق تمامي كارگران مهاجر و اعضاي خانواده آنها مصوب   

. و نيز ٢٠٠٦دسامبر  ٢٠كنوانسيون بين المللي حمايت از تمامي اشخاص در برابر ناپديد شدن اجباري مصوب   

پناه دهندگان ، در باره الغاي برده گي ، پيشگيري از جنايات ، جرايم جنگي و  كنوانسيون هاي ديگر در مورد وضع

و ده ها قرارداد ها و پروتوكول هاي بينالمللي . جرايم ضد بشريت شامل نسل كشي ومجازات كشتار گروهي  



 

 

المللي بوده  نشدم اعالميه جهاني حقوق بشر يكي از دستآوردهاي خيلي مهم بشر در عرصه بيباال يادآورطوريكه در 

بايست تذکر داد که :دربر ميگيرد .  ايشان كه همه انسانهاي روي زمين را صرفنظر از تعلقات ملتي وفرهنگي  

اصول و موازين اعالميه جهانی حقوق بشر در قوانين اساسی کشور ما هم جايگاه خاص خويشرا تحت عنوان حقوق ، 

آزادی ها و مکلفيتهای اتباع داشته و بخصوص در قانون اساسی مصوب لوی جرگه ۱۹۶۶ که بعدآ در سال ۱٣۶۹ 

مورد تعديالت و تکميالت قرار گرفت به وجه احسن درج شده  ونيز در قانون اساسی فعلی کشور با وصف آنکه اين 

قانون کاپی شده ميباشد در فصل دوم تحت عنوان حقوق اساسی و وجايب اتباع ) ماده ٢٢ الی ماده ۵۹ (  انعکاس يافته 

 است .  

اتبــاع نيبــ ــازيو امت ضيهــر نــوع تبعــاين قانون  ٢٢بطور مثال طبق ماده   

. ممنوع است افغانستان  

   تبـاع افغانسـتان اعـم از زن و مـرد درا

ـــبيحقـــوق و وجا یبرابـــر قـــانون دارا  

. باشند یم یمساو  

ــنيانســان اســت. ا یعــيحـــق طب یآزاد:  ٢۴و طبق صراحت ماده   

و مصـالح عامـه گـرانيد یجـز آزاد حق  

گــردد، یمــ ميتوســط قــانون تنظــ كــه  

و كرامـــــت انســـــان از تعـــــرض یآزاد.  ندارد یحدود  

و یآزاد ـــتيدولـــت بـــه احتـــرام و حما.  است مصؤن  

.  باشد یانسان مكلف م كرامت  

قانون در رابطه به آزادی بيان و عقيده ، تشکيل خانواده بمثابه رکن اساسی جامعه ، منع شکنجه و همچنان دراين 

تعذيب ، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن ، تاسيس جمعيتها ويا احزاب سياسی برای مقاصد مادی و معنوی ، آزادی و 

سفر بخارج از کشور ، حق مالکيت و  محرميت مراسالت و مخابرات ، مصونيت مسکن ، انتخاب محل زيست و اجازه

، حق تعليم وتربيه رايگان ، حق کار ، حق تداوی و ساير خدمات صحی رايگان وغيره حقوق اتباع   تصرف در آن

 تصريح شده است .

قابل يادهانی است که دولت طبق احکام اين قانون مکلف ساخته شده تا بخاطر نظارت بر رعايت حقوق بشر در 

هبود و حمايت از آن ، کميسون مستقل حقوق بشر راتاسيس نمايد و اين کميسون وظيفه دارد تا در موارد افغانستان وب

(  ۵٨نقض حقوق بشری افراد با مراجع قانونی داخل تماس شده و در دفاع از حقوق آنها مساعدت نمايد . ) ماده  

   

آن جهت که انسان است فارغ از رنگ پوست، صرفاً از  یکه هر فرد انسان شمارنديم یحقوق بشر را عموماً حقوق

  ن،ينژاد، د

 یمل نيحقوق از آن جهت که امروزه در اکثر قوان نيآن است. ا یدارا تيو جنس یاجتماع تيموقع ،یاجتماع منشأ

 کشورها و

حال طرفداران  نياما در ع د؛يآيبر قانون به حساب م یشناخته شده، از نوع حقوق مبتن تيبه رسم یالملل نيب نيقوان

 حقوق بشر



 

 

 نيکه قوان داننديحقوق م نيا یدارا ،یانسان را مقدم بر هرگونه قانون وضع یحقوق بشر ینهضتها و جنبشها و

 کشورها

. ديآيبه شمار م یعيو طب یلحاظ مفهوم مدرن حقوق بشر از نوع حقوق اخالق نيدهند. از ا یآنها را در خود جا ديبا  

  

پذيرفته شده اعالميه جهانی حقوق بشر و تعهدات اعضای سازمان ملل متحد ، بدبختانه در طی هفتاد و با وصف اصول 

 يک سال اخير ما شاهد تخلفات صريح آن در کشورهای مختلف جهان هستيم . بطور مثال :

 

حوادث خونبار عراق ، سوريه ، يمن ، ايران ، افغانستان ، فلسطين ، پاريس ، کشمير ، هانگ کانگ  ، ميانمار )برما 

 ( و ساير نقاط جهان .

 جالب اينکه با وصف نشر تخلفات صريح از حقوق بشر توسط سازمانهای بين المللی چون سازمان عفوه بين المللی 

و سازمان      ديده بان حقوق بشر    و بخصوص راپور ساليانه وزارت خارجه امريکا باز هم باالی جنايتکاران اتکا 

 ميگردد . امروز حقوق بشر وسيله ای بدست امريکا و متحدينش بخاطر حفظ منافع شان ميباشد .

  

بارزترين نوع تخلفات و نقض صريح از اعالميه حقوق بشر در کشور عزيز مان افغانستان جنگ زده صورت گرفته 

اياالت متحده امريکا در تبانی با اعضای ناتو ، عربستان سعودی ،مصر ، چين  ۱٣۵٧ثور  ٧است  ، چنانچه  پس از 

خالت خويشرا آغاز نموده و طبق سناريوی با ارسال سالحهای مخرب و کشنده به تربيه ، تجهيز ، پاکستان و ايران مدا

 و تسليح و اعزام تروريستان اقدام نمودند که تاکنون اين مداخالت با اشکال مختلف آن ادامه دارد .

به کشتارهای جمعی ، فردی تروريستان جنايت پيشه نه تنها به تخريب تاسيسات عام المنفع کشور دست زدند بلکه دست 

گيری و اختطاف ، ترور اشخاص  ، انجام فعاليتهای غارتگرانه ، فساد مالی و اخالقی ، قاچاق مواد مخدر -، گروگان 

، چشم کشيدنها و بريدن اعضای بدن انساهای بيدفاع و نيز تجاوز بر ملکيت های عامه ، مختلط ، خصوصی و 

ع مختلف آن تاکنون ادامه دارد . يکی از پروبلمهای جدی آنست که آيالت متحده شخصی زدند .اين اعمال زشت با انوا

اتکأ نموده و در قدرت سياسی  نهاو همکاران بين المللی شان با وصف شناخت از ناقضين حقوق بشر ، باز هم باالی آ

يايی مصروف تحقق جرايم کشور آنها را توظيف و سهيم نموده است . اين ناقضين حقوق بشر پيوسته با گروپهای ماف

سنگين ميباشند و مردم ستمديده ما را در فقر ، بيماری ، بيکاری و دهها مشکالت و محروم از حقوق حقه شان مواجه 

ساخته اند . در اين اواخريک احصايه تازه از جانب يونيسف  نشر شده که در حدود چهارميلون اطفال از حق تعليم 

کتبهای خيالی در اين عرصه نقش خودرا داشته است و نيز خالف قانون اطفال زير سن محروم اند . البته که ايجاد م

مجبور به انجام کار ها شاقه اند و عده ای از اطفال کشور از مريضی های کشنده رنج ميرند که دسترسی به تداوی 

 الزمه را ندارند و شرم آورتر قضيه تجاوز جنسی باالی کودکان در مکاتب لوگر ميباشد. 

خشونت عليه زنان مصيبت ديگری است که در فغانستان بارها بوقوع پيوسته و اين تراژدی بدبختانه با اشکال مختلف 

آن ادامه دارد. البته طبق گذارش کميسون حقوق بشر اين خشونتها شامل خشونت فزيکی ، روانی و زبانی ، اقتصادی ، 

 جنسی و ساير انواع خشونتها ميباشد .

نبود امنيت ، ضعف حاکيت دولتی در نقاط دور دست کشور ، فرهنگ معافيت از مجازات ، آمده که :  در اين گذارش 

فساد اداری ، استفاده سوء از صالحيتها ، عدم دسترسی محدود زنان به عدالت ، رسم و رواج های نا پسند ، اعتياد به 

پنداشته ميشود  . مواد مخدر ، بيکاری و ناداری . از عوامل اصلی خشونتها عليه زنان  

 

و حتی جليقه های زرد فرانسه از مظالم سردمدارن قدرت به ستوه آمده و  ، لبنان مردمان عراق ، ايران ، هانگ کانگ

دست به اعتراضات ضد دولتی زده اند و با وصف تلفات و زندانی ساختن مظاهره کننده گان اين وضع تاکنون ادامه 

خشونت باعث کشتار و زندانی ساختن انسانهای که خواهان حقوق شان اند ، شده اند  دارد . زمامداران اين کشور ها با



 

 

که اين عملکرد دولتها باعث نگرانی سازمانهای بين المللی و مدافع حقوق بشر چون سازمان ملل متحد و سازمان عفوه 

کشتار انسانهای بيگناه در  بين المللی شده است . برعالوه اعدام های سريع در عربستان سعودی ، ايران ، چين و

سوريه و افغانستان بدست گروپ های داعش ، طالبان  و غيره باند های تروريسی همه و همه نقض صريح از اعالميه 

 جهانی حقوق بشر ميباشد .

تصويب نخستين اعالميه حقوق بشر قابل يادآوری ميباشد که عده ای از دانشمندان حقوق به اين عقيده اند که پس از

، قوانين اساسی بسياری از کشورها در چهارچوب همين  تا نيمه قرن بيستم عالميه حقوق بشر و شهروند فرانسه( )ا

به تصويب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسيد،  1948اصول تدوين شده و اعالميه جهانی حقوق بشر که در سال 

از تصويب تقريبآ دونيم قرن نسخه مکمل همين اعالميه است، ولی با کمال تاسف بايد اذعان کرد که بعد از گذشت 

 ، های تصريح شده در اين اعالميه، برای اکثر مردم روی کره زمينميه جهانی حقوق بشر، حقوق و آزادیاعال اولين

که حقوق و  1948آرزويی دست نيافتنی است تا چه رسد به اعالميه جهانی حقوق بشر مصوبه سال  يک ايديال و

ها در نظر گرفته است.های بيشتری را برای انسانآزادی  

قوانین و اسناد حقوق بشری مدت هاست که دیگر فقط زینت بخش کاغذ ها و کار ویژه  ،اعالمیه ها عده ای معتقد اند که : 

مالکیت، “و به ویژه حق ” حقوق طبیعی و غیر قابل تخطی“ی بیکاری سازمان های بین المللی غربی است. این اسناد بر 

ن حقوق طبیعی و غیر قابل تخطی ای که به راحتی از انسان ها سلب می و غیره متکی است. هما” آزادی، امنیت، برابری

 . کنند

 ماخذ :

. چاپ حزب توده .۱۹۴۸متن اعالميه جهانی حقوق بشر   

 قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان .

از طريق سايت گوگل . –ويکی پديا   

.ياداشتی پيرامون مفهوم و مبانی حقوق بشر   

 ياداشت های شخصی .

اثر حميد رضا اکبری .  اهی به حقوق شهروندینگ  

.۱۹۹۵الی  ۱۹۹۲راپور سازمان عفوه بين المللی در مورد افغانستان بين سالهای   

 

تاريخچه و محتوای اعالميه جهانی حقوق بشر. اين نبشته کوتاه برعالوه مواد اعالميه حقوق بشر ، يک ارزيابی از 

سياسی و حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را نيز در بر دارد .دو کنوانسيون مهم يعنی حقوق مدنی ،   

 کالبد شگافی حقوق بشر نوشته کيوان رفيعی . از انتشارات مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران .

اين کتاب ) کالبد شگافی حقوق بشر ( به بررسی اجمالی حقوق بشر از ديدگاه فلسفی و تاريخی پرداخته که خيلی عام  

، سليس و روان ميباشد . دوستانيکه عالقمند اند ميتوانند در عرصه نظريات دانشمندان از عهد باستان تا به امروز فهم 

 پيرامون حقوق بشر و پيش زمينه های آن و نيز ساير اعالميه ها و لوايح تاريخی آگاهی پيدا نمايند .

تدابير بين المللی برای اجرا و حفظ حقوق بشر و آزاديهای اساسی   :  نوشته داکتر منوچهر گنجی . خيلی درخور 

 توجه ميباشد .

 


