
بزیر ساختار قانونی آن مطالبى کھ تو باید بھ 
عنوان یک زن بدانی 

 قانون اساسی جمھوری فدرال آلمان چنین میگوید:

 ماده اول: شرافت انسانی پایمال شدنی نیست و 

 !ماده سوم، بند ٢: حقوق زنان و مردان با ھم برابراست

این بدان معنی است کھ ھر زنی دقیقان ھمان حقوقی را دارا است کھ 
مردان دارای انان ھستند و در بُعدی وسیعتر این بدان معنی است کھ 
با زنان باید بھ طرز انسانی، یعنی محترمانھ و باشخصیت برخورد 

شود و ھیچکس حق ندارد حقوق قانونی زنان را پایمال کند.  

این مھم نیست کھ یک زن از چھ کشور، فرھنگ، سنت اجتماعی و یا 
مذھبی میاید، مھم این است کھ زنان در جمھوری فدرال آلمان از 

حقوق برابر اجتماعی با مردان برخوردارند.  

ھر زنی دارای حق تعیین سرنوشت خود، آزادی بیان و فعالیت 
اجتناعی خود است و در این موارد احتیاجی بھ مرد ندارد. 

در جمھوری فدرال آلمان قانون اساسی باالتر از مذاھب قرار دارد و 
ھر زنی دارای این حق قانونی است کھ بخشى از دستورات مذھبى و 

یا تمام آن را رد کند.  

ھر پناھجوی زنی کھ بھ جمھوری فدرال آلمان میاید، این حق را دارد 
کھ بھ تنھایی تقاضای پناھنده گی کند و احتیاجی بھ شوھر، ھمراه مرد 
و یا فامیل مرد ندارد و ھیچکسی حق این را ندارد کھ از قول آن زن 

پناھجو حرف بزند مگر اینكھ اجازه رسمى از او داشتھ باشد.  

ھر زنى كھ در آلمان متقاضى پناھندگى است و بھ زبان آلمانى مسلط 
نیست این حق قانونی را دارد کھ بھنگام مصاحبھ در مورد دالیل 

پناھنده گی اش در مقابل ارگان ھاى دولتى و اداره مھاجرت، یک 
مترجم داشتھ باشد. این مترجم را دولت در اختیار او میگذارد. او در 
موارد دیگرنیز میتواند از یک مترجم داوطلب درخواست ھمیاری و 

کمک کند.  

ھر پناھجوی زنی کھ در آلمان از حقوق پناھنده گی برخوردار 
میشود وظیفھ دارد کھ در جلسات دروس زبان آلمانی، اجتماعی و 
فرھنگی شرکت کند و ھیچکس، حتی شوھر، حق این را ندارد کھ 

مانع حضور این زن در این جلسات آموزشی بشود یا آنان را سرخود 
لغو کند. 

 حقوق قانونی تو به عنوان زن
در جمهوری فدرال آملان

حق خودت را بشناس!
در موارد اضطرارى 

اگر تو مورد خشونت قرار گرفتى ویا در ترس و وحشت ھستى، 
فورا تقاضای کمک و ھمیاری كن! براى تقاضاى كمك الزم 

نیست خجالت بكشى! چرا کھ در جمھوری فدرال آلمان زنان زیر 
ستم نباید خجالت بکشند بلکھ آنانی کھ بھ زنان ستم میکنند.  

با این شماره تلفن 0800/116016 میتوانى مجاناً تماس بگیرى 
ودر خصوص ھرگونھ خشونت، ازدواج اجباری و ستم ھایى از 
این قبیل  بھ زبان ھاى مختلف تقاضاى مشاوره و كمك كنى. این 

كمك ھا در این سایت اینترنتى نیز وجود دارد: 
 (www.hilfetelefon.de)

خانھھای زنان مراکز پناه بھ آن زنانی ھستند کھ بھ وسیلھ یک 
شخص دیگر زیر ستم قرار دارند. تو میتوانی با مراجعھ بھ 

پلیس، کلیساھا و انجمنھای حمایت از زنان آدرس این مراكز را 
بپرسى. در ضمن آدرس این خانھھا ، برای امنیت تو محرمانھ 

است و اقامت در آنان برای تو کوچکترین خرجی ندارد.  
 

شناسھ قانونى 
اطالعات این نوشتار به صورت کامل و نهایی نیستند و تنها اشاره ایی 

آغازین به حقوق اجتماعی زنان در جمهوری فدرال آملان است.  


 ………………


نویسنده:

 Birte Vogel, c/o Flüchtlingsrat Niedersachsen e.V

Röpkestraße 12, 30173 Hannover.

ترجمھ بھ فارسی از آقای رضا صد. 

 Jose Antonio Alba © عکس

محتوی این نوشتار تحت حفاظت قانون حقوقی انتشار در جمھوری 
فدرال آلمان است.این نوشتار باید بدون ھیچ گونھ دستبردی،چھ از 

لحاظ نوشتاری و چھ از لحاظ تنظیمات، بھ صورت رایگان پخش و 
مورد استفاده قرار گیرد و تحت ھیچ عنوانی در ھیچ برگ دیگر 

اینترنتی بھ جز برگھ اشاره شده باال چاپ نشود.ھر استفاده دیگری کھ 
از این محدوده قانونی اشاره شده فراتر رود، باید با اطالع و تصویب 
کتبی نویسنده برسد.تمام حقوق این نوشتار با خانم بیرتھ فوگل است.  



 رابطھ جنسی
ھر زنی حق رابطھ جنسی با شخصى را دارد کھ خود انتخاب میکند 

جدا از جنسیت، مذھب و ملیت آن شخص.   

ھر زنی حق دارد عمل نزدیکی جنسی را باطرف مقابل رد كند. ھیچ 
مردی حق اینرا ندارد کھ زن را مجبور بھ نزدیكى جنسى کند چھ این 

مرد ھمسر زن باشد چھ غیر ھمسر. زن این حق را دارد کھ در 
صورت اجبار بھ نزدیکی جنسی، حتی اگر شوھر خود باشد بھ 

دادگاه شکایت کند.  

ھر زنی حق جلوگیرى از باردارى و یا حق جلوگیرى از بیماریھاى 
مقاربتى را دارد و بھ این منظور حق استفاده از وسا یل جلوگیرى 

كننده را نیز دارد حتى در رابطھ زناشویى.  

تجاوز جنسی (حتی در زندگی زناشویی) جرم محسوب شده و مورد 
پیگرد قانونى قرار میگیرد.  

باکره بودن یک دختر تحت ھیچ عنوان دلیل برشرف خانوادگى او 
محسوب نمیشود وبھ ھیچ وجھ شرط ازدواج نیست. مثل ھمھ موارد 
دیگر باکره بودن دخترنیز یك مسئلھ شخصى است وفقط مربوط بھ 

خود اوست.  

امنیت جانى و سالمتی 
افراد خانواده و یا اشخاص غریبھ حق ندارند یک زن یا دختر را 

مورد تھدید جسمى یا روحى قرار داده، كتك زده و یا بھ نوعى 
دیگر تحت خشونت وزور قرار دھند.  

ھر زنی کھ مورد آزار و اذیت قرار گیرد و یا بھ او ستم شده باشد، 
حتی اگر این اعمال از سوی خانواده و یاشوھر انجام گرفتھ باشد 

میتواند علیھ مجرمین شكایت كند. در این صورت این أفراد از 
طرف پلیس تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند. پلیس وظیفھ دارد کھ 

بھ شکایت زن در این مورد رسیدگى كند.  

ھر زنی این حق را دارد کھ در زمان بیماریھای مختلف جسمی و 
روحی بھ پزشگ مورد انتخاب خود مراجعھ کند و مورد درمان 

قرار گیرد.  افراد خانواده و فأمیل و یا شوھر این حق را ندارند در 
تصمیماتی کھ زن برای سالمتی خود میگیرد دخالت کرده و براى 

او تعیین تكلیف كنند.  

ختنھ کردن زن یا دختر بھ دالیل مذھبی یا سنتى در جمھوری فدرال 
آلمان شدیدا ممنوع است وجرم محسوب میشود. این عمل در 

صورت وقوع مورد پیگرد قانونى قرار میگیرد. 

موارد ارتباط جنسی و زناشویی 

ھر زنی این حق را دارد کھ با شخص مورد عالقھ خود زندگی کند 
و یا ارتباط داشتھ باشد جدا از مرد یا زن بودن آن شخص و جدا از 

مذھب و ملیتش. ھیچکس این حق را ندارد زن و یا دختری را 
مجبور بھ ازدواج  و یا ازدواج با شخصى کند کھ او نمیخواھد.  

ھر زنی حق اینرا دارد کھ یک رابطھ شخصى و یا یک زندگی 
زناشویی را پایان دھد کھ در آن احساس راحتى نمیكند.  

اگر یک زن نخواھد با یک مرد ادامھ زندگی بدھد یا از او جدا شده 
و یا طالق بگیرد، تحت ھیچ عنوانی آبروی خودش را از دست 

نمیدھد یا اینکھ از ارزش اجتماعیش کم نمیشود. او با این کارش 
تحت ھیچ عنوان آبروی شخص دیگر را نمیبرد بلكھ فقط از حقوق 

قانونی و اجتماعیش در جمھوری آلمان استفاده میكند.  

طبق قوانین آلمان اگر زنی از پدر فرزندانش جدا شد معموالن ھر 
دوی آنان این حق را دارند کھ حضانت و نگھداری فرزندانشان را 

بھ عھده بگیرند و در تربیت و تعلیم آنان شركت كنند.  خرج مالى و 
گذاشتن وقت براى بزرگ كردن فرزندان نیز باید بین پدر و مادر 

تقسیم شود مگر اینكھ دادگاه خانواده تصمیم گرفتھ باشد رابطھ یکی 
از والدین را با دیگرى یا با فرزندان ممنوع كند.  

ھر زنی چھ متأھل و چھ مجرد، این حق را دارد کھ تعیین کند کھ 
کی میخواھد صاحب فرزند شود. زنان میتوانند  در بعضی از 

موارد، نھ فقط  در صورت تجاوز جنسی و یا  بھ دلیل سالمتى 
جسمى بلكھ بھ دالیل دیگر نیز از ادامھ باردارى صرفنظر كرده و 
با عمل جراحى بھ حاملگى خود پایان دھند. این عمل عالمت ننگ 

و بیآبرویى نیست ونباید باعث شرم او بشود.  

ھر زنی این حق را دارد کھ از بچھداری و خانھ داری بھ تنھایی و 
بدون کمک سر باز بزند.  شوھر و پدر فرزندان این حق و وظیفھ 

را دارد کھ دوشادوش زن و مادر بھ او در کار خانھ و بچھداری 
ھمیاری و کمک رساند .  

ھر زنی این حق را دارد کھ بھ صورت فعال درتعلیم و تربیت 
فرزندان بھ صورت مساوی با پدر فرزندان نقش داشتھ باشد.  پدر 
این حق را ندارد قوائدى در این رابطھ تعیین کند کھ مادر با آنان 

مخالف است.  

تحصیل،اموزش فن و حرفھ،شغل 
ھر دختری در آلمان حق و اجبار تحصیل حد اقل نھ یا ده كالس را 
دارد و ھیچکس حق ندارد او را از ادامھ تحصیل پس از کالس نھم 

یا دھم منع کند در صورتی کھ نمراتش براى تحصیالت دوران 
باالترمناسب باشد.  

ھر زنی این حق را دارد کھ پس از پایان تحصیالت پایھ ایی ، فن و 
حرفھ بیاموزد یا وارد تحصیالت عالی بشود.  

ھر زنی این حق را دارد کھ شغل مورد نظر خویش را انتخاب كند 
و ھر کسی کھ آموزش کافی دیده است ،میتواند وارد ھر شغلی 

بشود.  

ھر زنی حق دارد حقوق پرداختی مناسب برای کار خود دریافت 
کند.  او حق پس انداز درآمد خود را دارد و میتواند کامالً آزاد 

تصمیم بگیرد کھ با پولش چھ کند. ھر زنی حق باز کردن حساب 
بانکی خود را دارد ومیتواند این حساب را بھ دلخواه خود اداره کند.  

 

زندگی اجتماعی و اوقات فراغت 
ھر زنی حق دارد کھ اوقات فراغت خود را با میل خویش 

سازماندھی کند، بھ ورزش بپردازد، بھ رستوران برود، مشروبات 
الکی بنوشد. این فقط حق اوست کھ تعیین کند چھ میخواھد انجام 

دھد و با چھ كسى میخواھد رفت و آمد داشتھ باشد.  

ھر زنی این حق را دارد کھ ھر زمان  كھ دلش بخواھد چھ روز و 
چھ شب، بدون ھمراه از خانھ بیرون برود.  

ھر زنی این حق را دارد کھ با ھر فردى کھ خودش انتخاب میکند 
حرف بزند، چھ این فرد مرد باشد چھ زن، چھ ازدواج كرده باشد و 

چھ مجرد.  

ھیچ کس، حتی شوھر حق این را ندارد برای زنی مشخص کند کھ 
چھ لباسی بپوشد یا نپوشد. این تصمیم فقط حق خود ھمان زن است.  

ھر زنی این حق رادارد کھ مو و یا بدن خود را بپوشاند یا نپوشاند. 
داشتن حجاب یا نداشتن آن یك تصمیم شخصى است و وجھ زن را 

برتر یا پست تر نمیكند و بھ ھیچ کسی جز بھ خود زن مربوط 
نمیشود. 


