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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Vanguard Woman  پيشتاز زن

 
  گزيده از فيسبوک 

  )صداقت(  يوسف :فرستنده
  ٢٠١۴ نومبر ١٣

 

 

 

 Ma Sha Ma Sha   

 ]و افغانستان[  زنان ايران

  .زيره را بخوانيد بسيار جالب استجکنم اين قوانين مصوب در  دوستان توصيه می

   :متن کامل ترجمه شده

 

  :  سوريه-ه غرب کردستان توسط رھبری کانتون جزير٢٠١٤مبر  نو١وب  مص-  زنانۀويژ"ی قوانين اساس

سوريه، قوانين – کردستان ۀھای سه گان از کانتون" دمکراتيک، نھاد خود مديريت کانتون جزيره ۀنھاد رھبری ادار"

. خود به تصويب رسانيد جلسۀمين  ٢٧ در ٢٠١٤ نومبر ١در روز  ٢٢ ۀ حق و حقوق زنان را به شمارۀاساسی ويژ

کيد أوپخش نمودند، و تء را امضا سای اصلی کانون آنؤ، رحميد دھام العاصی و  علی يوسفهھدي" کانتون  رھبری

   ! می باشدءکردند که قوانين در آن کاتنون قابل اجرا

  

  :مقدمه

عضالت سياسی، اجتماعی، بربسياری از م  نظر به آسيب پذيری زنان در جوامع ما از طريق القاء مفاھيم مردانگی

به حاشيه راندگی و عقب ماندگی و محروميت از حقوقی که اين واقعيت به  اقتصادی، فرھنگی و روانی، و ظلم و ستم و

 بھتربرای زنان است، و ۀآرمان آيند تحميل می کند، عالوه بر ميراث سنتی، که مانع از پيشرفت زنان و سدی برای زن

  زنان برای رسيدن بهۀ مبارزۀوجود و ادام  که گواه عميقی ست بر- عليه زنان -ين استبدادوجود قوانين و مصوبات عامل

 کل جامعه است، ۀزنان بلکه وظيف ۀ نه تنھا وظيف- بی عدالتی -  و در عين حال بازتاب می دھد که نفی آن  حقوقشان

از اين دست که فشار و و چند ھمسری و مسائل بی شماری  ھمچون طالق با خواست يک طرف، ازدواج اجباری

تشکيل می   اساسی جامعه راۀوجود دارد؛ باور ما به اھميت نقش زن در خانواده است که ھست لطمات آن تا به امروز

 ھر ۀو ھمچنان مبنای ادار  آزاد خواھد بود ۀ دموکراتيک و جامعۀدھد و ھمانا آزادی زن شرط اساسی ايجاد خانواد

 شارکتش در ساختن و پيشرفت آن جامعه محقق می شود؛ بنابراين ھمانا زنان بهم سطح جامعه از تقويت نقش زن و

آزادی و حق بر خود و فرزندانشان  کد قانونی برای حفظ کرامت و به دست آوردنؤمبارزه تا دستيابی به ضمانت م



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 ی برای مقابله با تمامیو جنبش آزادی زنان ضرورت. ماندن را نخواھند پذيرفت ادامه خواھند داد و پس از اين در حاشيه

  .اشکال عقب ماندگی و خشونت و جنايت است

 ی برای خودمديريتی دموکراتيک است، بايد به تمام مسائلئحقوقش از اھداف پايه  و از آنجا که تضمين آزادی زن و

 از زنان در مقابل آسايش برای زنان و دفاع مين امنيت وأمھم زنان در جامعه و رفع کمبود ھای آن در تمام زمينه ھا و ت

  .شان را تضمين کند قانونی آزار و خشونت بپردازد و حقوق

 زنان، متضمن برابری عملی در ۀاصول اساسی و مقررات عمومی ويژ ۀبرای اين منظور، ما تصميم به تدوين مجموع

  .اکولوژيک گرفتيم -  آزاد دموکراتيکۀيک جامع راستای ايجاد

 

  اصول اساسی

   . تمامی افراد در مناطق خودمديريتی دموکراتيک استۀ استبدادی ارتجاعی در جامعه وظيفمبارزه با ذھنيت  -١

  .برابری زن و مرد در تمام حوزه ھای زندگی شخصی و عمومی  -٢

  . و انتخاب در تمامی مناصب برای زنانءحق اجرا  -٣

  .التزام به اصل مديريت مشارکتی در تمامی نھادھا  -٤

سازمان دفاع مشروع و ھر  ل سازمان ھای سياسی و اجتماعی و اقتصادی و فرھنگی وحق زنان برای تشکي -٥

  . ديگری که قرارداد اجتماعی را نقض نکندۀسازمان ويژ

قوانين صادره در شرايط ويژه در  حضور يک نماينده از نھاد زنان و نھاد حقوق بشر به عنوان ناظر بر بحث  -٦

  .شورا شورای قانونگذاری، با دعوت قبلی از سوی

   .دھد  زنان در شورای قانون گذاری خواست زن را عين اعتبار قرار میۀصدور قوانين ويژ  -٧

  .برابری زن و مرد در دستمزد و پرداخت حقوق  -٨

  .برابری شھادت زن و شھادت مرد از نظر ارزش قانونی -٩

   .ممنوعيت ازدواج دختر بدون رضايت شخصی اش  -١٠

 و جايگزين کردن آن با مشارکت دو طرف برای  الغاء مھريه به عنوان ارزشگذاری مادی با ھدف تملک زن  -١١

   .مين زندگی مشترکأت

  قانونمند کردن ازدواج شھروندان  -١٢

  ممنوعيت چند ھمسری  -١٣

  .ير مجاز شمردن طالق با خواست تنھا يک طرفحق تقاضای طالق برای ھر دو طرف و غ -١٤

  برابری زن و مرد در تمامی مسائل ارثی  -١٥

  . و ازدواج بدل از ديه- زير ھجده سال بر اساس قوانين حقوق کودک- دختران و ازدواج با اطفالۀممنوعيت ختن  -١٦

  قانونی برای آن در نظر گرفته شده و  قتل ناموسی جرم قلمداد می شود و جزای کامل بر ارکان مادی و معنوی و  -١٧

  .ی مجازات خواھد شدئون جزاشده برای قتل عمد در قان مرتکب آن با مجازات ھای در نظر گرفته

  . اعمال مجازات شديد و برابر برای مرتکب خيانت در ازدواج برای طرفين -١٨

بسيار شديد برای مجرم در پی  اتخريد و فروش زنان و کودکان در تمامی اشکالش جرم محسوب شده و مجاز -١٩

 ) قاچاق اعضاء بدن– کارکودکان –استثمار جنسی (قانون خواھند بود خواھد داشت ؛ کليه اشکال خريد و فروش مشمول

خالف قانون تحت پيگرد قرار می   و تبعيض عليه زنان به عنوان عمل ممنوعيت خشونت و تبعيض عليه زنان -٢٠
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  ساز و کارھای قانونی، و خدمات حفاظت از برابری وۀاز طريق توسع ل خشونت و تبعيضگيرد و مبارزه با کليه اشکا

   . خودمديريتی دموکراتيک استۀ ادارۀخشونت و درمان قربانيان خشونت وظيف پيشگيری از

 خودمديريتی ۀ ادارۀ وظيف،تضمين حقوق کودکان و حمايت آنھا در برابر تمامی اشکال خشونت و استثمار -٢١

  .راتيک استدموک

 

   احکام اساسی

    قوانين جنسيتیۀمين برابری حقوقی زن و مرد، ويژأت -٢٢

اجتماعی را برای آحاد، افراد و خانواده  نھاد رھبری، خود مديريت دمکراتيک موظف است که بيمه ھای درمانی و -٢٣

 ی، آزاد ونمين زندگی انساأ تۀلينھاد رھبری ھمچنين موظف است پايه ھای او مين کند،أويژه کودکان و زنان ته ھا ب

   .مين کندأت" سالمندان "  زنان مسو" که از ھمسرانشان جدا شده اند"ابرومندانه را برای زنان تنھا 

  .باشد  سال ممنوع می١٨ازواج دختران زير   -٢٤

ادر ازدواج که م صرفنظر از اين  سالگی دارند،١٥را، تا سن " حق حضانت کودکان "زنان حق سرپرستی کودک  -٢٥

مين زندگی کودکانشان أوالدين موظف به ت. انتخاب با فرزند می باشد  سالگی حق١٥بعد از. مجدد کرده باشد يا نه

   .طور مستقل داشته باشنده  زندگی خود را بۀنان توان و امکان ادارآزمانی که  ھستند، تا

   .ته باشند والدين را داشۀ سال ھنگام سفر، بايد اجاز١٥کودکان زير سن  -٢٦

اظھار نظر . مرکز زنان، حضور داشته باشد  نھادۀ زنان و خانواده در دادگاه، بايد نمايندۀ ويژۀھنگام بررسی پروند -٢٧

  . .نيست وی مشورتی است و اجرای آن الزامی

) فرزند ٣(اين حق شامل سه بار بارداری . زنان حق برخورداری از حقوق ماھيانه در زمان بارداری را دارند  -٢٨

   .خواھد بود

جواھرات و ما به ازای نقدی اين اموال را  طال و"ی منقول ئحق تصرف تمامی دارا" طالق "زنان ھنگام جدائی  -٢٩

  زنان باشد باشد چه از طرف ھمسر فروخته شده باشد چه اين اموال در اختيار خود. دارند

خشونت قرار  محل امن برای زنان حامله ای که موردف به ايجاد ظخود مديريت دمکراتيک مو ۀنھاد اداره کنند -٣٠

  .نان می باشدآمين کليه امکانات الزم برای أت وليت ايجاد شيرخوارگاه، وؤھمچنين اين نھاد مس. باشد گرفته اند می

   .اين قوانين بعد از پخش، اجرائی خواھد، شد

  ٢٠١٤مبر نو ١

  رؤسای نھاد رھبری کانتون جزيره

  يد دھام العاصی حم–ھديه علی يوسف 

  

 

  


