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بره صورو م مع ر     ، «جهانی حقوق بشرر  یاعالمیه»، (۸231)نوزدهم آذرماه  ۸۴۹۱هفتاد سال پیش در دهم دسامبر 

از نقرا  متتلرج جهران    های فرهنگی و سیاسری گونراگون   با گذشتهن ا ندگانی ع ومی سازمان ملل متحد در پار س رسید. 

های برابرر  ا ن اعالمیه با  ک مقدمه و سی ماده، با هدف صض ین حقوق و آزادی .ندده بودکرصهیه را  اعالمیها ن نو س پیش

  .ها آزادند و حقوقی برابر دارندمردم جهان صهیه شد، و بر ا ن پا ه استوار بود که ص امی انسان یبرای ه ه

و با رد   برخوردارندعقل و وجدان  از موهبت آنان. شوندمیزاده و برابر و حقوق آزاد  حرمتافراد بشر از لحاظ  یص ام

 رفتار کنند. ای برادرانهبا روحیهنسبت به  کد گر 

 

ی افراد بشر از لحاظ حرمرت و  ص ام»کند: ر زی میش ولیِ حقوق بشر را پا ها ن برابری و ه ه یشالوده، دوو   ک وادم

ها بی هیچ ص ا زی از هر سان که باشد، اعم از نژاد، رنگ، جنسریت، زبران،   انسان یه ه» .«شوند...حقوق آزاد و برابر زاده می

ص رامی   ازباشرند،  داشرته   ا هر جا گاهی که  زادگاه، ما  لکد گری، خاستگاه اجت اعی و ملی،  باورسیاسی  ا هر  باورمذهم، 

هرا ، از حر    د گر مواد بره حقروق متتلرج انسران    بر ا ن اساس،  ..«.مندندبهره "اعالمیه"های مطرح در ا ن حقوق و آزادی

 و مین اجت راعی أگرفته صا حر  کرار، صر    مطبوعات و آ یگردهمهای سیاسی و ح  انتتاب، آزادی بیان، برخورداری از آزادی

 .پردازدآموزش، می

صرر ن  به اساسی جنا ات جنگی صهیه شد، ودوران سیاه جنگ جهانی دوم و شکست فاشیسم و ا ن اعالمیه در فضای پسا

گونره اسرتانا ی از   بودن، هر «ه گانی»کید بر أصر ن اسناد حقوق بشر است که با صاز مهم ها اشاره داشت، و قطعاًحقوق انسان

 .ی م تن  دادندأاعالمیه متالج بودند، ر یصنها هشت کشور که هر کدام با  ک  ا چند ماده .دانستمیا ن حقوق را مردود 
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ی پرس از جنرگ ا رن    نِ حقوق بشر بودنرد، امرا در آن فضرا   اامضاکننده، خود به درجات متتلج از ناقض هایکه کشوربا آن

 .موجود ت  افت مندارزشالعاده کردند، و ا ن سند فوق اعالمیه را امضا

صعردادی از کشرورها    .ال بردنرد ؤبرودن ا رن حقروق را بره ز رر سر      «جهانی»های متتلج ی کشورها به بهانهبرخها بعد

باورهرای   .پیش کشریدند را  «مذهبیهای ارزش»مسل ان  کشورهای اکاراً ش اری ازو  ا  را طرح کردند «های آسیا یرزشا»

شر ول حقروق بشرری    های جهران به مد غالم روشنفکری بدل شد نیز در صضعیج ارزش ۸۴۱1ی پسامدرنیستی که در دهه

 .مؤثر افتاد

 

و انکرار   تیهرای نولیبرالیسر  صر سیاستهر چه بیش یهفت دهه، با سلطهپس از گذشت اکنون جاست که ا ن بارسجأص

صا ا ن حد پا  رال   هگایچه «حقوق بشر»حقوق اساسی اکار ت عظیم، و با ظهور نیروهای راست افراطی و پوپولیستی در جهان، 

 .نشده است

اکار کشورهای عضو رعا ت نکردند بلکره  صنها مفاد ا ن اعالمیه را گونه نهدهد که  چهی ا ن هفت دهه نشان میصعربه

از دسرتاو زی بررای   با رد  کشورهای امپر الیستی آن را به دستاو زی برای مداخالت خود بدل ساختند. امرا حقروق بشرر را    

هرای اجت راعی   رها کرد و آن را به دستورکاری برای جنبش هاهای جهان سلطه و ابرشرکتافروزان امپر الیست، رسانهجنگ

هرا و  صبد ل کرد که فراصر از حقوق مالکیت و انباشت و سود، آن را به حقروق ج عری کرارگران و فرودسرتان، زنران، اقلیرت      

نه بلکره  دهند. از ا ن روست که مفاهیم حقوق بشری نه محل اصکرای امپر الیسرم بشردوسرتا   شده ارصقا میهای سرکوبهو ت

 صر خواهد شد.های مردمی برای ساخت جهانی بهتر و دموکراصیکی جنبشپشتوانه
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 (1)ی جهانی حقوق بشرمتن کامل اعالمیه

 صلح و عدالت آزادی، یشالوده ،بشری یهناپذ ر ص امی اعضای خانوادذاصی و حقوق برابر و سلم کرامت صود   جا کهاز آن

 است، جهان در

، و پد رد  معرذب سراخته اسرت   انعامیده که وجدان آدمی را  ایوحشیانه اع البه  بشراعتنا ی و صحقیر حقوق بی جا کهاز آن

 واالصرر ن رسرند،  بو نیراز   صرسو عقیده برخوردار باشند و به رها ی از  بیانآزادی  از هاانسانآمدن جهانی که در آن ص امی 

 است، ها اعالم شدهانسان یهه  رمانآ

از با رد  ی نباشرد،  گرعلیره بیردادگری و سرت     شاست صا آدمی، به عنوان آخر ن راهکار، ناگز ر از شرور  با سته جا کهاز آن

 ،از حقوق بشر پشتیبانی کرد حاک یت قانون راه

 ها گسترش  ابد،است روابط دوستانه بین ملت با سته جا کهاز آن

هرا، در  صر ن حقوق انسانا  ان خود به اساسیا ن سازمان بار د گر بر ، «منشور»در « ملل متحد» کشورهای عضو جا کهاز آن

اجت راعی و   پیشررفت و بره ارصقرای    انرد صأکیرد کررده  و ارزش نهادن به شتص انسان و در حقوق برابرر زن و مررد    کرامت

 ،مو م هستند صردر فضای آزاد استانداردهای بهتر

کرامرت  ، خود را متعهد بره دسرتیابی بره سرطح براالصری از      «ملل متحدسازمان »، در ه یاری با عضوکشورهای  جا کهاز آن

 اند،آن کرده بنیادیهای حقوق بشر و آزادی و رعا ت ش ولجهان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
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 ،صر ن اه یت برای صحق  کامل ا ن صعهد برخوردار استبیشها از حقوق و آزادی ا نمشترک از  درک جا کهاز آن

 

 .کندرا اعالن می« ی جهانی حقوق بشراعالمیه»سازمان ملل متحد « مع   ع ومی»اکنون، هم بنابرا ن،

 ،جامعره  اعضای یه همردم و ص امی کشورها با ا ن هدف است که ص امی افراد و  ص امی دستاورد مشترک معیاراعالمیه ا ن 

برا   و دنبکوشر  هرا آزادی و حقروق  ا رن  گرزاری حرمرت  برای پیشربرد  آن آموزش و  ادگیری راه در ،آن دنسپر خاطر به با

مردمان ص رامی  در میان  آن رابر جهانی  نظارتد صا بازشناسی مؤثر و نصالش کن ،للیال بین و ملی سطح در معیارها ی مترقی،

 کنند.ها صأمین در میان مردمان قل روهای ز ر فرمان آن کشورهای عضور و

 

 : 1 یماده

و با رد   برخوردارنرد عقل و وجردان   از موهبت آنان .شوندزاده میو برابر آزاد و حقوق  حرمتافراد بشر از لحاظ  یص ام

 .رفتار کنند ای برادرانهبا روحیهنسبت به  کد گر 

 ۲ی ماده

 براور سیاسری  را هرر     باورها بی هیچ ص ا زی از هر سان که باشد، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهم، انسان یه ه

های مطرح در ص امی حقوق و آزادی ازباشند، داشته  ا هر جا گاهی که  زادگاه، ما  لکد گری، خاستگاه اجت اعی و ملی، 

 ا سرزمینی که  کشورال للی ، بر اساس جا گاه سیاسی، قل رو قضا ی و وضعیت بینبر ا ن عالوه .مندندبهره «اعالمیه»ا ن 
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آن به شکلی محدود ت، غیرخودمتتار  ا حاک یت یسرزمین مستقل، صحت قی وما ن ه ک، فارغ از ا نداردفرد به آن صعل  

 .ها هیچ ص ا زی وجود نداردباشد، میان انسان شده

 ۳ی ماده

 .برخوردارندح  زندگی، آزادی و امنیت فردی  ه گان از

 ۴ی ماده

 .اشکال آن با د م نوع شود در ص امی هبرد صعارت و نگاه داشته شود بیگارینبا د در بردگی  ا  کسهیچ

 

 ۵ی ماده

 .قرار بگیرد صحقیرکنندهغیرانسانی  ا  انه،رح بیرفتار  ا معازات شکنعه  ا  د در معرضبا کس نهیچ

 ۶ی ماده

 .جا در برابر قانون به عنوان  ک شتص به رس یت شناخته شوداست صا ه ه از ا ن ح  برخوردارهر انسانی 

 

 ۷ی ماده
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در مقابرل   .طرور برابرر در پنراه قرانون باشرند     ند صا بدون هیچ صبعیضی بهابرابر قانون برابرند و ه گان سزاوار آنه ه در 

، بینعامرد آمیزی که به چنرین صبعیضراصی   در برابر هر گونه ع ل صحر ک و است« اعالمیه»صبعیض که ناقض ا ن هرگونه 

 . ندمح  ح ا ت برابر گانه 

 

 

 ۸ی ماده

ح  به دسترسری  از   ، ه گاناندارزانی داشته ن اساسی  ا قوانین عادی برای اوای است که قوانیحقوق اولیه در برابر نقض

 برخوردارند. صالح ملیمؤثر به مراج  دادرسی از طر   محاکم ذی

 

 

 ۹ی ماده

 .، حبس  ا صبعید خودسرانه قرار گیردبازداشت صحتنبا د  کسهیچ

 

 1۱ی ماده

صا در برابر هر گونره اصهرام    برخوردارند،طرف و مستقل صوسط دادگاهی بی ع ومیبه دادرسی  عادالنهدسترسی از  ه گان

 .جزا ی علیه وی، به حقوق و صکالیج وی رسیدگی کند
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 11ی ماده

در ای علنی که در محک ه حراز و اثبات جرم در برابر قانونا زمان اص، شودمیمتهم  به جرمی کیفری کس کههر  (۸)

 .از ح  برائت برخوردار است، برخوردار باشد دص امی حقوق وی در دفاع از خوآن از 

ال للری، در  به حسم ارصکاب هرگونه ع ل  ا صرک ع لی که مطاب  قوانین م لکتی  ا برین صوان را ن یاحدی  (3)

چره  معازاصی شرد دصر از آن  دبا ه چنین ن .دکرزمان وقوع آن، حاوی جرمی کیفری نباشد، معرم محسوب 

 .دکراع ال بود، بر فرد صح یل قابل که در زمان وقوع جرم 

 

 1۲ی ماده

، شررافت و  طور خودسررانه دخالرت کررد   کس نبا د بههیچ خووصی، خانواده، محل زندگی  ا مکاصبات شتوی حر مدر 

قانونی در برابرر چنرین مرداخالت و صهاج راصی      ح ا تح  از   ه گان .نبا د مورد صعرض قرار گیردنیز کس آبروی هیچ

 .برخوردارند

 

 1۳ی ماده

 .جا ی و سکونت درون مرزهای ص امی کشورها برخوردارنده گان از ح  جابه (۸)

 .برخوردارندج له کشور خود، و بازگشت به کشور خو ش کشوری، از صرک ه گان از ح  (3)
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 1۴ی ماده

دهنرده  پناهنردگی در کشرورهای پنراه   حر  پنراهعو ی و برخرورداری از    از در برابر پیگررد قضرا ی   ه گان  (۸)

 .برخوردارند

ارصکاب ع لی مغا ر با اهرداف و   ناشی ازغیرسیاسی داشته باشد  ا ذاصاً در موردی که پیگرد قضا ی منشأ ی  (3)

 .مورد استناد قرار نگیرد صواندمیا ن ح  باشد، « ملل متحد»اصول 

 

 1۵ی ماده

 ]صابعیت[ برخوردارند. ملیتبرخورداری از  ه گان از ح  (۸)

 .دکررا از وی در غ  ،  ا ح  صغییر صابعیتملیت خو ش محرومخودسرانه از  صواناحدی را ن ی (3)

 

 1۶ی ماده

حیث نژاد، ملیت،  را د رن حر  دارنرد کره برا        از، بدون هیچ گونه محدود تی در سن قانونیمردان و زنان  (۸)

، در زمان زنردگی مشرترک و هنگرام    ازدواجدر زمان  گانه  .هندد خانوادهصشکیل کنند و  ازدواج  کد گر 

 .ندبرخوردار جدا ی، از حقوق برابر
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 .صحق   ابد صواندازدواج ن یها، زوجآزادی و رضا ت کامل  بدون (3)

 موظج به پشتیبانی از آن هستند.ت یک ای جامعه است و جامعه و حبنیادخانواده  ک گروه طبیعی و  (2)

 

 1۷ی ماده

 .ح  مالکیت دارد ه ه راه د گرانب نیز وصنها ی به هرکس (۸)

 .محروم کرد   لکشخودسرانه از ما صوانکس را ن یهیچ (3)

 1۸ی ماده

ابراز ا ن  و آزادی ا باور وی  ؛ ا ن ح  شامل آزادی صغییر مذهمبرخوردارندوجدان و د ن ه گان از ح  آزادی اند شه، 

 .است طور ع ومی  ا خووصی،صنها ی  ا با د گران، و بهبه، گزاریآ ینو  نیا ش، کاربستدر آموزش،  مذهم و باور

 

 1۹ی ماده

و حر    ی د گرران، مداخلره نگرانری از  ؛ ا ن ح  شامل آزادی براور بردون   برخوردارندح  آزادی عقیده و بیان ه گان از 

 .است هامرز نظر ازو صرف هارسانه ص امیاز طر    هااند شهجو، در افت و انتشار اطالعات و وجست

 

 ۲۱ی ماده
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 .برخوردارندآمیز های مسال تآزادی گرده ا ی و صشکیل انع ن ه گان از ح  (۸)

 .ساختانع نی  معبور به شرکت دررا نبا د کس هیچ (3)

 

 ۲1ی ماده

 یانتتراب آزادانره   یمسرتقیم  را بره واسرطه    طرور  بره ، شران در مرد ر ت کشور  مشرارکت حر    ه گان از (۸)

 .دبرخوردارن شان،ن ا ندگان

 .دندارع ومی در کشورشان برخور تخدما ح  دسترسی برابر به ه گان از (3)

 صبلور  ابرد در انتتابات حقیقی و ادواری  با د اراده ا نباشد؛  استوار ی مردم ارادهدولت با د بر  اقتداربنیاد  (2)

 .خواهد بود ،گیری آزادرأیهای شیوه د گر  امتفیانه  آرای و برابر و ه گانیح  رأی مدد بهکه 

 

 ۲۲ی ماده

و در ال للری  ملی و ه یراری برین   صالشو از راه  استاجت اعی برخوردار  صأمینح  از عضوی از جامعه  یماابهبه کسهر

 یهآزادان صکاملو  کرامتحفظ  یالزمه که حقوق اقتوادی، اجت اعی و فرهنگیاز ، کشورمناب  هر و سازماندهی انطباق با 

 .برخوردار است ،است شتویت خو ش

 

 ۲۳ی ماده
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و مطلروب کرار و ح ا رت در    شغل خو ش، شرا ط کاری منوفانه  یآزادانهانتتاب و  اشتغالح  از  ه گان (۸)

 .برابر بیکاری برخوردارند

 ه گان بدون هیچ صبعیضی از ح  مزد برابر برای کار برابر برخوردارند. (3)

 اشهو خرانواد  دصأمین خو ی برخوردار است کهمنوفانه و مطلوب مزددر افت  از ح کند هر کس که کار می (2)

د گر ص هیدات ح ا ت از  لزومدر صورت  صض ین کند و با حیایت و کرامت انسانی را برای بقا ی در انطباق

 .دشوبرخوردار  اجت اعی

 ی صنفی بپیوندند.ی صنفی صشکیل دهند  ا به اصحاد هه گان ح  دارند برای حفاظت از مناف  خود اصحاد ه (۹)

 ۲۴ی ماده

 .برخوردارند ،ری ه راه با حقوقادوا صعطیالتکار و  ساعات  ت منطقیمحدودشامل ، و فراغت استراحت از ح  ه گان

 

 ۲۵ی ماده

، شان برخوردارنرد صأمین سالمتی و رفاه خود و خانواده متناسم بازندگی برخورداری از سطح  ه گان از ح  (۸)

های پزشکی و خدمات اجت راعی ضرروری اسرت و    مراقبتو صأمین خوراک، پوشاک، مسکن،  شاملامر ا ن 

در  صرأمین معراش   هایفقداند گر ی و گدتورهای بیکاری، بی اری، نقص عضو، بیوگی، ساله چنین در زمان

 .درخوردارنصأمین اجت اعی بح  است، از  ی آنانارادهاز خارج شرا طی که 

کودکان، اعم از آن کره برا    یهه . ندمندشومادران و کودکان ح  دارند از ک ک و مراقبت متووصی بهره (3)

 .ندباشاجت اعی  کسان برخوردار  هایاز ح ا ت دپیوند زناشو ی  ا خارج از پیوند زناشو ی به دنیا بیا ند، با 
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 ۲۶ی ماده

باشرد.  آمروزش   را گران  با رد  ابتدا ی و پا ره،   مراحلکم در آموزش، دست ه گان از ح  آموزش برخوردارند. (۸)

بره  آمروزش عرالی نیرز    و  ه گانی باشرد دسترس  در دنیز با  ایفنی و حرفه آموزش .اجباری باشد دبا  ابتدا ی

 .و برمبنای شا ستگی فردی در دسترس ه گان باشدشکلی برابر 

هرای  حقروق بشرر و آزادی   م بره احتررا شتویت انسان و صقو ت  یهجانبرشد ه ه با د در راستایآموزش  (3)

هرای نرژادی  را    ها و گروهو دوستی میان ص امی ملت رواداریآموزش با د به گسترش صفاهم،  .ی باشدبنیاد

 .در راه حفظ صلح  اری رساند« ملل متحدسازمان »های فعالیتد نی و نیز به 

 .دارندبرخور از اولو ت شانفرزنداندر و مادر در انتتاب نوع آموزش پ (2)

 

 ۲۷ی ماده

و در  لرذت ببرنرد  د، از هنرهرا  نر کن مشرارکت د آزادانه در زندگی فرهنگی اجت اع خرو ش  نح  دار ه گان (۸)

 .دنسهیم شوو مناف  آن پیشرفت عل ی 

 .برخوردارندحفاظت از مناف  مادی و معنوی حاصل از صولید عل ی، ادبی  ا هنری خو ش  ه گان از ح  (3)

 

 ۲۸ی ماده
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ص امی به« اعالمیه»در ا ن  شدههای طرحکه در آن حقوق و آزادی برخوردارندال للی نظ ی اجت اعی و بین ه گان از ح 

 .صحق   ابد

 

 ۲۹ی ماده

 .اندد، مسئولشونمیسر می شانهجانبکه صنها در آن رشد آزادانه و ه ه یادر برابر جامعهه گان  (۸)

 برا هردف   صررفاً که قرانون   استها ی محدود ت صاب ، صنها خو ش آزادی و حقوق فردی اع الدر هرکس  (3)

ی اخالق، نظم ع رومی  های عادالنهو صأمین الزمههای د گران امنیت در بازشناسی و مراعات حقوق و آزادی

 .ای دموکراصیک، وض  کرده استو رفاه ه گانی در جامعه

 .داع ال شو« ملل متحد» ها و اصولفبا هد در مغا رتدر هیچ موردی  نبا دها ا ن حقوق و آزادی (2)

 ۳۱ی ماده

ای برداشت شود که برای هیچ حکومت، گروه  ا فردی متض ن حقی برای انعرام  چیز نبا د به گونههیچ« اعالمیه»در ا ن 

 .باشد جادر ا ن شدهطرحهای ع لی به قود از میان بردن حقوق و آزادی

 

 نوشت:پی

 در پیوند ز ر به فارسی صرج ه شده است:ی حقوق بشر ی انگلیسی اعالمیهمتن حاضر از نسته (۸)

United Nations, Universal Declaration of Human Rights, 31۸2 

http://www.un.org/en/udhrbook/pdf/udhr_booklet_en_web.pdf

