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ندا دختر جوانی که در روز سی خرداد در مسير تظاهرات 

ژاد،            اعتراضی مردم عليه کودتای باند جنايتکار احمدی ن

اس   شان لب ط آدمک اد توس ه اميرآب ه ای در محل خامن

 .شخصی به ضرب گلوله جان باخت
  

  
   ندا که جان باخت تا اين روزها را جاودانه کنددر سوگ

  
ون در صفوف نخست              . حتی اگر نامش ندا نبود، امروز سمبل ندای آزادی ميليونها زن ايرانی بود             ه اکن ی ک ا زن ميليون ه

  . مبارزه برای بازپس گرفتن حقوق دزديده شده خود  از حاکمان اسالمی  قرار دارند

ه وحشت دار            ندا آماج خشم متحجرين نظام اسال        ان در جامع اده زن ه از حضور س ان در      می شد ک ن زن ه اي انی ک د و زم ن

  .دل زنان افکنند می کشند تا به خيال خود هراس درخشم نعرهآنان را به سخره می گيرند ازتيزهای نبرد،هيبت زن سميدان

اکم، شجاعتی در دل                   ! زهی خيال باطل   تيز ح ه و       سی سال مقابله با دهشت های نظام زن س ا هيچ گلول ه ب ده ک ان آفري زن

  . ارعابی فرو نمی ريزد

ه های نظام اسالمی اش را                    ان پاي ا سرکوب و فرودستی آن ی ب دش خمين ر فقي ه رهب ندا آماج خشم مزدوران نظامی شد ک

  .تحکيم و تثبيت کرد

ه ر     ندا آماج خشم     ی       مزدوران نظامی شد ک دش خمين ر فقي ه "هب زرگ را در   " ن ان       ب ان آغاز ورودش از زب نيد    هم ان ش .  زن

  .زن عليه حکم حجاب اجباری خمينی هم چون امروز دست به مبارزه زدند تا او را به عقب نشانندوقتی که هزاران هزار

ر ممکن نيست            رهايی زنان در ايران ب    .  ندا اما ندای ديگری را نيز سر داد و رفت          ان از   . ا شال سبز و اهللا اکب ايی زن ره

ای                           رای احي ه ب د ک م بدان ر است ميرحسين موسوی ه ود، پس بهت مجرای سرنگونی نظامی است که خمينی بنيانگذارش ب

دگی و     . نظام اسالمی بشدت دچار تاخير تاريخی است چرا که اين نظام سی سال است وجود دارد           ه گندي ان سه ده در پاي

  .به موزه تاريخ: آن آمده بودندود به همان جايی خواهد برد که ازبا خی است که احيا کنندگان آن را نيزآن به حدپوسيدگی 

اقی نگذاشته است                     ه از شريعت ب تيز برگرفت وانين زن س . حضور ميليونی نداها در اين مبارزات جايی برای تازه کردن ق

  .بهتر است اين را باور کنيد

وان آن را                           اشتياق ميليونها ندا   ا هيچ جوهری نمی ت ه ب  برای رهايی و شجاعت آنان برای کسب آن، رنگ سرخی است ک

 .  سبز کرد
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