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اعـالم مـي   ) بيانيه حقوق زن ( مطالبات زنان را بصورت, مرد تحقق اهداف برابري طلبانه زن و

هوشـياري و فعاليـت     , بي شك تحقق هر بند و يا كل مطالبات اين بيانيه به ميزان اتحاد             . نمايد

مـا فعاليـت    . گاهانه و مبارزه قدم به قدم زنان و مردان خواهان آزادي و برابري بستگي دارد              آ

در اين راستا را در دستور كار بخشـهاي مختلـف تشـكيالت كومـه لـه قـرار ميـدهيم و همـه                        

لب را به فعاليت پيگير براي تحقق بندهاي اين بيانيه در جهت بـه حركـت                انسانهاي برابري ط  
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  حقوق اقتصادي

 

 .اشندزنان بايد از حق اشتغال وآزادي در انتخاب شغل بر خوردار ب_1

  

. حق همه زنان و مـردان اسـت       , حق همة افراد جامعه     , داشتن كار و آزادي در انتخاب شغل      

كليه محدوديتهاي قانوني در مورد كار زنان در رشته   . كلية قوانين ناقض اين حق بايد لغو شود       

اشتغال زنان نبايد منوط به اجـازه شـوهر و يـا پـدر و               . ها و عرصه هاي مختلف بايد الغا گردد       

  . برادر باشد

زنان بايد بتوانند در زندگي توليدي جامعه شركت كننـد و از اسـتقالل اقتصـادي برخـوردار                  

دولت موظف است كه امكان اشـتغال زنـان را در جامعـه تسـهيل نمايـد و بـراي رفـع               , باشند

  . محدوديتهاي اجتماعي وفرهنگي در مورد كار زنان اقدامات ويژه بعمل آورد

  . ر حسب جنسيت در امر اشتغال ممنوع استهرگونه تبعيض ب_ 2

بـر حسـب جنسـيت      , يا ارتقا مرتبه شغلي   , اعمال هرگونه تبعيض و نابرابري در امر استخدام         

تخصيص شغلها و عرضه آن بر حسب جنسيت بايـد ملغـي شـود و زنـان و             . بايد  ممنوع گردد   

  .ني برخوردار باشندمردان براي استخدام و پذيرفته شدن به كارهاي مختلف از حقوق يكسا

  .فرصت و امكاناتي برابر با مردان داشته باشند, زنان بايد در امر يافتن شغل_3

بايد عقب  ماندگيهائي  كه شـرايط     , بمنظور رفع تبعيض ميان زنان و مردان در عرصه اشتغال         

مهارتها و تخصصهاي حرفه    , سطح  آموزش  . اجتماعي موجود به زنان تحميل نموده جبران شود       

ي زنان بايد ارتقا يابد و شرايط اجتماعي و فرهنگي الزم  براي  از بين رفتن تقسيم شـغلها بـه                     ا

به اين منظور اوالً دولـت بايـد كالسـها و دوره هـاي ويـژه سـواد                  . مردانه و زنانه فراهم گردد    

آموزشي و تخصصي براي زنان ايجاد نمايد و ثانياً نهادهاي آموزشـي و ارتبـاط جمعـي                 , آموزي

د زنان و مردان را به ورود به عرصه هاي شغلي و تخصصي كه تاكنون صرفاً و يا عمـدتاً در                     باي

  . ترغيب و تشويق نمايد, انحصار جنس ديگر بوده است



  .كليه مشاغل بايد بر مبناي معيارهاي عيني يكساني ارزيابي  و طبقه بندي شوند_ 4

 آن را زنـان تشـكيل ميدهنـد         اغلب در مشاغل زنانه و رشته هايي كه بخش عمـده شـاغلين            

بمنظور رفع اين نـابرابري الزم اسـت كـه          . سطح دستمزدها پائين تر از رشته هاي مشابه است        

شغلي در تمام رشته ها بر مبناي معيارعاي عيني يكساني نظيـر           سطح حقوق پايه و كليه مزاياي     

  سابقه و تخصص, شدت كار, سختي كار

  .رگر تعيين گرددكارگران و كامالً مستقل از جنسيت كا

  .در ازاي كار برابر مزد برابر پرداخت گردد_5

اين تبعيض  , در شرايط كاري يكسان  عمدتاً به زنان مزد كمتري از مردان پرداخت مي شود              

براي تحقق واقعي و عملي اصل دستمزد برابر به ازاي كـار برابـر بايـد                . بايد كامالً از بين برود    

.  در كليه مشاغل بـراي زن و مـرد بـه يكسـان تعيـين شـود                 حقوق پايه و كليه  مزاياي شغلي      

  دريافتيهاي مختلف نظير حق مسكن

  . اوالد و غيره بايد به يكسان به مردان و زنان تعلق بگيرد

  زنان و مردان بايد به يكسان از بيمه هاي اجتماعي بر خوردار باشند_. 6

دي و بيمه از كار افتادگي قـرار        بيمه سالمن , كليه افراد جامعه بايد تحت پوشش بيمه بيكاري       

  هرفرد. بگيرند

بايـد بيمـه بيكـاري    , اعم از زن و مرد كـه نتوانـد شـغلي بيايـد    ,  سال آماده به كار    18باالي  

به افراد زير   .  سال بايد بيمه  سالمندي دريافت دارند       55زنان و مردان باالتر از      . دريافت كند 

اين حقوق  .  ند بيمه از كارافتادگي تعلق ميگيرد      سال كه به هر دليل از كار افتاده شده باش          55

  .بايد مستقل از وضعيت شغلي و حق بيمه همسر به زنان تعلق گيرد

  . براي زناني كه ناگزير به شب كاري هستند بايد امكانات ويژه ايجاد گردد_7

مگر در آن رشـته هـايي كـه         , كار شبانه چه براي  زنان و چه براي مردان بايد ممنوع گردد            

دولت و كارفرمايان موظفنـد     , شب كاري را ايجاب نمايد    , فاه اجتماعي و يا ملزومات تكنيكي     ر

كه در اين رشته ها امكانات و تسهيالت الزم از قبيل وسيله رفت و امد براي كار شبانه زنان را                    

 سال در هيچ شرايطي نبايـد بـه شـب كـاري گمـارده          3والدين كودكان كمتر از     , فراهم كنند 

  .شوند



  . روز مرخصي ماهيانه برخوردار باشند2زنان شاغل بايد از حق _8

 روز مرخصي بـدون  2در هر ماه , زنان حق دارند كه بمنظور استراحت در دوره عادت ماهانه     

  . كسر حقوق و مزايا داشته باشند

سپردن هر نوع كار زيان آور به زنان باردار و يا هر نوع كاري كه به تشـخيص مراجـع                    _9

  . المت مادر با جنين لطمه مي زند ممنوع  استپزشكي به س

بـدون كسـر    , كار فرما موظف است به زنان بارداري كه به چنـين كارهـايي اشـتغال دارنـد                

زنان شاغل در اين رشته ها بايد        , هر گاه اين امر ممكن نياشد     . كار مناسبي بسپارد  , دريافتي ها 

  . مل بر خوردار باشنددر تمام طول بارداري از مرخصي با حقوق و مزاياي كا

  . اخراج زنان باردار ممنوع است_10

بســياري از كارفرمايــان بخــاطر ســودجويي و بــراي ســر بــاز زدن از رعايــت حقــوق زنــان 

از اينرو بايد اخراج زنان باردار بـه هـر          , آنان را تحت بهانه هاي مختلف اخراج مي كنند        ,باردار

  .دليل و بهانه اي ممنوع گردد

  .ز مرخصي كافي براي زايمان برخوردار باشندزنان بايد ا_11

,  هفتـه پـس از زايمـان       8 هفتـه قبـل و     8,  هفته مرخصـي ويـژه زايمـان       16زنان بايد از حق     

در , مدت مرخصي ويژه زايمان ميتواند به تشخيص پزشك افزايش پيدا كنـد           . برخوردار باشند 

مرخصي زايمان بايد   . دددورة مرخصي زايمان بايد حقوق و مزاياي كامل به زنان پرداخت گر           

كارفرما حق ندارد شغل زن را پس از بازگشت بـه كـار تنـزل               . جزو سابقه كار محسوب شود    

  . دهد

  . والدين بايد از مرخصي كافي براي نگهداري از نوزاد بر خوردار باشند_12

شته مادر يا پدر نوزاد تازه متولد شده بايد حق دا         , عالوه بر مرخصي پس از زايمان براي مادر       

 هفتـه مرخصـي بـدون كسـر     24باشند تا  پيش از موعد اسـتفاده از مهـد كـودك حـداقل از      

اولياي نوزاد ميتوانند با توافـق      . دريافتي ها براي نگهداري و مراقبت از نوزاد خود استفاده كنند          

مشترك اين مرخصي را ميان خود تقسيم كنند و يا يكي از طرفين از تمام مرخصي بر خـوردار                  

ا رفتن كودك به مهد كودك وظيفه نگهداري از ان به عهدٍه يكـي از والـدين بـا حفـظ                     ت, شود

همچنين بمنظور تسـهيل    . دستمزد از بودجه كارفرما يا صندوق بيمه اجتماعي دولت خواهد بود          

 هفته مرخصي با حقـوق در زمـان         2بايد از حق    , وظايفي كه پدر در بدو تولد نوزاد بعهده دارد        



مرخصي والدين براي نگهداري نوزاد بايـد جـزو سـابقه كـار انهـا           . ردار باشد برخو, تولد نوزاد 

  .محسوب گردد و شغل آنان پس از بازگشت به كار نبايد تنزل پيدا كند

  

  .به مادران شاغلي كه به نوزادان خود شير ميدهند_13

راني كه  روز كار ماد  .  نوبت نيم ساعته در روز فراغت داده شود        2بايد به اين منظور حداقل       

  .  ساعت تجاوز كند6به نوزاد خود شير ميدهند نبايد از 

  

  حقوق زن در خانواده

  
  

  .     زنان در امر ازدواج و انتخاب همسر ازادند14

تحميل هر نوع فشـار از    . ازدواج بايد پيوندي داوطلبانه و بر مبناي تمايل و عالقه طرفين باشد           

و يا واداشتن بـه ازدواجـي ناخواسـته ممنـوع           , واج  جانب خانواده به دختران براي ممانعت ازد      

  . مجرمين قابل تعقيب و مجازات قانوني هستند. است و جرم محسوب مي شود

  .  معامله گري در ازدواج ممنوع است_ 15

از جملـه شـيربها و   . سنن و رسومي كه ازدواج را به يك معامله بـدل مـى كنـد           , كليٍه قوانين 

  .  ديگري از اين قبيل ممنوع استمهريه و هر نوع رسم و قانون

مراسـم و سـنن     . تنها ازدواج مدني كـافي اسـت      , براي برسميت شناخته شدن ازدواج    _ 16

  .  ازدواج امر خصوصي افراد است

تنها ازدواج مدني يعني ثبت در دفـاتر دولتـي          , اما براي انكه ازدواج رسميت قانوني پيدا كند       

ازدواج شرعي رسميت قانوني ندارد و براي ثبت در         . بدون هيچ رسم و ائين مذهبي كافي است       

تعاليم مذهبي مبلغ و اشاعه دهنده افكار مرد ساالرانه         , دفاتر نيز نيازي به ازدواج شرعي نيست      

بـه رسـميت نشـناختن ازدواج مـذهبي كمـك           . و تبعيض اميز نسبت به زنان در خانواده است        

خـانواده كوتـاه شـود ودر خـانواده         ميكند تا دست مذهب از سلسله مراتـب مـذهبي از امـور              

  . مناسبات برابري ميان زن  و مرد برقرار گردد

افراد و مراجع مذهبي كه افـراد زيـر   .  سال ممنوع است18ازدواج زنان و مردان زير   _ 17

  .مجرم محسوب مي شوند,  سال را عقد شرعي مىكنند18



تعيـين  .  روحي داشته باشـند    زنان و مردان بايد پيش از ازدواج امكان رشد و تعالي جسمي و            

 سال بمنظور انست كه همگان بخصوص زنان فارغ از وظـايف و مسـئوليت هـاي                 18حدنصاب  

  . برخوردار شوند, و پرورش الزم براي رشد فرد خانوادگي از حداقل اموزش

  . سال ممنوع است16با دختران زير )  سال18باالي (رابطه جنسي افراد بالغ _ 18

 سال در زمره سواستفاده هـاي       16 سال با نوجوانان زير      18ي افراد باالي  برقراري رابطه جنس  

در ايـن مـوارد موافقـت       . جنسي از كودكان و نوجوانان قـرار دارد و جـرم محسـوب مىشـود              

  . دختران براى بر قراري رابطه جنسي اعتبار قانوني ندارد

  .  تعدد زوجات ممنوع است_ 19

 عشـيرتي و فئـودالي اسـت كـه بوسـيله مـذهب و               تعدد زوجات بازمانده رسوم عقب مانـده      

  . فرهنگ مرد ساالر تحكيم و تثبيت شده است و بايد فوراً ممنوع گردد

  . صيغه ممنوع است_ 20

زنان بخاطر فقر و احتياج مـادي تـن بـه           . صيغه توجيه مذهبي تن فروشي و نوعى فحشا است        

هنده و واسـطه ايـن نـوع فحشـا          صيغه ميدهند و مقامات و كارگزاران  مذهبي عامل و اشاعه د           

صيغه بايدمطلقاً ممنوع اعالم گردد و عوامـل ان تحـت پيگـرد وتعقيـب  قـانوني قـرار                    . هستند

  . بگيرند

كليه قوانيني كه مرد را در موقعيت برتر و در مقام رياست خـانواده قـرار ميدهـد               _ 21

  .بايد لغو گردد

در قبال فرزندان و    , ابر در قبال يكديگر   زن و مرد بايد از حقوق ومسئوليت كامالً يكسان و بر          

  . در تمام جنبه هاي زندگي خانواده بر خوردار باشند

قانوني كه تنها حـق مـردان را در         . محل زندگي بايد با توافق مشترك طرفين انتخاب شود        _ 

  . تعيين محل سكونت برسميت مىشناسد بايد لغو شود

  . به اجازه از شوهر گرددحق زنان براي كار كردن ومسافرت نبايد منوط _ 

زن و مـرد پـس از       . نام خانوادگي شوهر نبايد الزاماً نام خـانوادگي خـانواده تلقـي گـردد             _ 

ازدواج در حفظ نام خانوادگي خود و يا تغيير ان و تعيين نام خانوادگي فرزنـدان حقـوق برابـر                    

  . دارند

  .   ن ممنوع استاز قبيل كتك زدن ز, هرگونه اعمال زور و خشونت در خانواده_ 22

  



اعمال خشونت به زنان در خانواده جرمي اجتماعي محسوب مي شود و مستقل از شكايت زن                

  . مي بايد تحت تعقيب قانوني قرار بگيرد

كليه قوانين شرعي و عرفي كه تحـت عنـوان دفـاع از نـاموس و شـرف در جـرم                     _ 23

  . بايد لغو گردند, مرتكبين جنايت عليه زنان تخفيف ميدهند

قب ماندگيهاي فرهنگي و تعصبات مذهبي تحت عنوان ناموس پرستي امنيت روحـي و جسـمي                ع

دولتهاي مذهبي و بسياري از قوانين شرعي و عرفي اين عقـب            , زنان بسياري را به خطر مي اندازد      

  . ماندگيها و تعصبات را تطهير و پاسداري مىكنند و به آنها دامن مىزنند

 زنان الزم است تا اين قوانين فوراً ملغي شوند و براي جناياتي كه              بمنظور حمايت از حقوق انساني    

و يا هر فرد ديگري نسبت به زنان تحت عنوان دفاع از ناموس و نظاير , شوهر, برادر, از طرف پدر

  . مجازات سنگيني تعيين گردد, آن صورت مىگيرد

راثـت بايـد لغـو      هرگونه تبعيض و نا برابري ميان زن ومرد در قوانين مربوط بـه و             _ 24

  . گردد

اين احكام مطلقاً اعتبار    , بر تبعيض عليه زنان استوار است     , ااحكام مذهبي و شرعي مربوط به ارث      

  .قانوني ندارد

امتيازات قانوني مردان و سلسله پـدري در مسـاله قيوميـت و حضـانت بايـد لغـو                   _ 25

  . گردد

. مسـئوليت يكسـاني برخوردارنـد     پدر و مادر در مساله قيوميت و حضانت فرزندان از حقـوق و              

دادگاه بر , قيوميت و حضانت كودكان در صورت فوت پدر حق مادر است در صورت فوت والدين         

  . اساس مصالح كودكان تصميم مي گيرد

  . هر گونه نا برابري ميان زن ومرد در امر طالق بايد لغو گردد_ 26

قانون بايد در صورت تمايل هر يـك    , زنان و مردان بايد به يكسان از حق طالق برخوردار باشند          

  . جدائي آنها را به رسميت بشناسد, چه زن و چه مرد, از طرفين

امتيازات شرعي و حقوقي ويژه مردان در مورد حضانت و قيومت كودكان پس از طـالق بايـد                  _ 

 پس از جـدائي   , زن و مرد از حقوق  و وظايف يكساني در قبال فرزندان خود برخودارند             , لغو گردد 

دادگاه صالح بايد بر ااين مبنا و بر مبناي تـامين بهتـرين شـرايط رشـد و تربيـت كودكـان نحـوه                        

اولويت سرپرسـتي   , در صورت تمايل و واجد شرايط بودن مادر       , سرپرستي كودكان را تعيين نمايد    



مادر يا پدر را كه سرپرستي كودكان را به عهـده           , دولت بايد در صورت لزوم    , فرزند با مادر است   

  . مىگيرند از لحاظ مالي ياري دهد

  . هر گونه تبعيض به ضرر زنان در تقسيم اموال خانواده هنگام طالق بايد لغو شود_ 

  . حقوق مادري بايد مستقل از ازدواج به رسميت شناخته شود_ 27

بايـد از كليـه حقـوق فـردي و اجتمـاعي مـادري              , زناني كه بدون ازدواج داري فرزند مىشـوند       

  . فرزندان آنها نيز بايد كليه حقوق اجتماعي را دارا باشند, اشندبرخوردار ب

  . روابط خصوصي زن و مرد محترم است و از هر گونه تعرض بايد مصون باشد_ 28

هرگونه دخالت دولت و يا دخالت افراد و مراجـع ديگـر در روابـط خصوصـي ميـان زن و مـرد                       

  . ممنوع است
  

  حقوق اجتماعي و سياسي
  

  . ردن و انتخاب شدن بايد حق برابر زنان و مردان باشدانتخاب ك_ 29

, زنان و مردان بايد به يكسان از حق انتخاب كردن و انتخاب شدن در كليه ارگانهاي قانونگذاري                

كليه قوانين محدود كننده ايـن      , قضايي و ااجرايي در كليه سطوح محلي و كشوري برخوردار باشند          

  . حق بايد فوراً لغو گردد

كليه قوانين و مقرراتي كه ازادي زنان در لباس پوشيدن را مقيد مىكند بايد لغـو                _ 30

  . گردد

اعم از دولتي و    , نوع لباس و شيوه لباس پوشيدن امر خصوصي هر فرد است و هيچ مقام و نهادي               

تعيـين نـوع    , زنان در  نحوه لباس پوشيدن كـامالً ازادنـد         , حق دخالت در آن را ندارد     , غير دولتي 

  . لباس براي زنان و تحميل حجاب اجباري مطلقاً ممنوع است

مكانهـا و وسـايل نقليـه       , هرگونه جداسازي ميان زنـان  و مـردان در اجتماعـات           _ 31

  . همگاني مطلقاً ممنوع است

  .كليه محدوديتهاي تحميلي در اين زمينه بايد فوراً لغو گردد

  .  پرورش بايد لغو گرددهرگونه تبعيض بر حسب  جنسيت در زمينه آموزش و_ 32

كليه دروس و دوره هاي آموزشي براي دختران و پسران در مدارس و اموزشگاههاي عالي بايـد                 

در كليـه   , تقسيم قانوني و عملي رشته هاي آموزشي به زنان و مردان بايد لغو گـردد              , يكسان شود 



ي ورزشـي شـركت     زنان حق دارند در كليه رشـته هـا        , كالسها بايد مختلط باشد   , سطوح آموزشي 

  . كنند و بايد از كليه امكانات ورزشي برخوردار باشند

  . براي سوادآموزي و تحصيل زنان بايد تسهيالت و امكانات ويژه اي فراهم گردد_ 33

  

بسياري از زنان بخاطر شرايط زندگي و موقعيـت اجتماعيشـان از سـوادآموزي و تحصـيالت                 

قب ماندگي بايد عالوه بر برقراري آموزش و پرورش         براي جبران اين ع   , باالتر محروم بوده اند   

 سال كالسهاي ويژه سواد آمـوزي و ادامـه          18رايگان و اجباري براي كليه افراد كشور تا سن          

تحصيل براي بزرگساالن در سطوح مختلف داير گردد و تسـهيالت الزم بـراي شـركت وسـيع          

  . زنان در اين كالسهاي با امكانات رايگان  دولت فراهم شود

  . مهدكودك و كودكستان بايد در شهرها و روستاها در سطح وسيعي ايجاد گردد_ 34

براي فراهم كردن زمينه مشاركت فعال زنـان در زنـدگي اجتمـاعي الزم اسـت نگهـداري و                   

باين منظور بايد در واحدهاي كـار  , مراقبت از كودكان هرچه بيشتر توسط جامعه صورت گيرد   

والـدين  . ي بطور وسيعي مهدكودك و كودكسـتان ايجـاد گـردد          و محله هاي شهري و روستاي     

كودكان بايد امكان دسترسي و استفاده سهل و رايگان از مهدكودك و كودكسـتان را داشـته                 

  . دولت و كارفرمايان موظف به ايجاد و تامين مالي اين موسسات هستند, باشد

در زندگي اجتماعي بايد    زنان بايد از فشار كار خانگي رهايي يابند و شركت آنها            _ 35

  .تسهيل شود

انجام امور منزل و مراقبت از خانواده بخش اعظم وقت و انرژي جسمي  و فكري زنـان را بـه                     

خود مىگيرد ومانع بزرگي براي پرورش استعدادهاي زنان و محـدويت جـدى اي بـر امكـان                  

 و  تحقـق علمـي حقـوق وآزادي هـاي فـردي          , حضور و شركت زن در زندگي اجتماعي اسـت        

  .تنها به درجه اي ممكن است كه زنان از قيد كار خانگي رها شده باشند, اجتماعي زنان

و براي اينكـه مـردان  و زنـان در كنـار             , كار خانگي امر مشترك مرد و زن در خانواده است         

تسـهيل  , از مشاركت در زندگي اجتماعي و از فراغت فردي برخوردار باشند          , انجام كار خانگي  

  . ه بيشتر كار خانگي توسط جامعه امري حياتي استو انجام هر چ

بخش عمده كار خانگي هم امروز ميتواند و بايد توسـط جامعـه سـازمان داده شـود و انجـام         

بخش اجتناب ناپذير كار خانه نيز ميتواند و بايـد بـا توليـد و عرضـه مناسـبتر و بيشـتر                      , گيرد



زماندهي مناسبتر خدمات اجتمـاعي بـه     و همچنين سا  , محصوالت و وسائل الزم براي امور منزل      

  . شدت تسهيل شود

  :به اين منظور الزم است اقدامات زير فوراً از جانب دولت آغاز شود

ايـن  , دولت موظف است غذاخوريها و رختشوئي هاي عمومي در كليه محالت ايجاد نمايـد             _ 

  . امكانات بايد به سهولت براي همگان قابل دسترسي و استفاده باشد

و وسائلي كه در جهت تسهيل كـار خـانگي   , محصوالت, ت موظف است عرضه خدمات   دول_ 

  . هستند را بدون مالحظات سودجويانه گسترش دهد

بـا   , دولت موظف است عرضه محصوالتي كه نگهداري كودكان را درخانواده تسهيل ميكند           _

 افـزايش و   رعايت كامل موازين بهداشتي و ايمني  و بدون هـيچ گونـه مالحظـات سـودجويانه                

گسترش دهد دولت همچنين مىبايد مراكز ويژه بهداشـتي و پزشـكي كودكـان  را در سـطح                   

بنحوي كه اين مراكز در مورد امر تغذيه و بهداشت كودكان و نگهداري از              , محلي ايجاد نمايد  

منظماً مشاوره و خـدمات     , حتي در منزل آنها   , به كليه پدران  و مادران     , كودكان هنگام بيماري  

  .ضه كندعر

دولت موظف است زمينهاي بازي ويژه كودكان را در كليه محالت شـهري و روسـتايي بـا                  _ 

  . رعايت كامل موازين بهداشتي و ايمني ايجاد نمايد

معماري ساختمانها و شهر سازيها را بنحـوي        , دولت موظف است شبكه وسائل نقليه عمومي      _ 

نوزادان و كودكان بنحو امنـي در همـه         اصالح كند و گسترش دهد  كه امكان حمل و مراقبت            

پـدر و مـادر را نـاگزير از خانـه           , اين امر كمك ميكند تا مراقبت از كودكـان        , جا فراهم باشد  

  . نشيني نكند

دولت موظف است در كليه محالت شهري و روستايي مراكز خريد متمركزي ايجاد كند تا               _ 

رف وقت معقولي از جانب مـرد يـا زن          خريد مايحتاج روزانه  و وسائل منزل به سهولت و با ص           

  . مقدور باشد

  . مردان  بايد آموزشهاي ويژه اي ببينند, براي مقابله با فرهنگ مردساالرانه_ 36

الزمسـت تـا    , براي مبارزه با عقايد و سنتهايى كه بر فرودسـتى و تحقيـر زنـان مبتنـي اسـت                  

بايد در كتب درسي و آموزشي      باين منظور   , اقدامات ويژه اي براي آموزش مردان انجام گيرد       

فرهنـگ و افكـار     , و در رسانه هاي جمعي پيگيرانه با افكار و سنتهاي مردساالرانه مقابله شـود             

همچنين الزم است تـا در مـدارس        , مبتني بر برابري  زن  و مرد تبليغ گردد و اشاعه داده شود             



ـ       , عمومي و در  آموزشگاههاي ويژه      بچـه  , آشـپزي , اطيمردان در دوره هاي تخصصي نظير خي

اين امر سهيم شـدن عملـي مـردان در    , داري كه سنتاً ويژه زنان بوده است شركت داده شوند     

  . كارهاي خانه را تسهيل ميكند

  .  براي بهبود وضعيت زنان روستا بايد اقدامات ويژه اي به عمل آيد_ 37

ي سـخت و پـر   كارهـا , در روستا در  شرايط فقدان حداقل امكانات و عقـب مانـدگي توليـد    

تامين و تهيه غالب مايحتـاج اوليـه        , عالوه بر انجام امور منزل    , مشقتي  به دوش زنان قرار دارد      

وظيفه زنان روستايى است و همـه اينهـا         , زندگي در شرايطي دشوار با عقب مانده ترين وسائل        

زنـدگي  شرايط دشوار و مشقت بـاري بـر كـار و   , در كنار نقشي كه آنان در توليد بعهده دارند        

  . زنان در روستاها حاكم ميكند

دولت بايد اقدامات ويژه اي از جملـه گسـترش شـبكه            , بمنظور بهبود وضعيت زنان روستايى    

و تامين سوخت مناسب و در      , ايجاد نانوايىهاي عمومي  , لوله كشي آب  , برق رساني به روستاها   

  . دسترس را در كليه روستاها فوراً عملي سازد

  .  خدمات بهداشتي ويژه بهرمند شوندزنان بايد از _ 38

عالوه بـر ايـن     . كليه افراد جامعه بايد از خدمات درماني و بهداشتي رايگان برخوردار باشند           

زنان بايد از خدمات بهداشتي ويژه اي نيز برخوردار باشند به اين منظور اقدامات فـوري زيـر                  

  :ضروري است

معاينات  ويژه زنـان در فواصـل        , ي ويژه زنان  بمنظور پيشگيري و يا درمان بموقع بيماريها      _  

  . حداقل ساليانه بايد معمول گردد

شبكه زايشگاها با امكانات پيشرفته پزشكي بايد در سطح كشور ايجـاد شـود و گسـترش                 _ 

بنحوي كه كليه زنان باردار بتوانند تحت نظر پزشك و ماماي متخصـص در شـرايط                . پيدا كند 

  .دامن و بهداشتي وضع حمل نماين

اين معاينـات پـس از      . زنان باردار تا هنگام زايمان از معاينات منظم ماهيانه برخوردار باشند          

  .  بايد ادامه يابد, زايمان نيز تا زمانيكه از لحاظ پزشكي ضروري تشخيص داده شود

  

  

ايـن مراكـز بايـد از       , بايد مراكز تنظيم خانواده در كليه محالت شهر و روستا ايجـاد گـردد             

ايـن مراكـز بايـد آمـوزش و         , افراد متخصص و تجهيـزات كـافي  برخـوردار باشـند           خدمات    



راهنمايىهاي الزم و نيز وسايل جلوگيري از حاملگي را بطور رايگان در اختيار كليه مراجعـان                

بر توليد و واردات وسايل جلوگيري از حاملگي بايد نظارت كامل پزشكي بر قـرار               . قرار دهند 

  . شود

  . جنين بايد لغو گرددممنوعيت سقط_ 39

.   جامعه سرمايه داري تنها دو راه در مقابل زناني كه  نا خواسته باردار ميشوند قرار ميدهـد                 

اقتصـادي  و اجتمـاعي در صـورت حفـظ           , از بين بردن جنين  و يا تحمل شرايط سخت روحي          

 فرزنـد و    موانـع واقعـي و عملـي كـه داشـتن          , فقر و ناتواني در تامين اقتصادي فرزندان      . جنين

اقتصـادي و سياسـي قـرار       , مراقبت و پرورش او بر سر راه شركت زنان در زنـدگي اجتمـاعي             

ميدهد و باالخره تنگناها و فشارهاي اقتصادي اجتماعي و اخالقي كه پيدا كـردن فرزنـد بـراي                  

زنان مجرد و كودكان آنها بدنبال دارد همه ايـن شـرايط باعـث ميشـود تـا بسـياري از زنـان                       

بـه سـقط جنـين بوسـيله        , تم حاملگي گردند و در صورت غير قانوني بودن اين عمل          خواهان خ 

با توجـه   . افراد غير متخصص تحت شرايط غير بهداشتي و با تحمل هزينه هاي زياد تن بدهند              

بايد حق سقط جنين در صورتيكه خطر جاني براي زن در بـر نداشـته باشـد  و             , به اين واقعيت  

و انجـام آن بـه      . براي عموم زنان برسـميت شـناخته شـود        . باشد هفته ن  16سن جنين بيش از     

  .اجازه هيچ فرد و مرجعي بجز خود زن مشروط نگردد

عمل سقط جنين بايد در بيمارستانها و كلينيك هاي عمومي و تحت نظـر پزشـك متخصـص                  

افرادي كه بدون داشتن تخصص الزم اقدام به انجـام ايـن عمـل              . بصورت رايگان انجام گيرد   

  .ند مجرم محسوب شده و قابل تعقيب قانوني هستندنماي

سنن و رسومي كه زنان را مورد تحقير و تعرض جسمي و روحي قرار ميدهد بايـد                 _ 40

  .ممنوع گردد

رسوم ارتجاعي نظير ختنه زنان  و       , هنوز در برخي نقاط عقب مانده از نظر اقتصادي و فرهنگي          

دولت موظف است   . ي بايد فوراً ممنوع گردند    چنين رسوم , مبادله پاياپاي دختران معمول است    

كه اقدامات قانوني و فرهنگي الزم را براي منسوخ كردن اين رسوم انجام دهد و افـراد خـاطي                   

  . را مورد تعقيب قانوني و مجازات شديد قرار دهد

از امنيت حقوقي و اجتماعي بر خوردار       , زنان بايد در مقابل جنايات تجاوز به عنف       _ 41

  .باشند



در , جاوز به عنف از وحشيانه ترين نوع تعدي به حـريم جسـمي و روحـي يـك فـرد اسـت                     ت

تجاوز بـه عنـف     , سلطه تعصبات اخالقي مرد ساالرانه و باورهاي مذهبي        جامعه كنوني به سبب   

حرمت خانواده تلقي ميگردد و همين امر باعث ميشود تا در            بعنوان تعرض به ناموس و شرف و      

  . يت سرپوش گذاشته شوداغلب موارد بر اين جنا

چه از سوي مـردان خـانواده و چـه از سـوي             , تحقير و توهين به زن يا حتي ضرب و شتم وي          

و حتي در موارد واداشتن قرباني تجاوز بـه         , بپا شدن خونخواهى هاي خانوادگي    , مقامات رسمي 

  .  پيامدهايي است كه غالباً در موارد تجاوز روي ميدهد, ازدواج با متجاوز

اين مسائل باعث ميشود تا زناني كه مورد تجاوز قرار مىگيرنـد غالبـاً  از شـكايات بـه                    همه  

مراجع انتظامي  و قضايى خود داري كنند و حتي ايـن مسـئله را در جمـع نزديكـان خـود نيـز                     

  :بنابراين. مسكوت بگذارند

ي با مجوز   انتقامجويىهاي خانوادگ , تجاوز به عنف بايد در زمره جرايم جنايى كيفر داده شود          

قربانيان تجاوز بايد به سـهولت      , تعصبات اخالقي و مذهبي ممنوع است و جرم محسوب ميشود         

رسيدگي به موارد تجاوز بايد بـدور از رفتـار تحقيـر            , به مراجع قضايى دسترسى داشته باشند     

آميز و در سريعترين زمان ممكن صورت گيـرد قربانيـان تجـاوز بايـد از خـدمات پزشـكي و                     

  .ي برخوردار باشندروانپزشك

بمنظور بازگشت قربانيان فحشا بـه      . با زمينه هاي اجتماعي فحشا بايد مقابله شود       _ 42

  . يك زندگي سالم بايد تسهيالت اقتصادي و آموزشي در اختيار انان قرار گيرد

و مبـارزه  , فحشا يكي از اشكال ستمي است كه در جامعه سرمايه داري بر زنان اعمال ميشود      

فقـر و عـدم تـامين       . براي بازيابي حرمت انساني زن در جامعـه امـري حيـاتي اسـت              با فحشا 

  اجتماعي و محدوديت هاي

در كنار فرهنگ و    , قانوني و عملي كه بر سر كار كردن زنان  و استقالل مالي آنان وجود دارد               

ت و  تعصـبا . از عوامل ايجاد حفظ و اشاعه فحشا در جوامع كنوني است          , اخالقيات مرد ساالرانه  

بـا تقويـت    , آموزشهاي مذهبي همانگونه كه تجربه جمهوري اسالمي در ايران نشان داده است           

  . خود باعث اشاعه فحشا در جامعه است, فرهنگ مرد ساالري و تثبيت موقعيت فرودست زن

بعالوه براي مقابله بـا فحشـا       , ريشه كن كردن فحشا در گرو مبارزه با كليه عوامل فوق است           

   اقدامات عاجل

  :زير ضروري است



دولت موظف است كه قربانيان فحشا را از لحاظ اقتصادي تامين كند و امكانات آموزشي و                _ 

  . شرايط يافتن شغل و كار كردن  را براي تسهيل نمايد

  . واسطه ها و كارگزاران فحشا بايد مورد تعقيب قانوني و مجازاتهاي سنگين قرار بگيرند_ 

  . صنفي و فرهنگي ممنوع است, ن در تشكلهاي سياسيهر نوع تبعيض عليه زنا_ 43

  .زنان و مردان بايد به يكسان از حق عضويت و فعاليت در اين تشكلها بر خوردار باشند

  .  تشكل حول مطالبات و مسائل زنان آزاد است_ 44

دفاع از اين حقوق و نيز پاسخگويى به نيازها و بهبود           , هرگونه تشكل براي كسب حقوق زنان       

عيت زنان ازاد است و دولت موظف است امكانات و تسهيالت الزم را در اختيار اين تشكلها وض

  . قرار دهد

  هر نوع تشكل ويژه زنان آزاد است_ 45

زنان حق دارند در عرصه هاي مختلف و حول هر مسئله اي تشـكل مسـتقل خـود را داشـته                     

  .باشند

  .دمطالبات زنان  بايد به شيوه دمكراتيك عملي گرد_ 46

يك شرط الزم براي تحقق واقعي مطالبات زنان اين است كه انجام آنها به دور از هـر گونـه                    

بويژه مشـاركت بخـش     , تحريف و دخالت بوروكراتيك و از طريق مشاركت دمكراتيك مردم         

  :از اين رو. هر چه وسيعتري از زنان انجام گيرد

اعم از تشكلهاى ويـژه     (تىاي  دولت موظف است تشكل ها و سازمانهاي توده اي و غير دول           _ 

را كـه بـراي بهبـود       ) زنان يا تشكلهاي توده اي از قبيل شوراهاي كارگري و شوراهاي محالت             

بعنوان ارگانهاي اجرايى و نظارت بر تحقق مطالبات ويـژه          , وضع زنان مبارزه و فعاليت مىكنند     

  . زنان برسميت بشناسد

منابع  و امكانات الزم را براي پيشـبرد كـار           , دولت موظف است بسته به مورد و هر مطالبه        _ 

  . اين تشكلها در اختيار آنها قرار دهد

  

 


