دﻳﺪﮔﺎﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﺘﯽ
درﺑﺎرﻩ ﺧﻴﺰش ﻣﺮدم
ﻧﻮﺷﻴﻦ ﺷﺎهﺮﺧﯽ
 ٣ﺗﻴﺮ ١٣٨٨
ﺷﻬﺮزادﻧﻴﻮز ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از زﻧﺎن ﻓﻌﺎل ﺟﻨﺒﺶ ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﺘﯽ ،ﮐﻪ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻨﻴﺎد ﭘﮋوهﺶهﺎی زﻧﺎن در ﺷﻬﺮ
هﺎﻧﻮﻓﺮ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﻴﺰش ﻣﺮدم در روزهﺎی اﺧﻴﺮ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ
ﭼﮑﻴﺪﻩ ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ.
ﺷﻬﺮزادﻧﻴﻮز :ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از زﻧﺎن ﻓﻌﺎل ﺟﻨﺒﺶ ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﺘﯽ ﮐﻪ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻨﻴﺎد ﭘﮋوهﺶهﺎی زﻧﺎن در ﺷﻬﺮ
هﺎﻧﻮﻓﺮ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﻴﺰش ﻣﺮدم در اﻳﻦ روزهﺎی ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎز ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﭼﮑﻴﺪﻩ ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ.
اﻳﻦ ﻋﺰﻳﺰان ﺑﺎ ﮔﺸﺎدﻩروﻳﯽ اﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد را در روزهﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪروز ﺳﻪ ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﻴﺶ ﻧﺨﻮاﺑﻴﺪﻩاﻧﺪ،
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﺎ هﺎﻳﺪﻩ دراﮔﺎهﯽ و ﺷﮑﻮﻓﻪ ﺗﻘﯽ ﮔﻔﺘﮕﻮﻳﯽ ﮐﻮﺗﺎﻩ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﻬﻴﻦ ﻧﻮاﻳﯽ ،ﻣﻬﻨﺎز ﻣﻬﻴﻦ ،ﻣﻴﻬﻦ
روﺳﺘﺎ و ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻓﺮوهﺮ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را ﮐﺘﺒﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺳﭙﺎس از اﻳﻦ ﻋﺰﻳﺰان ﮐﻪ در وﻗﺖ ﮐﻢ و در دﻗﺎﻳﻖ ﮐﻮﺗﺎﻩ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﻴﺎن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽهﺎ در اﻳﻦ ﻧﻈﺮﺧﻮاهﯽ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺗﻮان ﺷﮑﺴﺘﻦ اﻳﻦ داﻳﺮﻩ ﺑﺴﺘﻪ
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻓﺮوهﺮ هﻨﺮﻣﻨﺪ ﻣﻘﻴﻢ ﺁﻟﻤﺎن و ﻓﺮزﻧﺪ زﻧﺪﻩﻳﺎدهﺎ ﭘﺮواﻧﻪ اﺳﮑﻨﺪری و
دارﻳﻮش ﻓﺮوهﺮ:
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺗﻠﺦ دﺧﺘﺮﮐﯽ ﮐﻪ ﺷﻴﺎرهﺎی ﺧﻮن ﺑﺮ ﺻﻮرﺗﺶ ﻣﯽﻧﺸﻴﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺎ ﺟﺎن ﻣﯽﺑﺎزد ،ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻣﻴﺪیﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﯽرﺣﻤﺎﻧﻪ در ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽﺷﻮد .اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ هﺰاران و هﺰاران ﺑﺎر در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ

ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻓﺮوهﺮ

دﻳﺪﻩ ﺷﺪ .اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ در ﺣﺎﻓﻈﻪی ﻣﺎ ﺧﻮاهﺪ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ اﻳﺮان زﺧﻢﺧﻮردﻩﻣﺎن را
دوﺑﺎرﻩ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻳﮏ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻳﺎد ﺑﻴﺎورﻳﻢ.
در ﻃﯽ روزهﺎ و هﻔﺘﻪهﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻏﺮور و ﺷﺎدی ﺑﻪ وﻃﻨﻢ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدم .ﺑﺎ اﻟﺘﻬﺎب اﺧﺒﺎر را دﻧﺒﺎل ﮐﺮدﻩ
ﺑﻮدم .ﺑﺎ اﻣﻴﺪ ﺑﻪ وﻋﺪﻩی ﭘﻴﺮوزی ﮐﻪ در دﺳﺖهﺎی ﺟﻮان ﺳﺮ ﺑﻪ ﻓﻠﮏ ﻣﯽﮐﺸﻴﺪﻧﺪ ،ﺑﺎ اﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﺷﺎدی ﮐﻪ در
ﺻﻮرﺗﻬﺎﻳﺸﺎن ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺗﺼﻮﻳﺮ وﻃﻨﻢ را دﮔﺮﮔﻮن دﻳﺪﻩ ﺑﻮدم.
از ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺗﺼﻮﻳﺮهﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از ﺁرزو وﻋﺰم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﻳﺶ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ وﺟﺪ ﺁﻣﺪم و دوﺑﺎرﻩ دل ﺑﻪ
اﻣﻴﺪ ﺁﻧﺎن ﺑﺴﺘﻢ.
اﻣﺎ ﺑﺎز هﻢ ،ﻳﮏ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ در ﻃﻮل اﻳﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﻠﺦ ﺻﺪای اﺳﺘﺒﺪاد از ﮔﻠﻮی ﭘﻴﺮﻣﺮدی ﺑﻪ درﺁﻣﺪ و دﺳﺘﻮر
ﺳﺮﮐﻮب اﻳﻦ اﻣﻴﺪ ﺟﻮان را داد.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻴﺎرهﺎی ﺧﻮن ﺑﺮ ﺻﻮرت دﺧﺘﺮک ،ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭼﺸﻢهﺎی ﺧﻴﺮﻩﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺮﮔﺶ ﺑﻐﺾ ﺳﻨﮕﻴﻨﯽ از ﻋﺰا و
ﻋﺼﻴﺎن ﻣﯽﺁﻓﺮﻳﻨﺪ .ﺗﺎ ﮐﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ دوﺑﺎرﻩ اﻳﻦ ﺑﻐﺾ را ﻓﺮﻳﺎد زﻧﻴﻢ.
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﻠﺨﯽﺳﺖ و ﻣﺎ ﺑﺎ هﺮ ﺷﻴﻮﻩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮕﺶ ﻣﯽروﻳﻢ اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﻗﻔﻞ ﺁن را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺷﮑﺴﺖ .ﺑﻪ
ﺷﻴﺎرهﺎی ﺧﻮن ﺑﺮ ﺻﻮرت ﻣﺎﻩﭘﻴﺸﺎﻧﯽ دﺧﺘﺮک ﺧﻴﺮﻩ ﻣﯽﻣﺎﻧﻢ .دﺧﺘﺮک از ﻧﺴﻞ ﭘﺴﺮان ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻣﺮا در داﻳﺮﻩی
ﺑﺴﺘﻪای از ﻋﺰا ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻋﺰای ﺧﻮن رﻳﺨﺘﻪی ﭘﺪران و ﻣﺎدران ﺗﺎ ﻋﺰای ﺧﻮن رﻳﺨﺘﻪی ﻓﺮزﻧﺪان.
ﻓﺮﻳﺎدهﺎی ﺁزادی ﮐﻪ از ﮔﻠﻮی ﻧﺴﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ارث ﻣﯽرود اﻣﺎ هﺮ ﺑﺎر در ﺳﻮﮐﻮب ﺑﻪ ﺧﻮن ﻣﯽﻧﺸﻴﻨﺪ .ﺗﺎ
ﮐﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﻮان ﺷﮑﺴﺘﻦ اﻳﻦ داﻳﺮﻩ ﺑﺴﺘﻪ را ﺑﻴﺎﺑﻴﻢ.
اﻧﻔﺠﺎر ﺧﻮاﺳﺘﻪهﺎی ﺑﯽﭘﺎﺳﺦ
هﺎﻳﺪﻩ درﺁﮔﺎهﯽ ،از ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن دهﻪی هﻔﺘﺎد ﻣﻴﻼدی ﺗﺎﮐﻨﻮن و اﺳﺘﺎد
ﭘﺎﮐﺴﺎزیﺷﺪﻩی داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان:
هﺎﻳﺪﻩ ﺳﻄﺢ اﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ را دراﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﯽﺑﻴﻨﺪ و ﺁن را در واﻗﻊ
اﻧﻔﺠﺎری ﻣﯽداﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪهﺎی ﺑﯽﭘﺎﺳﺦ ﻣﺮدم از اﻧﻘﻼب .57
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ از ﻧﻈﺮ وی ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩی ﺗﻤﺎﻳﻼت و ﺧﻮاﺳﺘﻪهﺎی ﻣﺮدم ﻧﻴﺴﺖ و
از ﺳﺎﺧﺘﺎر ذهﻦ و ﺳﻄﺢ ﺷﻌﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻋﻘﺐﺗﺮ اﺳﺖ.
از ﻧﻈﺮ هﺎﻳﺪﻩ ﺁﮔﺎهﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪی اﻳﺮان ﺳﻄﺢ ﻧﺎزﻟﯽ ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ

هﺎﻳﺪﻩ درﺁﮔﺎهﯽ،

ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺪاوم ،رهﺒﺮی ﺧﻮدش را ﺑﺪﺳﺖ ﺑﻴﺎورد.
وی در ﭘﺎﺳﺦ "ﭼﺮا ﻣﻮﺳﻮی؟" ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ :او ﺷﻌﺎرهﺎی دوﭘﻬﻠﻮ و ﻣﺮدمﭘﺴﻨﺪ ﻣﯽدهﺪ و ﺟﻨﺒﺶ ﺳﻴﺎﺳﯽ هﻨﻮز
واﮐﻨﺸﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪی دورﻧﻤﺎی اﻳﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاهﻴﻢ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ.

ﭘﺎﺳﺪاران رهﺎﺋﯽ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ!
ﺷﻬﻴﻦ ﻧﻮاﻳﯽ ،ﻣﺤﻘﻖ ﻋﻠﻮم ﻃﺒﻴﻌﯽ ،ﻓﻌﺎل و ﮐﻨﺸﮕﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ زﻧﺎن:
زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺁزادﻳﺨﻮاﻩ ،ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﻣﺒﺎرزﻩ دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺁزادی در ﺧﻴﺎﺑﺎنهﺎی
اﻳﺮان ـ ﭘﺎﺳﺪاران رهﺎﺋﯽ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ!
اﻣﺮوز ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﺎن ﺳﺮ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻓﺮود ﺁوردﻩ و ﺷﻤﺎ را ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
و ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزات روزاﻧﻪ ﺷﻤﺎ در ﺧﻴﺎﺑﺎنهﺎی ﺷﻬﺮهﺎی اﻳﺮان دارﻧﺪ.

ﺷﻬﻴﻦ ﻧﻮاﻳﯽ

ﻋﺰﻳﺰان ،ﺷﻤﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮد ،ﺁزادی ،ﺧﻮاﺳﺖ اوﻟﻴﻪ اﻧﻘﻼب
 1357را ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺟﻬﺎن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺗﺮس ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و رهﺒﺮان ﺁن از ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮاﺳﺖ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن ﮐﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺧﺒﺮرﺳﺎﻧﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﻌﮑﺎس ﻣﺒﺎرزات ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ و ﺧﻮاﺳﺖهﺎی ﺷﻤﺎ را ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﻴﺮی ﺗﮑﻨﻴﮏهﺎی اﺑﺘﺪاﺋﯽ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺁنهﺎ را از ﭘﺎ درﺁوردﻩاﻳﺪ!
ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﺮودهﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ دوران اﻧﻘﻼب  1357در ﺧﻴﺎﺑﺎنهﺎ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺷﮑﺴﺖ ﻓﺮهﻨﮓ زنﺳﺘﻴﺰ و ﺧﺸﻮﻧﺖﺑﺎر
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻳﺮان و ﭘﻴﺮوزی ﻓﺮهﻨﮓ ﭘﻮﻳﺎ و ﺁزاد را ﻧﻮﻳﺪ ﻣﯽدهﺪ!

زﻧﺎن ﻃﻠﻴﻌﻪداران ﻣﺒﺎرزﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺠﺎب ،ﺁزادی و دﻣﮑﺮاﺳﯽ در ﻃﻮل  30ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ در وﺳﻴﻊﺗﺮﻳﻦ
ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﺁﻣﺪﻩاﻧﺪ .و اﻳﻦ ﺑﺎر روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺟﺪاﺋﯽ دﻳﻦ از دوﻟﺖ اﻣﮑﺎن
ﺗﺤﻘﻖﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
ﻣﻦ ﻧﻴﺰ در ﺧﻴﺎﺑﺎنهﺎی ﮐﺸﻮرهﺎی اروﭘﺎﺋﯽ هﻤﺮاﻩ هﻢرزﻣﺎن دﻳﮕﺮم زﻧﺎن ،ﭘﻴﺸﻘﺮاوﻻن رهﺎﺋﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺷﻤﺎ
هﻢﺻﺪا هﺴﺘﻢ!
رزﻣﺘﺎن ﭘﻴﺮوز

زﻧﺪﻩ ﺑﺎد ﺁزادی!
ﻣﻬﻨﺎز ﻣﺘﻴﻦ ،ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻘﻴﻢ ﭘﺎرﻳﺲ از ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬاران و اﻋﻀﺎی ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﻪی ﻣﺠﻠﻪ
"ﻧﻘﻄﻪ":
ﺑﻨﻴﺎد ﭘﮋوهﺶهﺎی زﻧﺎن اﻳﺮان در ﻇﺮف 20ﺳﺎل زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮﺑﺎر ﺧﻮد ،زﻧﺎن )ﻧﻴﺰ
ﻣﺮداﻧﯽ( را ﮔﺮد هﻢ ﺁوردﻩ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺁﻧﺎن ﺗﺒﻌﻴﺪﻳﺎن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ

ﻣﻬﻨﺎز ﻣﺘﻴﻦ

ﺑﻮدﻩاﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻨﻴﺎد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽام را ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ وﺳﻴﻌﯽ ﮐﻪ در ﺳﺮزﻣﻴﻨﻢ
ﺟﺎرﻳﺴﺖ اﺑﺮاز ﻧﮑﻨﻢ .اﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻪ از اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ و ﺗﻘﻠﺐ وﺳﻴﻊ در ﺷﻤﺎرش ﺁراء ﺁﻏﺎز ﺷﺪ،
اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺧﻴﺰش ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺑﺮای ﺁزادی و ﻋﻠﻴﻪ اﺳﺘﺒﺪاد ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻳﻦ ﺧﻴﺰش در ﻟﺤﻈﻪی ﮐﻨﻮﻧﯽ
در هﺎﻟﻪای از اﺑﻬﺎم ﻗﺮار دارد .ﺣﻀﻮر روزاﻓﺰون ﻧﻴﺮوهﺎی ﺁزادیﺧﻮاﻩ و ﺑﺮاﺑﺮیﻃﻠﺐ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﺒﻌﻴﺾ و
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ هﺴﺘﻨﺪ ،در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺁن ﺑﯽﺷﮏ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد.
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎر و ﺳﺮﮐﻮب وﺣﺸﻴﺎﻧﻪای دﺳﺖ زدﻩ ﮐﻪ در ﺁﻏﺎز دهﻪی  60ﺑﻘﺎی او را
ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻤﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﺧﻮد را در ﮐﻨﺎر زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺁزادیﺧﻮاﻩ ﺳﺮزﻣﻴﻨﻢ ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﮐﻮب اﻳﺴﺘﺎدﻩاﻧﺪ
و ﻓﺮﻳﺎد ﺑﺮﺁوردﻩاﻧﺪ ،ﻣﺮگ ﺑﺮ دﻳﮑﺘﺎﺗﻮری ،زﻧﺪﻩ ﺑﺎد ﺁزادی!

اﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﭘﻴﺮوزی
ﻣﻴﻬﻦ روﺳﺘﺎ ،ﻓﻌﺎل در ﻧﻬﺎدهﺎی ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ و ﻣﻬﺎﺟﺮان و ﻧﻴﺰ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و
زﻧﺎن:
اﻳﻦ روزهﺎ ﺑﯽﻗﺮاری ﻣﺎ ﺗﺒﻌﻴﺪﻳﺎن ﺑﻴﺎن ﺣﺎﻻت روﺣﯽ ﻣﺎﺳﺖ ﺑﺮای ﺁﻧﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ
ﺧﻴﺎﺑﺎنهﺎی اﻳﺮان را ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درﺁوردﻩاﻧﺪ.
ﻧﮕﺮاﻧﯽ وﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺎﺳﺖ .ﻣﺎ در اﻳﻦ ﺟﺎ و ﺁنهﺎ در ﺁنﺟﺎ.
ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﻖ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از  30ﺳﺎل ﮐﺎرﺑﺮد ﺷﻴﻮﻩهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮای
ﺳﺮﮐﻮب در اﻳﺮان از ﺟﺎﻧﺐ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮدﻩ.

ﻣﻴﻬﻦ روﺳﺘﺎ

اﻣﻴﺪ اﻣﺎ ،ﻣﺎ را ﺑﻪ هﻢ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﯽدهﺪ .اﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﭘﻴﺮوزی .ﺑﺎ هﺮ ﮔﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺗﻈﺎهﺮات ﺑﺮای ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ از ﺣﺮﮐﺎت
اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﺮدم در اﻳﺮان ﺑﺮ ﻣﯽدارم؛ ﺧﻮد را در ﮐﻨﺎر ﺁﻧﻬﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻢ.
ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﻌﺎرهﺎی :دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺮای اﻳﺮان؛ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻪ ﻧﻪ ،هﻤﺮاﻩ ﺁﻧﺎن هﺴﺘﻢ.
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮد
دﮐﺘﺮ ﺷﮑﻮﻓﻪ ﺗﻘﯽ ،روانﺷﻨﺎس ،اﻳﺮانﺷﻨﺎس و ﻣﺬهﺐﺷﻨﺎس:
از ﻧﻈﺮ ﺷﮑﻮﻓﻪ ،ﺟﻨﺒﺶ درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﮏ اﻧﺴﺎن رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺧﺎص ﺧﻮدش را
داراﺳﺖ .ﺟﻨﺒﺶ هﻤﻪﮔﻴﺮی ﮐﻪ در اﻳﺮان در ﺟﺮﻳﺎن اﺳﺖ ،رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻳﮏ زن
را دارد ،ﭼﺮاﮐﻪ ﺻﻠﺢﺁﻣﻴﺰ ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺪور از ﺧﺸﻮﻧﺖ و
ﭘﺮﺧﺎش.
اﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮاﺳﺖهﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﺪون زد و ﺧﻮرد ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎدی

دﮐﺘﺮ ﺷﮑﻮﻓﻪ ﺗﻘﯽ

ب روان ﺣﻀﻮری ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺳﺎﮐﺖ
از ﻣﺎدران ﻣﺎﺳﺖ و زن اﻳﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁ ِ
دارد.
ﺑﻴﺶ از هﻤﻴﺸﻪ ﻣﺎ زﻧﺎن ﺟﻮاﻧﯽ را ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺎدی و ﺻﻠﺢ اﻳﺴﺘﺎدﻩاﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ ﮐﻮﭼﮏ اﻳﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ و اﻳﻦ
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮد.

