اساسنامه سازمان رهایی زن
مقدمه
سازمان رهایی زن سازمانی برای برابری و آزادی زن است .این سازمان از این پس در
این سند بطور اختصار "رهایی زن" خوانده خواهد شد.
ما معتقدیم بی حقوقی زن ،نابرابری و ستم بر زن مشخصه جهان معاصر است .مذهب،
فرهنگ ،مردساالری و سودی که از کار ارزان تر ،بی تامین تر و کم ارج و قرب تر زن
در مقایسه با مرد تولید میشود ،زن را همه جا و در تمام شئول زندگی فرودست و کم
حقوق میکند" .رهایی زن" خود را متعلق به جنبش آزادی و برابری میداند که برای
رهایی زن از تمام اشکال ستم و بی حقوقی در هرکجا و هرزمان ،فعالیت میکند.
این مشاهده همگان است که فرودستی زن مشخصه همه جوامع امروزی است .اما
موقعیت فرودست زن در محیط ها و جوامع مذهب زده و اسالم زده ،ابعاد هولناک و
دهشتناک تری دارد .بطوری که خشونت و سلب ابتدایی ترین حقوق انسانی زن در چنین
محیط هایی جز الیتجزایی از زندگی آنها از کودکی تا مرگ است.
"رهایی زن" کسب و مبارزه برای برابری و آزادی را از وظیفه خود میداند .رهایی زن
اما دفاع از حقوق زنان در ایران و محیط های اسالم زده را بخصوص در صدر وظایف
خود قرار میدهد.
به اعتقاد ما حقوق زن جهانشمول است و مقید و مشروط به هیچ تفاوتی چون سن ،طبقه،
زبان و فرهنگ ،یا مذهب و عقیده و ملیت ،نژاد و رنگ ،و میزان توانایی و ناتوانایی
نیست .هر قانون و تئوری ،از جمله تئوری "نسبیت فرهنگی" که حقوق زن را به عواملی
چون فرهنگ و مذهب و  ..مشروط و محدود میکند ،قانون و نظر و تفکری در خدمت
حفظ فرودستی زنان است .سازمان رهایی زن در دفاعش از حقوق همه زنان مبارزه با
تلقیاتی چون تئوری نسبیت فرهنگی را وظیفه خود میداند.
اهداف ،سازمان ،شیوه های کار
اهداف
 .1دفاع بی قید و شرط از حقوق انسانی همه زنان مستقل از عقاید سیاسی ،نژاد،
مذهب ،ملیت ،گرایش جنسی ،سن و غیره،

 .2دفاع از زنان در مقابل تمام اشکال خشونت جسمی و روانی در خانواده ،جامعه،
محیط کار و زندگی
 .3مبارزه علیه قوانین ،فرهنگ و سننی که زنان را از هر نوع زندگی فعال شخصی،
جنسی و اجتماعی به هر دلیل و بهانه ای توسط هر کس و هر نهادی ،محروم میکند.
 .4افشای جمهوری اسالمی ایران بعنوان عامل بی حقوقی زنان در ایران.
 .5مبارزه برای لغو جداسازی جنسی (آپارتاید جنسی) ،لغو قوانین تبعیض آمیز علیه
زنان در خانواده ،جامعه و مدرسه و محیط های کار
 .6مبارزه برای لغو حجاب اجباری برای همه زنان
 .7مبارزه علیه هر نوع حجاب کودکان بعنوان یکی از اشکال خشونت علیه کودکان
 .8مبارزه علیه دخالت مذهب و اسالم در زندگی زنان
 .9مبارزه با فرهنگ مردساالرانه ،مذهبی و اسالمی که بی حقوقی زن را تبلیغ ،توجیه
و مشروع جلوه میدهد.
 .11دفاع از حق پناهندگی زنان فراری از محیط های اسالمی و مذهبی
 .11مبارزه با تبلیغات راسیستی مبنی بر نسبی بودن حقوق زنان طبق فرهنگ و مذهب و
 ...تبلیغ جهانشمول بودن حقوق زنان
 .12تالش برای آگاه ،متحد و متشکل کردن وسیع همه کسانی که از برابری زن و مرد
دفاع میکنند.
=======================
سازمان
" .1سازمان رهایی زن" سازمانی است که برای دفاع از حقوق زنان در ایران تشکیل
شده است و متشکل و متحد کردن همه مدافعین حقوق زن در ایران را از جمله
اهداف خود قرار داده است.
 .2این سازمان به خاطر حاکمیت یک رژیم آپارتاید جنسی و خطرناک بودن فعالیت
آزادانه و علنی در دفاع از حقوق زنان در ایران ،موقتا خارج از جغرافیای فعالیت
خود و در خارج از ایران دفاتر و فعالیت علنی دارد.
تمام مواد این اساسنامه ،بخصوص عضویت و تشکیل دفاتر سازمان ،در شرایطی که در
ایران موجد شرایط خطرناکی برای فعالین سازمان شود ،شامل مقررات استثنا خواهد بود.
مقررات استثنا امنتی توسط رهبری تعریف شده در این اساسنامه ،در هرمورد بطور
جداگانه تعیین خواهد شد.
 .3سازمان رهایی زن بر پایه عضویت داوطلبانه اداره میشود و دارای دفاتر،
سازمانهای عضو و اعضا است.
 .4باالترین ارگان سازمان ،کنفرانس سازمان است که ساالنه برگزار میشود( .مقررات
و آئینامه های مربوط به انتخابات و نحوه برگزاری کنفرانس بعدا توسط کنفرانس
تصویب خواهد شد)
 .5سیاست ها و جهت گیری های "رهایی زن" از طرف کنفرانس سراسری سازمان
تعیین خواهد شد.

 .6کنفرانس برای رهبری و هدایت سازمان در فاصله دو کنفرانس ،تعدادی را بعنوان
کانون مرکزی رهایی زن انتخاب خواهد کرد( .آئینامه های مربوط به تعداد اعضای
کانون ،توسط کنفرانس تصویب خواهد شد)
 .7کانون مرکزی رهایی زن مسئول اجرای مصوبات کنفرانس است و در اجرای آنها
مسئولیت جمعی دارد.
 .8کانون مرکزی در اولین نشست خود دبیر سازمان را از میان اعضای کانون،
انتخاب میکند.
 .9دبیر سازمان مسئول هدایت و هماهنگی فعالیت های روتین سازمان است.
دبیر سازمان در هم فکری و هماهنگی با کانون مرکزی فعالیت های سازمان را هدایت
میکند.
 .11دبیر سازمان برای پیش برد فعالیت های سازمان دفاتر و نهادهای الزم را بوجود
خواهد آورد( .مقررات و آئینامه های مربوط به سازمان داخلی کانون رهایی زن
توسط کانون تعیین خواهد شد)
 .11رهایی زن برای گسترش دامنه فعالیت هایش کانونهای محلی و کشوری خود را
تاسیس میکند.
 .12کانونهای محلی و کشوری در چهارچوب سیاست های "رهایی زن" خود مسئول
پیش برد فعالیت های "رهایی زن" در کشور خود هستند.
 .13کانونهای محلی و کشوری موظف اند که به فراخوان های سراسری سازمان پاسخ
دهند.
 .14فعالیت های سراسری کانونهای محلی باید به تصویب کانون مرکزی برسد.
 .15کانونهای محلی در ادراه امور خود ،در چهارچوب سند اهداف "رهایی زن" اختیار
کامل دارند.
 .16آئین نامه ها و مقررات فعالیت سازمان ،کانونهای محلی و کشوری ،توسط کانون
مرکزی تعیین خواهد شد.
 .17هیچ آئینامه و مقرراتی نمی تواند ناقض سند اهداف سازمان باشد.
 .18ارگانهای سازمان رهایی زن (نشریه ،تلویزیون ،سایت ).... ،در چهارچوب سند
اهداف "رهایی زن" فعالیت می کنند و تحت نظارت کانون مرکزی قرار دارند.
مسئولین این ارگانها با رای کانون مرکزی تعیین می گردند.
عضو
 .1همه عالقمندان به حمایت و دفاع از "رهایی زن"  ،باال تر از  16سال ،مستقل از
مذهب و تعلق سیاسی و جنیست و نژاد میتوانند به آن بپیوندند و به عضویت آن در
آیند.
 .2رهایی زن هم در سطح محلی و هم در سطح سراسری عضو گیری میکند.
 .3نام عضو "رهایی زن" در لیست اعضای این سازمان ثبت مى شود ،کارت
عضویت آن را دریافت مى کند و اطالعیه ها و نشریات و برنامه هاى "رهایی زن"
را دریافت مى کند.

.4
.5
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عضو "رهایی زن" در حد تمایل خود این سازمان را از نظر مالى تقویت مى کند.
عضو "رهایی زن " میتواند با پرکردن فرم تقاضاى کار داوطلبانه ،فعال "رهایی
زن" شود و در فعالیت هاى آن با برنامه مشخص شرکت کند.
آئینامه ها و ضوابط کار فعالین "رهایی زن" توسط کانون مرکزی تعیین خواهد شد
و به تصویب کنفرانس ساالنه خواهد رسید.
هیچ ضابطه و آئینامه ای نمی تواند ناقض سند اهداف سازمان باشد.
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رهایی زن در پیش برد فعالیت هایش انواع کمپینها ،نهادها و سازمانها را
ایجاد خواهد کرد
رهایی زن برای جلب افکار عمومی و کارآگاهگرانه ،انواع نشریات،
برنامه های رادیویی و تلویز یونی و کنفرانس ها و پانل ها و سخنرانی ها
را سازمان خواهد داد.
رهایی زن برای اعمال فشار برای بهبود وضعیت زنان و در حمایت از
آنها در موارد الزم برای بسیج توده ای و برگزاری اجتماعات و
تظاهراتها ،اقدام خواهد کرد.
رهایی زن بعالوه برای گسترش فعالیت ها و تغییر قوانین بنفع زنان فعالیت
البیستی خواهد کرد
رهایی زن سازمانی اجتماعی و مردمی است که برای تحقق اهدافش متکی
به کار داوطلبانه و حمایت داوطلبانه مالی مردم است.
رهایی زن بعالوه از هرنوع کمک مادی و معنوی احزاب ،دولتها،
سازمانها ،نهادها و شخصیت ها بشرطی که سازمان را در تحقق اهدافش
محدود و مقید نکند ،استقبال میکند
رهایی زن وسیعا برای جلب تعداد هرچه بیشتر از زنان به صفوف خود،
تالش میکند.
رهایی زن در پیشبرد اهدافش می تواند ائتالفهایی با سایر سازمانهای
نزدیک به خود را تشکیل دهد و یا وارد ائتالفهایی با سایر سازمانها شود.

* اساسنامه سازمان رهائی زن بتصویب دومین کنفرانس سراسری سازمان رهائی زن
رسید.

متمم اساسنامه:
 .1در فاصله دو نشست کانون مرکزی ،هیئت اجرائی اختیار تام دارد تا رهائی زن را در
چهارچوب اهداف آن ،هدایت کند.
 .2کانون مرکزی رهائی زن حداقل هر شش ماه یکبار جلسات روتین خود را برگزار
میکند.
 .3نشستهای کانون مرکزی ،دبیر کانون مرکزی را انتخاب میکنند.
 .4دبیر کانون از میان اعضای کانون مرکزی تعدادی را بعنوان هیئت اجرائی انتخاب
میکند و از کانون مرکزی رای اعتماد می گیرد.
 .5کانون های رهائی زن در محل تشکیل میشود و هیئت اجرائی منتخب مجمع عمومی
اعضا ی محلی ،حداقل از سه نفر شامل دبیر ،معاون دبیر و خزانه دار تشکیل میشود.
 .6در صورت لزوم هیئت اجرائی کانون مرکزی برای کمک به دایر کردن کانون محلی،
یک یا چند مسئول را انتصاب میکند .بمحض برگزاری اولین نشست مجمع عمومی اعضا
در محل و انتخاب هیئت اجرائی محلی ،ماموریت منتصبین پایان میپذیرد.
* متمم اساسنامه بتاریخ بیست ویکم اکتبر  2112بتصویب سومین کنفرانس سراسری
سازمان رهائی زن رسید.
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