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مقدمه:

ارائه ديدگاه نظام جمهوري اسالمي ايران به صورت سندي رسمي در

زمينه حقوق زنان در ابعاد مختلف ضرورتي بود که بارها مسئوالن به
آن تأکيد ورزيده بودند .اين سند ميتوانست منشأ وفاق و وحدت نظر
و عمل مسئوالن نظام اسالمي در همه برنامهريزيها قرار گيرد و نيز در
سطح بينالملل نشانگر ديدگاه جمهوري اسالمي ايران باشد تا در پرهيز از
انفعال نسبت به الحاق به اسناد بينالمللي پيرامون حقوق زنان که بر مبناي
نگرشهاي فمينيستي تهيه شده بود ،ديدگاه متعالي اسالم را عرضه نمايد.
از اين رو شوراي فرهنگي اجتماعي زنان از سال  1380تا  1383اين
سند را آماده نمود .در تهيه اين پيشنويس گروههاي متعددي از بانوان
صاحبنظر حقوقي ،فقهي و نيز متخصصان علوم مختلف پزشکي ،تربيت
بدني ،جامعهشناسي ،روان شناسي و ...همکاري داشتند.
پس از تهيه پيشنويس اوليه ،متن آن براي مراکز و افراد مختلفي ارسال
شد و بر اساس نقدها و نظرهاي آنان اصالحاتي در آن انجام پذيرفت
سپس در جلسات متعدد شوراي فرهنگي اجتماعي زنان ،مشاوران امور
بانوان وزارتخانهها و دستگاههاي مختلف نظرات اصالحي خويش را
ابراز نمودند .پس از اصالحات جديد متن آماده شده يک بار ديگر توسط
کارگروه تخصصي متشکل از خانمها منيره نوبخت ،کبري خزعلي ،فاطمه
بداغي ،بتول محتشمي ،زهرا آيتاللهي و نيز جناب آقاي دکتر حکمتنيا
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مورد بررسي قرار گرفت .سپس در صحن علني شوراي عالي انقالب
فرهنگي مطرح و به تصويب نهايي اين شورا رسيد و مصوبه رسمي نظام
جمهوري اسالمي ايران گرديد .سپس براي تحکيم جايگاه اين سند در
مجامع بينالمللي ،مجلس شوراي اسالمي در سال  1385متن آن را همراه
با دو ماده و يک تبصره به صورت قانون تصويب نمود.
پس از تدوين و تصويب منشور حقوق و مسئوليتهاي زنان در نظام
جمهوري اسالمي ايران ،از آنجا كه هر يك از بندهاي منشور فوق داراي
نكات ويژهاي بود كه با نگاه سطحي و زودگذر مورد توجه قرار نميگرفت.
اين ضرورت احساس شد تا كتابي تدوين شود تا مقصود از عبارات موجود
در هر ماده را شرح مختصر دهد ،از اين رو مجموعه حاضر تدوين شد.
به اميد آنكه خداوند حكيم اين گام كوچك را در راستاي تحقق عيني
قوانين نوراني اسالم در مورد زنان در داخل كشور و ارائه ديدگاه متعالي اين
دين جامع و جاودانه ،در جهان بپذيرد و با ياري ساير دلسوزان با اخالص،
اين نهال به درختي پربار منتهي گردد.

مصوبه شوراي عالي انقالب فرهنگي
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مصوبه پانصد و چهل و ششمين جلسه مورخ 1383/6/31
شوراي عالي انقالب فرهنگي
شوراي عالي انقالب فرهنگي در جلسه  546مورخ  83/6/31به پيشنهاد
شوراي فرهنگي و اجتماعي زنـان منشور حقوق و مسئوليتهاي زنان در
نظام جمهوري اسالمي ايران را به اين شرح تصويب كرد:

مقدمه
منشور حقوق و مسئوليتهاي زنان در نظام جمهوري اسالمي ايران با
الهام از شريعت جامع اسالم و نظام حقوقي آن و با تكيه بر شناخت و ايمان
به خداوند متعال و با هدف تبيين نظاممند حقوق و مسئوليتهاي زنان در
عرصههاي حقوق فردي ،اجتماعي و خانوادگي تدوين گرديده است .اين
منشور اهتمام بر تبيين حقوق و تكاليف زنان در اسالم داشته و مبتني بر
قانون اساسي ،انديشههاي واالي بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران و رهبر
معظم انقالب و با بهرهگيري از سند چشمانداز  20ساله و سياستهاي كلي
نظام و با لحاظ قوانين موجود و خألها و كاستيهاي آن و به منظور تحقق
عدالت و انصاف در جامعه زنان مسلمان ميباشد .اين منشور با ديدي جامع
و فراگير تنظيم گرديده لذا مشتمل بر حقوق و تكاليف امضايي ،تأسيسي و
حقوق حمايتي و نيز حقوق مشترك بين همه انسانها است.
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ماده واحده
منشور حقوق و مسئوليتهاي زنان در نظام جمهوري اسالمي ايران بر
اساس بندهاي  1و  18وظايف شوراي عالي انقالب فرهنگي به عنوان يـك
سنـد مرجـع سياستگذاري در امور فرهنگي و اجتماعي در  3بخش و 5
فصل و  148بند در جلسه شماره  546مورخ  83/6/31شوراي عالي انقالب
فرهنگي تصويب شد و كليه دستگاههاي ذيربط مكلفند برحسب وظايف
دستگاهي و سازماني جهت سياستگذاري ،اتخاذ تدابير قانوني ،تصميمات
و برنامهريزي راجع به زنان ،قواعد و اصول مندرج در اين منشور را رعايت
نمايند .اين منشور مبناي معرفي و تبيين جايگاه زن در نظام جمهوري
اسالمي ايران در مجامع بينالمللي نيز قرار ميگيرد.
تبصره :شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان مكلف است هر دو سال
يكبار پس از تصويب اين منشور ،نسبت به ارزيابي وضعيت زنان ايران
اقدام نموده و گزارش ارزيابي در خصوص پيشرفتهاي موجود در راستاي
تحقق آن و همچنين موارد نقض حقوق زنان را به شوراي عالي انقالب
فرهنگي منعكس نمايد.

منشور حقوق و مسئوليتهاي زنان در نظام
جمهوري اسالمي ايران
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نكاتي چند در خصوص منشور

 -1در اين منشور حق به معناي توانايي ،امتياز و مصونيت است و مسئوليت
به معناي تكاليفي است كه زن نسبت به ديگران بر عهده دارد.
 -2در مواردي كه تكاليفي متوجه افراد جامعه بوده و زنان از ثمره انجام آن
تكاليف برخوردار ميشوند ،آن تكليف بهصورت حق زنان ذكر شده
و از بيان مستقيم مسئوليتهاي ديگران نسبت به زنان خودداري شده
است.
 -3از آنجا كه در قوانين اسالمي ،افراد نسبت به خدا ،خود ،جامعه و هستي
مسئول ميباشند ،سعي شده تا مسئوليت زنان نيز نسبت به موارد مذكور
ذكر گردد .پر واضح است كه در صورت فقدان شرايط عام تكليف
(عقل ،بلوغ ،اراده ،)... ،زنان نيز فاقد مسئوليت خواهند بود .در ضمن،
با بهكار بردن كلمه حق يا مسئوليت ،نوع ارتباط زنان با مسئله مورد نظر
مشخص شده است.
 -4سعي شده كليه حقوق و مسئوليتهاي زنان اعم از مشترك بين زنان و
مردان و يا ويژه زنان ذكر شود و داليل اين امر به قرار ذيل است:
الف) از آنجا كه در مجامع بينالمللي بحث و جدال فراوان در زمينة
حقوق انساني زنان وجود دارد و آنان درصدد اثبات حقوق انساني منطبق با
ديدگاه غربي براي زنان ميباشند و از طرفي كشورهاي مختلف بر اساس
فرهنگهاي متفاوت خود نظرات و عملكرد متفاوتي در زمينه حقوق

منشور حقوق و مسئوليتهاي زنان
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انساني زنان دارند ،الزم بود تا در منشور كه نمايانگر ديدگاه نظام جمهوري
اسالمي ايران ميباشد حقوق انساني زنان ،حقوق مشترك بين زن و مرد و
نيز حقوق ويژه زنان در موضوعات مختلف ذكر شود تا مشخص گـردد
كـه نـظام جمهـوري اسـالمي ايـران اسـاسـ ًا چه حقوق و مسئوليتهايي
را براي زنان قائل است؛
ب) در انديشه اسالمي ،زنان و مردان در حقوق انساني خويش عموم ًا
مش��ترك ميباش��ند ولي از آنجا كه در مراحل اقدام و اجرا ممكن اس��ت
تبعيضهايي صورت گيرد ،جهت تأكيد ،اين دس��ته از حقوق نيز با عنوان
حقوق زنان ذكر شده است؛
ج) از آنجا كه اين منشور فقط در صدد بيان حقوق زنان ميباشد،
حقوق ساير اقشار اجتماعي در آن ذكر نشده است هر چند در مرحله اجرا
با توجه به ساير قوانين و سياستها ،به حقوق ساير اقشار اجتماعي نيز
توجه الزم خواهد شد؛
 -5اين منشور درصدد بيان نحوه اجراي حقوق نيست ،بنابراين الزم است
با توجه به ساختار قوانين در جاي خود ضمانت اجرا براي آن در نظر
گرفته شود.
 -6از آنجا كه منشور فقط درصدد بيان قوانين نبوده بلكه توجه به
فرهنگسازي نيز داشته است لذا برخي موارد اخالقي الزماالجرا نيز در
زمرة حقوق و مسئوليتهاي زنان ذكر شده است.
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 -7در منشور سعي شده تا حد امكان ،حقوق و مسئوليتهاي كلي و اساسي
ذكر گردد و از بيان مصاديق صرف نظر شود .ولي از آنجا كه طرح پارهاي از
مصاديق حقوقي يا مسئوليتها در منازعات بينالمللي يا فرهنگ داخلي نياز
به تأكيد و شفافسازي داشته است به صورت مشخص بيان شده است.
 - 8در ساختار منشور ،حقوق و مسئوليتهاي زنان با استقراء به صورت
ذيل تقسيم شده است:
حقوق فردي ،حقوق خانوادگي ،حقوق اجتماعي (كه حقوق اجتماعي
بر حسب موضوع به حق سالمت ،حقوق فرهنگي ،حقوق اقتصادي،
حقوق سياسي و حقوق قضايي دستهبندي شده است).
 -9منش��ور درصدد ارائه ديدگاههاي نظام جمهوري اسالمي ايران (منطبق
با فقه ش��يعه و نظام حكومتي جمهوري اسالمي ايران) در زمينه مسائل
زنان ميباش��د و ميتواند محور گفتگو با ديگر كش��ورهاي اسالمي در
خصوص مس��ائل زنان قرار گيرد و قدمي مؤثر در مسير تهيه و تدوين
س��ندي ديگر با همكاري و اتفاق نظر كش��ورهاي مختلف اسالمي در
سطح بينالملل به حساب آيد.
 -10هر چند موازين شرع بر اطالق و عموم همة بندهاي منشور حاكم است ولي
در مواردي كه در ارتباط با حق يا مسئوليتي به داليلي ،تأكيد به رعايت موازين
شرع الزم بود ،اين عبارت مجددا ً ذكر شده است.
 -11از آنجا كه منشور فقط درصدد بيان حقوق و مسئوليتهاي زنان بوده،

منشور حقوق و مسئوليتهاي زنان
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از ذكر نام فرد يا نهادي كه مسئول اجراي اين حقوق است ،خودداري
نموده ،پر واضح است كه اين سند مبناي سياستگذاري ،برنامهريزي و
قانونگذاري در امور زنان در كلية دستگاهها خواهد بود.

اصول و مباني
منشور حقوق و مسئوليتهاي زنان در نظام جمهوري اسالمي ايران با
الهام از شريعت جامع و معتدل اسالم به منظور ايجاد زمينه رشد هماهنگ
و متوازن ابعاد مادي و معنوي در زندگي فردي و اجتماعي و با عنايت به
آزادي مسئوالنه زنان و كرامت انساني آنها ،با توجه به تناسب بين حقوق و
مسئوليتها ،شكل گرفته است.
اين منشور با تكيه بر شناخت و ايمان به خداوند متعال به عنوان مبدأ
هستي و خالق موجودات و اختصاص تشريع به او و لزوم تسليم در برابر
امر او با بهرهگيري از قرآن و سنت اهلبيت( )و عقل با اذعان به نقش
بنيادي آنها در استنباط و بيان قوانين و احكام الهي و با توجه به مقتضيات
زمان و مكان ،با پرهيز از آميزههاي فكري مغاير با اسالم 1و به دور از تحجر
فكري و خرافات و خودباختگي فرهنگي در مقابل بيگانه تدوين گرديده
است و بيانگر جايگاه زن بر اساس اصول و ضوابط اسالمي است كه اين
اصول انعكاس خواست قلبي امت اسالمي ايران ميباشد.
مبنــاي اسـاسي منشـور بــر ايـن اعتقـاد بنيــادين اســتوار اسـت
« -1ان الحكم ا ّ
ال هلل» يوسف  ،40انعام .57
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كـه در اســالم ،زن و مـرد در فـطرت و ســرشـت ،1هـدف خلقـت،2
بـرخـورداري از اسـتعدادها و امكانات ،3امكـان كسـب ارزشهـا،4
پيـشـتـازي در ارزشها 5و پـاداش و جـزاي اعمـال فـارغ از جنسـيت،6
در بـرابـر خـداوند يكسـان ميباشـند و فقط به واسطه رشد همهجانبه
انساني در سايه دانش و علم ،7تقواي الهي 8و ايجاد جامعهاي شايسته 9بر
يكديگر مزيّت دارند.
از سوي ديگر زن و مرد از نظر ويژگيهاي جسمي و رواني داراي
تفاوتهايي ميباشند كه اين تفاوتها مبتني بر حكمت الهي و به عنوان
راز تداوم حيات بشر ،كليت منسجمي را تشكيل ميدهد تا در نهايت ،رابطه
متقابل ناشي از تناسب فكري و عاطفي ميان آن دو ،حيات معقول و واالي
« -1فطرت اهلل اليت فطر الناس عليها» ،روم .30
« -2و ما خلقت الجن و االنس ا ّ
ال ليعبدون» ،ذاريات 56؛ «الذي خلق الموت و الحيوة ليبلوكم
ايكم احسن عمال» ،ملك .2
 -3الف) تكويني طبيعي« :سخر لكم ما في السموات و االرض» ،جاثيه .13
ماسويها فالهمها
ب) تكويني معنوي« :جعل لكم؛ السمع واالبصار و االفئدة» ،نحل 78؛ «و نفس و
ّ
فجورها و تقويها» ،شمس 7-8؛ «ع ّلم االنسان ما لم يعلم» ،علق .5
« -4ان المسلمين والمسلمات و المؤمنين و المؤمنات والقانتين و القانتات و الصادقين و الصادقات
و الصابرين و الصابرات والخاشعين و الخاشعات و المتصدقين والمتصدقات و الصائمين و الصائمات
اعداهلل لهم مغفرة و اجرا ً عظيما»،
و الحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين اهلل كثيرا ً والذاكرات ّ
احزاب 35؛ «من عمل صالح ًا من ذك ِر او انثي و هو مؤمن فلنحيينه حيوة طيبة» ،نحل .97
«-5ضرب اهلل مث ً
ال للذين آمنوا امرأة فرعون ...و مريم ابنت عمران» ،تحريم 11-12؛ «ربّنا هب لنا
قرة اعين و اجعلنا للمتقين اماما» ،فرقان .74
ياتنا
ذر
من ازواجنا و ّ
ّ
ً
ذرة شرا ً يره» ،زلزال .7-8
مثقال
يعمل
من
و
يره
ا
خير
ة
ذر
مثقال
«-6فمن يعمل
ّ
ّ
«-7هل يستوي الذين يعلمون و الذين ال يعلمون» ،زمر .9
«-8يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثي و جعلناكم شعوب ًا و قبايل لتعارفوا ان اكرمكم عند اهلل
اتقيكم» ،حجرات .13
« -9فضل اهلل المجاهدين علي القاعدين اجرا ً عظيما» ،نساء .95
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انساني امكان و تداوم يابد .لذا اين تفاوتهاي طبيعي منشأ تفاوتهاي
حقوقي ميشود كه مبتني بر عدالت خداوند متعال است ،لذا منجر به كم
شدن ارزش زن يا تبعيض ظالمانه بين زن و مرد 1نميگردد.
به جهت اشتراك زن و مرد در حقيقت انساني ،در بيشتر موارد زن و
مرد در نظام حقوقي اسالم از حقوق و مسئوليتهاي يكسان برخوردار
ميباشند .تفاوت در حقوق و مسئوليتها امري است كه نشاندهنده برتري
جنسي بر جنس ديگر نميباشد و عمدت ًا مولود عناوي حقوقي خاصي است
كه هر يك از زن و مرد به تناسب نقشهاي ويژه و بدل ناپذير در خانواده
ت از آن جهت است كه امكان وجود سالمت مادي و
پيدا ميكند .اين تفاو 
معنوي خانواده به عنوان اصليترين نهاد جامعه كه جايگاه حقيقي پيدايش
و پرورش انسان است ،تأمين گردد.

بخش اول :حقوق و مسئوليتهاي فردي زنان
 -1حـق برخـورداري از حيات شـايسته و تمـاميـت جسـماني و مسئوليت
محافظت از آن در مقابل هرگونه بيماري ،حادثه و يا تعدي؛
 -2حق برخورداري از تكريم و مسئوليت رعايت آن براي ديگران؛
تعرض و عدم امنيت در داشتن اعتقاد؛
 -3حق آزادي انديشه و مصونيت از ّ
 -4حق و مسئوليت فرد در برخورداري از ايمان ،تقوا و حفظ آن و تكامل
«ان اهلل يأمر بالعدل واالحسان» ،نحل . 90
ّ -1

16

شرح مختصر منشور حقوق و مسئوليتهاي زنان

معنوي در عرصه باورها و رفتارها؛
 -5مصونيت جان ،مال و حيثيت زنان و زندگي خصوصي آنان از تعرض
غيرقانوني؛
 -6حق برخورداري از عدالت اجتماعي در اجراي قانون بدون لحاظ
جنسيت؛
 -7حق داشتن نام ،حفظ يا تغيير آن ،همچنين نسب و حفظ آن؛
 -8حق تابعيت كشور ايران براي هر زن ايراني و سلب تابعيت به درخواست
خود او؛
 -9آزادي زنان پيرو مذاهب اسالمي و اقليتهاي ديني رسمي در انجام
مراسم و تعليمات ديني و احوال شخصي بر طبق آئين خود در محدوده
قانون؛
 -10آزادي زنان ايراني در استفاده از پوشش و گويشهاي بومي و اجراي آداب
و سنّتهاي محلي در صورت عدم مغايرت با اخالق حسنه؛
 -11مصونيت زنان از ضررهاي مادي و معنوي با توجيه اعمال حق ديگران؛
 -12حـق و مسـئوليت حفظ ويـژگيهاي خلقتي متفاوت زنان با مردان؛
 -13حـق بهرهمندي از محيط زيسـت سالم و مسئوليت محافظت از آن.
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بخش دوم :حقوق و مسئوليتهاي خانوادگي زنان
فصل اول :حقوق و مسئوليتهاي دختران در خانواده
 -14حق برخورداري دختران از سرپرستي شايسته توسط والدين؛
 -15حق برخورداري دختران از نفقه شامل :مسكن ،پوشاك ،تغذيه سـالم
و كافـي و تسـهيالت بهداشتي جـهت تـأمين سـالمت جسماني و
رواني آنان؛
 -16حـق تعليـم و تـربيت دختـران و ايجـاد زمينـه شكوفايي استعدادها
و خالقيتهاي آنان؛
 -17حق تأمين نيازهاي عاطفي و رواني دختران و برخورداري از رفتار
مالطفتآميز والدين و مصونيت آنان از خشونتهاي خانوادگي؛
 -18حـق برخورداري از امكانات خانـواده ،بـدون تبعيض ميـان دختر و
پسر؛
 -19حق دختران بيسرپرست و بدسرپرست در سرپرستي توسط بستگان
يا داوطلبان تكفل با رعايت مصلحت آنان و برخورداري از حمايت و
نظارت حكومت؛
 -20مسئوليت احترام به والدين و اطاعت از دستورات مشروع آنها و رفتار
نيكو نسبت به ساير اعضاي خانواده.
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فصل دوم :حقوق و مسئوليتهاي زنان در تشكيل و تداوم خانواده
 -21حق و مسئوليت زنان در تحكيم بنيان خانواده و برخورداري از امكانات
و حمايتهاي قانوني الزم به منظور پيشگيري از بروز اختالفات و
كاهش طالق؛
 -22حق بهرهمندي از امكانات فرهنگي ،اجتماعي و اقتصادي جهت تسهيل
امر ازدواج در زمان مناسب و مسئوليت خويشتنداري تا آستانه ازدواج؛
ن همسرداري و
 -23حق آگاهي از حقوق و تكاليف زوجين و آيي 
برخورداري از امكانات الزم در اين زمينه؛
 -24حق آشنايي با معيارهاي مناسب همسرگزيني و شناخت و انتخاب
همسر؛
 -25حق و مسئوليت آگاهي و رعايت ضوابط ديني و قانوني در ازدواج از
جمله يكساني زوجين در باور به مباني اعتقادي و ديني؛
 -26حق تعيين شروط مورد نظر ،ضمن عقد نكاح در چارچوب ضوابط
شرعي و تضمين اجراي اين شروط؛
 -27حق ثبت ازدواج ،طالق و رجوع در مراجع رسمي و قانوني؛
 -28حق برخورداري زن از حقوق مالي در ايام زوجيت؛
 -29حق و مسئوليت تأمين ،تخصيص ،طهارت و سالمت در ارتباط جنسي
با همسر قانوني و حق اعتراض قانوني در صورت نقض آنها؛
 -30حق و مسئوليت سكونت مشترك و حسن معاشرت و تأمين امنيت
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رواني در روابط با همسر و حق اعتراض و طرح دعوا در مراجع قانوني
در صورت سوء معاشرت همسر؛
 -31حق و مسئوليت رشد علمي ،معنوي و اخالقي با همكاري و حمايت
اعضاي خانواده؛
 -32حق و مسئوليت جهت انجام صله رحم؛
 -33حق باروري ،بارداري ،تنظيم و كنترل آن و بهرهمندي از آموزشها و امكانات
مناسب در اين زمينه؛
 -34حق برخورداري از حمايتهاي مادي و معنوي در ايام بارداري و
شيردهي؛
 -35مسئوليت رعايت حقوق جنين به ويژه محافظت از حيات و رشد آن؛
ت حضانت و تأمين امنيترواني و عاطفي فرزندان و
 -36حق و مسئولي 
تربيت شايست ه ديني و اخالقيآنان؛
 -37حق برخورداري از حمايت و مشاركت همسر در تربيت فرزند؛
 -38حق برخ��ورداري مادران از امنيت م��ادي و معنوي خصوص ًا در ايام
سالمندي و از كار افتادگي؛
 -39حق و مسئوليت زن نسبت به نگهداري و تأمين معاش والدين نيازمند
در حد استطاعت او.
فصل سوم :حقوق و مسئوليتهاي زنان در صورت انحالل خانواده
 -40حق جدايي از همسر در صورت عدم امكان سازش پس از مراجعه به
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دادگاه و ارائه داليل موجه و مسئوليت رعايت قوانين طالق؛
 -41حق برخورداري از فسخ نكاح در صورت تدليس و عيوب مقرره و
اخذ خسارت در تدليس؛
 -42حق برخورداري زن از حقوق مادي خود هنگام انحالل خانواده و
بهرهمندي از رفتار نيكوي همسر هنگام جدايي؛
 -43حق و مسئوليت حضانت فرزند و لزوم برخورداري از حمايت مالي
پدر و حق مالقات با فرزند در صورت انقضاء يا اسقاط دوران حضانت؛
 - 44حق بهرهمندي زن از حقوق خويش در ايام عدّ ه و برخورداري از حق
ازدواج پس از انقضاي عدّ ه؛
 -45حق طرح دعوا در محاكم جهت ممانعت از ازدواج مجدد همسر در
صورت عدم توانايي شوهر در تأمين نفقه و اجراي عدالت و ساير حقوق
 -46مس��ئوليت مدني و كيفري پدر و م��ادر در قبال كوتاهي از محافظت
كودك و مس��ئوليت والدين نس��بت به ممانعت از بهرهمن��دي فرزندان از
مالقات با آنان.

بخش سوم :حقوق و مسئوليتهاي اجتماعي زنان
فصل اول :حقوق و مسئوليتهاي سالمت جسمي و رواني زنان
 -47حـق بـرخورداري از سـالمت جسـمي و روانـي در زندگي فردي،
خانوادگي و اجتماعي با توجه به ويژگيهاي زنان در مراحل مختلف

منشور حقوق و مسئوليتهاي زنان

21

زندگي و مسئوليت حفاظت از آن؛
 -48حق بهرهمندي از بهداشت (محيط ،كار و  )...و اطالعات و آموزشهاي
مورد نياز؛
 -49حق مشاركت زنان در سياستگذاري ،قانونگذاري ،مديريت ،اجرا و
نظارت در زمينه بهداشت و درمان ،به ويژه در خصوص زنان؛
 -50حق بهرهمندي از برنامهها و تس��هيالت بهداش��تي و درماني مناسب
جهت پيشگيري از بيماري و درمان بيماريهاي جسمي و اختالالت رواني
زنان؛
 -51حق زنان در انتخاب فرد و مركز ارائهكنندة خدمت در امر سالمت،
بر اساس ضوابط اسالمي و استانداردهاي علمي و پزشكي و بهرهمندي از
اطالعات مناسب و كافي براي انتخاب آگاهانه و بهينه آنان؛
 -52حق آگاهي و مشاركت زنان در تصميمگيريهاي مربوط به كنترل
باروري و تنظيم خانواده؛
 -53حـق دسـترسي فـراگير و عادالنـه بـه امكانات ورزشـي و آموزشي
در زمينه تربيت بدني و تفريحات سالم؛
 -54حق پرورش و شكوفايي استعدادهاي ورزشي و حضور در ميادين
ورزشي در سطح ملي و بينالمللي متناسب با موازين اسالمي؛
 -55حـق برخورداري از بهداشت بـاروري و بـارداري ،زايمان سالم،
مراقبتهاي بهداشتي پس از زايمان با استفاده از زنان متخصص و پيشگيري
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و درمان بيماريهاي شايع زنان ،بيماريهاي مقاربتي و نازايي آنان؛
 -56حق برخورداري از خدمات مشاورهاي و آزمايشهاي پزشكي به
منظور اطمينان از سالمت كامل مرد در امر ازدواج و در حين ازدواج؛
 -57حـق بهرهمنـدي دختـران بيسـرپرست ،زنـان مط ّلقه ،بيـوه،
سـالخورده و خـودسرپرست نيازمند از بيـمههاي عمومي ،خدمـات
مددكاري و بيمههاي خاص بهويژه در بخش بهداشت و درمان؛
 -58حـق بهرهمنـدي زنـان و دختـران آسيبديده جسمي ،ذهني ،رواني و
در معرض آسيب از امداد رساني و توانبخشي مناسب؛
 -59حـق بهرهمندي از تغذيه سالم خصوص ًا در دوران بارداري و شيردهي
و وظيفه مراقبت از كودك و تغذيه مناسب او ،با اولويت استفاده از شير
مادر.

فصل دوم :حقوق و مسئوليتهاي فرهنگي و معنوي زنان
الف :فرهنگ عمومي
 -60حق و مسئوليت در كسب و افزايش آگاهي نسبت به شخصيت،
حقوق و نقش خويش در عرصههاي مختلف زندگي منطبق با آيين مقدس
اسالم؛
 -61حق مصونيت از تعرض گفتاري و رفتاري ديگران و مسئوليت گفتار
و رفتار خويش همراه با احترام نسبت به اعضاي جامعه؛
 -62حق و مسئوليت برخورداري از امكان عمل به احكام اسالمي در
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پوشش اسالمي و مسئوليت رعايت عفاف در جامعه؛
 -63حق و مسئوليت ارتقاي بينش ،منش و كنش ديني و انساني و مصونيت
از ناهنجاريهاي فرهنگي و اخالقي و رفع آنها؛
 -64حق شركت در اجتماعات عبادي ،فرهنگي و سياسي؛
 -65حق توليد برنامهها و كاالهاي فرهنگي سالم و بهرهمندي از آنها؛
 -66حق تشكيل و اداره مراكز و سازمانهاي فرهنگي -هنري توسط زنان
به منظور تربيت زنان متعهد و متخصص جهت توسعه فعاليتهاي فرهنگي
آنان؛
 -67ح��ق تبادل اطالع��ات و ارتباطات فرهنگي س��ازنده در ابعاد ملي و
بينالمللي؛
 -68حق و مسئوليت زنان در ترويج معارف و فرهنگ اسالم و ارائه الگوي
زن مسلمان در سطح ملي و بينالمللي؛
 -69حق و مسئوليت زنان در ايجاد همگرايي با رويكرد اخالقي ،ديني در
مسائل زنان در سطوح بينالمللي؛
 -70حق مشاركت در سياستگذاري ،قانونگذاري ،اجراء و نظارت در
امور فرهنگي به ويژه در خصوص مسائل زنان؛
 -71حـق و مسـئوليت آگاهي و كسـب مهـارتهاي الزم در مديـريت
خانـه و خانـواده ،تـربيت و پـرورش فـرزند و مقـابله بـا آسيبهاي
فرهنگي و اجتماعي؛
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 -72حق بهرهمندي از نظارت مستمر بر فعاليتهاي فرهنگي مرتبط با
زنان به منظور حفظ شخصيت ،حرمت و كرامت انساني زن در محصوالت
فرهنگي؛
 -73حـق بهرهمنـدي از مـراكز فـرهنگي ويـژه بانوان بـا رعايت ضوابط
اسالمي ،با توجه به خصوصيات روحي و جسمي آنان و با اولويت مناطق
محروم؛
 -74حق برخورداري زنان آسيبديده و آسيبپذير اجتماعي از حمايتهاي
مناسب به منظور بهبود وضعيت فرهنگي خود و جامعه؛
 -75مسئوليت زنان در محافظت از استقالل فرهنگي ،هويت اسالمي-
ايراني و همبستگي ملي در فعاليتهاي فرهنگي -آموزشي.
ب :آموزش
 -76حق سوادآموزي عمومي ،ارتقاي آموزشي و برخورداري از امكانات
آموزش و پرورش براي زنان؛
 -77حق تحصيل در آموزش عالي تا باالترين سطح علمي؛
 -78حق كسب مهارتها و آموزشهاي تخصصي به صورت كمي و كيفي
تا باالترين سطوح؛
 -79حـق بـرخورداري زنـان و دختـران منـاطق محروم از حمايتهاي
خاص در امر آموزش؛
 -80حق و مسئوليت در تدوين برنامههاي درسي و متون آموزشي؛
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 -81حق و مسئوليت در برخورداري از جايگاه شايسته و متناسب با نقش،
شأن و منزلت زنان در متون درسي و آموزشي؛
 -82حـ��ق مش��اركت بان��وان در سـياس��تگذاري و تصميمگي��ري و
مديريتهاي آموزش��ي ،علمي و حضور فعال در مجامع فرهنگي و علمي
داخلي و بينالمللي؛
 -83حـق شنـاسايي ،حمايـت و بهرهمنـدي از تـوانمنديهاي بانـوان
داراي استعدادهاي درخشان و مسئوليت آنها در تأمين نيازهاي كشور؛
 -84حق بانوان معلول جسمي و ذهني نسبت به برخورداري از حمايتهاي
الزم در زمينه آموزش و پرورش ،دستيابي به آموزش عالي و آموزشهاي
فنيوحرفهاي متناسب با استعداد و ميزان معلوليت آنان.
ج :پژوهش
 -85حق پژوهش ،تأليف ،ترجمه و انتشار كتب ،مقاالت در نشريات
عمومي و تخصصي با رعايت صداقت ،امانت و مصلحت جامعه؛
 -86ح��ق برخورداري از حمايتهاي الزم نس��بت به منابع و امكانات در
خص��وص تحقيق در مس��ائل زنان و تربيت نيروي انس��اني محقق و حق
آگاهي از اطالعات و نتايج تحقيقات در زمينههاي مختلف؛
 -87حق بهرهمندي از حمايت در آثار علمي -پژوهشي زنان و گسترش
مراكز تحقيقاتي با مديريت زنان؛
 -88مسئوليت زنان پژوهشگر در ارائه ديدگاه و تبيين دستاوردهاي مثبت
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ديني و ملي در زمينه مسائل زنان به جهانيان.
فصل سوم :حقوق و مسئوليتهاي اقتصادي زنان
الف :حقوق و مسئوليتهاي مالي در خانواده
 -89حق بهرهمندي از نفقه در ازدواج دائم مطابق با شأن زن ،توسط شوهر
يا توسط پدر و فرزند در صورت نياز زن و توانمندي آنان؛
 -90حق برخورداري از ماترك متوفي و وصاياي مالي آن طبق قوانين
اسالمي؛
 -91حق وقف ،پذيرش وقف و رسيدگي به آن؛
 -92حق پذيرش وكالت يا وصايت در امور اقتصادي؛
 -93حق تعيين مهريه و دريافت آن از همسر و هرگونه دخل و تصرف
در آن؛
 -94حق برخورداري از مستمري در صورت فوت پدر ،همسر و فرزند
طبق قانون يا قرارداد؛
 -95حق برخورداري وراث قانوني از حقوق بازنشستگي زن كارمند متوفّي؛
 -96حق پذيرش قيمومت مالي فرزندان و مسئوليت رعايت حقوق
اقتصادي فرزند؛
 -97حق برخورداري زنان و دختران از حمايتهاي الزم در صورت فقر،
طلاق ،معلوليـت ،بيسرپرستي ،بدسرپرستي و ايجـاد امكانـات جهت
توانبخشي و خودكفائي آنها؛
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 -98حق دريافت دستمزد از همسر در برابر انجام امور خانهداري در
صورت تقاضا و حق حمايت از تأثير كار زن در منزل بر اقتصاد خانواده و
درآمد ملي.
ب :حقوق و مسئوليتهاي اشتغال و مشاركت اقتصادي زنان
 -99حق مالكيت بر اموال و دارايي شخصي و بهرهبرداري از آنها با رعايت
حدود شرعي و قانوني؛
 -100حق زنان در انعقاد قراردادها و ايقاعات؛
 -101حق اشتغال بعد از رسيدن به سن قانوني كار و آزادي انتخاب شغل و
بهكارگيري سرمايههاي فردي و مسئوليت رعايت قوانين اسالمي در كسب
درآمد و نحوه مصرف آن؛
 -102حق بهرهمندي زنان از اطالعات ،آموزشها و كسب مهارتها و
امكانات كار جهت اشتغال مناسب و حق برخورداري از حمايت در اين
امور براي زنان خودسرپرست (مستقل ـ غيروابسته) و سرپرست خانوار؛
 -103حـق برخورداري زنان از مشاوره شغلي و كاريابي توسط بانوان؛
 -104حـق برخورداري از مزد و مزاياي برابر ،در شرايط كار مساوي با
مردان و ساير زنان؛
 -105حق بهرهمندي از امنيت شغلي ،اخالقي و ايمني و مسئوليت رعايت
عفاف در محيط كار؛
 -106حق معافيت زنان از كار اجباري ،خطرناك ،سخت و زيان آور در
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محيط كار؛
 -107حق برخـورداري از تسهيـالت و ضـوابط و قوانين متناسب با
مسـئوليتهاي خانوادگي (همسري ـ مادري) زنـان در جـذب ،بهكارگيري،
ارتقاء و بازنشستگي آنان در زمان اشتغال؛
 -108حق برخورداري از تأمين اجتماعي و تسهيالت اقتصادي؛
 -109حق مشاركت زنان در سياستگذاريهاي اقتصادي و ايجاد و اداره
تشكلهاي اقتصادي و عضويت در آنها؛
 -110حق و مسئوليت دريافت و پرداخت ديه و خسارات بر اساس قوانين
و مقررات؛
 -111حق برخورداري از حمايتهاي قــانوني مناسب و كارآمد براي
ممانعت از بهرهكشي و تجارت و جلوگيري از بهكارگيري زنان و دختران
در مشاغل غيرقانوني و غير مشروع.
فصل چهارم :حقوق و مسئوليتهاي سياسي زنان
الف :حقوق و مسئوليتهاي زنان در سياست داخلي
 -112حق و مسئوليت كسب آگاهي و مشاركت و نقشآفريني در تعيين
مقدرات اساسي كشور جهت حفظ و تحكيم نظام اسالمي؛
 -113حق و مس��ئوليت مش��اركت در امور جامعه و نظارت بر آن جهت
هداي��ت جامعه بهس��وي معنوي��ت و فضاي��ل اخالقي و پيراس��تن آن از
ناهنجاريهاي اخالقي و رفتاري؛
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 -114حق آزادي قلم ،بيان ،اجتماعات با رعايت موازين؛
 -115حق تأسيس احزاب و ديگر تشكلهاي سياسي و فعاليت در آنها با
رعايت حفظ استقالل كشور ،وحدت ملي و مصالح نظام اسالمي؛
 -116حق شركت در انتخابات و انتخاب شدن در مجلس يا شوراهاي
مختلف ،مشاركت در برنامهريزيهاي دولتي و تصدي مديريتهاي عالي
با رعايت موازين.
ب :حقوق و مسئوليتهاي زنان در سياست بينالمللي
 -117حق و مسئوليت آگاهي از رويدادها و مسائل سياسي جهان ،به ويژه
جهان اسالم؛
 -118حق توسعه ارتباط و تبادل اطالعات سياسي سازنده بين بانوان ايران
و جهان با رعايت مصالح ملي و ضوابط قانوني؛
 -119حق و مسئوليتحضور فعال و مؤثر در مجامع اسالمي ،منطقهاي و
بينالمللي به ويژه در زمينة مسائل مربوط به زنان با رعايت ضوابط قانوني؛
 -120مسئوليت تالش جهت تقويت همبستگي در ميان زنان مسلمان و
حمايت از حقوق زنان و كودكان محروم و مستضعف جهان؛
 -121حق برخورداري زنان پناهنده به جمهوري اسالمي در تأمين امنيت،
سالمت و امكان بازگشت آنها به وطن خود؛
 -122حق برخورداري اتباع زن ايراني از حمايتهاي دولت در برابر اتباع
ساير كشورها در حدود مقررات و معاهدات؛
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 -123حق بهرهمندي زنان ايراني از حمايتهاي قانوني درخصوص ازدواج
و تشكيل خانواده با مردان غير ايراني با رعايت ضوابط.
ج :حقوق و مسئوليتهاي زنان در امور دفاعي ـ نظامي
 -124حق و مسئوليت زنان در دفاع مشروع از ديـن و كشور و نيز جـان،
مـال و ناموس خود و ديگران؛
 -125حق و مسئوليت زنان در مشاركت و تالش براي تأمين و تحكيم
صلح عادالنه جهاني؛
 -126حق برخورداري زنان از حمايتهاي الزم به منظور حفظ تماميت
جسماني و جلوگيري از هتك حيثيت و ناموس زنان در دوران جنگ،
اسارت و اشغال نظامي؛
 -127حق برخورداري از مصونيت خانه و خانواده از تهاجمات نظامي؛
 -128حـق برخورداري خانـوادة شـهدا ،جانبـازان ،رزمنـدگان و آزادگـان
از حمايتهاي ويژه نظام اسالمي؛
 -129حق و مسئوليت مادران در نگهداري ،تربيت و اولويت در قيمومت
فرزندان در صورت شهادت ،اسارت و مفقوداالثر شدن همسر؛
 -130حق بهرهمندي از آموزش و تصدي مشاغل انتظامي.
فصل پنجم :حقوق و مسئوليتهاي قضايي زنان
 -131حق برخورداري زنان از آموزشهاي حقوقي؛
 -132ح��ق برخ��ورداري از تدابي��ر قانوني و حمايت قضاي��ي به منظور
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پيشگيري از جرم و ستم به زنان در خانواده و جامعه و رفع آن؛
 -133حق برخورداري از محاكم خاص خانواده در جهت حفظ اسرار،
ايجاد صلح و سازش در خانواده و تسهيل در حل و فصل اختالفات؛
 -134حق دسترسي زنان به نيروي انتظامي و ضابطين دادگستري زن در
صورت تعرض ،بزهديدگي ،اتهام و ارتكاب جرم؛
 -135حق زنان در تصدي مشاغل حقوقي و قضايي مطابق قانون؛
 -136حق اقامه دعوا و دفاع در نزد محاكم دادگستري و يا ساير مراجع
قانوني؛
 -137حق استفاده از وكيل و مشاور حقوقي در دادگاه و يا ساير مراجع
قانوني؛
 -138حق برخورداري از حمايتهاي همه جانبه دستگاه قضايي با عوامل
زمينهساز جرائم عليه زنان و ارتكاب جرائم توسط زنان؛
 -139حق مصونيت زنان متهم از هتك حرمت ،اهانت و محروميتهاي
فردي و اجتماعي فراتر از مجازات قانوني؛
 -140حق زنان در معافيت از مجازات در صورت وجود عوامل رافع
مسئوليت كيفري؛
 -141حق اعاده حيثيت زنان در اثر تقصير ،اشتباه قاضي در موضوع حكم
يا در تطبيق حكم بر مورد خاص و جبران خسارت مادي و معنوي از آنها؛
 -142حق برخورداري از تخفيف قانوني از نظر ميزان مجازات و يا معافيت
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از آن و يا نحوة اجرا ،در صورت ندامت و اثبات توبه زنان بزهكار در زمان
بارداري ،شيردهي و بيماري؛
 -143حق زنان در مالقات والدين ،فرزندان و همسر در دوران حبس طبق
قوانين كشور؛
 -144حق زنان در برخورداري از امكانات مناسب بهداشتي ،فرهنگي،
آموزشي و تربيتي در زندانها جهت اصالح و بازگشت به زندگي سالم
اجتماعي؛
 -145حق دختران در برخورداري از كانونهاي اصالح و تربيت با شرايط
مناسب؛
 -146حق زنان در رسيدگي به شكايات از آئيننامههاي دولتي ،مأمورين
قضايي و يا واحدهاي دولتي جهت احقاق حقوق خود؛
 -147حق و مسئوليت شهادت در دادگاه مطابق با موازين شرعي و قانوني؛

 -148حق برخـورداري از حمايتهاي قضايي از سـوي مدعيالعموم عليه
ولي و سرپرست قانوني فاقد صالحيت و ديگر متجاوزان به حقوق آنان.
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قانون حمايت از حقوق و مسئوليتهاي زنان در عرصههاي
داخلي و بينالمللي
ماده  –1در سطر اول بند ( )1بخش اول منشور حقوق و مسئوليتهاي
زنان در نظام جمهوري اسالمي ايران مصوب  1383/6/31شوراي عالي
انقالب فرهنگي كلمه «تماميت» حذف و به جاي آن كلمه «سالمت»
جايگزين گرديد.
ماده  –2دولت موظف است در راستاي تحقق اصول بيستم ( )20و
بيست و يكم ( )21قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و سند چشمانداز
بيست ساله جمهوري اسالمي ايران ،زمينههاي تبيين و تحقق عملي حقوق
و مسئوليتهاي زنان در عرصههاي داخلي و بينالمللي را بر اساس سند
مرجع (منشور حقوق و مسئوليتهاي زنان در نظام جمهوري اسالمي ايران
مصوب  1383/6/31شوراي عالي انقالب فرهنگي) فراهم نمايد.
تبصره – از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات و معاهدات
مغاير با منشور فوق ملغي و فاقد اعتبار است.
قانون فوق مشتمل بر دو ماده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه
مورخ پانزدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي
اسالمي تصويب و در تاريخ  1385/11/18به تأييد شوراي محترم نگهبان
رسيد.

شرح منشور حقوق و مسئوليتهاي زنان در
نظام جمهوري اسالمي ايران

حقوق و مسئوليتهاي
فردي زنان
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بند1ـ حق برخورداري از حيات شايسته و تماميت جسماني و مسئوليت
محافظت از آن در مقابل هرگونه بيماري ،حادثه و يا تعدي.
توضيح:
الف ـ اهميت اصل حيات
عظمت حيات انساني با تأمل در استعدادها و نيروهاي شگفتانگيز
انسان مانند :علم ،انديشه ،تعقل ،وجدان ،اراده ،كمالگرايي ،عشق ،اكتشاف
و ، ...آشكار است.
عاليترين موجود ،در عرصه هستي ،انسان است كه ميتواند با به فعليت
رساندن استعدادهاي شگفتانگيز ،عظمت خود را آشكار سازد ،بنابراين،
سلب حيات در هر مرحله حتي دوران جنيني ،جايز نميباشد و سقط جنين
ولو در ماههاي ابتدايي ممنوع اعالم شده است.
روشنترين و قابل قبولترين دليل براي اثبات ارزش واالي حيات ،اين
حقيقت مسلم ميباشد كه همه آدميان به شرط آنكه مبتال به اختالالت
رواني موجب انتحار نباشند از حيات خود با جديترين وضع دفاع نموده و
در راه صيانت ذات و ادامه حيات خويش از هيچ كوششي و تالشي مضايقه
نميكنند و همه اقوام و ملل نيز با وجود همه اختالفها و تنوعها ،در اهميت
عظمت و ارزش حيات اتفاق نظر دارند.
منشأ اصلي اين دريافت واال ،آشنايي و دريافت كام ً
ال مستقيم و حضوري
همه انسانها درباره حيات خويشتن و مشاهده جذابيت بسيار شديد حيات
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و مختصات مثبت آن و تلخي بسيار شديد خاموشي حيات و ورود اخالل
بر آن در ديگر انسانهاست و همه انسانها شديدترين مبارزه و مقاومت را
در دفع عوامل آسيب و اخالل به حيات دارند .اين ويژگي (شديدترين
جاذبه حيات و شديدترين دفاع از آن) ميتواند مطلوبيت مطلق حيات را
در عرصه طبيعت به خوبي اثبات نمايد.
به جهت همين مطلوبيت حيات است كه هرگز يك انسان خردمند و
داراي روان معتدل جان خود را ،جز در راه حيات مطلق و نامحدود كه
خداست فدا نميكند.
ب ـ حيات شايسته
در اسالم منظور از «حيات»« ،حيات شايسته» است نه زندگي مطلق كه
از طبيعيترين و اولين حقوقي است كه همه انسانها – به شرط اينكه عامل
اخالل حيات ديگران نباشند -از آن برخوردارند .به عبارت ديگر ارتکاب
قتل عمد كشف از بيرون رفتن قاتل از چشمهسار حيات ميكند( .حياتي
كه از مقام ربوبي بر روي زمين در جريان است ).اگرچه اجراي حكم
قصاص آنجاست كه احتمال عدم تعادل مغزي يا رواني در قاتل نرود هر
چند آن احتمال ضعيف باشد در غير اينصورت مطابق قاعده «تدرء الحدود
بالشبهات» قصاص ساقط ميشود.
ج ـ تماميت جسماني
برخورداري از تماميت جسماني حق همه انسانهاست و كسي نميتواند
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متعرض جسم ديگري شود ،بنابراين قطع عضو يا ايراد جراحت به ديگران
و از جمله زنان ممنوع است ،همچنين تعرضات ناموسي كه بویژه در جنگها
به خصوص به زنان و دختران وارد ميشود ،غير انساني و غير قابل پذيرش
ميباشد.
حق تمامیت جسمانی با حقوقی مشروعی که جنین زن باردار و نیز
شوهر در روابط جنسی با همسر دارد منافات ندارد و به این حقوق در
سایر بندها اشاره شده است.
د ـ مسئوليت محافظت از حيات و تماميت جسماني
حق حيات تنها از سوي خداوند به انسان بخشيده شده است و از
اينرو ،تنها خداوند ميتواند در آن تصرف كند پس انسان عالوه بر اينكه
حق حيات دارد ،مسئوليت حفظ جان و سالمت خود را نيز برعهده دارد،
لذا خودكشي و مرگهاي انتخابي (اتانازي) حرام است و این مسئولیت تا
بدانجا اهمیت دارد که ضرر جسماني يا رواني سبب سقوط برخی تکالیف
دینی می گردد.
1ـمحافظت در مقابل بيماريها:
تحت عنوان رعايت بهداشت براي جلوگيري از بيماري و نيز درمان
بيماري مطرح و هنگامي كه خطر جاني در بين است ،واجب ميشود.
2ـ محافظت در مقابل حوادث:
افراد موظفند جهت حفظ حيات ،خود را در معرض حوادث و خطرات
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طبيعي و غيرطبيعي قرار ندهند .مگر در مواردي كه مجوز شرعي وجود
دارد .مانند :جهاد
اگرچه در جهاد نيز به نوعي ،افراد در جهت حفظ حيات خود گام
برداشتهاند ،اما حيات معنوي و نه مادي ،زيرا اصوالً براي انسان  2نوع
حيات شمردهاند :حيات مادي و معنوي.
در ديدگاه قرآن اگر انسان ناچار گردد كه از ميان اين دو قسم ،يكي را
انتخاب كند بايد حيات معنوي را برگزيند .كساني كه با حقيقت زندگي
ميكنند همواره اين ترجيح و گزينش را در نظر دارند .مانند رزمندگان و
مجاهدان در راه خدا «فليقاتل في سبيلاهلل الذين يشرون الحيوة الدنيا باآلخرة»
(نساء)74/
و نكته ديگر اينكه حيات معنوي بسي پايدارتر از حيات مادي است زيرا
اشد من القتل» و فتنه عبارت است از سلب حيات
قرآن ميفرمايد« :الفتنة ّ
معنوي و اعتقادات ديني مردم و رواج مفاسد اخالقي و اجتماعي.
3ـ محافظت از تعدي:
جهت حفظ حيات ،دفع هرگونه تجاوز و تعدي الزم ميباشد و به
عبارت ديگر دفاع واجب است.
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بند  2ـ حق برخورداري از تكريم و مسئوليت رعايت آن براي ديگران
توضيح:
الف ـ حق برخورداري از تكريم
حق زنان در برخورداري از كرامت انساني به عنوان يكي از اصول اوليه
در عرصه خانواده و اجتماع به رسميت شناخته شده است.
ت از پاك بودن انسان از آلودگيها و بهرهمندي از
«كرامت» عبارت اس 
عزت و شرف و كمال مخصوص به او ،كه حكايت از شأن و منزلت بلند
انساني دارد .براي انسانها ،دو نوع كرامت ثابت شده است كه عبارتند از:
كرامت ذاتي و طبيعي و كرامت اكتسابي
* كرامت طبيعي يا ذاتي:
انسانها بالذات داراي كرامت هستند و اين گوهر پاك امانتي است كه
حفظ آن منوط به بروز اعمال و رفتار انساني است.
منشأ اين كرامت ،نيروها و استعدادهاي بسيار بااهميتي است كه خداوند
با نفخه روح الهي در انسان به او عطا كرده است.
* كرامت اكتسابي يا ارزشي عالي:
هرچند كه همگان داراي شئون و حيثيت برابرند ،اما انسان قادر است
با به كارانداختن استعدادهايي كه خداوند به او عنايت فرموده مراتب كمال
انساني را طي نمايد و به مدارج اعلي ارتقا يابد .به اين ترتيب است كه
رفتار انساني منزلتهاي متفاوتي را ايجاد ميكند و در نتيجه افراد نسبت به
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يكديگر برتري پيدا مينمايند .در اين خصوص خداوند ميفرمايد« :يا ايها
الناس انا خلقناكم من ذكر و انثي و جعلناكم شعوب ًا و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم
عنداهلل اتقيكم[ »...حجرات]13/
«اي مردم ما همه شما را نخست از مرد و زني آفريديم و آنگاه شعبههاي
بسيار و فرق مختلف گردانيديم تا يكديگر را بشناسيد بزرگوارترين شما
نزد خداوند باتقواترين مردمند»...
بنابر آنچه گفته شد ،برخورداري از كرامت ذاتي و كرامت اكتسابي
از حقوق اوليه و مسلم زنان است و همه افراد اعم از اعضاي خانواده و
سايرين در محيط كار و محيط تحصيل و ...موظف به رعايت آن ميباشند.
همگان از جمله زنان به دليل كرامت ذاتي و اكتسابي خويش حق
برخورداري از تكريم و احترام ديگران را دارند و به هر ميزان كه آنان داراي
كرامت اكتسابي بيشتري باشند سزاوار بهرهمندي از تكريم بيشتر ميباشند.
ب ـ مسئوليت رعايت تكريم براي ديگران
همه انسانها بايد كرامت و حيثيت را براي همديگر به عنوان يك حق
بشناسند و خود را در برابر آن حق مكلف ببينند ،پس زنان عالوه بر
اينكه خود از تكريم برخوردارند ملزم به رعايت اين حق در برابر ديگران
ميباشند و آنها نبايد نسبت به افراد اجتماع و حتي اعضاي خانواده خود
از همسر و فرزندان و ...رفتاري خالف شرافت و شئون انساني آنان داشته
باشند.
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بند  3ـ حق آزادي انديشه و مصونيت از تعرض و عدم امنيت در داشتن
اعتقاد
توضيح:
آزادي انديشه ،امري طبيعي و بديهي است و وادار كردن افراد به داشتن
عقيدهاي خاص ،ممنوع و غير قابل پذيرش است و افراد در جامعه آزادند
كه هر طور ميخواهند بيانديشند بدون اينكه از جانب فرد يا نهادي مورد
تعرض قرار گيرند.
«آزادي انديشه» كه امري خصوصي و كام ً
ال فردي است ،در زمره حقوق
و مسئوليتهاي فردي مطرح ميباشد و «آزادي قلم و بيان» كه مسألهاي
اجتماعي و مرتبط با ساير افراد است بايد در حقوق و تكاليف اجتماعي
آورده و محدوده آن معين شود ،بنابراين آزادي انديشه و مصونيت افراد
براي آن ،مربوط به زماني است كه عقيده به زبان و عمل سرايت نكرده و
در محدوده روابط فرد با خودش مطرح است.

بند  4ـ حق و مسئوليت فرد در برخورداري از ايمان ،تقوا و حفظ آن و
تكامل معنوي در عرصه باورها و رفتارها
برخورداري از ايمان و تقوا و تكامل معنوي و حفظ آن براي زنان
اوالً ،حق است ،بنابراين اجبار افراد به دست كشيدن از تقيد به دين
چه در عرصه باور و گرايش (ايمان) و چه در عرصه عمل (تقوا) ممنوع
ميباشد .عالوه بر آن فراهم شدن تسهيالت الزم جهت رشد معنوي و
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تثبيت فضايل اخالقي از حقوق مسلمه همه از جمله زنان ميباشد.
ثاني ًا ،تكليف است ،پس همه انسانها كه به لحاظ بهرهمندي از روح
الهي ،داراي ارزش ذاتي هستند الزم است كه جهت شكوفايي استعدادهاي
بالقوه خود ،در راه برخورداري از ايمان و عمل به لوازم آن تالش نمايند.
«ايمان» عبارت است از :گرايشهاي واال و معنوي انسان كه داراي پايه
و زيربناي اعتقادي ميباشد.
«تقوا» به منزله ركن عملي ايمان است و رفتار انسان را متناسب با قواعد
اخالقي ميسازد.
«تكامل معنوي» اشاره دارد به عدم سكون در هر مرحله از ايمان و تقوا
و كوشش جهت باال رفتن و نزديك شدن به قله انسانيت كه در عرصه رفتار
در قالب «سبقت» مؤمنين مطرح شده است.
بند  5ـ مصونيت جان ،مال و حيثيت زنان و زندگي خصوصي آنان از
تعرض غيرقانوني
توضيح:
در جامعه ،زندگي خصوصي زنان و ساير شئونات زندگيشان مورد
احترام ميباشد .بنابراين هرگونه تعرض به حقوق مادي و معنوي زنان
ممنوع خواهد بود .با اين وجود در مواقعي محدود از جمله كشف جرم و
تعقيب متهمان يا ضبط اموال مجرمان ،قانون اجازه ورود به حريم خصوصي
افراد و يا محروم نمودن آنها از برخي حقوق را ميدهد ،كه البته در اين
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موارد هم مأموران قضايي و غيرقضايي ملزم به عمل در چارچوب قانون و
احتراز از هرگونه افراط ميباشند.
بند  6ـ حق برخورداری از عدالت اجتماعی در اجرای قانون بدون
لحاظ جنسیّت

توضيح:

زنان حق دارند مساوي با مردان تحت حمايت قانون قرار گيرند و از
همه حقوق انساني ،سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي که شامل حال
آنان ميشود بهرهمند گردند.
بند  -7حق داشتن نام ،حفظ يا تغيير آن ،همچنين نسب و حفظ آن.
توضيح:
الف -حق داشتن نام ،حفظ يا تغيير آن:
هر دختر و زني حق دارد داراي نام و نام خانوادگي باشد و حق هويت
و شناخت آن از اولين حقوق انساني هر فرد ميباشد عالوه بر حق داشتن
نام و نام خانوادگي ،هر فردي حق تغيير نام خود را با رعايت شرايط خاص
مقرر در قوانين دارد و نيز هر کسي حق دارد که نام خانوادگي خود را
حفظ نمايد بنابراين بواسطه ازدواج يا امور ديگر نميتوان زن را مجبور
به تغيير نام خانوادگياش کرد .عالوه بر آن هر کس حق دارد نسب خود
را حفظ نمايد بنابراين در اموري چون تلقيح مصنوعي يا پذيرش کودکان
بيسرپرست نميتوان مانع از شناخت نسب کودک حاصل از تلقيح و يا
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بيسرپرست شد.
بند  -8حق تابعيت کشور ايران براي هر زن ايراني و سلب تابعيت به
درخواست خود او.
توضيح:
«تابعيت» نوعي از ارتباط سياسي و معنوي است که هر فرد را به کشوري
مربوط ميکند و در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران از حقوق مسلمه
افراد شمرده شده است.
بند  -9آزادي زنان پيرو مذاهب اسالمي و اقليتهاي ديني رسمی در
انجام مراسم و تعليمات دینی و احوال شخصي بر طبق آئين خود در
محدوده قانون.
توضيح:
در توضيح اين بند حقوق پيروان مذاهب اسالمي و اقليتهاي ديني
بطور جداگانه مورد بررسي قرار ميگيرد.
الف) حقوق مسلمانان غيرشيعه جعفري
در نظام جمهوري اسالمي ايران پيروان مذاهب اسالمي در انجام مراسم
ديني خود مجاز ميباشند.
رعايت احوال شخصيه (ازدواج -طالق -ارث -وصيت) مطابق آئين
خود نيز از جمله حقوق مسلمانان غيرشيعه است زيرا در زمره حقوق فردي
آنها به شمار ميرود و در صورت عدم مغايرت قواعد مربوطه با اخالق
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حسنه و نظم عمومي مانعي براي اعمالشان وجود ندارد و پيروان مذاهب
در اجراي آنها آزادند.
ب) حقوق اقليتهاي ديني
اقليتهاي ديني زرتشتي ،کليمي و مسيحي طبق قانون اساسي تنها
اقليتهاي ديني شناخته شده در کشور هستند قانونگذار اسالمي انجام
مراسم ديني را در حدود قانون براي اين اقليتها مجاز ميداند و چنانچه
انجام علني برخي از اين اعمال حرام و يا خالف قانون باشد انجام آنها
در مجامع عمومي ممنوع خواهد بود .در هر حال آنها در برپائي آئينهاي
عبادي خود در معابد رسمي (کليسا ،کنيسه و غيره) آزاد ميباشند.
استقالل در احوال شخصيه و تعليمات ديني نيز چنانچه خالف مقررات
قانوني و انتظامات عمومي نباشد از حقوق و آزاديهاي فردي آنان محسوب
ميگردد.
بند -10آزادي زنان ايراني در استفاده از پوشش و گويشهاي بومي و
اجراي آداب و سنّتهاي محلي در صورت عدم مغايرت با اخالق حسنه.

توضيح:

همه ايرانيان در استفاده از پوشش و گويشهاي بومي و اجراي آداب
و سنتهاي مح ّلي آزاد ميباشند ولي آزادي افراد در پاي بندي به آداب و
سنتهاي مح ّلي تا آنجاست که سبب نقض قانون نگردد و يا حتّي در تضاد با
اخالق حسنه نباشد بنابراين اگر در جايي سنتهاي محلي به گونهاي است
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که سبب تضييع حقوق زنان ميشود و مغاير با اخالق حسنه است اجراي
آنها مطلق ًا ممنوع خواهد بود.
بطور مثال ،اگر آداب و رسوم محلي اين است که دختران بدون حق
انتخاب و با تصميم ديگران مجبور به ازدواج ميشوند و يا در استفاده از
پوشش بومي ،رعايت حجاب اسالمي نقض شود و يا سنّت محلي ،جايز
ظن ارتباط نامشروع به قتل رسانند و يا سنتهاي
ميداند دختر يا زني را به ّ
بياساس ديگري از اين قبيل ،کام ً
ال مردود و در صورت اجرا ،قابل پيگرد
قانوني ميباشد.
بند  -11مصونيت زنان از ضررهاي مادي و معنوي با توجيه اعمال حق
ديگران.
توضيح:
الزمه تحقق امنيت و عدالت در هر جامعه ،منع افراد از اعمال ظلم و
تجاوز به حقوق ديگران است ،بگونهاي که همه مردم به خصوص اقشار
آسيبپذير از جمله زنان از هرگونه ضرر مادي و معنوي در عرصههاي
مختلف از خانواده تا محيط کار و تحصيل و ساير مجامع عمومي و بوسيله
هر کس از جمله اعضاي خانواده و سايرين مصون و محفوظ باشند و فرقي
نميکند رفتار زيانآور آنها ابتدائ ًا واقع شود يا با عنوان اعمال حق خود یا
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ديگران صادر شود.
بند  -12حق و مسئوليت حفظ ويژگيهاي خلقتي متفاوت زنان با مردان
توضيح:
با اندک تأملي در دو جنس زن و مرد ،بيدرنگ به وجود تفاوتهاي
طبيعي محرز در بين آنها پي ميبريم .حقوق طبيعي و فطري از آنجا پيدا
شده که دستگاه خلقت با روشنبيني و توجه به هدف ،موجودات را
بسوي کماالتي که استعداد آنها در وجود آنها نهفته است ،سوق ميدهد.
هر«استعداد طبيعي» مبناي يک «حق طبيعي» است و يک «سند طبيعي» براي
آن بشمار ميآيد .دستگاه خلقت هر نوعي از انواع موجودات را در مداري
مخصوص به خود قرار داده است و سعادت او را هم در اين قرار داده که
در مدار طبيعي خودش حرکت کند.
تفاوتهاي زن و مرد« تناسب» است نه نقص و نه کمال .قانون خلقت
خواسته است با اين تفاوتها تناسب بيشتري ميان زن و مرد که براي
زندگي مشترک ساخته شدهاند ،به وجود آورد و اين امر ،ايجاب ميکند
که زن و مرد در مواردي از حقوق و تکاليف وضع مشابهي نداشته باشند،
عدالت ،حقوق فطري ،و سعادت زندگي خانوادگي هم ،همين مسأله را
اقتضا ميکند.
به لحاظ رواني ،زنان در ابراز هيجانات خود راحتتر از مردان هستند،
نسبت به مردان ميل كمتري به پرخاشگري دارند ،زنان ديگرخواهي بيشتري
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نسبت به مردان دارند .حال آنكه مردان استيالطلبي بيشتري دارند .زنان داراي
ويژگي عاطفيتر هستند و بيشتر داراي هدف موفقيت احساساتي (عشق،
دوستي) ميباشند در حالي كه مردان به موفقيت اجتماعي عالقهمندترند.
آنچه بيان شد ،گوشهاي از تفاوتهاي طبيعي ميان زنان و مردان است
و قطع ًا سالمت جسماني و رواني هريک ايجاب ميکند که در جهت حفظ
و شکوفايي ويژگيهاي طبيعي خود بکوشند و در مقابل نيز به تفاوتهاي
طبيعي جنس مخالف احترام بگذارند و آنها را ناديده نگيرند.
بند  -13حق بهرهمندي از محيط زيست سالم و مسئوليت محافظت از
آن؛
توضيح:
بهرهمندي از محيط زيست از جمله جنگلها ،رودخانهها ،منابع طبيعي و
ذخاير گياهي -جانوري الزمه زندگي انسانهاست ،پس زنان نيز ميتوانند،
از محيط سالم و هواي پاک برخوردار گردند (حق بهرهمندي از محيط
زيست) بنابراين اگر کارکردن در محلي به علت سر و کار داشتن يا مواد
شيميايي و ...زنان را از اين حق محروم ميکند ،آنان حق اعتراض و تغيير
شغل را دارا ميباشند.
از طرف ديگر همگان و از جمله زنان بايد در حفظ اين نعمتها بکوشند
(مسئوليت محافظت از محيط زيست) تا در سايه اين تکليف ،حق سايرين
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در بهرهمندي از آن تأمين گردد.
عالوه بر آن منابع طبيعي مانند جنگلها ،مراتع و ...و سرمايههاي ملي
از اموال عمومي و متعلق به همه افراد كشور ميباشد .لذا بهرهمندي هركس
از آنها نبايد به گونهاي باشد كه مانع از استفاده و بهرهمندي سايرين شود و
يا منجر به خرابي و نابودي آنها گردد .در ضمن رعايت اعتدال و ميانهروي
براي جلوگيري از تضييع منابع طبيعي و سرمايههاي ملي ضروري است و
در دين مقدس اسالم اسراف و زيادهروي در مصرف نعمتهاي الهي به
شدت مذمت شده است.
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فصل اول :دختران در خانواده
بند  -14حق برخورداري دختران از سرپرستي شايسته توسط والدين.
توضيح:
حق برخورداري دختران از سرپرستي شايسته توسط والدين ،به معناي
تکليف والدين در حضانت و تربيت فرزند به نحو شايسته ميباشد.
نکته مهم اين است که صرف سرپرستي فرزندان توسط والدين ،اين
حق را ايفا نميکند بلکه لزوم ًا سرپرستي بايد به نحو «شايسته» صورت
بگيرد به عبارت ديگر ،سرپرستي از فرزندان بايد متضمن تأمين سالمت
جسماني ،امنيت رواني و تربيت اخالقي آنها باشد.
بند  -15حق برخورداري دختران از نفقه شامل :مسکن ،پوشاک ،تغذيه
س��الم و کافي و تسهيالت بهداش��تي جهت تأمين سالمت جسماني و
رواني آنان.
توضيح:
بهطور کلي نفقه فرزند شامل تمام هزينههاي الزم براي نگاهداري و
مراقبت و تربيت و رشد و كمال فرزند ميباشد .دختران نيز همچون پسران
به يكسان از اين حق برخوردارند.

حقوق و مسئوليتهاي خانوادگي زنان

55

بند  -16حق تعليم و تربيت دختران و ايجاد زمينه شکوفايي استعدادها
و خالقيتهاي آنان.
توضيح:
يکي از وظايف والدين در قبال فرزندان تعليم و ترتيب آنان ميباشد،
از نتايج مهم اين تکليف آن است که والدين مسئول خساراتي هستند که
فرزند در اثر «نقص تربيت» به ديگران وارد ميکند ،ايجاد زمينه شکوفايي
استعدادهاي دختران ،از حقوقي است که قطع ًا ايفاي آن در وهله اول
بر عهده والدين در خانواده است .پس از آن دولت نيز نسبت به اين
امر مسئول بوده و موظف است تا عالوه بر ايجاد زمينه مناسب جهت
ايفاء مسئوليت والدين از طريق ارائه آموزشها و مشاورههاي الزم و نيز
لحاظکردن اين مسئوليـت در برنـامهريزيهاي اقتصادي و اجـتماعي از
طـريق ارائـه تسهـيالت و تخفيفهاي مورد نظر در اشتغال مادران چون
حمايت از کار نيمه وقت ،يا پارهوقت زنان ،به ارائه آموزشهاي عمومي
و تخصصي ،حمايت از رسانههاي فرهنگي جهت تعليم و تربيت شايسته
دختران همت گمارد.
بند 17ـ حق تأمين نيازهاي عاطفي و رواني دختران و برخورداري از
رفتار مالطفتآميز والدين و مصونيت آنان از خشونتهاي خانوادگي.
توضيح:
توجه به نيازهاي عاطفي و رواني دختران يکي از نيازهاي اساسي آنها
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محسوب ميشود .آنچه مسلم است اينکه صرف تأمين نيازهاي مادي نظير
خوراک ،پوشاک و مسکن براي سالمت فرزندان کافي نيست بلکه توجه به
سالمت رواني آنان ايجاب ميکند که نيازهاي عاطفي و رواني آنها نيز تأمين
شود خصوص ًا در مورد دختران با توجه به ويژگيهاي طبيعي و احساسي
اهميت اين مسأله بيشتر است.
توجه به اين نكته نيز ضروري است كه والدين نميتوانند در راستاي
تكليف خود نسبت به تربيت فرزندان خود به اعمال رفتار خشونتآميز
مبادرت ورزند .بنابراين در صورتي هم كه تربيت فرزند مستلزم تنبيه او
باشد بايد از خشونت و انتقامجويي پرهيز شود.
بند 18ـ حق برخورداري از امکانات خانواده ،بدون تبعيض ميان دختر
و پسر؛
توضيح:
وجود تبعيض ميان دختران و پسران در خانواده ،عالوه بر آنکه موجب
مخربي
محروميت دختران از امکانات خانواده ميشود ،آثار رواني و عاطفي ّ
بر دختران بر جاي ميگذارد و چه بسا حس اعتماد به نفس و خودباوري
را در آنها به تدريج از بين ميبرد ،بنابراين حقوق دختران ايجاب ميکند که
آنها حق برخورداري از امکانات خانواده را بدون وجود تبعيض ميان دختر
و پسر داشته باشنـد و اين امر مهم ميسر نميشود مگر با رشد و اعتالي
فرهنگ خانوادهها در نگرش به حقوق دختران.
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در اين راستا قوانين و مقررات موجود پيرامون حقوق كودكان ،بدون
اشاره به جنسيت ،همه دختران و پسران را شامل ميشود و فقط در موارد
اندك به دليل ويژگيهاي خاص دختران يا پسران ،از هر جنس حمايت

الزم را نموده است.

بند 19ـ حق دختران بيسرپرست و بدسرپرست در سرپرستي توسط
بستگان يا داوطلبان تكفل با رعايت مصلحت آنان و برخورداري از
حمايت و نظارت حكومت.
توضيح:
در بند  14حق دختران در سرپرستي توسط و والدين مطرح گرديد،
در اين بند حق دختران بيسرپرست و بدسرپرست در سرپرستي توسط
افراد ديگر (غير از والدين) با رعايت مصلحت آنها مورد توجه قرار گرفته
است .دختران بيسرپرست به دختراني اطالق ميشود که بنا به داليلي
نظير فوت سرپرست يا رهاشدن توسط سرپرست يا زندانيشدن والدين،
فاقد سرپرست ميباشند .دختران بدسرپرست به افرادي گفته ميشود که
داراي سرپرست قانوني هستند ولي سرپرست آنها فاقد شرايط الزم براي
نگاهداري ،مراقبت و سرپرستي از دختران ميباشد و بدين ترتيب سالمت
جسماني يا امنيت رواني و تربيت اخالقي آنها در معرض خطر است ،به
طور مثال زماني که سرپرست ،اعتياد زيانآور به الکل يا مواد مخدر دارد و
يا داراي فساد اخالقي و فحشاء داراي شهرت است.
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بهطور معمول دختران بيسرپرست و بدسرپرست ،از اقشار آسيبپذير
جامعه بشمار ميروند ،بنابراين حمايت از آنان ايجاب ميکند که دولت،
نظارت و حمايت مستمري بر اين دختران اعمال نمايد ،زيرا در مواردي
ممکن است حقوق و مصالح آنها توسط سرپرست و يا افراد ديگر در
معرض تضييع قرار گيرد.
در قانون بهطور کلي دو راهکار براي حمايت از اين دختران در نظر
گرفته شده است :در راهکار اول که بيشتر جنبه نظارتي دارد ،دولت بدون
برکنارکردن سرپرست ،اقدام به اعمال نظارت بر عملکرد او مينمايد
بطوريکه ممکن است از فرد صالحي به عنوان امين و ناظر بر رعايت
حقوق دختران توسط سرپرست کمک گرفته شود .در راهکار دوم که
بيشتر جنبه حمايتي و دخالتي دارد ،دولت با در نظر گرفتن مصالح دختران
بدسرپرست و يا بيسرپرست ،اقدام به برکنارکردن سرپرست (در صورت
وجود) مينمايد و فرد واجد شرايطي را به عنوان قيم براي اداره امور اين
دختران تعيين مينمايند .نکته قابل توجه آن است که در هر دو راهکار،
مالک و مبناي نظارت يا دخالت دولت ،توجه به مصلحت دختران ميباشد.
از ديدگاه اسالم که قانون ما نيز منبعث از آن است ،همه افراد جامعه
بايد در قبال اقشار آسيبپذير جامعه -از جمله دختران بيسرپرست و
بدسرپرست -احساس مسئوليت و دلسوزي داشته باشند و همين امر
ضرورت نظارت و دخالت دولت را توجيه ميکند ،همچنين از آنجائي
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که معموالً دختران بيسرپرست يا بدسرپرست از بسياري از حقوق طبيعي
خود که ميبايست از طريق خانواده تأمين شود ،محروم هستند ،دولت
موظف است که حمايتهاي ويژهاي در زمينههاي مختلف بهداشت،
تغذيه ،تأمين سالمت رواني و عاطفي ،آموزش و پرورش ،حرفهآموزي
و اشتغال از آنها به عمل آورد تا زمينه ورود سالم و سازنده آنها به عرصه
اجتماع فراهم شود.
بند 20ـ مسئوليت احترام به والدين و اطاعت از دستورات مشروع آنها
و رفتار نيکو نسبت به ساير اعضاي خانواده.
توضيح:
دختران در خانواده ،عالوه بر اينکه از حقوق مادي و معنوي بهرهمند
ميگردند ،واجد تکاليفي نيز ميباشند به اين ترتيب که:
آنها ملزم به رعايت حرمت پدر و مادر ميباشند ،همچنين با توجه به
خيرخواهي و مصلحتانديشي والدين ،بايد خواستههاي مشروع آنها را بر
آورند.
از ديگر تکاليف دختران در خانواده ،ابراز رفتاري شايسته و نيکو نسبت
به ساير اعضاي خانواده مانند خواهر و برادر و حتي اقوام مانند خاله و دائي
و عمه و عمو ميباشد.
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فصل دوم تشکيل و تداوم خانواده
بند 21ـ حق و مس��ئوليت زنان در تحکيم بنيان خانواده و برخورداري
از امکان��ات و حمايته��اي قانوني الزم به منظور پيش��گيري از بروز
اختالفات و كاهش طالق.
توضيح:
* زن و شوهر بايد براي تحکيم بنيان خانواده ،به انجام تکاليف خود و
رعايت حقوق ديگري متعهد بمانند همچنين بايد در صدد برآوردن نيازهاي
اصلي يکديگر برآيند تا خانواده از تزلزل و گسيختگي در امان باشد.
زوجين بايد ،براي اداره خانواده همديگر را ياري کنند و به هنگام
بيماري و درماندگي از مواظبت و پرستاري همسر خود دريغ نورزند.
حق و مسئوليت زنان در تحکيم بنيان خانواده ،در حقوق تحت عنوان
وظيفه مربوط به معاضدت زوجين در تشييد مباني خانواده مطرح گرديده
است که با حقوق و تکاليف ناظر به حسن معاشرت و سکونت مشترک
همبستگي و ارتباط فراوان دارد.
* از جمله حقوق و تکاليف زن در تحکيم بنيان خانواده عبارتند از:
ـ حق زن در برخورداري از کليه امکانات مالي -رفاهي در خانواده و
نيز حق صرفنظر کردن از برخي از آنها با ميل و رضايت خويش جهت
تأمين يک هدف باالتر يعني تحکيم بنيان خانواده.

ـ حق بهرهمندي از رفتار مسالمتآميز و توأم با آرامش شوهر و نيز
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مسئوليت رعايت آن در قبال همسر.
ـ حق برخورداري از ياري و مساعدت شوهر در امور خانوادگي از
جمله تربيت فرزندان و مسئوليت معاضدت شوهر در امور مذکور.
ـ حق و تکليف زن در رعايت وفاداري به همسر و توجه به نيازهاي
عاطفي ،رواني و جنسي وي.
الزم به يادآوري است که در همه موارد ،حق زن ،به منزله تکليف شوهر
ميباشد که براي اين تکاليف ضمانتهايي در حقوق وجود دارد .عالوه بر
حقوق وتکاليف قانوني زن و شوهر ،توصيههاي اخالقي زيادي نيز به زن و
مرد براي تحکيم بنيان خانواده و حفظ آن از انحالل وجود دارد که رعايت
آنها قطع ًا در تأمين اين مهم مؤثر ميباشد.
* از ديگر حقوق زن برخورداري از امکانات و حمايتهاي قانوني
الزم به منظور پيشگيري از بروز اختالف و ايجاد صلح و آشتي در موارد
اختالف است که براي تأمين اين حق راهکارهايي پيشبيني شده است:
ـ تأسيس واحدهايي در دادگاههاي خانواده به عنوان واحد ارشاد جهت
راهنمائي زوجين هنگام بروز اختالف و تشويق به صلح و آشتي و ارائه
راهحلهايي مناسب بر مبناي تحليل نظرات و خواستههاي زوجين جهت
جلوگيري از فروپاشي خانواده.
ـ توجه به نهاد حکميت و تقويت آن در اختالفات خانوادگي.
ـ لزوم رعايت قوانيني هنگام طالق كه در حقيقت زمينهساز ايجاد آشتي
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مجدد بين زن و شوهر ميگردد .مانند لزوم وقوع طالق در طهر غير مواقعه.
(اين فاصله زماني بين آخرين ارتباط زناشويي با اقدام به طالق گاه موجب
نزديكي مجدد بين زوجين ميشود ،).لزوم حضور دو شاهد عادل در واقعه
طالق (كه معموالً به دليل صفت عدالت ،تالش ميكنند تا بين زن و شوهر
آشتي برقرار كنند عالوه بر آنكه مدت زمان الزم براي پيدا كردن دو شاهد
عادل معموالً به ميزاني است كه خشم حاصل از جدال خانوادگي فرو
نشسته و مجددا ً آشتي برقرار ميشود).
ـ الزام زوجين به سکونت در منزل مشترک در مدت عده طالق رجعي
بدليل احتمال ايجاد صلح و آشتي و جلوگيري از طالق.
بند 22ـ حق بهرهمندي از امکانات فرهنگي ،اجتماعي و اقتصادي
جهت تسهيل امر ازدواج در زمان مناسب ضمن مسئوليت خويشتنداري
تا آستانه ازدواج
توضيح:
از آنجائي که ازدواج يکي از حساسترين مراحل زندگي جوانان است،
خانوادهها و دولت موظفند در راستاي تحقق به موقع اين مهم امکاناتي را
براي دختران فراهم نمايند که اين امکانات شامل موارد ذيل ميباشد:
امکانات فرهنگي :ايجاد نگرش صحيح نسبت به مسأله ازدواج و تسهيل
آن ،كنار نهادن آداب و رسوم و اعتقاداتي كه بر سر راه ازدواج جوانان مانع
ايجاد ميكند ،آموزش جوانان جهت آماده نمودن آنان براي ازدواج در زمان
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مناسب ،فرهنگسازي از طريق رسانهها جهت ازدواج آسان و موفق و...
امکانات اجتماعي :دولت موظف است جهت اجراي امر الهي «وانكحوا
االیامي» امكانات اجتماعي الزم را جهت تسهيل ازدواج جوانان فراهم
نمايد .در اين راستا ايجاد مراكز آموزشي و مشاورهاي جهت تسهيل انتخاب
همسر مناسب ،ايجاد هماهنگي بين تحصيالت با ازدواج و مسئوليت
تشكيل خانواده ،ايجاد هماهنگي بين خدمت نظام وظيفه و امر ازدواج و
مسئوليتهاي خانوادگي ناشی از آن و...
امکانات اقتصادي :خانواده در امور اقتصادي مربوط به ازدواج از
جمله جهيزيه ،مهريه ،برگزاري مراسم عقد و عروسي و ...به هر مقدار
كه از سختگيري بيجا بپرهيزند ،روند ازدواج جوانان از سرعت بيشتري
برخوردار میگردد و نيز اين نهاد نوپا از آسيب پيامدهاي ناشي از زياده
خواهي و تجملگرايي زوجين در امان خواهد ماند.
بر دولت نيز الزم است تا جهت اشتغال جوانان در سن ازدواج ،فراهم
نمودن مسكن ارزان قيمت جهت زوجهاي جوان ،كمك اقتصادي جهت
برگزاري مجالس عقد و عروسي و ...که همگي امكانات اقتصادي الزم
جهت تسهيل ازدواج جوانان ،از جمله دختران می باشد ،اقدامات مقتضی
را انجام دهد.
همچنين براي اينکه در جامعه شاهد تشکيل خانوادههايي مستحکم و
سالم باشيم الزم است تا قبل از ازدواج ،دختران و پسران جوان از آلودگيهاي
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اخالقي و گناهان پرهيز نمايند .بنابراين مسئوليت خويشتنداري دختران تا
آستانه ازدواج ،براي داشتن يک زندگي موفق در آينده و مصون ماندن از
آسيبهاي غيرقابل جبران الزم و ضروري است ،به همين جهت ،در اسالم
بر لزوم رعايت حريم در روابط زن و مرد خارج از چارچوب ازدواج
تأکيد فراواني وجود دارد و در صورت تخطي ،مجازاتهاي سنگيني براي
متخلفان مقرر گرديده است.
بند 23ـ حق آگاهي از حقوق و تکاليف زوجين و آئين همسرداري و
برخورداري از امکانات الزم در اين زمينه.
توضيح:
برخورداري زنان از امکانات آموزشي و مشاورهاي جهت آشنائي با
حقوق و تکاليف ناشي از ازدواج و آگاهي از آيين همسرداري براي
برقراري خانوادهاي متعادل و مستحكم يک حق ضروري محسوب ميشود.
بنابراين ،آموزش به دختران نيز جهت شناخت مختصات زندگي مشترك
خانوادگي در سطوح نوجواني و جواني الزم است .اگرچه طبق موازين
اسالمي ،بايد در نظر داشت که اگر آموزش مسائل مربوطه زمينهساز تهييج
و تحريک جنسي ميگردد ،بايد در انتخاب مطالب و نحوه ارائه آنها دقّت
کافي مبذول گردد.
همچنين بهرهمندي از خدمات مشاورهاي براي دختران در آستانه ازدواج
نيز در افزايش آگاهي و تعميق بينش آنان نسبت به امور حقوقي مربوط به
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ازدواج (حقوق و تکاليف) و مسائل عرفي و اخالقي آن (آئين همسرداري)
بسيار مؤثر خواهد بود.
نکته قابل توجه اينکه ،بهرهمندي از امکانات مشاورهاي و آموزشي
مذکور ،هم قبل از ازدواج و هم بعد از ازدواج متناسب با شرايط هر دوران
و با رعايت موازين اخالقي و اسالمي ،در تحکيم و سالمت روابط زن و
شوهر در محيط خانواده ،قطع ًا نقش بسزايي دارد.
بند 24ـ حق آشنائي با معيارهاي مناسب همسرگزيني و شناخت و
انتخاب همسر
توضيح:
الزم است دختران بدانند که اساس ًا همسر مناسب براي آنها کيست؟ و
اين امر محقق نميشود مگر اينکه از معيارهاي همسرگزيني و ويژگيهاي
نيک و بد مؤثر در امر ازدواج اطالع داشته باشند.
عالوه بر آن از جمله حقوق مسلم دختران آن است كه خود همسر
خويش را انتخاب نمايند و مجبور به ازدواج با مردي نشوند .در ضمن
دختران حق دارند تا نسبت به فردي كه قصد ازدواج با او را دارند شناخت
الزم را داشته باشند و با آگاهي و دقت اقدام به ازدواج نمايند .بنابراين
تدليس و فريب خواستگار و يا فرد ديگري كه وساطت در ازدواج را
برعهده گرفته است آثار حقوقي خاص براي فريبكار (تعزير) و نيز دختر
(حق فسخ نكاح) را دارد.
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انتخاب همسر و داشتن شناخت نسبي از ويژگيهاي جسمي و رواني
همسر و اطمينان از سالمت وي ،وضعيت تحصيلي و شغلي ،موقعيت
خانوادگي و هر امر ديگري که در تصميمگيري براي ازدواج مؤثر است،
حق زنان ميباشد.
بنابراين هر اقدامي از سوي مرد که منجر شود تمام يا بخشي از اطالعاتي
که عقد بر مبناي آن برقرار ميگردد بصورت خالف واقع به زن القاء شود،
ممنوع و داراي پيگرد قانوني ميباشد زيرا ،سبب خواهد شد تا قصد انشاء
زن در عقد نکاح مخدوش و نهايت ًا در صحت تشکيل اين نهاد حقوقي
ترديد ايجاد شود.
الزم به ذكر است كه دختران به دليل آسيبپذيري بيشتر در ازدواج
ناموفق ،از حق حمايت پدر در ازدواج نيز برخوردار بوده و پدران در
تصميمگيري ازدواج ميبايست دختر خويش را راهنمايي نمايند .از آنجا
كه رضايت پدر در ازدواج دختر الزم است اين رضايت محدود به شروطي
گرديده از جمله لزوم در نظر گرفتن مصلحت دختر در ازدواج و نيز عدم
اجبار دختر به ازدواجي كه پدر مناسب تشخيص ميدهد .عالوه بر آن اگر
پدر بدون دليل موجه از ازدواج دختر خويش با همسر همشأن دخترش
ممانعت به عمل آورد و يا بيم آن رود كه دختر به دليل مخالفت پدر و
عدم وقوع ازدواج ،مرتكب رفتار ناپسند جنسي (حرام) گردد دختر با اجازه
دادگاه به ازدواجي كه خود مصلحت ميبيند اقدام خواهد كرد.
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بند 25ـ حق و مسئوليت آگاهي و رعايت ضوابط ديني در ازدواج از
جمله يکساني زوجين در باور به مباني اعتقادي و ديني؛
توضيح:
هر زني حق دارد که نسبت به ضوابط ديني و قانوني ازدواج آگاهي
داشته باشد و آنرا رعايت کند ،بنابراين حق ،هيچ کس نميتواند او را مجبور
کند که برخالف ضوابط مزبور اقدام نمايد .عالوه بر آن دولت نيز موظف
است اقدامات الزم جهت آشنايي زنان با ضوابط ديني در ازدواج را فراهم
كند .از سوي ديگر هر زني نسبت به آگاهي پيرامون ضوابط ديني و قانوني
ازدواج و رعايت آن تکليف و مسؤوليت دارد ،بدين ترتيب ،مجاز نميباشد
برخالف مقررات مذکور اقدام نمايد.
در اين بند به ضوابط ديني در ازدواج اشاره شده است .يکي از ضوابط،
ممنوعيت ازدواج زن مسلمان با مرد غير مسلمان است .چرا كه وجه تمايز
انسان نسبت به ساير موجودات به انديشه و اعتقادات او است فلذا دختران
از ازدواج با آنان كه در مباني اعتقادي همشأن و همتاي آنها نيستند نهي
شدهاند .بنابراين ،هيچ زن مسلماني حـق ازدواج با غير مسـلمان را ندارد،
همچـنين اين حق هـر زن مسلمان محسوب ميشود که با مرد مسلمان
ازدواج نمايد و هيچ کس حتي پدر دختر نميتواند اين حق را از او سلب
نمايد و او را مجبور به ازدواج با غير مسلمان کند.
يکي ديگر از ضوابط ديني و قانوني در ازدواج دختر ،لزوم اذن پدر
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است و اين امر ميتواند به عنوان حق دختر در برخورداري از حمايتهاي
فکري و عاطفي والدين تلقي شود و بر مبناي همين حق است که والدين
دختر خصوص ًا پدر ،نميتواند نسبت به امر سرنوشت ساز زندگي دختر
خود ،بيتفاوت باشد.
و از سوي ديگر دختر نيز مکلف است تا در ازدواج خود جلب رضايت
و کسب اجازه از پدر خود بنمايد ،ولي هرگاه پدر يا جد پدري بدون علت
موجه از دادن اجازه مضايقه کـند ،اجازه او ساقط ميشود و دختر ميتوانـد
با معــرفي کامل مـردي که ميخواهد با او ازدواج کند و اخذ اجازه از
دادگاه نسبت به ازدواج با او اقدام نمايد.
از ديگر موارد رعايت ضوابط ديني ميتوان به ممنوعيت ازدواج با
محارم نسبي ،سببي ،رضاعي و ازدواج با شوهرخواهر و ازدواج در عده،
لزوم وقوع صيغه عقد در ازدواج و ...اشاره كرد.
بند 26ـ حق تعيين شروط مورد نظر ضمن عقد نکاح در چارچوب
ضوابط شرعي و تضمين اجراي اين شروط.
توضيح:
از آنجا كه خواست و اراده زوجين در شكلگيري و دوام ازدواج
اساسيترين نقش را دارد .دختر و پسر حق دارند تا ضمن عقد نكاح شروط
خاصي را كه در نظر دارند تعيين نمايند و در صورت توافق طرف مقابل،
پس از عقد ازدواج همسر موظف به رعايت اين شروط است .هرچند بايد
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توجه داشت كه نکاح دائم از عقود اجتماعي است و آثار آن محدود به
دو طرف عقد نميشود ،نه تنها سرنوشت فرزندان ناشي از اين پيمان به
استواري و دوام خانواده بستگي دارد ،نظم در جامعه نيز ايجاب ميکند که
اين کانون ثابت و ايمن باشد .بدليل همين استثناء است که قانونگذار رابطه
زن و شوهر را از قلمرو حاکميت مطلق اراده خارج ساخته و نظم آن را
به عـهده گرفته است و تـنها بـخـشي از توافـقات زوجـين را ضـمن آن
معـتبر ميداند.
توافقي که به منظور تغيير آثار عقد نکاح انجام ميشود ،در اصطالح
«شرط» ناميده ميشود .براي مثال اگر زن و شوهر ضمن عقد نکاح قرار
گذارند که محل سکونت مشترک آنان را زن معين کند ،ميگويند ضمن
عقد نکاح شرط شده است که تعيين محل سکني با زن باشد.
همچنين اگر به موجب قراردادي که تابع عقد نکاح است انجام کاري
برعهده يکي از طرفين قرار گيرد يا وصفي در مهر يا يکي از زوجين شرط
شود يا منظور بدست آمدن نتيجه قرارداد تبعي (مانند وکالت) ضمن نکاح
باشد ،اين قرارداد را «شرط» مينامند .مانند اين که شرط شود که زن دوشيزه
باشد (وصف) يا شوهر امالک زن را اداره کند (انجام کار) يا زن وکيل
شوهر در فروش خانه او يا طالق دادن خود باشد (نتيجه) بنابراين ،شروط
ضمن عقد نکاح را ميتوان به دو گروه اصلي تقسيم نمود:
گروه اول -شروطي که موضوع آنها يکي از احکام قانوني يا عرفي عقد
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نکاح است و طرفين بدين وسيله ميخواهند حدود شرايط آن احکام را
تغيير دهند که اين شروط نيز در سه حوزه :انعقاد ،آثار و انحالل نکاح قابل
طرح است.
گروه دوم ـ شروطي که بطور مستقيم مربوط به نکاح نيست و زن و
شوهر به داليلي آن را در زمره توابع عقد آورده اند و به« شروط ناظر به
امور خارجي» معروف هستند.
گاه ،زن و شوهر به داليلي الزم ميدانند که پاره اي از التزامهاي خود
را بر يکديگر تابع نکاح قرار دهند .اين امور ممکن است به شيوه زندگي
زناشويي و سلوک طرفين باهم مربوط باشد و يا ناظر به کارهايي قرار گيرد
که به زندگي مشترک آنان ارتباط ندارد و درهر دو صورت ،شروط بطور
مستقيم به انعقاد يا آثار عقد ناظر نيست.
هنگاميکه شرط مربوط به صفت خاصي در يکي از زوجين است ،به
مشروط له حق ميدهد که براي جبران زيان خويش عقد نکاح را فسخ
کند .ا ّما در مورد تخلف از شرط فعل و نتيجه در عقد نکاح نميتوان به
قياس شرط صفت ،براي کسي که شرط به سود اوست حق فسخ قائل شد
اگرچه او ميتواند با مراجعه به دادگاه الزام طرف مقابل را براي اجراي
شرط بخواهد.
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بند 27ـ حق ثبت ازدواج ،طالق و رجوع در مراجع رسمي و قانوني؛
توضيح:
رعايت حقوق زنان ايجاب ميکند که وقايع حقوقي مهمي نظير ازدواج
(اعم از دائم و موقت) ،طالق و رجوع در مراجع رسمي و قانوني به ثبت
برسد .هدف از اين الزام آسانکردن اثبات نکاح و حمايت از حقوق زنان
و کودکان و کمک به استواري بنيان خانواده است .به طور کلي برخي از
مهمترين فوايد ثبت ازدواج ،طالق و رجوع براي زن عبارت است از:
 ثبت اين وقايع ميتواند در مواردي در جهت احقاق حقوق زنان بکارآيد ،بطور مثال در صورتي كه زوج به منظور فرار از مسئوليتهاي ناشي
از ازدواج ،طالق و رجوع در صدد انکار واقعيت و قلب حقيقت برآيد،
ثبت اين امور در دفاتر رسمي و قانوني به عنوان مدرک و دليلي در جهت
حمايت از زنان بکار ميرود .ثبت نکاح در دفتر اسناد رسمي ،از بسياري از
مشاجرات درباره انکار زوجيت و نسب ميکاهد.
فراهم شدن امکان ازدواج بعدي براي زنان ،از ديگر فوايد ثبت طالق
در دفاتر رسمي و قانوني ميباشد .در حالي که اگر طالق در دفاتر رسمي
و قانوني به ثبت نرسد و شوهر سابق هم بنا به داليلي قصد تأذي زن را
داشته باشد ميتواند با ادعاي کذب مبني بر تداوم رابطه زوجيت مانع
ازدواج بعدي زن گردد و در اين حالت زوجه ملزم به اثبات وقوع طالق
ميباشد بدين ترتيب عدم ثبت طالق ممکن است مشکالتي را براي زنان
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بوجود آورد.
ـ همانطور که ثبت طالق در مراجع رسمي و قانوني الزامي است،
حمايت از حقوق زنان ايجاب ميکند که رجوع نيز به ثبت برسد ،زيرا
ممکن است مردي پس از رجوع به همسر (مطلقه) خود و عدم ثبت آن،
منکر عمل رجوع شود و با استناد به طالق قبلي در صدد فرار از تکاليف
خود در قبال زوجه و عدم تأديه حقوق وي برآيد و اين امر موجب تضييع
حقوق زن شود.
بند 28ـ حق برخورداري زن از حقوق مالي در ايام زوجيت؛
توضيح:
حق برخورداري زن از حقوق مالي در ايام زوجيت ،عبارت است از:
* استقالل اقتصادي زن:
حق زن در داشتن استقالل اقتصادي در ايام زوجيت ،يکي از حقوق
مسلم او تلقي ميشود ،بدين ترتيب که او ميتواند مستق ً
ال بدون آنکه
نيازي به دخالت يا رضايت همسرش باشد ،در اموال و دارائيهاي خود هر
تصرف مشروعي را که بخواهد ،بکند .همچنین شرط تصنیف دارایی که در
غرب پذیرفته شده است از آنجائی که این امکان را فراهم میآورد که زن
پس از ازدواج بخشی از دارایی خود را از دست بدهد قابل قبول نمی باشد.
* مهريه:
« مهر» به معني مالي است که به مناسبت عقد نکاح ،مرد ملزم به دادن
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آن به زن ميشود .الزام مربوط به تمليک مهر ناشي از حکم قانون مبتني بر
آيات و روايات است  .به همين دليل سکوت طرفين در عقد و حتي توافق
بر اينکه زن مستحق مهر نباشد ،نميتواند تکليف مرد را در اين زمينه از بين
ببرد .اگرچه انعقاد نکاح بر مبناي تراضي طرفين صورت ميگيرد ولي آثار
آن را زن و شوهر بوجود نميآورند به همين دليل آنها به محض توافق بر
امر ازدواج ،ناچار بايد آثار و نتايج آنرا نيز بپذيرند .بنابراين مهر نوعي الزام
قانوني است که بر مرد تحميل ميشود و زوجين فقط ميتوانند در زمان
انعقاد عقد نکاح يا پس از آن ،مقدار مهر را به تراضي معين کنند.
البته در مورد «مهريه» در ميان نکاح دائم و موقت تفاوتي وجود دارد،
بدين ترتيب که در نکاح موقت ،عدم مهر موجب بطالن عقد است در حالي
که در نکاح دائم اگر مهر تعيين نشده باشد ،نکاح صحيح است و طرفين
ميتوانند بعد از عقد ،مهر را به تراضي معين کنند:
* حق مالي به صورت شرط ضمن عقد:
بنابر قانون ،زن ميتواند هر شرطي که مخالف با مقتضاي عقد نکاح
نباشد در ضمن ازدواج يا عقد الزم ديگر بنمايد .بنابراين ممکن است زن
برخي از حقوق مالي را به عنوان شرط ضمن عقد مطرح نمايد و مرد هم
متعهد به ايفاي آن است .معموالً اين شرط در عقد موقت کاربرد دارد.
* نفقه:
زن و شوهر بايد در اداره خانواده يکديگر را ياري کنند و با توجه به
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وظايف و نقشهاي متفاوت آنها در خانواده ،هر يک در قبال ديگري از
حقوق ويژهاي برخوردار است .در قانون اسالم ،مرد موظف به تأمين معاش
و هزينههاي الزم براي زندگي ميباشد ،در نکاح دائم ،اين وظيفه مرد ناشي
از حکم قانون مبتني بر فقه اسالمي است و ريشه در تراضي طرفين ندارد
ولي در ازدواج موقت ،وظيفه شوهر در دادن نفقه ،متکي بر تراضي زن و
شوهر است ،يعني شوهر در صورتي نفقه زن را ميپردازد که يا بصراحت
شرط شده يا عقد بر مبناي آن منعقد شده باشد.
* اجرت رضاع:
مطابق با قانون و شرع ،زن حق دارد در قبال شير دادن به فرزند خود ،از
پدر فرزند (شوهر خود) مطالبه اجرت و دستمزد نمايد .اين هزينه دريافتي،
به تغذيه مادر در ايام شيردهي ،كمك شايان مينمايد .آثار اين قانون الهي در
زمان جدايي زوجين در حالتي كه زوجه صاحب فرزند شيرخوار از همسر
خويش است مشهودتر ميباشد .زيرا در اين وضعيت هر چند به دليل عدم
علقه زوجيت مستحق دريافت نفقه زوجه نميباشد ولي به دليل رضاع،
هزينه مورد نياز براي تغذيه مناسب او ،تأمين خواهد شد.
* اجرت المثل:
از آنجا كه زن مكلف به انجام امور خانه همچون آشپزي ،نظافت منزل
و ...نميباشد ،ميتواند به ازاي كارهايي كه در خانه انجام ميدهد از همسر
خويش دستمزد دريافت نمايد .مطابق قانون ،دريافت اين دستمزد و يا
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اجرتالمثل هنگام طالق ميتواند سرمايه قابل توجهي جهت ادامه زندگي
مستقل و آبرومندانه زن پس از طالق باشد.
* ارث:
از جمله حقوق مالي كه زن به واسطه زوجيت از آن بهرهمند ميشود
حق بهرهمندي از ارث شوهر ميباشد .البته قوانين مربوط به ارث براي
هريک از زوجين فقط در نکاح دائم جاري است ،بنابراين در ازدواج
موقت ،زوجين از يکديگر ارث نميبرند.
بند 29ـ حق و مسئوليت تأمين ،تخصيص ،طهارت و سالمت در ارتباط
جنسي با همسر قانوني و حق اعتراض قانوني در صورت نقض آنها؛
توضيح:
الف ـ حق و مسئوليت تأمين ارتباط جنسي
1ـ مسئوليت زنان در تأمين ارتباط جنسي :اين مسئوليت در فقه تحت
عنوان «تمکين» مطرح شده است.
مطابق قوانين اسالمي زن موظف است تا در صورت عدم منع شرعي
يا عقلي ،نياز جنسي همسر خويش را برآورده سازد .عالوه بر آن زن حق
دارد تا نياز جنسي خود را با همسرش برآورده سازد و شوهر موظف به
تأمين اين نياز همسر خويش ميباشد .بر مبناي اين حق و مسئوليت ،هرگاه
زن يا شوهر داراي عيبي باشند كه مانع رابطه زناشويي شود( ،قرن ،افضا،
قطع آلت تناسلي مرد ،خصاء ،عتق) طرف مقابل حق فسخ نكاح دارد.
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عالوه بر آن اگر زن بدون عذر شرعي و عقلي از تمكين جنسي سر باز زند
مستحق نفقه نخواهد بود .مرد نيز اگر به واسطه ظهار يا ايالء از ارضاي نياز
جنسي همسر خود سر باز زند قاضي او را مكلف به ايجاد ارتباط جنسي
با زن و يا طالق او مينمايد تا شوهر در صورت عدم ايفاي وظيفه خود،
همسر خود را طالق دهد و زن بتواند به ازدواج ديگري اقدام نمايد عالوه
بر اين موارد ،از جمله حقوق زنان ،حق مضاجعت ناميده شده است که
مطابق آن اگر مردي ارتباط جنسي با همسر خود را بدون عذر شرعي يا
عقلي بيش از  4ماه به تأخير اندازد ،مرتکب حرام شده است .عالوه بر آن
اگر مرد به دليل عذر شرعي يا عقلي ارتباط زناشويي با همسر خود را قطع
نمايد ،در صورتي كه زن دچار عسر و حرج گردد ،ميتواند با مراجعه به
دادگاه از همسر خويش طالق گرفته ،اقدام به ازدواج مجدد نمايد .مرد نيز
در صورت عدم تأمين نياز جنسي خود توسط زوجه ،حق ازدواج مجدد و
برآوردن نياز جنسي خويش توسط همسر ديگر را دارد.
ب ـ حق و مسئوليت تخصيص ارتباط جنسي
1ـ مسئوليت زنان در تخصيص ارتباط جنسي :زن شوهردار نبايد با
مرد ديگري ارتباط جنسي داشته باشد .در صورتي که زن اين وظيفه را ايفا
ننمايد ،مرتکب جرم «زنا » شده است که در قانون براي آن مجازاتي در نظر
گرفته شده است:
2ـ حق زنان در تخصيص ارتباط جنسي:
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ديگري روابط جنسي آزاد و خارج از چارچوب خانواده نداشته باشد.
* تعدد زوجات :در قانون ما که منبعث از فقه اسالمي است ،مسأله
تعدد زوجات وجود دارد بدين معنا که مرد ميتواند با احراز شرايط الزم
و انجام تکاليف شرعي و قانوني مربوط به آن ،بيش از يك همسر (حداكثر
 4همسر) قانوني اختيار نمايد .البته الزم به ذکر است که يکي از مهمترين
شرايط تعدد زوجات ،برقراري عدالت کامل ميان همسران و جلوگيري از
تضييع حقوق آنها ميباشد.
سؤالي که ممکن است مطرح شود اينکه آيا تعدد زوجات با حق زنان
در تخصيص ارتباط جنسي در تعارض است؟ در پاسخ بايد گفت که در
تعدد زوجات ،همه زنان همسر قانوني و شرعي مرد هستند بنابراين حقوق
همه آنها ايجاب ميکند که مرد فقط با آنها رابطه جنسي داشته باشد و با
زنان ديگر غير از همسر قانونياش نميتواند رابطه جنسي داشته باشد.
در حقوق برخي از کش��ورها تعدد زوجات اساس ًا ممنوع و غيرقانوني
اس��ت اما ممکن اس��ت مردان براحتي اين حق را داش��ته باشند که با زنان
و دختران ديگر روابط جنس��ي آزاد داش��ته باش��د و اين ام��ر از حقوق و
آزاديهاي فردي آنها محسوب ميشود و هيچ کس حتي همسر قانوني حق
دخالت در اين امور را ندارد همانطور که خود زنان نيز ممکن است از اين
حقوق و آزاديها برخوردار باشند .اما آنچه مسلم است اينکه زنان افرادي
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هستند که بيشترين صدمه را از اين ليبراليسم جنسي متحمل ميشوند .زيرا
از يک س��و ،حق زنان در تخصيص ارتباط جنسي با همسر قانوني ،ناديده
گرفته ميش��ود در نتيجه سالمت ارتباط جنس��ي آنها نيز مورد ترديد واقع
ميشود زيرا معلوم نيست که شوهر با چه افراد و تحت چه شرايطي ممکن
است روابط جنسي آزاد داشته باشد ،بنابراين احتمال ابتالء او به بيماريهاي
مس��ري از جمله ايدز و انتقال آن به زن وجود خواهد داش��ت همچنين از
س��وي ديگر زنان و دختراني که تن به روابط جنس��ي آزاد با مردان متأهل
ميدهند ،اگر در اثر اين روابط ،باردار ش��وند ،بدرستي وضعيت فرزند آنها
و حقوق او مش��خص نميباش��د ،بدين ترتيب يا بايد اقدام به سقط جنين
نمايند که عالوه بر نقض حق حيات فرزند ،خود زنان هم متحمل لطمات
جس��ماني و رواني فراواني ميش��وند و يا به تنهايي به عنوان سرپرست به
نگاهداري و مراقبت از فرزندان خود بپردازند و از هيچ کمک و پش��توانه
ديگري از سوي پدر فرزندانشان برخوردار نباشند.
ج ـ حق و مسئوليت طهارت ارتباط جنسي
1ـ مسئوليت زنان در طهارت ارتباط جنسي :به منظور حفظ طهارت
و پاكي معنوي در روابط جنسي ،برقراري ارتباط جنسي در برخي مواقع
ممنوع است و مسئوليت زنان ايجاب ميکند که
زنان در ايام حيض و در حالت احرام از برقراري روابط جنسي با
همسران خود بپرهيزند .همچنين در ايام عده زنان از ازدواج و برقراري
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روابط جنسي بايد اجتناب کنند.
2ـ حق زنان در طهارت ارتباط جنسي :حقوق زنان ايجاب ميکند که
مردان نيز طهارت را در ارتباط جنسي با همسر خود رعايت کنند و در ايام
حيض زن يا در حالت احرام خود يا همسر از ارتباط زناشويي با همسر
خود بپرهيزند و در ايام عده زني نيز از او خواستگاري ننموده و با او ازدواج
ننمايند.
د ـ حق و مسئوليت سالمت ارتباط جنسي
1ـ تکليف زنان در تأمين سالمت ارتباط جنسي :از آنجائي که ارتباط
جنسي يک امر کام ً
ال دوسويه و متقابل ميباشد ،سالمت هر دو نفر در
برقراري يک رابطه سالم امري ضروري است و همين امر ،زنان را مکلف
ميکند که سالمت ارتباط جنسي با همسر خود را تأمين نمايند و از اموري
که ممکن است اين سالمت را به خطر اندازد ،اجتناب کنند.
از آنجایی که يکي از راههاي انتقال بيماري ايدز و نيز برخي بيماريهاي
ديگر چون سوزاك و سفليس از طريق ارتباط جنسي ميباشد .بنابراين،
هر زني مکلف است در صورت ابتال به ويروس ( HIVايدز) و يا ساير
بيماريهاي مقاربتي ،شوهر خود را از اين امر آگاه نموده و از برقراري
ارتباط جنسي آلوده خودداري نمايد.
2ـ حق زنان در برخورداري از سالمت ارتباط جنسي :مسلم ًا يکي
از حقوق مسلم زنان آن است که يک رابطه سالم جنسي با همسر خود
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داشته باشند به گونهاي که اين ارتباط باعث انتقال بيماريهاي مختلف و
به خطر انداختن سالمتي آنها نشود .بنابراين مردان نيز در صورت ابتال به
بيماريهاي مقاربتي و يا ايدز وظيفه دارند از برقراري ارتباط جنسي آلوده
با همسر خود اجتناب كنند.
بند 30ـ حق و مسئوليت سکونت مشترک و حسن معاشرت و تأمين
امنيت رواني در روابط با همسر و حق اعتراض و طرح دعوا در مراجع
قانوني در صورت سوء معاشرت همسر.
توضيح:
الف -حق و مسئوليت سکونت مشترک
هدف اصلي نکاح اين است که زن و مرد به واقع تشکيل خانواده دهند
و رسيدن به اين هدف با جدايي آنان امکان پذير نيست .بنابراين سکونت
در منزل مشترك ،حق زن است و مرد موظف به تهيه آن ميباشد .عالوه بر
آن در صورتي كه مرد مسكن مناسب براي زن فراهم كرد .زن حق امتناع از
سكونت در منزل مشترك را ندارد مگر آنكه اين سكونت مشترك متضمن
خوف ضرر بدني يا مالي يا شرافتي براي زن باشد.
« بيم ضرر بدني يا مالي يا شرافتي» تنها عذر موجهي نيست که زن را
از سکونت با شوهر معاف ميکند زيرا تهيه مسکن از ارکان تشکيل دهنده
نفقه است و نفقه نيز بايد متناسب با شئون زن داده شود پس اگر محلي
را که شوهر براي مسکن مشترک خود و همسرش انتخاب کرده است
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براي اقامت زن مناسب نباشد نمينوان زن را بدليل نرفتن به چنين خانهاي
مالمت کرد يا او را به حکم دادگاه ناگزير به سکونت در آن ساخت.
ب -حق و مسئوليت حسن معاشرت
لوازم حسن معاشرت را به دقت نميتوان معين کرد زيرا عادت و رسوم
اجتماعي و فرهنگ در ميان هر قوم ،مفهوم خاصي از« حسن معاشرت»
بوجود ميآورد .ولي به اجمال ميتوان گفت ،تمام اموري که از نظر
اجتماعي توهين محسوب ميشود (مانند ناسزاگويي ،ايراد ضرب ،مشاجره
و تحقير) يا اموري که با عشق به کانون خانواده و اقتضاي محبّت بين دو
همسر منافات دارد (مانند ترک خانواده يا بياعتنايي به همسر) از مصاديق
«سوءمعاشرت» در خانواده است بنابراين زن و شوهر از اين گونه اعمال
بايد بپرهيزند.
ج -حق و مسئوليت تأمين امنيت رواني در روابط با همسر
تأمين امنيت رواني در واقع از مصاديق حسن معاشرت است و از جهت
تأکيد و اهميت آن جداگانه تصريح شده است .زيرا گاه فشارهاي رواني و
تهديدهاي روحي ،بسي مخربتر از آسيبهاي جسماني از جمله ضرب
و شتم و  ...است که البته به ع ّلت محسوس نبودن و دشواري اثبات ،کمتر
مورد توجه قرار ميگيرد ،با اين حال اگر اختالل امنيت رواني از مصاديق
«عسروحرج» و سوء معاشرت محسوب گردد ،براي فرد آسيبديده
حمايتهاي حقوقي در نظر گرفته شده است.
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د -حق اعتراض و اقامه دعوا
در صورت نقض هر یک از حقوق زنان در حسن معاشرت و تأمین
امنیت جسمانی و روانی در روابط خانوادگی حق اعتراض و طرح دعوا در
مراجع قانونی پیشبینی شده است.
در این صورت زن میتواند با وجود خوف ضرر جانی یا مالی تأمین
مسکن علیحده و متناسب را از دادگاه مطالبه نماید و یا با ارتکاب اعمالی از
قبیل توهین ،فحاشی ،ایراد ضرب و جرح و  ...از طرف شوهر که سالمت
جسمی و روانی زن را تهدید میکند ،اقدام به اقامه دعوای کیفری یا دعوای
حقوقی طالق با استناد به عسر و حرج نماید و یا الزام به شوهر به حسن
معاشرت را از دادگاه بخواهد.
بند 31ـ حق و مسئوليت رشد علمي ،معنوي و اخالقي با همکاري و
حمايت اعضاء خانواده.
توضيح:
محيط خانواده بايد به گونهاي باشد که زمينه براي رشد علمي ،معنوي و
ميسر نيست مگر با مسئوليتپذيري
اخالقي همه اعضا فراهم گردد و اينّ ،
افراد خانواده در رعايت حقوق ديگران و انجام تکاليف خود.

بنابراين ،زنان در خانواده به عنوان مادر يا همسر از اين حق بهرهمند
ميباشند و قطع ًا در راستاي برخورداري سايرين از حق مذکور ،مسئول نيز
خواهند بود.
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بند 32ـ حق و مسئوليت جهت انجام صله رحم.
توضيح:
در دين مبين اسالم از آنجا که ابعاد اجتماعي زندگي افراد مورد توجه
قرار گرفته ،احکام و قواعدي براي تنظيم روابط انسانها با يکديگر وضع
شده است .صله رحم و ارتباط با خويشاوندان يکي از مسائلي است که
تأکيد فراوان بر آن شده است و ادله محکمي وجود دارد مبني بر اينکه
وظيفه و حق هر مسلمان اعم از زن و مرد ميباشد که با خويشاوندان و
اقوام خود ارتباط خانوادگي را حفظ نمايد و تحت هيچ شرايطي آنرا قطع
ننمايد.
حفظ و تداوم ارتباط با اقوام و خويشاوندان حق هر زني محسوب
ميشود ،بنابراين هيچ کس حتي شوهر زن نميتواند او را از اين حق
محروم نمايد زيرا عالوه بر آثار اجتماعي اين ارتباطات ،در بسياري موارد
اين ارتباطات خانوادگي براي سالمت رواني و رشد عاطفي افراد نيز الزم
است و اگر قرار باشد فرد پس از ازدواج کليه روابط خانوادگي خود را با
اقوام و خويشان قطع نمايد ،ممکن است بتدريج و در طول زمان به انزوا،
افسردگي ،احساس تنهايي و بطور کلي به خطر افتادن سالمت رواني فرد
منجر شود.
يکي از ويژگيهاي ازدواج سالم و موفق آن است که زن و مرد پس از
ازدواج در عين يکيشدن و وحدت ،استقالل و ويژگيهاي فردي خود را
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در حيطه مصالح خانواده حفظ نمايند .بنابراين الزم است در امر ازدواج،
عالوه بر تأکيد بر يکيشدن و همدلي زوجين ،حقوق فردي هر يک از
جمله حق صله رحم توسط ديگري رعايت شود.
همانطور که بيان شد صله رحم تکليف زن نيز محسوب ميشود،
بنابراين شوهر نميتواند مانع انجام اين تکليف شرعي زوجه شود البته
توجه به اين نکته ضروري است که بهتر است زن هم با رعايت مصالح
خانواده و با مشورت همسر خود و در مواقع مقتضي به صله رحم و ديدار
از خويشان خود بپردازد تا حقوق اعضاي خانواده در معرض تضييع قرار
نگيرد.
بند 33ـ حق باروري ،بارداري ،تنظيم و کنترل آن و بهرهمندي از
آموزشها و امکانات مناسب در اين زمينه.
توضيح:
الف ـ حق باروري:
اساس ًا يکي از مهمترين احساسات و نيازهاي عاطفي يک زن ،نياز به
مادر شدن است و الزمه اين نياز ،آن است که امکان باروري و صاحب
فرزند شدن براي او وجود داشته باشد .بر مبناي اين حق ،اگر زوج بنا به
داليلي بطور مثال ابتال به بيماري يا عيوب خاص نتواند اين امکان را براي
همسرش فراهم نمايد ،زن ميتواند براي احقاق حقوق خود اقداماتي را
انجام دهد.
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ب ـ حق بارداري:
زني كه باردار و حامله است حق دارد تا جنين خود را تا زمان زايمان
در شكم خود محافظت نمايد و هيچ كس حق ندارد مانع تداوم بارداري او
شود .بنابراين هر كسي حتي شوهر اگر با عمل خود منجر به سقط جنين
زني شود ،مطابق با قانون مجرم شناخته شده و براي او مجازات تعيين شده
است.
ج ـ حق تنظيم و کنترل باروي:
همانطور که باروري حق زن محسوب ميشود ،تنظيم و کنترل آن نيز
از حقوق او به شمار ميرود .گاه زني نيازمند برنامهريزي جهت فاصله
زماني مناسب براي بارداريهاي خود ميباشد تا امر تربيت ،نگاهداري و
مراقبت از فرزندان را به شايستگي انجام دهد و گاه به دليل توانمندي در
فرزندآوري و تربيت فرزند ،خواهان فرزندان بيشتر است.
در قانون ما که منبعث از دين مبين اسالم ميباشد ،سقط جنين به هر
انگيزهاي مانند بارداري ناخواسته ،فقر و ناتواني والدين ،جايز نميباشد
مگر در موارد استثنائي ،بنابراين در قانون کشور ما برخالف بسياري از
کشورهاي ديگر ،نميتوان از عمل سقط جنين به عنوان يک راه در کنترل
و تنظيم باروري استفاده کرد .در قانون و فقه ما تمام توجهات و تأکيدها بر
لزوم پيشگيري قبل از باروري متمرکز شده است .بنابراين زنان در اعمال
حق خود در زمينه تنظيم و کنترل باروري ملزم به رعايت موازين شرعي
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و قانوني ميباشند .از جمله اين موازين ميتوان به لزوم رضايت همسر در
پيشگيري از بارداري ،منع از روشهايي كه منجر به عقيمسازي ميشود و
لزوم رعايت حدود شرعي در امر استفاده از وسايل پيشگيري از بارداري
(مانند پرهيز از لمس و نظر نامحرم) اشاره كرد.
عالوه بر آنچه بيان شد ،زنان حق بهرهمندي از آموزشها و امکانات
مناسب در زمينه تنظيم و کنترل باروري را نيز دارا ميباشند.
بند 34ـ حق برخورداري از حمايتهاي مادي و معنوي در ايام بارداري
و شيردهي؛
توضيح:
در ايام بارداري و شيردهي بدليل وضعيت جسماني و عاطفي ويژهاي
که زنان دارند و به دليل تأثير گسترده وضعيت جسمي و روحي آنان
بر رشد جسماني ،رواني كودك ميبايست حمايتهاي قانوني الزم در
ابعاد مادي و معنوي از آنان چه در خانواده توسط شوهر و چه در عرصه
اجتماع توسط دولت بعمل آيد .الزمه اين حمايتها ،در وهله اول ارتقاء
سطح آگاهيهاي عمومي نسبت به وضعيت خاص و نيازهاي زنان در اين
ايام ميباشد و تا زماني که اين شناخت حاصل نشود ،زمينه براي اعمال
حمايتهاي مذکور فراهم نخواهد شد.
در قوانين مربوط به خانواده نيز برخي از حمايتهاي الزم در اين
زمينه مورد توجه قرار گرفته است بطور مثال ،اگر زن در زمان طالق داراي
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حمل باشد ،تا زمان وضع حمل ،حق نفقه خواهد داشت ،در قوانين اداري
نيز تمهيداتي به منظور حمايتهاي مادي و معنوي الزم در ايام بارداري و
شيردهي از زنان شاغل در نظر گرفته شده است.
از آنجا كه شير مادر ،بهترين غذاي کودک در ماههاي نخستين تولد
است ،حمايت از کودک ايجاب ميکند که اين نعمت الهي از او دريغ
نشود ،قانون نيز بر همين مبنا حضانت فرزند را در سالهاي اوليه پس از
تولد با مادر ميداند .با وجود اين چون احتمال دارد ،شير دادن باعث زيان
مادر شود ،قانون آن را از وظايف الزامي مادر محسوب نميکند ،بدين
ترتيب برخالف حضانت که حق و مسئوليت مادر است و مادر نميتواند
از حضانت فرزند خود در ايامي كه حضانت با مادر است ،خودداري نمايد.
شيردادن به واقع «حق» مادر است و اگر بخواهد از اين حق استفاده کند،
پدر يا افراد ديگر نميتوانند مانع او شوند ،هرگاه مايل به اين امر هم نباشد،
اجبار او امکان ندارد.
نکته قابل تأمل آن که اختيار مادر نسبت به شير دادن فرزند در موردي
است که تغذيه او با وسايل ديگر ممکن باشد ،بنابراين هرگاه تغذيه طفل
بنا به هر دليلي ،با غذاي ديگر فراهم نباشد يا موجب ضرر بر طفل شود،
شيردادن از تکاليف مادر است و او حق امتناع از آن را ندارد.
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بند 35ـ مسئوليت رعايت حقوق جنين به ويژه محافظت از حيات و
رشد آن.
توضيح:
در حقوق اسالم ،براي جنين از همان مراحل اوليه رشد ،حقوقي به
رسميت شناخته شده است که از جمله مهمترين آنها ،حق حيات ميباشد.
بنابراين هيچ کس حتي پدر و مادر جنين مجاز به سلب حيات از جنين و
اقدام به سقط وي نميباشند
با وجود اينکه ممنوعيت سقط جنين به عنوان يک اصل کلي ،مورد
پذيرش است ا ّما در شرايطي خاص استثنائاتي نيز بر آن در قانون و فقه به
چشم ميخورد.
بند 36ـ حق و مس��ئوليت حضان��ت و تأمين امني��ت رواني و عاطفي
فرزندان و تربيت شايسته ديني و اخالقي آنان.
توضيح:
«حضانت» عبارت است از اقتداري که قانون به منظور نگاهداري و
تربيت اطفال به پدر و مادر آنان اعطا کرده است و در اين اقتدار حق و
تکليف به هم آميخته است .نگاهداري شامل همه کارهايي است که براي
سرپرستي و مواظبت از کودک الزم است .آنچه مسلم است اينکه قانون
نميتواند تمام لوازم نگاهداري را تعيين کند ولي پذيرفتن طفل در کانون
خانواده و تهيه محل سکناي مناسب از جمله اقداماتي است که ميتواند تا
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حدّ ي نشانه انجام ساير مواظبتها نيز باشد.
نکته مهم ديگر در حق حضانت مادر آن است که اين اختيار به منظور
تأمين مصلحت فرزند مورد استفاده قرار گيرد ،پس در هر جا که از اين
حق سوءاستفاده شود ،قانون ميتواند از تجاوز مادر يا پدر جلوگيري کند.
بطور مثال در هر جا که ثابت شود اقدام پدر يا مادر ،آزار کودک به جهت
انتقامجويي از همسر خويش است ،دادگاه بايد از سوءاستفاده جلوگيري
کند و يا هرگاه ثابت شود که در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخالقي پدر يا
مادري که طفل تحت حضانت او است ،صحت جسماني يا تربيت اخالقي
طفل در معرض خطر است ،محکمه ميتواند والدين را از اعمال حق
حضانت محروم کند.
عالوه بر نگاهداري و مراقبت از فرزند ،تربيت او نيز از وظايف والدين
است .والدين در عين اينکه حق انتخاب شيوه تربيت فرزند خود را دارند،
مکلفند او را چنان تربيت کنند که استعدادهايش به هدر نرود و متخ ّلق به
اخالق نيکو باشد و بطور کلي از سالمت رواني و عاطفي برخوردار باشد
و از تربيت شايسته ديني نيز بهرهمند گردد .در امر تربيت فرزند نيز حق
ابوين مرتبط با تکليف آنان است و اطاعت از والدين نبايد مغاير با مصلحت
فرزند باشد».
مطابق با قانون والدين ميبايست در نگاهداري ،مراقبت وتربيت
فرزندان با يکديگر همکاري و معاضدت نمايند.
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طبق اين حق و مسئوليت كه در اين بند به آن اشاره شده است مادران
نبايد از حضانت و تأمين امنيت رواني ،عاطفي كودك و تربيت شايسته
ديني و اخالقي او سر باز زنند و ديگران نيز نميتوانند مانع ايفاي وظيفه
زن در امر حضانت و تربيت ديني و اخالقي فرزند او گردند.
بن��د  – 37حق برخورداري از حمايت و مش��اركت همس��ر در تربيت
فرزند؛
توضيح:
تربيت فرزند وظيفه پدر و مادر است و هر دو نسبت به آموزش و پرورش
فززندان خود مسئول ميباشند بنابراين زنان حق دارند در امور مرتبط به
تربيت فرزندان توسط همسر خود که پدر او ميباشد حمايت شوند و
پدران نيز وظيفه دارند در اين امور با همسر خويش مشارکت داشته باشند.
بند  -38حق برخورداری مادران از امنیت مادی و معنوی خصوص ًا در
ایام سالمندی و از کارافتادگی؛
توضیح:
برای مادران در ایام پیری و از کارافتادگی که روزگار ناتوانی و نیازمندی
آنها از نظر جسمی و روانی است در قوانین و احکام شرع ،حقوقی معین
شده است ،تا در سایه بهرهمندی از این حقوق ،آنها بتوانند زندگیای در
آرامش و امنیت داشته و از هر جهت تأمین باشند.

حقوق و مسئوليتهاي خانوادگي زنان

91

بند 39ـ حق و مسئوليت زن نسبت به نگهداري و تأمين معاش والدين
نيازمند در حد استطاعت او؛
توضيح:
مطابق با قانون ،نفقه اقارب فقط منحصر به پسر نيست بلکه وظيفه
دختر هم هست .هدف از الزام به انفاق والدين تضمين همبستگي خانواده
ميباشد.
در تعريف الزام به انفاق خويشان از جمله والدين گفته شده است:
«تعهدي است قانوني که خويشان نزديک در برابر هم دارند و به موجب آن
هر توانگر وظيفه دارد معاش خويشاوند مستمند خود را تأمين کند ».براي
آنکه والدين بتوانند از دختر خود مطالبه نفقه نمايد ،سه شرط الزم است
اول اينکه دارايي آنها کافي نباشد و دوم ،آنان بوسيله کار کردن هم نتوانند
امرار معاش نمايند.
دو مفهوم «نداري» و «ناتواني» با توجه به عرف و اوضاع و احوال
موجود سنجيده ميشود .عالوه بر آنچه بيان شد ،شرط سوم در الزام به
انفاق والدين ،تمکن و استطاعت مالي دختر ميباشد ،يعني او بتواند نفقه
بدهد ،بدون اينکه از اين حيث در وضع معيشت خود دچار مضيقه گردد.
تعريف نفقه اقارب مطابق با قانون عبارت است از :مسکن ،البسه ،غذا و
اثاث البيت بقدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت مالي منفق.
(ماده  1204قانون مدني)
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فصل سوم :انحالل خانواده
بند 40ـ حق جدايي از همسر در صورت عدم امکان سازش پس از
مراجعه به دادگاه و ارائه داليل موجه و مسئوليت رعايت قوانين طالق؛
توضيح:
«در قانون مدني زن ميتواند به داليل زير از دادگاه درخواست طالق
کند:
 -1هرگاه شوهر از پرداختن نفقه استنکاف نمايد.
 -2در صورتي که دوام زوجيت موجب عسر و حرج باشد.
 -3هرگاه زن از سوي شوهر وکالت در طالق دادن داشته باشد.
بنابر آنچه بيان شد ،موجبات طالق به درخواست زن را ميتوان به دو
گروه تقسيم کرد:
اول :مواردي که در قانون بصراحت و به گونهاي مشخص آمده است:
مانند خودداري و ناتواني شوهر از دادن نفقه و غيبت طوالني او ،در اين
موارد فرض اين است که ماهيت اين امور چندان ناگوار و مشقت بار است
که به زن اين حق داده شده است که براي طالق به دادگاه رجوع کند و
قاضي نيز شوهر را اجبار به طالق مينمايد.
دوم :مواردي که تحت عنوان «عسروحرج» زوجه قرار ميگيرد مستلزم
ارزيابي و بررسي توسط قاضي است .به نظر حقوقدانان ،اجراي طالق با
استناد به عسروحرج زوجه داراي چند شرط ميباشد که عبارت است از:
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1ـ بايستي هنگام طرح دعوي طالق و صدور حکم ،سببي که موجب
تلخ و ناگوارشدن زندگي زناشوئي است موجود باشد ،بطوري که براي
زن مشقتي ناگوار ايجاد کرده باشد .در اين صورت دادگاه براي آينده اين
زندگي تصميم ميگيرد ،قانونگذار نيز مايل است زن را از قيدي که موجب
عسر و حرج و ضرر است رها سازد فيالواقع در اين حالت ،طالق وسيله
مجازات شوهر نيست بلکه به منزله ريسمان رهايي زن است.
2ـ نکته ديگر اينکه عسروحرج يا ضرري که براي جلوگيري از آن
حکم به طالق داده ميشود ،جنبه نوعي دارد ،بدين معنا که بايد در نظر
عرف ادامه زندگي طاقت فرسا و مشقت بار باشد .منتها از آنجائي که در
هر دعوي وضع خاص زن و شوهر و شرايط زندگي زناشويي آنان مطرح
ميشود ،بايد «عسر و حرج» انساني متعارف در آن شرايط خاص معيار
و مالک تصميمگيري قاضي قرار گيرد ،بنابراين بايد پذيرفت که معيار
تشخيص عسر و حرج ،داراي دو جنبه نوعي و شخصي ميباشد :نوعي
است از اين جهت که يک انسان متعارف و طاقت او مورد نظر قرار ميگيرد
و شخصي است به اين اعتبار که وضع «انسان متعارف» در شرايط ويژه زن
معيار است نه بطور نوعي .در تأييد اين استنباط ميتوان گفت ،با توجه به
اينکه حقوق ،وسيله روانکاوي از مدعي را ندارد و نميتواند به عمق ضمير
او راه يابد ناچار بايستي بر مبناي ظاهر حکم کند و داوري عرف يا انسان
متعارف را معيار داوري قرار دهد ،درباره اثر شرايط زندگي ،شخصيت و
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وضع جسماني رواني زن نيز عرف مبناي داوري قرار ميگيرد.
3ـ زن در اثبات «عسر و حرج» خود مدعي است و بايد آن را در دادگاه
ثابت کند .فرض اين است که هر زندگي زناشوئي به انگيزه محبت و
وفاداري و اجراي تکليف شده است و هيچ شوهري زن خود را در شرائطي
خارج از حدّ توان و طاقت قرار نميدهد و زمينه عسروحرج او را فراهم
نميآورد و ادعاي خالف اين ظاهر و فرض عرفي نياز به اثبات دارد».
برخي از مصداقهاي عسر و حرج زوجه عبارت ميباشد از:
1ـ خودداري شوهر از ايفاي حقوق واجبه زن.
2ـ سوءمعاشرت و بيماري شوهر.
3ـ محکوميت قطعي به حبس طوالني.
4ـ ترک زندگي خانوادگي.
مضري که ادامه زندگي زناشوئي را تحمل ناپذير ميسازد.
5ـ اعتياد
ّ

6ـ ارتکاب جرمي که مغاير با حيثيت خانوادگي و شوون زن است.

7ـ امروزه راههاي عملي جهت رهايي زن از شرايط نابسامان زندگي
خانوادگي وجود دارد كه مواردي از آن را ميتوان چنين برشمرد.
بند 41ـ حق برخورداري از فسخ نکاح در صورت تدليس و عيوب
مقرره و اخذ خسارت در تدليس.
توضيح:
موجبات فسخ نکاح از سوي زن عبارتند از :عيوب معين در قانون و
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تدليس.
در تعريف تدليس بايد گفت« :تدليس» ،طبق قانون عبارت است از
عملياتي که موجب فريب طرف مقابل در عقد ميگردد و تحقق تدليس در
نکاح از سوي زوج ،هنگامي است که وي با پوشاندن معايبي که دارد (مانند:
مبتال بودن به سرطان يا ايدز) و يا نماياندن صفاتي که در او نيست (مانند:
بيسواد بودن مردي که خود را استاد دانشگاه معرفي کرده زن را فريب داده
و راضي به نکاح سازد).
فسخ نکاح تنها به اراده صاحب حق واقع ميشود و نيازي به رضاي
طرفين ندارد ،يعني در زمره ايقاعات است نه قراردادها ،همچنين فسخ
کننده بايد اهليت داشته باشد و براي فسخ نکاح انجام تشريفات خاص و
رجوع به دادگاه الزم نيست و با تصميم صاحب حق واقع ميشود ،اگرچه
بايد دانست که اراده باطني ،تا زماني که بوسيلهاي اعالم نشده است ،هيچ
اثري در انحالل نکاح ندارد.
مقصود از لزوم اعالم اراده اين نيست که فسخ به آگاهي طرف عقد
برسد و از آن تاريخ واقع شود ،همين که صاحب حق بوسيلهاي تصميم
خود را بيان کند ،نکاح منحل ميشود ،خواه طرف عقد به آن عالم يا جاهل
باشد .با وجود اين ،براي احراز انحالل نکاح ،مدعي فسخ بايد در دادگاه
اقامه دعوي کند و حق خود را در اين باب به استناد وجود يکي از موجبات
فسخ ،اثبات کند .ولي اين حکم جنبه اعالمي دارد فقط نشان ميدهد که
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فسخ مورد گفتگو درست بوده است يا نه و از چه تاريخي واقع شده است.
به اين ترتيب رجوع به دادگاه اصوالً از شرايط احراز حق فسخ و اثبات
انحالل نکاح است نه از ارکان وقوع آن.
الزم به ذكر است همان گونه كه زنان حق دارند كه با آگاهي از صفات و
شرايط واقعي خواستگار خويش اقدام به ازدواج نمايند نسبت به خواستگار
خود نيز مسئول ميباشند تا صفات خود را همان گونه كه هست براي او
معرفي نمايند .بنابراين اگر زني اقدام به فريب خواستگار خود نمود و با
پوشاندن عيوب خود و يا نماياندن صفاتي غيرواقعي ،مرد را فريب داده و
راضي به ازدواج ساخت( .مانند اختفاي بيماري سرطان و يا استفاده از لنز
رنگي در مراسم خواستگاري و پس از آن تا زمان ازدواج) شوهر او پس
از آگاهي ،حق دارد نكاح را فسخ كند و خسارات وارده را نيز اخذ نمايد.
بند 42ـ حق برخورداري زن از حقوق مادي خود هنگام انحالل خانواده
و بهرهمندي از رفتار نيکوي همسر هنگام جدايي؛
توضيح:
زنان حق دارند هنگام جدايي از همسر ،مطابق قانون ،مهريه ،جهيزيه،
اجرت المثل ،نحله و حقوق مادي كه مطابق شروط ضمن عقد مالك آن
هستند ،دريافت دارند عالوه بر آن بايد گفت :قانون مدني تأمين معاش
خانواده را به عهده شوهر گذارده است ،بنابراين الزام مرد به پرداختن نفقه
تا زماني ادامه دارد که بتوان او را شوهر و سرپرست خانواده ناميد .پس از
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انحالل نکاح ،زندگي مشترک زوجين از بين ميرود .علياالصول شوهر
تکليف به انفاق زن ندارد اما اين امر در قانون استثنائاتي دارد ،كه عبارتند
از :نفقه معوقه زوجه ،نفقه ايام عده طالق رجعي و نفقه تا زمان وضع حمل.
عالوه بر حقوق مادي که بيان شد ،زنان در هنگام جدايي حق بهرهمندي
از رفتار نيکوي همسر را دارند
مطابق با قانون زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با يکديگرند
(ماده  1103قانون مدني) ،همانطور که از ماده مذکور برمي آيد ،تکليف
زوجين در خصوص رفتار نيکو با يکديگر به طور مطلق بيان شده بنابراين،
اين تکليف در زماني هم که زوجين در شرف جدايي و طالق ميباشند،
قطع ًا پابرجا است و مرد ملزم به رفتار مناسب و نيکو با همسرش ميباشد.
هرگونه اقدامي از سوي مرد به منظور تحت فشار قرار دادن زن براي جلب
منافع ما ّدي و بذل بخشي از حقوق شرعي و قانوني زن به شوهر ،غيرقانوني
است و برخالف حقوق زن در هنگام جدايي و طالق محسوب ميشود و
قانون بايد از آن جلوگيري نمايد.
بند 43ـ حق و مسئوليت حضانت فرزند و لزوم برخورداري از حمايت
مالي پدر و حق مالقات با فرزند در صورت انقضاء يا اسقاط دوران
حضانت؛
توضيح:
1ـ حق و مسئوليت حضانت فرزند و لزوم برخورداري از حمايت مالي
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پدر:
تا زماني که خانواده به طور طبيعي پابرجا است و زن و شوهر در کنار
يکديگر بسر ميبرند ،بي ترديد نگاهداري و تربيت فرزند وظيفه مشترک
آنان است ،زيرا والدين حضانت فرزندان را حق و تکليف خود تلقي نموده
و يکديگر را در به انجام رساندن هرچه بهتر آن ياري ميکنند .اما بعد از
انحالل نکاح و جدايي والدين ميبايست مسأله حضانت فرزندان دقيق ًا
تبيين شود .در قانون ما ،مادر تا هفت سال در نگاهداري از فرزند اولويت
دارد و بعد از آن حضانت با پدر است .هرچند اگر پس از هفت سال بين
والدين در خصوص حضانت فرزند ،اختالفي بوجود آيد ،دادگاه با رعايت
مصلحت فرزند تصميم مقتضي را در اين زمينه اتخاذ مينمايد .تحليلي که
از مبناي تقدم پدر يا مادر ميشود ،بيشتر ناظر بر رعايت مصلحت طفل
ميباشد ،به همين دليل مطابق با قانون ،هرگاه صحت جسماني ،سالمت
رواني و تربيت اخالقي طفل در معرض خطر قرار گيرد ،دادگاه حضانت او
را به هر کدام از والدين که مناسب تر بداند ،يا به ديگران واگذار ميکند.
در خصوص محدوده حق حضانت مادر ،الزم به ذکر است که حضانت
راجع به نگاهداري و تربيت کودک و واليت ناظر به اداره اموال او است.
بنابراين از آنجا كه پدر ولي كودك محسوب ميشود حتي در ايامي
كه حضانت كودك با مادر ميباشد پدر وظيفه دارد تمام نيازمنديهاي مادي
كودك را تأمين نمايد.
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2ـ حق مالقات با فرزند در صورت انقضاء يا اسقاط دوران حضانت:
الزمه حق نگاهداري از فرزند آن است که طفل نتواند بدون اجازه
سرپرست از محل سکونت خود خارج شود ،فيالواقع نظارت بر معاشرتها
و مالقاتهاي فرزند جنبه تربيتي دارد و اين امر نيز شامل حق و تکليف
والدين نسبت به حضانت فرزند ميشود.
مطابق با قانون ،پدر يا مادري که حضانت فرزند با او نيست ،اين حق
را دارد که با فرزند خود مالقات نمايد و هيچ کس -حتي فردي که حق
حضانت فرزند را دارا ميباشد -نميتواند او را از اين حق محروم نمايد.
اين امر ،عالوه بر تأمين نياز رواني و عاطفي مادر ،شايد بتواند در تأمين و
بهبود سالمت رواني کودک موثر واقع شود و بدين ترتيب با بوجود آمدن
امکان مالقات فرزند با پدر يا مادري که حضانت با او نيست ،اين اميد
وجود دارد که از تألمات روحي ناشي از فروپاشي و انحالل خانواده بر
فرزندان ،کاسته شود .بدين جهت در قانون به اين حق و ضمانت اجراي
آن تصريح شده است.
بند 44ـ حق بهرهمندي زن از حقوق خويش در ايام عده و برخورداري
از حق ازدواج پس از انقضاي عده؛
توضيح:
بعد از سپري شدن زمان عده ،زن و شوهر سابق ،نسبت به هم بيگانه
ميشوند ،هر کدام ميتواند همسر تازه انتخاب نمايد و خانواده ديگري
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تشکيل دهد و از اين حيث بين طالق بائن و رجعي تفاوتي موجود نيست.
ا ّما در زمان عده رجعي ،طرفين ميتوانند از طالق رجوع کنند ،قانون
هنوز زن را به ديده همسر مينگرد و احکام زوجه را بر او بار ميکند،
داشتن رابطه نامشروع با چنين زني در حکم داشتن رابطه با زن شوهردار
است .نفقه زن همچنان به عده شوهر سابق است و در صورتي که يکي از
طرفين در زمان عده فوت کند ديگري از او ارث ميبرد .عالوه بر آن به
شوهر سابق خود وفادار بماند ،خواستههاي مشروع او را در حفظ حيثيت
خانواده بپذيرد ،او را در تربيت فرزندان کمک کند مرد نيز موظف است که
با او در تربيت و نگاهداري فرزندان مساعدت نمايد و نميتواند با خواهر
اين زن نکاح نمايد.
اقامتگاه زن اگر در خانه زوج بماند اقامتگاه شوهر است و تابعيت شوهر
نيز همچنان بر او تحميل ميشود و در مقابل زن ميتواند از نام خانوادگي
شوهر تا پايان عده استفاده کند.
در طالق بائن ،به خالف طالق رجعي ،زن و شوهر كام ً
ال از يكديگر
جدا شده و پيوند همسري كام ً
ال گسيخته شده است.
هر چند قاعده «جدايي کامل دو همسر در طالق بائن» در دو مورد با
استثناء روبرو شده است :نفقه زن حامل و طالق در مرض موت که حالت
اول در مورد الزام شوهر به پرداخت نفقه به زن حامل در عده طالق بائن
ميباشد ،به اين ترتيب که وي تا پايان عده طالق بائن حق گرفتن نفقه
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را دارد و حالت دوم موقعي است که شوهر ،در حال مرض زن خود را
طالق دهد و ظرف يکسال از تاريخ طالق به همان مرض بميرد كه در اين
صورت زوجه از او ارث ميبرد.
بند 45ـ حق طرح دعوا در محاكم جهت ممانعت از ازدواج مجدد
همسر درصورت عدم توانايي شوهر در تأمين نفقه و اجراي عدالت و
ساير حقوق.
توضيح:
مرد نميتواند دريک زمان ،بيش از چهار زوجه دائم داشته باشد ،در اين
مورد زني هم که در عده طالق رجعي است ،در حکم زوجه مرد بشمار
ميرود.
الزم به ذکر است که حق تعدّ د زوجات براي مردان مقيد به شروطي
است که در صورت تحقق آنها ،مردان مجاز به استيفاء اين حق خود
ميشوند .يکي از مهمترين اين شروط لزوم رعايت عدالت در بين همسران
توسط شوهر ميباشد.
مسألهاي که در اين ميان مطرح شده اينکه هيچ انساني نميتواند محبّت

و تمايل خود به ديگران را تحت کنترل درآورد ،بنابراين طبيعي است که
شوهر به برخي از همسران خود محبت قلبي بيشتري داشته باشد ولي اين
امر دروني نبايد در رفتار و عملکرد وي به گونهاي نفوذ کند .كه مرد عدالت
را بين همسران خود رعايت نكرده باشد.
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از آنجا كه چند همسري مردان مشروط به رعايت عدالت بين همسران
است .اگر مردي توانايي تأمين نفقه همسر دوم را نداشت و يا قادر بر تأمين
ساير حقوق همسر دوم همچون حق همبستري او نبود و يا توانايي رعايت
عدالت بين چند همسر را نداشت و تصميم به ازدواج مجدد داشت همسر
او حق دارد تا جهت ممانعت از ازدواج مجدد شوهر ،در محكمه طرح
دعوا نمايد.
بند 46ـ مسئوليت مدني و كيفري پدر و مادر در قبال كوتاهي از
محافظت كودك و مسئوليت والدين نسبت به ممانعت از بهرهمندي
فرزندان از مالقات با آنان؛
توضيح:
حضانت فرزند حق و تكليف والدين ميباشد ،بنابراين همان طور كه
آنان حق دارند از فرزند خود مراقبت و نگاهداري نمايند .در مقابل اين
تكليف را هم دارند كه از فرزند به شايستگي مواظبت كنند و در تربيت
وي بكوشند و تخلف از اين تكليف براي آنان ايجاد مسئوليت ميكند و
ضمانآور است.
مطابق با قانون ،كسي كه نگاهداري و مواظبت از فرزند صغير بر عهده
او است .در صورت تقصير در نگاهداري و مواظبت مسئول جبران زيان
وارده از ناحيه صغير ميباشد و در صورتي كه استطاعت جبران تمام يا
قسمتي از زيان وارده را نداشته باشد از مال صغير ،زيان وارده جبران خواهد
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شد و در هر صورت جبران زيان بايد به نحوي صورت بگيرد كه موجب
تنگدستي جبرانكننده زيان نباشد ،بنابراين والدين در صورت تخلف از
وظايف خود در قبال نگاهداري ،مراقبت و تربيت فرزند صغير ،مسئول
جبران زيانهاي وارده از ناحيه او هستند و داراي مسئوليت مدني ميباشند.
اما درخصوص مسئوليت كيفري والدين در قبال اهمال جدي در
محافظت از كودك ،مطابق با قانون آنان جهت تربيت كودك در موارد
ضروري حق تنبيه طفل خود را دارند ولي با استناد به اين حق نميتوانند
طفل خود را خارج از حدود تأديب ،تنبيه نمايند .مطابق با قانون مجازات،
اقدامات والدين كه به قصد تأديب و حفاظت از فرزندان ،در حد متعارف
تأديب و محافظت صورت ميگيرد ،جرم محسوب نميشود .ليكن هرگاه
والدين ،در محافظت از فرزند مرتكب اعمالي خارج از حد متعارف شوند،
مسئوليت كيفري خواهند داشت .همچنين مطابق با قانون ،جنايات و
جرايمي كه توسط طفل نابالغ ارتكاب مييابد به منزله خطاي محض است
و ديه بر عهده عاقله است و پدر طفل نابالغ نيز در صورت حيات ،بيگمان
در زمره عاقله به حساب ميآيد.
هرگاه والدين به علت طالق يا به هر دليل ديگري جدا از يكديگر
زندگي نمايند و در يك منزل سكونت نداشته باشند ،هر يك از آنان كه
طفل تحت حضانت او نميباشد حق مالقات با طفل خود را دارد توجه به
نيازهاي عاطفي فرزند از يك سو و از سوي ديگر حق پدر يا مادري كه به
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داليلي از حضانت طفل خود محروم شده است ،ايجاب ميكند كه والدين
حق مالقات با فرزند خود را داشته باشند .مطابق با قانون ،اين حق داراي
ضمانت اجراي كيفري نيز ميباشد ،بدين ترتيب هرگاه كسي از مالقات
طفلي كه به او سپرده شده است ،با پدر يا مادري كه كودك تحت حضانت
او نيست ،امتناع كند مسئوليت كيفري دارد و به مجازات مقرر در قانون
محكوم خواهد شد.
عالوه بر آن اگر پدر يا مادري كه كودك نزد او ميباشد مراقبت كافي
جهت سالمت جسماني و يا تربيت اخالقي طفل ننمايد به گونهاي كه در
اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخالقي آن پدر يا مادر ،صحت جسماني و يا
تربيت اخالقي طفل در معرض خطر باشد ،حضانت از او سلب شده و
به والد ديگر و يا در موارد لزوم به فرد صالح ديگري واگذار خواهد شد.

حقوق و مسئوليتهاي
اجتماعي زنان

فصل اول
حقوق و مسئوليتهاي
سالمت جسمي و رواني
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بند 47ـ حق برخورداري از سالمت جسمي ،رواني در زندگي فردي،
خانوادگي و اجتماعي با توجه به ويژگيهاي زنان در مراحل مختلف
زندگي و مسئوليت حفاظت از آن.
توضيح:
زنان در زندگي خود مراحل متعدد و متفاوتي را تجربه مينمايند از
جمله كودكي ،دوران بلوغ ،بارداري ،شيردهي ،سالمندي و. ...
در هر مرحله بنا به شرايط و وضعيت خاص آن بايد در محيط خانواده
و اجتماع به حفظ سالمت جسمي و رواني آنها به عنوان يک ضرورت
دقّت و نظارت کافي مبذول گردد و خانواده و دولت ابزار الزم جهت تأمين
اين سالمت را فراهم نمايد.
بنابر اهميت اين حق ،اخالل به سالمت جسماني و رواني زنان توسط
هرکس ولو پدر يا مادر يا همسر و در هر محيط ،چه خانواده و چه اجتماع
ممنوع و قابل پيگرد قانوني است.
مس��ئوليت حفاظت از س�لامت جس��ماني و رواني نيز عالوه بر حق
برخ��ورداري از آن ،ب��ر عهده زنان ميباش��د و آنها باي��د از هر چيزي که
سالمت جسماني يا رواني آنها را تهديد ميکند ،پرهيز نمايند.
حرمت خودکشي و آسيب رساندن به خود نيز از آن ناشي ميشود اين
مسئوليت از چنان اهميتي برخوردار است كه احکام و تکاليف ديني نيز
در موقعي که موجب ضرر جسماني يا رواني باشد ،از انسان مک ّلف ساقط
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ميگردد .به طور مثال لزوم ترک روزه براي انسان بيمار.
بند 48ـ حق بهرهمندي از بهداشت (محيط ،کار ) ... ،و اطالعات و
آموزشهاي مورد نياز.
توضيح:
حق زنان در بهرهمندي از بهداشت در عرصههاي مختلف اعم از
بهداشت فردی و بهداشت محيط و بهداشت کار و  ...يکي از حقوق
مسلم آنان بشمار ميرود .خصوص ًا با توجه به ويژگيهاي جسماني و
خصوصيات رواني زنان حق بهرهمندي از بهداشت محيط کار از اهميت
ويژهاي برخوردار است .به عنوان مثال حمل بار بيش از حد مجاز با دست و
بدون استفاده از وسايل مکانيکي يا انجام کارهاي خطرناک و زيانآور براي
کارگران زن ممنوع است .همچنين مطابق با قانون ،کار با اشعه براي افرادي
که تشعشعات مزبور براي سالمتي آنان زيانآور است ،ممنوع ميباشد ،زنان
باردار نيز قطع ًا يکي از گروههايي هستند که اشعه براي خود و جنينشان
زيان آور است و بايد از انجام کارهاي مزبور معاف شوند .تا بتوانند سالمت
الزم براي خويش را فراهم سازند .عالوه برآن ،زنان حق تحصيل اطالعات
و آموزشهاي مورد نياز در زمینة بهداشت را دارند .بدين منظور رسانههاي
گروهي ،وزارت آموزش و پرورش ،وزارت بهداشت و درمان و متصديان
و کارفرمايان مربوطه ملزم به ارائه آموزشهاي الزم به منظور ارتقاء سطح
آگاهيهاي زنان نسبت به مسائل بهداشتي مورد نياز آنها ميباشند.
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بند  49ـ حق مشارکت زنان در سياستگذاري ،قانونگذاري ،مديريت،
اجرا و نظارت در زمينه بهداشت و درمان ،به ويژه در خصوص زنان.
توضيح:
زنان حق پذيرش و ايفاي نقش در سياستگذاري ،قانونگذاري،
مديريت ،اجرا و نظارت در زمينه بهداشت و درمان بويژه در مورد مسائل
مربوط به زنان را دارا ميباشند .مشارکت زنان در سياستگذاري و
قانونگذاري در اين زمينه ميتواند کمک موثري به انطباق مقررات موجود
با نيازها و تواناييهاي زنان در مسائل مربوط به بهداشت و درمان باشد.
همچنين در يک جامعه اسالمي ،حقوق زنان ايجاب ميکند که امکان
مراجعه به زنان متخصص و کارآمد در مسائل بهداشتي -درماني در جامعه
براي آنها فراهم باشد و بر مبناي همين حق ميبايست زمينه براي مديريت،
اجرا و نظارت زنان در مسائل مربوط به بهداشت و درمان ،خصوص ًا در
امور مربوط به زنان فراهم باشد.
بن��د 50ـ حق بهرهمندي از برنامهها و تس��هيالت بهداش��تي و درماني
مناس��ب جهت پيش��گيري از بيماري و درمان بيماريهاي جس��مي و
اختالالت رواني زنان.
الف) پيشگيري از بيماريهاي جسمي و اختالالت رواني
کمک به پيشگيري از بروز ناتوانيهاي جسمي و ذهني ،قبل از تولد،
هنگام تولد و بعد از تولد از طريق باالبردن سطح آگاهيهاي عمومي
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در زمينه عوامل بروز معلوليتها قابل تحقق است و نيازمند مساعدت
دستگاههاي اجرائي ذيربط از جمله وزارت بهداشت و درمان بصورت
فراگير و عمومي در جامعه ميباشد.
ب) درمان بيماريهاي جسمي و اختالالت رواني
حق زنان در برخورداري از تسهيالت بهداشتي -درماني مناسب جهت
درمان بيماريهاي جسمي و رواني در همه مناطق کشور از جمله شهرهاي
کوچک و روستاها به شرح زير ميباشد:
ـ خدمات مناسب درمان :مانند امکان بستري شدن ،در دسترس بودن
پزشکان متخصص و وجود کادر پرستاري مجرب و ...
ـ تجهيزات پزشکي پيشرفته :مانند وجود تجهيزات سونوگرافي،
راديولوژي ،سيتياسکن و تأسيس آزمايشگاههاي تشخيص طبي مجهز
و مدرن و ...
ـ کلينيکهاي روان درماني :جهت درمان و معالجه اختالالت رواني از
جمله استرس ،افسردگي و ساير بيماريهاي عصبي و ارائه خدمات گفتار
درماني و تقويت حافظه.
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بند 51ـ حق زنان در انتخاب فرد و مرکز ارائه کننده خدمت در امر
سالمت ،بر اساس ضوابط اسالمي و استانداردهاي علمي و پزشکي و
بهرهمندي از اطالعات مناسب و کافي براي انتخاب آگاهانه و بهينه آنان؛
توضيح:
اين حق مسلم زنان محسوب ميشود که در صورت نياز به خدمات
بهداشتي -درماني ،فرد يا مرکز ارائه کننده خدمات مذکور را انتخاب نمايند
و همچنين هر زن حق بهرهمندي از خدمات مذکور را در چارچوب موازين
اسالمي و استانداردهاي علمي -پزشکي دارد .به عنوان مثال کليه اقدامات
تشخيصي ،درماني و مراقبتي در مؤسسات پزشکي بايد توسط کارکنان
همجنس به عمل آيد ،مگر در مواردي که ضرورت خالف اين امر را
ايجاب نمايد.
مطابق با قوانين اساسي ،حفظ نفس محترمه واجب است و جان اشخاص
از تعرض مصون است ،همچنين تأمين نيازهاي اساسي افراد ملت از جمله
نيازهاي مربوط به بهداشت و درمان يکي از مهمترين مسئوليتهاي نظام
جمهوري اسالمي است ،بنابراين حق زنان ميباشد که اقدامات تشخيصي،
درماني و مراقبتي ارائه شده به آنان مطابق با استانداردهاي علمي -پزشکي
صورت گيرد و در صورت عدم رعايت استانداردهاي مذکور ،برخورد
قانوني با پزشکان و کارکنان فني خاطي درنظر گرفته شود.
حق زنان در انتخاب فرد يا مرکز ارائه کننده خدمات بهداشتي -درماني
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مستلزم آن است که آنان امکان بهرهمندي از اطالعات مناسب و کافي براي
انتخاب آگاهانه و بهينه در اين زمينه را دارا باشند در غير اين صورت حق
انتخاب نيز معناي خود را از دست خواهد داد.
بند 53ـ حق دسترسي فراگير و عادالنه به امکانات ورزشي و آموزشي
در زمينه تربيت بدني و تفريحات سالم؛
توضيح:
الف) دسترسي فراگير و عادالنه به امکانات ورزشي
وجود اماکن و باشگاههاي ورزشي در رشتههاي مختلف ،در دسترس
زنان و متناسب با ضوابط اسالمي و با رعايت اصول و مقررات بهداشتي
از حقوق زنان است.
حق زنان در زمينه بهرهمندي از امكانات ورزشي در  2حوزه قابل طرح
است :ورزش همگاني و ورزش قهرماني ،که اولويت با ورزش همگاني
است زيرا:
اوالً ،با تقويت ورزش همگاني ،جنبه سالمت ورزش که حق عمومي
است ،تأمين ميشود ،يعني ورزش همگاني زمينهساز سالمت عمومي
جامعه خواهد بود.
ثاني ًا ،حق همه افراد جامعه در بهرهمندي از امکانات بيتالمال ايجاب
ميکند که سرمايه کشور در جهت منافع عمومي سوق داده شود.
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ب) آموزش تربيت بدني
زنان حق دسترسي به امكانات ورزشي را دارند تا از آموزش در زمينه
تربيت بدني نيز بهرهمند گردند و در صورت تمايل بتوانند در رقابتهاي
ورزشي شركت كرده و يا در فضاهاي ورزشي مربي شايستهاي گردند.
ج) تفريحات سالم
توجه ويژه به اوقات فراغت بانوان و برنامهريزي جهت پر کردن آن به
نحو مطلوب در رشد
و شکوفائي آنها و تأمين نيازهاي اساسي آنان ،از جمله بهرهمندي از
تفريحات سالم بسيار مفيد است.
مقصود از تفريحات سالم ،امري است که از نظر جسمي ،روحي و
اخالقي مفسدهاي نداشته باشد.
بطور مثال ،تفريحاتي كه با استعمال مواد مخدر و مشروبات الکلي يا
مصرف قرصهاي شاديآور همراه باشد به علت ضررهاي جسمي و روحي
جايز نيست ،همچنين است استماع غنا و موسيقيهاي حرام و شركت در
مجالس لهو و لعب که از نظر اخالقي ممنوع است.
عالوه بر آن ،بايد به رعايت موازين اسالمي هم در بهرهمندي دختران
از تفريحات سالم توجه شود .از جمله اين امور عبارتند از :عدم اختالط
نامشروع زنان و مردان در اماکن ورزشي -تفريحي و عدم منافات تفريحات
با تکاليف مذهبي زنان و دختران مانند رعايت حجاب اسالمي و حفظ

حقوق و مسئوليتهاي اجتماعي زنان

115

ع ّفت در فضاهاي ورزشي كه در منظر ديد مردان نامحرم است.
بند  54ـ حق پرورش و شکوفائي استعدادهاي ورزشي و حضور در
ميادين ورزشي در سطح ملي و بينالمللي ،متناسب با موازين اسالمي؛
توضيح:
شناخت و بررسي امکانات بالقوه و موجود در ورزش بانوان ،يکي از
گامهاي موثر در جهت پرورش و شکوفائي استعدادهاي ورزشي زنان در
سطح ملي و بينالمللي ميباشد .زنان با رعايت موازين اسالمي ،حق شرکت
در ميادين ملي و بينالمللي دارند .حضور زنان با ظاهري شايسته و موقر
که برخاسته از اعتقاد عملي آنها به مباني دين اسالم باشد و موفقيتهاي
چشمگير آنان در سطوح بينالمللي ميتواند عاملي در جهت ترويج فرهنگ
عفاف و تقويت حس خودباوري و اعتماد به نفس زنان باشد .رعايت
موازين اسالمي از جمله رعايت حجاب و احتراز از اختالط بيقيد و بند،
از اموري است که ميبايست زنان به هنگام حضور در مسابقات ورزشي
بينالمللي مورد توجه قرار دهند و درصورت رعايت موازين فوق ،قطع ًا
زنان حق حضور موثر در صحنههاي ورزشي چه در سطوح ملي و چه در
سطوح بينالمللي را خواهند داشت.
توسعه و تقويت فعاليتهاي بينالمللي ورزش زنان در بين کشورهاي
اسالمي و رعايت موازين اسالمي مربوطه ،ميتواند منجر به معرفي
و گسترش فرهنگ اسالمي و ارائه الگوي جديدي از ورزش بانوان در
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عرصههاي بينالمللي شود.
بند 55ـ حق برخورداري از بهداشت باروري و بارداري ،زايمان سالم،
مراقبتهاي بهداشتي پس از زايمان با استفاده از زنان متخصص و
پيشگيري و درمان بيماريهاي شايع زنان ،بيماريهاي مقاربتي و نازايي
آنان.
توضيح:
امکانات مناسب جهت پيشگيري از ابتالء به بيماريهاي خاص زنان،
عالوه بر خدمات مشاورهاي فراگير وافزايش سطح آگاهيهاي زنان ،شامل
دسترسي همه آنها به محصوالت و توليدات بهداشتي الزم با هزينه مناسب
ميشود.
حق بهرهمندي بانوان از خدمات درماني پزشکان و متخصصان زن
جهت انجام مشاورههاي پزشکي و معاينات مستمر در طول دوران بارداري
و ساير موارد الزم ،جهت حفظ سالمت آنها ضروري است.
همچنين اس��تفاده از تجهيزات و ش��يوههاي پزشکي مدرن براي انجام
زايمانه��اي بيخط��ر و اعمال جراح��ي ديگر و ارائه خدمات پرس��تاري
مطلوب و مطابق با اس��تانداردهاي الزم پس از زايمان و بطور کلي در همه
موارد بستري توسط کادر درماني زن نيز از حقوق اجتماعي زنان ميباشد.
بهرهمندي زنان از حق مذکور ،چه براي درمان بيماريهاي زنان و چه
براي مراقبتهاي پزشکي و پرستاري منوط به ايفاي مسئوليت دولت جهت
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تربيت نيروي متخصص زن ميباشد.
بند  56ـ حق برخورداري از خدمات مشاورهاي و آزمايشهاي پزشکي
به منظور اطمينان از سالمت کامل مرد در امر ازدواج و در حين ازدواج.؛
توضيح:
قبل از ازدواج ،اطمينان از سالمت جسمي و رواني مردي که به عنوان
شوهر با او زندگي خواهد كرد ،از حقوق زنان ميباشد و به منظور تأمين
اين حق ،زن ميتواند انجام آزمايشهاي پزشکي و حضور در جلسات
مشاورهاي را از مرد مطالبه نمايد و مرد هم بايد در اين امور مساعدتهاي
الزم را مبذول نمايد.
بعد از ازدواج ،نيز در روابط با همسر ،چنانچه زن احتمال دهد شوهر به
يکي از بيماريهاي صعبالعالج و مسري مانند ايدز و يا امراض مقاربتي
مبتال و يا دچار اختالالت روحي مانند جنون شده است ،حق دارد تا از
آزمايشهاي پزشكي مورد نياز و خدمات مشاورهاي بهرهمند شود.
در قوانين و احکام شرع ،مجازاتهايي براي کتمان و پنهانکاري شوهر
از اينکه به بيماريهاي جسمي و روحي مبتالست پيش بيني و وي به
جبران خسارات و لطمات مادي و معنوي وارد به زن الزام شده است.
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بن��د  57ـ حق بهرهمن��دي دختران بيسرپرس��ت ،زنان مطلق��ه ،بيوه،
س��الخورده و خودسرپرس��ت نيازمن��د از بيمههاي عموم��ي ،خدمات
مددکاري و بيمههاي خاص به ويژه در بخش بهداشت و درمان.
توضيح:
اقشار نيازمند زنان حق برخورداري از حمايتهاي جسماني و رواني را
دارا ميباشند ،بدين منظور ميبايست خدمات مددکاري و بيمههاي خاص
بويژه در بخش بهداشت و درمان به آنان ارائه شود ،تا زمينه خودکفائي آنان
در جامعه فراهم گردد.
مطابق با قانون حق برخورداري از خدمات مددکاري و بيمههاي خاص
به ويژه در بخش بهداشت و درمان ،مختص به افراد نيازمند ميباشد به
همين جهت گروههايي که مشمول حمايتهاي مذکور ميباشند مورد
تصريح قرار گرفته است و حمايتهاي مذکور در صورتي «حق» زنان
تلقي ميشود که ويژگيهاي استحقاق را داشته باشند ،در غير اين صورت
حق افراد محسوب نميشود اگرچه توسعه و تقويت آنها در جامعه باعث
افزايش رفاه عمومي است.
بند58ـ حق زنان و دختران آسيبديده جسمي ،ذهني ،رواني و در
معرض آسيب از امدادرساني و توانبخشي مناسب؛
توضيح:
«زنان و دختران آسيبديده جسمي ،ذهني و رواني» شامل معلولين
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جسمي و ذهني است که فاقد تواناييهاي کافي براي اداره امور زندگي
خود ميباشند و الزم است براي ادامه زندگي ،از سوي دولت تحت پوشش
خدمات مددکاري و توانبخشي قرار گيرد ،تا با آگاهسازي افراد معلول و
خانوادههاي آنان و بکارگيري روشهاي توانبخشي نوين با مشارکت فرد
معلول ،خانواده او و ساير افراد جامعه با استفاده از منابع و امکانات موجود
در جامعه و پرداخت کمک هزينههاي آموزش و نگهداري معلولين در
خانواده براي حمايت از آموزش و نگهداري معلولين توسط خانواده ،در
جهت سازگاري آنان با محيط ،قدمهاي موثري برداشته شود.
«زنان و دختران در معرض آسيب» به زنان و دختراني گفته ميشود
که به داليلي چون متشنج بودن خانواده به ع ّلت زنداني بودن والدين و يا
اعتياد آنها يا اختالالت رواني ،فاقد سرپرست شايسته ميباشند و آمادگي
جسماني و رواني الزم را براي زندگي مستقل ندارند و احتمال آسيبپذيري
آنها زياد است.
«امدادرساني» شامل ارائه خدمات درماني و مشاورهاي مختص به زنان
و دختران آسيبديده يا در معرض آسيب ميباشد.
«توانبخشي» مجموعه تدابير و اقداماتي است که به منظور بازتواني
و بهبود وضع جسمي ،رواني ،اجتماعي ،خانوادگي ،آموزشي ،حرفهاي و
اقتصادي فرد معلول انجام ميپذيرد تا اينکه شخص بتواند در باالترين
سطح ممکن فعاليت قرار گرفته حتياالمکان مستقل زندگي نمايد.
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بند 59ـ حق بهرهمندي از تغذيه سالم خصوص ًا در دوران بارداري
و شيردهي و وظيفه مراقبت از کودک و تغذيه مناسب او ،با اولويت
استفاده از شير مادر.
توضيح:
نياز هر انسان به تغذيه يک امر کام ً
ال طبيعي و بديهي است و در
مورد زنان بخصوص در دوران بارداري و شيردهي بنا به وضعيت خاص
جسميشان -که هم از نظر روحي و هم از نظر جسمي نيازمند حمايتهاي
مؤثرتري هستند و نيز به دليل نياز ويژه جنين و فرزند شيرخوار از اهميت
بيشتري برخوردار است
برخورداري زنان از تغذيه سالم بنا به شرايط و نيازهاي جسميشان
بستگي دارد به:
اوالً ،افزايش آگاهي زنان در اينکه اساس ًا از نظر علمي ،يک تغذيه سالم
شامل چه مواد غذايي و واجد چه ويژگيهايي است.
ثاني ًا ،وجود امکان دسترسي همه زنان به مواد غذائي سالم ،از هر قشر
و با هر سطح درآمدي که باشند و اين نيازمند تسهيالتي است که دولت
موظف به فراهم نمودن آنها است.
فرزند پس از تولد بنا به نياز طبيعي خود ،نيازمند مراقبت و محبّت ويژه

است و مادر نيز بنابر درون مايههاي فطري ،در مراقبت و نگهداري از او بر
سايرين مقدم ميباشد ،ا ّما عالوه بر حق نگهداري از فرزند ،مادر موظف به
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انجام آن نيز ميباشد و نبايد از ايفاي اين تکليف خود امتناع ورزد.
مادر ،در ضمن مراقبت و نگهداري از طفل ،مجبور نيست که به او شير
دهد مگر در صورتي که تنها منبع تغذيه طفل ،شير مادر باشد که در اين
حالت از جهت لزوم حفظ حيات فرزند ،ملزم به دادن شير ميشود.
با اين وجود توصيههاي مؤکدي در اسالم وجود دارد براي اينکه مادران،
فرزند خود را از اين موهبت و ثمرات مفيد آن محروم ننمايند ،همچنين
امروز ،از نظر علمي ،پزشکان و روانشناسان ،بهرهمندي اطفال از شير مادر
را از عوامل مهم در سالمت جسمي و روحي آنها ميدانند.

فصل دوم
حقوق و مسئوليتهاي فرهنگي
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الف :فرهنگ عمومي
بند 60ـ حق و مسئوليت در کسب و افزايش آگاهي نسبت به شخصيت،
حقوق و نقش خويش در عرصههاي مختلف زندگي منطبق با آيين
مقدس اسالم.
توضيح:
زنان ميبايست با بکارگيري امکانات ،تواناييها و تخصصهاي مربوطه،
تالش خود را در راستاي کسب و افزايش آگاهيهاي الزم در خصوص
شخصيت ،حقوق و نقش خود در عرصههاي مختلف زندگي بکار گيرند
و اين امر زماني محقق ميشود که شناخت کامل نسبت به جايگاه زن در
آيين مقدس اسالم فراهم شود.
بند  61ـ حق مصونيت از تعرض گفتاري و رفتاري ديگران و مسئوليت
گفتار و رفتار خويش همراه با احترام نسبت به اعضاي جامعه.
توضيح:
الف) حق مصونيت از تعرض گفتاري
اين حق زنان شامل ممنوعيت هر نوع اذيت و آزاري است که توسط
گفتار و کالم ديگران به بانوان ممکن است وارد شود مانند:
ـ ممنوعيت تحقير زباني بانوان به هر عنوان و توسط هرکس اعم از
همسر يا والدين يا فرزندان.
ـ ممنوعيت غيبتکردن و تهمتزدن نسبت به زنان.
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ـ لزوم رعايت احترام و ادب در سخن گفتن با آنها بخصوص نسبت به
زنان سالخورده توسط اعضاي خانواده « :وال تقل لهما ّ ٍ
أف »
ـ ممنوعيت هر کالمي نسبت به زنان که موجب آزار و اذيت روحي آنها
ميشود ولو به قصد شوخي يا مزاح و در هر محيطي مانند محل اشتغال يا
اماکن تفريحي و...
ـ لزوم اجتناب از هر گفتاري که به نوعي حيثيت و آبروي زنان را
خدشه دار کند.
ب) حق مصونيت از تعرض رفتاري
تعرضات رفتاري شامل هرنوع آزار جسماني است که به زنان وارد
ميشود مانند ورود صدمات جسمي به ع ّلت ضرب و جرح زنان و يا
تعرضات جنسي ،همچنين ايجاد مزاحمت در اماکن عمومي يا معابر با
انجام حرکاتي که مخالف شئون آنان ميباشد ،که طبق قانون ممنوع و داراي
پيگرد کيفري است.
ج) مسئوليت گفتار و رفتار همراه با احترام
زنان عالوه بر اينکه از حق مصونيت از تعرض گفتاري و رفتاري
ديگران ،برخوردارند ،در روابط اجتماعي خود داراي مسئوليت گفتار و
رفتار همراه با احترام به سايرين ميباشند بنابراين نه در کالم و نه عمل نبايد
حقي از حقوق کسي را تضييع نمايند.
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بند 62ـ حق و مسئوليت برخورداري از امكان عمل به احكام اسالمي
در پوشش اسالمي و مسئوليت رعايت عفاف در جامعه.
توضيح:
احترام به کرامت و حيثيت انس��انها س��بب شده اس��ت که در احکام
اسالمي افراد به مراعات اسلوب خاصي در معاشرتهاي اجتماعي خويش
دعوت ش��وند که از آن جمله التزام به رعايت عفاف و پوش��ش مناس��ب
ميباشد.
اه ّميت نقش زنان در تأمين مصالح اجتماعي و اخالقي جامعه تا
آنجاست که مسئوليت آنها در استفاده از پوشش مناسب و حدود آن در
آيات قرآني و نيز در روايات متعدد تأکيد و عفاف و رعايت حجاب الزمه
ارتقاي حيات معنوي آنها شمرده شده است.
عالوه بر مسئوليت زنان در رعايت عفاف و پوشش اسالمي ،برخورداري
آنها از امور مذکورِ ،
حق فردي و اجتماعي بانوان است و در جامعه بايد
زمينه براي بهرهمندي آنان از امور مذکور فراهم باشد ،بنابراين زنان بعنوان
افرادي از جامعه در رعايت عفاف و استفاده از پوشش اسالمي به منظور
حفظ ارزشهاي انساني و کرامت خويش از آزادي برخوردار ميباشند و
کسي نميتواند مانع آنها شود و يا بدين ع ّلت بانوان را از حق يا حقوق
اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي يا سياسي محروم نمايد.
بطور مثال ممانعت از اشتغال يا تحصيل زنان با پوشش اسالمي و يا
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اجبار آنان به ف ّعاليت در محيطهايي که در آنجا ع ّفت و شئون اخالقي زنان
ناديده گرفته ميشود ممنوع و خالف اصل احترام به حقوق و آزاديهاي
فردي ،افراد جامعه ميباشد.
بند  63ـ حق و مسئوليت ارتقاي بينش ،منش و کنش ديني و انساني و
مصونيت از ناهنجاريهاي فرهنگي و اخالقي و رفع آن؛
توضيح:
اساس ًا هر فرد در سه حوزه داراي حقوق و تکاليف ديني و انساني
است و زنان نيز مسلم ًا با توجه به ويژگيها و نيازهاي طبيعي خود از اين
امر مستثني نميباشند و داراي حقوق و تکاليف متناسب ميباشند .اين سه
حوزه عبارت است از:
1ـ حوزه انديشه (بينش) :در حقوق اسالمي بر مسأله انديشيدن و ارتقاء
سطح تفکر تأکيد فراوان شده است .بنابراين زنان موظف هستند كه در
ارتقاي انديشه ديني و انساني خود بكوشند و حكومت نيز وظيفه دارد
انجام اين عمل را تسهيل نمايد .هيچ فردي نيز حق ندارد مانع استيفاي اين
حق زن گردد.
2ـ حوزه اخالق (منش) :هدف از خلقت انسان ،تكامل و تعالي او است
و الزمه تعالي انسان آن است که همه افراد از جمله زنان ،به تخ ّلق اخالق
پاك و فضايل انساني و ديني و احتراز از برخي صفات اخالقي مذموم و
ناپسند ملزم شوند.
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3ـ حوزه رفتار (کنش) :رفتار که ريشه در انديشه و اخالق فرد دارد،
اعمالي است که از فرد بروز ميکند .در حوزه رفتار نيز زنان وظيفه دارند
بر گستره عمق رفتار ديني و انساني خود بيفزايند و نه تنها ساير افراد حق
ممانعت از اين استيفاء حق زن را دارند بلكه خانواده و حكومت وظيفه
دارند تا به زنان در ارتقاي رفتار ديني و انساني خود ياري نمايند.
پايبندي به اصول انسانيت توسط افراد جامعه از جمله زنان يکي از
مسائلي است که در احکام ديني مورد تأکيد قرار گرفته تا آنجا که در متون
ديني اشاره شده به اينکه اگر دين نداريد ،الاقل آزاده باشيد و اين امر مستلزم
آن است که افراد غيرديندار در جامعه هم حق برخورداري و هم تکليف
رعايت اصول انساني را دارا باشند و اما افراد ديندار هم مس ّلم ًا خود را پاي
بند به اصول انساني ميدانند ،زيرا احکام دين چيزي جز توجه به اصالح
هرچه زودتر و بهتر زندگي انسانها نميباشد و نتيجه آن هم پاک شدن و
تطهير جامعه از ناهنجاريهاي اخالقي و فرهنگي است .زنان عالوه بر آنكه
وظيفه دارند خويشتن را از ناهنجاريهاي فرهنگي و اخالقي مصون دارند
حق دارند تا در محيطي عاري از اين ناهنجاريها زندگي كنند عالوه بر آن،
در رويکرد ديني ،افراد جامعه از زنان نسبت به ساير افراد جامعه بيتفاوت
نميباشند و بيخيال از کنار ناهنجاريهاي اخالقي ديگران عبور نميکنند،
بلکه خود را ملزم به دستگيري از صاحبان رفتارهاي نادرست ميدانند.
اصالح سه حوزه بينش ،منش و کنش در راستاي اصول ديني و انساني،
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فرد را در چارچوبي قرار ميدهد که نه تنها از هرگونه بيقيدي و الاباليگري
مصون ميماند ،بلکه درصدد اصالح و رفع ناهنجاريهاي اخالقي ديگران
نيز برخواهد آمد.
بند 64ـ حق شرکت در اجتماعات عبادي ،فرهنگي و سياسي.
توضيح:
زنان حق شرکت در اجتماعات عبادي نظير حج ،نماز جمعه ،نماز عيد
فطر را دارند ،البته الزم به ذکر است که حتي در مواردي اين حق به عنوان
تکليف واجب براي آنان تلقي ميشود ،به طور مثال هر فرد مسلمان اعم از
زن و مرد ،به محض آنکه شرايط استطاعت مالي را احراز نمود ،موظف به
حج تمتّع ميباشد و در اين ميان تفاوتي ميان زن و مرد نيست.
بجا آوردن ّ
عالوه بر اجتماعات عبادي ،شرکت در اجتماعات فرهنگي نظير مراسم
سخنراني ،سمينارها و ...نيز يکي از حقوق فرهنگي زنان محسوب ميشود
و حتي در مواردي ممکن است با حضور زنان در اجتماعات مزبور،
زمينه براي استيفاء ساير حقوق فرهنگي زنان توسط آنان فراهم گردد.
به عنوان نمونه زنان حق و مسئوليت دارند با کسب و افزايش آگاهي و
تصحيح باورهاي خود و جامعه نسبت به شخصيت ،حقوق و نقش زن در
عرصههاي مختلف مطابق با موازين شرعي اقدام نمايند و اين امر مستلزم
آن است که زنان نسبت به جايگاه زن در اسالم ،حقوق و نقشهاي او در
عرصههاي مختلف شناخت حاصل نمايند و يکي از راههاي تحصيل اين
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شناخت ،شرکت مستمر و موثر زنان در جلسات فرهنگي و مذهبي است
که بدين منظور ترتيب داده شده است .عالوه بر آن ،حق و مسئوليت زنان
نسبت به کسب آگاهي و مهارتهاي الزم در ارتباط با ايفاي هرچه بهتر
نقش خود در خانواده و نيز حق و مسئوليت زنان در ارتقاء و تعميق بينش،
منش و کنش و توسعه رفتار ديني و انساني و مصونيت از ناهنجاريهاي
اخالقي ايجاب ميکند که زنان حق حضور در مجامع فرهنگي و عبادي و
تالش در جهت اعتالي سطح فرهنگي خود را دارا ميباشند .از جمله ديگر
حقوق زنان حق شركت در اجتماعات سياسي ميباشد .در موارد بسيار
نيز حضور چشمگير زنان در تظاهرات و راهپيماييها و يا حضور فعال
زنان در اجتماعات مربوط به حمايت و پشتيباني از دفاع مقدس جهت
آماده كردن وسايل و امكانات مورد نياز رزمندگان ،تأثير بسزايي در ايجاد
و تحكيم نظام اسالمي داشته است .نکته جالب توجه آن است که زنان
در استيفاء حق مشارکت در اجتماعات فرهنگي و عبادي و سياسي ملزم
به رعايت مصالح م ّلي و موازين اسالمي ،ميباشند ،بنابراين اگر در زماني
با توجه به اوضاع و شرايط سياسي ،فرهنگي و اجتماعي موجود ،دولت
تشکيل برخي از اجتماعات عبادي يا فرهنگي را مغاير مصالح م ّلي ،امنيتي
و موازين شرعي تشخيص دهد ،همه افراد جامعه اعم از زن و مرد ملزم به
تبعيت از آن ميباشند .به عنوان مثال اگر برخي از اجتماعات ،علي الظاهر
فرهنگي باشند ولي فيالواقع باعث ترويج فساد و ناهنجاريهاي فرهنگي
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و يا درصدد تضعيف نظام اسالمي و مقابله با آن باشد يا منجر به ايجاد
تفرقه و اختالف در بين مسلمانان گردد زنان ميبايست از حضور در آنها
احتراز نمايند.
بند  65ـ حق توليد برنامهها و کاالهاي فرهنگي س��الم و بهرهمندي از
آنها.
توضيح:
برنامهها و کاالهاي فرهنگي سالم ،کليه فعاليتها و محصوالت فرهنگي
است که در رشد و تکامل شخصيت انسان و شکوفائي او و اعتالي فرهنگ
جامعه اسالمي و غني ساختن آن ،موثر مي باشد و برخي از مصاديق آنها
عبارتند از:
ـ تأليف و ترجمه کتاب در زمينههاي مختلف علمي ،سياسي ،اقتصادي
و اجتماعي و...
ـ انتشار مجالت تخصصي و غيرتخصصي و يا نشر روزنامه.
ـ توليد فيلم سينمائي و يا برنامههاي تلويزيوني و راديوئي
ـ دسترسـي به کاالهاي نرم افزاري از جمله سايتهاي اينترنتي و يا
CDهاي مورد نيازدر زمينه علمي و فرهنگي و ...
ـ برگزاري سمينارها و نشستهاي عمومي يا تخصصي در زمينههاي
علمي ،فرهنگي ،اجتماعي که توليد و بهرهمندي از آنها و از ساير برنامههاي
فرهنگي ،جهت رشد و شکوفائي اجتماعي و علمي بانوان از حقوق آنها
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محسوب ميشود و جهت تسهيل استفاده زنان و شرکتشان در اينگونه
فعاليتهاي فرهنگي بايد توسط دولت برنامهريزي شود.
زنان همانگونه كه حق توليد برنامهها و كاالهاي فرهنگي سالم را
دارند از توليد برنامه و كاالي غيرسالم نيز منع شدهاند .اين امر از آن جهت
كه همواره برخي فعاليتهاي فرهنگي در جهان با سوءاستفاده ابزاري از
جاذبه جنسي زنان درصدد توسعه آثار خود بودهاند و برخي زنان نيز نقش
چشمگير در اين امر داشتهاند حائز اهميت است .بنابراين زنان از توليد
برنامه يا كاالي تلويزيوني و يا طرح مطالب شهوتانگيز در كتب يا نشريات
پرداخته منع شدهاند و نيز زنان حق ندارند با استفاده از برخي حقوق
فرهنگي خود اقدام به توليد برنامه و كاالي فرهنگي نمايند كه مطالب مغاير
با موازين اسالمي و يا مصالح ملي را ترويج مينمايد.
بن��د 66ـ حق تش��کيل و اداره مراکز و س��ازمانهاي فرهنگي -هنري
توس��ط زنان به منظ��ور تربيت زنان متعهد و متخصص جهت توس��عه
فعاليتهاي فرهنگي آنان؛
توضيح:
رشد و پرورش قابليتهاي فرهنگي و هنري زنان در عرصههاي
مختلف مستلزم آن است که برنامهريزيهاي انجام شده در اين زمينه
متناسب با نيازها و تواناييهاي زنان صورت گيرد و اين امر ايجاب ميکند
که زمينه براي تربيت زنان متخصص و متعهد به منظور تشکيل و اداره مراکز
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و سازمانهاي فرهنگي و هنري فراهم گردد زيرا از يک سو بنظر ميرسد
که آنها نسبت به شناخت تواناييها و نيازهاي خود در مقايسه با مردان
از اولويت برخوردارند ،بنابراين ممکن است حضوردر اداره و تشکيل
سازمانهاي فرهنگي و هنري ،بهبود وضعيت فرهنگي زنان جامعه را در پي
داشته باشد ،از سوي ديگر مطابق با قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران،
همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از
همه حقوق اجتماعي ،فرهنگي و  ...با رعايت موازين اسالم برخوردارند،
بنابراين رعايت اصل تساوي در جامعه ايجاب ميکند که اوالً براي زنان
نيز همچون مردان زمينه براي تربيت نيروهاي متخصص و متعهد در امور
فرهنگي فراهم شود و ثاني ًا زنان نيز پس از احراز شرايط الزم حق پذيرش
و ايفاي نقش در تشکيل و اداره مراکز و سازمانهاي فرهنگي و هنري را
داشته باشند.
بند 67ـ حق تبادل اطالعات و ارتباطات فرهنگي سازنده در ابعاد م ّلي
و بينالمللي.
توضيح:
«اطالعات» کليه يافتههاي نظري و علمي در زمينههاي فرهنگي را شامل
ميشود که زنان در تبادل آنها چه به عنوان عرضه کننده و چه به عنوان
دريافت کننده داراي حق هستند.
«ارتباطات فرهنگي» روابط متقابلي است که بر مبناي انديشه و هنر
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اصيل شکل ميگيرد از جمله آن ميتوان به تدوين كتاب و نشر آن ،حضور
در سمينارهاي علمي ،فرهنگي ،شركت در مسابقات علمي ،فرهنگي،
اجراي تئاتر ،موسيقي و توليد فيلم اشاره نمود که شرکت و فعاليت در اين
زمينهها حق همه افراد جامعه ميباشد ،البته با در نظر گرفتن اين امر که
ارتباطات فرهنگي و تبادل اطالعات تنها در صورت «سازنده بودن» آنها،
حق محسوب ميشود.
مخرب بر اخالق اجتماع يا بر
بنابراين چنانچه اين روابط داراي اثر ّ

ارکان سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي کشور باشند و يا موجب
تضعيف نظام اسالمي در مجامع بينالمللي يا تخديش دين مبين اسالم و يا
افزايش سلطه فرهنگي بيگانگان بر کشور يا تحقير فرهنگ خودي شود نه
تنها حق نيست ،بلکه ممنوع نيز ميباشد.
از جمله ارتباطات فرهنگي غيرسازنده ميتوان به موارد زير اشاره نمود:
ـ نمايش فيلمهاي ايراني که مشکالت و معضالت داخلي کشور را با
بزرگنمائي و توأم با سوءنيت به تصوير ميکشد در سطح بينالمللي.
ـ افشاي اسرار امنیتی ،سیاسی کشور ايران در قالب فيلم ،کتاب يا مقاله
ـ ترجمه رمانها ،اشعار و آثار خارجي که با قصد اضـرار به فرهنگ و
عقيـده مسلمانـان
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بند  68ـ حق و مسئوليت زنان در ترويج معارف و فرهنگ اسالم و ارائه
الگوي زن مسلمان در سطح ملي و بينالمللي.
توضيح:
زنان به دليل وجوب امر به معروف و نهي از منکر وظيفه دارند تا فرهنگ

و معارف اسالمي را متناسب با توان خويش گسترش دهند و کسي نيز
نميتواند مانع آنان در انجام اين واجب شرعي گردد .رفتار و گفتار آنان
نيز ميبايست چه در سطح ملي و چه در سطح بينالمللي نشان دهنده
شخصيت زن مسلمان باشد.
بند  69ـ حق و مسئوليت زنان در ايجاد همگرايي با رويکرد اخالقي،
ديني در مسائل زنان در سطح بينالمللي.
توضيح:
امروزه به منظور برقراري ارتباط فعال ،موثر و سازنده با کشورها و
م ّلتهاي ديگر جهان و نيز تحکيم پيوند مو ّدت و تقويت همبستگي با
مسلمانان ،بسط پيام و فرهنگ انقالب اسالمي در جهان و حفظ تداوم و
استحکام آن در مسائل زنان به عنوان يک ضرورت ،هم حق ،هم مسئوليت
بانوان ميباشد.
ايج��اد همگرايي ب��ا «رويکرد اخالقي» در س��طح بينالملل��ي با ارائه
ارزشهاي محکم و ثابت عقلي و فطري براي حل معضالت و مش��کالت
خ��اص زنان حاصل ميش��ود و هر وجدان بيداري ب��ا هر تابعيت و از هر
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ن��ژادي آن را تأيي��د مينمايد و ميپذيرد بدون اينک��ه حتي مقيد به عقايد
مذهبي باش��د بطور مثال همجنسبازي و رواج آن توسط بسياري از افراد
در جوامع غربي و از جمله انديشمندان و صاحبنظران به عنوان يک عمل
ضد انساني و غيراخالقي مذ ّمت و تقبيح شده است.
ايجاد همگرايي با «رويکرد ديني» در مسائل زنان در سطح بينالمللي در
دو حوزه مورد نظر ميباشد:
اول ،با پيروان اديان خصوص ًا اديان توحيدي که همه داراي مفاهيم
مشترک فراواني در اعتقادات ميباشند و توجه و تأمل بر اين اشتراکات
موجب انتخاب راهکارهاي يکسان و موثر و در نتيجه اصالح وضعيت زنان
در برخي موقعيتها خواهد شد.
دوم ،با پيروان دين اسالم در جهان است که ثمره آن وحدت و همبستگي
مسلمانان ،تقويت بنيه انديشه اسالمي و گسترش آن در جهان ميباشد و در
سايه اين همگرائي بين م ّلتهاي مسلمان است که استقالل فرهنگي «ا ّمت
واحده» در همه امور و از جمله مسائل زنان حفظ و در حل مشکالت آنها
به کار خواهد آمد.
بند70ـ حق مشارکت در سياستگذاري ،قانونگذاري ،اجراء و نظارت
در امور فرهنگي به ويژه در خصوص مسائل زنان؛
توضيح:
از آنجائي که وضع قوانين و مقررات مقتضي و متناسب با نيازهاي
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فرهنگي زنان و تسهيل زمينه به منظور اغنا و شکوفايي هر چه بيشتر
استعدادهاي زنان در ابعاد فرهنگي مستلزم توجه به اوضاع ،شرايط و
نيازهاي فرهنگي زنان مطابق با واقع ميباشد ،قطع ًا حضور و مشارکت فعال
زنان -که آشناتر به مسايل مربوط به خود ميباشند -در سياستگذاري،
قانونگذاري ،اجرا و نظارت در امور فرهنگي ميتواند به ايجاد يافتههايي
مطابق با واقعيتهاي موجود در جامعه بيانجامد و در نتيجه به تأمين حقوق
زنان در ابعاد مختلف فرهنگي کمک نمايد .همچنين حق مشارکت زنان
در امور مذکور ايجاب ميکند که برنامههاي الزم جهت پرورش زنان پويا
و کارآمد و توسعه فعاليتهاي فرهنگي آنان فراهم شود تا بدين ترتيب،
آنان بتوانند در اعتالء فرهنگ عمومي جامعه و ارائه توانمنديهاي فرهنگي
سازنده خود به منظور بهبود وضعيت فرهنگي موجود خصوص ًا وضعيت
زنان گام بردارند.
بند 71ـ حق و مسئوليت آگاهي و کسب مهارتهاي الزم در مديريت
خانه و خانواده ،تربيت و پرورش فرزند و مقابله با آسيبهاي فرهنگي
و اجتماعي.
توضيح:
اه ّميت نقش زنان در خانواده بعنوان همسر و مادر ايجاب ميکند که
دختران قبل از ازدواج ،حين ازدواج و پس از آن ،آمادگيهاي الزم را در
مديريت خانه و اداره خانواده کسب نمايند که از جمله آنها عبارتند از:
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ـ چگونگي بهبود روابط زن و شوهر و توجه به نيازها و خواستههاي هر
يک و کاستن از اختالفات خانوادگي و ناهنجاريهاي ناشي از آن.
ـ برقراري ارتباط صحيح با فرزندان و تأمين نيازهاي عاطفي و رواني
آنها در محيط خانواده و تربيت اخالقي و ديني فرزندان.
ـ اداره صحيح امور خانه با توجه به امکانات موجود و ويژگيهاي
روحي و جسمي هريک از اعضا.
ـ تنظيم روابط خانوادگي سالم با اقوام و خويشان خود و همسر.
ـ انتخاب راه حلهاي منطقي و کارآمد در مواقع بحراني و در صورت
بروز مشکالت و اختالفات و راههاي برقراري امنيت و آرامش در خانواده.
و ...
همچنين زنان حق و مسئوليت دارند تا آگاهي و مهارت الزم را جهت
مقابله با آسيبهاي فرهنگي و اجتماعي كه سالمت جسماني و معنوي آنان
و يا خانواده آنها را تهديد ميكند بدست آورند و براي استيفاي اين حق،
خانواده و دولت وظايف خاص خويش را دارد.
بند 72ـ حق بهرهمندي از نظارت مستمر بر فعاليتهاي فرهنگي مرتبط
با زنان به منظور حفظ شخصيت ،حرمت و کرامت انساني زن در
محصوالت فرهنگي.
توضيح:
يکي از حقوق فردي زنان برخورداري از حرمت و کرامت انساني
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است و بر مبناي همين حق دولت موظف به اعمال نظارت بر فعاليتهاي
فرهنگي ميباشد تا فعاليتها و محصوالت فرهنگي به عنوان وسيلهاي
براي نقض حق مزبور بکار گرفته نشود ،بدين جهت هرگونه استفاده ابزاري
از جنس زن در محصوالت فرهنگي اعم از فيلمها ،نمايشها ،عکسها
و ارائه چهره مبتذل از زن و تحقير وي ممنوع است .از آنجائي که يکي
از برنامهها و اهداف اساسي در نظام جمهوري اسالمي ايران ،توجه به
رعايت حقوق فردي و اجتماعي و ترويج و تحکيم فضائل اخالقي و
حفظ شخصيت و کرامت انسانها ميباشد ،اين حق براي زنان وجود دارد
که در صورت تخديش شخصيت و موقعيت خود در جايگاههاي مختلف
تعرض به کرامت انساني آنان خواهان احقاق حقوق فردي خود شوند.
و ّ

همچنين در رسانههاي ديداري و شنيداري ،ارائه الگوهاي مناسب براي

زنان ،تبيين نقش و جايگاه زن در موقعيتهاي مختلف فردي ،خانوادگي
و اجتماعي مطابق با شخصيت و کرامت انساني وي و به دور از هرگونه
توجه به جاذبههاي جنسي زنانه او ،يکي از اهداف مهم اعمال نظارت بر
اين گونه فعاليتها ميباشد.
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بند 73ـ حق بهرهمندي از مراکز فرهنگي ويژه بانوان با رعايت ضوابط
اسالمي و با توجه به خصوصيات روحي و جسمي آنان و با اولويت
مناطق محروم.
توضيح:
دسترسي زنان به محيطهاي مناسب الزمه اعمال حق آنان براي انجام
فعاليتهاي فرهنگي در جامعه است و براي تحقق آن بايد دستگاهها و
سازمانهاي ذيربط مکانهايي را که از هر لحاظ از جمله معماري و
موقعيت جغرافيايي با ويژگيهاي جسمي و رواني بانوان مساعد است مهيا
نمايند اين مراكز فرهنگي از نظر رعايت ضوابط اسالمي بايد به گونهاي
باشد كه از نظر حفظ حجاب و عدم اختالط نامشروع با نامحرمان بنا به
نوع فعاليت خود در آن جا آسوده باشند و به راحتي به فعاليت بپردازند.
از آنجا كه يكي از اهداف نظام اسالمي رفع محروميت و حمايت از
مستضعفان است .بنابراين در بهرهمندي از امكانات مختلف از جمله مراكز
فرهنگي ويژه بانوان ،مناطق محروم در اولويت ميباشند.
بند 74ـ حق برخورداري زنان آس��يبديده و آس��يبپذير اجتماعي از
حمايتهاي مناسب به منظور بهبود وضعيت فرهنگي خود و جامعه.
توضيح:
حمايتهاي موثر اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي از زنان آسيبديده و
آسيبپذير از جهت تأثير اين قشر بر فرهنگ عمومي جامعه داراي اهميت
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فراواني است.
برخي از مصاديق زنان آسيبديده يا آسيبپذير اجتماعي عبارتند از:
ـ زنان مجرمي که پس از تح ّمل مجازات از جمله حبس و ...به جامعه
بازگشتهاند.
ـ زنان معتاد به مواد مخدر.
ـ زنان بيسرپرست به ع ّلت فوت همسر يا طالق که فاقد منبع درآمد
کافي هستند.
ـ دختران بيسرپرست.
ـ زنان و دختران بدسرپرست به طور مثال هنگامي که سرپرست مبتال
به اعتياد يا فساد اخالقي است يا سرپرست به ع ّلت ارتکاب جرم در زندان
و دور از خانواده ميباشد.
ـ زنان و دختران در معرض فساد اخالقي.
حمايتهاي قانوني مناسب از زنان آسيبديده يا آسيبپذير اجتماعي
به اين منظور انجام ميشود كه:
اوالً ،سالمت جسمي و رواني اين زنان نيز به عنوان افرادي از جامعه
داراي اه ّميت فراواني است و اين از وظايف دولت است که زمينه
برخورداري از يک زندگي خوب و سازنده را براي همه حتي مجرمين پس
از تحمل کيفر و  ...فراهم نمايد.
ثاني ًا ،حيات و سعادت جامعه در گرو سالم بودن تک تک اعضاي

142

شرح مختصر منشور حقوق و مسئوليتهاي زنان

آن است و در مورد زنان آسيبديده و آسيبپذير اجتماعي اگر از سوي
دستگاهها و سازمانهاي دولتي توجه کافي مبذول نگردد و اين عدم حمايت
منجر به انحراف و خروج آنها از جاده سالمت و يا عميق شدن انحراف در
آنان گردد ،قطع ًا جامعه از آسيبهاي فرهنگي و اجتماعي معضالت مربوط
به آنان مصون نخواهد ماند.
بنابراين الزم است حمايت از زنان آسيبديده و آسيبپذير اجتماعي
به عنوان يک ضرورت براي بهبود اوضاع و احوال فرهنگي جامعه همواره
مدنظر قرار گيرد تا از آلودهشدن افراد در معرض خطر جلوگيري و نيز از
بازگشت افراد آسيبديده از جمله بيماران تحت درمان يا مجرمين پس از
اتمام مجازات به وضعيت قبلي ممانعت شود.
بن��د 75ـ مس��ئوليت زنان در محافظ��ت از اس��تقالل فرهنگي ،هويت
اسالمي -ايراني و همبستگي م ّلي در فعاليتهاي فرهنگي -آموزشي.
توضيح:
الف) حفظ استقالل فرهنگي
فعاليتهاي فرهنگي -آموزشي زنان در جامعه بايد در جهت تبيين
و تقويت فرهنگ خودي و نفي هرگونه وابستگي و از خودباختگي در
مقابل بيگانگان باشد و اين محقق نخواهد شد مگر با تالش براي دستيابي
به شناخت مبنائي و همه جانبه از فرهنگ خودي و نيز بيگانه و آگاهي
از مواضع نفوذ فرهنگ غيرخودي توسط سازمانها و مؤسسات دولتي و
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غيردولتي .و مـرحله بعد تبليغ و معرفـي فرهنگ اصيـل اسالمي و م ّلـي
و نماياندن قابليتهاي فکـري ،فرهنگي و اجتماعي کشور است که اگر به
نحو مستدل و توأم با نوآوري و ابتکار عرضه شود در ايجاد گرايش مردم
به خصوص نسل جوان به فرهنگ ايراني بسيار موثر خواهد بود.
ب) حفظ هويت اسالمي -ايراني
به منظور تحقق و دوام استقالل فرهنگي کشور ،تثبيت هويت اصيل
ديني و م ّلي در افراد جامعه امري اجتنابناپذير است و براي تحصيل آن در
سايه فعاليتهاي فرهنگي زنان توجه به امور زير ضروري به نظر ميرسد .
ـ شناخت و معرفي ارکان هويت اصيل اسالم و ايران.
ـ معرفي شخصيتهاي واال و جلوههاي شکوه و عظمت در تاريخ
اسالم و تاريخ ايران.
ـ بکارگيري شيوههاي پرجاذبه با بکارگيري تکنولوژي مدرن به منظور
معرفي ارزشهاي ديني و م ّلي از جمله تبليغ درخصوص نوع رفتار و
السالم بعنوان اسوه اخالق و فضيلت در همه
عملکرد ائمه معصومين عليهم ّ
ابعاد زندگي.

ـ تأسيس و ف ّعاليت در مراکز تحقيقات ديني جهت تقويت و توليد
بينش ديني مطابق با نيازهاي فکري و اعتقادي جوانان و ساير اقشار جامعه.
ج) تقويت همبستگي م ّلي
جريانهاي فرهنگي درکشور زماني سازنده است که در جهت تحکيم
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همبستگي و وحدت ديني و م ّلي مردم ايران از اقوام و مذاهب مختلف مؤثر
افتد و الزمه انجام چنين فعاليتهايي شناخت ريشههاي اختالفات فرقهاي
ميان مسلمانان و اقوام ايراني و اجتناب از آنها ميباشد که رعايت جوانب
مذکور برعهده کساني است که به نوعي در ف ّعاليتهاي فرهنگي -آموزشي
شرکت و در فرهنگ عمومي جامعه نقش دارند.
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ب :آموزش
بند 76ـ حق سوادآموزي عمومي ،ارتقاي آموزشي و برخورداري از
امكانات آموزش و پرورش براي زنان.
توضيح:
يكي از اصول سياست فرهنگي تالش مستمر در جهت رشد علمي
و فرهنگي جامعه و فراگير كردن امر سواد و تعليم و تربيت است و در
اين خصوص از آنجايي كه اعتالي مقام زن نقش اساسي او در خانواده و
جامعه از امور مهم محسوب ميشود ،سوادآموزي عمومي زنان و ارتقاي
تحصيالت آنان نيز از اهميت ويژهاي برخوردار است .نكته قابل توجه آن
است كه امر سوادآموزي به افراد جامعه خصوص ًا زنان ميبايست همراه با
انتقال ارزشهاي اخالقي صورت بگيرد و در اينصورت به نظر ميرسد
افزايش سطح علم و دانش زنان ـ با توجه به نقش حساس و مهم زنان در
خانواده و اجتماع ـ ميتواند در توسعه و تكامل مادي و معنوي جامعه و
رشد شخصيت خود زنان مؤثر باشد و نيز آنان را براي ايفاي هر چه بهتر
نقش خود در امر انسانسازي و تربيت فرزندان مطابق با نيازها و مقتضيات
جامعه ياري نمايد.
بهرهمندي از سواد و شركت در دورههاي تحصيلي تعيين شده از سوي
وزارت آموزش و پرورش حق زنان محسوب ميشود .بنابراين از يك سو،
هيچ فردي حتي نزديكترين بستگان زن اعم از والدين يا همسر نميتوانند

او را از اين حق منع كنند و از سوي ديگر دولت موظف است كه امكانات
الزم جهت آموزش و پرورش زنان را در هر حال حتي در دور افتادهترين
نقاط كشور تأمين نمايد .حق زنان در برخورداري از عدالت اجتماعي
ايجاب ميكند كه زمينه به صورت عادالنه براي ارتقاي تحصيالت تمامي
زنان فراهم باشد.
برخي از اقدامات مناسب به منظور كمك به زنان در بهرهمندي از حق
سوادآموزي ،ارتقاي تحصيالت و تأمين امكانات براي آنان در ذيل آمده
است:
ـ اس��تفاده از وس��ايل ارتباط جمع��ي براي جلب مش��اركت عمومي
خصوص ًا زنان به يادگيري سواد و تأكيد بر ضرورت آموختن سواد و تأثير
منفي فق��دان آن در نقشهاي مخالف زنان در خانواده و تربيت فرزندان و
نيز حضور آنان در اجتماع.
ـ تالش در جهت آسان نمودن امر سواد و تعليم وتربيت.
ـ كاربردي نمودن سواد و تعليم و تربيت متناسب با نيازهاي زنان در
كليه سطوح اجتماعي.
ـ تالش به منظور يافتن راههاي جديد و متنوع در دستيابي به امر
آموزش مطابق با ويژگيهاي زنان.
ـ ايجاد فرهنگسازي با هدف آگاه كردن زنان نسبت به اهميت و
تأثيرات مفيد آموزش و ارتقاء تحصيالت بر ايفاي نقشهاي خانوادگي،
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فرهنگي و. ...
بند 77ـ حق تحصيل در آموزش عالي تا باالترين سطح علمي
توضيح:
زنان حق دارند مطابق استعدادها و تالش خويش در علوم مختلف تا
باالترين سطح علمي پيشرفت کنند.
بند 78ـ حق كسب مهارتها و آموزشهاي تخصصي به صورت كمي
و كيفي تا باالترين سطوح.
توضيح:
زنان در انتخاب و كسب مهارتهاي كاربردي نيز شركت در دورههاي
آموزشي تخصصي كوتاهمدت و بلندمدت از آزادي برخوردارند ،همچنين
دولت بايد تسهيالت ويژهاي را براي بانوان در رشتههايي كه متناسب با
وضعيت روحي و فيزيكي زنان ميباشد يا رشتههايي كه مورد نياز جامعه
است فراهم نمايد .به طور مثال ،وجود زنان متخصص در همة رشتههاي
پزشكي در جامعه اسالمي ضروري است ،زيرا وجود پزشك زن در هر يك
از رشتههاي تخصصي ،بانوان را از مراجعه به پزشكان مرد بينياز ميكند كه
اين از اهميت بااليي برخوردار است.
به منظور تعميم حق زنان براي شركت در آموزشهاي تخصصي ـ با
توجه به نقش زنان در خانواده و وظايف خاص آنان ـ ايجاد دورههاي
كارداني و كارشناسي غيرحضوري در مراكز آموزش عالي براي مادران و
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خانمهاي خانهدار خواهد بود.
بند 79ـ حق برخورداري زنان و دختران مناطق محروم از حمايتهاي
خاص در امر آموزش.
توضيح:
تحقق عدالت اجتماعي در آموزش -كه يكي از اهداف مهم در
نظام جمهوري اسالمي ميباشد -ايجاب ميكند كه همه زنان و دختران
صرفنظر از موقعيت خانوادگي ،اجتماعي ،اقتصادي و منطقه جغرافيايي
محل سكونت (روستا و ايالت و عشاير) حق برخورداري از امكانات
آموزشي ،فرهنگي و حمايتهاي اقتصادي در برخورداري از تحصيالت
رايگان و كمك هزينههاي تحصيلي را جهت ارتقاي كمي و كيفي خود در
امر آموزش دارا باشند .بدين منظور دولت موظف است اقدامات الزم را
در توزيع عادالنه اعتبارات و امكانات بين شهرها و روستاها و تمركززدايي
از مراكز و شهرهاي بزرگ به عمل آورد .از جمله اينكه براي تحقق اين
امر مهم و ارزشمند در وهله اول بايد موانع موجود براي ارتقاي فرهنگي،
آموزشي ،پرورشي و بروز خالقيتهاي زنان در مناطق محروم شناخته شود،
همچنين لزوم بازنگري در متون آموزشي روستايي و عشايري متناسب با
حل نيازمنديهاي آنان نيز از اولويتهاي ضروري به نظر ميرسد .زيرا
ناديده گرفتن مظاهر فرهنگ روستايي و عشايري كشور ميتواند به فرهنگ
كشور و قشر عظيمي از مردم ميهن لطمه وارد آورد ،همچنين توسعه شبكه
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آموزشي در روستاها و ساير مناطق دورافتاده و عاري از امكانات به صورت
حضوري و غيرحضوري با تأكيد بر لزوم حفظ كيفي آموزش ،مفيد و مؤثر
ميباشد .عالوه بر آنچه بيان شد دولت ميبايست براي جبران كاستيهای
كمي و كيفي آموزش و پرورش در مناطق محروم ،تسهيالتي قانونمند براي
حمايت از زنان و دختران در ورود به مقاطع تحصيلي باالتر در نظر بگيرد.
مسأله ديگر که شايد بتوان آن را مقدمه ساير اقدامات تلقي نمود ،مسأله
فرهنگسازي در مناطق محروم با تأكيد بر لزوم برخورداري دختران و زنان
از امر آموزش و پرورش و آگاه كردن مردم نسبت به اثرات مثبت ارتقاي
تحصيالت زنان بر رشد شخصيت خود آنان و ايفاي بهينه نقش در خانواده
و عرصههاي مختلف اجتماع ميباشد.
بند 80ـ حق و مسئوليت در تدوين برنامههاي درسي و متون آموزشي.
توضيح:
زنان حق دارند در برنامهريزي آموزشي و نيز تأليف متون آموزشي
مشارکت داشته باشند و جامعه از دانش و تجربه آنان بهرهمند گردد.
خصوص ًا که در مواردي به دليل آشنايي بيشتر با نيازهاي جمع کثيري از
آموزش گيرندگان که زن هستند منطبق با آن نيازها برنامهريزي نموده و يا
نکاتي را يادآور ميشوند.
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بند 81ـ حق و مسئوليت در برخورداري از جايگاه شايسته و متناسب با
نقش ،شأن و منزلت زنان در متون ديني و آموزشي.
توضيح:
از آنجايي كه اساس تعليم و تربيت و شكلگيري بينش و عقايد افراد
در دوران كودكي و نوجواني است .توجه به متون آموزشي و محتواي
كتب درسي در دورههاي دبستان ،راهنمايي و متوسطه ضروري ميباشد .از
جمله مسائل مهم كه الزم است براي دانشآموزان به عنوان مردان و زنان
آينده تبيين گردد ،مسأله شناخت جايگاه و نقش زن در عرصههاي مختلف
زندگي است كه براي تحصيل آن ابتدا بايد مطالعاتي در زمينه موانع سنتي،
فرهنگي و تاريخي پيشرفت زنان و اعتقادات و بينشهاي نادرست رايج
درخصوص جايگاه زن ـ از جمله ضعيف و ناكارآمد دانستن زنان ـ انجام
گيرد ،سپس با توجه به پشتوانة غني ديني و ملي به معرفي منزلت و نقش
واقعي زن پرداخته شود.
معرفي زنان برجسته و نمونه در تاريخ اسالم و ايران و الگوسازي از
زنان موفق در عرصههاي اجتماعي ،سياسي ،فرهنگي و هنري در متون
آموزشي و كتب درسي با هدف پيدايش روحيه اعتماد به نفس و دستيابي به
آگاهي از تأثير مثبت زنان در رشد جوامع در شناخت جايگاه زن از اهميت
زيادي برخوردار است و الزم ميباشد ،زنان در راستاي نیل به آن به تحقيق
و تأليف بپردازند.
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بند  82ـ حق مشاركت بانوان در سياستگذاري و تصميمگيري و
مديريتهاي آموزشي ،علمي و حضور فعال در مجامع فرهنگي -علمي
داخلي و بينالمللي.
توضيح:
از آنجايي كه نيروهاي متخصص و تحصيلكرده در هر جامعهاي
ارزشمندترين سرمايههاي آن محسوب ميشوند و براي ارتقاي علمي و
آموزش تخصصهاي الزم به آنان هزينه ،وقت و نيروي انساني هنگفتي
صرف ميشود و تالش و كوشش علمي فراواني از سوي خود افراد
صورت ميگيرد ،لزوم توجه به بهكارگيري آنان در عرصههاي مختلف
سياستگذاري ،تصميمگيري و مديريتي به منظور بهرهگيري از علم و
دانش و نظرات كارشناسانه آنان به منظور بهبود وضعيت جامعه از اهميت
ويژهاي برخوردار است .رعايت اصل تساوي بين زن و مرد در فعاليتهاي
علمي ايجاب ميكند كه زنان تحصيلكرده و متخصص نيز از حق مزبور
مستثني نباشند ،بنابراين دولت موظف است ،تسهيالت الزم براي استفاده
از تواناييهاي زنان كارشناس ،متخصص و تحصيل كرده را فراهم نمايد.
مشاركت و حضور فعال زنان در عرصههاي سياستگذاري و
تصميمگيري در امور آموزشي و علمي ميتواند تا حد زيادي زمينه انطباق
برنامههاي علمي و آموزشي زنان با شرايط و نيازهاي آنان را فراهم نمايد.
زيرا به نظر ميرسد كه زنان آشناتر به مسائل و نيازهاي خاص خود ميباشند،
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بنابراين حضور و مشاركت زنان در اين بخش ،زمينه را براي توجه بيشتر به
حقوق فرهنگي زنان فراهم مينمايد و همچنين احراز سمتهاي مديريتي
توسط زنان ميتواند اقدام مؤثري در جهت بهكارگيري زنان متخصص و
تحصيلكرده و استفاده از علوم و تجربيات و تخصصهاي آنان بهشمار آيد.
از آنجايي كه مشاركت و حضور فعال زنان در عرصههاي مختلف علمي
و آموزشي مستلزم آگاهي از آخرين نتايج تحقيقات و تجربيات آموزشي و
علمي ميباشد ،ارتباط با ساير مجامع فرهنگي و علمي داخلي و بينالمللي
نيز از حقوق زنان تحصيلكرده ،متخصص ميباشد و دولت موظف است
تسهيالت الزم را جهت حضور فعال زنان در اين مجامع فراهم نمايد،
بديهي است كه اين حضور با رعايت موازين قانوني و شرعي صورت
خواهد گرفت.
بند  83ـ حق شناسايي ،حمايت و بهرهمندي از توانمنديهاي بانوان
داراي استعدادهاي درخشان و مسئوليت آنها در تأمين نيازهاي كشور.
توضيح:
دخت��ران داراي اس��تعدادهاي درخش��ان در زمينههاي علم��ي ،ادبي،
هنري ،فني و ...حق دارند به منظور ش��كوفايي و رش��د هرچه بيشتر خود
از برنامههاي حمايتي و هدايتي ويژهاي برخوردار باش��ند و بر مبناي همين
حق دختران است كه دولت اوالً موظف به شناسايي و كشف استعدادهاي
برجسته در س��نين و دورههاي مختلف تحصيلي ميباش��د و ثاني ًا ملزم به
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تنظيم برنامههاي آموزش��ي و تربيتي با نيازهاي آنان و ايجاد تس��هيالت و
امكانات قانونمند به منظور رش��د و ارتقاي علمي س��ريعتر آنان ميباشد.
برخورداري از زمينههاي مناس��ب براي شناس��ايي ،هدايت اس��تعدادها و
حماي��ت از خالقيتها و نوآوريهاي آنان و كوش��ش براي شكوفاش��دن
روحيه ابداع و نوآوري در حوزههاي مختلف يكي از حقوق مس��لم بانوان
داراي اس��تعدادهاي درخشان در امر آموزش به حساب ميآيد و نكته قابل
توجه در اس��تيفاء اين حق آن است كه اعمال هرگونه تبعيض ميان دختران
و پس��ران داراي استعدادهاي درخشان در كشف استعدادها و برخورداري
از امكانات الزم ،ناروا و غيرقانوني محس��وب ميش��ود ،همچنين برقراري
عدالت اجتماعي در آموزش ايجاب ميكند كه زمينه شناسايي استعدادهاي
برجس��ته در كليه س��طوح اجتماعي اعم از طبقات باال ،متوسط و پايين به
لحاظ اقتصادي فراهم ش��ود تا بدين ترتيب صاحبان استعدادهاي درخشان
در اقشار آسيبپذير جامعه نيز حق برخورداري از امكانات و حمايتهاي
ويژه را دارا باشند.
دخت��ران داراي اس��تعدادهاي درخش��ان كه از حق��وق و حمايتهاي
قانون��ي خ��ود بهرهمند ميش��وند و از اموال و س��رمايههاي عمومي براي
رشد و ش��كوفايي آنان هزينه ميشود در قبال جامعه خود مسئول هستند.
بدين معني كه آنان مكلف هس��تند در حد توانايي خود و با درنظر گرفتن
امكانات و تسهيالت موجود در رشتههاي تخصصي ،در تأمين نيازها و رفع
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مشكالت كشور گامهاي مؤثري بردارند و دولت نيز موظف است به منظور
بهرهمندي مناسب از اين افراد امكانات و اعتبارات الزم را براي آنان فراهم
نمايد و آنان را در انجام رسالت خود ياري نمايد.
بند  84ـ حق بانوان معلول جسمي و ذهني نسبت به برخورداري از
حمايتهاي الزم در زمينه آموزش و پرورش و دستيابي به آموزش
عالي و آموزشهاي فني و حرفهاي متناسب با استعداد و ميزان معلوليت
آنان.
توضيح:
در اين بند دو نوع معلوليت مورد توجه قرار گرفته است .معلوليت
جسمي و معلوليت ذهني .در معلوليت جسمي يك يا چند عضو از اعضاي
بدن از انجام عمكرد طبيعي و صحيح خو ناتوان است .به عنوان مثال
نابينايي ،ناشنوايي و عدم كارآيي دستها و پاها ،معلوليت جسمي محسوب
ميشود .در معلوليت ذهني ،قوه تفكر و تعقل فرد بنا به هر دليلي به طور
كامل يا جزئي از كار افتاده است و مغز قادر به كنترل مناسب اعمال و رفتار
صادره از فرد نميباشد ،بنابراين معلوليت ذهني در افراد با بروز اعمال و
رفتار غيرطبيعي همراه است .آنچه در اين ميان حائز اهميت است اينكه
معلوليت دختران از جهت جسمي يا ذهني نه تنها مانع حق برخورداري
آنان از آموزش و پرورش نميباشد ،بلكه بدليل محروميتهاي خويش
حقوق ديگري از جمله برخورداري از حمايتهاي الزم به منظور آموزش
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و پرورش متناسب با استعداد و ميزان معلوليت را براي آنان به وجود
ميآورد ،بنابراين دولت موظف است تمهيدات الزم را براي دستيابي
دختران معلول جسمي يا ذهني به آموزش عالي و آموزش فني و حرفهاي
متناسب با ويژگيهاي آنان فراهم نمايد .براي تحقق اين امر ،ايجاد فضاهاي
آموزشي مختص به دختران معلول ،تدوين برنامههاي آموزشي و منابع
درسي متناسب با استعداد و توان آنان ،بهرهگيري از نظرات كارشناسان
امور معلولين و تجربيات افراد خبره و بهكارگيري افراد متخصص در زمينه
آموزش به افراد معلول ضروري به نظر ميرسد.
به طور كلي سيس��تم آموزش و پرورش صحيح به دختران ميبايس��ت
آنان را به س��وي بازيابي شخصيت ،توان و اس��تعدادهاي خويش هدايت
كند و تا س��رحد امكان آنان را در ادامه زندگي عادي در كنار س��اير افراد
خان��واده و جامع��ه ياري رس��اند .البته دول��ت نيز براي نيل ب��ه اين مهم
ميبايست برنامهريزيهاي الزم و حمايتهاي مالي و اعتباري از اين افراد
و خانوادههاي آنان به عمل آورد.
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ج :پژوهش
بند  85ـ حق پژوهش ،تأليف ،ترجمه و انتشار كتب ،مقاالت در نشريات
عمومي و تخصصي با رعايت صداقت ،امانت و مصلحت جامعه.
توضيح:
شركت در فعاليتهاي پژوهشي ـ تحقيقاتي و اقدام به تأليف ،ترجمه و
انتشار كتاب ،مقاالت يكي از حقوق فرهنگي زنان محقق و متخصص در
رشتههاي مختلف مورد نياز جامعه ميباشد.
نكته قابل توجه آن است كه زنان در استيفاي حقوق مزبور ملزم به
رعايت امانت ،صداقت و مصلحت جامعه ميباشند .به طور نمونه ،استفاده
از تمام يا بخشي از مطالب ديگران بدون ذكر منابع قطع ًا با رعايت امانت
و صداقت منافات خواهد داشت و اين گونه اقدامات كه منجر به تضييع
حقوق ديگران ميشود ،ممنوع است  .انتشار هرگونه مطلب كذب و خالف
واقع و يا درج هر خبر يا نوشتهاي كه امنيت داخلي يا خارجي و يا مصالح
كشور را به مخاطره اندازد ،غيرقانوني تلقي ميشود و نويسنده يا هر فرد
ديگري را كه به نوعي مسئوليت درج مطلب را برعهده دارد ،تحت پيگرد
قانوني قرار ميدهد.
به طور كلي هر فردي كه به پديد آوردن يك اثر علمي ،هنري ،ادبي اعم
از كتاب ،مقاله يا نشريه نمايد .نسبت به اثر خود داراي حقوق خاصي تحت
عنوان حقوق مالكيتهاي معنوي ميباشد و بر مبناي همين حقوق است كه

158

شرح مختصر منشور حقوق و مسئوليتهاي زنان

هيچ فردي حق تعرض ،سوءاستفاده ،چاپ يا تجديد چاپ ،ترجمه و انتشار
آثار ديگري را بدون رضايت او ندارد.
بند  86ـ حق برخورداري از حمايتهاي الزم نسبت به منابع و امكانات
درخصوص تحقيق در مسائل زنان و تربيت نيروي انساني محقق و حق
آگاهي از اطالعات و نتايج تحقيقات در زمينههاي مختلف.
توضيح:
انجام تحقيقات به منظور بررسي مشكالت ،نيازها و ارائه راهحل
درخصوص مسائل زنان ،يكي از حقوق زنان بهشمار ميرود و بر همين
مبنا ،آنان حق دستيابي به امكانات و منابع درخصوص انجام اين تحقيقات
را دارا هستند ،همچنين دستگاههاي دولتي ذيربط از جمله وزارت علوم،
تحقيقات و فناوري و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ميبايست زمينه را
براي تربيت نيروي متخصص از جمله از ميان زنان فراهم نمايند .اعطاي
بورس تحصيلي و امكانات تحقيقي به دانشپژوهان و محققان ممتاز در
مؤسسات علمي و فرهنگي و غنيسازي كتابخانههاي محلي و مؤسسات
آموزشي يا كتابخانههاي علمي ـ پژوهشي مختص به زنان به عنوان برخي
از امكانات در امور تحقيقاتي بهشمار ميرود.
رعايت اصل تساوي ميان زن و مرد ايجاب ميكند كه اوالً زمينه براي
ارتقاي تحصيالت و كسب تخصصهاي الزم براي همه افراد جامعه فراهم
شود( .با تأكيد بر مشاركت حضور فعالتر زنان در مسائل مربوط به زنان)
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ثاني ًا امكان بهرهگيري از نتايج تحقيقات و برنامههاي آنان از طريق تأمين
منابع و امكانات مورد نياز آنان ميسر شود.
با توجه به حقوق فرهنگي زنان در زمينه تربيت نيروي انساني ،از جمله
حقوق آنان عبارت است از اينكه با دسترسي به اطالعات و نتايج تحقيقات
مفيد و روزآمد در زمينههاي مختلف ،استعداد آنان در موضوعات متنوع
شكوفا شود و محققان فعال و مؤثري در زمينههاي مورد نياز جامعه از
جمله در زمينه مسائل زنان پرورش يابد.
بند 87ـ حق بهرهمندي از حمايت در آثار علمي ـ پژوهشي زنان و
گسترش مراكز تحقيقاتي با مديريت آنان.
توضيح:
زنان محقق و پژوهشگر كه موفق به خلق آثار پژوهشي ـ علمي
ميشوند ،حق برخورداري از حمايتهاي قانوني الزم نسبت به آثار خود را
دارا هستند .حقوق پديدآورنده آثار علمي ـ پژوهشي ،شامل حق انحصاري
نشر ،پخش ،عرضه و اجراي اثر و حق بهرهبرداري مادي و معنوي از نام و
اثر خود ميباشد و زنان نيز چون مردان از تمامي حقوق معنوي اثر علمي
و پژوهشي خود بهرهمند ميباشند .عالوه بر آن ايجاد و گسترش مراكز
تحقيقاتي با مشاركت و مديريت زنان ميتواند عامل مؤثري در جهت
ارتقا و رشد علمي ـ تجربي زنان تحصيلكرده و متخصص شود .همچنين
حضور فعال زنان در مراكز تحقيقاتي ميتواند به بررسي مشكالت و مسائل
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زنان و تطبيق برنامههاي موجود با نيازهاي آنان كمك نمايد و منجر به بهبود
وضعيت زنان جامعه شود.
بند  88ـ مسئوليت زنان پژوهشگر در ارائه ديدگاه و تبيين دستاوردهاي
مثبت ديني و ملي در زمينه مسائل زنان به جهانيان.
توضيح:
زنان حق برخورداري از امكانات الزم و زمينههاي مساعد به منظور
رشد و ارتقاي علمي ،پژوهشي و تحقيقاتي در زمينههاي مختلف را دارا
هستند .آنان عالوه بر برخورداري از حقوق در عرصههاي فرهنگي در قبال
جامعه خود موظف به ايفاي برخي از تكاليف نيز ميباشند.
زنان پژوهش��گر و محقق بر حس��ب توانايي علمي خ��ود ،امكانات و
منابعي كه از سوي دولت در اختيار آنان نهاده شده است و همچنين وسعت
دامنه تحقيقات و پژوهشهايي كه درخصوص مس��ائل مربوط به زنان در
عرصهه��اي ملي و ديني توس��ط آنان صورت گرفته اس��ت ،ملزم به تبيين
جايگاه ،حقوق و امتيازات زنان در آيين آس��ماني اس�لام و نظام جمهوري
اس�لامي ايران ـ كه س��عي در پياده نمودن قوانين اين دين مقدس را دارد
ـ ميباش��ند .قطع ًا ايفاي هر چه بهتر اين وظيفه اوالً مستلزم ايجاد زمينه به
منظور تربيت نيروهاي متخصص و متدين و ثاني ًا تس��هيل ش��رايط و رفع
موانع براي حضور فعال و مؤثر زنان در مجامع فرهنگي ـ علمي بينالمللي
ميباشد .يكي از آثار مثبت اين امر ،آشنايي هر چه بيشتر جهانيان با چهره
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واقعي اسالم و جايگاه زن در آن و خنثي نمودن تبليغات دروغين دشمنان
اسالم ميباشد.

فصل سوم
حقوق و مسئوليتهاي اقتصادي
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الف :خانوادگي
بند  -89حق بهرهمندی از نفقه در ازدواج دائم مطابق با شأن زن ،توسط
شوهر یا توسط پدر و فرزند در صورت نیاز زن و توانمندی آنان
توضیح :
الف) حق بهرهمندی زن از نفقه در ازدواج دائم توسط شوهر
« نفقه» عبارت است از تمام وسایلی که زن با توجه به شأن خانوادگی
و محیط زندگی و وضع جسمی و روحی خود بدان نیازمند میباشد و
تشخیص اینکه کدام وسیله را بايستی از ارکان نفقه زوجه شمرد با عرف
است و مالک ثابتی ندارد اگرچه برخی از مصادیق آن مسکن ،البسه ،اثاث
منزل و هزینههای درمان و داروی زن میباشد.
در نکاح دائم وظیفه مرد در پرداخت نفقه ناشی از حکم قانون است که
ریشه در فقه اسالمی و احکام شرع دارد ولی در نکاح موقت شوهر تنها
در صورتی مکلف به تأمین مایحتاج زن است که یا به صراحت در عقد
شرط شده ،یا عقد مبنی بر آن جاری شده باشد .در خصوص حق زن در
بهرهمندی از نفقه توسط شوهر ذکر چند نکته ضروری است:
 طبق قانون مالک تعیین میزان نفقه تنها وضع زن و شأن خانوادگی واجتماعی وی میباشد.
 تکلیف شوهر برای پرداخت نفقه زن ،متقابل نیست یعنی در روابطزوجین ،انفاق ،وظیفه مرد است و زن هیچ وظیفهای در تأمین معاش شوهر
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ندارد.
 تکلیف مرد نسبت به پرداخت نفقه زن منوط به این نیست که شوهرتمکین پرداختن آن را زاید بر مخارج خود داشته باشد و یا زن لزوم ًا نیازمند
به گرفتن آن باشد ،به این ترتیب در صورت عدم نیاز هم میتواند از شوهر
خود مطالبۀ نفقه کند.
 نفقۀ زن به عنوان یک دین بر عهدۀ شوهر است ،بنابراین زوجه حقدارد نفقۀ گذشتۀ خود را نیز مطالبه کند.
 نفقۀ زن بر نفقۀ خویشان و اقارب مقدم است و در حال ورشکستگیو اعسار مرد نیز جزء دیون ممتاز میباشد.
ب) حق بهره مندی زن از نفقه توسط پدر یا فرزند :
حق زن در بهرهمندی از نفقه توسط پدر یا فرزند ،ناشی از تعهدی است
قانونی بر مبنای احکام اسالمی ،که خویشان نزدیک در برابر هم دارند.
بنابراین اگر پدر یا پسر از ت ّمکن مالی مناسبی برخوردار باشند باید

حداقّلی از زندگی متعارف را برای دختر یا مادر نیازمند خود فراهم سازند.
در مورد نفقه زن به عنوان یکی از اقارب توجه به نکات زیر الزم میباشد :
 تکلیف مربوط به انفاق خویشان متقابل است یعنی همانطور که پدریا پسر ملزم هستند نفقة دختر یا مادر نیازمند خود را بپردازند ،فرزند یا
مادر نیز همین تکلیف را در برابر پدر و یا فرزند خود در صورت نیازمندی
دارند .هر چند وظیفة مادر در انفاق فرزند در صورت فقدان پدر و جدّ
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پدری یا عدم استطاعت آنها ،محقق میشود.
 انفاق به خویشان در صورتی به عنوان یک تکلیف قانونی بر عهدةافراد است که اوالً ،انفاق کننده توان مالی برای پرداخت آن را زاید بر
مخارج خود داشته باشد و ثانی ًا ،گیرندة نفقه نیازمند و محتاج به گرفتن
آن باشد.
 انفاق بین خویشان تنها به منظور تأمین گذران آنهاست و به همیندلیل مطالبة نفقه همیشه ناظر به آینده است و از بابت گذشته نمیتوان پولی
درخواست کرد.
بند -90حق برخورداری از ما ترک متوفی و وصایای مالی او طبق
قوانین اسالمی .
توضیح:
زنان چه به عنوان همسر چه به عنوان خویشان نسبی طبق قانون از
اموال متوفی ارث میبرند همچنین از وصایای وی در چارچوب قوانین
بهرهمند خواهند شد .
خویشاوندان نسبی از حیث ارث بردن ،دارای سه طبقه می باشند و
وجود هر خویشاوند نسبی در هر طبقه مانع ارث بردن خویشاوندان طبقه
بعدی است.
وضعیت زنان در طبقات ارث به شرح زیر می باشد:
 -1مادر و فرزند و نوۀ دختر در طبقه اول
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 -2جده (مادر بزرگ) و خواهر و خواهرزادهها و برادرزادههای دختر
در طبقه دوم.
 -3خاله و عمه در طبقه سوم.
* سهم االرث زوجه:
زوجه با هر یک از خویشاوندان هر یک از سه طبقه ارث و نیز بدون
وجود ایشان از متوفی ارث می برد .در صورتی که متوفی زوج و دارای
اوالد یا اوالد اوالد باشد ،زوجۀ او  1/8از ترکه ارث میبرد و اگر دارای
اوالد و خویشاوند نسبی نباشد زوجۀ متوفی  1/4از ترکه را به ارث خواهد
برد .زوجه از عین زمین ،قیمت آن و عین ابنیه و اشجار ارث نمیبرد بلکه
از قیمت ابنیه و اشجار و سایر اموال زوج ارث می برد.
* سهم االرث مادر:
اگر متوفی فقط مادر داشته باشد ،او تمام ترکه را میبرد (  1/3به فرض
و باقیمانده به رد)
و اگر وارثان فقط پدر و مادر متوفی باشند  1/3از ترکه به مادر میرسد،
(مگر اینکه مادر حاجب داشته باشد که در اینصورت  1/6ترکه به فرض به
او می رسد ).و در صورت وجود اوالد سهم مادر از ترکه  1/6خواهد بود.
* سهم االرث دختر :
اگر وارث منحصر به یک یا چند دختر باشند ،تمام ترکه به ایشان
میرسد که باید به تساوی میان آنها تقسیم شود و اگر وارث منحصر به
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اوالد ذکور و اناث باشند تمام ترکه به قرابت به آنان داده می شود که به
قاعدة ذکور دو برابر اناث تقسیم خواهد شد.
* سهم االرث خواهر :
اگر متوفی یک یا چند خواهر ابوینی یا ابی داشته باشد تمام ترکه به
آنان میرسد که به طور تساوی تقسیم خواهد شد .قابل ذکر است که در
صورت وجود خواهران ابوینی و ابی با هم ،فقط ترکه به خواهران ابوینی
میرسد و خواهران ابی از ارث محروم میشوند.
اگر وارث منحصر به برادر و خواهر ابوینی یا ابی باشند تمام ترکه به
قاعدة ذکور دو برابر اناث بین ایشان تقسیم می شود و این زمانی است که
اخوه همگی ابی یا همگی ابوینی هستند زیرا در صورتیکه هم اخوه ابی و
هم اخوه ابوینی باشند اخوه ابی از ارث محروم خواهند بود.
* سهم االرث جده (مادر بزرگ) :
اگر متوفی فقط جده یا جد و جدة امی داشته باشند 1/3 ،ترکه به فرض
و بقیه به رد به ایشان داده می شود که در صورت دوم به تساوی میان آنان
تقسیم خواهد شد.
اگر وارث متوفی منحصر باشد در جده یا جد و جدة ابی ،تمام ترکه به
قرابت مت ّعلق به آنهاست و در صورت تعدد ،سهم ذکور دو برابر اناث است.
* سهم االرث خاله یا عمه :
اگر متوفی فقط یک خاله یا یک عمه داشته باشد تمام ترکه به وی
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میرسد.
در صورتیکه یک خاله و یک دائی یا چند خاله و چند دائی داشته
باشد که همه ابی یا امی یا ابوینی هستند تمام ترکه به تساوی میان ایشان
تقسیم میشود.
اگر وارث منحصر به یک عمو و یک عمه یا چند عمو و عمه همگی
مادری یا پدری یا ابوینی باشد ،تمام ترکه به ایشان داده می شود (اگر همه
امی باشند سهم ذکور مساوی سهم اناث و اگر همه ابوینی یا پدری باشند،
سهم ذکور دو برابر اناث خواهد بود).
همانطور آورده شد در موضوع ارث ،طبق موازین شرع و احکام
اسالمی قواعد ویژهای حاکم است .به عنوان نمونه در مواردی ارث زن
و مرد مساوی مقرر گردیده مانند تساوی سهماالرث پدر و مادر از ماترک
فرزند و در مواردی سهماالرث دو برابر زن تعیین شده است مث ً
ال در تقسیم
ارث میان خواهران و برادران و یا فرزندان دختر و پسر که این عدم تساوی،
میان زن و مرد با توجه به اینکه مصلحت فردی و اجتماعی انسانها در اسالم
رعایت شده است و نیز با در نظر گرفتن برخی بهرهمندیهای مالی خاص
زنان نظیر نفقه ،مهریه ،عدم مسئولیت زن به عنوان عاقله هنگام وقوع قتل
غیر عمد توسط خویشان و  ...پذیرفته شده است.
مواردی که در توضیح سهم االرث زنان ذکر گردیده ،مختصری از
محتوای احکام راجع به ارث آنان بود ،زیرا در موارد متعدد دیگری نیز که
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برخی پیچیدهتر میباشد ،سهم االرث زنان و مردان پیشبینی و طبق قوانین
محاسبه شده است که از آوردن آنها صرفنظر شد.
بند  -91حق وقف ،پذیرش وقف و رسیدگی به آن:
توضیح:
همۀ افراد از زن و مرد حق وقف کردن اموال خود و پذیرش وقف
همچنین رسیدگی به امور موقوفه را با رعایت شرایط مقرر در قانون دارا
می با شند .
الف -حق وقف:
وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.
مقصود از «حبس عین» جدا ساختن ملک (فک ملک) از دارایی مالک و
مصون داشتن آن از نقل و انتقال است .یکی از شرایط اساسی در وقف آن
است که با انتفاع از مال موقوفه ،عین آن باقی بماند بنابر این وقف منفعت،
دین و حق امکان ندارد .یکی دیگر از شرایط صحت وقف ،وقوع قبض
است به گونهای که هر وقت قبض صورت بگیرد ،وقف تمام ميشود .در
صورت وقوع وقف به نحو صحیح و در صورت حصول قبض ،عقد الزم
است و واقف نمیتواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد.
در تحقیق عقد وقف نیز مانند عقود دیگر ،ایجاب وقف کننده – به هر
لفظی که صراحت ًا داللت بر معنی آن کند – و قبول موقوف علیهم یا قائم
مقام آنها از شرایط اساسی در عقد میباشد.
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هر زنی حق دارد با رعایت شرایط قانونی ،اموال خود را وقف نماید و
هیچ کس نمیتواند فرد را از اعمال این حق مالی خود منع نماید.
ب -حق پذیرش وقف:
یکی از حقوق مالی زنان ،حق پذیرش وقف و انتفاع از مال موقوفه است.
همانطور که در قبل بیان شد یکی از شرایط صحت وقف ،قبول موقوف
علیهم است ،و هر فردی که دارای اهلیت قانونی برای انجام معامالت باشد،
حق قبول وقف را دارد.
ج -حق رسیدگی به مال موقوفه:
شخص دیگری واگذار نماید .کسی که واقف او را متولی قرار داده
میتواند در بدو امر ،تولیت را قبول یا واقف می تواند تولیت یعنی اداره
کردن امور موقوفه را مادامالحیاة یا در مدت معینی به رد کند و اگر قبول
کرد دیگر نمیتواند رد کند مانند حالتی است که از اول متولی قرار داده
نشده است.
بنابر آنچه بيان شد ،هر زني که حائز شرايط قانوني باشد اين حق را
دارد که رسيدگي به امور مال موقوفه را قبول نمايد و در صورت قبول
موظف به ايفاي تکاليف مربوطه ميباشد.
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بند  – 92حق پذیرش وکالت یا وصایت در امور اقتصادی.
توضیح :
الف) وکالت:
«وکالت» عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین ،طرف دیگر را
برای انجام امری نایب خود مینماید.
زنان به عنوان وکیل میتوانند در انجام فعالیتهای اقتصادی – طبق
مفاد قرارداد – به نام و حساب موکل خود تصرفاتی انجام دهند و به
اموری مانند فروش یا خرید کاال ،ادارة اموال ،اجارة ملک و  ...به نمایندگی
از دیگری مبادرت نمایند.
ب) وصایت :
«وصیت» بر دو نوع است  :عهدی و تملکی
«وصیت تملیکی» عبارت از اینکه کسی عین یا منفعتی را از اموال خود
برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجان ًا تملیک کند.
»وصیت عهدی» عبارت از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام
امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور می نماید.
زنان حق وصیت دارند عالوه بر آن زنان هم به عنوان موصیله و هم
به عنوان وصی حق پذیرش وصیت را نیز دارا می باشند« .موصیله» کسی
است که مالی به او تملیک شده و طبق قانون شرایط الزم برای وی این
است که :اوالً حین وصیت موجود باشد و ثانی ًا ،مالک چیزی بشود که
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برای او وصیت شده است .بنابراین زنان در صورت احراز دو شرط فوق،
میتوانند وصیت را قبول کنند.
در حقوق ،کسی که وصیت را می پذیرد «وصی» نامیده میشود .وصی
شخصی است که از طرف موصی برای اجرای وصایای او معین میشود،
خواه مرد باشد یا زن.
قلمرو وصیت مشخص نیست و ممکن است اختیار و وظیفههای
گوناگونی برای زنان به عنوان وصی مقرر شود که از آن جمله است :
سرپرستی کودکان موصی و ادارة اموال آنان  :وصایت به عنوان
سرپرستی کودکان و ادارة اموال آنان شایعترین نوع وصایت است .ماده
 1188قانون مدنی میگوید« :هر یک از پدر و جد پدری بعد از وفات
دیگری میتواند برای اوالد خود که تحت والیت او میباشد وصی معین
کند تا بعد از فوت خود در نگهداری و تربیت آنها مواظبت کرده و اموال
آنها را اداره کند».
 -1ادارة ثلث :این وصایت نیز شایع است و کسانی که ثلث خود را
اختصاص به مصرفهای ویژه میدهند ،به طور معمول مدیری هم برای
اجرای هدفهای خود معین میکنند ،که این مدیر ممکن است زن باشد.
 -2تصفیه ترکه.... :
و . ...
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بند  – 93حق تعيين مهريه و دريافت آن از همسر و هر گونه دخل و
تصرف در آن.
توضيح :
«مهريه» عبارت از هديهاي است كه به مناسبت عقد نكاح ،مرد ملزم به
دادن آن به زن ميشود .الزام مربوط به تمليك مهر ناشي از حكم قانون و
مبتني بر احكام اسالم است و بهمين دليل سکوت زوجين در عقد و حتي
توافق بر اين كه زن مستحق مهر نباشد ،نميتواند تكليف مرد را در اين
زمينه از بين ببرد.
مهري را كه ضمن عقد يا پس از نكاح به تراضي طرفين معين ميشود،
در اصطالح حقوقي «مهرالمسمي» مينامند كه ميتواند شامل هر چيزي
شود كه مالیت داشته و قابل تملك نيز باشد.
«مهر المسمي» به مهري گفته ميشود كه مقدار آن با رعايت حال زن
از حيث شرافت خانوادگي و ساير صفات و وضعيت او نسبت به امانل و
اقارن و اقارب و همچنين معمول محل و غيره در نظر گرفته ميشود.
مواردي را كه به موجب قانون مدني زن بايد مهرالمثل بگيرد عبارتند
از :
-1اگر ضمن عقد سخنی از مهر گفته نشود یا عدم استحقاق زن در
گرفتن مهر شرط شده باشد ،پس از وقوع نزدیکی زن استحقاق مهر المثل
را دارد.
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-2در صورتی که تراضی طرفین درباب مهر المسمی به جهتی باطل
باشد و برای مهر نتوان مثل یا قیمتی معین کرد.
 -3در موردی که نکاح باطل است ولی زن از فساد آن اطالع ندارد و
در اثر جهل به حکم یا موضوع عقد ،آن را درست می پنداشته و نزدیکی
نیز واقع شده است.
«مهرالمتعه» هنگامي به زن تعلق ميگيرد كه در عقد ذكر نشده باشد و
شوهر قبل از نزديكي و تعيين مهر ،زن خود را طالق دهد.
براي تعيين مهرالمتعه توان مالي مرد در نظر گرفته ميشود.
بنابر آنچه گفته شد ،تعيين مهريه حق ابتدائي زنان ميباشد ،اگر چه در
مواردي در صورت عدم تعيين يا باطل بودن آن ،قانونگذار معيارهايي براي
تعيين ميزان مهر جهت رسيدن زن به اين حق ارائه داده است.
همچنين از آنجائي كه مهر ،از اموال زن ميباشد حق دريافت و هرگونه
دخل و تصرف در آن فقط به زن اختصاصي دارد و كسي نميتواند در امور
مذكور دخالت يا زن را وادار به انجام امري در اين رابطه نمايد.
بند -94حق برخورداری از مستمری در صورت فوت پدر ،همسر و
فرزند طبق قانون یا قرارداد.
توضیح:
يكي از حقوق مالي زنان ،حق بهرهمندي از نفقه (تأمين معيشت مورد
نياز) به ميزان كفايت و مطابق با شأن زن ،توسط شوهر و نيز توسط پدر يا
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فرزند در صورت نياز ميباشد.
با وجود اين حق ،به طور مس ّلم در صورت فوت يا بازنشستگي اين
افراد ،دختران و زنان به منظور اداره زندگي و تأمين نيازهاي اساسي خود،
حق برخورداري از مستمري اين افراد را نيز دارند.
بند  95ـ حق برخورداري وراث قانوني از حقوق بازنشستگي زن
كارمند متو ّفي.
توضيح:
همانطور كه زنان كارمند در زمان حيات ،از مستمري متناسب با كار
و سابقه خود بهرهمند هستند ،اين حق مالي آنان در مواردي كه قانون
معيّن كرده است .به برخي وراث آنان (شوهر ،فرزندان و والدين) با وجود
شرايطي خاص منتقل ميشود و بدين ترتيب خانواده زن كارمند متوفّي از

حاصل دسترنج او پس از مرگش نيز بهرهمند خواهند شد.
بند  96ـ حق پذيرش قيمومت مالي فرزندان و مسئوليت رعايت حقوق
اقتصادي فرزند.
توضيح:
مطابق با قانون امور حسبی ایران ،پدر يا مادر – در صورت فقدان
ولي – با داشتن صالحيتهاي الزم براي قيمومت فرزندان بر ديگران مقدم
هستند.
صالحيت قيم مربوط به نمايندگي قانوني محجور در اداره دارايي
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و اموال او ميباشد .البته الزم به توضيح است كه حق زنان در پذيرش
قيمومت مالي فرزندان در صورتي محقق ميشود كه فرزندان ،ولي قهري
اعم از پدر يا جد پدري نداشته باشند و يا اينكه پدر و جد پدري از واليت
عزل شده باشند.
هر كس كه عهده دار سمت قيمومت ميشود ،ملزم به رعايت مصلحت
موليعليه ميباشد ،بنابراين زنان نيز در اعمال حق قيمومت خود نسبت به
فرزندان ،مكلف به رعايت حقوق اقتصادي آنان به منظور حفظ مصلحت
ايشان ميباشند كه برخي از اين وظايف عبارتند از اينكه:
مادر در سمت قيمومت فرزندان نميتواند اموال آنان را به ديگري
ببخشد يا وقف يا وصيت كند زيرا اين نوع تصرفات به زيان فرزندان است
و باعث ميشود محجور بدون گرفتن عوض اموال خود را از دست بدهد.
مادر ،در سمت قيم نميتواند در تقسيم تركهاي كه به فرزندان به ارث
رسيده است با ساير ورثه تراضي كند بلكه اين امر ميبايست با نظارت
مقامات قضايي ذيصالح صورت پذيرد .آنچه با عنوان مسئوليت رعايت
حقوق اقتصادي فرزندان ذكر شد اختصاص به مورد قيمومت نداشته
و همواره مادران وظيفه دارند تا نسبت به حقوق مالي فرزندان رعايت
مصلحت آنان را بنمايند .بنابراين از آنجا كه مادران چه در زمان حيات
شوهر و چه در زمان مرگ يا غيبت او مراودات تنگاتنگ با فرزند و دارايي
او دارند مسئول رعايت حقوق مالي او ميباشند.
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بند  97ـ حق برخورداري زنان و دختران از حمايتهاي الزم در صورت
فقر ،طالق ،معلوليت ،بيسرپرستي ،بدسرپرستي و ايجاد امكانات جهت
توانبخشي و خود كفائي آنها.
توضيح :
زنان و دختران در شرايط خاص ،بسيار ضروري است كه مورد توجه
دولت قرار ميگيرند .زيرا عواملي همچون فقر ،طالق ،بيسرپرستي و بد
سرپرستي آنان را از هر جهت از جمله در زمينههاي فرهنگي ،اجتماعي و
اخالقي آسيبپذير مينمايد.
بنابراين حمايتهاي اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي براي زنان در شرايط
فوق الذكر ،قطع َا از وظايف دولت ميباشد كه توجه به آنها در تأمين
سالمت جامعه و تحقق عدالت اجتماعي بسيار مؤثر خواهد بود.
در خصوص زنان و دختران معلول نيز بايد آموزش مهارتهاي
الزم براي زندگي و نحوه معاشرت با ديگران جهت فراهم نمودن زمينه
براي داشتن تجربه زندگي مستقل براي معلولين تحت نظر مددكاران و
روانشناسان در دستگاههاي ذي ربط مورد نظر قرار گيرد كه براي تحقق آن
تعيين مستمري و بهرهمندي از خدمات بهداشت و درمان رايگان و مسكن
مناسب و فراهم بودن وسيله اياب و ذهاب متناسب با نوع معلوليت آنان
و ...از نيازهاي اوليه آنها محسوب ميگردد و الزم است براي تأمين آنها
برنامهريزيهاي دقيق انجام شود.

180

شرح مختصر منشور حقوق و مسئوليتهاي زنان

بند  98ـ حق دريافت دستمزد از همسر در برابر انجام امور خانهداري
در صورت تقاضا و حق حمايت از تأثير كار زن در منزل بر اقتصاد
خانواده و درآمد ملي.
توضيح:
از آنجائي كه كار در منزل طبق احكام شرع و فتاواي معتبر فقهي از
وظايف زن نميباشد ،لذا زن ميتواند در قبال كارهايي كه در خانه انجام
داده است ازهمسر مطالبه دستمزد نمايد و در صورت تقاضاي زن شوهر
مكلف به پرداخت اجرتالمثل اعمالي است كه زن به عنوان امور خانهداري
انجام داده است .عالوه بر آن الزم است ارزش اقتصادي و معنوي كار زن
نيز در جامعه توسط دستگاههاي ذيربط محاسبه گردد تا تأثير آن بر رشد
اقتصاد خانواده و درآمد م ّلي معلوم گردد.
به عنوان مثال ،اگر به جاي طبخ غذا در منزل ،هر روز و براي هر
وعده خانوادهها مجبور به تهيه غذا از بيرون بودند ،مستلزم هزينه فراواني
بود ،يا اگر براي نگهداري بچهها ،شخصي به عنوان پرستار از خارج منزل
مأمور ميشد ،عالوه بر هزينه باالئي كه ماهيانه براي پرستار اختصاص داده
ميشد ،قطع ًا امنيّت و آرامش رواني و رشد عاطفي كودكان به طور كامل

تحصيل نميگرديد.

به همان نسبت كه فعاليت زنان در خانه بر اقتصاد خانواده مؤثر است در
افزايش درآمد م ّلي كشور نيز نقش بسزايي دارد كه بايد در برنامهريزيهاي
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كالن اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي مورد توجه و حمايت سياستگذاران
در دستگاههاي دولتي قرار گيرد.
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ب :اشتغال

بند  – 99حق مالكيت بر اموال و دارايي شخصي و بهرهبرداري از آنها
با رعايت حدود شرعي و قانوني.
توضيح:
زنان بر اموال و داراييهاي خويش اعم از منقول و غير منقول (با هر
عنواني كه باشد مانند مهريه ،جهيزيه ،نفقه ،ارث ،هديه ،حقوق ماهيانه و)...
داراي حق مالكيت ميباشند.
«مالكيت» عبارت از رابطهاي است كه بين شخص و چيز مادي تصور
شده و قانون آن را معتبر شناخته و به مالك حق ميدهد كه انتفاعات ممكنه
را از آن ببرد و كسي نتواند از او جلوگيري كند.
البته الزم به توضيح است مالكيتي كه در قانون و دين اسالم محترم
شناخته شده مالكيتي است كه طبق موازين قانوني و شرعي تحصيل شده
باشد و بايد مطابق اين موازين نيز مورد بهرهبرداري قرار گيرد .بنابراين اگر
مث ً
ال زني با استناد به حق مالكيت ،منزل شخصياش را مركز اعمال منافي
عفت و خالف اخالق عمومي قرار دهد ممكن است به موجب قانون مورد
تعرض قرار گيرد ،همين طور است هنگامي كه كسي با اعمال مالكيت خود
موجب ورود ضرر و خسارت به ديگري يا به منافع عمومي شود.
عالوه بر لزوم كسب و بهرهبرداري مشروع از اموال الزم است كه افراد
برخي احكام اسالمي را در خصوص اموال خود رعايت نمايند كه از آن
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جمله ميتوان به لزوم پرداخت خمس و زكات اشاره نمود و امور مذكور
در واقع حدود مالكيت فرد بر اموالش را معين ميكند.
بند 100ـ حق زنان در انعقاد قراردادها و ايقاعات.
توضيح:
اعمال حقوقي را ميتوان به دو گروه ممتاز تقسيم كرد )1 :عقود
 )2ايقاعات
عقد كه «قرارداد» و در امور مالي «معامله» نيز ناميده ميشود ،عمل
حقوقي است كه براي ايجاد آن نياز به دو اراده است .دو يا چند شخص
بايد توافق كنند تا از برخورد ارادههاي ايشان عقد به وجود آيد  :مانند عقد
بيع كه از توافق خريدار و فروشنده حاصل ميشود يا اجاره ملك.
ايقاع دستهاي از اعمال حقوقي است كه با يك اراده انجام ميشود .در
ايقاع نيازي به توافق نيست يك شخص تصميم ميگيرد و اثر حقوقي بر آن
بار ميشود  :مانند فسخ قرارداد و ابراء.
بنابراين ،در قرارداد اراده كساني كه آن را واقع ساختهاند مهمترين عامل
ايجاد حق است به همين جهت در قراردادها اراده افراد حاكميت دارد .اصل
حاكميت اراده ،در حقوق كنوني به «آزادي قراردادي» تعبير ميشود.
بنابر ،محترم شناختن اصل مذكور نسبت به همه افراد جامعه ،زنان در
انعقاد قراردادها و ايقاعات داراي حق ميباشند پس ميتوانند قرارداد را
به هر صورتي که مايلند – با اين شرط كه مخالف نظم عمومي و اخالق
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حسنه و مغاير با صريح قانون نباشد – منعقد سازند و نتايج و آثار آن را
آزادانه معين كنند.
بند101ـ حق اشتغال بعد از رسيدن به سن قانوني كار و آزادي انتخاب
شغل و بكارگيري سرمايههاي فردي و مسئوليت رعايت قوانين اسالمي
در كسب درآمد و نحوه مصرف آن.
توضيح:
هر فرد اعم از زن و مرد حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف
موازين اسالمي ،مصالح مملكت و حقوق ديگران نميباشد ،برگزيند ،ممكن
است دولت به منظور رعايت مصالح عمومي و جلوگيري از تضييع حقوق
فردي ضوابط و محدوديتهايي را براي اشتغال افراد در نظر بگيرد ،يكي از
اين موارد تعيين سن قانوني كار ميباشد .اين امر ميتواند از به كار گماردن
كودكان كم سن و سال و بيگاري كشيدن از آنان جلوگيري نمايد.
حق زنان در بكارگيري سرمايههاي فردي ايجاب ميكند كه زمينه براي
تالش و فعاليت آنها و استفاده بهينه از توانايي آنان بر اساس استعدادها و
تواناييهايشان فراهم آيد ،تا از اين طريق هم منافع مادي و معنوي براي
زنان حاصل شود و هم سرمايههاي م ّلي كه براي تربيت زنان متخصص ،و
صاحب نظر در رشتهها و گرايشهاي مختلف صرف شده است ،به هدر
نرود.
الزم به توضيح است كه حقوق و آزادي زنان در كسب درآمد و نحوه
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مصرف آن محدود به رعايت موازين اسالمي ،مصالح و حقوق عمومي
و حقوق خصوصي ديگر افراد جامعه ميباشد ،بنابراين زنان با استناد به
آزادي خود در انتخاب شغل نميتوانند به راههاي نامشروع يا غير قانوني
كسب درآمد از جمله فحشاء ،غناء ،تهيه و توزيع سيديهاي مستهجن و
يا مشاركت در توليد آن فروش مشروبات الكلي ،مواد مخدر ،داير كردن
اماكن فساد ،سرقت ،قمار ،سوء استفاده از موقوفات و مقاطعهكاريها و
معامالت دولتي و ربا بپردازند .زنان در نحوه مصرف درآمد خود نيز ملزم
به رعايت شرايط قانوني و موازين اسالمي ،ميباشند ،تكليف به پرداخت
ماليات ،خمس و زكات از مصاديق اين امر محسوب ميشود.
بند102ـ حق بهرهمندي زنان از اطالعات ،آموزشها و كسب مهارتها
و امكانات كار جهت اشتغال مناسب و حق برخورداري از حمايت در
اين امور برا ي زنان خود سرپرست و سرپرست خانوار.
توضيح:
همه افراد جامعه از جمله زنان حق دارند تا از اطالعات و آموزشهاي
الزم جهت اشتغال مناسب بهرهمند گردند ،آنان حق دارند تا از مهارتهاي
الزم جهت اشتغال همچون خدمات حرفهآموزي و امكانات كار مناسب
برخوردار شوند ،دولت نيز موظف است تا براي آن گروه از بانوان كه
نيازمند درآمد حاصل از شغل ميباشند همچون زنان خود سرپرست و يا
سرپرست خانوار امكانات الزم جهت اشتغال مناسب و متناسب با تواناييها
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و نياز آنان را فراهم نمايد.
بند 103ـ حق برخورداري زنان از مشاوره شغلي و كاريابي توسط
بانوان.
توضيح:
مشاوره شغلي به منظور شناسايي و معرفي فرصتهاي شغلي متناسب
با شرايط جسمي – روحي بانوان از حقوق مربوط به اشتغال و مشاركت
اقتصادي زنان ميباشد.
وجود كارشناسان زن در ارائه خدمات مشاورهاي مذكور اولويت دارد
زيرا آنان به نيازها و شرايط خاص و امكانات و تسهيالت الزم براي بانوان
توجه بيشتري مبذول مينمايند.
بند 104ـ حق برخورداري از مزد و مزاياي برابر ،در شرايط كار مساوي
با مردان و ساير زنان.
توضيح:
در مشاغل گوناگون ،زنان بايد در شرايط كاري همچون ساعات كار،
بهداشت محيط و ...با مردان ،مساوي باشند و نيز از دستمزد برابر و ساير
مزايا (به تناسب نوع شغل) مانند پاداش ،اضافه كار ،عيدي ،كارانه ،حق
مسكن ،حق خواربار ،كمك عائلهمندي و بنهاي خريد كاال و ...به طور
يكسان بهرهمند گردند.
همچنين در بين زنان نيز نبايد برقراري برخي روابط فاميلي و يا
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دوستيها و جناحبنديهاي سياسي و نيز استفاده از جاذبيتهاي خاص
زنانه ،موجب بهرهمندي عدهاي از امكانات و تسهيالت برتر شغلي باشد.
بند 105ـ حق بهرهمندي از امنيت شغلي ،اخالقي و ايمني و مسئوليت
رعايت عفاف در محيط كار.
توضيح:
به منظور جلوگيري از تضييع حقوق مادي و معنوي زنان ،الزم است
آنها از امنيّت شغلي ،امنيّت اخالق و ايمني كافي بهرهمند باشند.

تأمين امنيّت شغلي سبب خواهد شد تا به علل واهي نتوان زنان را از

كار بيكار كرد و يا تمام يا بخشي از حقوق آنان را ناديده گرفت.

تأمين امنيّت اخالقي ،به منظور رعايت شأن و شخصيت زنان در محيط

كار براي آنان الزم است.

رعايت ايمني كافي ،بنابر ويژگي جسمي و رواني زنان و آسيبپذيري
بيشتر آنان ضروري ميباشد به اين ترتيب انجام كارهاي زيانآور و يا
اشتغال در برخي فضاهاي خطرناك از جمله محيطهاي آلوده به مواد راديو
اكتيو و ...بايد براي زنان ممنوع و يا طوري محدود گردد كه منجر به بروز
آسيبهاي جسمي و بيماريهاي مختلف براي آنان يا فرزندانشان نشود.
به منظور حفظ حرمت زن و فراهم شدن زمينه براي رشد و تكامل
معنوي آنان در محيط كار ،زنان ملزم به رعايت عفاف ميباشند و توجه به
اين امر قطع ًا در تأمين ايمني فكري و اخالقي همه افراد و افزايش كارايي
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آنان در محيطهاي كار مؤثر خواهد بود.
بند 106ـ حق معافيت از كار اجباري ،خطرناك ،سخت و زيانآور در
محيط كار.
توضيح :

اشتغال در زمره فعاليتهاي اقتصادي زنان در جامعه است كه معموالً با

هدف تأمين اجتماعي فردي و خانوادگي آنها انجام ميشود و بايد فعاليتي
آزاد و داوطلبانه باشد كه با اراده خود به آن بپردازند.
بنابراين اعمال هر گونه اجبار و اقدام به بهرهكشي از بانوان توسط هر
كس يا هر مؤسسه يا نهاد دولتي و غير دولتي ،مخالف با شئون انسانيت
ممنوع ميباشد و متخلف را تحت پيگرد قانوني قرار ميدهد.
همچنين حق معافيت از كار خطرناك ،سخت و زيانآور به منظور
حمايت بيشتر از زنان مقرر شده است تا جسم و روان آنها در ضمن كار از
ورود لطمات احتمالي در امان بماند.
بند 107ـ حق برخورداري از تسهيالت و ضوابط و قوانين متناسب با
مسئوليتهاي خانوادگي (همسري – مادري) زنان در جذب ،بكارگيري،
ارتقاء و بازنشستگي آنان در زمان اشتغال.
توضيح:
بانوان متناسب با نقش پر اهميّت « مادري – همسري » كه در خانواده

دارا ميباشند از برخي تسهيالت و امكانات حمايتي در امر اشتغال برخوردار
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هستند كه عبارتند از:
امكان تغيير نوع كار از سنگينتر به سبكتر در دوره بارداري با تشخيص
خطرناك بودن يا سختي كار قبلي توسط پزشك.
اعطاي مرخصي زايمان به مدت ( )4ماه به مادران و لزوم تأمين امنيّت

شغلي آنها پس از پايان مرخصي.

دادن فرصت شيردهي به مادران شيرده تا پايان دو سالگي در بين
ساعات كار و احتساب آن زمان جزء ساعات كار.
ايجاد مراكز نگهداري كودكان (شيرخوارگاه ،مهدكودك و آمادگي) در
جوار محل كار كاركنان زن.
امكان اشتغال بانوان به صورت نيمه وقت و بهرهمندي از حقوق،
فوقالعاده و مزاياي شغلي متناسب با ساعات كار و احتساب سنوات
خدمت نيمه وقت بانوان از لحاظ سابقه خدمت الزم براي بازنشستگي و
استفاده از حقوق وظيفه يا مستمري به طور كامل و ممنوعيت استخدام
جديد به هر شكل به جاي كارمند زن نيمه وقت.
بهرهمندي از مزاياي بازنشستگي با سنوات كمتر خدمت.
و...
بند 108ـ حق برخورداري از تأمين اجتماعي و تسهيالت اقتصادي.
توضيح:
بهرهمندي از تأمين اجتماعي در مراحل مختلف زندگي و در مواقع
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مختلف زندگي و در مواقع بروز مشكالت از حقوق ضروري زنان است ،تا
در هنگام پيري ،بيكاري ،از كارافتادگي ،بيسرپرستي ،حوادث و بيماري و...
به دور از تشويش خاطر ،در آرامش و با رعايت كرامت انساني ،نيازهايشان
به نحوه شايسته تأمين گردد.
بند 109ـ حق مشاركت زنان در سياستگذاريهاي اقتصادي و ايجاد
و اداره تشكلهاي اقتصادي و عضويت در آن.
توضيح:
زنان حق دارند تا عالوه بر اشتغال مناسب ،در سياستگذاريهاي
اقتصادي نيز مشاركت داشته باشند حق زنان در سياستگذاريهاي
اقتصادي به  2بخش خرد و كالن قابل تقسيم است:
سطح خرد ،تنظيم آييننامههاي اجرائي و دستورالعملهاي اقتصادي در
سازمانها ،وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و غير دولتي را شامل ميشود كه
زنان به عنوان مدير ،معاون و يا ساير اعضاي فعال ميتوانند در اين تصميم
گيريها نقش فعالي ايفا نمايند.
سطح كالن ،به شركت در تصميمات هيأت دولت و مصوبات مجلس
شوراي اسالمي در امور اقتصادي مربوط ميشود كه قوانين و مقررات ،اين
حق را براي زنان معتبر شناختهاند.
ايجاد و اداره تشكلهاي اقتصادي و عضويت در آنها نيز از حقوق زنان
است كه به موجب آن ميتوانند با تكيه بر اندوختههاي علمي و تجربيات
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عملي خويش در عرصه اقتصاد ،از خالقيت ،ابتكار و افزايش كارايي نيروي
انساني و استفاده بهينه از سرمايههاي بخش دولتي و بخش خصوصي در
جهت رشد اقتصاد كشور استفاده نمايند.
«تعاونيها» به عنوان يكي از مهمترين تشكلهاي اقتصادي ،شركتها و
مؤسسات توليد و توزيع ميباشند كه در شهر و روستا طبق ضوابط اسالمي
تشكيل شدهاند و توسط افراد جامعه اداره ميشوند.
بند 110ـ حق و مسئوليت دريافت و پرداخت ديه و خسارات بر اساس
قوانين و مقررات.
توضيح:
ديه مالي است كه علت پرداخت آن وقوع جنايت بر عليه جان و
اعضاي بدن انسان و مرجع تعيين آن شارع ميباشد .ديه به مجنيعليه يا
اولياءدم تعلق ميگيرد .دراصطالح عرفي ،ديه به معني خونبها است .در
خصوص ماهيت ديه چند ديدگاه وجود دارد:
ديدگاه اول ناظر به «مجازات بودن ديه» ميباشد .داليلي كه براي تأييد
اين نظر مطرح ميشود اين است كه ميزان ديه در شرع و قانون مشخص
شده است و هيچ عوضي نميتواند در مقابل نفس يا عضو قرار گيرد عامل
تعيين درقانون ،جرم است و از آنجائي كه مجازات ،ضمانت ارتكاب جرم
است ديه نيز نوعي از مجازات محسوب ميشود.
ديدگاه ديگر ،مبني بر «خسارت بودن ديه » است .داليل اين نظر ،آن
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است كه در مواردي پرداخت ديه بر عهده مجرم نيست بلكه بستگان وي
در قبال پرداخت ديه مسئوليت دارند درحالي كه بنابر اصل شخصي بودن
مجازاتها ،شخص ثالث را نميتوان مجازات كرد ،بنابر اين تعيين ديه در
شرع به عنوان جبران خسارت است .در پرداخت ديه اصل بر قابل مصالحه
و عفو بودن است و پرداخت ديه در صورت در خواست مجنيعليه يا
قائممقام او الزامي است.
ديدگاه سوم در مورد ماهيت ديه اين است كه ديه را تلفيقي از مجازات
و جبران خسارت بدانيم زيرا بنابر داليل مذكور نميتوان ديه را بطور مطلق
مجازات يا وسيله جبران خسارت تلقي نمود.
البته در خصوص تعريف و ماهيت ديه نظرات مختلفي وجود دارد كه
در باال اجماالً به آن پرداخته شده است در موارد ذيل مطابق با قانون ،مجني
عليه يا اولياءدم وي حق مطالبه ديه را دارند و مجرم نيز موظف به پرداخت
آن ميباشد :
قتل ،جرح يا نقص عضو كه به طور خطاء محض واقع شود و آن در
صورتي است كه جاني نه قصد جنايت نسبت به منجي عليه و نه قصد فعل
واقع شده بر او را داشته باشد مانند آن كه تيري را به قصد شكار رها كند،
اتفاق ًا اين تير به شخصي برخورد نمايد .همچنين جناياتي كه توسط ديوانه
و نابالغ ارتكاب مييابد نيز به منزله خطاء محض است و عاقله جاني ملزم
به پرداخت ديه هستند.
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قتل ،جرح يا نقص عضو كه به طور خطاء شبه عمد انجام شود و آن در
صورتي است كه جاني قصد فعل را كه نوع ًا سبب جنايت نميشود داشته
باشد و قصد جنايت را نسبت به مجني عليه نداشته باشد مانند آن كه كسي
را به قصد تأديب به نحوي كه نوع ًا سبب جنايت نميشود بزند و اتفاق ًا
موجب جنايت گردد يا طبيبي مباشرت ًا بيماري را به طور متعارف معالجه
كند و اتفاق ًا سبب جنايت بر او شود ،همچنين هر گاه بر اثر بياحتياطي،
بيمباالتي ،عدممهارت و عدمرعايت مقررات مربوط به امري ،قتل ،ضرب
يا جرح واقع شود به نحوي كه اگر آن مقررات رعايت ميشد حادثهاي
اتفاق نميافتاد ،قتل يا ضرب يا جرح در حكم شبه عمد خواهد بود و جاني
ملزم به پرداخت ديه ميباشد.
همچنين در مواردي از جنايت عمدي كه قصاص در آنها جايز نيست.
مطابق با قانون جاني ملزم به پرداخت ديه خواهد بود.
در مورد قتل عمد نيز الزم به ذكر است كه اگر چه مجازات آن قصاص
است وليكن ممكن است با رضايت و توافق طرفين ،ولي دم و قاتل به
مقدار ديه كامل يا كمتر يا زيادتر از آن تبديل شود.

آنچه در خصوص حق و تكليف افراد در دريافت و پرداخت ديه مطرح
شد ،در مورد مرد و زن قابل اجرا ميباشد بنابراين اگر جنايتي نسبت به
زن واقع شد او حق دريافت ديه دارد و نيز اگر خود جنايتي بر فردي وارد
كرد مسئول پرداخت ديه به آن فرد ميباشد .همچنین اگر جنایتی نسبت
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به خویشاوند سببی و نسبی زن وارد شود که منجر به فوت شود زن از
وراث متوفی باشد از دیه متوفی ،ارث می برد .در قانون تفاوتهايي در
اجراي اين حق و تكليف در خصوص زنان وجود دارد كه مبنای آن احکام
اسالمی است.
عالوه بر ديه كه مقدار آن دقيق ًا در شرع تعيين شده است در مواردي
ممكن است خسارتي بر فرد وارد شود كه جبران آن دقيق ًا در شرع مشخص
نشده باشد .ارش نيز يكي ديگر از راههاي جبران خسارت وارده به افراد
خصوص ًا زنان ميباشد .مطابق با قانون ،هر جنايتي كه به عضو كسي وارد
ميشود و شرع ًا مقدار خاصي به عنوان ديه براي آن تعيين نشده باشد ،جاني
بايد ارش بپردازد .ارش هم مانند ديه براي جبران خسارتهاي جسماني
است .مطابق با قانون به طوركلي هر خسارتي قابل جبران است و اگر در
اثر آسيبي كه به بدن يا سالمتي كسي وارد شده ،در بدن او نقصي پيدا شود
يا قوه كار زيان ديده كم گردد و يا از بين برود و يا موجب افزايش مخارج
زندگاني او بشود .وارد كننده زيان مسئول جبران كليه خسارات مزبور
است .اگر چه در موردي خصوص ًا آسيبها و لطمات جسماني و معنوي،
خسارتهاي وارده از طريق پرداخت ديه يا ارش قطع ًا جبران نميشود
لكن شايد بتواند تا حدّ ي در تسكين آالم مجني عليه يا اولياءدم موثر باشد.
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بند 111ـ حق برخورداري از حمايتهاي قانوني مناسب و كارآمد
براي ممانعت از بهرهكشي و تجارت و جلوگيري از بكارگيري زنان و
دختران در مشاغل غير قانوني و غير مشروع.
توضيح:
هر نوع رفتار كاالگونه با زنان و ناديده گرفتن حيثيت و شخصيت آنان
از نظر دين اسالم كام ً
ال مذموم و مردود ميباشد.
بنابراين قاچاق زنان و دختران و فرستادن آنها به صورت كاال به جوامع
ديگر به منظور بهرهبرداري جنسي و ساير سوءاستفادهها ،همچنين ف ّعاليّت
باندهاي تجارت زنان با هدايت و سرمايهگذاري كشورهاي ثروتمند

استعماري در قوانين ما ،به عنوان يك عمل ضد انساني ممنوع اعالم شده
است و به طور كلي هر نوع تجاوز جنسي به زنان و دختران توسط هر
كس و در هر جا ،داراي مجازاتهاي سنگيني است كه در مواردي حتي
مرگ متجاوز را بدنبال دارد و اين اهميّت حيثيت و رعايت حريم زن را

نشان ميدهد.

اعمال فوق الذكر حتي اگر تحت پوشش يك عنوان معتبر مانند ازدواج
البته از نوع اجباري آن و بدون رضايت دختر واقع شود .تفاوتي در ماهيّت
امر ندارد و باز هم غير مشروع و غير قانوني است زير ازدواج بدون رضايت
دختر ،حرام و غير صحيح ميباشد و آثاري بر آن بار نخواهد شد.
نكته ديگر اينكه ،براي حفظ سالمت جامعه و زنان آسیبپذیر از آفات
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هرزگي و فساد اخالقي افراد ،فعاليت زنان باالستقالل یا به امر دیگری زنان
در اموري مانند روسپيگري ،كار در رقاصه خانهها و كلوپهاي تفريحي
غيرمجاز ،حضور در فيلمهاي مستهجن و آوازخواني و حمل و توزیع مواد
مخدر ،تکدیگری ،مشارکت در سرقت و کالهبرداری و غیره به عنوان شغل،
غير قانوني و غير مشروع و داراي پيگرد قانوني ميباشد.

فصل چهارم
حقوق و مسئوليتهاي سياسي
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الف :سياست داخلي
بند 112ـ حق و مسئوليت كسب آگاهي و مشاركت و نقش آفريني در
تعيين مقدرات اساسی كشور جهت حفظ و تحكيم نظام اسالمي.
توضيح :
حاكميت انسان بر سرنوشت اجتماعي خويش حقي نشأت گرفته از
حاكميت مطلق خدا بر جهان و انسان است و آثار حقوقي آن بصورت سه
اصل زير ميباشد :
حاكميت انسان بر سرنوشت خويش حقي است الهي و قابل سلب از
او نميباشد .اين اصل داراي دو مضمون است :
اول :اينكه كسي نميتواند اين حق الهي را از انسان به قهر و غلبه سلب
كند و او را از حاكميت بر سرنوشت خويش محروم نمايد و اصوالً اعمالي
كه از روي اجبار و تحميل انجام پذيرد فاقد ارزش و اثر حقوقي است (رفع
عن امتي تسعه ...و ما استكر هوا عليه ).
دوم :اين حق الهي (حاكميت انسان بر سرنوشت خويش) با انتقال
اختياري هم قابل سلب نيست به اين معني كه خود انسان نيز نميتواند زمام
اختيار و حاكميت بر خود را به ديگري تفويض كند و مسلوب االختيار تابع
ديگري باشد اصوالً از ديدگاه اسالم اطاعت از غير خدا به عنوان بندگي و
سلب اختيار نامشروع از انسان ،شرك به شمار ميرود (وان اطعتموهم انكم
لمشركون) و بزرگترين جرم طاغوتها و مستكبرين را در به اطاعت كشيدن
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ّ
(فاستخف قومه فاطاعوه)
مردم ميداند
حق الهي حاكميت انسان بر سرنوشت خويش را نميتوان در خدمت
منافع فرد يا گروهي خاص قرار داد .زيرا هدف از آزادي و اختيار انسان
بهرهگيري او در دو بعد زندگي مشترك اجتماعي در جهت منافع اختصاصي
خود يا جامعه خويش است و به استخدام كشيدن اين موهبت الهي براي
منافع فرد يا گروه خاص انحراف از سنت خلقت و تعدي از حدود الهي
و تجاوز به حقوق مرد ماست و اين همان استضعافي است كه قرآن آن را
محكوم ميكند.
اف��راد ملت اين حق الهي را مش��ترك ًا در س��ازماندهي كش��ور و ايجاد
تش��كيالت سياسي بكار ميگيرند و بطور دسته جمعي اين حق خدادي را
از طريق نهادهاي سياسي و قواي حاكم اعمال مينمايند.
نكته قابل توجه آن است كه همواره حق مشاركت زنان در تعيين
سرنوشت و مقدرات اساسي خود با مسئوليت و تكليف آميخته است به
اين معني كه آنان نميتوانند با استناد به حق بودن اين امر ،از ایفاي وظايف
نسبت به مشاركت در تعيين مقدرات اساسي كشور استنكاف ورزند .زيرا
آنان در قبال حاكميت بر سرنوشت خود داراي حق و تكليف ميباشند و
ميبايست حق خود را در جهت تحكيم هر چه بيشتر نظام اسالمي بكار
گيرند زيرا حفظ و تحكيم نظام جمهوري اسالمي قطع ًا يكي از وظايف
آحاد جامعه اسالمي خصوص ًا زنان ميباشد.
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زنان جهت مشاركت در تعيين مقدرات اساسي كشور (شركت در
انتخابات ،راهپيمايي ،عضويت در احزاب يا )...و نقش آفريني در اين
امر (نمايندگي مجلس شوراي اسالمي و يا )...نيازمند كسب آگاهيهاي
الزم ميباشند كه حكومت وظيفه دارد جهت حفظ و تحكيم نظام اسالمي
اطالعات مورد نياز را در اختيار آنان قرار دهد و زنان نيز مسئولند به ميزان
ضرورت اطالعات الزم را كسب نمايند.
بند 113ـ حق و مس��ئوليت مش��اركت در امور جامعه و نظارت بر آن
جهت هدايت جامعه به س��وي معنويت و فضائل اخالقي و پيراستن آن
از ناهنجاريهاي اخالقي و رفتاري.
توضيح:
نقش هر مسلمان در تعيين سرنوشت خود و جامعهاش و بازتابي
كه اعمال ديگران در سرنوشت او دارد و تعهدي كه بايد در پذيرش
مسئوليتهاي اجتماعي داشته باشد ،ايجاب ميكند كه وي ناظر و مراقب
اموري باشد كه در اطراف او در جامعهاش اتفاق ميافتد .اين اصل را قرآن
تحت عنوان امر به معروف و نهي از منكر ،جزئي از فرائض اجتماعي
قرارداده و يكي از مباني انديشه سياسي و اركان حيات سياسي مسلمان
تلقي كرده است .اين اصل قرآني موجب شده است كه فعاليت سياسي،
جزئي غير قابل تفكيك از مجموعه تالشهاي زندگي اجتماعي هر مسلمان
باشد و او را در تعيين سرنوشت جامعه شريك سازد .البته قبل از آن كسب
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آگاهيهاي الزم در خصوص شناخت فضائل اخالقي به عنوان عوامل
تكامل و تعالي جامعه مانند عدالت ،تقوا ،صداقت ،پرهيز از اسراف ،احترام
به حقوق ديگران و شناخت رذايل اخالقي به عنوان عوامل ركود وسقوط
جامعه مانند ظلم ،حرص و آز ،دروغگوئي و جاهطلبي ضروري به نظر
ميرسد.
امر به معروف و نهي از منكر به معناي كنترل عمومي نسبت به اولويتها،
وظيفهاي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر ،دولت
نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت .در اجراء اين بند ،به عنوان مثال:
چنانچه دستگاههاي دولتي در انجام وظايف خود به هر نحو خالف اصول
رفتار كنند و يا حقوق مردم را تضييع نمايند يا در ترويج ناهنجاريهاي
عملي و اخالقي در جامعه مؤثر باشند ،هر كس حق و تكليف خواهد
داشت ،به عنوان مشاركت در نظارت همگاني بر اساس اصل مذكور از
طرز كار دستگاههاي متخ ّلف به مجلس شكايت برد و مجلس مو ّظف به
رسيدگي خواهد بود.
بند 114ـ حق آزادي قلم ،بيان ،اجتماعات با رعايت موازين.
توضيح:
آزادي قلم ،بيان و اجتما عات يكي از حقوق اساسي مردم به شمار
ميرود .آزادي با در نظرگرفتن شرايطي كه ذي ً
ال بيان ميشود .ميتواند از
با عظمتترين وسايل شكوفايي مغز و روان انساني باشد .شرط اول ،آنكه
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بايد در بهرهبرداري از آزادي بطور جدّ ي مراعات شود تا مانع حركت
تكاملي انسان بوسيله انديشه و تأمل نشود ،بدين معنا كه بكارگيري اين
مضر به ابعاد روحي و معنوي خود انسان شود .شرط دوم
آزادي ،نبايد
ّ
آنكه اين آزادي در هيچ مرحله نبايد ّ
مخل آزاديهاي قانوني ديگران شود.
بنابراين اگر آزادي انسان – در هر عرصهاي كه باشد – ّ
مخل حيات ،كرامت
وآزادي معقول ديگران و مخالف .حيات شايسته و كرامت «خود انسان
باشد» حقي براي چنين آزادي وجود نخواهد داشت.
از ديدگاه اسالم – كه قوانين ما منبعث از آن است وسعي در انطباق
هر چه بيشتر با آن دارد – عالوه بر آنكه افراد در بيان حقايق آزاد هستند
در قبال كتمان حقيقتهاي مفيد به حال جامعه نيز مسئول خواهند بود و
اگر مخفي داشتن حقايق و امتناع از بيان آنها منجر به واردآمدن آسيبها و
اختالالتي در ابعاد و شئون ضرروي انسانها شود ،از نظر حقوقي با مخفي
كننده مانند عامل وارده كنندة اختاللها و آسيب رفتار خواهد شد .بنابراين
بكارگيري بيان ،قلم و برقراري و شركت در اجتماعات به منظور انتقال آنچه
براي ابعاد ما ّدي و معنوي حيات بشر مفيد است يكي از حقوق افراد جامعه
تلقي ميشود و چه بسا پويايي و حركت جامعه به سمت تكامل در گرو
اين حقوق و آزاديها باشد و دولت ميبايست در محيطي بدور از هر گونه
اختناق زمينه را براي اعمال هر چه بيشتر اين حقوق فراهم نمايد.
از آنجائي كه حق آزادي قلم ،بيان و اجتماعات افراد در ارتباط نزديك
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با حقوق ديگر افراد جامعه و حقوق عمومي ميباشد ،اين ضرورت بيشتر
احساس ميشود كه ضوابط و چارچوبهايي براي اعمال اين حق در نظر
گرفته شود .بدين معنا كه هيچ كس حق ندارد با استناد به آزادي بيان ،قلم و
اجتماعات به تضعيف ارزشهاي اسالمي ،فضای اخالقي و تضييع حقوق
مادي و معنوي ديگران بپردازد.
برخي از محدوديتهاي قانوني كه براي اعمال حق آزادي بيان ،قلم و
اجتماعات در نظر گرفته شده ،عبارتند از :
افراد حق آزادي بيان و قلم را دارند ،مگر آنكه موجب اخالل در مباني
اسالم يا اهانت به ارزشهاي مقدس آن باشد.
بيان هر مطلب به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي ممنوع
است.
اشاعه فحشا و منكرات و انتشار هر امري بر خالف عفت عمومي از
طريق گفتن يا نوشتن غير قانوني است.
هر گونه اقدام اعم از سخنراني ،نويسندگي و تشكيل اجتماعات كه به
اساس جمهوري اسالمي لطمه وارد كند ممنوع است.
تشويق افراد و گروهها به ارتكاب اعمالي عليه امنيت ،حيثيت و منافع
جمهوري اسالمي ايران در داخل يا خارج به بهانه حق آزادي قلم ،بيان و
اجتماعات بر خالف قانون و قابل پيگير قانوني است.
به كارگيري قلم و بيان به منظور تحقير و توهين به جنس زن و استفاده
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ابزاري از افراد جايز نيست.
بند 115ـ حق تأسيس احزاب و ساير تشكلهاي سياسي و فعاليت در
آنها با رعايت حفظ استقالل كشور ،وحدت م ّلي و مصالح نظام اسالمي.
توضيح:
تشكلهاي سياسي شامل كليه گروههايي هستند كه فعاليت سياسي
ميكنند ،احزاب مهمترين آنها هستند از مصاديق ديگر آن  :تشكلهاي
دانشجويي و انجمن هاي سياسي را ميتوان نام برد.
تأسيس و ف ّعاليّت در آنها از حقوق زنان ميباشد ،منوط بر اينكه

ف ّعاليّتهاي مزبور با استقالل كشور ،وحدت م ّلي و مصالح نظام اسالمي
منافات نداشته باشد.

الف ـ استقالل كشور
حفظ استقالل همه جانبه كشور ،در زمينههاي سياسي ،اقتصاي و
فرهنگي از اهداف متعالي نظام جمهوري اسالمي ايران ميباشد .بنابراين
هر فعاليت سياسي كه به نوعي عليه تماميت ارضي يا استقالل كشور انجام
شود ،به عنوان نمونه منجر به جدا شدن بخشي از خاك كشور يا ارائه
اطالعات مربوط به امور كشور به دشمن شود و يا سبب وابستگي فرهنگي
يا اقتصادي به كشوري گردد ،ممنوع است.
ب ـ وحدت م ّلي
حفظ همبستگي بين مردم كشور از اقوام و احزاب و جنسيت و مذاهب
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مختلف ،براي تحكيم نظام اسالمي و افزايش ع ّزت و اقتدار م ّلي ضروري
ميباشد و فعاليت تشكلها و احزاب سياسي عليرغم تنوع در ديدگاهها و
ساليق خود در صورتي كه به حفظ همبستگي ميان افراد جامعه خللي وارد
نمايد ،غير مجاز خواهد بود.
ج ـفعاليت تشكلهاي سياسي نبايد موجب تضيعف بنيان نظام و
تأمين مصالح آن گردد.
بنابراين نبايد حزبي در جهت بياعتمادي مردم نسبت به كارگزاران
حكومتي و يا ايجاد بيرغبتي در افراد جهت حضور در عرصههاي فرهنگي،
اجتماعي ،اقتصادي و سياسي اقدام نمايد.
بن��د 116ـ ح��ق ش��ركت در انتخابات و انتخاب ش��دن در مجلس يا
ش��وراهاي مختل��ف ،مش��اركت در برنامهريزيه��اي دولتي و تصدي
مديريتهاي عالي با رعايت موازين.
توضيح:
الف ـ حق شركت در انتخابات
حق زنان براي شركت در انتخابات مختلف از جمله انتخابات مجلس
شوراي اسالمي ،رياست جمهوري ،مجلس خبرگان و شوراها ،نشأت
گرفته از يك حق سياسي و مبنائي ميباشد به نام حق « حاكميت م ّلي ».
معناي «حاكميت م ّلي» اين است  :م ّلتي كه اسالم را ميخواهد و انتخاب
ميكند ،مسلمان بودنش به اين نيست كه چشم و گوش بسته ،به طور مطلق
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حق هيچ اظهار نظري نداشته باشد .زيرا در احكام و كليّات شرعي است

كه نميتوان تخلف كرد و اعمال حاكميت نمود ولي در دايره مباحات و
مصاديق و كيفيت اجراي قواعد كلي شرعي ميتوان از طريق شوراها،
انجمنها و نظائر آن اظهار نظر نمود و مقرراتي را وضع كرد و با توافق
به مرحله اجرا گذارد ،حق « حاكميت م ّلي » در واقع همان حق تعيين
سرنوشت عمومي است كه خدا بر اساس اختيار فطري انسان براي رفاه
همگان به او داده است تا بيابيم كشور را چگونه بسازيم .بدست مردم
چگونه به آن شكل بدهيم و در سازماندهي و ادارة كشور به دست مردم
چهسان بدان جامعة عمل بپوشانيم و اين امر هيچ منافاتي با حاكميت خدا
ندارد بلكه حاكميت ملي و اراده و انتخاب م ّلت .مظهر حاكميت خدا مطرح
گرديده است ،به اين صورت كه حاكميت انسان بر سرنوشت اجتماعي
خويش حقي نشأت گرفته از حاكميت مطلق خدا بر جهان و انسان معرفي
شده است.
ب ـ حق انتخاب شدن
ف ّعاليّت در عرصههاي سياسي جامعه از حقوق مسلم زنان است.

بنابراين زنان عالوه بر حق شركت در انتخابات ،حق انتخاب شدن را نيز
دارا ميباشند و ميتوانند به عنوان كانديداي نمايندگي در مجلس شوراي
اسالمي يا عضويت در شوراهاي اسالمي معرفي و پس از انتخاب به كار
مشغول شوند.
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البته در خصوص حق زنان براي انتخاب شدن در سمت «رياست
جمهوري» بين صاحبنظران اختالف نظر وجود دارد و اين اختالف ناشي
از تفاسير متفاوتي است كه از عبارت «رجال سياسي» در قانون اساسي به
عنوان يكي از شرايط اصلي داوطلبان براي احراز اين سمت ،ارائه شده
است.
كلمة «رجال» از نظر معناي لغوي مبين آن است كه واجدين شرايط
رياست جمهوري از ميان مردان انتخاب ميشود و بر اساس اين استنباط
زنان حق شركت در انتخابات رياست جمهوري بعنوان انتخاب شونده را
ندارند.
ولي اگر «رجال» به مفهوم عرفي آن منظور باشد ،از اين كلمه به معني
شخصيت استنباط ميشود ،بنابراين مانعي براي شركت زنان به عنوان
داوطلب احراز اين مقام وجود ندارد.
گرچه در قانون اساسي در مورد بكارگيري كلمه رجال صراحتي ندارد
ولي تفسير شوراي نگهبان در اين مورد معني اول را تأييد نموده است.
ج ـ حق تصدي مديريتهاي عالي
بهرهمندي از توان علمي و تجربيات عملي بانوان متخصص و كارآمد
با جلب مشاركت آنها در برنامهريزيهاي دولتي در عرصههاي سياست
داخلي و بينالمللي محقق ميشود و اين در صورتي قابل تحصيل است كه
مانعي جهت احراز سمتهاي مديريتي در سطوح مختلف براي زنان لحاظ
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نگردد و معيار گزينش در انتخاب ،ميزان توانائي و كارائي افراد صرفنظر
از جنسيت آنان باشد ،به اين ترتيب زمينه براي اعمال حق زنان جهت
مشاركت و مديريت در عرصه سياست كشور فراهم و جامعه از دانش و
تجربه اين نيروها بهرهمند خواهد شد.
البته اين حق زنان در مواردي خاص كه در قوانين و مباني شرع مقدس
استثناء شده است و زنان از پذيرفتن مسئوليت معاف شده اند ،قابل اعمال
نخواهد بود ،از آن جمله ميتوان به عدم نصب زنان در مقام رهبري اشاره
نمود.
د ـ رعايت موازين
در تحقق سه حق شركت در انتخابات ،انتخاب شدن و تصدي
خاصي حاكم است از جمله
مديريتهاي عالي براي زنان و مردان موازين ّ
لزوم تبعيت ايران براي شركت در انتخابات يا داشتن صالحيت هايي براي
انتخاب شدن در مجلس شوراي اسالمي و يا داشتن توانايي علمي الزم
جهت تصدي مديريتهاي عالي همچون اجتهاد براي عضويت در شوراي
نگهبان.
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ب :سياست بينالمللي
بند 117ـ حق و مسئوليت آگاهي از رويدادها و مسائل سياسي جهان،
بهويژه جهان اسالم.
توضيح:
«مسائل سياسي جهان» شامل موضوعاتي است كه در صحنه بينالمللي
مطرح و بر سر آن بحث و نظر وجود دارد همچون مسئله طرح خاورميانه
بزرگ.
«رويدادهاي سياسي جهان» شامل وقايعي است كه در روابط ميان
دولتها يا دولتها و سازمانهاي بينالمللي در جهان محقق ميشود به
گونهاي كه حقوق افرادي از جامعه بشري را به نوعي تحت تأثير قرار
ميدهد .از جمله قتل عام مسلمانان در بوسني ،كشتار فلسطنيان ،حمله به
افغانستان و عراق ،از رويدادهاي سياسي جهان هستند.
امروزه با توس��عة ارتباطات ميان كش��ورهاي جهان و پيوستگي روابط
سياس��ي ،فرهنگي و اقتصادي آنها ،مش��اركت و تعاون بينالمللي بر س��ر
معضالت و مشكالت جهاني امري ضروري به نظر ميرسد و الزمه انجام
اقدامات مفيد و مؤثر در اين زمينه از س��وي مس��لمانان ،داش��تن «آگاهي»
اس��ت ،بنابراين كس��ب آگاهي حق زنان ميباشد تا با اين آگاهي از مسائل
و رويدادهاي سياس��ي جهان و با استمداد از منابع غني مذهبي و م ّلي خود
بتوانند به تحليل صحيحي از وضعيت حاكم دس��ت يابند و سپس به اظهار
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نظرات كارشناسانه و ارائه راهحلهاي مناسب در موضوعات سياسي جهان
بويژه در مسائل خانواده ،زنان و كودكان بپردازند.
بند 118ـ حق توسعه ارتباط و تبادل اطالعات سياسي سازنده بين
بانوان ايران و جهان با رعايت مصالح ملي و ضوابط قانوني.
توضيح:
يكي از اصول سياست فرهنگي نظام ما در شرايط كنوني ،برقراري
ارتباط فعال و تحكيم و تقويت همبستگي با ساير ملل خصوص ًا كشورهاي
اسالمي ميباشد البته اين حضور زماني مصالح ملي و بينالمللي كشور ما را
تأمين خواهد كرد كه ما در عرصههاي بينالمللي ،ابتكار عمل را در اختيار
داشته باشيم و هيچگاه در ورطة انفعالي نلغزيم.
امروزه ،در زمينههاي سياسي فرصتهاي ارزندهاي براي توسعه حضور
ما در جهان وجود دارد و اين فرصتها منحصرا ً براي دولت ما مطرح
ّ
تشكلهاي غير دولتي
نيست بلكه براي مردم خصوص ًا زنان نيز در قالب
( )NGOيا سمن (سازمانهاي مردم نهاد) اين فرصت بيش از پيش فراهم
آمده است.
زنان حق توسعه ارتباط و تبادل اطالعات سياسي با زنان ساير ملل
خصوص ًا كشورهاي اسالمي را دارا ميباشد منظور از توسعه ،افزايش تعداد
و تنوع موضوعات با حفظ انسجام بين آنها است بدين معني كه موضوعات
و مسائلي كه زاييدة شرايط و اوضاع سياسي جديد است مورد تبادل
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قرار گيرد .حق زنان در توسعه تعامالت سياسي در عرصههاي بينالمللي
ميبايست در چارچوب مصالح م ّلي و ضوابط قانوني صورت پذيرد .در
هر نقطه از جهان كه مسائل نوع بشر و جوامع بشري خصوص ًا زنان مطرح
ميگردد ،براي زنان ما ضرورت حضور جدّ ي است چون ما بنابر باورهاي
اعتقاديمان نميتوانيم نسبت به سرنوشت ساير انسانهابي تفاوت باشيم.
آنچه مسلم است اينكه ايجاد زمينه به منظور رشد و شكوفايي و ارتقاء
سطح آگاهيهاي زنان در عرصههاي مختلف سياسي و برقراري ارتباط
ميان آنان با زنان ساير ملل خصوص ًا دول اسالمي در بيداري و نفوذناپذيري
زنان جهان درمقابل سياستها و تصميمات استعمارگرانة ابرقدرتها
ميتواند مؤثر باشد و آنچه حائز اهميت است اينكه حضور ما نبايد صرف ًا
جنبه انفعالي و تأثيرپذيري داشته باشد بلكه توسعه ارتباط و تعامل سياسي
زنان در عرصههاي بينالمللي ميبايست به معرفي ارزشهاي ناب و اصيل
اسالم و نيز طرح ديدگاهها و رويكردهاي نظام جمهوري اسالمي ايران
پيرامون حقوق سياسي زنان منتج شود .در اينصورت تداوم اين ارتباطات
در حفظ همبستگي و انسجام جهان اسالم ،همچنين تعديل و تقويت
جايگاه نظام جمهوري اسالمي ايران در جهان و نقض ادعاهاي برخالف
واقع كشورهاي ابرقدرت عليه ايران و شناسايي چهرة حقيقي اسالم مؤثر
خواهد بود و براي تحقق اهداف مذكور ،مسلم ًا حضور زنان ما در گسترة
ارتباطات و تعامالت سياسي در جهان امروز ميبايست با توجه به اصول
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سه گانه «عزت»« ،حكمت»« ،مصلحت» صورت پذيرد.
بن��د 119ـ حق و مس��ئوليت حضور فعال و مؤثر در مجامع اس�لامي،
منطقهاي و بينالمللي بهويژه در زمينه مسائل مربوط به زنان با رعايت
ضوابط قانوني.
توضيح:
زنان متخصص و كارآمد كه شرايط الزم براي برقراري تعامالت سازنده
در عرصههاي بينالمللي را احراز نموده اند ،حق و وظيفه حضور الهامبخش،
فعال و مؤثر در مجامع بينالمللي ،منطقهاي و اسالمي را دارا ميباشند
بنابراين ،هيچ كس نميتواند آنان را از اين حق محروم نمايد ،همچنين آنان
نيز موظف به ايفاي مسئوليتهاي خود در اين رابطه ميباشند .آنچه مسلم
است اينكه اين حق ميبايست در چارچوب اصول سياست خارجي نظام
و رعايت مصالح م ّلي و بر اساس اصول سهگانه عزت ،حكمت و مصلحت
اعمال شود ،بنابراين هر گونه فعاليت بينالمللي كه منجر به تس ّلط و تغليب
كشورهاي سلطهجو بر مسلمانان گردد ،جايز و قابل توجيه نميباشد.
اين امر مس��تلزم آن اس��ت كه دولت زمينه الزم را براي رش��د و ارتقاء
آگاهيه��اي علمي و عملي زنان به منظور برق��راري تعامالت مطلوب در
عرصهه��اي بينالمللي فراهم نمايد .حضور فع��ال و مؤثر زنان در مجامع
بينالملل��ي بدين معنا اس��ت كه آنان با به دس��ت گرفتن ابت��كار عمل در
تصميمگيريها و رايزنيها ،موفق به تبيين ديدگاههاي واقعي دين اس�لام
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و رويكرد نظام جمهوري اسالمي نسبت به زن و جايگاه او در عرصههاي
اجتماعي ،فرهنگي ،خانوادگي و سياسي شوند.
اعزام زنان توانمند و متخصص به اجالسهاي بينالمللي ،سمينارها و
همايشهاي مختلف در مجامع بينالمللي ،منطقهاي و اسالمي با رعايت
مصالح امت اسالمي و منافع ملي جمهوري اسالمي ميتواند در تقويت
انسجام و تحكيم مودت زنان مسلمان و نيز معرفي دين مبين اسالم به زنان
غير مسلمان و تلطيف قلوب آنان نسبت به اسالم مؤثر باشد.
نقش زنان در مجامع بينالمللي نس��بت به مس��ائل زن��ان و خانواده و
كودكان از حساسيت ويژهاي برخوردار است.
جايگاه زنان و خانواده در مسائل سياسي جهان آنجاست كه امروزه
غرب با هدف استيالي همه جانبه فرهنگي ،اجتماعي و اقتصادي مفهوم
جديدي از خانواده را در عرصه بينالمللي به دولتها تحميل ميكند به
گونهاي كه دولتها بايد مجبور شوند اين دیدگاهها را به رسميت بشناسند
و به آن پايبند بمانند.
به طور مثال غرب ميكوشد تا زندگي مشترك همجنسبازها و يا
زندگي مشترك بدون ازدواج با عنوان خانواده به رسميت شناخته شود.
حال آنكه اين امر ،مورد پذيرش برخي از دولتها بخصوص دولتهاي
اسالمي نميباشد.
عالوه بر آن غرب استيالگر الگوي استقالل فردي اعضاء خانواده را در
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جهان به گونهاي تحميل ميكند كه منجر به سستي روابط زن وشوهر و
فرزندان شده كودكان در مهمترين نهاد تربيتي و شكلگيري شخصيت از
تربيت اولياء بدون بهره ميمانند و در عوض توسط رسانههاي غربي هويتي
غربگرا و منفعل مييابند.
بند 120ـ مسئوليت تالش جهت تقويت همبستگي در ميان زنان مسلمان
و حمايت از حقوق زنان و كودكان محروم و مستضعف جهان.
توضيح:
مسلمانان ،مجتمعي مركب از افراد مختلف از نظر «نژاد» و «خاك» و
«خون» ميباشند كه اگر واجد وحدت فكر و عقيده و هدف باشند خواهند
توانست بر اساس آن برنامهاي واحد بر اساس مصالح متحدي تنظيم و با
هماهنگي خاص آن را اجرا و همگي در ابقاي آن تشريك مساعي كنند:
اهميت تقويت همبستگي ميان زنان مسلمان آن است كه هر زن مسلمان
ميتواند در ابقاء و استحكام بناي عظيم ا ّمت اسالمي در مقابل هجوم
تبليغات فرهنگي و توطئههاي سياسي دولتهاي مستكبر ،مؤثر و دخيل
باشد.
بنابراين الزم است با برگزاري سمينارهاي مختلف و تأسيس شبكههاي
مشترك اطالعرساني و مطالعه و تحقيق براي يافتن مسائل مشترك زنان
مسلمان در كشورهاي جهان و طرح آنها در مجامع مهم اسالمي و انجام
فعاليتهاي سياسي و فرهنگي ديگر براي تحكيم رابطة ميان زنان مسلمان
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برنامه ريزي شود.
از ديگر مسئوليتهاي سياسي زنان مسلمان ميتوان به وظيفه حمايت
از حقوق زنان و كودكان مستضعف جهان اعم از مسلمان و غير مسلمان
اشاره كرد.
مستضعفين كساني هستند كه توسط حكومتهاي مستكبر و قدرتمند
در محروميتهاي فكري ،معنوي و مالي به سر ميبرند و از حركت آنها به
سوي رشد و كمال ممانعت شده است.
تالش براي رهايي اين قشر و حمايت از كليه حقوق آنها در عرصههاي
اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي و سياسي از وظايف مهم زنان مسلمان است
تا زمينه براي تكامل و تعالي آنان چه از نظر فردي و چه از نظر اجتماعي
فراهم گردد.
بند 121ـ حق برخورداري زنان پناهنده به جمهوري اسالمي ايران در
تأمين امنيت و سالمت و امكان بازگشت آنها به وطن خود.
توضيح:
زنان و دختراني كه به جمهوري اسالمي ايران پناهنده شدهاند ،حق
برخورداري از كليه حقوق انساني اعم از سالمت جسماني و امنيت رواني
را دارا ميباشند و همه افراد جامعه موظف به رعايت اخالق حسنه در قبال
آنها ميباشد .همچنين آنان حق دارند كه در چارچوب رعايت قوانين و
مقررات ،به زندگي خود در ايران ادامه بدهند و دولت موظف است در
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صورت تمايل دختران و زنان پناهنده تسهيالت الزم جهت بازگشت آنان
به موطن اصلي خود را فراهم نمايد.
جان ،مال و ناموس زنان و دختران پناهنده در ايران ،همانند اتباع ايراني
محترم است و ميبايست از هرگونه تعرضي مصون باشد و در صورت
نقض حقوق مزبور ،آنان حق دادخواهي و دفاع از حقوق خود را خواهند
داشت و دولت نيز موظف به حمايت از حقوق آنان است.
به طور كلي پناهنده به فردي اطالق ميگردد كه بنا به داليلي نظير نژاد،
مذهب ،مليت ،عضويت در بعضي گروههاي اجتماعي يا داشتن عقايد
سياسي خاصي در كشور متبوع خود مورد شكنجه قرار ميگيرد و يا امكان
تجاوز و تعدّ ي به جان ،مال و آبروي او وجود دارد بنابراين نميتوانند يا
نميخواهند خود را تحت حمايت كشور متبوع خويش قرار دهند ،و به
كشور ديگري پناه برده و خود را تحت لواي حمايتهاي آن كشور قرار
ميدهند.
بند 122ـ حق برخورداري اتباع زن ايراني از حمايتهاي دولت در
برابر اتباع ساير كشورها در حدود مقررات و معاهدات.
توضيح :
زنان ايراني حق دارند در داخل و به ويژه خارج از كشور نسبت به هر
گونه تعرض مادي و معنوي كه توسط اتباع ساير كشورها نسبت به آنان
انجام شود از حمايت دولت جمهوري اسالمي ايران برخوردار باشند و
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حمايتهاي دولت كليه حقوق خانوادگي ،اجتماعي ،سياسي ،اقتصادي،
فرهنگي و قضائي زنان را در حدود قوانين شامل ميشود.
از آنجائي كه مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران
و ساير دولتها منعقد شده باشد در حكم قانون است ،بنابراين در كيفيّت
و كميّت اين حمايتهاي دولت از زنان و نحوة برخورد با تبعه يا اتباع

كشور ديگر مفاد عهدنامههايي نيز كه ميان دولت جمهوري اسالمي ايران و

دولت متبوع فرد مرتكب منعقد شده است بايد توسط محاكم يا ساير مراجع
ذيصالح رعايت شود.
بند 123ـ حق بهرهمندي زنان ايراني از حمايتهاي قانوني در خصوص
ازدواج و تشكيل خانواده با مردان غير ايراني با رعايت ضوابط.
توضيح :
ازدواج زن مسلمان با غير مسلمان جايز نميباشد ولي ازدواج زن
مسلمان با مرد مسلمان اعم از آنكه ايراني يا غير ايراني باشد صحيح است
البته درصورت اخير (ازدواج با اتباع بيگانه) قانونگذار شرايط و ضوابطي
را به منظور حفظ مصالح م ّلي و جلوگيري از تضييع حقوق فردي زنان ،در
نظر گرفته است كه زوجين ملزم به رعايت آن ميباشند .يكي از مهمترين
حمايتهاي قانوني از زنان ايراني درخصوص ازدواج آن است كه هر زن
ايراني كه با تبعة خارجي ازدواج نمايد به تابعيت ايراني خود باقي ميماند
مگر اينكه مطابق قانون كشور متبوع زوج تابعيت شوهر به واسطة وقوع
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عقد ازدواج به زوجه تحميل شود كه در اينصورت هم قانونگذار به
منظور حمايت بيشتر از زنان تمهيداتي را براي بازگشت به تابعيت ايراني
مقرر كرده است.
بدين ترتيب زنان ايراني كه با تبعة خارجي ازدواج ميكنند حق دارند تا
در خصوص ثبت ازدواج ،حقوق مالي زندگي مشترك ،حضانت فرزندان،
اختالفات خانوادگي و ...از حمايتهاي قانوني بهرهمند باشند.
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ج :امور دفاعي و نظامي
بند 124ـ حق و مسئوليت زنان در دفاع مشروع از دين و كشور و نيز
جان ،مال و ناموس خود و ديگران.
توضيح:
الف ـ حق و مسئوليت دفاع از دين و كشور
دفاع از دين و كشور در صورت حملة دشمنان ،تكليف همه مسلمانان
از زن و مرد ميباشد عالوه بر اين تكليف ،زنان در حفظ دين و كشور از هر
تهديدي داراي حق نيز هستند .بنابراين دولت موظف است زمينه را براي
زنان در خصوص ارائه آموزشهاي الزم نظامي و عقيدتي فراهم آورد تا
آنها از اعمال اين حق در دفاع از سرزمين و آئين خود برآيند.
ب ـ حق و مسئوليت دفاع از جان ،مال و ناموس خود و ديگري
دفاع مشروع ناظر بر حق هر انسان از جمله زنان به حفظ جان ،مال و
ناموس خود يا ديگري در موارد ضروري است همچنين اسالم ،دفاع در
مقابل تجاوز به موارد مذكور را براي هر مسلماني با وجود توان و استطاعت
يك فريضه ميداند.
ج ـ دفاع مشروع
قانونگذار اسالمي حق دفاع را براي كسي كه مورد تعرض و تجاوز
قرار گرفته ،محترم شمرده است ،ا ّما اعمال اين حق را بدون قيد و شرط
نپذيرفته بلكه شرايطي را براي آن الزم دانسته است كه عبارتند از :
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1ـ تجاوز فعلي يا خطر قريب الوقوع :قصد تجاوز به جان ،مال،
عرض ،ناموس و آزادي تن خود يا ديگري بايد به مرحلة فعليت و واقعيت
تعرض يا خطري كه وقوع آن نزديك نيست مانند
درآمده باشد بنابراين ظن ّ
تهديد لفظي ،اين حق را به شخص نميدهد.

2ـ تجاوز غير قانوني :تجاوز بايد غير قانوني باشد .دفاع وقتي مصداق
تعرض غير قانوني يا غير عادالنه باشد ،چنانچه
پيدا ميكند كه در مقابل ّ
اعمال به ظاهر تعرضآميزي انجام شود كه مبناي آن دستور مقام صالحيتدار
و يا حكم قانون است مانند جلب و دستگيري بزهكار يا تحميل كيفر به
محكوم عليه از شمول دفاع مشروع خارج است.
3ـ ضرورت دفاع :دفاع بايد ضرورت داشته باشد .مهمترين دليل ،اجازة
قانونگذار به دفاع در برابر تجاوز ناحق و نامشروع ،ضرورت آن در اوضاع
و احوالي است كه مدافع راه ديگري براي انتخاب ندارد و تنها راه نجات
وي اقدام خودش ميباشد.
4ـ تناسب دفاع با تجاوز :تناسب به اين معني است كه بين صدمة
تعرض و صدمهاي كه براي پرهيز از آن ضروري است،
احتمالي ناشي از ّ
ارتباط منطقي وجود داشته باشد و عمل مدافع بيش از حد الزم نباشد.

موضوع تعرض در دفاع مشروع عبارت است از  :نفس ،عرض ،ناموس،
مال و آزادي تن
تعرض به «نفس» هر فعلي مانند قتل ،جرح و ضرب را شامل ميشود.
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تعرض به «عرض» هر گونه عملي است كه حيثيت اجتماعي و عفت
خانوادگي و شرافت اخالقي شخص را جريحهدار نمايد.
تعرض به «ناموس» يعني لكه دار كردن دامن ع ّفت و هتك عصمت
انسان است و هر نوع فعل اعم از مالمسه و برقرار كردن رابطة نامشروع
جنسي ،تعرض به ناموس محسوب ميشود.
تعرض به «مال» اعم است از بین بردن يا تخريب عمدي مال و يا
استفاده از آن بدون رضايت مالك.
تعرض به «آزادي» سلب آزادي يا محدود كردن آن نظير بازداشت،
حبس و يا هر فعلي كه مانع تحرك انسان شود ،تلقي ميگردد.
 -1عدم امکان توسل به قوای دولتی برای دفع حمله متجاوز.
بند 125ـ حق و مسئوليت زنان در مشاركت و تالش براي تأمين و
تحكيم صلح عادالنه جهاني
توضيح:
انجام ف ّعاليّتهاي صلح جويانه توسط زنان آگاه در سطح م ّلي و

بينالمللي (در قالب سازمانهاي دولتي و غير دولتي) از اه ّميّت بااليي

برخوردار است زيرا بانوان ف ّعال در اين زمينه عالوه بر تخصص و آگاهي،

از احساسات پر مهر و محبّت خدادادي نيز بهرهمندند و حضورشان در

مجامع داخلي و جهاني و در تصميمگيريها و برنامهريزيهاي پيرامون
صلح ميتواند مؤثر واقع شود.
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الزم به يادآوري است كه در حق و مسئوليت زنان براي برقراري صلح،
صلحي مورد نظر ميباشد كه «عادالنه» و مطابق با موازين انساني باشد
بنابراين اگر به مردم كشوري كه مورد تجاوز دولت ديگري قرار گرفته و
سرزمينشان توسط بيگانه اشغال شده است ،صلحي پيشنهاد شود ،اين صلح،
عادالنه نميباشد زيرا منجر به تثبيت وضعيت متجاوز ميشود .همانطور
كه براي كشور فلسطين اشغالي در حال حاضر اين امر مطرح و از سوي
مسلمانان مورد اعتراض قرار گرفته و غير قابل پذيرش اعالم شده است.
بند 126ـ حق برخورداري زنان از حمايتهاي الزم به منظور حفظ
تماميت جسماني و جلوگيري از هتك حيثيت و ناموس زنان در دوران
جنگ ،اسارت و اشغال نظامي.
توضيح:
برخورداري زنان از حق حيات شايسته و مصونيت جان ،مال و حيثيت
آنان از تعرضات غير قانوني بعنوان يك حق ضروري اختصاص به زمان
و مكان معيني ندارد و در هر شرايطي حتي دوران جنگ ميان كشورها هر
اقدامي كه سبب شود به جسم و جان زنان صدمهاي وارد آيد و يا موجب
هتك حرمت و حيثيت آنان شود توسط افراد اعم از نظاميان و غير نظاميان
ممنوع ميباشد و بايد فرد يا افراد متجاوز تحت پيگرد قانوني قرار گيرند.
بنابراين حمايتهاي الزم از زنان بايد در دوران اسارت و در زمان
اشغال نظامي يك سرزمين توسط دولتي ديگر نيز به عمل آيد تا جسم،
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جان و حيثيت آنان از تعرضات احتمالي نيروهاي دولت مقابل در امان
بماند .سازمانهاي بينالمللي ذيصالح و دولت متبوع زنان در اين مواقع
نقش مؤثري ميتوانند ايفا نمايند .بازديدهاي مستمر قواي نظارت كننده
براي فراهم نمودن امكانات بهداشتي ـ درماني مورد نياز و ممنوعيت هر
اقدام متجاوزانه و منافي عفت كه موجب هتك حيثيت بانوان ميشود و
امكان دسترسي زنان به خوراك و پوشاك مناسب و لزوم برخورداري آنها
از رفتار محترمانه مأموران نظامي از جمله امور مهمي است كه بايد مورد
توجه قرار گيرد.
بند 127ـ حق برخورداري از مصونيت خانه و خانواده از تهاجمات
نظامي.
توضيح:
خانواده به عنوان كوچكترين واحد اجتماع ،به لحاظ اينكه مهمترين
كانون عواطف انسانها و نخستين پايگاه تعليم و تربيت آنهاست ،از ارزش
و احترام ويژهاي برخوردار ميباشد .لذا در هنگام وقوع جنگ كه معموالً
صحنه اقدام نظاميان است ،خانه و خانوادة افراد بايد از تهاجمات نظامي
در امان باشد.
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بند 128ـ حق برخورداري خانوادة شهدا ،جانبازان ،رزمندگان و آزادگان
از حمايتهاي ويژه نظام اسالمي.
توضيح:
افرادي كه در حفظ استقالل و امنيت كشور با ايثار و از خود گذشتگي
نقش مؤثري ايفاء نمودهاند مانند جانبازان ،رزمندگان و آزادگان و نيز
خانوادههاي آنها الزم است به پاس اين خدمت م ّلي كه ارائه نمودهاند از
حمايتهاي ويژه اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي دولت بهرهمند گردند كه
از جملة اين حمايتها ميتوان به موارد زير اشاره نمود :
بهبود سطح زندگي و اشتغال با اولويت استخدام در ادارات دولتي و
غير دولتي.
فراهم نمودن امكان ادامه تحصيل در مراكز آموزش عالي
اولويت استفاده از خدمات درماني بيمههاي اجتماعي و مراقبتهاي
پزشكي.
بهرهمندي از تسهيالت بانكي مورد نياز از جمله وامهاي مسكن و
ازدواج.
اختصاص آسايشگاههايي براي بستري نمودن جانبازان با مصدوميت
باال مانند جانبازان هفتاد درصد ( )%70به باال ،قطع نخاع ،اعصاب و روان و
شيميايي به صورت رايگان.
و...
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بند 129ـ حق و مسئوليت مادران در نگهداري ،تربيت و اولويت در
قيمومت فرزندان در صورت شهادت ،اسارت و مفقود االثر شدن همسر.
توضيح:
در صورتي كه پدر به مقام واالي شهادت نايل شود يا بر اثر اسارت يا
مفقود االثر شدن نتواند به ايفاي حقوق و تكاليف خود در قبال فرزندان
بپردازد .از آنجائي كه حضانت و نگاهداري اطفال حق و تكليف والدين است
در صورت فقدان پدر ،مادران حق و مسئوليت نگهداري و تربيت فرزندان
را دارا ميباشند و نيز ،آنان در به عهده گرفتن قيمومت فرزندان خود داراي
اولويت ميشوند .و دولت نيز در صورت لزوم موظف به حمايت از مادران در
انجام اين امر خطير ميباشد.

بند 130ـ حق بهرهمندي از آموزش و تصدي مشاغل انتظامي
توضيح:
ارائه دورههاي آموزشي تخصصي در علوم انتظامي از سطوح مقدماتي تا
تكميلي براي زنان ،ضروري است زيرا ،آنها در تصدي مشاغل انتظامي در ارتباط
با زنان مانند امور مربوط به آزمونهاي راهنمائي و رانندگي ،بازرسي زنان ،صدور
گذرنامه براي زنان ،مبارزه با مفاسد اجتماعي در خصوص جرائم زنان و اداره
زندانهاي زنان از اولويت برخوردار هستند و ايفاي مسئوليتهاي مذكور به نحو
احسن ،مرهون كسب دانش و مهارتهاي انتظامي الزم توسط زنان ميباشد كه
بايد زمينة آن توسط دستگاههاي دولتي ذيربط فراهم گردد.

فصل پنجم
حقوق و مسئوليتهاي قضايي
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بند 131ـ حق برخورداري زنان از آموزشهاي حقوقي؛
توضيح:
يكي از زمينههاي الزم به منظور تأمين حقوق مادي و معنوي زنان در
جامعه ،باالبردن سطح آگاهيهاي عمومي و ايجاد شناخت در آحاد جامعه
نسبت به اين حقوق قانوني ميباشد .بدين منظور ميبايست برنامهريزيهاي
الزم به منظور آموزش حقوق و مسئوليتهاي قانوني به زنان داده شود.
هر چند مردان نيز بايد در خصوص آشنايي هر چه بيشتر با حقوق مادي و
معنوي زنان از آموزشهاي الزم برخوردار شوند .بدين ترتيب زمينه براي
استيفاي حقوق زنان در جامعه بيش از پيش فراهم ميشود.
بند 132ـ حق برخورداري از تدابير قانوني و حمايت قضايي به منظور
پيشگيري از جرم و ستم به زنان در خانواده و جامعه و رفع آن؛
توضيح:
براي حفظ و تأمين حقوق زنان در محيط خانواده و اجتماع از هر
تضييع و تعدّ ي ،الزم است قانونگذار در قوانين و مقررات حقوقي و
كيفري ،حقوق زنان در امور مالي و غير مالي را دقيق ًا احصاء و ضمانت
اجراهاي مؤثري براي آنها مقرر نمايد .افراد خانواده (والدين ،شوهر و
فرزندان) و سايرين در عرصههاي مختلف مانند محيط كار ،تحصيل و ...به
حقوق زنان آگاه و ملزم به رعايت آنها گردند و به اين ترتيب جان ،مال،
حيثيت و آبروي زنان از هر تعرضي مصون بماند و در ساية اين مهم ،امنيت
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رواني و جسمي زنان در خانواده و جامعه به طور كامل تأمين و در واقع از
وقوع جرم عليه آنان پيشگيري شود.
همچنين عالوه بر تدابير قانوني ،بايد حمايتهاي قضايي مناسبي
توسط ضابطان دادگستري ،بازپرسان ،قضات صادركنندة رأي ،قضات
اجراي احكام و ...در مواقع لزوم اعمال گردد ،تا عالوه بر تسريع در مراحل
تعقيب ،محاكمه و مجازات متجاوزان به حقوق زنان در خانواده و ساير
مجامع ،همة خسارات مادي و معنوي نيز كه در اثر ارتكاب جرم به آنها
وارد شده است جبران شود.
بن��د 133ـ حق برخورداري از محاكم خ��اص خانواده در جهت حفظ
اس��رار ،ايجاد صلح و س��ازش در خانواده و تس��هيل در حل و فصل
اختالفات
توضيح:
مشكالت و اختالفات خانوادگي ،از جهت تأثيري كه بر سرنوشت
افراد و تأمين سالمت روحي و جسمي افراد دارند ،از اهميت خاصي
برخوردارند .لذا بايد تدابيري انديشيده شود ،به اين امور به طور سريع ،با
حفظ اسرار و با رعايت مصلحت فردي و خانوادگي اشخاص رسيدگي
شود تا ميزان آسيبديدگي رواني و اجتماعي افراد هنگام بروز چنين
اختالفاتي به حداقل برسد.
به همين منظور براي دعاوي خانوادگي مانند دعاوي مربوط به نكاح،
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طالق ،فسخ نكاح ،مهريه ،نفقه ،حضانت ،نسب و ...محاكم خاصي معين
شده است ،همچنين قضات رسيدگيكننده به اين موضوعات نيز بايد واجد
شرايطي از جمله تأهل و داشتن سابقة كار قضايي باشند.
در كنار محاكم خاص خانوادگي وجود واحدهاي ارشاد و امداد و ارائه
خدمات مشاورهاي براي برقراري صلح و آشتي و حل و فصل مسالمتآميز
اختالفات بسيار مفيد به نظر ميرسد كه مستلزم بهرهمندي از نظرات افراد
كارشناس و صاحبنظر در علوم روانشناسي ،جامعهشناسي ،حقوق و ...است.
بند 134ـ حق دسترسي زنان به نيروي انتظامي و ضابطين دادگستري زن
در صورت تعرض ،بزهديدگي ،اتهام و ارتكاب جرم
توضيح:
حضور زنان در ميان نيروهاي انتظامي و ضابطين دادگستري ،امكان
رعايت موازين اسالمي ،حقوق انساني و حفظ كرامت و شأن زنان را
در صورت تعرض ،بزهديدگي ،اتهام و ارتكاب جرم فراهم مينمايد و به
نظر ميرسد زنان در مواجهه با مأموران زن در بازگوكردن وقايع مربوط
به جرايمي كه عليه يا توسط آنان ارتكاب يافته از آزادي عمل و امنيت
بيشتري برخوردار ميباشند .همچنين اين امكان از مجرمان و متهمان زن
سلب ميشود كه با استمداد از جذابيتهاي زنانه مأموران مرد را اغوا نموده
و اقدام به فرار نمايند و نيز امكان دسترسي زنان به مأموران زن در مراحل
كشف جرم ،تحقيق ،تعقيب و مجازات ،اهداف دستگاه قضايي را كه اجراي
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عدالت و انصاف است ،بهتر تأمين خواهد كرد.
«زندان» به عنوان مكاني براي تنبیه و تربيت مجرمان جهت بازگرداندن
مجدد آنها به جامعه بايد محيطي باشد كه از هر نوع ناهنجاريهاي اخالقي
و خشونتهاي غيرقانوني عاري است تا براي مجرمان در ساية امنيت و
آرامش حاكم بر آن ،امكان اصالح و بازپروري فراهم آيد .بنابراين براي
زنان زنداني بهرهمندي از يك زندگي سالم در ساية سالمت جسماني و
رواني حقي مسلم است و هر اقدام يا مزاحمتي كه به نوعي موجب لطمه
به تماميت جسمي و آسايش رواني و هتك حرمت ،حيثيت و آبروي آنان
شود ،ممنوع و داراي پيگرد قانوني خواهد بود.
بند 135ـ حق زنان در تصدي مشاغل حقوقي و قضايي مطابق قانون
توضيح:
مطابق با قانون اساسي ،هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است
و مخالف اسالم و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند .بنابراين
يكي از حقوق اساسي افراد از جمله زنان ،حق تصدي مشاغل مورد عالقه
با رعايت شرايط مذكور ميباشد و اين حق ،عام است .بنابراين شامل
تصدي مشاغل حقوقي و قضايي نيز ميباشد .بدين ترتيب زنان متعهد،
متخصص و تحصيلكرده در امور قضايي و حقوقي ،حق جذب در قوة
قضاييه و ساير مراكز و نهادهاي مربوطه و تصدي مشاغل حقوقي و قضايي
را در محدودة قانون دارا ميباشند .براي نيل به اين مهم ،تحقق چند امر
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ضروري به نظر ميرسد ،اول آنكه زمينه جهت تحصيل ،آموزش ،كسب
مدارج علمي و تربيت نيروهاي متخصص و متعهد در زمينههاي قضايي و
حقوقي براي زنان نيز همانند مردان ،البته با لحاظ كردن ويژگيها و شرايط
خاص آنان فراهم باشد .دوم آنكه در زمينههاي شغلي كه هيچ ممانعت
قانوني در خصوص پذيرش زنان وجود ندارد ،سطح علم و دانش و ميزان
تخصص و تجربة افراد صرفنظر از جنسيت آنان مبناي عمل در جذب
افراد قرار گيرد .سوم آنكه عدم پذيرش زنان در برخي از مشاغل حقوقي و
قضايي بايد در چارچوب قانون صورت پذيرد ،بدين ترتيب تا حدّ امكان
از اعمال سليقههاي شخصي در خصوص تصدي مشاغل مزبور توسط زنان
كاسته شود.
بند  136ـ حق اقامه دعوا و دفاع در نزد محاكم دادگس��تري و س��اير
مراجع قانوني
توضيح:
«اقامه دعوا» راجع به امور حقوقي و كيفري در مراجع ذيصالح حق
همه افراد جامعه و از جمله زنان است تا به اين ترتيب در جهت استيفاي
حقوق مالي و غير مالي خود ،مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم و جبران
خسارات مادي و معنوي كه از ساير تعهدات و الزامات قانوني افراد به
نوعي به آنها وارد شده است ،اقدام نمايند .از سوي ديگر دادگاهها ،دادسراها
و ساير مراجع واجد صالحيت ملزم به رسيدگي به دعاوي مطروحه و
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انجام مقدمات مقتضي هستند و در صورت استنكاف مسئول و در مواردي
مستحق كيفر ميباشند.
رعايت حق «دفاع» و حقوق متهم در ارائه ادلة قانوني متناسب با نوع
و موضوع دعوا در داسرا يا دادگاه نيز ،در مرحله تحقيقات و صدور حكم
براي تحقق عدالت و جلب اعتماد عمومي به نظام قضايي بسيار مؤثر
ميباشد .بنابراين مأموران انتظامي و قضايي براي رعايت حق مذكور
ضروري خواهد بود.
از آنجايي كه اتهام در امور جزايي ارتباط مؤثري با هتك حيثيت و
آبروي افراد دارد ،به مواردي از حقوق دفاعي متهم در آيين دادرسي كيفري
اشاره مينماييم:
ـ الزام متهم به اتيان سوگند و اعمال خشونت براي افراد يا كسب
اطالعات بيشتر ممنوع است.
ـ اقدام در جهت «تفهيم اتهام» از سوي مسئوالن و مأموران ذيربط
ضروري ميباشد زيرا از يك سو امكان رد اتهام يا اتهامات منتسب را براي
متهم فراهم ميآورد و از سوي ديگر قاضي تحقيق را مجاز ميكند كه به
اقدامات ضروري و از جمله اصدار قرارهاي تأميني متوسل شود.
«تفهيم اتهام» عبارت است از اعالم رسمي علل يا اعمال مجرمانه به
متهم از سوي قاضي تحقيق به زبان و شيوهاي كه با توجه به وضعيت خاص
هر متهم براي او قابل درك باشد.
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با تفهيم اتهام مشتكي عنه تبديل به متهم شده و استفاده از ساير حقوق
دفاع مانند حق سكوت و استفاده از معاضدت وكيل مدافع آغاز ميشود.
ـ با توجه به ممنوعيت اجبار اشخاص به اقرار به شرح مندرج در قانون
اساسي ،لزوم رعايت حق «سكوت» متهم هنگام بازپرسي و  ...مورد ترديد
نيست .بنابراين الزام شخص ،هر چند متهم ،به اقرار و به طريق اولي ايذا و
آزار بدني و رواني او ممنوع و قطع ًا داراي پيگرد قانوني ميباشد.
ـ حق متهم در استفاده از معاضدت وكيل ،در جلسه رسيدگي دادگاه،
امكان رعايت عدالت و انصاف را براي متهم افزايش ميدهد ،همچنين در
جريان تحقيقات مقدماتي ميز حضور وكيل و پيگيري وي طبق قانون براي
متهم مجاز است.
ـ پس از پايان تحقيقات مقدماتي ،اخذ «آخرين دفاع» يعني استعالم
ديدگاه و نقطه نظر متهم نسبت به داليل و قرايني كه در پرونده عليه او
تحصيل شده را نيز بايد از حقوق دفاعي متهم به حساب آورد كه مراجع
ذيربط ملزم به رعايت آن هستند.
عالوه بر محاكم دادگستري براي طرح دعاوي حقوقي و كيفري،
قانونگذار نهاد ديگري را نيز به منظور رسيدگي به شكايات ،تظلمات
و اعتراضات مردم پيشبيني نموده است .اين نهاد كه ملزم به رسيدگي به
شكايات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آييننامههاي دولتي و احقاق
حقوق آنها ميباشد« ،ديوان عدالت اداري» نام دارد كه زير نظر رئيس قوه
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قضاييه تأسيس شده است.
بند  137ـ حق استفاده از وكيل و مشاور حقوقي در دادگاه و ساير
مراجع قانوني:
توضيح:
حق استفاده از وكيل يا مشاور حقوقي در دادگاه ،گام مهمي در جهت
تأمين حقوق زنان در جايگاه شاكي يا متهم ميباشد .عالوه بر دادگاه ،در
ساير مراجع قانوني نيز وكيل يا مشاور حقوقي كه داراي پروانه وکالت باشد
حق انجام اعمال حقوقي را از جانب موكل خود را دارد .به طور نمونه،
وكيل حق دارد در صورت عدم وجود موانع قانوني در مراحل تحقيقات
مقدماتي كه در دادسرا و ساير مراجع قانوني صورت ميپذيرد ،حضور بهم
رساند.
اساس ًا حق زنان در استفاده از وكيل يا مشاور حقوقي در دادگاه و ساير
مراجع قانوني ،چه در مقام طرح دعوا و به عنوان شاكي يا خواهان و چه در
مقام دفاع به عنوان مشتكيعنه يا خوانده كمك ميكند كه در جهت احقاق
حقوق خود اقدامات مؤثرتري را انجام دهند ،زيرا يك وكيل يا مشاور
حقوقي با تسلطي كه نسبت به حقوق و تكاليف قانوني افراد دارد ميتواند
در صورت تضييع حقوق زنان و امتناع طرف مقابل از استيفاي حقوق آنان
با استمداد از راههاي قانوني به دفاع از حقوق زنان در عرصههاي مختلف
بپردازد.
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بند 138ـ حق برخورداري از حمايتهاي همه جانبه دستگاه قضايي در
مبارزه با عوامل زمينهساز جرايم عليه زنان و ارتكاب جرايم توسط زنان
توضيح:
پيشگيري از وقوع جرم عليه زنان مبارزه با عوامل زمينهساز آن ،از جمله
وظايف مهم دستگاه قضايي است كه براي حفظ سالمت و امنيت جامعه
بايد در ايفاي آن تالش نمايد.
الزمه اتخاذ تصميمات مؤثر در اين خصوص ،انجام تحقيقات وسيع
و همه جانبه در زمينههاي اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي براي شناختن
ريشهها و علل ارتكاب جرم عليه زنان و يا توسط آنهاست كه بر مبناي
همين پژوهشها بايد سطح آگاهي زنان و دختران در مورد آسيبها و
انحرافات اجتماعي و پيامدهاي هر يك ،افزايش داده شود تا در مواجهه با
افراد خالفكار و گروههاي فاسد از بصيرت بيشتري برخوردار و از صدمات
احتمالي در امان باشند.
همچنين شناسايي توزيع كنندگان كاالهاي صوتي و تصويري مبتذل
خشونتزا عليه زنان يا عوامل ترويج مدهاي نامناسب و محرك و اعمال
سرعت و قطعيت در مجازات آنها و پلمپ مراكز و توليديهاي مربوطه
يكي ديگر از وظايف قوه قضاييه ميباشد كه الزم است براي تحقق آن
نيروهاي خود را در كالنتريها ،دادسراها و دادگاهها پشتيباني نمايد.
تعيين مجازاتهاي سنگين براي افرادي كه زنان را مورد تجاوز
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قرار داده يا آنها را اغفال كردهاند و انعكاس عمومي اين اخبار از طريق
رسانههاي جمعي نيز در ارعاب و ممانعت افراد براي ارتكاب جرم عليه
زنان و دختران مؤثر خواهد بود.
اعمال مجازات زناني كه مرتكب جرايم مختلف از جمله روسپيگري،
داير نمودن مراكز فحشا ،ضرب و جرح كودكان ،مشروبخواري ،توليد و
توزيع مشروبات الكلي ،قتل ،سرقت يا ...ميشوند نيز وظيفه دستگاه قضايي
ميباشد .بدين وسيله با مجازات زنان مجرم ،آنان از ارتكاب مجدد اين
جرم باز داشته و ساير زناني كه قصد عمل مجرمانه ميكنند نيز از تخلف
رويگردان ميشوند.
در حقيقت اين مجازات سبب تطهير خود مجرم و جامعه زنان ميگردد
و نيز آحاد جامعه نيز بدليل پايينآمدن ميزان جرايم از سالمت و امنيت
بيشتري بهرهمند خواهند شد.
بند 139ـ حق مصونيت زنان متهم از هتك حرمت ،اهانت و محروميتهاي
فردي و اجتماعي فراتر از مجازات قانوني؛
توضيح:
حق زنان در برخورداري از «كرامت انساني» ايجاب ميكند كه آنان
در صورت اتهام از اعمال هر نوع رفتار غير انساني و غير اخالقي مصون
باشند .بنابراين در مراحل تعقيب ،دستگيري ،محاكمه فقط بايد طبق قوانين
نسبت به آنان اقدام شود و از هر عملي كه خارج از حيطه قانون موجب
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هتك حرمت ،حيثيت و آبروي آنان گردد و یا به سبب محرومیتهای فراتر
از محدودة قانونی شود ،اجتناب گردد .عالوه بر آن زنانی هم که جرم آنان
در دادگاه ثابت شده فقط در محدودة قانون می بایست مجازات گردند.
بند 140ـ حق زنان در معافيت از مجازات در صورت وجود عوامل
رافع مسئوليت كيفري؛
توضيح:
در قلمرو حقوق كيفري به صرف ارتكاب جرم نميتوان بار مسئوليت
را يكباره بر دوش مرتكب گذاشت ،بلكه پيش از آن بايد او را سزاوار
تحمل اين بار سنگين دانست يعني بتوان تقصيري كه مرتكب شده است
نخست به حساب او گذاشت ،سپس از او حساب خواست.
بنابراين اگر زن مجرم مدرك يا مختار نباشد ،مسئول اعمال خود نيست
يعني در قبال امر و نهي قانونگذار تكليفي ندارد ،زيرا خطاب يا امر و نهي
قانونگذار متوجه كساني است كه دستورهاي او را ميفهمند و قدرت بر
اجابت دارند .به همين دليل زنان و دختران مجنون و يا نابالغ چون نيك
و بد افعال خود را درك نميكنند و يا تمييز اين دو برايشان دشوار است
مسئوليت كيفري نيز نخواهند داشت .همچنين زني كه جرمي را بدون اراده
مرتكب ميشود مانند مجبور و مكروه از مسئوليت معاف است .زيرا قدرت
بر ايفاي تكليف را فاقد است.
اثر رفع مسئوليت كيفري ،معافيت از مجازات است زيرا مجازات كسي
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كه قابل سرزنش نيست اثر اصالحي ندارد .با اين همه فقدان مسئوليت
كساني كه با ارتكاب جرم به هر جهت خطري متوجه اجتماع كردهاند
دليل آن نيست كه بايد همواره تسليم آنان شد .جامعه حق دارد و ميتواند
در قبال تهديد بزهكاران غير مسئول به يك رشته تدابير پيشگيرنده دست
بزند .اين تدابير اقدامات تأميني و تربيتي خواهد بود .خواه طردكننده باشد
مانند نگهداري بزهكاران ديوانه در تيمارستان و خواه تربيتي مانند نگهداري
بزهكاران خردسال در كانونهاي اصالح و تربيت فقط با هدف حفظ و
صيانت جامعه از خطر بزهكاري.
برخي از عوامل رافع مسئوليت كيفري طبق قانون عبارتند از :جنون،
اجبار و اكراه ،اشتباه و صغر سن.
بند  141ـ حق اعاده حيثيت زنان در اثر تقصير ،اشتباه قاضي در موضوع
حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص و جبران خسارت مادي و معنوي
از آنها؛
توضيح:
در موردي ممكن است بدليل اشتباه يا تقصير قاضي در موضوع ،حكم
يا تطبيق حكم بر مورد خاص ،ضرر مادي يا معنوي متوجه زنان شود ،در
اينگونه مواقع رعايت حقوق مادي و معنوي زنان ايجاب ميكند كه از
راهكارهاي قانوني نظير اعاده حيثيت و جبران خسارات وارده به منظور
كمك به زنان زيانديده استفاده شود.
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خسارت مادي ،ضرر و زياني است كه به اموال و دارايي افراد وارد
ميشود و به دو صورت كاهش دارايي مثبت (از بين رفتن عين اموال يا
كاهش ارزش آنها) يا افزايش دارايي منفي (اشتغال ذمه به امور مالي) متجلي
ميگردد ،همچنين فوت منافع ممكنالحصول نيز در زمره خسارات مادي
به حساب ميآيد.
خسارت معنوي به ضرر و زيان وارد شده به شهرت ،حيثيت و آبرو،
آزادي ،معتقدات مذهبي ،حيات و زيبايي ،احساسات و عواطف و عاليق
خانوادگي اطالق ميشود.
براي جبران خسارات مذكور عالوه بر جبران مادي ،راههاي ديگري نيز
براي جبران خسارات معنوي مورد توجه قرار گرفته است كه از آن جمله
ميتوان به الزام مرتكب فعل زيانبار به ارائه مراتب اعتذار خود و يا درج
حكم در مطبوعات به منظور اعاده حيثيت زيانديده اشاره كرد .در همه
موارد ميزان خسارت توسط قاضي ذيصالح و در صورت لزوم با استعالم
نظر كارشناس و در هر حال با لحاظ اوضاع و احوال و شخصيت زيانديده
از يك سو و ميزان مسئوليت و تقصير مرتكب از سوي ديگر تعيين خواهد
شد.
مطابق با قانون ،هرگاه در اثر تقصير قاضي ،ضرر مادي بر زنان وارد
شود ،قاضي مقصر ضامن خواهد بود .در غير اينصورت خسارت به وسيله
دولت جبران ميشود .در مورد خسارت معنوي نيز در صورت تقصير يا
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اشتباه قاضي ،بايد نسبت به زيانديده ،اعاده حيثيت صورت پذيرد.
بند  142ـ حق برخورداري از تخفيف قانوني از نظر ميزان مجازات و
يا معافيت از آن و يا نحوة اجرا در صورت ندامت و اثبات توبه زنان
بزهكار و در زمان بارداري ،شيردهي و بيماري
توضيح:
مطابق با قانون در صورت احراز ندامت و پشيماني در زنان بزهكار،
در تعيين ميزان مجازات يا اجراي آن تخفيفاتي اعمال ميشود .در ذيل به
برخي از كيفيات مخففه مجازات اشاره شده است:
ـ اظهارات و راهنماييهاي متهم :اظهارات و راهنماييهاي متهم در
مراجع تعقيب و يا كشف جرم و يا در دادگاه چنانچه در شناختن شركاء
و معاونان جرمي كه خود او به ارتكاب آن متهم است مؤثر و يا در كشف
اشيايي كه از اين جرم تحصيل شده راهگشا باشد ،از آنجايي كه داللت بر
ندامت فرد بزهكار ميكند ،از جهات تخفيف به شمار ميرود.
ـ اعالم و اقرار متهم :اعالم متهم قبل از تعقيب يعني آگاه كردن مأموران
به وقوع جرم و يا اقرار او در مرحلة تحقيق نزد مقام تحقيق (بازپرس و
قاضي تحقيق) و يا دادرس كه مؤثر در كشف جرم باشد سبب تخفيف
مجازات ميگردد .اين اعالم و اقرار را در مراحل مختلف بايد تا حدودي
ّ
دال بر احساس ندامت و قبول مسئوليت متهم در قبال عمل انجام يافته تلقي
نمود و از اين رو او را مستحق تخفيف دانست.
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ـ اقدام يا كوشش متهم پس از جرم :هرگونه اقدام يا كوشش متهم به
قصد تخفيف يا تقليل آثار جرم چه در اثناي جرم يا پس از آن و نيز جبران
زيان مادي و معنوي ناشي از جرم پيش از صدور حكم محكوميت كيفري
كه نشانة ندامت و توبة بزهكار است ،موجب تخفيف مجازات ميشود.
ـ وضع خاص متهم :وضع خاص متهم ممكن است به وضع جسماني
و رواني اعم از كهولت ،بيماري و يا دوران خاصي نظير بارداري يا شيردهي
منصرف باشد.
مطابق با قانون ،كيفيات مخففه مذكور در مجازاتهاي تعزيري يا
بازدارنده به قاضي اختيار تخفيف در مجازات را ميدهد و در مورد ساير
مجازاتها نظير حدود و قصاص ،در شرع مقدس تخفيفاتي معين شده كه
در قانون مجازات نيز آمده است .به طور نمونه در حد زنا يا سحق ،هرگاه
زن بزهكار قبل از اقامة شهادت ،اظهار ندامت و پشيماني نمايد و توبه كند،
حدّ او ساقط ميشود ،همچنين در ايام بارداري و نفاس حد قتل يا رجم
بر زن جاري نميشود ،پس از وضع حمل نيز در صورتي كه نوزاد به جز
مادر سرپرستي نداشته باشد ،و بدين جهت بيم تلف شدن نوزاد برود ،حد
جاري نميشود .درخصوص اجراي حكم اعدام نيز مطابق با قانون ،تا چهل
روز پس از وضع حمل به تعويق ميافتد.
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بن��د  143ـ حق زنان در مالقات والدين ،فرزندان و همس��ر در دوران
حبس طبق قانون
توضيح:
رعايت حقوق معنوي و نيازهاي عاطفي و رواني زنان زنداني ايجاب
ميكند ،مسئوالن و مأموران ذيربط ،براي ديدار زندانيان با اعضاي
خانوادةشان از جمله والدين ،همسر و فرزند تسهيالتي فراهم آورند تا به
طور هفتگي يا ماهانه اين مالقاتها با بستگان و آشنايان به طور حضوري
و ارتباط مكاتبهاي برقرار شود.
بن��د  144ـ حق زنان در برخورداري از امكانات مناس��ب بهداش��تي،
فرهنگي ،آموزش��ي و تربيتي در زندانها جهت اصالح و بازگش��ت به
زندگي سالم اجتماعي
توضيح:
امروزه مجازات حبس با هدف بازسازي شخصيت مجرمان رايجترين
مجازاتها به شمار ميآيد .البته اين مقصود هنگامي حاصل خواهد شد كه
گذران عمر زنداني در دوران محكوميت با برنامهاي متناسب با وضع و حال
او و در جهت اعاده و احياي تواناييهاي او سازمان يابد.
زندانيان داوطلب كار بايد به حرفههايي كه مستلزم ديدن دورههاي
آموزشي براي كسب مهارت و تخصص باشد گمارده شوند تا در طول
زمان بتوانند با طي مراحل مختلف آموزشي به اخذ گواهينامه مهارت فني
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در رشتة مخصوص نايل گردند .در قبال كار زندانيان مزد دريافت ميكنند.
همچنين براي كمك به بازسازي اجتماعي زندانيان ،سازمان زندانها مكلف
است وسايل تحصيل ابتدايي ،راهنمايي ،متوسطه و عالي و دورههاي
تخصصي ،علمي و حرفهاي و فني را براي عالقمندان به ادامة تحصيل
فراهم كند.
از جمله وظايف مهم مددكاران اجتماعي زندان ،آماده كردن زندانيان
براي بازگشت به زندگي اجتماعي عادي پس از آزادي است.
تأمين سالمت جسماني زندانيان نيز از اهميت زيادي برخوردار است
كه با معاينات مستمر پزشكي ،شناسايي و بستري كردن بيماران و دسترسي
زندانيان به محصوالت بهداشتي مورد نياز محقق خواهد شد .در این
خصوص جلوگیری از سرایت بیماریها از اهمیت ویژهای برخوردار است.
بند  145ـ حق دختران در برخورداري از كانونهاي اصالح و تربيت
با شرايط مناسب.
توضيح:
كانون اصالح و تربيت به مركزي اطالق ميشود كه نگاهداري ،اصالح
و تربيت اطفال بزهكار كمتر از هجده سال تمام را بر عهده دارد.
يكي از اقدامات مهم و ضروري در كانون اصالح و تربيت توجه به
نيازهاي رواني و عاطفي دختران ميباشد بدين منظور ميبايست با ارائه
خدماتي در زمينه ارتقاي دانش و نيز كارآموزي دختران مجرم نظير
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مددكاري اجتماعي ،روانشناسي و آموزشهاي فني و حرفهاي متناسب و
راهكارهاي فرهنگي مناسب ،زمينههاي بازگشت دختران به زندگي سالم
و برقراري پيوند مجدد ايشان با خانواده آموزش داده شود .همچنيني
نگاهداري دختران در اين كانونها بايد به گونهاي باشد كه امكان ارتباط
ناسالم و تأثيرات سوء و مخرب ناشي از آشنايي دختران نوجوان و جواني
كه داراي سوابق بزهكاري هستند با دختران كم تجربهتر فراهم نشود.
الزم است متصديان امور كانون اصالح و تربيت دختران در
برنامهريزيها و اقدامات خود لزوم ًا نيازهاي روحي و اقتضائات خاص
دختران در دورههاي سني مختلف را مورد توجه قرار دهند ،تا بدين ترتيب
امكان ادامه زندگي سالم را براي آنان فراهم نمايند.
بن��د146ـ حق زنان در رس��يدگي به ش��كايات از آييننامههاي دولتي،
مأمورين قضايي يا واحدهاي دولتي جهت احقاق حقوق خود:
توضيح:
زنان حق اعتراض نسبت به اقدامات غير قانوني مأمورين يا واحدهاي
دولتي را دارا ميباشند ،همچنين آنان اين حق را دارند كه بر عليه مصوبات
و آييننامههاي دولتي كه حقوق آنان را در معرض تضييع قرار ميدهد به
مراجع ذيصالح شكايت نمايند زيرا دادخواهي حق مسلم هر فرد اعم از
زن و مرد است .بر مبناي همين حق ميبايست امكان مراجعه به دادگاههاي
صالح و اقامه دعوا براي همه زنان فراهم باشد .همچنين قضات دادگاهها نيز
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مكلفند از اجراي تصويبنامهها و آييننامههاي دولتي كه مخالف قوانين و
مقررات اسالمي و مغاير با حقوق مسلم افراد جامعه است ،خودداري كنند
و هر فردي از افراد جامعه ،از جمله زنان ميتوانند ابطال اين گونه مقررات
را از مراجع ذيصالح درخواست نمايند.
بند 147ـ حق و مسئوليت شهادت در دادگاه مطابق با موازين شرعي
و قانوني.
توضيح:

حضور نزد مقامات قضايي و اداي شهادت يك وظيفه مهم اجتماعي
تلقي ميشود .چه در بسياري از موارد كشف حقيقت و صدور حكم
عادالنه بدون كمك كساني كه خود در صحنه وقوع جرم حضور داشته
و چگونگي ارتكاب آن را مالحظه كرده و يا مطالبي را شنيدهاند ميسر
نيست.
زنان حق دارند تا در موارد بسيار بر له با عليه متهم در دادگاه حضور
يابند و نيز در مواردي هم مشمول اداي شهادت در دادگاه ميباشند.
مطابق با موازين اسالمي در برخي موارد مسئوليت شهادت زنان در
دادگاه تخفيف يافته و يا با معاضدت ديگران انجام ميپذيرد.

حقوق و مسئوليتهاي اجتماعي زنان
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بند 148ـ حق برخورداري از حمايتهاي قضايي از سوي مدعيالعموم
عليه ولي و سرپرست قانوني فاقد صالحيت و ديگر متجاوزان به حقوق
آنان.
توضيح:
زنان و دختران حق برخورداري از سالمت جسماني و امنيت رواني
در خانواده و جامعه را دارا ميباشند و هيچ كس نميتواند در هيچ سمتي
حقوق مادي و حقوق معنوي آنان را تضييع نمايد و در صورت تعرض به
حقوق مذكور ،آنان يا اولياي قانوني يا مدعيالعموم حق اقامه دعوا و طرح
شكايت به منظور احقاق حقوق تضييع شده را دارا ميباشند.
بر مبناي همين حق است كه هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط
اخالقي پدر يا مادري كه دختر تحت حضانت اوست ،صحت جسماني يا
تربيت اخالقي طفل در معرض خطر باشد دادگاه ميتواند هر تصميمي را
كه براي حضانت طفل مقتضي بداند ،اتخاذ كند .همچنين هرگاه ولي قهري
طفل رعايت مصلحت دختران را نمايد و مرتكب اقداماتي شود كه موجب
ضرر موليعليه گردد و يا در صورتي كه داليل متقن مبني بر عدم امانت
ولي قهري موجود باشد ،دادگاه ولي مذكور را عزل و از تصرف در اموال
صغير منع و براي اداره امور نالي طفل فرد صالحي را به عنوان قيم تعيين
مينمايد.
همان طور كه بيان شد ،مدعيالعموم يا رئيس حوزه قضايي در صورت
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تضيي��ع حقوق دختران ،مس��ئول اقامه دع��وا بر عليه اولي��اي قانوني فاقد
صالحيت و جلوگيري از تعرض به حقوق آنان ميباشد.

