
 ها و حقوق زنان در ایران آزاد فردا طرح آزادی
 
 

، مريم رجوی در  ۱۳۸۸ها و حقوق زنان را تصويب كرد. در اسفند اتفاق آرا طرح آزادی، شوراي ملي مقاومت به۱۳۶۶در سال
 باره طرح کرد.نظرهای مقاومت ايران را دراين نقطه اجالس »زنان، پيشتاز تغيير دموكراتيك در ايران«  در پارلمان اروپا 

 

 اصول  -الف

و رفع كلية ستم   - اول و تبعيض لغو  اجبارت  و  و پايبندي  ها  ايران  ارتجاعي خميني )شريعت آخوندی( دربارة زنان  هاي رژيم 
آزاديبه اشكال تبعيضتمامی  كلية  و حقوق زنان در اعالمية جهاني حقوق بشر،كنوانسيون رفع  اعالمية رفع    ها  عليه زنان و 

    ۱۹۹۳خشونت عليه زنان، مصوب مجمع عمومي ملل متحد در دسامبر 

 تأكيد بر تساوي كامل حقوق اجتماعي و سياسي و فرهنگي و اقتصادي زن و مرد   -دوم 

 االيي از زن  كشانه و رد هر نوع تلقي كتساوی و محدوديت بهره تأمين كامل حقوق تمامي زنان كشور فارغ از هر عدم -سوم 

 

 ها و حقوق زنان در ایران آزاد فردا: ترین مواد آزادیمهم -ب

 ها و انتخابات حق انتخاب كردن و انتخاب شدن در تمامي گزينش  -۱

حق اشتغال و انتخاب آزادانة شغل و حق تصدي هر مقام، منصب و شغل عمومي و دولتي، ازجمله رياست جمهوري )طبعا   -۲
 سياسی( و قضاوت در تمام مراجع دادرسي. رهبری 

 وآمد و مسافرت بدون نياز به اجازه ديگري. حق فعاليت سياسي و اجتماعي آزادانه، رفت  -۳

 حق انتخاب آزادانة لباس و پوشش.  -۴

  حق استفاده بدون تبعيض از كلية امكانات آموزشي، تحصيلي، ورزشي و هنري و حق شركت در تمام مسابقات ورزشي و  -۵
 های هنري.فعاليت

يابی داوطلبانة آنان در سراسر كشور؛ در نظر گرفتن امتيازات ويژه  های زنان و حمايت از سازمان رسميت شناختن تشکلبه   -۶
 منظور رفع نابرابري و ستم مضاعف از زنان.خصوص در امور آموزشي، بههای گوناگون اجتماعي، اداري، فرهنگي، بهدر زمينه

مساوي با مردان در برابر كار مساوي؛ منع تبعيض در استخدام و به هنگام اشتغال؛ برخورداري يكسان از مزاياي    دريافت مزد  -۷
گوناگون از قبيل مرخصي، حقوق بازنشستگي و ازکارافتادگی؛ دريافت حق اوالد و تأهل و بيمه بيكاري؛ برخورداري از حقوق و  

 گهداري اطفال.تسهيالت ويژه به هنگام بارداري و زايمان و ن

رسد. گيرد و در نزد مقام قانوني به ثبت می آزادي كامل در گزينش همسر و ازدواج كه تنها با رضايت طرفين صورت می   -۸
 ازدواج قبل از رسيدن به سن قانوني ممنوع است. 

 در زندگي خانوادگي هرگونه اجبار و تحميل به زن ممنوع است. 

گيرد. زن و مرد در ارائة دليل براي طالق برابرند. نحوة دار قضايي صورت می صالحيت  حق متساوي طالق. طالق در مراجع -۹
 شود. چنين نحوة تسوية مالي ضمن حكم طالق تعيين می سرپرستي اطفال و تأمين معيشت آنان و هم 

 كشور. ها از طريق نظام تأمين اجتماعيـ حمايت از زنان بيوه و مطلقه و اطفال تحت حضانت و سرپرستي آن۱۰

 هاي حقوقي در زمينة شهادت، واليت، حضانت و ارث و ممنوعيت چندهمسری ـ رفع نابرابري۱۱

ها پدر و مادر، کشی جنسي از زن تحت هر عنوان و الغاي كلية رسوم و قوانين و مقرراتي كه بر طبق آن ـ منع هرگونه بهره۱۲
 کنند.عنوان ديگر، به ديگران واگذار می عنوان ازدواج يا هرولي، قيم يا ديگري دختر يا زني را، به

فقط رهايی زن بلكه رهايي تاريخي مرد و زن ايراني را باهم، مدنظر  ها، نهواضح است كه اين اصول و حقوق و آزادي  •
 دارد.


