
 سوسن طهماسبی از 
سوی نیروهای امنیتی مورد 

آزار قرار گرفته است...
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ــال جامعه مدنی  ــبی، فع ــن طهماس سوس
ــر نقش خود در  ــوق زنان، به خاط و مدافع حق
ــه  ــن ٢٠٠۶ ب ــی در ژوئ ــازمان دهی تظاهرات س
ــیدن به تبعیضات قانونی  منظور پایان بخش

علیه زنان در ایران، با زندان مواجه است.

ــز  ــره مرک ــت مدی ــذار و هیئ ــو پایه گ او عض
ــه  ــازمان های جامع ــوزش س ــات و آم مطالع
مدنی (كنشگران داوطلب)، و عضو پایه گذار 
كمپین برای برابری است كه هدف جمع آوری 
یك میلیون امضا با خواست برابری برای زنان 
ــال می كند. در آوریل  ــران در برابر قانون را دنب ای
ــور  ٢٠٠٧، او به اتهام اقدام علیه امنیت كش
ــد و به شش ماه زندان به  مجرم شناخته ش
ــی  به مدت پنج  ــه ١٨ ماه حبس تعلیق اضاف
سال محكوم گردید. او در انتظار تجدید نظر 

در حكم، آزاد مانده است.

ــبی یكی از ٣٣ زنی  بود كه  سوسن طهماس
ــتر  ــدند. بیش ــتگیر ش در ۴ مارس ٢٠٠٧ دس
دستگیرشدگان زنانی بودند كه به محاكمه 
سوسن طهماسبی و چهار زن دیگر اعتراض 
داشتند. او پس از چهار روز آزاد شد و به «تبانی 
ــور،  ــم زدن امنیت کش ــاع جهت بره و اجتم
اخالل در نظم عمومی و تمرد از دستور پلیس» 

متهم گردید، ولی در ژانویه ٢٠٠٨ تبرئه شد.

سوسن طهماسبی از سوی  نیروهای امنیتی 
ــورد آزار قرار  ــوص وزارت اطالعات م و به خص
ــت. از جمله، او بین ماه های اكتبر  گرفته اس
٢٠٠۶ و آوریل ٢٠٠٧ از مسافرت منع شده بود. 
در اكتبر ٢٠٠٧ مأموران امنیتی در فرودگاه به 
ــخصی اش را به  ــازه ندادند كامپیوتر ش او اج
ــع از خروج او از  ــرد و یک بار دیگر مان همراه بب

کشورشدند. 

سوسن طهماسبی
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 حکم و همه اتهامات عل<ه سوسن طهماسبی در رابطه با پ<كار 
مسالمت آم<ز او در دفاع از حقوق برابر برای زنان ا,ران 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 شده 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)

«جنبش زنان [ایران] وجود دارد... و ایجاد تغییر مثبت 
اجتماعی از طریق به کارگیری روش های مدنی و تشکیل 
ائتالف های وسیع به گرد مسایل با اهمیت بسیار... برای 

زنان ایران را نوید می دهد.»
 به نقل از: سوسن طهماسبی، توانمندسازی زنان ا,رانی از طر,ق کمپ<ن 

,} م<ل<ون امضا
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