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برای آزادی نقش پر رنگ زنان در قيام   
 

  ١٣٨٨ تير ٣شنبه چهار                                                                                                                      زينت ميرهاشمی

                                                                                         

  تير٢... فراسوی خبر

  برای آزادی نقش پر رنگ زنان در قيام 
   
بار ديگر در تصوير چهره زيبای ندا آقا سلطان، بر صفحه های شمار کثيری از رسانه های جهان، چهره کريه جمهوری اسالمی را  

قلبها را به لرزه » ندا نترس«: صدای پر صالبت پدر وی بر بالين وی در آن هنگام که می گفت. برابر چشم جهانيان به نمايش گذاشت

 روز دوشنبه اول تير عليرغم بيانيه های پی در پی سپاه پاسداران و گلوله. ندا، تبديل به ندای آزادی در قلب و انديشه مردم شد. در آورد

   .های آنها، هزارها زن و مرد خيابانهای تهران و شهرهای ديگر را تسخير کردند و به ندای ندا پاسخ مثبت دادند

هدفش وطنش بود و . هدف ندا آقای موسوی يا احمدی نژاد نبود«: بی بی سی گفتکاسپين ماکان، نامزد ندا آقاسلطان در مصاحبه ای با 

بارها اشاره کرده بود که حتی اگر جانش را از دست بدهد و گلوله به قلبش بخورد، که . برايش اهميت داشت که در اين راه قدم بردارد

  » .اتفاقا گلوله به قلبش خورد، در همين راه قدم برخواهد داشت

. وير و فيلمهايی که از خيزشهای مردمی در تهران و شهرهای ديگر کشور پخش می شود، نقش زنان به خوبی برجسته استدر تصا

حضور پر رنگ زنان . شرکت قهرمانانه زنان در اين خيزشها و مشتهای گره کرده شان فرياد سه دهه ظلمی است که به آنان شده است

 حقوق  حقوق زنان و. مطالبه زنان فراتر از ابطال يک انتخابات مهندسی شده است. اهد گذاشتبر دموکراتيزه شدن اين قيامها تاثير خو

به همين جهت ندا نمونه ای . بشر همه نظم موجود را به چالش می کشد و دستيابی به آن از انگاره های حافظان نظم موجود به دور است

ان ازاديخواهی که چنين سينه هايشان را در برابر گلوله های مزدوران زنان و مرد. از زنانی هست که قلبشان برای آزادی می تپد

حکومتی سپر می کنند تبلور اراده ای برای تغيير دموکراتيک هستند و نمی توان آنان را در قفس تنگ نظام جمهوری اسالمی زندانی 

مردم برای تحقق دموکراسی و حکومتی خصلت اين خيزشهای خيابانی و به ويژه حضور گسترده زنان در آن نشان از عزم . کرد

 . الئيک است
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