ﺳﺎﯾت ھﺷت ﻣﺎرس

ﻧ ﺪا دﺧﺘ ﺮ ﺟ ﻮاﻧﯽ ﮐ ﮫ در روز ﺳ ﯽ ﺧ ﺮداد در ﻣﺴ ﯿﺮ
ﺗﻈﺎھﺮات اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﺮدم ﻋﻠﯿﮫ ﮐﻮدﺗﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر
اﺣﻤ ﺪی ﻧ ﮋاد ،ﺧﺎﻣﻨ ﮫ ای در ﻣﺤﻠ ﮫ اﻣﯿﺮآﺑ ﺎد ﺗﻮﺳ ﻂ
آدﻣﮑﺸﺎن ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼﯽ ﺑﮫ ﺿﺮب ﮔﻠﻮﻟﮫ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺖ.

در ﺳﻮگ ﻧﺪا ﮐﻪ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ روزهﺎ را ﺟﺎوداﻧﻪ ﮐﻨﺪ
ﺣﺗﯽ اﮔر ﻧﺎﻣش ﻧدا ﻧﺑود ،اﻣروز ﺳﻣﺑل ﻧدای آزادی ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ زن اﯾراﻧﯽ ﺑود .ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ زﻧﯽ ﮐﮫ اﮐﻧ ون در ﺻ ﻔوف ﻧﺧﺳ ت
ﻣﺑﺎرزه ﺑرای ﺑﺎزﭘس ﮔرﻓﺗن ﺣﻘوق دزدﯾده ﺷده ﺧود از ﺣﺎﮐﻣﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﻗرار دارﻧد.
ﻧدا آﻣﺎج ﺧﺷم ﻣﺗﺣﺟرﯾن ﻧظﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﺷد ﮐ ﮫ از ﺣﺿ ور ﺳ ﺎده زﻧ ﺎن در ﺟﺎﻣﻌ ﮫ وﺣﺷ ت دارﻧ د و زﻣ ﺎﻧﯽ ﮐ ﮫ اﯾ ن زﻧ ﺎن در
ﻣﯾدان ھﺎی ﻧﺑرد،ھﯾﺑت زن ﺳﺗﯾز آﻧﺎن را ﺑﮫ ﺳﺧره ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد از ﺧﺷم ﻧﻌره ﻣﯽ ﮐﺷﻧد ﺗﺎ ﺑ ﮫ ﺧﯾ ﺎل ﺧ ود ھ راس در دل زﻧ ﺎن
اﻓﮑﻧﻧد.
زھﯽ ﺧﯾﺎل ﺑﺎطل ! ﺳﯽ ﺳﺎل ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ دھﺷت ھﺎی ﻧظﺎم زن ﺳ ﺗﯾز ﺣ ﺎﮐم ،ﺷ ﺟﺎﻋﺗﯽ در دل زﻧ ﺎن آﻓرﯾ ده ﮐ ﮫ ﺑ ﺎ ھ ﯾﭻ ﮔﻠوﻟ ﮫ و
ارﻋﺎﺑﯽ ﻓرو ﻧﻣﯽ رﯾزد.
ﻧدا آﻣﺎج ﺧﺷم ﻣزدوران ﻧظﺎﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ رھﺑر ﻓﻘﯾدش ﺧﻣﯾﻧ ﯽ ﺑ ﺎ ﺳ رﮐوب و ﻓرودﺳ ﺗﯽ آﻧ ﺎن ﭘﺎﯾ ﮫ ھ ﺎی ﻧظ ﺎم اﺳ ﻼﻣﯽ اش را
ﺗﺣﮑﯾم و ﺗﺛﺑﯾت ﮐرد.
ﻧدا آﻣﺎج ﺧﺷم ﻣزدوران ﻧظﺎﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ رھﺑر ﻓﻘﯾدش ﺧﻣﯾﻧﯽ "ﻧ ﮫ" ﺑ زرگ را در ھﻣ ﺎن آﻏ ﺎز ورودش از زﺑ ﺎن زﻧ ﺎن ﺷ ﻧﯾد.
وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ھزاران ھزار زن ﻋﻠﯾﮫ ﺣﮑ م ﺣﺟ ﺎب اﺟﺑ ﺎری ﺧﻣﯾﻧ ﯽ ھ م ﭼ ون اﻣ روز دﺳ ت ﺑ ﮫ ﻣﺑ ﺎرزه زدﻧ د ﺗ ﺎ او را ﺑ ﮫ ﻋﻘ ب
ﻧﺷﺎﻧﻧد.
ﻧدا اﻣﺎ ﻧدای دﯾﮕری را ﻧﯾز ﺳر داد و رﻓت .رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن در اﯾران ﺑﺎ ﺷﺎل ﺳﺑز و ﷲ اﮐﺑر ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳ ت .رھ ﺎﯾﯽ زﻧ ﺎن از
ﻣﺟرای ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﻧظﺎﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧﻣﯾﻧﯽ ﺑﻧﯾﺎﻧﮕذارش ﺑود ،ﭘس ﺑﮭﺗر اﺳ ت ﻣﯾرﺣﺳ ﯾن ﻣوﺳ وی ھ م ﺑداﻧ د ﮐ ﮫ ﺑ رای اﺣﯾ ﺎی
ﻧظﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺷدت دﭼﺎر ﺗﺎﺧﯾر ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﺳت ﭼرا ﮐﮫ اﯾن ﻧظﺎم ﺳﯽ ﺳﺎل اﺳت وﺟود دارد .در ﭘﺎﯾ ﺎن ﺳ ﮫ دھ ﮫ ﮔﻧدﯾ دﮔﯽ و
ﭘوﺳﯾدﮔﯽ آن ﺑﮫ ﺣدی اﺳت ﮐﮫ اﺣﯾﺎ ﮐﻧﻧدﮔﺎن آن را ﻧﯾز ﺑﺎ ﺧود ﺑ ﮫ ھﻣ ﺎن ﺟ ﺎﯾﯽ ﺧواھ د ﺑ رد ﮐ ﮫ از آن آﻣ ده ﺑودﻧ د :ﺑ ﮫ ﻣ وزه
ﺗﺎرﯾﺦ.
ﺣﺿور ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ ﻧداھﺎ در اﯾن ﻣﺑﺎرزات ﺟﺎﯾﯽ ﺑرای ﺗﺎزه ﮐردن ﻗواﻧﯾن زن ﺳﺗﯾز ﺑرﮔرﻓﺗ ﮫ از ﺷ رﯾﻌت ﺑ ﺎﻗﯽ ﻧﮕذاﺷ ﺗﮫ اﺳ ت.
ﺑﮭﺗر اﺳت اﯾن را ﺑﺎور ﮐﻧﯾد.
اﺷﺗﯾﺎق ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ ﻧدا ﺑرای رھﺎﯾﯽ و ﺷﺟﺎﻋت آﻧﺎن ﺑرای ﮐﺳب آن ،رﻧﮓ ﺳرﺧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ھ ﯾﭻ ﺟ وھری ﻧﻣ ﯽ ﺗ وان آن را
ﺳﺑز ﮐرد.
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