
این اولین بار نیست که 
جلوه جواهری با سرکوب 

روبرو می شود
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ــگار، عضو پایه گذار  ــوه جواهری، روزنامه ن جل
كمپین برای برابری است كه هدف جمع آوری 
یك میلیون امضا با خواست پایان بخشیدن 
به تبعیضات قانونی  علیه زنان در ایران را دنبال 
می كند. جلوه جواهری عالوه بر كار در كمیته 
ــرای پایگاه  ــن، چندین مقاله ب ــوزش كمپی آم
ــز  نی  (www.we4change.info/) آن  ــی  اینترنت
نوشته است. او هم چنین نوشتارهای زیادی در 
ــایل زنان در پایگاه های اینترنتی دیگر  باره مس
ــی از پایه گذاران  ــت. او یك ــر كرده اس منتش
ــروه غیر دولتی  ــتیا اندیش، یك گ کانون هس
ــرو زنان، است که به ترویج حقوق زنان از  پیش

طریق آموزش می پردازد.

 ٢ ــا  ت  ٢٠٠٧ ــامبر  دس  ١ از  ــری  جواه ــوه  جل
ــن در تهران در  ــه ٢٠٠٨ در بند ٣ زندان اوی ژانوی
ــویش  ــت بود. او بنا به گزارش، به «تش بازداش
ــر  اذهان عمومی»، «تبلیغ علیه نظام» و «نش
ــا مقاالتی كه در اینترنت  اكاذیب» در رابطه ب
ــت. او به قید  ــر كرده متهم شده اس منتش

ــت در آینده  ــده، ولی ممكن اس وثیقه آزاد ش
تحت تعقیب قضایی قرار گیرد. 

ــركوب روبرو  ــت كه او با س این اولین بار نیس
ــود. او یكی از ٣٣ زنی  بود كه در ۴ مارس  می ش
٢٠٠٧ به هنگام اعتراض علیه محاكمه پنج 
ــدند. او پس از  ــتگیر ش فعال حقوق زنان دس
چهار روز آزاد شد و در انتظار محاكمه به سر 

می برد. 

هم چنین او جزو ٢۵ نفری بود كه در سپتامبر 
٢٠٠٧ در خرم آباد لرستان در جریان یك كارگاه 
ــری ترتیب داده  ــی كه كمپین برای براب آموزش
ــدند. او در مورد فعالیت های  ــتگیر ش بود دس
ــت و بعدا  ــرار گرف ــورد بازجویی ق ــن م كمپی
ــال دیگر، رضا  ــه فع ــد. س در همان روز آزاد ش
دولتشاه، بهمن آزادی و خسرو نسیم پور پیش 
از آن كه روز بعد آزاد شوند مورد ضرب و شتم 

قرار گرفتند. 

جلوه جواهری
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 کل<ه اتهامات عل<ه جلوه جواهری 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)

«بسياري از زنان به زندان افتاده اند فقط و فقط برای 
اين كه حق طالق نداشتند.»
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