ﻣﻮاﻧﻊ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن در اﯾﺮان
ﻣﺤﻤﺪ اوﻟﯿﺎﯾﯽﻓﺮد ،وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی
ﻣﻨﻊ اﺷﺘﻐﺎل ﯾﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺪوﯾﺖ ﺑﺮای اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن از ﺳﻮی ﺷﻮﻫﺮان ﻫﻤﻮاره از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭼﺎﻟﺶﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ در ﺣﻮزه ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ؛
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ در ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدم از ﺟﻤﻠﻪ در ﭘﺮوﻧﺪه ﻟﯿﻼ ،دﺧﺘﺮ ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ازدواج در ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ
ﮐﺎر ﺑﻮده وﻟﯽ ﭘﺲ از ازدواج ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﻮﻫﺮش ﺑﺮای اداﻣﻪ اﺷﺘﻐﺎل ،ﺷﻐﻞ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ در
زﻧﺪﮔﯽ و اداﻣﻪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻫﻤﺴﺮش ﺑﺮای اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺟﺪاﯾﯽ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻋﺎﻣﻞ زوﺟﯿﺖ،
ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻧﯿﺰ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻨﻊ اﺷﺘﻐﺎل ﯾﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺪوﯾﺖ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﻧﺎﺷﯽ از زوﺟﯿﺖ
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﻧﺎﺷﯽ از زوﺟﯿﺖ ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺎ ﺷﻐﻞ و ﺣﺮﻓﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از آﺛﺎر ﻏﯿﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح در
ﻣﺎده  ۷۱۱۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ «:ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زن ﺧﻮد را از ﺣﺮﻓﻪ ﯾﺎ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﯾﺎ ﺣﯿﺜﯿﺎت
ﺧﻮد ﯾﺎ زن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﻊ ﮐﻨﺪ» .اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده  ۸۱ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺼﻮب ۳۵۳۱ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺤﻮ اﺻﻼح ﺷﺪه اﺳﺖ «:ﺷﻮﻫﺮ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ دادﮔﺎه زن ﺧﻮد را از اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﯾﺎ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺧﻮد ﯾﺎ زن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﻊ ﮐﻨﺪ .زن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
از دادﮔﺎه ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎﯾﯽ را ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ و دادﮔﺎه در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺧﺘﻼﻟﯽ در ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﺠﺎد ﻧﺸﻮد ،ﻣﺮد را از اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻨﻊ
ﻣﯽﮐﻨﺪ».
اﻟﺒﺘﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﺎده  ۷۱۱۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ و ﻣﺎده  ۸۱ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ زن ﭘﯿﺶ از ازدواج داﺷﺘﻪ و ﺑﻌﺪ از ازدواج ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ داده
ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺮاﯾﺖ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺣﮑﻢ ﻣﺎده  ۸۱ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻗﺎﻋﺪه آﻣﺮه اﺳﺖ و ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺮای
اﺳﻘﺎط ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻘﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮﮔﺎه زن ﻗﺒﻞ از ازدواج ﺑﻪ ﮐﺎری اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﻮﻫﺮ را ﺑﺮای اداﻣﻪ ﮐﺎر
ﺧﻮد ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  ۷۱۱۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ و ﻣﺎده  ۸۱ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده از ﺷﻐﻞ زن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ
ﻣﻼک ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻨﺎﻓﺎت ﺷﻐﻞ زوﺟﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺣﯿﺜﯿﺎت ﺧﻮد ﯾﺎ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻌﺪ از ﺷﺮوع زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ
ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺻﺮﻓﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻮع ﺷﻐﻞ زن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻧﻪ ﺳﻠﺐ ﮐﻠﯽ ﺣﻖ اداﻣﻪ ﮐﺎر ﭘﺲ از ازدواج ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﻮرد ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﻮﻫﺮ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل اﮔﺮ ﻣﺮد ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﻧﺒﺎﺷﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﻊ اﺷﺘﻐﺎل زوﺟﻪ را از دادﮔﺎه ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﻧﺪاﺷﺘﻦ زن در اﻣﺮ
ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺧﺎﻧﻮاده اﺧﺘﻼﻟﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﮑﻨﺪ وﮔﺮﻧﻪ دادﮔﺎه ﺣﻖ ﻣﻨﻊ زن را از اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ آن ﺣﺮﻓﻪ ﻧﺪارد .ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ دادﮔﺎه ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ﻣﻔﺴﺪهای
ﮐﻪ از اﺷﺘﻐﺎل زن اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻓﺴﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﻧﺪاﺷﺘﻦ وی ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زن را از آن
ﺷﻐﻞ ﻣﻨﻊ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ درﺧﺼﻮص اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺮد ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﺣﯿﺜﯿﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در ﻣﺎده  ۸۱ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده
ﻣﺼﻮب  ۳۵۳۱ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻣﺎده« زن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از دادﮔﺎه ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎﯾﯽ را ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ» .اﻣﺎ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺣﮑﻢ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺮای اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﮑﻢ ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﺷﺘﻐﺎل زن ﻣﻄﻠﻖ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﻣﻨﻊ دادﮔﺎه در ﻣﻮرد ﺷﻐﻞ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺷﻐﻞ زن ،ﻣﺸﺮوط
ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﺘﻼﻟﯽ در اﻣﺮ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﺠﺎد ﻧﮑﻨﺪ.
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻨﺴﯿﺖ
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﻧﺎﺷﯽ از زوﺟﯿﺖ ﺑﺮای زﻧﺎن ،ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﺷﺘﻐﺎل زن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺟﻨﺴﯿﺖ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ﮔﺎه ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺳﺨﺖ و ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ
ﺧﺼﻮص در ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎرم از ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر )ﻣﻮاد  (۵۷-۸۷راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی زﻧﺎن در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺳﺨﺖ و زﯾﺎنآور،
ﻣﺮﺧﺼﯽ دوران ﺑﺎرداری و زاﯾﻤﺎن ﻣﻘﺮراﺗﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎده  ۵۷ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻘﺮر ﻣﯽدارد ﮐﻪ« اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک،
ﺳﺨﺖ و زﯾﺎنآور و ﻧﯿﺰ ﺣﻤﻞ ﺑﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﺎ دﺳﺖ و ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ،ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان زن ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ».
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ
 -۱ﻣﺤﺪوﯾﺖ اﺳﺘﺨﺪام زﻧﺎن در ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ
ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ﺷﻐﻠﯽ زﻧﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل آنﻫﺎ در ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد ،زﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻧﯿﺮوﻫﺎی

ﻣﺴﻠﺢ ﺗﻨﻬﺎ در اﻣﻮر درﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،اداری و اﻣﻮر ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﻣﺎده  ۲۳ﻗﺎﻧﻮن ارﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان آﻣﺪه «:ارﺗﺶ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻞ درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ زﻧﺎن را اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ» .در ﻣﺎده  ۰۲ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺮرات اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ آﻣﺪه «:ﺳﭙﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی زﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ آﻧﺎن را اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ» .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎده  ۰۲ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺮرات
اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ «:ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻧﺎن را ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮﺳﻨﻞ
اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﯾﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ».
 -۲ﻣﺤﺪوﯾﺖ اﺳﺘﺨﺪام زﻧﺎن در ﻣﻨﺼﺐ ﻗﻀﺎوت
اﺷﺘﻐﺎل در ﻣﻨﺼﺐ ﻗﻀﺎوت ﻧﯿﺰ از ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ﺷﻐﻠﯽ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺟﻨﺴﯿﺖ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب زﻧﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدان
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺘﺼﺪی ﺷﻐﻞ ﻗﻀﺎوت ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام
ﻗﻀﺎت دادﮔﺴﺘﺮی ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۶۳۱/۲/۴۱اﺻﻼح ﺷﺪ «:ﻗﻀﺎت از ﻣﯿﺎن ﻣﺮدان واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ» .ﻃﺒﻖ
اﯾﻦ ﻣﺎده واﺣﺪه در واﻗﻊ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻗﻀﺎوت زﻧﺎن ﺑﮑﻠﯽ ﻧﻔﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎ اﺻﻼح ﺑﻌﺪی ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﻌﻠﯽ ،زﻧﺎن ﻧﯿﺰ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﭘﺴﺖﻫﺎی ﻣﺸﺎوره و ﻗﺎﺿﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻓﻘﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺼﺪی دادﮔﺎه و ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
ﺧﺎص اﺳﺖ.
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺣﻖ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﻋﺎم در اﺻﻞ  ۸۲ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﻣﻘﺎم ﺑﯿﺎن وﻇﺎﯾﻒ دوﻟﺖ ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎوی
ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و اﺻﻞ  ۳۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﻖ اﺷﺘﻐﺎل ﮐﻠﯿﻪ اﻓﺮاد اﻋﻢ ازﻣﺮدان و زﻧﺎن و ﻧﯿﺰ اﺻﻞ ۱۲ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ درﺧﺼﻮص
رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻖ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﻖ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻨﻮط ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ
اﺻﻮل  ۱۲ ،۰۲و  ۸۲ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﺣﮑﺎم اﺳﻼم و ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺪم ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺷﻐﻞ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ و
ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮان ﻃﺒﻖ اﺻﻞ  ۸۲ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻧﯿﺰ ﻋﺪم ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺷﻐﻞ ﺑﺎ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺧﻼق ﺣﺴﻨﻪ از دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺮای ﺣﻖ
اﺷﺘﻐﺎل اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﺣﻖ اﺷﺘﻐﺎل اﺷﺨﺎص ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﻮرد ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻪ زن ﯾﺎ ﻣﺮد ﻧﺪارد.
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