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  :شودحزب توده ايران پيشنهاد می کند که در مورد حقوق زنان نکات زيرين تصريح 

قانون اساسی حقوق کامل سياسی، اقتصادی ، اداری مدنی، اجتماعی و فرهنگی زن «  
تامين برابری حقوق زن و مرد، شرط اساسی تحول بنيادی جامعه و ترقی . را تضمين می کند

  ».آن است
در پيش نويس قانون اساسی در مورد برابری حقوق زن و مرد صراحت وجود   
 اساسی درباره حقوق زن و خانواده مبهم، نارسا، دو پهلو و جمالت کوتاه قانون. ندارد

تکيه يک جانبه قانون اساسی بر حقوق زن به عنوان مادر، بدون تاکيد بر . غيرکافی است
حقوق برابر سياسی اقتصادی و اجتماعی او، نمی توان به انتظارات زنان از انقالب، که در 

اگر قرار است جامعه ما .  داشته اند، پاسخ گويدپيروزی آن سهم غير قابل انکار و ارزنده ای
بر عقب ماندگی های خود چيره شود و به سطح متعارف ترقی و تکامل دست يابد، روشن 
است که نمی تواند از نيروی خالق انديشه و کار نيمی از جامعه کشور خود را بی نياز دارد 

  .و آنان را فقط به عنوان مادر و مربی کودک بشناسد
وظيفه تنظيم کنندگان .  خمينی کرارا بر برابری حقوق زن و مرد تاکيد کرده استامام  

پيش نويس قانون اساسی آن بود که اين اصل صحيح و عادالنه را روشن، دقيق و بی خدشه 
در کليه عرصه های سياسی، اقتصادی، اجتماعی، اداری ومدنی برای زنان به رسميت 

نظيم قوانين بعدی ايجاد گردد و ضامن معتبر برابر حقوقی بشناسند، تا بنياد مستحکمی برای ت
  . زنان شود

خواست قاطبه زنان آن است که در حيات سياسی، اقتصادی و اجتماعی کشور امکان 
مشارکت فعال يابند، تمام قوانين بازدارنده ملغی اعالم شوند، شرايط الزم برای دست يافتن 
زنان، به تمام درجات اداری و شغلی فراهم شود، در حيات اقتصادی اثری از تبعيض نسبت 

دامات ضرور در زمينه هماهنگ ساختن وظايف خانگی و اجتماعی زن به زنان باقی نماند، اق
به عمل آيد، به عنوان همسر از حقوق برابر با مرد برخوردار باشند و در يک کالم، کليه 
تبعيض ها از ميان برداشته شوند، تمام مرزهای ممنوعه شسته گردند و زمينه الزم برای 

  .شکوفايی قريحه زن ايرانی فراهم شود



يد فراموش کرد که زنان و دختران، طی نسل ها زنجيری رژيم های ارتجاعی و نبا
زندانی خانه بوده اند و به همين جهت عرصه ضرور برای  پرورش استعدادهای نهفته خود 

برای جبران اين عقب ماندگی و ايجاد زمينه عينی برای برخورداری از حقوق . نداشته اند
 حتی در برخی از رشته ها و به ويژه در رشته آموزش برابر در همه عرصه ها، الزم است

و پرورش، امکانات بيشتری در دسترس زنان و دختران گذارده شود، تا بتوانند به سرعت 
  .عقب ماندگی ساليان را جبران کنند

الزم به تاکيد است که ميان انجام وظايف زن به عنوان مادر و وظايف او به مثابه 
اين وظيفه دولت های ملی و .  به هيچ وجه تضادی وجود نداردفرد برابر حقوق اجتماع،

خدمتگزار مردم است که بنيادهای الزم را برای کمک به زنان و ايجاد پيوند منطقی ميان 
تاسيس شبکه وسيع شيرخوارگاه ها، کودکستان . آورندنان فراهم وظايف خانگی و اجتماعی آ

ان از جمله اين بنيادهای ضرور دانست که ها، دبستان ها، غذاخوری ها و غيره را می تو
  .زنان را در انجام وظايف اجتماعی شان ياری می دهند

دين اسالم در طلوع خود، منجی و رهايی بخش زنان بوده، قانون اساسی جمهوری 
اسالمی نيز بايد رها کننده زنان از زنجير قوانين ارتجاعی و تبعيض گرا باشد و به ايجاد 

  .ای برابری واقعی زن و مرد، که برابری انسان هاست، ياری رساندمحمل های ضرور بر
 


