
شهلة انتصاري
إيران: المدافعون عن حقوق المرأة يتحّدون القمع

«إذا أُلقي اليوم بمجموعة من ناشطات الحركة
النسائية في سجن إيفين، فتنطلق أصواتهن من حناجر

أخرى... سنصنع نهراً من أصواتنا».
 من بيان «ال يمكن سجن النهر» صادر عن الميدان (ميدان المرأة) 

وقعت عليه شهلة انتصاري

شهلة انتصاري أخصائية  اجتماعية وناشطة 
حقوق إنسان معروفة جيداً وعضو في 

الحملة من أجل المساواة التي تهدف إلى 
جمع مليون توقيع من اإليرانيين للمطالبة 

بمساواة المرأة بالرجل بموجب القانون. وتواجه 
السجن بسبب دورها في تنظيم مظاهرة جرت 

في يونيو/حزيران 2006 دعت إلى وضع حد 
للتمييز القانوني ضد المرأة في إيران.

وقد ألقت الشرطة القبض عليها في صبيحة 
المظاهرة واحُتجزت كما ورد لمدة يومين. 

وفي إبريل/نيسان 2007 أُدينت بتهم المساس 
باألمن القومي وُحكم عليها بالسجن لمدة 

ستة أشهر مصحوبة بـ 30 شهراً إضافياً مع 
وقف التنفيذ لمدة خمس سنوات. وتظل 

طليقة بانتظار البت في االستئناف الذي قدمته.

بادروا بالتحرك اآلن:
ابعثوا برسائل مكتوبة بلغة مهذبة إلى رئيس السلطة القضائية.

◼ ادعوا إلى نقض اإلدانة وإسقاط جميع التهم المنسوبة إلى شهلة 
انتصاري والمتصلة بالحملة السلمية التي تقوم بها لمساواة المرأة بالرجل 

في الحقوق في إيران.
◼ حثوه على إعادة النظر في التشريعات اإليرانية بقصد وضع حد لكافة 

أشكال التمييز القانوني ضد المرأة.

ابعثوا برسائل إلى: 
رئيس السلطة القضائية

حوزة رياسة القوة القضائية
شارع باستور، جادة والي أسر، جنوب سراط الجمهوري 

طهران 1316814737، الجمهورية اإليرانية اإلسالمية
طريقة المخاطبة: سماحتكم

بريد إلكتروني: info@dadgostary-tehran.ir (سطر الموضوع: لعناية آية الله شهرودي)

أوقفوا العنف 
ضد المرأة

كما تواجه شهلة انتصاري عقوبة محتملة 
أخرى في أعقاب إلقاء القبض عليها مع 32 
امرأة أخرى في 4 مارس/آذار 2007. وُقبض 
على معظم النساء أثناء احتجاجهن في 
محاكمة شهلة انتصاري وأربع نساء أخريات 
اتُهمن بتنظيم مظاهرة يونيو/حزيران 2006.

وأُخلي سبيلها بعد أربعة أيام واتُهمت فيما 
بعد «بالتجمع والتواطؤ بقصد إلحاق الضرر 
باألمن القومي وتعكير صفو النظام العام 

وعصيان أوامر الشرطة». ولم يصدر بعد أي 
حكم عليها.

وخسرت شهلة انتصاري وظيفتها بعدما 
تبين أنها وزعت منشورات للحملة من أجل 

المساواة في مكان عملها.

تواجه السجن بسبب 
دورها في تنظيم 

مظاهرة
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إيران: 
المدافعون عن 

حقوق المرأة 
يتحّدون القمع

 أوقفوا العنف 
ضد المرأة


