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های زنان در شهر  شهرزادنيوز به چند تن از زنان فعال جنبش فمينيستی، که در کنفرانس بنياد پژوهش

اخير نظر خود را به صورتی  هانوفر شرکت داشتند، پيشنهاد کرد که در رابطه با خيزش مردم در روزهای

 .يده بنويسندچک

های زنان در شهر   به چند تن از زنان فعال جنبش فمينيستی که در کنفرانس بنياد پژوهش:شهرزادنيوز

ساز نظر خود را  هانوفر شرکت داشتند، پيشنهاد کرد که در رابطه با خيزش مردم در اين روزهای سرنوشت

 .به صورتی چکيده بنويسند

اند،  روز سه چهار ساعتی بيش نخوابيده اد را در روزهايی که شبانهرويی اين پيشنه اين عزيزان با گشاده

با هايده دراگاهی و شکوفه تقی گفتگويی کوتاه انجام گرفته و شهين نوايی، مهناز مهين، ميهن . پذيرفتند

 .روستا و پرستو فروهر نظرات خود را کتبی نوشته اند

ها در اين نظرخواهی  اه استراحت ميان سخنرانیبا سپاس از اين عزيزان که در وقت کم و در دقايق کوت

 .شرکت کردند

 

   

 توان شکستن اين دايره بسته

يادها پروانه اسکندری و  پرستو فروهر هنرمند مقيم آلمان و فرزند زنده

 :داريوش فروهر

نشيند و در مقابل  تصوير تلخ دخترکی که شيارهای خون بر صورتش می

رحمانه در خشونت  ست که چه بی بازد، تصوير اميدی چشمان ما جان می

ر سراسر دنيا اين تصوير هزاران و هزاران بار د. شود  می حاکمان سرکوب

مان را  خورده ی ما خواهد ماند تا ايران زخم اين تصوير در حافظه. ديده شد

 .دوباره با تصوير يک قربانی به ياد بياوريم

با التهاب اخبار را دنبال کرده . های گذشته با غرور و شادی به وطنم فکر کرده بودم در طی روزها و هفته

کشيدند، با اميد به شادی که در  های جوان سر به فلک می در دستی پيروزی که  با اميد به وعده. بودم

 .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

 سرنوشت تلخ صدای استبداد از گلوی پيرمردی به درآمد و دستور اما باز هم، يک بار ديگر در طول اين

 .سرکوب اين اميد جوان را داد

 پرستو فروهر



مانده به مرگش بغض سنگينی از عزا و  های خيره تصوير شيارهای خون بر صورت دخترک، تصوير چشم

 .تا کی که ما دوباره اين بغض را فرياد زنيم. آفريند عصيان می

به . توان شکست رويم انگار که قفل آن را نمی  شيوه که به جنگش میست و ما با هر سرنوشت تلخی

ی  دخترک از نسل پسران من است و مرا در دايره. مانم پيشانی دخترک خيره می شيارهای خون بر صورت ماه

. ی فرزندان ی پدران و مادران تا عزای خون ريخته عزای خون ريخته. کند ای از عزا گرفتار می بسته

تا . نشيند رود اما هر بار در سوکوب به خون می آزادی که از گلوی نسلی به نسل ديگر به ارث میفريادهای 

 .کی که ما توان شکستن اين دايره بسته را بيابيم

  

 پاسخ های بی انفجار خواسته

ی هفتاد ميالدی تاکنون و استاد  هايده درآگاهی، از فعالين جنبش زنان دهه

 :ی دانشگاه تهران شده پاکسازی

واقع  بيند و آن را در هايده سطح اين جنبش را دراعتراض به انتخابات می

 .57 از انقالب پاسخ مردم های بی داند در برابر خواسته انفجاری می

های مردم نيست و  ی تمايالت و خواسته جمهوری اسالمی از نظر وی نماينده

 .تر است از ساختار ذهن و سطح شعور اجتماعی ـ سياسی جامعه بسيار عقب

تواند با  ی ايران سطح نازلی ندارد، اما نمی از نظر هايده آگاهی در جامعه

 .سرکوب مداوم، رهبری خودش را بدست بياورد

دهد و جنبش سياسی هنوز  پسند می او شعارهای دوپهلو و مردم: گويد می" چرا موسوی؟"وی در پاسخ 

 .خواهيم نرسيده ی دورنمای اينکه چه می واکنشی است و به مرحله

 

   

 !پاسداران رهائی انسانيت

 :شهين نوايی، محقق علوم طبيعی، فعال و کنشگر جنبش جهانی زنان

های  زنان و مردان آزاديخواه، قهرمانان مبارزه دمکراسی و آزادی در خيابان

 !ايران ـ پاسداران رهائی انسانيت

کنند  مردم جهان در مقابلتان سر تعظيم فرود آورده و شما را تحسين میامروز 

 .های شهرهای ايران دارند و چشم به مبارزات روزانه شما در خيابان

ايد با مبارزات خود، آزادی، خواست اوليه انقالب  عزيزان، شما توانسته

 . را به مهمترين گفتمان سياسی جهان تبديل کنيد1357

ری اسالمی و رهبران آن از پيشرفت خواست دمکراسی با مسدود کردن کليه منابع ترس حکومت جمهو

 .های شما را مسدود کنند تواند انعکاس مبارزات قهرمانانه و خواست خبررسانی جهانی، نتوانسته و نمی

 !ايد ها را از پا درآورده های ابتدائی و پيشرفته آن شما با بکارگيری تکنيک

بار  ستيز و خشونت ها بار ديگر شکست فرهنگ زن  در خيابان1357 دوران انقالب خواندن سرودهای مترقی

 !دهد حکومت ايران و پيروزی فرهنگ پويا و آزاد را نويد می

 ،هايده درآگاهی

 شهين نوايی



ترين   سال گذشته بار ديگر در وسيع30داران مبارزه عليه حجاب، آزادی و دمکراسی در طول  زنان طليعه

و اين بار روشن است که فقط با جدائی دين از دولت امکان . اند شکل ممکن در سراسر جهان به صحنه آمده

 .بخشيدن به دمکراسی موجود است تحقق

رزمان ديگرم زنان، پيشقراوالن رهائی انسان با شما  های کشورهای اروپائی همراه هم من نيز در خيابان

 !صدا هستم هم

 رزمتان پيروز

 

   

 !زنده باد آزادی

ی مجله  مهناز متين، پزشک مقيم پاريس از بنيانگذاران و اعضای تحريريه

 ":نقطه"

نيز  ( سال زندگی پربار خود، زنان20های زنان ايران در ظرف  بنياد پژوهش

را گرد هم آورده که بخشی از آنان تبعيديان جمهوری اسالمی ) مردانی

 .اند بوده

ام را با جنبش وسيعی که در سرزمينم  توانم همبستگی کنندگان در کنفرانس بنياد نمی به عنوان يکی از شرکت

اين جنبش که از اعتراض به انتخابات نمايشی و تقلب وسيع در شمارش آراء آغاز شد، . جاريست ابراز نکنم

ی کنونی   سرنوشت اين خيزش در لحظه. امروز به خيزش فراگير برای آزادی و عليه استبداد تبديل شده است

لف تبعيض و طلب که مخا خواه و برابری حضور روزافزون نيروهای آزادی. ای از ابهام قرار دارد در هاله

 .شک تأثيرگذار خواهد بود خواستار عدالت اجتماعی هستند، در تعيين سرنوشت آن بی

 بقای او را 60ی  ای دست زده که در آغاز دهه جمهوری اسالمی بار ديگر به کشتار و سرکوب وحشيانه

 .ممکن نمود

اند   که در برابر سرکوب ايستادهکنم خواه سرزمينم حس می با تمام وجود خود را در کنار زنان و مردان آزادی

 !اند، مرگ بر ديکتاتوری، زنده باد آزادی و فرياد برآورده

 

   

 اميد به پيروزی

ميهن روستا، فعال در نهادهای پناهندگی و مهاجران و نيز حقوق بشر و 

 :زنان

قراری ما تبعيديان بيان حاالت روحی ماست برای آنهايی که  اين روزها بی

 .اند های ايران را به حرکت درآورده خيابان

 .جا ها در آن ما در اين جا و آن. نگرانی وجه مشترک ماست

های مختلف خشونت برای   سال کاربرد شيوه30نگرانی به حق که ناشی از 

 .سرکوب در ايران از جانب جمهوری اسالمی بوده

 مهناز متين

 ميهن روستا



با هر گامی که در تظاهرات برای پشتيبانی از حرکات . اميد به پيروزی. دهد اميد اما، ما را به هم پيوند می

 .کنم دارم؛ خود را در کنار آنها احساس می اعتراضی مردم در ايران بر می

 .دمکراسی برای ايران؛ جمهوری اسالمی نه نه، همراه آنان هستم:  شعارهایمن با

  

 شود حرکت مدنی برنده می

 :شناس شناس و مذهب شناس، ايران دکتر شکوفه تقی، روان

از نظر شکوفه، جنبش درست مانند يک انسان روانشناسی خاص خودش را 

گيری که در ايران در جريان است، روانشناسی يک زن  جنبش همه. داراست

کند، بدور از خشونت و  آميز با جهان برخورد می را دارد، چراکه صلح

 .پرخاش

کند که نمادی  های مدنی خود را بدون زد و خورد بيان می واستاين جنبش خ

از مادران ماست و زن ايرانی که مانند آِب روان حضوری مستمر و ساکت 

 .دارد

اند تا تغييراتی کوچک ايجاد کنند و اين  بينيم که با شادی و صلح ايستاده بيش از هميشه ما زنان جوانی را می

 .شود حرکت مدنی برنده می

  

 

 دکتر شکوفه تقی


