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ــدان  حقوق ــگار،  روزنامه ن ــدر،  ص ــادی  ش
ــاع از زنان  ــان، به خاطر دف ــع حقوق زن و مداف
ــن ٢٠٠۶، با  ــی در ژوئ ــازمان دهنده تظاهرات س
خواست پایان بخشیدن به تبعیضات قانونی 
ــت. او در ۴  ــان، با خطر زندان روبرو اس علیه زن
ــتگیر شد و بیش از دو هفته  مارس ٢٠٠٧ دس
را در زندان گذراند كه بخشی از آن در انفرادی  

بود، و سپس به قید وثیقه آزاد شد. 

ــادی صدر به عنوان روزنامه نگار در چندین  ش
ــریه اصالح طلب كار كرده است و در سال  نش
ــان در ایران را  ــگاه اینترنتی معتبر زن ٢٠٠٢ پای
ــردبیر پایگاه  ــاد. او در حال حاضر، س ــاد نه بنی

اینترنتی meydaan.com (میدانِ زنان) است.

ــی راهی را كه  ــه حقوق او هم چنین موسس
یك سازمان غیر دولتی است و به زنان محروم 
ــد،  ــی می ده ــاوره حقوق ــل مش ــدون وكی و ب
ــر ٢٠٠۶، او به  ــت. در اكتب ــیس كرده اس تأس
ــار» كه پایان  ایجاد كمپین «قانون بی سنگس

بخشیدن به عمل اعدام به وسیله سنگسار 
در ایران را هدف گرفته است كمك كرد.

ــتگیری اش در  در اوت ٢٠٠٧، او در رابطه با دس
مارس ٢٠٠٧، به دادگاه احضار شد و به تجمع 
ــه امنیت ملی، اخالل  ــر قانونی، تبانی علی غی
ــرپیچی از دستور پلیس  در نظم عمومی و س
ــن مورد تا  ــچ حكمی در ای ــم گردید. هی مته

كنون صادر نشده است.

شادی صدر هم چنین از سوی  نیروهای امنیتی، 
ــورد آزار قرار  ــات، م ــوص وزارت اطالع ــه خص ب
ــات از  ــه ٢٠٠۵، مقام ــت. در ژانوی ــه اس گرفت
تجدید گذرنامه او ابا و عمال تا سال ٢٠٠۶ او را 
از مسافرت ممنوع کردند. او هم چنین در موارد 

متعددی برای  بازجویی احضار شده است.

ــه او هنوز در  ــی  ك ــارس ٢٠٠٧، در حال در ١۵ م
ــر می برد، مقامات موسسه  ــت به س بازداش

حقوقی  راهی را بستند.

شادی صدر
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 همه اتهامات عل<ه شادی صدر در رابطه با پ<كار مسالمت آم<ز او در 
دفاع از حقوق برابر برای زنان ا,ران ,ا عل<ه مجازات سنگسار را بخواه<د.

n پا,ان بخش<دن به آزار او از سوی ن<روهای امن<تی 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)

«مادر بزرگ من زندگی دلخواهش را نداشت. من خوش 
شانس بودم. هر چیز را که می خواستم به دست آوردم اما 

مبارزه سختی بود. دلم نمی خواهد عزیزترین شخص در 
زندگی من [دخترم] با همان مشکالت روبرو باشد.»

شادی صدر

در حالی که او هنوز در 
بازداشت به سر می برد، 

 مقامات مرکز حقوق 
راهی را تعطیل کردند.
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