
  منشور زنان جنبش نان و آزادی
  

ھا و  ما خواستار تمام خوبی: "ھا و مطالبات زنان را در یک جملھ خالصھ کنیم، این جملھ خواھد بود اگر بخواھیم خواستھ
در اما ھمیشھ . ایم و داریم ھمیشھ درمبارزات اجتماعی و سیاسی شرکت داشتھبھ ھمین دلیل ." ھای زندگی ھستیم زیبایی

ولی بارھا و بارھا !" رسید می تان اگر ھمھ پیروز شویم، شما ھم بھ حقوق! صبر داشتھ باشید: "اند زه بھ ما گفتھھنگام مبار
  .شود، زنان ھستند و حقوق آنان ھا، اولین چیزی کھ نادیده گرفتھ می ایم کھ پس از پیروزی تجربھ کرده

ھای مبھمی  با حرفدھند و  مان فریبکوشند  می اند، شتھھا بر ما ستم روا دا برخی از جریانات سیاسی کھ سال ھم،امروز 
  .ھایمان بازدارند ما را از پیگیری خواستھ... و" شأن زنان در اسالم"یا " مقام واالی زن"مثل 

  
  .کنیم ھا مبارزه می مان را روشن و صریح مطرح و برای رسیدن بھ آن ھای از ھمین امروز خواستھ. بس استاما دیگر 

  
مان را در این  دانیم، مطالبات زنان کھ خود را متعلق بھ جنبش بزرگ مردم ایران برای نان و آزادی می ما گروھی از

  .کنیم منشور اعالم می
، از رنج نان گرفتھ تا ییمو بازگو یمبرگیر مان را از زندگی واقعی و روزمره مان ست تا نیازھایینوین منشور تالشاین 

ماند تا با مشارکت فعال زنان در تغییر  بھ ھمین دلیل باز می. ھای ما نیست ام خواستمسلما این منشور تم. حسرت آزادی
  .ھای زندگی نصیب ما نیز گردد ھا و زیبایی تا زمانی کھ تمام خوبی ؛تر گردد سرنوشت خویش ھمواره کامل

 
  :سیاسی

بسیاری از زندگی زنان کوتاه نشود، از دولت و یم تا زمانی کھ دین از دولت جدا نشود و دست مذھب از ا هبھ تجربھ فھمید
  .ایم حقوق خود محروم

  ما چھ می خواھیم؟
  دین از دولت کامل جدایی -
  ھای سیاسی، حقوق دمکراتیک و مدنی مردم ایران و برقراری تمام آزادی حق آزادی عقیده و بیان، حق تشکل -
  برابری بی قید و شرط حقوق اجتماعی و سیاسی زن و مرد -
  نتخاب پوشش و لغو حجاب اجباریآزادی ا -
  ھا لغو تفکیک جنسیتی در تمام عرصھ -
  حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در تمامی سطوح سیاسی -
  بھ رسمیت شناختھ شدن روز ھشت مارس بھ عنوان روز جھانی زن -
  

  :اقتصادی
کنیم؛ ھمدوش مردان و گاھی  میم؛ در اداره و کارخانھ و مزرعھ یا حتا در خانھ کار دستمزدی یبسیاری از ما شاغل

اما وقتی پای . آور خانواده ھستیم بخشی از بار تأمین مالی خانواده بر عھده ماست، و گاھی ھم تنھا نان. تر تر و بیش سخت
تر باشد  تری بگیریم؛ باید قانع باشیم کھ کارھایمان پست باید قانع باشیم کھ دستمزد کم یم،ا آید، چون زن دستمزد بھ میان می

  .خانھ بھ عھده ما باشد باید قانع باشیم کھ عالوه بر کار بیرون، در خانھ ھم کارھای. و پیشرفت شغلی از ما دریغ شود
  ما چھ می خواھیم؟

  کار برابربرای دستمزد برابر  -
  موقت، قراردادھای سفیدامضالغو قراردادھای  -
  تامین فرصت ھای شغلی برابر -
  مادران شاغل و دانشجو ھای رایگان برای کودک تامین مھد -
  دریافت کامل مزایای شغلی و حق بیکاری -
  برخورداری از بیمھ درمانی رایگان -
  حق مرخصی پیش و پس از زایمان با دریافت حقوق و مزایای کامل ھنگام بارداری -
   ق مرخصی پس از زایمان برای پدران، تا آنان نیز در امر تربیت و مراقبت از نوزاد سھیم شوندح -
  

  :خانوادهقانون 
جمھوری اسالمی، بھ علت زن قانون خانواده در اما . بخش بزرگی از بار خانواده، ھمیشھ بر عھده ما زنان بوده و ھست

نواده و خا ،مان ھای مبارزه ما برای گرفتن حقوق یکی از عرصھبھ ھمین دلیل  .ترین حقوق برخورداریم از کمبودن، 
  .قوانین مربوط بھ آن است

  ما چھ می خواھیم؟



لغو چند ھمسری، حق حضانت و سرپرستی  حق سفر، حق تعیین مسکن،حق طالق، : از جملھ حقوق برابر در خانواده -
  .کودکان

  دن حق زن بر بدن خویشعدم دخالت در روابط خصوصی زنان و بھ رسمیت شناختھ ش -
  حق سقط جنین رایگان -
  ھای دولتی و تامین اجتماعی بھ جای مھریھ برخورداری از کمک -
  دانشگاهدبیرستان و تحصیل رایگان در حق تحصیل رایگان و اجباری از دبستان تا  -
  .سال و آزادی کامل دختران در انتخاب ھمسر ١٨زیر و نوجوانان ممنوعیت ازدواج کودکان  -
  برابری کامل در ارث و شھادت -
  

  :خشونت علیھ زنان
، نھ تنھا از ھیچ حمایت یمھای جسمی و روانی متعددی ھست در خانواده و اجتماع روزانھ در معرض خشونتما با آن کھ 

امل و مشوق اصلی این ، بلکھ جمھوری اسالمی یکی از عویمھا برخوردار نیست قانونی در برابر این خشونت
  .تھاس خشونت

  ما چھ می خواھیم؟
  مردساالرانھ در قوانین کیفریھای  رفع تمام تبعیض -
  آنان امنیت اجتماعی کاملتضمین و  ھای جسمی و روانی علیھ زنان مبارزه با خشونت -
ھای ناموسی و  مجازات شدید عامالن ھر گونھ خشونت جسمی و روانی علیھ زنان، بھ ویژه در صورت وقوع قتل -

  .تجاوز
  

  :الگ ما دیدن کنیداز وب
http://osyanezan.blogspot.com/ 

  :با ما تماسھای  آدرس
osyane_zan@yahoo.com 
osyanezan@gmail.com 

 


