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  شهادتنامه
  

 .پيش از ترك ايران به حرفه وكالت اشتغال داشتم. دارم سي و شش سال و نام من شادي صدر است .1

و  1385يك بار در سال حقوق بشري بازداشت كردند،  هايفعاليت دليلرا به ن بار م دو بارمقامات ايراني  .2
در جريان رفتن به  در ايران 1388خرداد ، يك ماه پس از انتخابات مورد مناقشه 1388تير آخرين بار در 
 ازدر آنجا . را به دفتر پيگيري تهران و سپس به زندان اوين بردندن مردان لباس شخصي م. يك تظاهرات

دو  پس از تقريباً. متهم كردند از طريق ايجاد اغتشاشاقدام عليه امنيت ملي به  كرده و من را بازجويي نم
 .ميليون توماني آزاد شدم اهپنج قرار كفالتتوديع  هفته بازداشت، با

اولين كيفرخواست دادستان كل تهران عليه متهمين  ،1388دهم مرداد . آزاد شدم از زندان 1388تيرماه  8 .3
ليدرهاي زيرمجموعه «از من به عنوان يكي از  اًكيفرخواست مشخص. دشصادر انتخابات اغتشاشات بعد از 

تأمين امنيت خود  براي عليه من تهاماتبا توجه به جديت ا. ياد كرد» كودتاي مخملي پروژه«در  »زنان
 . رفتمگتصميم به ترك ايران 

، 1389ارديبهشت در . دو روز پس از صدور كيفرخواست ايران را ترك كرده و از مرز تركيه رد شدممن  .4
زندان و شالق سال  6به  غياباً 1385اسفند را به خاطر اتهامات مربوط به بازداشت ن گاه انقالب تهران مداد

 .ام بازنگشتهايران به به تركيه ديگر پس از فرار . محكوم كرد

  پس زمينه    

قانون يكي از بنيانگذاران كمپين همچنين . مبشر، فعال حقوق زنان و نويسنده هست من وكيل حقوق .5
، اولين منبع اينترنتي براي ثبت فعاليتهاي فعاالن حقوق زنان »زنان ايران« مؤسسينو از  بودهنيز سنگسار  بي

 .باشم ميدر ايران 

تا زمان بازداشت در اسفند سيس كرده و أبراي ارائه مشاوره حقوقي به زنان ترا  »هيار«مؤسسه من همچنين  .6
 .توقيف كردرا  »هيار«مؤسسه ايران رژيم ، بازداشت مناندكي پس از . بودم آندير م 1385

  بازداشت پس از انتخابات

نماز جمعه در راه شركت در هنگامي رخ داد كه من  و 1388تيرماه  26در ايران روز  آخرين بازداشت من .7
 .بودمبا امامت اكبر هاشمي رفسنجاني 

به با آنها  و حركت) د نجات اللهياستا(در انتهاي خيابان ويال  خود مالقات با دوستاندر آن روز برنامه من  .8
صبح زود بود و خيابانها هنوز . دمخود بو دوستانر حال گفتگو و خنديدن با من د. سوي نماز جمعه بود

 .ندشلوغ نشده بود



 15از  3صفحه                   شهادتنامه شادي صدر

 
توانست  و هيچ اتومبيلي نمي شده بودندبا نزديك شدن به خيابان ولي عصر متوجه شدم كه خيابانها بسته  .9

 .مشكوك در خيابان پارك شده بود يخاكستري به نحو ييپژو. وارد آنها بشود

يكي از  مأموراننخست . »بگير را اونو«يكي فرياد زد  .ندلباس شخصي به سمت من آمد مأمورسه  ناگهان .10
 شوكه شده بودمآنقدر  در ابتدا من. ن بودم دستگيريآنها  قصد گرفتند اما بعد متوجه شدم كهدوستان من را 
فرياد براي آزاد كردن من شنيدم كه  را مي صداي دوستان خود. ر اتومبيل نشستمو دم ردكنكه اعتراض 

از اتومبيل بيرون پريدم . ندبود حكمي نشان ندادهبه من پس از آن به خود آمدم و متوجه شدم كه . زدند مي
داخل از نشان دادن حكم خودداري كرده و فرياد كشيدند كه به  مأموران. كردمرا حكم ديدن و درخواست 

 .اتومبيل برگردم

لباس شخصيها با اين كار  حواس م بدهم واندوستيكي از را به  خود كيفتا تالش كردم من در همين حال،  .11
اعث شد بخيابانها خلوتي سفانه أمت. از اين فرصت و حواس پرتي آنها استفاده كرده و فرار كردم. پرت شد

 روسري و مانتوي من را از در حين تعقيبدويد و ال من دنببه يكي از آنها . شوندبمتوجه فرار من آنها كه 
 .به سمت اتومبيل كشاندا گرفت و او در نهايت من ر. تن من بيرون كشيد

را به پايين فشار دادند تا متوجه نشوم  نم لباس شخصي سر مأموراتومبيل، سه  اخلپس از هل دادن من به د .12
  .شدم ه ميبرد 1سيم براي من روشن كرد كه به دفتر پيگيري برند اما گفتگوي آنها با بي ا به كجا مين رمكه 

  بازجويي در دفتر پيگيري

بعد  4يا  3تا ساعت . دومي بودم كه آن روز بازداشت شده بود نفر. صبح به دفتر پيگيري رسيدم 11ساعت  .13
يك از  هيچ. ه بودندزدمن چشمبند  هب. ه بودشدگان دفتر را پر كرد از ظهر جمعيت انبوهي از بازداشت

 آنهايكي از . ام دو زن اعالم شدن. بودندآشنا ن راي منب خواندند بلند ميبا صداي شدگان كه  بازداشتاسامي 
 .داشت يتر مسنصداي جوان و ديگري صداي 

به سوي نماز هنگام بازداشت در حال حركت  كهدانستند  بازداشت كننده من مي مأمورانمتوجه شدم كه  .14
تلفن من شنود كه كنم  مي تصور. ردن من در مسير نماز جمعه بودبازداشت ك مانقصد آنها هجمعه بودم و 

مربوطه دوستان  مأمورانم كه هست بر اين باور. را به دست آورده بودند اتن طريق اين اطالعآو از داشت 
 .كردند دنبال مي من من را تا زمان بازداشت

بردند و به مدت سه ساعت مورد  يبه اطاق ديگر از جمعيت جدا كرده ورا ن م مأموران ،در دفتر پيگيري .15
يكي . را ديدمآنها  دانم و فقط صورت را نميم آنها را استنطاق كردند كه نان دو مرد م. بازجويي قرار دادند

                                                            
اين دفتر در خيابان ولي عصر تهران واقع . دهد ره اي است كه پرسنل وزارت اطالعات ايران را در خود جاي ميدفتر پيگيري ادا  1

  .، بسياري از فعاالن حقوق زنان براي بازجويي به آن دفتر برده شدند2009پس از انتخابات مورد مناقشه تابستان . است
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 يقد بلند. هاي جنبش زنان در وزارت اطالعات بود او مسئول پرونده. را از بازجويهاي قبلي به ياد آوردم

 .به من نگفت را خود داشت و نام

آيد كه  من و دوستان فعال من در جنبش زنان در بازجوييهاي بعد از انتخابات به نظر مي تجربهبا توجه به  .16
 بازجويي كه قبالً. ندارندكنترل امور را در دست ديگر بودند فعاالن زن  ازبازجويي مسئول  ي كه قبالًگروه

او به دانم آيا  نمي. ديگر آنجا نبود ه بوددكرد بازجويي را در موارد متعدن هاي زنان بود و م مسئول پرونده
در دفتر عنوان عضو سابق گروه بازجويان  هبمردي كه . يا اخراج شده است هي ديگري منتقل شد شعبه

ن م اندر بازجوييهاي بعدي در اوين، بازجويان چشم. را گرفته است يجاي نفر قبل حتماالًشناختم اپيگيري 
اما از صداي افراد . مشخصات آنها را ديده و بشناسمدادند تا نتوانم  رو به ديوار قرار مين را مبستند يا  را مي

 1386در بازداشت خود در سال  كه قبالً و ديگر همانهايي تازه بودند اشخاصيتوانم بگويم كه  داخل اتاق مي
 . نبودند درگير بودم آنهابا 

بارها براي  1386و  1385هاي  آشنا بودم چون در سال من با ويژگيهاي گروه قبلي بازجويان به خوبي .17
در نگريست و  با سوءظن ميكه من مؤسس آن بودم  »راهي«مؤسسه حكومت به . بازجويي احضار شده بودم

تا زماني كه در . قرار داد هاي متعددبازرسي و نظارتمورد  خودسرانهدفتر را به طور  1386و  1385سالها 
بازرسي در ارتباط با اين من  ،صادر شد رژيمتوسط » راهي«مؤسسه دائمي  توقيف دستور 1385خر اسفند اوا

 .شدم براي بازجويي احضار مي و جستجوها

اسم (مدير گروه مهدوي نام داشت . نكردخاصي  تغيير 1387آبان تا كه گروه بازجوها كنم  فكر مي  .18
 .شد انده ميفروتن، خاكزاد يا خاكپور نيز خو انندكه اسامي ديگري م) مستعار

مأموران امنيتي حدود شش ماه پيش از انتخابات رياست جمهوري ، 1387آبان يا آذر در زنم كه  حدس مي .19
هنگامي كه از مردي كه در دفتر پيگيري شناسايي كرده بودم . كردندتغيير مسئول فعاالن جنبش زنان 

 .»به تو چه؟ اينجا نيست«پاسخ داد  ا تنديفروتن كجاست او ب كه پرسيدم

هاي زنان  اين افراد پرونده. بلي رفته بودند اما اين موضوع براي من عجيب بوددانستم چرا گروه ق دقيقا نمي .20
. زنان را مورد بازجويي قرار دادندجنبش صد فعال و حامي بيش از كردند و  سال دنبال مي 6تا  5را براي 

من آن قدر در مورد شما خانمها «من، گفت  يك بار فروتن، بازجوي. دانستند را مييات يجزبسياري از آنها 
خود را چه زماني  را امتحان كنيد و بپرسيد پروين اردالن اولين دندانن ه اگر قرار بود ماطالعات دارم ك

 .»مي توانم به شما بگويم درآورد

دم كه موضوع تغيير بازجوها را با ديگر فعاالن زن در ميان گذاشتم به اين نتيجه رسي بعدها، هنگامي كه .21
مجبور به ترك مقامهاي افراطي نبوده و  ندخواست احمدي نژاد مي آنطور كه افراد دولتگروه مزبور احتماالً 

صرفاً گروه قبلي بر موضوعات امنيتي تمركز داشتند اما بر اين باور نبودند كه اگر كسي با آنكه . خود شدند
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گروه رسيد كه تصور  به نظر مي، قابالًتم. ارددحكومت را طرفدار حقوق زنان است پس حتماً قصد براندازي 

 . تغيير رژيم هستندطرفداران سرسخت فعاالن حقوق زنان  تماميكه  بودتازه بر اين 

. ندشتهاي قبلي من دسترسي ندا و به پرونده باره من اطالعات زيادي نداشتندكردم كه بازجويان در ميحس  .22
زنان هستم و عليه سنگسار فعاليت گروه ميدان نكه من عضو اي من، يات زندگييبه عنوان مثال، آنها از جز

را مطالب  فروتن بود اين گروهفقط اولين بازجوي من در دفتر پيگيري كه عضو . خبر نداشتند ،كنم مي
 - و بودا گروهبا فروتن و  ضاد فاحشدر تآنها فقدان اطالعات . دانستند بازجوهاي بعدي نمي و دانست مي

گروه قبلي حتي از توافقهاي دروني . ما چيست ما به كدام گروه تعلق داريم، فعاليت آنها مي دانستند كه
 . داشتند اطالعاعضاي جنبش زنان 

ايجاد  سر و صدابيخود « دهد و ما فقط  ا به من گفتند كه جنبش زنان هيچ كار مفيدي انجام نميهاين بازجو .23
دولت را به خود  مثبت يلي سعي كرده اقداماتآنها به من گفتند كه جنبش زنان بدون هيچ دل. »كنيم مي

گيرد جنبش زنان هيچ نقشي در  گفتند كه اگر دولت ايران تصميم به اصالح قوانين مي آنها مي. نسبت دهد
در دادم كه جنبش زنان  من در مقابل پاسخ مي. گيرد مي تصميمبه صورت مستقل اين تغيير ندارد و دولت 

به دست در غير اين صورت چرا دولت سي سال پيش  رده است،ك ككمبه مرحله كنوني دولت رسيدن 
 . اين اصالحات نزد

آنها از من . تمركز داشت از كشور فعاليتهاي من با مخالفان سياسي خارجادعاي بر مخصوصاً گروه تازه  .24
 .ندي هستانسكچه ام و افراد مورد تماس من در ديگر كشورها  پرسيدند كه به كجا سفر كرده مي

كه شايد كردم  يم احساس. يا خيربودند مسائل زنان  مسئول كار بري جديد فقط هاكه بازجو هميدمف نمي .25
موريت ويژه براي دنبال كردن جنبش أگروه بازجويي زنان ديگر وجود خارجي نداشت يا گروه خاصي با م

كه شايد  مرسيديجه نتكم كم به اين . بسيار بدتر از گذشته بود منرفتار گروه جديد با . زنان وجود نداشت
مخصوص وزارت  209را در بند ن اما آنها م. باشد داشته حقيقت هبه قوه قضايي 2سپاه پاسداران نفوذشايعه 

را ن كه مواملي بنابراين مشخص بود ع. است سپاه مخصوصكه  305نگاه داشتند و نه در بند اطالعات 
 .كردند از وزارت اطالعات بودند بازجويي مي

در ميان با يكديگر  خود را آنها نتايج كارهاي. خود مشكل داشتند رونا دههاي مختلف بازجو همچنين گروه .26
 .متفاوت بود به طور فاحشيسطح دانش و مهارت آنها نيز . ارتباط نداشتند يكديگربا  ند و ظاهراًگذاشت نمي

 بارهو دركرده ت مخالف خود با بازداشت غيرقانوني. دمكربحث با بازجوي خود بسيار در دفتر پيگيري  .27
، آنها زندان اوين انجام شدند 209كه در بند  اين و ديگر بازجوييها طي. كردم مسائل زنان با آنها بحث مي

                                                            
را  سپاه نيروهاي شبه نظامي بسيج. گذاري شد پايه 1357 انقالب سال بعد ازكه  اي از نيروهاي نظامي ايران است سپاه پاسداران شاخه2

  .هستند 1388خرداد  تحت كنترل خود دارد كه مسئول بخش عمده خشونتها در اعتراضات پس از انتخاباتنيز 
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را در مورد ن آنها نظر م. در حركت بودمنماز جمعه وي به سشدم بازداشت هنگامي كه چرا  كه پرسيدند مي

 . ام يا خير ي دادهأا ركه آيخواستند بدانند  مينتيجه انتخابات پرسيدند و 

در مورد  وصخصه ب ،در بازجوييهاي بعدي پرسشهاي زيادي در مورد جنبش حقوق زنان از من داشتند .28
كه در  پرسيدند ميآنها . مه بوددر آنها شركت كردبه خارج از كشور و كنفرانسهايي كه  من مسافرتهاي

توسط چه كساني و هزينه سفر  ندكرد را براي سخنراني دعوتن م چه كسانيخارج با چه كساني بودم، 
 .شد پرداخت مي

هنگامي كه مؤسسه . شدند مي غيردولتي هلندي ربوط به كار من با هيووس، سازمانمبخش زيادي از پرسشها  .29
. هيووس به اين گروه كمك مالي كردفعال بود م هنوز ه بوداندازي كرد من راه راهي كهمشاوره حقوقي 

اي  آنها پرونده. هي را بستندا، دادگاه انقالب و وزارت اطالعات ر1385 اسفندپس از بازداشت من در 
 .)به دادگاه فرستاده نشد پروندهگرچه اين (را متهم به اقدام عليه امنيت ملي كردند  مؤسسهتشكيل دادند و 

كار  هيووسبا  در چارچوب مؤسسه راهي را بستند و ديگر نگذاشتند كه ما مؤسسهحساب بانكي  همچنين
 .نيمك

پرونده بازداشت سال . شد هي مطرح ميار باپرسشهايي در مورد رابطه هيووس  ،نم بازجوييهاي  در همه .30
من به بازجويان . بودهيووس  توسط» راهي«پرداخت شده به پول  ابط بتي مرتهاماتشامل امن  1385
ا را ههمان سوالوباره درا در بر دارد ولي آنها مورد نياز آنها گفتم كه پرونده قبلي من اطالعات  مي
ريخته  »هيار«شد، چطور پول از هيووس به حساب  تعيين مي »هيار«اينكه چگونه بودجه  .پرسيدند مي
من به بازجويان . كردم و چرا براي اين كمك مالي مجوز نگرفتم چگونه اين پول را مصرف ميمن شد،  مي
 .ودبه سه سال قبل بمربوط  مسئلهم چون اين شتندا خاطرجزئيات را به   گفتم كه همه مي

  انتقال به زندان اوين

 دفتر پيگيري هدايت كرده خارج ازرا به ن مقامات مسئول م همان روزي كه بازداشت شدم شب 10ساعت  .31
به ن ار ديگر سر مب. ه داشته شده بودند جاي دادنداپژو با دو زن ديگر كه در دفتر پيگيري نگ ياتومبيل در و

 وسيله وارد كردن شوك مأموران. رفتيم كه به طرف كدام مقصد ميمتوجه نشوم دادند تا  فشارپايين 
 .دبشوباالي سر ما آويزان كردند تا اگر تكان بخوريم به ما شوك وارد  يالكتريك

اولين توقفگاه براي . يمفتر كجا مي كه دانستم سرهاي ما را پايين نگاه داشتند من مي با آنكه مأموران .32
 209را به بند ن م احتماالً. با روش آنها آشنا بودممن . ز دفتر پيگيري زندان اوين بودشدگان پس ا بازداشت

 .بردند ميبود زندانيان سياسي محل نگهداري كه 
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. چشمبند را برداشتند اًبراي گرفتن عكس موقت. زدچشمبند ه من فسر تحويل گيرنده باوقتي كه رسيدم   .33

ه بودند به سلولي كه افراد كه با من آورده شد يدو زن ديگر. انفرادي بردند سلول محافظان زن مرا به
 .گفتند را به منمطلب اين  دوباره آنها را ديدمكه  بعداً. برده شدندديگري در آن بودند 

را جستجوي بدني كردند و همه ن م. همراهي كردند 209را تا سلول انفرادي در راهروي بند ن محافظان م .34
 .بپوشم دادن تاو لباس زندان  من را، ساعت مچي و عينكاز جمله  ،گرفتند از را چيز

به زندانبانان . دهمبتوانم بدون عينك چيزي را ببينم و كاري انجام  من نمي. سر عينك با آنها درگير شدم .35
با را در مدت زنداني بودن  خود عينك تا بار ديگر كه در زندان بودم آنها به من اجازه دادنديكگفتم كه 

ه داشتن عينك را به من اي نگ اي تصويب شده كه اجازه محافظان به من گفتند كه قانون تازه. منگاه دارخود 
آنها از . هستمكور  تقريباً عينكبا آنها در اين مورد وارد بحث شده و به آنها گفتم كه من بدون . دهد نمي

به آنها گفتم كه اين . ارمتحويل عينك خودداري كردند و به من گفتند كه در زندان به ديدن چيزي نياز ند
 توانم به دستشويي بروم؟ چگونه مي—امر صحيح نيست

صبح روز بعد بيدار شدم و آن روز براي بازجويي برده . رفتم كه بخوابم. بود شدهديگر شب در اين هنگام  .36
 . پس دادندبه من براي بازجويي عينك را . صبح بود يا عصر دارم كهياد نبه . شدم

جز چاي ه در سه روز اول در اوين ب. كردم ازجويي در اوين احساس ضعف و گرسنگي ميدر زمان اولين ب .37
محافظان به من . خوردم اعتراض به برنگرداندن عينك توسط محافظان چيزي نمي در. نخوردم يچيز و آب

 . صحبت كنمو من بايد در اين مورد با بازجو به من پس بدهند توانند عينك را  گفتند كه نمي

دهد بتواند آن را پس  او گفت كه نمي. را كردم را ديدم درخواست برگرداندن عينك خود ازجووقتي ب .38
 . داشت را از داشتن عينك باز مين چون بايد بر اساس قانون زندان عمل كند كه م

محافظان گفتند كه عينك را به هنگام غذا خوردن به . به خاطر باز نگرداندن عينك از خوردن سر باز زدم .39
به آنها گفتم تا زماني كه عينك را براي هميشه پس . انصراف كردماز خوردن باز . دهند ز پس ميمن با

در نهايت آنها قبول كرده و عينك را . ديگري را قبول نخواهم كردمعامله نخواهم خورد و هيچ  ندهند غذا
 .بدين ترتيب من آن جنگ كوچك را بردم. به من پس دادند

 بازجويي 

را مورد پرسش قرار دادند سه گروه ديگر نيز در اوين به ن دفتر پيگيري كه م ياهبازجوعالوه بر گروه  .40
 .از من بازجويي كردند استنطاق من پرداختند، يعني در مجموع چهار تيم
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ا گفتم كه قبال به اين سواالت هوقتي به بازجو. طي بازجوييها متوجه ماهيت تكراري بسياري از سوالها شدم .41

ازجوييهاي ب  آنها گفتند كه به پرونده. اند ها را نديده ام به من گفتند كه آن پرونده سخ دادهدر بازجوييها پا
 .پرسند از من ميباز ام  دسترسي ندارند و به همين دليل پرسشهايي را كه قبال پاسخ داده قبلي

  و شماره من   خانواده نام تمامي اعضاي بازجودر اولين بازجويي، . اولين و دومين بازجويي بدترين آنها بودند .42
آنها از من خواستند كه نام كاربري و كلمه ورود به ايميل و وبالگم را بر . تماس و نشاني آنها را پرسيد

پرسيدم چرا . كنم به آنها گفتم كه وبالگ ندارم ولي فكر كردند كه دارم چيزي را مخفي مي. كاغذ بنويسم
را به آنها بدهم  ايميل خودتوانم كلمه ورود به  آنها گفتم نمي به. را به آنها بدهم خود بايد اطالعات شخصي

آنها گفتند . در مراودات من با آنها وجود دارد من چون من يك وكيل هستم و اطالعات محرمانه موكالن
من به آنها يك آدرس . كنم يا خير بدانند كه آيا من چيزي را مخفي مي تا خواهند كه اين اطالعات را مي

 .ك نام كاربري قالبي دادمايميل و ي

اين . م پرسيدندهمسربا  من ايي شخصي در مورد زندگي خانوادگي و روابطهپرسش در اولين بازجويي .43
و  با شوهرم چگونه است و آيا ما خوشحال من آنها پرسيدند كه ازدواج. را آزار دادندن م واالت حقيقتاًئس

 .اختالف داريم يكديگرهستيم يا با  راضي

سوال در مورد زندگي شخصي را رها كرده و در مورد سياست پرسيدند و بعد دوباره به  ناگهانان در اين مي .44
اند يا  در اين لحظه مردد بودم كه آيا خانه را گشته. كشم پرسيدند كه آيا سيگار مي. موضوع قبلي برگشتند

اما ، نه«بازجو گفت  »اين موضوع چه ربطي به شما دارد؟ آيا كشيدن سيگار جرم است؟«: پاسخ دادم. خير
 نبازجو گفت كه اگر م. نوشم گفتم كه من مشروب الكلي نمي. »نوشيدن مشروبات الكلي جرم است

دانم و او  نمي كه من گفتم بودند؟ پيدا كرده يالكل من مشروبات چرا در خانهپس  منوش مشروب الكلي نمي
 .پرسيده و نه من بايد از كسي كه در خانه بوده اين را مي

. واالتي را پرسيدندئزجويي بعدي روز يك شنبه بود در حوالي ظهر و گروهي ديگر متشكل از دو بازجو سبا .45
طبقه . ي باال قرار دارند در طبقه 209بند  يرا به طبقه پايين براي بازجويي بردند چون سلولهان پاسداران م

 .گيرد راهرويي به سمت بيرون دارد ا در آن انجام ميهپايين كه بازجويي

  رسمياتهامات 

برده و در  اتاق نماينده دادستان كه در طبقه پايين قرار داردرا به ن پس از سومين روز در اوين، مقامات م .46
 متهم كرد كه با ايجاد اغتشاشرا ن قاضي م. خود را بشنوم رسميقرار گرفتم تا اتهامات  بازپرسبرابر 

د به نماز جمعه بروم ممكن بود اغتشاش نگذاشت مي آنهااگر كه به او گفتم . ام انداخته را به خطر امنيت ملي
و  را داشتماغتشاش  كه من قصد ايجادآنها گفتند . دنواقعي متهم كناتهامي را به ن د متوانستن كنم و بعد مي
ده شريزي  ش برنامهپي هااز مدتكردن من بدين طريق متوجه شدم كه بازداشت . كافي است همان براي آنها

 .اي نبود تصادفي و لحظه يكار و بود
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آنها گفتند كه . ده و توسط وزارت اطالعات تحت بررسي هستمبوسياسي  انرهبردر ليست به من گفتند كه  .47

قاضي به . شدم بايد بازداشت ميرا داشتم عليه مقام رهبري  به منظور اقدام گروهيك توانايي رهبري  چون
كردم آنها  چنينكردم نيازي به بازداشت من نبود ولي چون  روز خانه را ترك نميمن گفت كه اگر آن 

بازداشت من آشكارا . شدند مي روبروخطر براندازي مقام رهبري با راهي جز بازداشت من نداشتند وگرنه 
 . اقدامي پيشگيرانه بوده است

چون او  شناختم ن او را خوب ميم. بود رسهاي دادگاهبحاني، يكي از بازپسبازپرس چهره آشنايي بود،  .48
ي شيوا نظر آهاري با او  در گذشته در ارتباط با پرونده بود و همچنين 1385بازپرس پرونده مربوط به سال 

به طور وضوح حال به او گفتم كه . كردم كه چه مي پرسيداحوالپرسي كرد و سبحاني با من  3.سروكار داشتم
داند اتهامات عليه من درست  و چنانكه او ميده بودم تگير شدسبدون هيچ دليلي خوشي نداشتم چونكه 

 . شود سبحاني به من گفت كه نگران نباشم و اوضاع درست مي. نيستند

همانطور كه او گفته بود اندكي بعد از من خواسته شد كه كاغذي را مبني بر تضمين مالي پنج ميليون توماني  .49
يكي از اعضاي خانواده مبلغ مورد . ت و پاسخي دريافت نكردمسا باالمقدار آن چرا كه پرسيدم . كنم ءامضا

ا و هيعني لباس ،گرفته بودند از من انتقال به اوينهنگام كه  نم همه متعلقات نگهبانان. نظر را تضمين كرد
 .پس دادند ، به منران مايملك م

خوشحال بسيار شوم و  ه آزاد ميكردم ك فكر مي. اتفاق افتاد من بازداشتروز دو شنبه بعد از  همهاتفاقها اين  .50
انگار كه اتاق . پايين بردند  آنها من و زني را كه با من بازداشت شده بود به اتاق كوچكي در طبقه. بودم

كسي آمد و در را باز كرد و از . يمدمان تا سه ساعت آنجا م دوكن فكر مي. دبواتاق ورزش مسئوالن زندان 
دنبال  تانيم ساعت بعد به دنبال من آمدند و از من خواستند . شودبزاد آ ود روبا او ب تاخواست  مسنزن آن 

 .به طبقه باال بردنددوباره را ن اما به جاي رها كردن م. آنها بروم

براي پنج دقيقه حيرت زده بودم و . تمام نشده است منگفتند كه بازجويي . جريان چيستكه پرسيدم  .51
آن است كه زندانيان  209قانون بند . عصباني شدم بسيار نج دقيقهپس از پ. را به سلول ببرندن متا گذاشتم 

زدم  به ديوارها مشت مي. زدن فريادنبايد سر و صدا كنند اما من به اين قانون اعتنا نكرده و شروع كردم به 
 دخواه هر كاري ميتواند  كه ميبه او گفتم  ساكت باشموقتي نگهبان به من گفت كه . فرستادم و لعنت مي

ودند چون اين ه برا برگردانده بودند شوكه شدن همه در بند از اين كه م. دهم من اهميت نميجام بدهد و ان
 .رواني است  نوعي شكنجه كار آنها بهكردم كه  احساس مي. افتد نمي معموالً تفاقا

  زگشت به بازجوييبا

                                                            
كميته « حقوق زنان و بنيانگذارشيوا يكي از فعاالن شناخته شده . شادي صدر تا زمان خروج از ايران وكيل شيوا نظر آهاري بود 3
   .زندان اوين زنداني بود 209در بند  1388آذر  29 هاري از آنظر . است »زارشگران حقوق بشرگ
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را اينجا نگاه ن چرا م«: زدم يد مفريا. براي بازجويي ديگري بردند پس از بازگرداندن من به سلول من را .52

پس از و  توانند اين كار را بكنند گفتم كه نمي »دهيد؟ داريد؟ بر چه اساسي به بازداشت من ادامه مي مي
د زد كه فريارا خطاب كرد و ن بانه ماد بيبا لحني  بازجو. دنرا نگاه دارن د منپرداخت وديعه اجازه ندار
اينجا  راني چاد مي !نه تو مكن وال ميسئمن اينجا «: او گفت. مدهبواالت جواب ئساكت شوم و فقط به س

را چك ي كه من داده بودم زنم كه آنها اطالعات حدس مي. »اشتباهي داديايميلت را ورود   هستي؟ تو كلمه
 . كرده و به نادرستي آن پي برده بودند

؛ شناسم ا در جنبش حقوق زنان ميكه چه كساني ر ندپرسيد از من مي. واالت آغاز شدندئپس از آن دوباره س .53
 چه شناسم، خواستند بدانند در خارج از كشور چه كساني را مي مي. من و محل آنها هايبطانام اين افراد، ر

شناسم  وال كردند آيا فريبا داوودي مهاجر يا علي افشاري را ميئس .پرسيدمرا آنها  منظور .غير چه مخالف و
از طريق  گفتم كه او را صرفاً. شناسم، بازجو آشكارا هيجان زده شد وقتي گفتم فريبا را مي. يا خير

ام و فقط  شناسم ولي از وقتي كه وي ايران را ترك كرده با او صحبت نكرده ميفعاليتهايش در جنبش زنان 
 . ام تماشا كرده 4مريكاآهاي او را در صداي  مصاحبه

را در اختيار ندارد و ن كه او گذرنامه جديد ممتوجه شدم . او دوباره بر سفرهاي خارجي من تمركز كرد .54
تواند  گفت كه نمي. دارد را در دست دانستند مهر سفرهايي كه آنها قبال مي با فقط گذرنامه قديمي من

 .ام دقيقاً كجاست دانم كه گذرنامه و من نمياست من گفتم خانه من به هم ريخته  .را پيدا كندن گذرنامه م
 .را پيدا كنمگذرنامه توانم  مي ،كنمبجستجو  شخصاًبروم و خانه را  دهدباجازه اگر گفتم كه 

سكوالر  كشورهايبر خالف  كشور مسلمان بودند و دو اين. به پاكستان و مالزي پرسيدمن او درباره سفر  .55
مشكل داشته  اين كشورهاكردم مقامات با سفر من به  فكر نمي غربي كه مقامات به آنها حساس هستند

 .باشند

كردند  بازجوها تنفس داشتند و يادداشتها را مرور مي هنگام بازجويي. او بازجويي را متوقف كرد جاايندر  .56
اين بار وقتي كه برگشتند از من خواستند در مورد پاكستان و . چه بايد از من بپرسنداز آن  تا ببينند بعد

كشورها در اروپا نبودند و فكر اين . خواهند بيشتر بدانند چرا مي كه متعجب بودم. مالزي توضيح بدهم
 . مادواالت آنها پاسخ دئبنابراين به س. باشدوجود كردم مشكلي  نمي

پرسيد و عالقه بسياري داشت تا درباره آنچه من در آن ها  كارگاه بارهپرسش دريكسري بازجو همچنين  .57
 .شركت كرده بودم بيشتر بداند

                                                            
هاي فارسي آن با تمركز بر ايران پخش  ست كه برنامها مريكاآراديويي و تلويزيوني با پشتيباني دولت  اي مريكا شبكهآصداي  4

 .دنشو مي
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در مورد حقوق زنان در كشورهاي مسلمان انجام در پايان جلسه به من گفت كه همه كارهايي كه من  .58

با هدف  »حكومت قانون«گفت كه كنفرانسهاي  بازجو. م با هدف براندازي حكومت بوده استا هداد
 .اند براندازي حكومت تشكيل شده

چه «: جو به من گفتباز. متهم كند ترديد داشتم آنرا به ن م نسبت به آنچه ميخواست. را پرسيدم نظور اوم .59
مي روم و در مورد  ، مسلمان يا غيرمسلمان،وقتي به كشورهاي ديگركه او به من گفت  »؟فهمي نمي طور

كه مشكلي در نظام حقوقي ايران وجود كنند  ، اين كشورها تصور ميكنم حقوق زنان در ايران سخنراني مي
  .كند يانجام حركتي تشويق مثباتي در ميان مردم شده و مردم را  دارد و اين امر موجب بي

. حيرت زده شده بودم از اين اتهامات حقيقتاً. است خاورميانه بزرگ آمريكا بازجو گفت كه اين امر پروژه .60
اين مسئله اطالع  از ؟خانم صدر هچي« :برگشت و گفتمت من بازجو با حس كردن تعجب من به س

 »نداشتيد؟

. كند كار مياي  پروژهاست روي چنين سالها مريكا آ كه او گفت. هرگز در اين مورد نشنيده بودمكه گفتم  .61
تغيير قانون مربوط به زنان در  آن و يكي از نقاط محوري اسالم در جامعه است بين بردن زااين پروژه براي 

 . اسالم است

ول هيووس از دولت من اين نكته را روشن كردم كه پ. و هيووس بازگشت »راهي«سپس پرسشها به  .62
مريكا بوده و آ دارد كه اين پول ازدقيق  كه من در اشتباه هستم و او اطالع آيد اما بازجو گفت  مريكا نميآ

او . است MEPI5بود كه اين پروژه بخشي از پروژه او بر اين باور . هدف آن براندازي حكومت بوده است
توضيح دادم كه . اند را دريافت كرده MEPIپروژه ميليون بودجه  75كرد كه هيووس و سازمان من  فكر مي

مريكا اين پول آ  شكل بگيرد شروع به كار كردند، قبل از آن كه كنگره MEPIها قبل از اين كه  اين گروه
 .اين بحث نيم ساعتي طول كشيد. را تصويب كند اما او اين را نپذيرفت

 اچرا آنه بود )منبع منع شدهيعني يك (مريكا آدولت  اصالً از طرفاز او پرسيدم كه اگر پول هيووس  .63
را به ن را مطرح كنند و ممسئله چرا شش سال صبر كردند تا االن اين . كار ما را متوقف نكردندمان ز همان

 براندازي متهم سازند؟

من  ،نياد مي«به سمت من برگشت و گفت . حرفي براي گفتن نداشت حقيقتاً. اي مكث كرد او لحظه .64
كه  دانستي حتماً ميتو . الع نداشتيتوانم باور كنم كه تو از اينكه اين پروژه آمريكايي است اط نمي

مريكا دانستي كه به صورت عامل آ مي حتماً. بودندمريكا آشركت كردي به نفع  در آنها كنفرانسهايي كه
 .»كردي براي براندازي حكومت ايران عمل مي

                                                            
5 MEPI  ياMiddle East Partnership Initiative  است كه درباره كشورهاي خاور ميانه برنامه وزارت امور خارجه آمريكا

  . شد شروع 2002 سالدر 
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لي همه كند و سوادتر هستند اما كسي به آنها توجهي نميزنان در ايران از من بااز بازجو گفت كه بسياري  .65

او گفت كه من اگر . آيد زنم كه غربيها خوششان مي تريبونها به سمت من است چون من حرفهايي مي
بوده خواستند  ميقدرتهاي غربي آنچه تبعيت از  دليلام نه بر اساس شايستگي بلكه به  المللي برده جوايز بين

دادند تا من برايشان  هجايزن به مخارجي هستم و آنها  تهايدولآلت دست  او به من گفت كه من. است
 . كنمبجاسوسي 

ا همريكاييآبه نفع  ناآگاهانه اين كارها را تا حاال وگويي  راست مي، حتي اگر كنگوش «: سپس گفت .66
بنابراين شكي در اين مورد . داني چون من تو را آگاه كردم اين موضوع را مي ديگر دادي، االن انجام مي

پيدا ادامه بدهي با ما مشكل  خود اگر به فعاليتهايبدان كه بروي اما  كهدهم  اجازه مي لذا. وجود ندارد
 .كني جاسوسي است داني كه كاري كه مي ميديگر چون كرد خواهي 

در مثالً توانم  آيا مي. انجام بدهمتوانم  مي را چه كارهايي وقتي از زندان بيرون رفتم دقيقاًكه  از او پرسيدم .67
 مهر كاري بكنتوانم و  كه نمي بنويسم؟ گفت مقالهمربوط به زنان  موضوعات رهبادر »اعتماد ملي«  روزنامه

 چون هاي غرب را خواهي نوشت بنويسي ايده مقاله» كيهان« حتي اگر در روزنامهتو «. غيرقانوني است
 . »اي توسط آنها خراب شده

نويسم؟  آمريكا نمي درباره خشونت عليه زنان در كشورهاي ديگر مثل آلمان وپس از آن گفت كه چرا  .68
 .»ا دارنددشان رخو ل زنان در ايران هستم و آن كشورها كارشناس مسائلمن كارشناس مسائ«: گفتم

بكنم و چه بنويسم و نه آنكه چه چه گويد كه بايد  مي به مندارد متوجه شدم كه  هنگامدر اين  .69
 .گيرممجوز با آنها چك كنم و د بخواهم كشور را ترك كنم باي اگر ميكه گفت  او مي .محدوديتهايي دارم

ي دهد و ديگر با پرونده كار او گفت كه پرونده را به قاضي مي. سپس پرسيدم كه آيا آزاد خواهم شد .70
 .نكردندرا بازجويي ن م يگرگروه بازجويان دآن . ندارد

  بازجويي نهايي

را براي بازجويي ن من آمد و م نگهبانسه يا چهار روز پيش از آزادي،  ،من در اوين زندان  در انتهاي دوره .71
؟ مگر نگفت كه براي دبر نجا ميآرا ن چرا مكه پرسيدم . برد را به طبقه پايين مين ممتوجه شدم كه . برد

گفت . پايين جايي براي بازجويي وجود ندارد طبقهاي هگفتم كه در اتاق .»بله« :م؟ او گفتفتر بازجويي مي
ايين رفتم و آنجا تعدادي پسر جوان ديدم كه در راهرو ايستاده پ. رومب اوو فقط دنبال  يمنگو زيكه چي
را بستند ن چشم م. گذاردندآنها همه ما را درون يك ون . برويم كه گفتندمسئوالن وقتي كه رسيدم . بودند

 .مردها را در عقب جاي دادند .اندندو در صندلي جلو كنار راننده نش
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ساختمان . كنم مجموعه اوين را ترك كرديم فكر نمي. بردند آنها ما را به ساختماني شبيه به يك مدرسه .72

يك راهروي دراز داشت با كالسهايي در دو طرف راهرو و نيمكتهايي كه در طرف ديوار راهرو قرار 
 . گرفته بودند

موران از كنار من گذشتند و أبه ياد دارم كه دو تن از م. بردند ته راهرو را به آخرين نيمكتن پاسداران م .73
بر سر  يرا نشناختند چون چشمانم بسته بود و چادرن كنم به سادگي م فكر مي »؟ستكي راين ديگ«ند گفت

موران به أيكي از م. بودم و در ميان جمعيت تابلو شده بودم حاضركنم تنها زن  همچنين فكر مي .داشتم
 .»است او شادي صدر«آهستگي گفت 

مرد در اتاق  20تا  15آمد كه  به نظر مي. شنيدم مي امردان ركتك خوردن دقيقه، صداي  15تا  10پس از  .74
 .زدند آنها را ميتركه چوب و مشت و لگد بودند و با 

ا فهميدم هسوال البالياز . پرسيدند زدند و همزمان از آنها سواالتي مي شنيدم كه بازجوها اين مردان را مي مي .75
بازجوها به آنها انواع فحش را . گرفته بودند دستگيري من،همان روز  ،كه همه اين افراد را در نماز جمعه

هايي  و گلوله مهيبي يصدامانند همه چيز ؛ گذرد فهميدم چه مي پس از ده دقيقه، ديگر نمي. كردند نثار مي
 . آمدند مي من سر طرفبود كه به 

 كشيدم تا كسي نفهمد دارم خود چادر را روي صورت .لرزيدم و از ترس مي احساس بسيار بدي داشتم .76
كنم مردان را براي  فكر مي. و شكنجه، راهرو ساكت شدكتك صداي تحمل پس از چهل دقيقه . لرزم مي

 .شنيدم بردند و من ديگر صدايي نمي هاادامه بازجويي به داخل اتاق

توانستم روي  آن قدر حالم بد بود كه انگار نمي. بردند هااتاق ي ازرا براي بازجويي به يكن سپس آنها م .77
را روي نيمكت  خود خواستم آنها بفهمند چه احساسي دارم به همين دليل دست نمي. بايستم خود يهاپا

 . كردند بازجوييمن را براي سه ساعت  يتاقاآنها در . بلند كردمگذاشته و با نيروي دستان خود را 

ت نماز جمعه آنها پرسيدند چرا در روز بازداشت به سم. بودمن قبل از آزادي از اوين اين آخرين بازجويي  .78
خواستم  واالت بسيار دشوار بود چون نميئپاسخ به اين س. رفتم و چه نظري در مورد حكومت اسالمي دارم مي

. پذيرم را نمي واليت فقيهخواستم اين احساس را به آنها بدهم كه حكومت  دروغ بگويم و در عين حال نمي
 . توضيح دهمظه لحظه به لحبازجو از من خواست رفتن خود به نماز جمعه را 

خواهد  پس از اتمام كار، بازجو به من گفت كه مي. ماجرا را به تفصيل روي كاغذي كه بازجو داد نوشتم .79
 .را دادم همسرم  موافقت كردم و شماره. چك كند نمهمسر داستان را با 

اي كه  روندهرم ترك كرد از فرصت استفاده كرده و نگاهي به پهمسبه زدن وقتي بازجو اتاق را براي تلفن  .80
چه زماني بر خواهد گشت يا  كه او دانستم چون نميبسيار خطرناك بود اين كار . جا گذاشته بود انداختمبر 

. با اين حال، جلو رفته و به پرونده نگاهي انداختم. كرد ضبط ميكه حركات من را  اگر دوربيني در اتاق بود
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همچنين در پرونده . را در بر داشتن همراه مآنجا بود كه همه مدارك كامپيوتر و تلفن  .دي.يك سي

بازداشت و درباره نوشته و در آن  من بود كه يكي از دوستان روزنامه نگار »اعتماد ملي«مطلبي از روزنامه 
افراد زيادي بعد از انتخابات . وقتي داستان را ديدم، احساس راحتي كردم. ده بودكربحث ن زنداني شدن م

وقتي كسي در زندان است فراموش نشدن . نگران بودم كه فراموش شده باشم بازداشت شده بودند و من
 . اهميت داردبراي او 

. پس از آن كه مقاله را ديدم همه مطالب را در پرونده در جاي خود قرار دادم و سپس بازجو وارد اتاق شد .81
 و كند مي گفتم كه چه تفاوتي. همخوان استم از آن صبح با گزارش من همسراو گفت كه گزارش 

 .يا نه متوان فهميد كه آيا راستگو هست يات چه اهميتي دارند؟ بازجو گفت از اين طريق مييجز

 .ما ي دادهأچيست و در انتخابات به چه كسي ر منايدئولوژي  كه از من پرسيد. واالت ادامه يافتئس .82

نجا آام و بايد از  را گذاشته خود يوديعه مالاند،  نجا نگاه داشتهآغيرقانوني  را دوباره گفتم كه من به بازجو .83
 .»آزاد خواهيم كردتو را ما  ،باشد«او گفت . مرخص شده باشم

  آزادي و اولين محكوميت

هنوز تا زماني كه . را به من بازگرداندندن پس از آخرين بازجويي، چهار روز ديگر گذشت تا مايملك م .84
كردم كه  شد فكر مي هر وقت در سلول باز مي. درا آزاد خواهند كرن كردم كه م آزاد نشده بودم باور نمي

 .را براي يك بازجويي ديگر خواهند بردن م

اما . قصد ترك ايران را نداشتم يآزادهنگام . سرانجام از زندان آزاد شدم 1388مرداد  7 صبح روز چهارشنبه .85
را خوانده  كيهان او روزنامه؛ خط بودپشت  يدوست. تلفن زنگ زدهنگام بيدار شدن از خواب شنبه بعد يك

ه عنوان يكي از اسم من نيز ب. وقايع بعد از انتخابات صادر شده است كيفرخواست متهمينگفت  بود كه مي
 .براي براندازي حكومت ايران ذكر شده بود »مخمليكودتاي «زنان در رهبران زيرمجموعه 

آراميهاي بعد از انتخابات انبري رهمن در ارتباط با  نام گرچهاآن بود كه  كيفرخواستنكته جالب در مورد  .86
تمركز اوليه در . در بازجوييهاي من تمركز اصلي بر ارتباط من با جنبش سبز نبوداما ذكر شده بود 
 .خواهد حكومت ايران را براندازد بر اين بود كه من عامل جنبش زنان هستم كه مي بازجوييها ظاهراً

 بارهخبري در يگزارش كهدم بوتلويزيون  رحال تماشايدآن شب، . جدي بود بسياراتهام براندازي حكومت  .87
در آن لحظه . ندكرد اعترافات محمد علي ابطحي و چند نفر ديگر را پخش مي. پخش شد كيفرخواست
نيز متهم به همان جرايم را ن خواستند م كه مقامات دولتي مي نداشتم شك. ن روشن شدم ذهنچراغي در 

را عليه خود و جنبش  جرايميكنم و باجباري  يت فشار و شكنجه اعترافگردانند تا تحبازنند و به زندان ك
ساعت بعد در تركيه  48. تصميم گرفتم كه ايران را ترك كنم و خواستم اين اتفاق بيفتد نمي. زنان بپذيرم

 .بودم
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 فرار از ايران

مقامات مربوطه حتي . متوانستم كشور را به مقصد تركيه ترك كن مي قانوناً بودمنممنوع الخروج از آنجا كه  .٨٨
 .زدند ميتلفن پس از ترك ايران به خانه من 

 هنوز. دريافت كردم خود 1385اسفند حكم غيابي زندان و شالق در ارتباط با بازداشت  2010در آوريل  .٨٩
 .خود به من اعالم نشده استآخرين بازداشت  درباره اتهامات مرتبط بابرگزاري دادگاه  تاريخ


