
 هر سیاست جمعیتی، مستلزم رعایت برابري جنسیتی است

 ي بهانهرا برانگیخته و این نگرانی موجب شده تا به  گذاران سیاستنی بسیاري از نگرا ،رشد جمعیت سرعت در چند سال اخیر کاهش
 در پیش گیرند.افزایش نرخ باروري براي جدیدي را پیر شدن جمعیت، سیاست 

محروم از طریق افزایش جمعیت را ، در حال بررسی است در مجلس شوراي اسالمی هایی طرح قالب دراین سیاست جدید جمعیتی که 
بدون  کند میدنبال و مجازات  یتنبیهاقدامات کردن زنان از دسترسی به اطالعات و امکانات رایگان پیشگیري از بارداري و حتی برخی 

 ایش جمعیت در ایران داشته باشد.الزم براي افز هاي زیرساختآنکه توجهی به فراهم بودن 

الزم فراهم شود.  هاي زیرساختقبل از اجراي هرگونه سیاست افزایش جمعیت ابتدا باید ظرفیت و بسیاري از کارشناسان معتقدند 
محدودیت دسترسی رایگان و سراسري به آموزش و تحصیل که خود را در  ،منابع طبیعی سایر بحران آب و با وجود اکنون هم

 اتخاذ، براي زنان خصوص بهو میزان بسیار باالي بیکاري  دهد میمدارس و فروش مدارس دولتی نشان  سازي خصوصی هاي تسیاس
 .کمک خواهد کرد زیست محیطو از بین بردن  تنها به فالکت بیشتر مردم هایی سیاستچنین 

کرد که با ایجاد  بینی پیش توان میخواهد داشت. در پی را زنان پیامدهاي ناگواري  ویژه بهبراي سالمت مردم  ها سیاستاین  ما معتقدیم
ناخواسته و عوارض ناشی از آن  هاي بارداري رویه بیافزایش  جامعه با ،محدودیت در دسترسی به خدمات پیشگیري از بارداري

قات محروم، زنان روستایی و به باور ما بدیهی است که زنان طب. مواجه خواهد شد غیربهداشتیو  غیرقانونی هاي جنین سقط خصوص به
 ازپیش بیشبه شیوع  تواند می ها سیاست این دیگرآسیب خواهند دید. از سوي  ها سیاستشهرها بیش از همه از این  ي حاشیه
 شود. / ایدز منجر.وي.آي.خطرناکی همچون هپاتیت و اچ هاي بیماري

زنان که نه  ویژه بهتنبیه براي فرزندآوري بیشتر با حقوق اساسی مردم مبتنی بر زور و اجبار و  هاي سیاستعالوه بر این ما باور داریم 
 ی نیز هست، مغایرت دارد.سقانون اسا تأییدتصریح شده است، بلکه مورد  المللی بین هاي کنوانسیونتنها در قوانین و 

 :و بر همین اساس

 محدودسازيبر حق زنان از برخورداري از یک بارداري سرشار از رضایت خاطر و شادمانی، با هر سیاستی که با  تأکیدما با  •
دسترسی زنان و مردان به خدمات پیشگیري از بارداري قصد دارد تا با زور و اجبار و تحمیل به هدف افزایش جمعیت نایل 

، خواستار دسترسی رایگان و فراگیر به خدمات هستیم ها سیاستین خواهان متوقف شدن ا که اینعالوه بر شود، مخالفیم و 
 جلوگیري از بارداري هستیم.

در  از نگرانی از کاهش احتمالی جمعیتتا پیش  خواهیم می گذاران سیاستمسئوالن و این بیانیه از  امضاکنندگانما  •
امکانات با فقر و بیکاري و فقدان  شان انسانین أششرایط فعلی زندگی زنان و مردان این جامعه باشند که براي  اندیشی چاره

 د قرار گرفته است.هدیالزم براي یک زندگی شایسته، مورد ت
بیکاري فراگیر و نامحدود براي  ي بیمهخدمات اجتماعی همچون  سازي عمومیخواستار ایجاد و این بیانیه  امضاکنندگانما  •

 .براي خود و فرزندان خود تصور کنند تري مطمئنبتوانند آینده تا افراد  سال هستیم 18زنان و مردان باالي  ي همه
 هاي مهدکودك تأسیس باید بانهادهاي عمومی زنان باشد و  خانواده/ما همچنین معتقدیم پرورش کودکان نباید تنها بر دوش  •

کار سهم خود را از  هاي محیطشهرها و روستاها و  ،برخوردار از استانداردهاي الزم کمی و کیفی در تمام محالتو رایگان 
 .کنندوظیفه پرورش و تربیت کودکان ادا 

، معتقدیم حفظ و ارتقاي سالمت مقطع آموزش عالیدر  به بهداشت جنسی و باروري مربوطما ضمن اعتراض به حذف دروس  •
ن این دروس نه وابسته است و از این رو خواهان اضافه کرد ها حوزهگسترش آموزش عمومی در این زنان و مردان جامعه به 

 نیز هستیم. مقطع آموزش عالی بلکه به مقطع متوسطهتنها به 
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