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چکیده

ازآنجایی که تحقق کامل حقوق شهروندی و برخورداری از آزادیها بدون پیی بینیی و رااییت
تکالیف شهروندی امکان پذیر نیست ،در ااالمیۀ جهانی حقوق بشر و قیانون اااایی افنانسیتان
افزون بر پی بینی حقوق و آزادی ها ،به تکالیف شهروندی نیز توجه شید اایتب بیا توجیه بیه
اینکه ااالمیۀ جهانی حقوق بشر ناشی از دیدگا خاص یک کشیور نبیود اایت کیه بیا درن یر
داشتن ااتقالل ،تمامیت ارضی ،ن م و امنیت ملی ،اهداف و منافع ملی خیود بیرای شیهروندان
تعیین تکلیف نماید ،این ااالمیه تعیین تکالیف و محدودیتهای افیراد را بیه جامعیهای واگیذار
نمود اات که این افراد متعلق به آن بود  ،رشد کامل و آزاد شخصیت آنها را فراهم مییآوردب
با توجه به این امر دولت افنانستان با درن ر گرفتن اایتقالل ،تمامییت ارضیی ،ن یم امیومی و
امنیت ملی ،اهداف و منیافع ملیی خیود تکیالیفی را بیرای شیهروندان خیود در قیانون اااایی
پی بینی نمود ااتب به دلیل اینکه هدف از تدوین ااالمیۀ جهانی حقوق بشر امدتاً شنااایی
حقوق و آزادیهای فردی بود اات ،دولت افنانستان مانند اایر دولتها بیشتر بیرای در ایین
حقوق و آزادی ها در قانون اااای و اایر قوانین خود از این ااالمیه تأثیر پذیرفتیه و ازآنجیایی
که ااالمیۀ یادشد در مقام احصای تکالیف بشری نبود  ،تعیین تکالیف افراد را براهیدۀ جامعیۀ
مربوطه گذارد ااتب بنابراین ،دولت افنانستان از این ن ر از این ااالمیه تأثیر زیادی نپذیرفته و
برای تعیین تکالیف اتباع خود ،به مقتضیات امنیتی ،ن م امومی ،اخالق امومی ،بنیۀ اقتصادی
و اوضاع و احوال حاکم بر جامعه متوال شد ااتب روش تحقیق مورد اایتفاد در ایین مقالیه
توصیفی -تحلیلی بود و هدف از نگارش آن بررای تکالیف شهروندی مندر در ااالمیۀ جهانی
حقوق بشر و قانون اااای افنانستان ااتب تاکنون هیچ اثیری بیه ارزییابی موضیوع ایین مقالیه
نپرداخته اات؛ بنابراین ،این تحقیق کامالً جدید ااتب

واژگان کلیدی

ااالمیۀ جهانی حقوق بشر ،تکالیف ،شهروند ،قانون اااای افنانستانب

* نویسندۀ مسئول ،فکس،07136355190 :

Email: sakhidanesh100@gmail.com
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مقدمه
هر شهروند به دلیل وجود رابطۀ دوطرفه اش با دولت ،االو بر حقیوق ،تکیالیف و تعهیداتی نییز
دارد؛ ی عنی شهروندان در قبال حقوق شهروندی باید تعهداتی را نیز تقبل کنند ،زیرا حق امیری
طرفینی اات و حقوق و تکالیف چنان آمیخته به یکدیگرند کیه نیاگزیر هیر حقیی بیا تکلیفیی
بهوجود می آیدب افزون بر حفظ حقوق ،دالیل دیگری برای رشد مسئولیتها و تکالیف شهروندی
وجود دارند که ال زمیۀ زنیدگی اجتمیاای و مقتضیای مشیارکت ایاایی شیهروندان در تعییین
ارنوشت و ادارۀ امور جمعی اندب برای تحقق شهروندی کارآمد و تأثیرگذار ،حقوق و تکالیف باید
با هم ترکیب شوندب با این توضیح که تحقیق حقیوق بشیر و آزادیهیای اااایی بیدون رااییت
تکالیف و وظایف از اوی افراد ممکن نیست؛ به ابارت دیگر ،حقیوق و تکیالیف بیا همیدیگر در
تالزم اندب هر جایی که حقی باشد در برابر آن تکلیفی وجود دارد و بدون راایت و انجام تکلییف،
حق محقق نمیشود و آزادی محدود یا الب میگرددب جامعۀ بشری بهانوان تکاملیافتیهتیرین
جامعه ،بدون مجمواه ای از قوااد حقوقی که ناظر بیر تکیالیف افیراد اایت ،دوام نخواهید آوردب
مهمترین آن ها که در رأس هرم قوااد حقیوقی در هیر کشیور قیرار دارد ،قیانون اااایی اایتب
بدیهی اات که تحقق حقوق بشر و آزادی های اااای منوط به راایت یک ایری از تکیالیف و
وظایف میباشد و به همین الت اات که در ااناد و قوانین مربوط به حقوق بشر اام از داخلیی
و بینالمللی به نوای به تکالیف بشر نیز اشار شد ااتب با توجه به این موضوع مهم بود اایت
که در ااالمیۀ جهانی حقوق بشر افزون بر شنااایی حقوق و آزادیها بهطیور کلیی بیه تکیالیف
افراد نیز اشار شد ااتب همچنین در قانون اااای افنانستان یک فصل به شناایایی حقیوق و
تکالیف اتباع افنانستان اختصاص یافته ااتب
تاکنون در خصوص مطالعۀ تطبیقی تکالیف شهروندی در ااالمیۀ جهانی حقوق بشر و قانون
اااای افنانستان هیچ اثری به رشتۀ تحریر درنیامد ااتب کتابها و مقاالتی وجیود دارنید کیه
بهطور پراکند به تبیین حقوق اااای شهروندان افنانستان و تکالیف آنها بدون اینکه بیا مفیاد
ااالمیۀ جهانی حقوق بشر به صورت تطبیقی بررای شد باشد ،پرداختهاندب با توجیه بیه اینکیه
هدف امدۀ تدوین و تصویب ااالمیۀ جهانی حقوق بشر این بود اات که مفاد ایین ااالمییه در
قوانین اااای و اایر قوانین کشورهای مختلف انعکاس یابد ،انگیزۀ بررای ایین موضیوع ایجیاد
شد که تکالیف مندر در ااالمیه چه تأثیری در انعکاس آن در قانون اااای افنانسیتان داشیته
اات و آیا مصادیق تکالیف مندر در ااالمیه با تکالیف مندر در این قانون تفاوتهایی دارد ییا
خیر؟ بنابراین ،پرا مه می که در این مقالیه مطیرش شید ایین اایت کیه مصیادیق تکیالیف
شهروندی در ااالمیۀ جهانی حقوق بشر و قانون اااای افنانستان کداماند و مفاد ایین ااالمییه
در انعکاس تکالیف شهروندی در قانون یادشد چه تأثیری داشته اات؟ بهن ر مییراید کیه در
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ااالمیۀ جهانی حقوق بشر به تعیین محدودیتها و تکالیف افراد به صورت کلی پرداخته شید و
دلیل آن هم این بود اات که ااالمیه ناشی از دیدگا خاص یک کشور نبود کیه بنیابر تحقیق
ارزشهای موجود در آن به تعیین تکالیف شهروندی پرداخته باشدب از اوی دیگر صدور ااالمیه
با توجه به نقض گستردۀ حقوق و آزادیها صورت گرفته اات؛ به این ترتییب ،ایین ااالمییه بیر
شنااایی و حمایت از حقوق و آزادیها تأکید دارد تا تکالیف افرادب
با توجه به دالیل پی گفته ،ااالمیۀ جهانی حقوق بشیر تعییین تکیالیف را براهیدۀ جامعیه
گذاشته اات که با توجه به تأمین شنااایی حقوق و آزادیهیای دیگیران و نییز حفیظ ن یم و
امنیت امومی و مقتضیات صحیح اخالقی برای شهروندان تعیین تکلیف نماییدب قیانون اااایی
افنانستان با توجیه بیه اایتقالل ،تمامییت ارضیی ،وحیدت ملیی و تقوییت بنیادهیای ایاایی،
اجتماای ،اقتصادی و دفاای تکالیفی را براهدۀ شهروندان این کشور گذارد ااتب دفاع از وطن،
ااتفاد از حقوق و آزادی ها طبق قانون ،پرداخت مالیات ،پیروی از قانون اااای و اایر قوانین،
اشتراک در حالت جنگ و بیروز آاییب هیا و رااییت ن یم و امنییت امیومی از تکیالیف اتبیاع
افنانستان شمرد میشوند که در قانون اااای این کشور منعکس شد اندب
کمبود منابع مسیتقیم کیه تکیالیف شیهروندان افنانسیتان را ارزییابی کیرد ییا بیا تکیالیف
افراد منیدر در ااالمییۀ جهیانی حقیوق بشیر تطبییق داد باشیند ،از مشیکالت ایین تحقییق
ااییتب نگارنییدگان اییین مقالییه در وهلییۀ نخسییت بییه تعریییف مفییاهیم و اصییطالحاتی ماننیید
تکلیف ،شیهروند ،قیانون اااایی و نییز تبییین ماهییت حقیوقی ااالمییۀ جهیانی حقیوق بشیر
میپردازند تا اشراف پیدا کردن به مطالب اصلی آاانتر صورت گیردب اپس به بررای تطبیقیی
تکالیف شهروندی مندر در ااالمیۀ جهانی حقیوق بشیر و قیانون اااایی افنانسیتان مبیادرت
میورزندب

تعاریف
 .1مفهوم تکلیف
مراد از «تکلیف» در مباحث حقوقی ،حکم و فرمانی اات که از اوی مقیام صیالحیتدار صیادر
میشودب یک تفاوت اااای میان «حق» و «تکلیف» آن اات که در اغلیب میوارد ،اامیال حیق
اختیاری اات ،ولی اامال تکلیف همیشه الزامی ااتب شخصی که در جایی حق دارد مییتوانید
از آن ااتفاد کند یا نکند ،ولی دیگران تکلیف دارند کیه حیق وی را محتیرم شیمارند و از ایین
تکلیف گریزی نیستب با وجود این ،در برخی موارد ااتیفای حق اختیاری نیسیت؛ ملیل اینکیه
هیچکس نمی تواند از ااتیفای حق حیات خود صرف ن ر کند (صیابر کیوی  ،1390 ،ص)5ب بیه
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ابارت دیگر ،تکلیف الزام حقوقی به انجام یک فعل یا خودداری از انجام آن اات (شیخ شعاای،
 ،1380ص)4ب

 .2مفهوم شهروند
شهروند کسیی اایت کیه شایسیتگی مشیارکت در جامعیۀ ایاایی را دارد (فیالشزاد ،1386 ،
ص)55ب شهروند به شخصی گفته میی شیود کیه شایسیتگی مشیارکت بیهگونیهای مسیتقیم ییا
غیرمستقیم را در قانونگیذاری ییا قضیاوت دارد (برنیاردی ،1382 ،ص)21ب شیهروند بیه دلییل
اضویت تمام ایار در اجتماع ایاای یا دولت خود ،از حقوق بنیادین برخیوردار شید  ،از بیگانیه
متمایز قلمداد میشود )(Hywood, 2004, p.172ب به بیان دیگر ،میتوان گفت کیه شیهروند بیه
کسی اطالق می گردد که از موقعیتی برخیوردار اایت کیه ایین موقعییت شیامل مجموایهای از
حقوق ،وظایف و تعهدات اات و بیر برابیری ،ایدالت و اایتقالل داللیت دارد (فیالکس،1381 ،
ص)13ب

 .3ماهیت حقوقی اعالمیۀ جهانی حقوق بشر
مجمع امومی اازمان ملل متحد ااالمیۀ جهانی حقوق بشر را برای آنکه آرمان مشترکی بیرای
تمام مردم جهان و کلیۀ ملل باشد ،طرش و تدوین نمودب این ااالمیه در پی نقض گستردۀ حقوق
و آزادیها در اطح داخلی و جهانی (بهویژ در جریان دو جنگ جهانی) در  10دایامبر 1948
با رأی موافق  48کشور ،رأی ممتنع  8کشیور و بیدون هییچ رأی مخیالفی بیه تصیویب مجمیع
امومی اازمان ملل متحد رایدب اگرچه ااالمیه ،حسب تعریف ،یک اند غیرالزامآور اات ،امیا
بیشتر مفاد ااالمیۀ جهانی حقوق بشر بهانوان یک ارف بینالمللی بیهرایمیت شیناخته شید
اات و بنابراین ،برای کلیۀ کشورها بهنوای تعهد ایجاد میکندب ویژگی تعهیدآور بیودن ااالمییه
ناشی از اندیت آن نیست ،بلکه ناشی از در حقوق و آزادیهای بنیادینی اات که وارد ایرف
حقوق بینالملل شد اات (افشار ،1386 ،ص)53-54ب افزون بر این ،ااالمیۀ جهانی الهامبخ
قوانین داخلی بود و از اوی محاکم ملی و بینالمللی مورد ااتناد قرار گرفته ااتب ترجمیۀ آن
به بی از  300زبان کمک کرد اات که شناختهترین و معروفترین اند حقوق بشری شیودب
همچنین ااالمیه به نحو گسترد ای ضمیمۀ منشور اازمان ملل متحد تلقی گردید اات ،زییرا
تفسیر آمر ای از مباحث حقوق بشری یادشد در آن اند را ارائه میکند ( A. Viijapur, 2006,
)p.5ب
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 .4قانون اساسی افغانستان و روند شکلگیری و تصویب آن
قانون اااای ،شیوۀ اامال حاکمییت و شیکل حکومیت و ریییم ایاایی ،اختییارات و املکیرد
قدرت های مربوط به دولت ،حقوق مهم و اااای مردم و درنهایت مشارکت شهروندان در اامال
قدرت را از طریق حق رأی یا گزین آزادانۀ نمایندگان معین میداردب قانون اااایی بیهانیوان
یک پدید از هنگامی که قدرت برگرفته از ملت -و نه از شاهزادگان ییا مرجعیی خیاص -تلقیی
گردید ،پدیدار گشت و با پیدایی آن ،رؤایا و پادشیاهان نیه بیهانیوان «مالکیان قیدرت» ،بلکیه
به منزلۀ حاکمانی که دقیقاً قدرت خود را از قانون اااای احراز میکنند و همین قانون اااایی
نیز صالحیت آنان را برای اامال قدرت تأیید کرد اایت ،شیناخته خواهید شید (بییرو،1366 ،
ص)81ب
پس از حمالت تروریستی به مرکز تجارت جهانی در ایاالت متحیدۀ امریکیا کیه بیه ائیتالف
چندجانبۀ ن امی الیه افنانستان منجر شد ،دولت جدید در این کشور روی کار آمدب «توافقنامۀ
مربوط به ترتیبات موقتی در افنانستان تا هنگام تأایس مجدد نهادهای دائم دولتی» مواوم به
توافقنامۀ بن در اال  1380ش صادر شدب ایین توافقنامیه نتیجیۀ میذاکرات مییان تقریبی ًا همیۀ
نیروهای ایاای افنانستان به ااتلنای طالبان که یکی از طرفهای جنگ قلمداد میشید ،بیودب
توافقنامۀ بن اه مرحلۀ انتقالی را درن ر گرفتب اومین و آخرین مرحلیۀ آن در ایال 1383ش
با افتتاش رامی پارلمان منتخب پایان یافتب توافقنامۀ بن قانون اااای 1343ش را به ااتلنای
قواادی که راجع به الطنت بود ،منبع تدوین و تصویب قانون اااای جدیید قیرار داد (دانی ،
 ،1382ص)58ب برابر مقررات این توافقنامه ،کمیسییون قیانون اااایی بیهواییلۀ ادارۀ انتقیالی
تشکیل شد تا به لویه جرگه (مجلس بزرگ و انتی مردم افنانستان) در تن ییم قیانون اااایی
جدید کمک کند (افشار ،1386 ،ص)45ب پس از أخذ ن ر امیومی در تابسیتان ایال 1381ش،
کمیسیون یادشد طرش قانون اااای را به دولت انتقالی در پایان همین اال تقدیم کیردب پیس
از بحث فشرد  ،درنهایت لویه جرگه این طرش را با برخی تعدیالت جزئیی تصیویب کیردب قیانون
اااای کنونی افنانستان در اال 1382ش در قالب  12فصل و  162ماد از اوی لوییه جرگیه
بهتصویب راید (افشار ،1386 ،ص)45ب

تکالیف شهروندی مندرج در اعالمیۀ جهانی حقوق بشر
در ااالمیۀ جهانی حقوق بشر به برشمردن تکالیف افیراد بیهطیور کامیل پرداختیه نشید اایت
(مصادیق تکالیف و وظایف افراد در ااالمیۀ جهانی حقوق بشر به صورت کامل بیان نشد اات)
و به صورت کلی به تکالیف افراد اشار شد ااتب طبق ااالمیۀ جهانی حقوق بشر افراد تکیالیف
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و مسئولیتها و یا بهابارتی وظایفی در مقابل جامعه ای دارند که این جامعه رشید آزاد و کامیل
شخصیت آنان را ممکن می اازدب همچنین در این ااالمیه بیان شد اات که اجیرای حقیوق و
ااتفاد از آزادیها فقط تابع محدودیتهایی اات که در قانون پی بینی شد باشدب در ااالمیۀ
یادشد راایت حقوق و آزادیهای دیگیران ،مقتضییات صیحیح اخالقیی ،ن یم امیومی و رفیا
همگانی بهانوان محدودیت ها در زمینۀ اجرای حقوق و ااتفاد از آزادیها قلمداد شد اندب مادۀ
 29ااالمیۀ یادشد به محدودیتها و شرایط اامال آنها بهطور کلی صراحت داردب در این میاد
مقرر شد اات« :هر کس در مقابل جامعهای وظیفه دارد که رشد آزاد و کامیل شخصییت او را
میسر کندب هر کس در اجرای حقوق و ااتفاد از آزادیهای خود ،فقیط تیابع محیدودیتهیایی
اات که به وایلۀ قانون ،منحصراً بهمن ور شنااایی و راایت حقوق و آزادیهای دیگران و برای
مقتضیات صحیح اخالقی و ن م امومی و رفا همگانی در شرایط یک جامعۀ دموکراتیک وضیع
شد ااتب این حقوق و آزادیها در هیچ مورد نمیتواند برخالف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا
شود» (مرکز مالمیری ،1383 ،ص)754ب چنانکه مالح ه می شود طبق ااالمیۀ جهانی حقیوق
بشر اجرای حقوق و ااتفاد از آزادیها باید بر اااس قانون باشد و نبایید فراتیر از آن از ایوی
افراد اقدامی بهامل آیدب شایان توجه اات که تکالیف نهتنهیا بایید طبیق قیانون درن یر گرفتیه
شوند ،بلکه باید ارزشهایی را توجیه کنند؛ به این معنا که در جهت شنااایی و راایت حقیوق و
آزادی های دیگران و برای مقتضیات صحیح اخالقی و ن م امومی و رفا همگانی درن ر گرفتیه
شوند (مستفاد از مادۀ  29ااالمیۀ جهانی حقوق بشر) ،زیرا همانگونه که همیه مییدانییم ،گیا
بهدراتی یا با قاطعیت میشود گفت که برخی از قوانین و تصمیمها اادالنه و منصفانه نیسیتند
(بابایی فرد ،1395 ،ص)419ب
تعبیر کلی مفاد مادۀ  29ااالمیۀ جهانی حقوق بشیر پوشی دهنید و توجییهکننیدۀ همیۀ
تکالیفی اات که هر شهروندی طبق قانون در برابر آن جامعهای که رشد آزاد و کامل شخصیت
او را فراهم میاازد ،براهد داردب چنانکه مالح ه میشود ،درواقع ،ااالمیۀ جهانی حقوق بشیر
دات دولتها را در خصوص تعیین تکالیف شهروندی بهطور کامل باز نگذاشیته اایت ،زییرا در
متن مادۀ  29ااالمیه قیدی وارد شد و آن این اات که جامعه باید رشد آزاد و کامل شخصیت
شهروند را فراهم کند تا بتواند تکالیفی را بر شهروند تعیین نمایدب مفهوم مخیالف ایین امیر ایین
اات که اگر جامعه شرایطی را که شهروند از طریق آن بتواند بیه رشید براید و شخصییت را
کامل نماید ،فراهم نکند ،مقرر نمودن تکالیف بر چنین شیهروندی از ایوی آن جامعیه چنیدان
توجیه پذیر نیستب پس طبق مفاد ااالمیۀ جهانی حقوق بشر ،هر شهروندی در مقابل جامعیهای
کییه در آن زنییدگی میییکنیید و آن جامعییه شییرایط رش ید آزاد و کامییل شخصیییت او را ف یراهم
میاازد ،تکالیف و مسئولیتهایی داردب بدیهی اات که این تکالیف با توجه بیه دالیلیی ممکین
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اات در هر کشور متفاوت باشد ،مهم این اات کیه شیهروند در مقابیل جامعیۀ خیود تکیالیفی
براهد داردب
البته در اینجا این پرا مطرش اات که محیدودیتهیایی کیه طبیق مقتضییات اخالقیی،
امنیت ملی و ن م امومی در رااتای اجرای حقوق و ااتفاد از آزادیهای شهروندی در قیانون
اااای پی بینی میشود ،جزء تکالیف شهروندی شمرد میگردند یا خییر؟ در پاایخ بیه ایین
پرا باید گفت که نفس محدودیتها تکلیف قلمداد نمیشود ،اما توجه به آنهیا و راایتشیان
در قلمرو تکالیف شهروندی تلقی میشودب زییرا حقیوق و آزادیهیای شیناختهشیدۀ شیهروندان
بهطور مطلق نباید از اوی آنان بهاجرا گذارد شیود ،درغییر ایینصیورت ،حقیوق و آزادیهیای
دیگران نقض می شودب بنابراین ،شهروندان تکلیف دارند تا از حقوق و آزادیهای خود بیر اایاس
قانون ااتفاد کنندب البته باید افزود که توجه به محدودیتهیا از من یری دیگیر نییز در قلمیرو
تکالیف شهروندی قرار می گیرد و آن اینکه شهروندان تکلیف دارند تا از قانون (قیانون اااایی و
قوانین اادی) پیروی نمایند و این قوانین هستند که محدودیت ایجاد میکنندب
قابل یادآوری اات که تکالیف شهروندی در ااناد بینالمللی مهم دیگر حقوق بشر ،ازجمله
میلاق بین المللی حقوق مدنی و ایاای و نیز میلاق بینالمللیی حقیوق اقتصیادی ،اجتمیاای و
فرهنگی بهطور کلی و بدون برشمردن همۀ مصادیق آنها مورد اشار قرار گرفتهانیدب در مقدمیۀ
هر دو میلاق تصریح شد اات« :ببب با درن ر گرفتن این حقیقت که هر فرد نسبت به افراد دیگر
و نیز نسبت به اجتماای که بدان تعلق دارد اهد دار وظایفی اات و مکلف اات که در تروی و
راایت حقوق شناختهشد بهموجب این میلاق اهتمیام نماییدببب»ب همچنیین در میادۀ  8میلیاق
بین المللی حقوق مدنی و ایاای ،هرگونه خیدمت ن یامی و ملیی بیه موجیب قیانون ،هرگونیه
خدمت در موارد قوۀ قهریه و هر کار یا خدمتی که جزئی از الزامات میدنی (اجتمیاای) متعیارف
شمرد شود ،از تکالیف افراد قلمداد شد ااتب در این میلاق برخی از حقوق و آزادیهیا ماننید
آزادی ابور و مرور محدود به حفظ امنیت ملی ،ن م امومی ،االمت یا اخالق امومی یا حقوق
و آزادیهای دیگران شد ااتب در مادۀ  21این میلاق هم تصریح شد که حق تشکیل مجیامع
مسالمت آمیز جز آنچه بر طبق قانون مقرر شد اات و در یک جامعۀ دموکراتیک بیه مصیلحت
امنیت ملی ،ایمنی امومی ،ن م امومی یا برای حمایت از االمت ،اخالق امیومی ییا حقیوق و
آزادی های دیگران باشد ،هیچ محدودیتی نداردب بدیهی اات که شیهروندان هیر کشیور تکلییف
دارند حقوق و آزادی های خود را در قالب راایت موارد یادشد به اجرا گذارندب در مادۀ  20ایین
میلاق نیز به تکالیف افراد اشار شد ااتب در این ماد هرگونیه تبلییب بیرای جنیگ و هرگونیه
داوت (ترغیب) به کینۀ (تنفر) ملی یا نژادی یا مذهبی که محرک تبعیض یا اامیال زور باشید،
بهموجب قانون ممنوع شد ااتب
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افزون بر مقدمۀ میلاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماای و فرهنگی ،مادۀ  8آن نییز بیه
تکالیف افراد اشار داردب در این ماد تصریح شد اات که اامال حق تشکیل اتحادیه تابع هییچ
محدودیتی نیست؛ مگر آنچه که بهموجب قانون تجویزشید در ییک جامعیۀ دموکراتییک بیرای
مصالح امنیت ملی ،ن م امومی یا حفظ حقوق و آزادیهای افراد دیگیر ضیرورت داشیته باشیدب
طبق مفاد مادۀ  8میلاق بینالمللی حقوق اقتصادی ،اجتماای و فرهنگی بر افراد این تکلیف بیار
می شود که آنان در هنگام ااتفاد از حق تشکیل اتحادییه بایید مصیالح امنییت ملیی ییا ن یم
امومی و حفظ حقوق و آزادیهای دیگران را درن ر بگیرندب

تکالیف شهروندی مندرج در قانون اساسی افغانستان
 .1اجرای حقوق و استفاده از آزادیها طبق قانون
اوامل متعددی همچون امنیت ملی ،تمامیت ارضی ،رفا و آرام امومی ،ن م امومی ،اخیالق
حسنه ،بهداشت امومی و حقوق و آزادیهای دیگران میتوانند ابب محیدود ایاختن حیقهیا
شوند )(Mccaharty, 1998, p.50ب دولت حق ن ارت و حتی تکلیف دارد ن یم جامعیه را حفیظ
نماید؛ بنابراین ،حق دارد حقوق افراد را محدود کند (قرباننیا ،1385 ،ص)12ب افراد مکلفاند تیا
آنچه را که مخالف ن م امومی ،اخالق حسنه و ارزشهای موجود در یک اجتماع اایت ،انجیام
ندهند) .(Har, 1975, p.252اجرای حقوق و آزادیها فقط در صورتی میتواند موضیوایت یابید
که هنجارهای اخالقی راایت شوند ) .(Martin, 1993, p.7هر محیدودیتی در خصیوص اجیرای
حقوق و آزادیهای افراد باید طبق قانون باشد )(Detan, 2002, p.1098ب
در قانون اااای افنانستان پی بینی شد اات که هیچ شخصی مجاز نیست که از حقیوق
و آزادی هایی که در قانون اااای برای اشخاص درن ر گرفته شید اایت ،اوءاایتفاد نماییدب
البته در این قانون تذکر داد شد اات که ااتفاد از حقوق و آزادیها نباید بهگونهای باشد که
بر ضد ااتقالل ،تمامیت ارضی ،حاکمیت و وحدت ملی قلمداد شیودب میادۀ  59قیانون اااایی
افنانستان در این زمینه چنین صراحت دارد« :هیچ شخصی نمیتواند با اوءااتفاد از حقیوق و
آزادی های مندر در این قانون اااای ،بر ضد ااتقالل ،تمامیت ارضی ،حاکمیت و وحدت ملی
امل کند»ب امروز  ،حفظ ااتقالل و تمامیت ارضی و مرزی کشورها بهانوان یک اصیل جهیانی
مورد توجه و تأکید قرار گرفتهااتب اازمان ملیل متحید ،حقیوق بیینالملیل و قیوانین اااایی
کشورها ،مهم ترین منادی چنیین نگرشیی هسیتند (زارایی ،1390 ،ص 221و )227ب تمامییت
ارضی مبین قلمرو حاکمیت و صالحیت کشورها ااتب قدرتهای امومی حاکم بیر کشیورها در
محدودۀ ارزمین خود از اختیارات تام و کامل زمامداری برخوردارنید و بیرای میردم ایاکن آن،
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ایجاد حق و تکلیف میکنندب این زمامداری طبعیاً در محیدودۀ مرزهیای شیناختهشید متوقیف
می شود و به این ترتیب ،کشورها از یکدیگر باز شناخته می شوند و روابط بینالمللیی در ن میی
خاص شکل میگیرد (هاشمی ،1384 ،ص)220ب ارزمین ،نهتنها در بسیاری از تئوریهای الوم
ایاای اهمیت بسیاری دارد ،بلکه به دالیل فطری نیز برای بشر ارزشمند اایت؛ ایرزمین نیزد
همۀ ملت های جهان مفهومی حیلیتی ااتب ازاین رو ،حفظ تمامیت ارضی کشورها جیزء اصیول
اولیۀ تمام حکومتها شمرد میشود (اریعالقلم ،1379 ،ص)49ب حفیظ اایتقالل ایرزمین و
تمامیت ارضی کشورها با امیق ترین پیوندها و احسااات ااطفی قابل قیاس ااتب قلمروخواهی
باید بهانوان وایله ای برای راییدن بیه هیدفی مشیخا ،ماننید ادامیۀ بقیا ،ایلطۀ ایاایی و
بیگانهاتیزی شناخته شود )(Muir, 2000, p.10 & 17ب

 .2پیروی از قانون اساسی و سایر قوانین
افراد نسبت به جامعهای که در آن زندگی میکنند ،احسیاس تعلیق دارنید و قیانون هیم بخی
جداییناپذیر از جامعه قلمداد میشود )(Raz, 1979, p.259ب شاید بتوان اداا کرد که رای تیرین
توجیه برای تبیین وظیفۀ تبعیت از قانون توجیه نتیجهگرایانیه اایتب ایین توجییه ،ن یر میا را
متوجه نتایجی میکند که به وااطۀ ادم پیروی از قانون در جامعه ایجاد خواهد شدب هدف مورد
احترام در این دیدگا منفعت امومی ااتب بر این اااس اگر افراد قیانون را نقیض کننید ،رفیا
جمعی موجود در جامعه کاه می یابد ،و ازآنجایی که چنین کاهشی اخالقاً ناپسند اایت ،لیذا
ما از ن ر اخالقی ملزم هستیم که قانون را راایت کنیم ).(Lyons, 2001, p.1737
بر اااس نا قانون اااای افنانستان ،تبعیت از احکام قانون اااایی و ایایر قیوانین جیزء
تکالیف مردم افنانستان قلمداد شد ااتب مادۀ  56قانون یادشید در ایین زمینیه چنیین مقیرر
مینماید« :پیروی از احکام قانون اااای ،اطاات از قوانین و رااییت ن یم و امین اامیه وجیبیۀ
تمام مردم افنانستان اات»ب بر اااس حکم مادۀ پی گفته ،تبعیت از قوانین (قیانون اااایی و
قوانین اادی) مشمول تکالیف شهروندان ااتب قانون اااای در هر کشور حکیم قیانون اصیل و
مادر را داشته ،اایر قوانین در روشنی احکام و در مطابقت با آن وضع و تصویب میشیوند ،زییرا
هیچ قانونی نباید منایر قانون اااای باشدب لذا تبعیت از احکام قانون اااای بر همۀ شیهروندان
کشور واجب اات (راولی ،1391 ،ص 243و )244ب

 .3الزام به کسب اطالع از قوانین
یکی از تکالیف شهروندان الزام به کسب اطالع از قوانین اات ،زیرا چنانکه همه میدانیم جهل
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به قانون رافع مسئولیت نیستب فرض بر این اایت کیه پیس از آنکیه قیانون ،تشیریفات رایمی
تصویب ،امضای رئیس جمهور و نشر در روزنامۀ رامی را پشت ار گذاشت ،از تیاریخ مشخصیی
نافذ قلمداد شد  ،از آن پس همۀ افراد نسبت به آن آگا فرض مییشیوند (توحیدخانیه،1388 ،
ص)210ب
کسب اطالع از قوانین به انوان یک تکلیف در قانون اااای افنانستان بهصراحت بیان شید
ااتب بر اااس پاراگراف  2مادۀ  56این قانون «بی خبری از احکیام قیانون ایذر پنداشیته نمیی
شود»ب این یک اصل پذیرفته شدۀ حقوقی اات که جهل یا بیی خبیری از قیانون ایذر پنداشیته
نمیشودب به بیان دیگر ،آگاهی نداشتن از احکام قانون نمیتواند ایبب رفیع مسیئولیت شیخا
شود ،زیرا زمانی که یک قانون از اوی مرجع دارای صالحیت تصویب و مراحل آن طی میشود،
بعد از امضا و قاادتاً پس از انتشار ،نافذ و چنین تلقی میگردد که همۀ مردم از احکیام و نتیای
آن اطالع حاصل کرد اندب تصویب قانون مراحلی دارد که امدتاً بعید از ترتییب طیرش ،تیدقیق و
ن رخواهی روی آن ،به مرجع ذیصالش تصویب فراتاد میشودب در حال حاضر ،این وظیفیه را
نمایندگان مردم در مجالس شورای ملی (پارلمان) انجام میدهندب طرحی کیه از ایوی شیورای
ملی (پارلمان) تصویب میشود ،برای امضا به رئیس دولت ارائه میگرددب پس از امضای قیانون از
اوی رئیس دولت ،مصوبۀ امضاشد برای نشر در روزنامۀ رایمی کیه متعلیق بیه دولیت اایت
فراتاد و پس از نشر و اپری شدن مدت معین قانونی (مدت الزماالجرا شدن قوانین اادی در
افنانستان در خود قانون ذکر می شود و مدت زمان مشخصی کیه از پیی تعییین شید باشید،
وجود ندارد) ،الزماالجرا می شودب پس از آن ،هیچ شخصی نمیتواند اداا کنید کیه از احکیام آن
آگاهی نداشته اات و نباید قانون بر وی اامال گردد (راولی ،1391 ،ص)425ب

 .4پرداخت مالیات
مالیات وجوهی اات که مردم و بنگا های اقتصادی یعنی اشخاص حقیقیی و حقیوقی بیر طبیق
قانون ملزم به پرداخت آن به دولتاند و معموالً بدون چشمداشت بیه خیدمت معینیی پرداخیت
میشود (توکلی ،1382 ،ص)200ب أخذ مالیات از دیرباز برای دولیتهیا امیری گریزناپیذیر بیود
اات ،تاآنجا که میتوان گفت هر دولتی در هر برههای از زمان بهمن یور رفیع نیازهیای جامعیۀ
تحت حاکمیت  ،به شیو های مختلف به وصول مالیات از مردم اقدام کرد و اکنون نیز تعییین
و وصول مالیات ،بی از گذشته مد ن ر متولیان امور اات (آاترکی ،1389 ،ص 88و )89ب
افنانستان مانند اایر کشور ها برای تحقیق اهیداف ملیی و ارائیۀ خیدمات امیومی نیازمنید
دریافت مالیات از شهروندان اات؛ به همین من ور پرداخت مالیات بهانیوان یکیی از تکیالیف
شهروندی در قانون اااای افنانستان پی بینی شد ااتب مادۀ  42قیانون اااایی افنانسیتان
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چنین صراحت دارد« :هر افنان مکلف اات مطابق به احکام قانون بیه دولیت مالییه و محصیول
تأدیه کندب هیچ نوع مالیه و محصول ،بدون حکم قانون وضع نمیشودب اندازۀ مالیه و محصیول و
طرز تأدیۀ آن ،با راایت ادالت اجتماای ،تواط قانون تعییین مییگیرددب ایین حکیم در میورد
اشخاص و مؤاسات خارجی نیز تطبیق میشودب هر نوع مالیه ،محصول و اواید تأدییهشید  ،بیه
حساب واحد دولتی تحویل داد میشود»ب چنانکه مالح ه میشود ،طبیق نیا صیریح قیانون
اااای افنانستان ،پرداخت مالیات یکی از تکالیف اتباع افنانسیتان و نییز اشیخاص و مؤاسیات
خارجی در این کشور شمرد میشودب برابر مادۀ پی گفتیه ،مییزان مالییات را قیانون مشیخا
می کند و میزان آن باید با راایت ادالت اجتماای تعیین گرددب نکتهای دیگری که در میادۀ 42
قانون یادشد به آن تصریح شد  ،این اات که مالیات باید به حساب واحد دولتیی تحوییل داد
شودب این پی بینی قانون اااای به این من ور صورت گرفته که ممکن اات افراد و اشخاصیی
به دروغ خود را نمایندۀ دولت معرفی و از مردم مالیات دریافیت کننیدب بیهمن یور جلیوگیری از
تحقق چنین امری و برای اینکه مالیاتدهندگان به هر کیس و هیر نهیادی جیز دولیت مالییات
نپردازند ،این پی بینی قانونگذار مطلوب و منطقی بهن ر میراد (مستفاد از میادۀ  42قیانون
اااای افنانستان)ب

 .5دفاع از کشور
دفاع از کشور در کلی ترین مفهوم خود ،دربردارندۀ حفاظت از خاک و امنیت کشور و رفا میردم
در برابر نیروهای متخاصمی اات که ممکن اات مرزها و یا خاک کشور مدافع را تهدیید کننید
(قنبری ،1386 ،ص)42ب دفاع از کشور و مرزهای بینالمللی آن بیهشیدت بایید میورد احتیرام و
حمایت اامۀ مردم ااکن در هر کشور باشد و تعدی به آن بهمنزلیۀ تجیاوز بیه کشیور و اقتیدار
امومی قلمداد شودب از طرفی ،قبول و شناخت حقوق و آزادی های مختلف برای اقیوام و قباییل
گوناگون در هر کشوری نباید موجب لطمه به تمامیت ارضی شودب بنابراین ،حفظ تمامیت ارضی
و ااتقالل و یا به ابارتی ،دفاع از کشور وظیفۀ دولت و آحاد ملیت شیناخته مییشیود (زارایی،
 ،1390ص)231ب
طبق احکام قانون اااای افنانستان یکی از تکالیف شهروندان این کشور دفاع از وطن ااتب
چنانکه در مادۀ  55قانون اااای تصریح شد اایت کیه «دفیاع از وطین وجیبیۀ تمیام اتبیاع
افنانستان ااتب شرایط اجرای دورۀ مکلفیت اسکری تواط قانون تن یم میگردد»ب بیر اایاس
حکم مادۀ  5قانون اااای افنانستان ،دفاع از ااتقالل ،حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و تیأمین
قابلیت دفاای کشور از جملۀ وظایف دولت ااتب دولیت امیور یادشید را بیهواییلۀ پراینل ییا
موظفین مربوط انجام می دهدب این موظفین شامل شهروندان کشیور مییباشیند؛ اایم از اینکیه
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صاحبمنصب باشند یا افراد ن امی و امنیتیب مادۀ  55قانون اااای ،دفاع از وطن را تکلییف ییا
وظیفۀ همۀ شهروندان کشور مقرر داشته ااتب مطیابق میادۀ یادشید هیر تبعیۀ کشیور در هیر
موقعیتی که قرار داشته باشد ،با درن ر داشتن توان و امکانات و موقعیت خود تکلیف دارد تیا از
منافع و مصالح االی کشور خود دفاع نماید (مستفاد از مادۀ  55قانون اااای افنانستان)ب

 .6مشارکت فعال در حالت جنگ
شهروندان جوامع مختلف از چند جهت بهنوای در جنگ مشارکت دارندب برای اشار به بارزترین
نمونۀ این مشارکت میی تیوان از ااضیای حرفیه ای نیروهیای مسیلح ،کارمنیدان ییا کارفرماییان
شرکت هایی که کاال و خدمات در اختیار نیروهای مسلح قرار میدهند ،پرداختکنندگان مالیات
و نیز از اهدافی نام برد که از هنگام ابیداع و تکامیل قیدرت ن یامی در صیورت وقیوع جنیگ در
معرض تخریب و ویرانی قرار میگیرندب نکتۀ قابلتوجه آن اات که هریک از ما بهانیوان فیردی
با دیدگا خاص ،یعنی شخصی که تأثیرگذار و تأثیرپذیر از دیگران اات ،درگیر جنیگ هسیتیمب
به این لحاظ ،دخالت در جنگ واقعیتیی گریزناپیذیر و نیه ضیرورت ًا خوشیایند زنیدگی محسیوب
میشود (میرطاهر ،1381 ،ص)110ب
افنانستان کشوری اات که نام با جنگ های داخلی و تجاوزات خارجی گر خورد اایت
و در اثر این جنگها ااتقالل ،تمامیت ارضی و منافع و مصالح ملی آایب دیید انیدب بیهمن یور
دفاع از منافع و مصیالح ملیی و دفیاع از اایتقالل و ارزشهیای جامعیۀ افنیانی ،قیانون اااایی
افنانستان ضمن برشمردن و شنااایی حقوق اتباع به برجسته ااختن و شنااایی تکالیف اتبیاع
نیز پرداخته ااتب در این قانون ،مشارکت در جنگ بهانوان یکی از تکالیف اتباع شنااایی شد
ااتب مادۀ  49قانون اااای افنانستان در خصوص مشارکت افنانها در جنگ چنیین صیراحت
دارد« :اهم گیری فعال در حالت جنگ ،حوادث و اایر حیاالتی کیه حییات و آایای اامیه را
تهدید کند ،از وجایب ملی هر افنان میباشد»ب طبیق میادۀ پیی گفتیه ،مشیارکت در جنیگ از
اهمیت زیادی برخوردار اات تا جایی کیه از تکیالیف ملیی اتبیاع افنانسیتان شیمرد مییشیود
(مستفاد از مادۀ  49قانون اااای افنانستان)ب

 .7مشارکت فعال در حالت بروز حوادث
حوادث اجتماای گوناگون هستندب جهل و نادانی ،غفلت و بیخبری ،شیوع خرافات گونیاگون در
حوز های مختلف ،تنبلی ،گدایی ،ولگردی ،مزاحمت بیرای اشیخاص ،جناییات ،مفااید اخالقیی
گوناگون ،ادم اهتمام خانواد به تربیت فرزندان ،ادم تقید به مبانی و اصول ،امور منافی افیت،
قمار ،ااتیاد به تریاک یا مخدرات دیگر و ن ایر آن از زمینههای ایجاد حیوادث در ییک اجتمیاع
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محسوب می شوندب انسان در جامعه مکلف اات که کار کند و وظایف خود را انجام دهد و هییچ
کس از ادای این وظایف معاف نیست (غنی ،1324 ،ص)7ب
اشتراک و اهم گیری فعال در رفع و جلوگیری از حوادث و نیز ایایر حیاالتی کیه حییات و
آاای امومی را تهدید میکند به انوان یکی از تکالیف ملیی شیهروندان افنانسیتان در قیانون
اااای ایین کشیور پیی بینیی شید اایتب میادۀ  49قیانون اااایی افنانسیتان در خصیوص
اهمگیری و مشارکت افنانها در حالت جنگ ،حوادث و اایر حاالت چنیین تصیریح مییکنید:
«اهم گیری فعال در حالت جنگ ،آفات و اایر حاالتی که حیات و آایای امیومی را تهدیید
کند ،از وجایب ملی هر افنان میباشد»ب برابر مفاد میادۀ یادشید در قیانون اااایی افنانسیتان،
اتباع این کشور تکلیف به مشارکت و اهمگیری در رفع و جلوگیری از بیروز آاییبهیا و ایایر
حاالتی دارند که حیات و آاای اامه را مورد تهدید قرار دهدب پس این دولت اات که تعییین
میکند که چه امل و یا حادثهای بهانوان آفت یعنی آایب قلمداد ،و بااث میشود که حییات
و آاای اامه تهدید شودب بنابراین ،دولت افنانستان هر زمانی که الزم دید میتواند اتباع خیود
را ملزم به اهمگیری در حالت جنگ ،آایبها و اایر حاالتی نماید که بهطور بالقو مییتواننید
حیات و آاای امومی را مورد تهدید قرار دهندب

 .8رعایت نظم و امنیت عمومی
حکومت ها برای حفظ ن م امومی و آرام اجتماای ناچار به وضع قواادی هسیتند تیا روابیط
شهروندان بهگونه ای تن یم شود که هر کس بدون ایجیاد تهدیید بیرای امتیازهیای دیگیران ،از
امتیازهای خوی بهر گیردب به همین دلیل اایت کیه راایکوپاوند ،پاییهگیذار جامعیهشناایی
حقوقی امریکا ،حقوق را مهندای اجتماع مینامد (ااماایلی ،1379 ،ص)264ب
بدون تردید یکی از وظایف بزرگ و مهم افیراد در قبیال جامعیهشیان رااییت و حفیظ ن یم
امومی اات ،زیرا برای تحقق حقوق و آزادیها ،ااتقرار صلح و ثبات و ایجاد فرصت بیهمن یور
پیشرفت در ارصه های گوناگون زندگی از اهمیت زییادی برخیوردار اایتب بیهابیارتی ،رااییت
نکرد ن ن م امومی و مختل ااختن آن ابب ناتوانی افراد در ااتفاد از حقوق و آزادیها اات
و راایت حقوق بشر را با مشکالت و چال های زیادی مواجیه مییایازدب حقیوق ،حیافظ ن یم
امومی ااتب دامنۀ تمام آزادی ها تا آنجاات که ن م امومی آایب نبیند (اایماایلی،1379 ،
ص)264ب
با توجه به اهمیت زیادی که راایت و حفظ ن م امومی از آن برخوردار اایت ،ایین امیر در
مهمترین اند حقوقی افنانستان به انوان یکی از تکالیف اتباع این کشور مید ن یر قیرار گرفتیه
ااتب در مادۀ  56قانون اااای افنانستان در این زمینه چنین تصیریح شید اایت« :پییروی از
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احکام قانون اااای ،اطاات از قوانین و راایت ن م و امن اامه وجیبیۀ تمیام میردم افنانسیتان
اات»ب چنانکه مالح ه می شود طبق نا صریح قانون اااای افنانستان راایت ن یم امیومی
که با انوان ن م اامه از آن نام بیرد شید اایت ،یکیی از تکیالیف شیهروندان افنیان شیمرد
میشودب پیروی از احکام قانون اااای و اایر قوانین به نوای اشار بیه حاکمییت قیانون دارد و
حاکمیت قانون و راایت ن م امومی ارتباط ناگسستنی دارند (مستفاد از مادۀ  56قانون اااای
افنانستان) ،زیرا یکی از مهم ترین لوازم برقراری حاکمییت قیانون ،برقیراری ن یم و انضیباط در
تعامل میان شهروندان با یکدیگر از یک او و با دولت از اوی دیگر ااتب بیدیهی اایت کیه در
برقراری حاکمیت قانون ،اقتدار دولت و قدرت فائقۀ این نهیاد بیر شیهروندان ،یکیی از ملزومیات
اصلی شمرد می شود و این اقتدار الزم برای برقراری ن م ،در مواقع بسیاری موجب محیدودیت
اامال آزادی ها و به ابارت دیگر ،ابب تعارض احتمالی میان ن م و آزادی مییگیرددب بیه ایین
ترتیب اااااً یکی از مسائل بنیادین حقوق و ایاات ،تعریف رابطیۀ ن یم و آزادی و ایازگاری
میان این دو مفهوم بهظاهر متناقض بود اات؛ چراکه فرد با گردن نهیادن بیه ن یم ایاایی و
اجتماای و خصوصاً تبعیت از قوانین متعدد ،از بخ زیادی از آزادی خوی محیروم مییشیود
(مرکز مالمیری ،1385 ،ص)82ب

نتیجه
ازآنجایی که حقوق و آزادیهای افراد در جریان جنگهای اول و دوم جهیانی بیهطیور گسیترد
نقض شد بود ،ااالمیۀ جهانی حقوق بشر با هدف شنااایی و احتیرام مجیدد بیه ایین حقیوق و
آزادیها از اوی اازمان ملل متحد تدوین و تصویب شدب بنابراین ،این ااالمیه بهگونهای کیه از
نام آن پیداات به شنااایی مجدد حقوق و آزادی ها پرداخته اایت و بیه تکیالیف افیراد کمتیر
اشار داردب این ااالمیه تعیین تکالیف افراد را به خود جوامع واگذار نمود اایت تیا بیر حسیب
مقتضیات و مصالح خود در این زمی نه اقیدام نماینیدب در ااالمییۀ جهیانی حقیوق بشیر و قیانون
اااای افنانستان افزون بیر اینکیه مصیادیق مختلیف حقیوق بشیری و آزادیهیا پیی بینیی و
بهرامیت شناخته شد اند ،به تعیین تکالیفی نیز در دو اند پی گفته مبادرت گردیید اایتب
ااالمیۀ جهانی حقوق بشر بیشتر تأکیید بیر شناایایی و حماییت از مصیادیق حقیوق بشیری و
آزادی ها دارد ،بنابراین ،کمتر به تکالیف افراد توجه کرد و تعیین تکالیف افراد را بیه جامعیهای
واگذار نمود اات که افراد به آن متعلق هستند و آن جامعه رشد آزاد و کامل شخصییت آنهیا
را فراهم میآوردب با توجه به این امر و با درن ر داشتن ااتقالل ،حاکمییت ملیی ،وحیدت ملیی،
پااداری از تمامیت ارضی و تقویت بنیادهای ایاای ،اجتماای ،اقتصیادی و دفیاای ،در قیانون
اااای افنانستان برای شهروندان این کشور یک اری تکالیف درن ر گرفته شد ااتب ااتفاد
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از حقوق و آزادیها طبق قانون ،دفاع از کشور ،پرداخت مالیات ،مشارکت در حالت جنگ و بروز
حوادث ،پیروی از قیانون اااایی و ایایر قیوانین و رااییت ن یم و امنییت امیومی از تکیالیف
شهروندان افنانستان محسوب میشود که در قانون اااای این کشور به آن تصریح شد ااتب
در ااالمیۀ جهانی حقوق بشر تعیین تکالیف و ایجاد محدودیت در حوزۀ حقوق و آزادیهای
افراد منوط به تحقق شرایطی ااتب تعیین تکالیف و محدودیتها باید طبق قانون باشد و اهداف
و ارزش هایی را (همچون تأمین شنااایی حقوق و آزادیهای دیگران و جلوگیری از نقیض ایین
حقوق و آزادی ها) توجیه نمایدب ادم تصریح ااالمییۀ جهیانی حقیوق بشیر در برشیمردن تمیام
تکالیف افراد ،حداقل میتواند ناشی از دو دلیل باشد:
اول اینکه ااالمیۀ یادشد انوان «ااالمیۀ جهانی حقوق بشر» را دارد ،نه «تکالیف بشیر» ،و
به دلیل نقض گستردۀ حقوق بشر و قانونشکنیها در جرییان و پیس از جنیگهیای اول و دوم
جهانی ،از اوی مجمع امومی اازمان ملل متحد تدوین و تصویب شدب بنابراین ،یکی از اهداف
امدۀ ااالمیۀ جهانی حقوق بشر شنااایی مصادیق حقوق بشری و آزادیها و حمایت و تضمین
آنها بود ااتب به همین الت اات که این ااالمیه بیشیتر بیه شناایایی و برشیمردن حقیوق
انسانها توجه نمود اات تا به تعیین تکالیف آنهاب
دلیل دوم اینکه هر جامعهای بنابر ااتقالل ،تمامیت ارضی ،ن م و امنیت امومی ،اهیداف و
منافع ملی خود بهتر تشخیا میدهید کیه افیراد متعلیق بیه آن جامعیه بایید از چیه تکیالیفی
برخوردار باشندب با توجه به این امر اات که در ااالمیۀ جهانی حقوق بشر تصریح شد اات که
هر کس در مقابل جامعهای وظیفه دارد که رشد آزاد و کامل شخصیت او را فراهم نمایدب
در ااالمیۀ جهانی حقوق بشر به این امر مهم نیز توجه شد اات کیه ایجیاد محیدودیت در
حوزۀ حقوق و آزادیهای افراد و تعیین تکالیف برای آنها نبایید بییحیدوحصیر و خودایرانه و
بدون ضابطه باشد ،بلکه تصریح شد اات که ایجاد محدودیتها در حوزۀ حقوق و تکالیف افراد
باید منحصراً قیانونی باشید؛ یعنیی قیانون گیذار هیر کشیوری الزم اایت در قالیب قیانون بیرای
شهروندان تعیین تکلیف نماید و اتباع آن کشور از قبیل بداننید کیه در جامعیه چیه تکیالیفی
متوجۀ آنهااتب همچنین در این ااالمیه تصریح شد اات ،محدودیتها و تکیالیفی کیه بایید
طبق قانون باشند ،الزم اات اهیداف و ارزشهیایی ماننید تیأمین شناایایی و رااییت حقیوق و
آزادی های دیگران ،مقتضیات صحیح اخالقی ،ن م امیومی و رفیا همگیانی را توجییه نماینیدب
بنابراین ،ایجاد محدودیتها و تعیین تکالیف نهتنها باید طبق قانون باشد ،بلکه نیاز اات اهیداف
و ارزش هایی را در خود داشته باشدب زیرا ممکن اات کشوری طبیق قیانون بیرای شیهروندان
تعیین تکلیف کرد باشد ،ولی این قانون اادالنیه و ایازگار بیا میوازین و اصیول حقیوق بشیری
نباشد؛ مانند قوانینی که در افریقای جنوبی الیه ایا پواتان وضع شد بودب در افریقای جنوبی
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قوانین بسیاری ازجمله قانون اااای تبعیض آمیز بیود؛ بیرای ملیال ،قیانون بیانتو کیه در ایال
1964م بهتصویب راید ،ایا پواتان را از ابور و مرور و ااتفاد از اایر حقیوق و آزادیهیا در
 87درصد از خاک این کشور محروم کرد بودب
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