
به خاطر نقش خود در 
 سازماندهی یک تظاهرات 

با خطر زندان روبرو است
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ــهال انتصاری یك مددكار اجتماعی، فعال  ش
معروف حقوق زنان و عضو كمپین برای برابری 
ــت كه هدف جمع آوری یك میلیون امضا  اس
ــت برابری قانونی  برای زنان  از ایرانیان با خواس
ــش خود در  ــه خاطرنق ــد. او ب ــال می كن را دنب
ــرات در ژوئن ٢٠٠۶، با  ــازمان دهی یك تظاه س
خواست پایان بخشیدن به تبعیضات قانونی 

علیه زنان، با خطر زندان روبرو است.

پلیس او را در صبح روز تظاهرات بازداشت كرد 
ــت. در  ــها دو روز او را نگه داش و بنا به گزارش 
ــدام علیه امنیت  ــل ٢٠٠٧، او به اتهام اق آوری
ــد و به شش ماه  ــناخته ش ــور مجرم ش كش
ــدان تعلیقی به  ــاه زن ــه اضافه ٣٠ م زندان ب
ــال محكوم گردید. او آزاد است  مدت پنج س

و در انتظار حكم تجدید نظر به سر می برد.

شهال انتصاری پس از دستگیری همراه ٣٢ زن 
ــارس ٢٠٠٧ در خطر محكومیت  ــر در ۴ م دیگ
ــتر این زنان به  ــر می برد. بیش دیگری نیز به س
ــهال انتصاری  ــراض به محاكمه ش دلیل اعت
و چهار زن دیگر كه به سازماندهی تظاهرات 
ــدند.  ــتگیر ش ــم بودند دس ــن ٢٠٠۶ مته ژوئ
ــدا به «اجتماع  ــد و بع او چهار روز بعد آزاد ش
و تبانی جهت برهم زدن امنیت کشور، اخالل 
در نظم عمومی و تمرد از دستور پلیس» متهم 
گردید. هیچ حكمی در این مورد تا كنون صادر 

نشده است.

ــد  ــس از این كه معلوم ش ــهال انتصاری پ ش
ــری را در محل  ــه های كمپین برای براب اعالمی

كار توزیع كرده است كار خود را از دست داد.

 

شهال انتصاری
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 محكوم<ت و همه اتهامات عل<ه شهال انتصاری در رابطه با پ<كار 
مسالمت آم<ز او در دفاع از حقوق برابر برای زنان ا,ران 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)

«امروز اگر گروهی از فعاالن جنبش زنان در بند بند اوین به 
بند کشیده می شوند، صدایشان از گلویی دیگر بیرون 

می آید... صدایمان را رود می کنیم.» 
 به نقل از ب<ان<ه م<دان زنان، «رود را نمی توان در بند کرد»، 

که شهال انتصاری هم امضا کرده است.
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