
ــقلی زاده به خاطر نقش خود « محبوبه عباس
در تظاهراتی در سال ٢٠٠٧ با خطرزندان روبرو 
ــت. این تظاهرات در اعتراض به محاكمه  اس
پنج زن كه در ژوئن ٢٠٠۶ تظاهراتی با خواست 
پایان بخشیدن به تبعیضات قانونی علیه زنان 

سازمان داده بودند برگزار شده بود.

ــگار،  ــك روزنامه ن ــقلی زاده ی ــه عباس محبوب
نویسنده، ناشر، فعال جامعه مدنی و مدافع 
 ١٩٩٣ در  او  ــت.  اس ــان  زن ــوق  حق ــروف  مع
ــات زنان، را  ــه مطالع ــردبیری فرزانه، مجل س
ــندگان زن  ــت. او كانون نویس ــه عهده گرف ب
و سپس مركز کارورزی سازمان های غیر دولتی 
ــه برای تقویت  ــی را ایجاد كرد ك جامعه مدن
ــان فعالیت  ــی  زن ــه مدن ــازمان های جامع س
ــال ٢٠٠٧ بسته شد. در سال  می كند و در س
ــازمان دهی كنفرانس «پكن +  ٢٠٠۴، او به س
١٠» در بانكوك كمك كرد و در فروم اجتماعی 
ــت. در ٢٠٠۵، او جزو گروهی  اروپا شركت داش
ــر ممنوعیت حضور زنان  از زنان بود كه در براب
ــابقات فوتبال در ایران ایستادگی کرد  در مس
ــتن  ــی كه نگهبانان تالش كردند با بس و وقت
ــد نفر دیگر از زنان را به عقب  در، او و حدود ص

برانند پایش شكست. در ٢٠٠۶، او به تأسیس 
كمپین «قانون بی سنگسار»، كه هدف پایان 
بخشیدن به عمل اعدام به وسیله سنگسار 

را دنبال می كند، كمك كرد.

ــی از ٣٣ زنی  بود  ــقلی زاده یك محبوبه عباس
ــه هنگام اعتراض به  ــه در ۴ مارس ٢٠٠٧، ب ك
ــه تدارك تظاهرات  محاكمه پنج زن متهم ب
ــدند. او پس از ١۵ روز  ــتگیر ش ژوئن ٢٠٠۶، دس
ــت در زندان اوین، كه بخشی از آن را در  باز داش
ــد.  انفرادی  گذرانده بود، به قید وثیقه آزاد ش
ــتگیری اش در  در اوت ٢٠٠٧، او در رابطه با دس
ــر قانونی، تبانی  ــارس ٢٠٠٧ به «اجتماع غی م
ــور، اخالل در  ــد بر هم زدن امنیت کش به قص
نظم عمومی و تمرد از دستور پلیس» متهم 
ــورد هنوز صادر  ــچ حكمی در این م گردید. هی

نشده است.

ــوی   ــقلی زاده هم چنین از س ــه عباس محبوب
نیروهای امنیتی و به خصوص وزارت اطالعات 
مورد آزار قرار گرفته است. از جمله، او یك ماه 
را در سال ٢٠٠۴ در زندان گذرانده و از مسافرت 

منع شده است. 

محبوبه عباسقلی زاده
ا,ران: مدافعان حقوق زنان در برابر سركوب ا,ستادگی می كنند

اكنون اقدام كنید
نامه محترمانه ای به ر,<س قوه قضا,<ه بنو,س<د.

n لغو همه اتهامات عل<ه محبوبه عباسقلی زاده در رابطه با پ<كار 
مسالمت آم<ز او در دفاع از حقوق برابر برای زنان ا,ران و عل<ه مجازات سنگسار را 

بخواه<د.

n پا,ان بخش<دن به آزار او از سوی ن<روهای امن<تی را بخواه<د.

n از ر,<س قوه قضا,<ه بخواه<د كه قوان<ن ا,ران را با هدف پا,ان بخش<دن به 
همه تبع<ض های قانونی عل<ه زنان مورد بازنگری قرار دهد.

نامه را به این نشانی بنویسید:
ر,<س قوه قضا,<ه

حضرت آ,ت اهللا محمود هاشمی  شاهرودی
حوزه ر,است قوه قضا,<ه

خ<ابان پاستور، خ<ابان ولی عصر، پا,<ن تراز سه راه جمهوری
تهران ۱۳۱۶۸۱۴۷۳۷، جمهوری اسالمی ا,ران

عنوان: حضرت آ,ت اهللا
ا,م<ل: info@dadgostary-tehran.ir (در خط موضوع بنو,س<د: برای توجه آ,ت اهللا شاهرودی)
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«زنان در ایران و منطقه در مرکز جنگ ها، درگیری ها 
و مباحثه بر سر اسالم و غرب قرار دارند.»

 محبوبه عباسقل< زاده، به نقل از دانشنامه زندگی نامه های خاورم<انه مدرن 
و شمال آفر,قا، ۲۰۰۷

صد سال پیش زنان در 
ایران برای تأسیس مدارس 

دخترانه مبارزه کردند. امروز 
۶۴٪ دانشجویان دانشگاه 

زن هستند. امیدوارم روزی 
برسد که فرزندان ما بتوانند 

بگویند پدران و مادران ما 
به خاطر برابری جنسیتی 

و دمکراسی به زندان رفتند.»
 

محبوبه عباسقل< زاده، به نقل از 
دانشنامه زندگی نامه های خاورم<انه 

مدرن و شمال آفر,قا، ۲۰۰۷
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