فراخوان
همیاری برای تشکیل جبهه گسترده زنان جهت رهایی از نابرابری جنسیتی
رژیم "جمهوری" اسالمی از ابتدای بقدرت رسیدنش حقوق بدست آمده زنان را یک به یک از انان
گرفت ،قوانین زن ستیز را به آنان تحمیل کرد وتالش نمود که مبارزات آنان را برای گرفتن حقوقشان
سرکوب کند  .اما سرکوب رژیم نتوانست جلوی مبارزات زنان را بگیرد و مبارزه همچنان ولی پراکنده
ادامه دارد .برای از بین بردن پراگندگی ،تشکیل یک جبهه گسترده الزم است تا جامعه ایران را بسوی
پذیرش باورهای برابری جنسیتی سوق داده و کلیه قوانین تبعیض آمیزعلیه زنان را از قوانین مدنی،
حقوقی و جزایی بزداید .برای نهادینه شدن باورهای جنسیتی برابر ،الزم است که زنان عالوه بر اینکه
جنبش مستقل و قوی خود را تشکیل میدهند ،در احزاب و نهادهای سیاسی نیز مشارکت موثری داشته
باشند تا بتوانند در آینده برای به انجام رساندن خواستهای خود در مقام و پستهای تصمیم گیری قرار
گیرند.
شاخه زنان حزب آزادی و رفاه ایرانیان از همگان دعوت می کند که در تشکیل یک جبهه وسیع از زنان
آزادیخواه و برابری طلب همکاری کنند .ما ضمن باور به آرمانهای حزبی خود که بر چارچوب
دموکراسی خواهی و حقوق بشر برای مردم ایران استوار است ،تمام تالش خود را برای هرچه قویتر
کردن جبهه زنان در مبارزات علیه "جمهوری" اسالمی بکار میبریم تا این رژیم آپارتاید را از میان
برداریم .در این راستا ،بر این باوریم که زنان الزم است در صحنه سیاسی جامعه ایران حضور پررنگی
داشته باشند تا بتوانند آینده ای برابر و آزاد را برای زنان تضمین کنند .بدون حضور همه جانبه زنان در
فعالیتهای اجتماعی -سیاسی این خواسته به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
مشارکت زنان تنها در جنبشهای مختلف صنفی ،آموزگاران ،دانشجویان ،کارگران و بازنشستگان و ...
برای تضمین حقوق زنان کافی نیست و بایست همراه با مبارزات جنبش زنان برای تساوی حقوق به
پیش برود تا دستیابی به جامعهای برابر میسر گردد .زنان با شرکت در اعتراضات صنفی و سیاسی
میتوانند همراهان و هم باوران خود را شناسایی کرده و در یک راستا به پیش بروند و گروه های ضد
حقوق برابر زن را نیز منزوی کرده و جامعه را بسوی برابری سوق دهند.

ما اعضای شاخه زنان حزب آرا در صدد زمینه سازی و فراهم آوردن شرایطی هستیم که ایجاد یک
شبکه بزرگ همبستگی زنان میسرگردد و بتوانیم همه باهم این شبکه و یا جبهه را تشکیل دهیم .
در این راستا برای ایجاد جبهه گسترده زنان آزادیخواه و برابری طلب موارد زیر را بعنوان حد اقل
های اصول همکاری پیشنهاد می کنیم :
 - 1باورمندی به اصالح ناپذیری رژیم جمهوری اسالمی و لزوم گذار از آن
 -2باورمندی به جدایی دین از حکومت و دولت  ،اصول دموکراسی و حقوق بشر
 -3اعتقاد به حکومتی غیر متمرکز و برابری خواه برای تمام مردم ایران
 -4خواستار تدوین قانون اساسی جدید برای ایران بمنظور حذف هرگونه تبعیض علیه زنان و دگر
اندیشان و دگرباشان بعد از گذار از "جمهوری" اسالمی
 -5خواستار رفع حجاب اجباری بعنوان سمبل سرکوب زنان
 -6خواستار جدائی کامل قوانین جزائی و مدنی از فقه اسالم و خواهان تنظیم آنها طبق اصول مندرج در
اعالمیه جهانی حقوق بشر
 -7خواستار تصویب قوانین علیه خشونت بر زنان و خشونت خانگی و شناخت این خشونتها بعنوان
جرم جنایی
ا ز افراد ،گروهها و نهادهایی که با این فراخوان موافق هستند و مایل به ایجاد این جبهه همبستگی
میباشند در خواست میکنیم با ایمیل زیر با ما تماس بگیرند.
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