روز جھانی زن را گرامی بدارﯾم !!!

تشدﯾد بحرانھای اقتصادی سياسی و تحوالت جھانی و منطقه ای مرتبط با آن نشان گر تحوالت قطعی
و بر گشت ناپذﯾر در کشور است ،آمادگی الزم برای استقبال از اﯾن تحوالت و ھداﯾت آن در بستر
دمکراسی خواھی و حقوق بشر و عدالت خواھی رسالت کليه تشکل ھا  ،جنبش ھای اجتماعی و
شخصيت ھای دمکرات در مقطع زمانی کنونی است .بنابراﯾن 8 ،مارس روز جھانی زن فرصت مناسبی
است که تمامی نيروھای دمکراسی خواه و طرفدار اعالميه حقوق بشر و جداﯾی دﯾن از حکومت صرف
نظر از اختالفات ،و ضمن برسميت شناخت ھمدﯾگر با ھماھنگی برای اقدام حول مطالبات محوری و
دمکراتيک جنبش خود را گسترش بدھند .بدﯾھی است اﯾن جنبش برای اﯾجاد بستر اجتماعی الزم با
ھدف توانمند سازی جامعه مدنی معطوف به تأمين خواست مشترکات اصالحات اجتماعی است.
راه برون رفت از وضعيت موجود و حرکت به سمت مطالبات ملی با تماشاگر بودن و انفعال سازگاری
ندارد ،اتحاد عملی ھمه نيروھای دمکرات ناظر بر مطالب ملی شرط اساسی برای تشکيل نيروھای
پيشرو و دسته جمعی متشکل از ھمه کنشگران اجتماعی با آراء و عقاﯾد گوناگون و خواسته ھای
مشترک و دمکراتيک است ،اﯾن نيروھای اجتماعی با تکيه بر سازمانھای مناسب سياسی ومدنی در
تشکلھا وجنبشھای گوناگون اجتماعی اعم از زنان  ،دانشجوﯾان  ،کارگران  ،فرھنگيان ،حقوقدانان ،
اقوام اﯾرانی و ھنرمندان و روزنامه نگاران مسير حرکت خود را ھموار خواھند ساخت ،بنابراﯾن روز
جھانی زن فرصت تارﯾخی دﯾگری است که می توان با طرح مطالبات مشترک از جمله خواسته ھای زﯾر
به متشکل شدن نيروھای مذکور مدد رسانيد .
 -1نه به پوشش اجباری و دفاع از برابری حقوق زن و مرد در کليه عرصه ھای فردی  ،خانوادگی و
اجتماعی  .در وضعيت کنونی با اﯾنکه زنان نيمی از جمعيت کشور را تشکيل می دھند ،اما به لحاظ
فرھنگی  ،حقوقی  ،عقيدتی حاکمان به نحو مضاعف زﯾر ستم قرار گرفته و تجدﯾد نظر اساسی در
موارد فوق ،الزامی است ،امحاء کليه قوانين تبعيض آميز و تصوﯾب قوانين متضمن تساوی حقوق زن و
مرد در کليه زمينه ھا ،از جمله حق طالق  ،ارث  ،دﯾه  ،شھادت و حق حضانت فرزند از گامھای اوليه
خواھد بود .

 -2نه به اعدام و نه به مجازاتھای اعدام و استفاده از مجازاتھای جاﯾگزﯾن
 -3آزادی بدون قيد وشرط کليه زندانيان عقيدتی و سياسی
 -4تأمين حقوق حداقل دستمزد برای کليه مزدبگيران اعم از کارگران  ،فرھنگيان  ،کارکنان دولت و ساﯾر
بخشھا با در نظر گرفتن خط فقر و درصد تورم
 -5انحالل مراجع غيرقانونی مثل دادگاه انقالب و دادسراھای وﯾژه روحانيت و اعاده صالحيت عام
دادگستری و کانون وکالی دادگستری و انحالل کامل قوه قضاﯾيه و قضات دادگستری و منع بازداشتھای
خودسرانه
 -6تاکيد بر کليه آزادﯾھای اساسی اعم از آزادی بيان ،عقيده  ،تحزب  ،اجتماعات و آزادی بيان و انتخاب
و حق تعيين سرنوشت ملل تحت ستم در امور خود
 -7نفی ھر گونه سانسور  ،تفتيش عقيده  ،شکنجه وخشونتھای حکومتی
 -8نفی ھر گونه تبعيض اعم از جنسيتی  ،زبانی  ،صنفی  ،قومی ،طبقاتی  ،دﯾنی  ،عقيدتی ،
اجتماعی وسياسی و دفاع از برابری واقعی در کليه عرصه ھای باال از جمله رفع ممنوعيت آموزش
عالی و معيشتی و کسب برای ھموطنان بھاﯾی
 -9دفاع از نظام آموزش مستقل از نھادھای مذھبی و پشتيبانی از جاﯾگاه فرھنگيان و ھنرمندان و
دانشگاھيان مترقی و مستقل از دخالتھای حکومتی با قصد توانمند سازی بنيانھای فکری و تربيتی و
علمی کشور در ھمه سطوح و متناسب با پيشرفت اﯾن

نيازمندﯾھای گوناگون کشور

 -10محاکمه و مجازات کليه متجاوزﯾن به حقوق اساسی ملت و غارتگران اموال عمومی و خائنين به
منافع ملی توسط قضات مستقل در دادگاھھای صالحه با رعاﯾت آﯾين دادرسی مطابق اصول جھانی
حقوق بشر
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