
AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 
 

 
   ٢از  ١ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

 

  م١٩/٠٤/٢٠٠٨                         زاهد اساس
  
  
  

  واژۀ بنام آزادی و محدوديت های آن
  
  

آزادی حقيست که از . آزادی عبارت از انجام هرعمل در حدود قانون تا زمانيکه به آزادی های ديگران صدمه نرساند 
عندی و فطری انسان بشمار حقوق الينفک انسان ها بوده و با کلمۀ انسان پيوند ناگسستنی داشته و جزء از حقوق 

  .ميرود؛ در موجوديت آزادی است که عدالت، انصاف، شخصيت و کرامت معنی و مفهوم پيدا ميکند
طوريکه در تعريف آزادی مطالعه ميکنيم حدود آزادی عبارت از احکام قانون و عدم نقض آزاديهای ديگران است که 

مين آزاديهای افراد؛ چون هر کس و هر فرد تا زمانيکه به اين بهترين و بزرگترين محدوديت می باشد در جهت تأ
آزادی های ديگران صدمه نرساند و آزاديهای ديگران را زير پا نکنند و نگزارند که ديگران به آزاديهای شان تعرض 

ی بر کند ديگر نه جرم وجودخواهد داشت و نه عدالت زيرپا خواهد شد و نه افراد متضرر خواهد شند بلکه جامعۀ مبتن
  .عدالت و ايده آل ايجاد خواهد شد

به گفته پيشوايان دين مبين اسالم هر چه که به خود نميپسندی به ديگران هم مپسند؛ در صورت تحقق و رعايت اين 
  .اصل هم آزاديهای افراد وهم حقوق افراد تأمين شده و صدمه نميبيند بلکه مدينه فاضلۀ افالطون به وجود ميايد

يک اصل مهم در تمام اديان جهان پذيرفته شده و هم در قوانين بشری بصورت صريح و آشکار آزادی به عنوان 
  .تسجيل يافته و افراد و اشخاص را ملزم به رعايت اين اصل ميداند و از نقض و زيرپا نمودن آن منع مينمايد

و مخالفت صريح و آشکار اديان در کل و بصورت خاص دين مقدس اسالم از آزاديهای افراد شديدًا حمايت نموده 
خود را با نظام برده گی، به برده گرفتن و نقض آزادی افراد و اشخاص بيان نموده؛ حتی درپذيرش دين و اعتقادات 

در قبول دين اکراه :" را بيان نموده است يعنی) ال اکراه فی الدين قدتبين الرشد من الغی ( انسانها را آزاد گذاشته و 
اسالم آزادی های افراد را از تعرض مصون دانسته وارادۀ افراد ".  انحرافی روشن شده استنيست راه درست از راه

را در تعين سرنوشت شان آزاد گذاشته صرف با دساتير واضيح وروشن راه ها را از هم تفکيک و پيامدهای آنرا 
اگر : ده ميگويد که در روز عاشورا خطاب به ابن زياد نمو) ع(واضح نموده است، همچنين حضرت امام حسين 

  ! مسلمان نيستی حداقل آزاد باش 
 که انسان  هجری شمسی چنين مشعر است١٣٦٩ال  اعالميه اسالمی حقوق بشر مصوب س١١از طرف ديگر مادۀ 

آزاد متولد ميشود و هيچ احدی حق به برده گی کشيدن يا ذليل کردن يا مقهور کردن و يا به بهره کشيدن و يا به بندگی 
  .و را ندارد مگر خدای تعالیکشيدن ا

طوريکه مادۀ فوق صراحت دارد انسان از آوان تولد دارای حق آزادی است و اين حق شامل آزادی بيان، آزادی 
عقيده، آزادی مکاتبات و مراسالت، آزادی انتخاب و کليه آزادی های مدنی وسياسی ميشود از طرف ديگر نظام حاکم 

ن حق و نهادينه نمودن و حمايت نمودن اين حق که ذريعۀ حقوق آفاقی که بايد در را نيز وادار ميکند به رعايت اي
از جانب ديگر علما و انديشمندانی بودند که در طول . قانون اساسی و ساير قوانين تسجيل نمايند و به رسميت بشناسند

را داشتند از آن جمله ژان ژاک تاريخ دغدغه نهادينه نمودن آزادی و از بين بردن حکومت های توتاليتر و ديکتاتور 
از آنجاکه هيچ يک از افراد بشر به : " روسو متفکر و انديشمند فرانسوی در کتاب قرار داد اجتماعی خود می نويسد

طور طبيعی حق حاکميت برديگران ندارد و زور هم مؤجد حق نيست، بنابر اين رضأيت و توافق افراد اساس همه 
ين حکومتی است که زندگی بشر از وضع طبعی به حالت مدنی تغيير شکل ميدهد حکومت های مشروع است، در چن

و در رفتار آدميان عدالت، جانشين غريزه ميگردد و حق جای هوا و حوس را ميگيرد، آنچه انسان با عقد قرار داد 
حق نامحدود است به هر آنچه ميتواند بدست آورد و نگهدارد، و آنچه به اجتماعی از دست ميدهد آزادی طبيعی و 

همچنين از منظر ". وسيله قرار داد کسب ميکند آزادی مدنی و حق مالکيت همه چيزهای است که در تصرف او است
تن انسان موجودی است آزاد، برابر و مستقل و خود حق حکومت بر خويش: " جان الک متفکر و فيلسوف انگليسی

  ".دارد نه ديگران، اين حق محدوديت ندارد مگر حفظ جان و مال خود و رسيدن به زندگی آرام و امن
اما در عمل نظام های توتاليتر و خود کامۀ موجود هستند که به خاطر بقا و حفظ حاکميت مطلقه شان اتباع خود را از 

 ميکنند، به کرامت و حيثيت انسانی تعرض و با جميع آزاديهايشان محروم و خواسته های خود را باالی شان تحميل
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مانند نظام مستبد و خودکامۀ طالبان که به آزاديهای افراد و شهروندان . زور شمشير به اعمال حاکميت شان ميپردازند
اقليت های . کوچکترين وقعی نگذاشتند همۀ خواسته های خودرا به زور چماق و کيبل باالی مردم تحميل ميکردند

اين گروه با واژۀ بنام . ر انجام مراسم مذهبی شان آزاد نبودند، تفتيش عقايد بشکل بسيار افراطی اعمال ميشدمذهبی د
  .آزادی آشنايی نداشتند طرفداران آزادی و آزادی خواهان را به  رگبار مسلسل ميبستند

درکل حق بيرون رفتن از دختران از تحصيل وتعليم بازماندند، مکاتب بروی نصف از پيکر جامعه مسدود و زنان 
منزل شانرا نداشتند حدود يک مليون زن در دوران سياه حکومت طالبان از کار برکنار و از رفتن به دفاتر منع شده 
بود کوچکترين حرف خالف نظام به معنی اهانت به دين پنداشته شده و عامالن شان مرتد تلقی مشدند، آزادی بيان به 

  .معه برچيده شدشکل بيرحمانه سرکوب و از جا
اما با بر چيده شدن نظام طالبان و با تصويب قانون اساسی حقوق و آزاديهای فردی مورد حمايت قرار گرفت، 

 قانون اساسی ٢٤حکومت مکلف به رعايت آن گرديده و آزاديهای افراد ار تعرض مصون دانسته شد طوريکه ماده 
ق جز آزادی ديگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظيم آزادی حق طبيعی انسان است، اين ح( صراحت دارد که 
آزادی و کرامت انسان از تعرض مصون است، دولت به احترام و حمايت آزادی و کرامت انسان . ميگردد حدود ندارد

  ). مکلف ميباشد 
مدنی تضمين شده اقليت ها در انجام عبادات و مراسم مذهبی آزاد و آزاديهای اجتماعت و تظاهرات و غيره آزاديهای 

و دولت مکلف به رعايت آن گرديده به تآسی از قانون اساسی و قانون رسانه های همگانی مطبوعات بدون سانسور به 
نشرات شان آغاز نموده و هر فرد حق اظهار ارادۀ شانرا دارند که آزادانه نظرات شانرا پيرامون عملکرد های 

 ٣گفتيم آزادی بدون قيد و شرط نيست و محدوديت های دارد؛ مطابق بند حکومت و دولتمردان بيان کنند؛ اما طوريکه 
حفظ ) ٢احترام به حقوق و حيثيت ديگران، ) ١ ميثاق بين المللی حقوق مدنی وسياسی حدود آزادی عبارت از ١٩ماده 

  .امنيت ملی يا نظم عمومی و يا اخالق عمومی
 موجود در صدد ترقی، تکامل وشکوفايی جامعه خود برآييم و از بناًَ ايجاب مينمايد که با استفاده مطلوب از وضعيت

اين آزاديها سؤ استفاده نشده حدود آزاديها را رعايت نموده، تحقير وتوهين و اعمال و حرکات که منافی با روح جامعه 
يهای مندرج در باشد انجام ندهيم از جانب ديگر نهادهای مدنی مسؤوليت دارند که در جهت نهادينه نمودن وتحقق آزاد

حقوق اساسی از طريق آگاهی عامۀ مردم تالش نمايند تا مردم با استفاده از وضعيت ايجاد شده استفاده مؤثر و مثبت 
  .نمايند تا باشد که جامعۀ مرفه و بدور از ناهنجاريها داشته باشيم

  بااحترام                 
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