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اطالعیه سومین کنفرانس سازمان رهایی زن

سومین کنفرانس سراسری سازمان رهائی زن در روز بیست و یکم اکتبر سال دوهزار دوازده در شهر گوتنبرگ سوئد با
شرکت اکثریت اعضای کانون مرکزی و تعدادی از اعضای فعال سازمان برگزار شد.
کنفرانس با گزارش مینو همتی از فعالیتهای فعالین سازمان ،نشریه و تلویزیون و همچنین انعکاس آن در جامعه آغاز شد.
سپس چند متمم پیشنهادی به اساسنامه سازمان ارائه شد و مورد بحث و به اتفاق آرا به تصویب رسید.
کنفرانس با تاکید بر تشدید فعالیتها به انتخابات کانون مرکزی پرداخت ،ابتدا در مورد تعداد اعضای کانون بحث و تبادل نظر شد
و نتیجتا به پانزده نفر رای داد .کانون مرکزی منتخب کنفرانس سوم سازمان رهائی زن عبارتند از :آفاق وکیلی ،آوات صادقی،
اسعد کوشا ،پری زارع ،رعنا کریم زاده ،ساالر کرداری ،دیانا نامی ،سیوان رضائی ،شراره رضائی ،نشمیل فتاحی ،نظیره
معماری ،فیروزه فرهی ،گلباخ سلیمی ،الله زندی و مینو همتی.
اعضای کانون مرکزی منتخب سومین کنفرانس سازمان رهائی زن درپایان کنفرانس ،مینو همتی را به اتفاق آرا به دبیری
انتخاب نمود .دبیر منتخب ،اعضای کمیته اجرائی سازمان را معرفی و از کانون مرکزی رای اعتماد گرفت.اعضای کمیته اجرائی
عبارتند از سیوان رضائی ،شراره رضائی و مینو همتی.
کنفرانس با روحیه ای پر انرژی و با عظمی راسخ برای توسعه و گسترش فعالیتهای سازمان در دوره پیش روی پایان پذیرفت.
سازمان رهائی زن
بیست و دوم اکتبر دوهزار و دوازده
October 201222
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کانون مرکزی منتخب دومین کنفرانس سراسری
گزارش فعالیت سازمان رهائی زن از کنفرانس دوم

سازمان رهائی زن با انتخاب دبیر فعالیت خود را
آغاز کرد.

تا کنفرانس سوم

فعالین و کانونهاای رهاائای زن در کشاورهاای
سوئد ،آلمان ،بریتانیا ،دانمارک ،ناروژ و آماریاکاای
شمالی در برگزاری راهپیمائی های  8مارس روزجهانی زن شرکت فعال داشتند .و در شهرهای ماخاتالاد اقادام باه بارگازاری
آکسیون ،جلسات و کنفرانس پیرامون مسائل مربوطه همچون سنگسار و قتلهای ناموسی نمودند.
در این فاصله نشریه رهائی زن به سردبیری اعظم کم گویان و با همکاری الدن داور از شماره  14تا  75و سپاس ساری دوم از
شماره یک تا هفت با مطالب متنوع منتشر شد.
در دور سوم نشریه رهائی زن بصورت ماهنامه و بسر دبیری مینو همتی و همکاری شراره رضائی تا کاناون دو شامااره بازباان
انگلیسی و  8شماره بزبان فارسی منتشر شده است.
فعالین رهائی زن در بسیاری از شهرها به یاری پناهجویان بویژه زنان و کودکان شتافتند و با تهیه گازارشاهاای ویادیاوئای بارای
تلویزیون رهائی زن فعالیتهای اجتماعی موثری را پیشبردند.
متاسفانه در این دوره از فعالیت برخی کانونهای شهری و کشوری با رکود فعالیت مواجه بودند هار چاناد کاه شاهارهاائای چاو
گوتنبرگ سوئد و کلن آلمان فعالیتهای شایسته و ارزنده ای را سازمان دهی کردند.
در این دوره با مدیریت مینو همتی و همکاری اسعد کوشا تلویزیون رهائی زن موفق شد  253برنامه هفتگی تهیه و از کانال یاک
بسوی ایران ،خاورمیانه ،اروپا و آمریکای شمالی و اقیانوسیه پخش کند.
اجین شدن نفوذ اجتماعی و اعتبار رهائی زن در داخل ایران با فعالیتهای تلویزیون در انعکاس آگاهاناه تاهاشاهاای دانشاجاویاان
آزادایخواه و برابری طلب در روز جهانی زن و مناسبات دیگر بهمراه مصاحبه های زنده با خانواده های زندانیان سیاسی بخاصاو
فعالین کارگری همچون محمود صالحی ،منصور اسانلو و برهان دیوار گر .فعالین معلمان و وکهی مدافع زنان و کاودکاانای کاه در
معرض خطر اعدام بودند.
برگزاری میزگردهای تلویزیونی در روزجهانی زن با فعالین حقوق زنان از طیفهای سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و هنری گونااگاون
نشانه ای از موفقیت ما در نهادینه کردن این نوع فعالیت جنبشی و فراسازمانی بوده است.
سیاست حاکم بر تلویزیون که مبتنی برفراگیر بودن جنبش رهائی زن و انعکاس خالصانه تهش انسانهای آزادیخواه و برابری طلب
بوده است .برایمان بیشترین ارتباط اجتماعی را در سراسر ایران و منطقه به ارمغان آورده است.
انعکاس فعالیتهای فعالین حقوق زنان در عراق و از طریق مصاحبه های اختصاصی با ینار محمد و هوزان ماحاماود از یاکاطار

و

مصاحبه اختصاصی با آلیس شوارتسر فمنیست سرشناس آلمانی برای بینندگانمان بسیار مفید واقع شد.
جای خوشبختی استکه فعالیت ما در تلویزیون باعث نجات جان چندین زن و نوجوان محکوم به اعدام گردید .هنگامیکه رضا عالای
نژاد نوجوان محکوم به اعدام از درون زندان عادل آباد شیراز با مینو همتی تماس تلفنی برقرار کرد و از او خاواسات در واپسایان
لحظات صدای مظلومیتش را بگوش جهان برساند ،متوجه شدیم که در دل جامعاه جاای داریام و در اناعاکااس صادا و تصاویار
محرومترین اقشار موفق بوده ایم.
در این دوره با پخش مستقیم فیلم چند نمای ساده و گفتگو با تهیه کننده و کارگردان آن ابعاد دیگری از فعالیت و تااثایارگاذاری را
تجربه کردیم.

اکتبر 3143
مینو همتی

از سایت رهایی زن دیدن کنید،

نشریات را از این طریق دریافت کنید
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مقدمه

اساسنامه رهایی زن و متمم های
زن

سازمان رهایی زن سازمانی برای برابرری و ززادی زن
است .این سازمان از این پس در این سند بطور اختصرار
"رهایی زن" خوانده خواهد شد.

ما معتقدیم بی حقوقی زن ،نابرابری و ستم بر زن مشخصه جهان معاصر است .مذهب ،فرهنگ ،مردساالری و سودی کاه از
کار ارزان تر ،بی تامین تر و کم ارج و قرب تر زن در مقایسه با مرد تولید میشود ،زن را همه جاا و در تاماام شازاول زنادگای
فرودست و کم حقوق میکند" .رهایی زن" خود را متعلق به جنبش آزادی و برابری میداند که برای رهایی زن از تماام اشاکاال
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 ماحایاا هاا و
جوامع مذهب زده و اسهم زده ،ابعاد هولناک و دهشتناک تری دارد .بطوری که خشونت و سلب ابتدایی ترین حقوق انسانی
زن در چنین محیا 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 ایاران و ماحایاا
های اسهم زده را بخصو

در صدر وظاید خود قرار میدهد.

به اعتقاد ما حقوق زن جهانشمول است و مقید و مشروط به هیچ تفاوتی چون سن ،طبقه ،زبان و فارهاناگ ،یاا ماذهاب و
عقیده و ملیت ،نژاد و رنگ ،و میزان توانایی و ناتوانایی نیست .هر قانون و تزوری ،از جمله تزوری "نسبایات فارهاناگای" کاه
حقوق زن را به عواملی چون فرهنگ و مذهب و  ..مشروط و محدود میکند ،قانون و نظر و تفکری در خدمت حفظ فارودساتای
زنان است .سازمان رهایی زن در دفاعش از حقوق همه زنان مبارزه با تلقیاتی چون تزوری نسبیت فرهنگی را وظایافاه خاود
میداند.

اهداف ،سازمان ،شیوه های کار
اهداف
.1

دفاع بی قید و شرط از حقوق انسانی همه زنان مستقل از عقاید سیاسی ،نژاد ،مذهب ،ملیت ،گرایش جنسی ،سن
و غیره؛

.2

دفاع از زنان در مقابل تمام اشکال خشونت جسمی و روانی در خانواده ،جامعه ،محیا 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 توسا هر کس و هر نهادی ،محروم میکند؛
 .4افشای جمهوری اسهمی 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
محیا 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 اسهم در زندگی زنان؛
.9

مبارزه با فرهنگ مردساالرانه ،مذهبی و اسهمی که بی حقوقی زن را تبلیغ ،توجیه و مشروع جلوه میدهد؛

 .10دفاع از حق پناهندگی زنان فراری از محیا های اسهمی و مذهبی؛
 .11مبارزه با تبلیغات راسیستی مبنی بر نسبی بودن حقوق زنان طبق فرهنگ و مذهب و  ...تبلیغ جهانشمول بودن حقوق
زنان؛
 .12تهش برای آگاه ،متحد و متشکل کردن وسیع همه کسانی که از برابری زن و مرد دفاع میکنند.
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سازمان
" .1سازمان رهایی زن" سازمانی است که برای دفاع از حقوق زنان در ایران تشکیل شده است و متشکل و متحد کاردن هاماه
مدافعین حقوق زن در ایران را از جمله اهدا 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 ایاران،
موقتا خارج از جغرافیای فعالیت خود و در خارج از ایران دفاتر و فعالیت علنی دارد،
تمام مواد این اساسنامه ،بخصو عضویت و تشکیل دفاتر سازمان ،در شرایطی که در ایران موجد شرایا خطرناکی برای فعاالایان
سازمان شود ،شامل مقررات استثنا خواهد بود .مقررات استثنا امنتی توسا رهبری تعرید شده در این اساسناماه ،در هارماورد
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 انتخااباات و ناحاوه
برگزاری کنفرانس بعدا توسا کنفرانس تصویب خواهد شد)؛
 .5سیاست ها و جهت گیری های "رهایی زن" از طر

کنفرانس سراسری سازمان تعیین خواهد شد؛

 .6کنفرانس برای رهبری و هدایت سازمان در فاصله دو کنفرانس ،تعدادی را بعنوان کانون مرکزی رهایی زن انتخاب خواهاد کارد.
(آئینامه های مربوط به تعداد اعضای کانون ،توسا کنفرانس تصویب خواهد شد)؛
.7
.8

کانون مرکزی رهایی زن مسزول اجرای مصوبات کنفرانس است و در اجرای آنها مسزولیت جمعی دارد؛
کانون مرکزی در اولین نشست خود دبیر سازمان را از میان اعضای کانون ،انتخاب میکند؛

 .9دبیر سازمان مسزول هدایت و هماهنگی فعالیت های روتین سازمان است؛
 .10دبیر 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 مرباوط باه
سازمان داخلی کانون رهایی زن توسا کانون تعیین خواهد شد)؛
 .12رهایی زن برای گسترش دامنه فعالیت هایش کانونهای محلی و کشوری خود را تاسیس میکند؛
 .13کانونهای محلی و کشوری در چهارچوب سیاست های "رهایی زن" خود مسزول پیش برد فعالیت های "رهایی زن" در کشاور
خود هستند؛
 .14کانونهای محلی و کشوری موظد اند که به فراخوان های سراسری سازمان پاسخ دهند؛
 .15فعالیت های سراسری کانونهای محلی باید به تصویب کانون مرکزی برسد؛
 .16کانونهای محلی در ادراه امور خود ،در چهارچوب سند اهدا

"رهایی زن" اختیار کامل دارند؛

 .17آئین نامه ها و مقررات فعالیت سازمان ،کانونهای محلی و کشوری ،توسا کانون مرکزی تعیین خواهد شد؛
 .18هیچ آئینامه و مقرراتی نمی تواند ناقض سند اهدا

سازمان باشد؛

 .19ارگانهای سازمان رهایی زن (نشریه ،تلویزیون ،سایت ).... ،در چهارچوب سند اهدا "رهایی زن" فعالیت می کناناد و تاحات
نظارت کانون مرکزی قرار دارند .مسزولین این ارگانها با رای کانون مرکزی تعیین می گردند.

عضو
 .1همه عهقمندان به حمايت و دفاع از "رهایی زن"  ،باال تر از  41سال ،مستقل از مذهب و تعلق سیاسی و جانایاسات و ناژاد
میتوانند به آن بپیوندند و به عضويت آن در آيند؛
 .2رهایی زن هم در سطح محلی و هم در سطح سراسری عضو گیری میکند؛
 .3نام عضو "رهایی زن" در لیست اعضای اين سازمان ثبت مى شود ،کارت عضويت آن را دريافت مى کاناد و اطاهعایاه هاا و
نشریات و برنامه هاى "رهایی زن" را دريافت مى کند؛
 .4عضو "رهایی زن" در حد تمايل خود اين سازمان را از نظر مالى تقويت مى کند؛
 .5عضو "رهایی زن " میتواند با پرکرد ن فرم تقاضاى کار داوطلبانه ،فعال "رهایی زن" شود و در فعالیت هاى آن با برنامه مشخص
شرکت کند؛
 .6آئینامه ها و ضوابا کار فعالین "رهایی زن" توسا کانون مرکزی تعیین خواهد شد و به تصاویاب کانافاراناس سااالناه خاواهاد
رسید؛هیچ ضابطه و آئینامه ای نمی تواند ناقض سند اهدا سازمان باشد.
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شیوه کار
 .1رهایی زن در پیش برد فعالیت هایش انواع کمپینها ،نهادها و سازمانها را ایجاد خواهد کرد؛
.2

رهایی زن برای جلب افکار عمومی و کارآگاهگرانه ،انواع نشریات ،برنامه های رایویی و تلویز یونی و کنفرانس هاا و پاانال
ها و سخنرانی ها را سازمان خواهد داد؛

.3

رهایی زن برای اعمال فشار برای بهبود وضعیت زنان و در حمایت از آنها در موارد الزم بارای بسایاو تاوده ای و بارگازاری
اجتماعات و تظاهراتها ،اقدام خواهد کرد؛

 .4رهایی زن بعهوه برای گسترش فعالیت ها و تغییر قوانین بنفع زنان فعالیت البیستی خواهد کرد؛
.5

رهایی زن سازمانی اجتماعی و مردمی است که برای تحقق اهدافش متکی به کار داوطلبانه و حمایت داوطلابااناه ماالای
مردم است؛

.6

رهایی زن بعهوه از هرنوع کمک مادی و معنوی احزاب ،دولتها ،سازمانها ،نهادها و شخصیت ها بشرطی که سازماان را در
تحقق اهدافش محدود و مقید نکند ،استقبال میکند؛

 .7رهایی زن وسیعا برای جلب تعداد هرچه بیشتر از زنان به صفو

خود ،تهش میکند؛

 .8رهایی زن در پیشبرد اهدافش می تواند ائتهفهایی با سایر سازمانهای نزدیک به خود را تشکیل دهد و یا وارد ائتهفهایی باا
سایر سازمانها شود.

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

متمم اساسنامه:
.1

در فاصله دو نشست کانون مرکزی ،هیزت اجرائی اختیار تام دارد تا رهائی زن را در چهارچوب اهدا

.2

کانون مرکزی رهائی زن حداقل هر شش ماه یکبار جلسات روتین خود را برگزار میکند؛

.3

نشستهای کانون مرکزی ،دبیر کانون مرکزی را انتخاب میکنند؛

آن ،هدایت کند؛

 .4دبیر کانون از میان اعضای کانون مرکزی تعدادی را بعنوان هیزت اجرائی انتخاب میکند و از کانون مرکزی رای اعتماد می
گیرد؛
 .5کانون های رهائی زن در محل تشکیل میشود و هیزت اجرائی منتخب مجمع عمومی اعضا ی محلی ،حداقل از سه نفر
شامل دبیر ،معاون دبیر و خزانه دار تشکیل میشود؛
 .6در صورت لزوم هیزت اجرائی کانون مرکزی برای کمک به دایر کردن کانون محلی ،یک یا چند مسزول را انتصاب میکند.
بمحض برگزاری اولین نشست مجمع عمومی اعضا در محل و انتخاب هیزت اجرائی محلی ،ماموریت منتصبین پایان
میپذیرد.
**متمم اساسنامه سازمان رهائی زن بتصویب سومین کنفرانس سراسری سازمان رهائی زن رسید.

سیاست ماهنامه رهائی زن در قبال مقاالت و مطالب دریافتی بقرار زیر است:
 . 4صرفا مطالب و مقاالتی برای درج در نشریه بررسی میشوند که بنحوی به مسزله بیحقوقی و مبارزات زنان مرتبا باشد.
 . 3فقا مقاالت اوریژینال برای انتشار پذیرفته میشوند و نویسنده متعهد میشود تا پس از انتشار نشریه ،مطلب مورد نظر را در سایت و یا
نشریه دیگری بچاپ نرساند.
 . 2انعکاس مطالب و مقاالت در سایتها یا نشریات دیگر صرفا با ذکر ماخذ ("این مطلب ،مقاله اولین بار در ماهنامه شماره  ...رهائی زن،
منتشر گردید") مجاز است ،حتی اگر نویسنده آن باشید.
 .1مطالب و نوشتارها در فرمات مایکروسافت وورد پذیرفته میشوند.
 . 7تحریریه ماهنامه رهائی زن بنا به تشخیص خویش مقاالت و مطالب منتشره دیگر رسانه ها را با ذکر ماخذ منتشر خواهد کرد.
با سپاس از مشارکت شما در غنی بخشیدن به ماهنامه رهائی زن
سردبیر  -مینو همتی
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برای همکاری با سازمان رهایی زن میتوانید با نمایندگان زن در کشورهای م تلف تماس بگیرید

استکهلم  :سوئد :پری زارع

سن دیگو جنوب کالیفرنیا :فیروزه فرهی
تلفن تماس858-531-1344 :
ایمیلfirouzeh.farrahi@yahoo.com :
Location: 5240 fiore TER #213
San Diego"Ca 92122
جلسات کانون رهایی زن هر دوماه یکبار برگزار
میشود و از طریق فهیر و ایمیل به اطهع همگان
خواهد رسید.

تلفن تماس 0046762308064 :
رعنا کریم زاده
تلفن تماس 0046739286842 :
آدرس ABF, Halndenterminalen 3 :
ساعات مهقات ،شنبه ها یک تا پنو بعد از ظهر

انگلستان :دیانا نامی

دیگر نقاط سوئد  :ساالر کرداری
تلفن تماس0046700194503 :

تلفن تماس 11117162733511 :
ایمیل:

گوتنبرگ  :زفاق وکیلی
تلفن تماس0046762518188 :
ایمیلrahai_zan@yahoo.com :

دیگر نقاط آمریکا  :مینو همتی
ایمیلMinoHemati@GMail.com :

آلمان :شراره رضائی
تلفن تماس 111047583787310 :
ایمیلShararehrezaei.p@gmail.com :

تلویزیون رهایی زن از ”کانال یک“ روی ماهواره ”هرات بررد”
،
هرهفته روزهای جمعه  03:71به وقت تهران و براز پر ر
شنبه ها  03:71به وقت تهران می توانید بریرنرنرده ترلرویرزیرون
رهایی زن باشید.
فرکانس ماهواره:

Frq 11179
Syb 27500
Pol H
FIC 3/4
مینو همتی از نوامبر سال  2112به تهیه و تولید این بررنرامره
پرداخته و مسایل و معضالت زنان در ایران و خارج از ایران را با
میهمانان برنامه به بحث میگذارد.
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