
“آميزيك ميليون امضاء براي تغيير قوانين تبعيض”بيانيه 
 قوانين موجود در ايران، زنان را جنس دوم قلمداد كرده و بر آنان تبعيض روا مي دارد، آن هم در جامعه اي مجموعه

 بر آن است در بسياري از جوامع اعتقاد. دهندها را زنان تشكيل ميشدگان دانشگاهپذيرفته درصد از 60بيش از كه 

تعالي بخشد اما قوانين در ايران از فرهنگ و را جامعه بتواند فرهنگ تا قانون بايد يك پله از فرهنگ باالتر باشد كه 

. تر استموقعيت زنان عقب

و اگر مرتكب جرمي شود كه مجازات آن اعدام دارد طبق قانون  يك دختر در سن نه سالگي مسئوليت كامل كيفري 

طبق فلج شوند خيابان تصادف كنند و هر دودر زن و مردي اگر .كندتواند او را به اعدام محكوم  مياست دادگاه

طبق فتد بيااتفاق مردي  و  زناي جلوي چشمحادثهاگر . خسارتي كه به زن مي دهند نصف خسارت مرد استقانون 

تواند با اجازه طبق قانون، پدر مي. دشوشود اما شهادت مرد پذيرفته ميتنهايي پذيرفته نميقانون شهادت زن به

تواند ميگاه نطبق قانون، مادر هيچ. اي درآورد ساله70 سالگي به عقد مرد 13دادگاه، دخترش را حتي قبل از 

 و در مورد محل زندگي، اجازه خروج از كشور و حتي مسائل درماني كودك باشدسرپرست امور مالي فرزندش 

. شان را طالق بدهندتوانند چند همسر داشته باشند و هر موقع بخواهند زنان ميطبق قانون مرد. تصميم بگيرد

شك زناني كه در طبقات هاي قانوني نسبت به زنان است و بياين موارد تنها بخش كوچكي از نابرابري و تبعيض

. برندز ديگر زنان رنج ميهاي قومي و مذهبي هستند از تبعيضات قانوني بيش اپايين جامعه قرار دارند يا جزو اقليت

 موجود، روابط بين زن و مرد را چنان ناسالم و نامتعادل ساخته كه زندگي مردان را از سويي، وجود قوانين ناعادالنه

دليل احساس توان به رواج ميزان باالي مهريه اشاره كرد كه بهنيز با مشكالت بسياري مواجه كرده است، از جمله مي

هاي از سوي ديگر، دولت ايران به ميثاق.شود تبعيضات قانوني از سوي زنان درخواست ميعدم امنيت ناشي از

ترين ضابطه در حقوق بشر عدم تبعيض مهم. المللي حقوق بشر ملحق و متعهد به اجراي مقررات آنان شده استبين

واستار رفع تبعيض از زنان در بنابر مباني فوق ما امضاءكنندگان اين بيانه خ. است... برمبناي جنس، قوم، مذهب و

المللي خواهيم كه نسبت به بازنگري و اصالح قوانين بر اساس تعهدات بين قوانين بوده و از قانونگذاران ميكليه

. دولت اقدام نمايند
:نام و نام خانوادگي

:سن و جنس
:تحصيالت و شغل

:منطقه و شهر محل سكونت
:محل امضاء

بيش از ديگر قوانين “ تاثير قوانين برزندگي زنان”ما تغيير كدام يك از قوانين مطرح شده در جزوه نظر شبه(اولويت قانوني

: قانون مربوطه را ذكر كنيد) تواند به زنان كمك كندمي

م خانوادگي و غير از نام و نابه(توانيد فرم باال پر كنيد و زير اين بيانيه را امضاء كنيد و آن را به آدرس زير ارسال فرماييد مي

):امضاء، پاسخ به باقي سئواالت الزامي نيست، هرچند پر كردن باقي سئواالت براي آمارگيري به ما كمك خواهد كرد
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