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اقــــــــــــدام فوری
بازداشت فعال حقوق زنان
سمیه رشیدی دانشجوی  24ساله و فعال حقوق زنان ،از روز دستگیریش در  19دسامبر  2009تا بهامروز در زندان اوین در بازداشت بوده
است .عفو بین الملل بر این باور است که او به خاطر مبارزه برای حقوق زنان بازداشت شده است .او از دیدن وکیل و خانوادهاش محروم
شده است.
سمیه رشیدی از ابتدای تاسیس کمپین برای برابری در سال  ،2006عضو این کمپین بودهاست .کمپین برای برابری ،که بهعنوان کمپین یک
میلیون امضا نیز شناخته می شود ،هدفش پایان دادن به تبعیض قانونی علیه زنان در قانون ایران است.
خانه سمیه رشیدی در تهران در تاریخ  14دسامبر  2009توسط نیروهای انتظامی مورد بازرسی قرار گرفت .آنها وسایل شخصی او از جمله
کامپیوتر و دست نوشتههایش را توقیف کردند .به او احضاریه قانونی برای حضور در دادگاه انقالب شعبه  12در تاریخ  19دسامبر 2009
ابالغ شد .او با وکیلش در دادگاه حضور پیدا کرد ،اما به وکیلش اجازهحضور در جلسه بازجویی داده نشد .بعد از مدتی به وکیلش اطالع داده
شد که سمیه رشیدی دستگیر و به زندان اوین در تهران منتقل شده است.
سمیه رشیدی از زمان بازداشتش تا به امروز از داشتن هر گونه تماسی با وکیلش منع شده است .او حداقل دو بار اجازه تماس تلفنی با دوستان
و خانوادهاش را داشته است .اما بهخانواده او ،که صدها کیلومتر دورتر در شهر مشهد در شمال شرقی ایران زندگی میکنند ،اجازه داده نشد که
در تاریخ  28ژانویه او را مالقات کنند با وجود اینکه سمیه رشیدی در تماس تلفنی به آنها گفته بود که می توانند در این تاریخ با او مالقات
کنند.
سمیه رشیدی قبل از دستگیریش ظاهرا به علت فعالیتهایش در جنبش زنان و در دانشگاه در اغاز سال تحصیلی جاری از ادامه تحصیل در
دوره فوق لیسانس رشته مطالعات زنان محروم شده بود.
لطفا بهزبان فارسی ،عربی ،انگلیسی ،فرانسوی یا زبان خودتان فورا نامهای بنویسید:




خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط سمیه رشیدی شوید که صرفا به علت استفاده مسالمت آمیز از حقوق آزادی بیان ،تجمع و
تشکل خود در ارتباط با فعالیتهایش در امور حقوق زنان دستگیر شده است.
از مقامات ایران بخواهید تا آن زمان از شکنجه و بد رفتاری با او جلوگیری کنند و به او اجازه مالقات فوری و منظم با خانواده و
وکیلش داده شود و هرگونه مراقبت پزشکی مورد نیاز او در اختیارش قرار گیرد؛
به مقامات ایران یاد آور شوید که آزادی بیان و تشکل یکی از حقوق تضمین شده در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که
ایران عضو آن است.

لطفاَ درخواست خود را تا قبل از  16مارس  2010به این آدرس ها بفرستید:
رئیس کل دادگستری استان تهران
علیرضا آوایی
ایران -تهران ،خیابان کریم خان زند،
حوزهریاست قوه قضائیه
خیابان سنایی ،نبش کوچه ،17
پالک 152
پست الکترونیکی:
avaei@Dadgostarytehran.ir
خطاب :آقای آوایی عزیز

رئیس قوه قضائیه
آیت هللا صادق الریجانی
حوزه ریاست قوه قضائیه
ایران -تهران،خیابان ولی عصر
پایین تر از سهراه جمهوری اسالمی
کد پستی 1316814737
پست الکترونیکی :از طریق وبسایت
http://www.dadiran.ir/tabid/75/Defoult.aspx
مستطیل اول :اسم خودتان
مستطیل دوم :نام خانوادگی خودتان
مستطیل سوم :آدرس پست الکترونیکی خودتان
خطاب :عالیجناب

دبیرستاد حقوق بشر
محمد جواد الریجانی
ایران -تهران،خیابان ولی عصر
پایین تر از سهراه جمهوری اسالمی
کد پستی 1316814737
فاکس00982133904986 :
پست الکترونیکی:
bia.judi@yahoo.com
در موضوع بنویسید
خدمت محمد جواد الریجانی
خطاب :آقای الریجانی عزیز

لطفا" یک نسخهاز نامه تان را به هیات دیپلماتیک ایران در کشورتان بفرستید .لطفا" با دفتر عفو بین الملل کشورخودتان در مورد فرستادن نامه
بعد از تاریخ اشاره شده تماس بگیرید.
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اقــــــــــــدام فوری
بازداشت فعال حقوق زنان
اطالعات بیشتر
سمیهرشیدی قبال" در جریان تظاهرات ضد دولتی در  4نوامبر  2009که سالگرد حمله به سفارت آمریکا در تهران در سال  1979بود ،به
مدت دو روز بازداشت شده بود .او بعد از تظاهراتی در تهران در ژوئن  2006که توسط نیروهای امنیتی به شدت سرکوب شد ،از ادامه
تحصیل بهمدت یک ترم محروم شد .وقتی او امسال تالش کرد به تحصیلش ادامه دهد متوجه شد که «ستاره»ای در پرونده خود دارد .این
روندی است که مقامات ایران برای جلوگیری از ادامه تحصیل دانشجویانی که فعالیت سیاسی یا فعالیت های دیگری دارند ،بهکار میبرند.
مصاحبه ای با سمیه رشیدی را می توانید در این وبسایت بخوانیدhttp//:signforchange.info/English/spip.php?article386 :
وهمچنین میتوانید ویدیوی سخنان وی در مورد کارهایش را در این وبسایت ببینید:
http//:signforchange.info/English/spip.php?article634
کمپین برای برابری که به کمپین یک میلیون امضا هم مشهور است فعالیتی مردمی برای حقوق زنان ایران با هدف پایان دادن به تبعیض علیه
زنان در قوانین ایران است .این کمپین که هدفش گردآوری یک میلیون امضای ایرانیان برای تغییر قوانینی که تبعیض علیه زنان قائل میشود در
ماه آگوست  2006شروع بهکار کرد .بیشتر از پنجاه نفر از فعالین کمپین به علت فعالیتهایشان برای کمپین دستگیر شدهاند .برای مثال،عالیه
اقدامدوست که به علت شرکت در تظاهرات مسالمت آمیزی که خواستار حق برابر برای زنان بود ،به سه سال زندان محکوم شده ،در حال
حاضر در زندان بهسر می برد .وبسایت کمپین ،تغییر برای برابری ،حداقل  21بار توسط مقامات ایران فیلتر شده است.
در ماه آگوست ،در اولین دادگاه از سلسله «دادگاههای نمایشی» کسانی که بعد از انتخابات مورد اختالف ریاست جمهوری در ماه ژوئن دستگیر
شده بودند ،دادستانی از جنبش حقوق زنان به عنوان بخشی از «انقالب مخملی» با هدف براندازی نظام اسم برد .در آن دادگاه از نوشین احمدی
خراسانی و پروین اردالن ،دو عضو برجسته کمپین برای برابری ،و شیرین عبادی برنده جایزه نوبل و حامی کمپین از سرآغاز آن ،بهعنوان
رهبران بخش هایی از جنبش زنان اسم برده شد ،با وجود این که آنها تحت محاکمه قرار نداشتند.
در اواخر اکتبر فعالین کمپین برای برابری احضاریه هایی دریافت کردند و برخی از آنها از جمله مهرنوش اعتمادی و هایده تابش دستگیر
شدند (نگاه کنید به  .( UA333/09, AI Index MDE 13/127/2009آنان هم اکنون آزاد شدهاند .بقیه ممنوع الخروج هستند (نگاهکنید به:
ایران :موج تازه ارعاب و اذیت فعاالن حقوق زنان باید پایان یابد 5 ،نوامبر ،2009
.) http://www.amnsty.org/en/library/info/MED13/117/2009/en
عفو بین الملل از این بیم دارد که این گونه دستگیری ها و آزار و اذیتهای فعاالن حقوق زنان شروع سرکوب تازه فعالیتهای مسالمت آمیز آنها
باشد.
برای اطالعات بیشتردر مورد سرکوب فعاالن کمپین برای برابری،نگاه کنید به :ایران :مدافعان حقوق زنان با سرکوب مبارزه می کنند ،فوریه
 .AI Index MED 13/018/2008, http//:amnesty.org/en/library/info/MED13/018/2008/en. ،2008برای اطالعات بیشتر
در مورد حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری لطفا" نگاه کنید به :ایران :اعتراض به نتیجه انتخابات؛ تشدید سرکوب ،دسامبر ( ،2009
(Index MDE 13/123/2009 http://www.amnsty.org/en/library/info/MED13/123/2009/en

