در روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻮن ﺧﻮاﺳﺘﺎرﺗﻌﻬﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺷﺪ

 Africa Renewalﻋﮑﺲ:
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ وﮐﯿﻞ و -ﻣﻬﺮی ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ
اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ  66ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ از ﺳﺎل  1950ﻣﯿﻼدی ،دوﺳﺎل ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در
ﺳﺎل  10 ، 1948دﺳﺎﻣﺒﺮ ﻫﺮ ﺳﺎل را روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻋﻼم ﮐﺮد .در اﯾﻦ روز ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺪﻧﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد را در
زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و در ﮐﺸﻮرﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ آزادی ﺑﯿﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﻮارد ﺿﻌﻒ را ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻣﺘﺒﻮع ﺧﻮد در ﻣﯿﺎن ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ و ﺑﻪ
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎوره ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﮐﺸﻮرﺷﺎن ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ .ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺪﻧﯽ در اﯾﻦ روز ﻧﻘﺶ ﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺷﺮح ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻮن دﺑﯿﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺴﺎل در ﭘﯿﺎم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ای از دوﻟﺖ ﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﺎﻧﮑﯽ
او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﺧﻮاﺳﺖ دوﻟﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد را ”ﻫﺮ روز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ آن اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﻧﺪ “.ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ
” ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .وی ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ از ﺿﺮورت اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ”ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی ”ﺑﻪ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی
”ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺗﻤﺎم ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﺷﺼﺖ و ﺷﺸﻤﯿﻦ روز ﺗﻮﻟﺪش را ﺟﺸﻦ ﻣﯽ ”اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ” ﺟﻮﻫﺮه ﭘﯿﺎم ﻣﻨﺪرج درﯾﮏ ﻣﻘﺪﻣﻪ و  30ﻣﺎده
ﮔﯿﺮﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ:
اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻧﮋاد و ﺟﻨﺲ و رﻧﮓ و ﻋﻘﯿﺪه و وﺟﺪان و ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﻣﯿﺰان اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ،
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﻌﮑﺎس ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ” .ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری“ ﺣﻘﻮق ﺑﻨﯿﺎدی ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺠﻠﯽ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق در ﻧﻈﺎم
دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﺮاﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﻪ در زﻣﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ آن ﺻﺤﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و از  66ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان
ﺷﺎﻫﺪ آن ﺑﻮده ،اﻋﻼﻣﯿﻪ را ﻧﻔﯽ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺿﺮورت ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﺮ ارج ﻧﻬﺎدن ﺑﻪ ﭘﯿﺎم ﻣﻨﺪرج در اﻋﻼﻣﯿﻪ ،روﺷﻦ اﺳﺖ و در
آن ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ.
از آن رو ﺑﻪ  66ﺳﺎﻟﮕﯽ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ارج ﻣﯽ ﻧﻬﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎم ﻣﻨﺪرج در ﯾﮏ ﯾﮏ ﻣﻮاد ﺳﯽ ﮔﺎﻧﻪ آن ”ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ“ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﻌﺎل
ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﻫﺮ ﯾﮏ از دوﻟﺖ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺻﺤﻪ ﻧﻬﺎده )،دوﻟﺖ اﯾﺮان از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎﺳﺖ ( ،از ”ﻣﺮد“ و ”زن“ را ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﻟﺤﺎظ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ از ﻧﻈﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺸﻮر ،ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺮاﺑﺮی زن و ﻣﺮد و ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
ﻣﯿﺜﺎق ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و“ و ”ﻣﯿﺜﺎق ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ“ دوﻟﺖ اﯾﺮان در ﺳﺎل  1354ﺷﻤﺴﯽ دو ﻣﯿﺜﺎق ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ
دو ﻣﯿﺜﺎق ﺑﺮای ﻣﻮاد ﻣﻬﻤﯽ از اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻫﺎی اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﺠﺎد را در ﭘﺎرﻟﻤﺎن وﻗﺖ اﻣﻀﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ” .اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﮐﺮده و ﻫﻤﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ دو ﻣﯿﺜﺎق را اﻣﻀﺎء ﮐﺮده اﻧﺪ ،اﺟﺮای ﻣﻔﺎد دو ﻣﯿﺜﺎق را در ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری و ﻃﺮح ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻼن ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺪﻧﯽ ﺧﻮد ،ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ .ﺗﺨﻠﻒ از اﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪات ،ﺗﺨﻠﻒ از ﺗﻌﻬﺪات ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﯾﺎن آن ،ﺧﺪﺷﻪ دار ﺷﺪن آﺑﺮو ،اﻋﺘﺒﺎر و ﺣﯿﺜﯿﺖ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﻪ ﻣﺎده  9ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان ،ﻣﻔﺎد آن دﺳﺘﻪ از ﻗﺮاردادﻫﺎی
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﮐﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻫﺎی اﯾﺮان از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮔﺬراﻧﺪه اﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻮن ﻗﺎﻧﻮن ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﺮوری ﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد اﻋﻼﻣﯿﻪ و ﻧﻘﻞ ﻓﺮاز ﻫﺎﺋﯽ از آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺧﺸﻮﻧﺖ از زﻧﺎن اﺳﺖ:
ﻣﺎده اول
”… ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ آزاد ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و از ﻟﺤﺎظ ﺣﯿﺜﯿﺖ و ﺣﻘﻮق ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ .ﻫﻤﻪ دارای ﻋﻘﻞ و وﺟﺪان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ“
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی از ﻟﺤﺎظ ﺣﯿﺜﯿﺖ و ﺣﻘﻮق ﮐﻪ زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﺑﺎ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻣﺎده در ﺗﻀﺎد اﺳﺖ.
ﻣﺎده دوم
از ﺣﯿﺚ ﻧﮋاد ،رﻧﮓ ،ﺟﻨﺲ ،زﺑﺎن ،ﻣﺬﻫﺐ ،ﻋﻘﯿﺪه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻋﻘﯿﺪه دﯾﮕﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ”ﻫﺮﮐﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ“
ﻣﻠﯿﺖ ،وﺿﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺛﺮوت ،وﻻدت ﯾﺎ ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دﯾﮕﺮ ،از ﺗﻤﺎم ﺣﻘﻮق و ﮐﻠﯿﻪ آزادی ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺣﺎﺿﺮ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻬﺮه
”…ﻣﻨﺪ ﮔﺮدد
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﮐﻪ ﺣﻘﻮق و آزادی ﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﻪ از آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺳﻠﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ رﻓﻊ
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻫﺎ را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺎده ﭘﻨﺠﻢ
”اﺣﺪی را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺗﺤﺖ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﯾﺎ ﻣﺠﺎزات ﯾﺎ رﻓﺘﺎری ﻗﺮار داد ﮐﻪ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﺑﺮﺧﻼف اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ و ﺷﺌﻮن ﺑﺸﺮی ﯾﺎ ﻣﻮﻫﻦ ﺑﺎﺷﺪ” .
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﻪ در ﺗﻀﺎد اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮد.
ﻣﺎده ﻫﻔﺘﻢ
ﻫﻤﻪ ﺣﻖ دارﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ﺗﺒﻌﯿﻀﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻗﺾ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻫﺮ ﺗﺤﺮﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺒﻌﯿﻀﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر…“
”.ﺗﺴﺎوی از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺣﻖ دارﻧﺪ در ﻣﻮرد ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎﻟﺤﻪ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و دادﺧﻮاﻫﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮﺟﻌﯽ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﺮدن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ آن ﺑﺎ
ﻣﺪﯾﺮان ﻃﺮاز اول ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ.
ﻣﺎده ﺳﯿﺰدﻫﻢ
) (1ﻫﺮﮐﺲ ﺣﻖ دارد ﮐﻪ در داﺧﻞ ﻫﺮ ﮐﺸﻮری آزاداﻧﻪ ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور ﮐﻨﺪ و ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ“.
”) (2ﻫﺮ ﮐﺲ ﺣﻖ دارد ﻫﺮ ﮐﺸﻮری و از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﺑﺎز ﮔﺮدد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه زن را ﻫﻤﺎن اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺷﻮﻫﺮ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺧﺮوج زن ﺷﻮﻫﺮدار از ﮐﺸﻮر را ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺎﻣﻪ
ﮐﺘﺒﯽ و رﺳﻤﯽ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺎده ﺳﯿﺰدﻫﻢ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﺖ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ زﻧﺎن را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎده ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ
) (1ﻫﺮ زن و ﻣﺮد ﺑﺎﻟﻐﯽ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﺪون ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ از ﻧﻈﺮ ﻧﮋاد ،ﻣﻠﯿﺖ ،ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﯾﺎ ﻣﺬﻫﺐ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ”
ﺧﺎﻧﻮاده دﻫﻨﺪ .در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ و ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺤﻼل آن ،زن و ﺷﻮﻫﺮ در ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ازدواج ،دارای ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺎوی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
) ( 2ازدواج ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ و آزاداﻧﻪ زن و ﻣﺮد واﻗﻊ ﺷﻮد.
“ ) (3ﺧﺎﻧﻮاده رﮐﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﺳﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ و ﺣﻖ دارد از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و دوﻟﺖ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮ آن ﭼﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده در اﯾﺮان ﺧﻼف اﯾﻦ ﺳﻪ ﺣﻖ اﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ را ﭘﺎﺳﺪاری ﮐﻨﺪ و زﻧﺎن
اﯾﺮاﻧﯽ ﺣﻖ دارﻧﺪ رﻓﻊ ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺮاﺋﯽ را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺎده از اﻋﻼﻣﯿﻪ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن
ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﺎ رﻓﻊ اﯾﻦ ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﯽ واﺻﻼح ﺷﯿﻮه ﻫﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ،زﻧﺎن در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺟﺴﻤﯽ ،رواﻧﯽ،
ﻋﺎﻃﻔﯽ ،ﻣﺎﻟﯽ و در ﻣﺠﻤﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.

ﻣﺎده ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ
و ﺧﻮاه ﺑﺎ وﺳﺎﻃﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ آزاداﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ”) ( 1ﻫﺮﮐﺲ ﺣﻖ دارد در اداره ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ،ﺧﻮاه ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ“
ﺟﻮﯾﺪ.
) (2ﻫﺮﮐﺲ ﺣﻖ دارد ﺑﺎ ﺗﺴﺎوی ﺷﺮاﯾﻂ ،ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﻧﺎﺋﻞ آﯾﺪ.
(3 ) …:
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻖ وارد ﺣﻮزه ﻫﺎی زﻣﺎﻣﺪاری و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻼن ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎ
ﺣﺴﺎﺳﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ دارﻧﺪ ،از ﻧﻔﻮذ و ﻧﻘﺶ و ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای ﻣﻬﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن،
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻬﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎده ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ
…) ” (1
) ( 2ﻣﺎدران و ﮐﻮدﮐﺎن ﺣﻖ دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﮐﻤﮏ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ .ﮐﻮدﮐﺎن ﭼﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ازدواج و ﭼﻪ ﺑﺪون ازدواج دﻧﯿﺎ آﻣﺪه
”ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺣﻖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ از ﯾﮏ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮ آن ﭼﻪ ﺑﺮ ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﺮاﻧﯽ روا داﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻣﻬﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان ﺻﺤﺖ آن را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی:
زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ دﺳﺘﮑﻢ در ﺣﺪودی ﮐﻪ اﺳﻨﺎد اﻣﻀﺎء ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺮان
ﺑﻪ آن دﻻﻟﺖ دارد اﻓﺰاﯾﺶ داده و از اﯾﻦ ﺣﻘﻮق در ﻣﺤﺎﻓﻞ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻤﺮار و ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎی
ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ و ﮔﺸﻮدن ﺑﺎب ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺑﺮای ﻃﺮح ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و ﺧﺸﻮﻧﺖ زداﺋﯽ از ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﺳﺖ.
روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺮ زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎد.
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﻮاد  30ﮔﺎﻧﻪ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺑﺮاﺑﺮی اﺑﻨﺎء ﺑﺸﺮ ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﺐ
ﺗﻮﺟﻪ زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻣﻬﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺗﻮﻟﺪ  65ﺳﺎﻟﮕﯽ آن را ﺟﺸﻦ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ،اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻋﯿﻨﺎ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ زﻧﺎن
اﯾﺮاﻧﯽ از ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﯾﺮ زن و ﻣﺮد ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮی ،ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ ﺿﺪ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﮑﺸﻨﺪ.
ﻣﺘﻦ اﻋﻼﻣﯿﻪ:
 ۱ﻣﺎده
ﺗﻤﺎم اﺑﻨﺎی ﺑﺸﺮ آزاد زاده ﺷﺪه و در ﺣﺮﻣﺖ و ﺣﻘﻮق ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ .ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ و وﺟﺪان ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ارزاﻧﯽ ﺷﺪه و ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮادراﻧﻪ
رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻨﺪ.
 ۲ﻣﺎده
ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﯽ ﻫﯿﭻ ﺗﻤﺎﯾﺰی از ﻫﺮ ﺳﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻋﻢ از ﻧﮋاد ،رﻧﮓ ،ﺟﻨﺴﯿﺖ ،زﺑﺎن ،ﻣﺬﻫﺐ ،ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻋﻘﯿﺪه دﯾﮕﺮی ،ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه
ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎ در ﻫﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺳﺰاوار ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻘﻮق و آزادﯾﻬﺎی ﻣﺼﺮح در اﯾﻦ ]ﻣﺤﻞ[ داراﯾﯽ] ،وﺿﻌﯿﺖ[ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻠﯽ،
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﯾﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ آناﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻗﻠﻤﺮوﻗﻀﺎﯾﯽ و وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻦ»اﻋﻼﻣﯿﻪ«
ﻣﺘﻌﻠﻖ اﺳﺖ ،ﻓﺎرغ از اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ وی ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﺗﺤﺖ ﻗﯿﻤﻮﻣﺖ ،ﻏﯿﺮﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎر ﯾﺎ ﺗﺤﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ،
ﻫﯿﭻ ﺗﻤﺎﯾﺰی وﺟﻮد ﻧﺪارد.
 ۳ﻣﺎده
ﻫﺮ ﻓﺮدی ﺳﺰاوار و ﻣﺤﻖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ،آزادی و اﻣﻨﯿﺖ ﻓﺮدی اﺳﺖ.

 ۴ﻣﺎده
ﻫﯿﭻ اﺣﺪی ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺑﺮدﮔﯽ ﯾﺎ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺷﻮد :ﺑﺮدﮔﯽ و داد و ﺳﺘﺪ ﺑﺮدﮔﺎن از ﻫﺮ ﻧﻮع و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎز داﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻤﻨﻮع
ﺷﻮد.
 ۵ﻣﺎده
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﻮرد ﺷﮑﻨﺠﻪ ﯾﺎ ﺑﯽ رﺣﻤﯽ و آزار ،ﯾﺎ ﺗﺤﺖ ﻣﺠﺎزات ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ و ﯾﺎ رﻓﺘﺎری ﻗﺮارﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﺰل ﻣﻘﺎم اﻧﺴﺎﻧﯽ
وی ﮔﺮدد.
 ۶ﻣﺎده
ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺰاوار و ﻣﺤﻖ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
 ۷ﻣﺎده
ﻫﻤﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ و ﻫﻤﮕﺎن ﺳﺰاوار آن اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺗﺒﻌﯿﻀﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﺮاﺑﺮ در ﭘﻨﺎه ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻣﺤﻖ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺪاری و
اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﺗﺤﺮﯾﮏ آﻣﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ »اﻋﻼﻣﯿﻪ« ﺣﻤﺎﯾﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﮐﻪ ﻧﺎﻗﺾ اﯾﻦ
ﺗﺒﻌﯿﻀﺎﺗﯽ ﺷﻮد ،ﺣﻔﻆ ﺷﻮﻧﺪ.
 ۸ﻣﺎده
ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺰاوار و ﻣﺤﻖ ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ دادرﺳﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﺎﮐﻢ ذیﺻﻼح ﻣﻠﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق اوﻟﯿﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
اﺳﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدی ﺑﺮای او ﺑﺮﺷﻤﺮده و ﺑﻪ او ارزاﻧﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
 ۹ﻣﺎده
ﻫﯿﭻ اﺣﺪی ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﻗﯿﻒ ،ﺣﺒﺲ ﯾﺎ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
 ۰۱ﻣﺎده
ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺰاوار و ﻣﺤﻖ ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪ دادرﺳﯽ آﺷﮑﺎر و ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ دادﮔﺎﻫﯽ ﺑﯽ ﻃﺮف و ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ ﺗﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ
اﺗﻬﺎم ﺟﺰاﯾﯽ ﻋﻠﯿﻪ وی ،ﺑﻪ ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ وی رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ.
 ۱۱ﻣﺎده
ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺟﺮﻣﯽ ﮐﯿﻔﺮی ،ﺳﺰاوار و ﻣﺤﻖ اﺳﺖ ﺗﺎ زﻣﺎن اﺣﺮاز و اﺛﺒﺎت ﺟﺮم در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ،در ﻣﺤﮑﻤﻪ ای ﻋﻠﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ １.
ﺣﻘﻮق وی در دﻓﺎع از ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﯽ ﮔﻨﺎه ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد.
اﻟﻤﻠﻠﯽ ،در زﻣﺎن وﻗﻮع آن ،ﺣﺎوی ﺟﺮﻣﯽﻫﯿﭻ اﺣﺪی ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ارﺗﮑﺎب ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﯾﺎ ﺗﺮک ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﻦ ２.
ﻗﺎﺑﻞ ]در ﻗﺎﻧﻮن[ ﮐﯿﻔﺮی ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺠﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در زﻣﺎن وﻗﻮع ﺟﺮم
اﻋﻤﺎل ﺑﻮد ،ﺑﺮ ﻓﺮد ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮔﺮدد.
 ۲۱ﻣﺎده
ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد] .و ﻣﺰاﺣﻤﺖ[ ﻫﯿﭻ اﺣﺪی ﻧﻤﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﻗﻠﻤﺮو ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﺷﺨﺼﯽ ،ﺗﺤﺖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﯿﺎق ﺷﺮاﻓﺖ و آﺑﺮوی ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻌﺮض ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺳﺰاوار و ﻣﺤﻖ ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﺪاﺧﻼت و ﺗﻌﺮﺿﺎﺗﯽ اﺳﺖ.
 ۳۱ﻣﺎده
درون ]در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ای[ و اﻗﺎﻣﺖ در ]ﺣﺮﮐﺖ از ﻧﻘﻄﻪ ای ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ای دﯾﮕﺮ[ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺰاوار و ﻣﺤﻖ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ آزادی ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ １.
ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﻤﻠﮑﺖ اﺳﺖ.

 .۲ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺤﻖ ﺑﻪ ﺗﺮک ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ،از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ،و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ２. .
 ۴۱ﻣﺎده
ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺰاوار و ﻣﺤﻖ ﺑﻪ ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﯽ و ﺑﺮﺧﻮرداری از ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﻨﺎه دﻫﻨﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﯿﮕﺮد ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ１. .
ﻣﻠﻞ« ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻘﯽ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﭘﯿﮕﺮد ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﻨﺸﺄﯾﯽ ﻏﯿﺮﺳﯿﺎﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ارﺗﮑﺎب ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ اﻫﺪاف و اﺻﻮل ２.
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد» .ﻣﺘﺤﺪ
 ۵۱ﻣﺎده
اﺳﺖ] .ﻣﻠﯿﺘﯽ[ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺰاوار و ﻣﺤﻖ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﺗﺎﺑﻌﯿﺘﯽ １.
را از وی درﯾﻎ ﻧﻤﻮد] .ﻣﻠﯿﺖ[ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺤﺮوم ﮐﺮد ،و ﯾﺎ ﺣﻖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ]ﻣﻠﯿﺖ[ ﻫﯿﭻ اﺣﺪی را ﻧﻤﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ از ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ２.
 ۶۱ﻣﺎده
ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺑﺎﻟﻎ ،ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﯿﺚ ﻧﮋاد ،ﻣﻠﯿﺖ ،ﯾﺎ دﯾﻦ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﺎﻧﻮاده ای ﺑﻨﯿﺎن １.
ﻧﻬﻨﺪ .ﻫﻤﻪ ﺳﺰاوار و ﻣﺤﻖ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮاﺑﺮ در زﻣﺎن ﻋﻘﺪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ،در ﻃﻮل زﻣﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک و ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺴﺦ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻋﻘﺪ ازدواج ﻧﻤﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺻﻮرت ﺑﻨﺪد ﻣﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ آزادی و رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻫﻤﺴﺮان ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ازدواﺟﻨﺪ２. .
ﻧﮕﺎﻫﺪاری ﺷﻮد» .ﺣﮑﻮﻣﺖ« ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﮏ واﺣﺪ ﮔﺮوﻫﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ و زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و ﺳﺰاوار اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ３.
 ۷۱ﻣﺎده
ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﺮاﮐﺖ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دارد１. .
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را ﻧﻤﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ از ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺤﺮوم ﮐﺮد２. .
 ۸۱ﻣﺎده
و[  ،و آزادی ﻋﻠﻨﯽ]دﯾﻦ[ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺤﻖ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ آزادی اﻧﺪﯾﺸﻪ ،وﺟﺪان و دﯾﻦ اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﺣﻖ ﺷﺎﻣﻞ آزادی دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﯽ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺬﻫﺐ
ﮐﺮدن آﺋﯿﻦ و اﺑﺮاز ﻋﻘﯿﺪه ،ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻨﻬﺎ ،ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﻌﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق دﯾﮕﺮان ،در ﻗﺎﻟﺐ آﻣﻮزش ،اﺟﺮای ﻣﻨﺎﺳﮏ ،ﻋﺒﺎدت و ]آﺷﮑﺎر
دﯾﺪه ﺑﺎﻧﯽ آن در ﻣﺤﯿﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ.
 ۹۱ﻣﺎده
 ،و]و ﻣﺰاﺣﻤﺖ[ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ]ﻧﮕﺮاﻧﯽ[ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺤﻖ ﺑﻪ آزادی ﻋﻘﯿﺪه و ﺑﯿﺎن اﺳﺖ؛ و اﯾﻦ ﺣﻖ ﺷﺎﻣﻞ آزادی داﺷﺘﻦ ﺑﺎور و ﻋﻘﯿﺪه ای ﺑﺪون
ﺣﻖ ﺟﺴﺘﺠﻮ ،درﯾﺎﻓﺖ و اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت و اﻓﮑﺎر از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﺮ رﺳﺎﻧﻪ ای ﺑﺪون ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﺮزی اﺳﺖ.
 ۰۲ﻣﺎده
ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺤﻖ ﺑﻪ آزادی ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ اﺳﺖ１. .
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﻫﯿﭻ اﻧﺠﻤﻨﯽ ﺷﻮد２. .
 ۱۲ﻣﺎده
ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺣﻖ دارد ﮐﻪ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوﻟﺖ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﯾﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﻧﺘﺨﺎب آزاداﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻮﯾﺪ１. .
ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﮐﺸﻮر ﺧﻮﯾﺶ را دارد２. .
اراده ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ اﺳﺎس ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﻨﯿﻦ اراده ای ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ و ادواری اﻋﻤﺎل ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ３.
ﺣﻖ رأی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﺳﺖ .رأی ﮔﯿﺮی از اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﻔﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﻪ ای ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰار

ﺷﻮد ﮐﻪ آزادی رأی را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
 ۲۲ﻣﺎده
ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮی از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﻖ دارد از اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و از راه ﮐﻮﺷﺶ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و ﻫﻢ ﯾﺎری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﺮ ﻣﻤﻠﮑﺖ ،ﺣﻘﻮق ﺳﻠﺐ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺣﯿﺜﯿﺖ و رﺷﺪ آزاداﻧﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ
ﺧﻮﯾﺶ ،ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
 ۳۲ﻣﺎده
ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﻖ دارد ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﻐﻞ ﺑﻮده و آزاداﻧﻪ ﺷﻐﻞ ﺧﻮﯾﺶ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﻣﻮرد رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮﯾﺶ را دارا １.
ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺰاوار ﺣﻤﺎﯾﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﮑﺎری اﺳﺖ.
ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺰاوار اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺪون رواداﺷﺖ ﻫﯿﭻ ﺗﺒﻌﯿﻀﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ،ﻣﺰد ﺑﺮاﺑﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ２. .
ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺳﺰاوار درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺎداﺷﯽ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮﯾﺶ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﺣﯿﺜﯿﺖ و ﮐﺮاﻣﺖ ３.
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮده و ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدد.
ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺣﻖ دارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﻨﻔﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد４. .
 ۴۲ﻣﺎده
ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺰاوار اﺳﺘﺮاﺣﺖ و اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ،زﻣﺎن ﻣﺤﺪود و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر و ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻫﺎی دوره ای ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﻘﻮق اﺳﺖ.
 ۵۲ﻣﺎده
ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺰاوار ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺘﯽ و رﻓﺎه ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده اش ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮراک１. ،
ﭘﻮﺷﺎک ،ﻣﺴﮑﻦ ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺿﺮوری اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻖ دارد ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﯿﮑﺎری ،ﺑﯿﻤﺎری ،ﻧﻘﺺ
ﻋﻀﻮ ،ﺑﯿﻮه ﮔﯽ ،ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی و ﻓﻘﺪان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻌﺎش ،ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ از ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎر وی ﺧﺎرج اﺳﺖ ،از ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ
ﮔﺮدد.
دوره ﻣﺎدری و دوره ﮐﻮدﮐﯽ ﺳﺰاوار ﺗﻮﺟﻪ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﯾﮋه اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ،اﻋﻢ از آن ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﯾﺎ ﺧﺎرج از ﭘﯿﻮﻧﺪ ２.
زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ.
 ۶۲ﻣﺎده
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺣﻖ ﻫﻤﮕﺎن اﺳﺖ .آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ،دﺳﺖ ﮐﻢ در دروه ﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﭘﺎﯾﻪ ،راﯾﮕﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻤﮕﺎن １.
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ اﺟﺒﺎری ﺑﺎﺷﺪ .آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺑﻮده و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎی ﻓﺮدی ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻧﺴﺎن و ﺗﻘﻮﯾﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و آزادی ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ .آﻣﻮزش ２.
و دوﺳﺘﯽ ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻠﺖ ﻫﺎ و ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻧﮋادی ﯾﺎ دﯾﻨﯽ و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ]ﺗﺴﺎﻣﺢ[ و ﭘﺮورش ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺣﺴﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢ ،دﮔﺮﭘﺬﯾﺮی
در راه ﺣﻔﻆ ﺻﻠﺢ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪ» .ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ«
ﭘﺪر و ﻣﺎدر در اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﺮﺗﺮی دارﻧﺪ３. .
 ۷۲ﻣﺎده
ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺣﻖ دارد آزاداﻧﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎع ﺧﻮﯾﺶ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﺪ ،از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻨﺮﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدد و در １.
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺳﻬﯿﻢ ﮔﺸﺘﻪ و از ﻣﻨﺎﻓﻊ آن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮد.
ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻓﺮﯾﻨﺶ ﮔﺮ ،ﺣﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻋﻠﻤﯽ ،ادﺑﯽ ﯾﺎ ﻫﻨﺮی ﺧﻮﯾﺶ را داراﺳﺖ２. .
 ۸۲ﻣﺎده

ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ و اﺟﺮاﺋﯽ »اﻋﻼﻣﯿﻪ« اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺣﻘﻮق و آزادی ﻫﺎی ﻣﻄﺮح در اﯾﻦﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺰاوار ﻧﻈﻤﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﯿﻦ
ﮔﺮدد.
 ۹۲ﻣﺎده
ﻫﺮ ﻓﺮدی در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اش ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در آن رﺷﺪ آزاداﻧﻪ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ او ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ１. .
در ﺗﺤﻘﻖ آزادی و ﺣﻘﻮق ﻓﺮدی ،ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻨﻬﺎ زﯾﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ اﻣﻨﯿﺖ در ２.
اﺧﻼﻗﯽ ،ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ و رﻓﺎه ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﺮاﻋﺎت ﺣﻘﻮق و آزادی ﻫﺎی دﯾﮕﺮان وﺿﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ﻫﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ
ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺮدم ﺳﺎﻻر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮔﺮدد.
اﻋﻤﺎل ﺷﻮﻧﺪ» .ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ« اﯾﻦ ﺣﻘﻮق و آزادی ﻫﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ در ﻫﯿﭻ ﻣﻮردی ﺧﻼف ﺑﺎ ﻫﺪف ﻫﺎ و اﺻﻮل ３.
 ۰۳ﻣﺎده
 ،ﮔﺮوه ﯾﺎ ﻓﺮدی ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺣﻘﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ»ﺣﮑﻮﻣﺖ« ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﯿﭻ »اﻋﻼﻣﯿﻪ« در اﯾﻦ
ﺑﺎﺷﺪ » .اﻋﻼﻣﯿﻪ« ﻗﺼﺪ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدن ﺣﻘﻮق و آزادی ﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ

