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ﭘﻴﺎﻡ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺯﻧﺎﻥ ﻫﺸﺖ ﻣﺎﺭﺱ
ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺑﺰﺭﮔﺪﺍﺷﺖ ﺭﻓﻴﻖ ﻣﻴﻨﺎ ﺣﻖ ﺷﻨﺎﺱ
 ٢١ﮊﺍﻧﻮﻳﻪ  ٢٠١١ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻟﻮﻧﺪ  -ﺳﻮﺋﺪ :ﺍﻳﻦ ﭘﻴﺎﻡ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻴﻼ ﭘﺮﻧﻴﺎﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪ.
ﻣﯾﻧﺎ :ﺗو ﭼﮕوﻧﮫ زﻧدﮔﯽ ﮐردی ﮐﮫ ﻣرﮔت اﯾﻧﻘدر ﺳﻧﮕﯾن اﺳت؟ ﺗو ﭼﮕوﻧﮫ زﻧدﮔﯽ ﮐردی ﮐﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﺳﺗﺑداد
زده و اﺳﯾر ﻣﺎ ﻣوﻧﺎھﺎ ،ﺗراب ھﺎ ،ﺷﮭرزادھﺎ ،ﻟﯾﻼ ھﺎ ،ﯾﺎﺳﻣﯾن ھﺎ ،ﮔﯾﺳوھﺎ ،ﻧﺎﺻرھﺎ ،ﻣﯾﻧﺎھﺎ ،ﺑﺻﯾر ھﺎ ،ﻧﺻرت ھﺎ ،طﺎھره
ھﺎ و ﺣﺗﺎ آﻧﺎن ﮐﮫ ﺗو را از ﻧزدﯾﮏ ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﻧد .اﯾن ﭼﻧﯾن ﺑﺎ ﺣﺳرت ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﭼﮫ ﺣﯾف ﮐﮫ از ﻣﯾﺎن ﻣﺎ رﻓت!و ﻋﮭد ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺟﺑﮭﮫ ی ﻣﻘﺎوﻣت در ﺑراﺑر اﻣواج ﺳﺎزش و ﺗﺳﻠﯾم ﮐﮫ از ھر ﺳو ﻣﯽ وزد را ﻣﺣﮑم ﮐﻧﻧد .و ﺟواﻧﺎن ﭘﯾﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﻧدﻧد
ﮐﮫ ﮐوﺷش ھﺎی ﻓروﺗﻧﺎﻧﮫ ی ﺗو ﺑرای رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن و ھﻣﮫء ﺳﺗﻣدﯾدﮔﺎن را ﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﮕذارﻧد و راھت را ﭘر رھرو ﮐﻧﻧد.
و ﻣﺎﻧﻧد ﺗو در داﻻن ھﺎ ودھﻠﯾزھﺎی اﯾن ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺎﻧﮫ ﺑﮫ زﯾر ﺑﺎر ﺳﻧﮕﯾن ﺗﻼش ﺑرای رھﺎﺋﯽ ﺑﺷرﯾت دھﻧد.
ﭼﮫ دﻟﭘذﯾر اﺳت ﮐﮫ رﻓﻘﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﻧوﯾﺳﻧد :ﻣﯾﻧﺎ ﺑزرگ
زن اﯾران ،ﻧﮫ ! ،دﻟﺑﺎﺧﺗﮫ ی رھﺎﺋﯽ ﺧﻠق ھﺎی درﺑﻧد ﺟﮭﺎن!
ﭼﮫ دﻟﭘذﯾر اﺳت داﺷﺗن ﯾﺎر و ﯾﺎوری ﻣﺎﻧﻧد ﺗو ﮐﮫ از ﻧﺳل زﻧﺎن
ﻣﺑﺎرز دوران اﻧﻘﻼب ﺑودی و ھﯾﭼﮕﺎه ﺗﺳﻠﯾم ﭼرﺧﺷﮭﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ
اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ ﻣﺣﺎﻓظﮫ ﮐﺎراﻧﮫ ی ﭼﻧد دھﮫ ی ﮔذﺷﺗﮫ ﻧﺷد ی و ﺑﺎ
ﻧﯾرو و روﺣﯾﮫ ای ﻗوی در راه ﺳرﻧﮕوﻧﯽ رژﯾم زن ﺳﺗﯾز
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺑﺎرزه ﮐردی.
ﭼﻧﺎن زﻧدﮔﯽ ﮐردی ﮐﮫ ﺣﺗﺎ ﭘس از اﯾﻧﮑﮫ از ﻣﯾﺎن ﻣﺎ رﻓﺗﯽ،
آرﻣﺎن و روﺣﯾﮫ ی اﻧﻘﻼﺑﯽ ات ﻣﺎﻧدﮔﺎر اﺳت ﺑرای ﻣﺎ و ﺑرای
زﻧﺎن ﺟواﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﮔﻠﺳﺗﺎن ﻣﻘﺎوﻣت زﻧﺎن ﺑﭘﯾوﻧدﻧد.
ﯾﮑﯽ از رﻓﻘﺎ در ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ اش ﺑﺎ ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ ﮔﻔت :ﻣﯾﻧﺎ ،ﻣﺎدر ﯾﺎ
ﺧواھر ﯾﺎ ھﻣﺳرھﯾﭻ ﮐس ﻧﺑود .او ﺧودش ﺑود؛ ﺑﺎ اراده و
ﺗﻔﮑری ﻣﺳﺗﻘل .اﮔر ھﻧﮕﺎم اﯾن ﺣرف ،ﺧودت ﺣﺿور داﺷﺗﯽ،
ﺻدای ﻗﮭﻘﮫ ی زﯾﺑﺎﯾت طﻧﯾن ﻣﯽ اﻧداﺧت .ﭼﮫ دﻟﭘذﯾر اﺳت ﺑﺎ
ﭼﻧﯾن زﻧﯽ ﮐﮫ ﻓروﺗﻧﺎﻧﮫ و ﭘﯾﮕﯾر اﻓق رھﺎﺋﯽ ﺑﺧش را ﺑرای ﺧود
و دﯾﮕران ﺗرﺳﯾم ﻣﯽ ﮐرد و راه ﻣﯽ ﮔﺷود ،ھﻣﮕﺎم ﺑود.
رﻓﯾﻘﯽ ﮔﻔﺗﮫ اﺳت :ھﻧر و داﻧش وﯾژه ﻣﯾﻧﺎ در ﺷﻧﺎﺧت از وﯾژﮔﯽ
ھﺎی ﻣرد ﺳﺎﻻری و ﻋﻣﻠﮑرد آن در ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺑﻼﺧص ﺷﻧﺎﺧت
او از رﻓﺗﺎر ﻣرد ﺳﺎﻻراﻧﮫ در ﺻف ﺟﻧﺑش اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺑﯾن
روﺷﻧﻔﮑران ﻣرد و ھﻣﭼﻧﯾن ﺟﺳﺎرت ﻣﯾﻧﺎ در ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ھر ﻧوع
رﻓﺗﺎر ﻣرد ﺳﺎﻻراﻧﮫ ﺑود ! ﻣطﻣﺋﻧﺎ ﺑﺎ ﺷﻧﯾدن اﯾن ﺣرف ﻧﯾز ﻟﺑﺧﻧد
رﺿﺎﯾت ﺑر ﻟﺑﺎﻧت ﻧﻘش ﻣﯽ ﺑﺳت.
ﻣﯾﻧﺎ ﻓﻌﺎل ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﺑود؛ و ﺑرای ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺳﺗم و
اﺳﺗﺛﻣﺎر ھر ﺧطری را ﺑﮫ ﺟﺎن ﻣﯽ ﺧرﯾد .از دﺳت دادن رﻓﻘﺎﯾﯽ

ﮐﮫ زﻧدﮔﯽ ﺧود را در اﯾن راه ﮔذاﺷﺗﮫ اﻧد ﺑﺎری ﮔران ﺑر ﻗﻠب
ھﻣراھﺎن ﻣﯽ ﮔذارد.ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺗو ھﻣﮫ ﻣﺷﺗﺎﻗﺎن رھﺎﺋﯽ زﻧﺎن
اﯾران را ﻣﺗﺎﺛر ﺧواھد ﮐرد .
ﻣﯾﻧﺎ ﺑزرگ زن اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳت زﻧدﮔﯽ ﺧود را در ﮐﻣﺎن
رھﺎﯾﯽ اﻧﺳﺎن ھﺎ از ھرﮔوﻧﮫ ﺳﺗم و اﺳﺗﺛﻣﺎر ﮔذاﺷت .او در ﭘﯾﭻ
و ﺧم ﺣوادث ،اﻓت ﺟﻧﺑش اﻧﻘﻼﺑﯽ در اﯾران و ﺟﮭﺎن ،ﯾﺎس ھﺎ
و ﺳرﺧوردﮔﯽ ھﺎ ،ھرﮔز ذره ای در اﻧﺗﺧﺎب راه و وﻗف
زﻧدﮔﯽ ﺧود ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﮭﺎن ﺗردﯾد ﻧﮑرد .او ﻣﻌﻧﺎی
ﺑودن ﺧود را در ﺗﻼش ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر و ﺗﺣول ﻣﯽ دﯾد و ﭘﯾﺷﺗرھﺎ
ازھر ﻓرﺻﺗﯽ ﮐﮫ دﺳت ﻣﯽ داد ،زﯾﺳﺗن ﺑرای ﺳﺎﺧﺗن آﯾﻧده ای
ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ را در ﺷﻌر ﻣﯽ ﺳرود .اﺷﻌﺎر ﺑﺟﺎ ﻣﺎﻧده از او ﺟﻠوه
ھﺎﯾﯽ از ژرﻓﻧﺎی درون و ﮔﺳﺗره ﻣﻔﮭوم زﻧدﮔﯽ در ﻧزد اوﺳت.
ﻣﯾﻧﺎ ﭘﯾش از رﻓﺗن »ﻣرگ را ﺳرودی ﮐرد ﺳرزﻧده ﺗر از
زﻧدﮔﯽ« ! ﻣﺎ را ﺗرک ﮐرد اﻣﺎ رد او ﺑر ﺳﺎﺣل زﻧدﮔﯽ ﭘرﻗدرت
ﺑﺎﻗﯽ اﺳت .او در ﺧﺎطر ھﻣﮫ زﻧﺎن و ﻣرداﻧﯽ ﺟﺎی ﺧواھد
ﮔرﻓت ﮐﮫ ارزش ﺗﻼش ﺑرای ﺳﺎﺧﺗن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ی
زﯾﺳﺗن ﺑﺎﺷد را ﻣﯽ داﻧﻧد .او اﻣروز و ھﻣﯾﺷﮫ در ﺧﺎطره ھﻣﮫ
ﺳﺗﻣدﯾده ﮔﺎﻧﯽ ﺧواھد ﻣﺎﻧد ﮐﮫ ﭘﯾﺷروان و ﯾﺎران ﭘﯾﮕﯾر ﺧود را
در ﻣﺑﺎرزه ﺑرای رھﺎﯾﯽ از ﺟﮭﺎن ﺳﺗم و اﺳﺗﺛﻣﺎر ،ارج ﻣﯽ
ﮔذارﻧد .اﯾن ﭼﻧﯾن ﺑود ﮐﮫ ﻣﯾﻧﺎ ﺳرود ﻣﺎﻧدﮔﺎر زﻧدﮔﯽ ﺷد.
اﻧدوه از دﺳت دادن ﻣﯾﻧﺎ را ﺑﮫ ھﻣﮫ ﺷﻣﺎ ﯾﺎران ،دوﺳﺗﺎن،
آﺷﻧﺎﯾﺎن ،ﺑﮫ ﻓرزﻧد دﻟﺑﻧد و ﻣﺎدر ﻋزﯾزش و ﺧواھر و ﺑرادراﻧش
ﺗﺳﻠﯾت ﻣﯽ ﮔوﯾﯾم.
ﯾﺎدش و ﺧﺎطره اش ﭘﺎﯾدار و ﮔراﻣﯽ ﺑﺎد! ■
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زﻧدﮔﯽ ﺟرﯾﺎن دارد
ﺳروده ای از ﻣﯾﻧﺎ
زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺮﻳﺎن دارد
ﻣﺜﻞ اﻣﻮاج درﻳﺎ
ﮔﺎھﯽ ﻧﺮم و آرام

ﺑﯽ روح

در آﻏﻮش ﺳﺎﺣﻞ ﻣﯽ آﺳﺎﻳﺪ

ﻣﯽ روم ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ھﺎ

ﮔﺎھﯽ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ و ھﻮﻟﻨﺎك
ﺳﺎﺣﻞ را دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽ ﻛﻨﺪ.

ﻣﯽ آوﻳﺰم ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ ای ﺷﻜﻨﻨﺪه روی آب
ﻳﺎ ﭘﺎره ﺳﻨﮕﯽ ﺧﺰه ﮔﺮﻓﺘﻪ

زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺮﻳﺎن دارد...

ﻟﻐﺰان

ﻣﺜﻞ زﻣﺰﻣﻪ ﺑﺎد
ﺗﺎ ﺧﻮد را در ﺳﺮدی ﺛﺎﻧﯿﻪ ھﺎ ﮔﻢ ﻛﻨﻢ.

ﮔﺎھﯽ در ﮔﻮش درﺧﺘﺎن
ﻧﺠﻮا ﻣﯽ ﻛﻨﺪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ

زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺮﻳﺎن دارد....

ﮔﺎھﯽ ﻣﯽ ﻏﺮد ﺗﺮﺳﻨﺎك

ﻣﻮج وار

و ﺷﺎﺧﻪ ھﺎ را ﺑﻪ آﺗﺶ ﻣﯽ ﻛﺸﺪ.

ﻣﺜﻞ ﺣﺲ ﻣﻦ
در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﺤﻈﻪ ھﺎ

زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺮﻳﺎن دارد...
و ﮔﺮﻳﺰان از ﺗﻜﺮار

ﻣﺜﻞ رھﺎ ﺷﺪن ﻣﻦ
در ﺟﺮﻳﺎن ﻟﺤﻈﻪ ھﺎﻳﯽ ﻛﻪ ﻣﯽ آﻳﻨﺪ
و ﻣﯽ روﻧﺪ

ﺗﻜﺮار
ﻣﺜﻞ ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪن ﻟﺤﻈﻪ ای ﺗﻠﺦ

ﮔﺎھﯽ در ﺑﻄﻦ ﭘﺮاﻟﺘﮫﺎب ﮔﺮم ﻟﺤﻈﻪ ھﺎ

در ذھﻦ ﻣﻦ،
ﻣﺜﻞ ﺣﺲ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻟﺤﻈﻪ ھﺎی ﻧﯿﺎﻣﺪه

ﺟﺎن ﻣﯽ ﮔﯿﺮم

ﺑﯽ ﻗﺮار

ﭘﺮواز ﻣﯽ ﻛﻨﻢ

ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم
ﺑﻪ اوج ﻣﯽ روم.
ﮔﺎھﯽ در اﻧﺠﻤﺎد ﻟﺤﻈﻪ ھﺎ

ﻟﺤﻈﻪ ھﺎﻳﯽ ﻛﻪ ﻣﻦ
ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺶ

ﺳﺮﮔﺮدان

زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﻛﻨﻢ!
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وداع ﺑﺎ آن ﮐﻪ ھﺰار ﺧﻨﺪه ی ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺮ ﻟﺐ داﺷﺖ!

ﮔﺰﺍﺭﺷﯽ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻳﺎﺩﻣﺎﻥ ﺭﻓﻴﻖ ﻣﻴﻨﺎ ﺣﻖ ﺷﻨﺎﺱ

روز  ٢١ژاﻧوﯾﮫ ی  ٢٠١١در ﺷﮭر
ﻟوﻧد در ﺟﻧوب ﮐﺷور ﺳوﺋد ﮔرد آﻣدﯾم.
اﯾن آﺧرﯾن ﻗرارﻣﺎن ﺑﺎ رﻓﯾق "ﻣﯾﻧﺎ"
ﺑود ﺗﺎ ﺑﺎ " ﺗن ﺧﺳﺗﮫ و رﻧﺟورش
ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ وداع ﮔوﯾﯾم" .ﺑﯾش از
 ١٥٠ﻧﻔر از ﯾﺎران ،دوﺳﺗﺎن ،رﻓﻘﺎ و
ﺧوﯾﺷﺎﻧش ،ھﻣﮫ آن ھﺎ ﮐﮫ دوﺳﺗش
داﺷﺗﻧد و از او آﻣوﺧﺗﮫ ﺑودﻧد ،از

ﻋده ای از رﻓﻘﺎ و دوﺳﺗﺎﻧش ﺳﻌﯽ ﮐرده ﺑودﻧد ﺑﺎ ھﻣﮫ ﻣﺷﮑﻼت ﺧود را زودﺗر
ﺑﮫ ﻣﺣل ﻗرار ﺑرﺳﺎﻧﻧد ﺗﺎ ﻟﺣظﺎت ﺑﯾﺷﺗری را در ﮐﻧﺎرھم و ﺧﺎﻧواده ی او ﺳﭘری
ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ھم اﯾن ﻟﺣظﺎت ﺳﺧت را ﺗﺎب ﺑﯾﺎورﻧد وھم ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ﺧﺎﻧواده ﻣﯾﻧﺎ ،ﻣراﺳم
وداع ﺑﺎ او را آن ﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ﯾﮏ زن ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﺳت ،ﺗدارک ﺑﺑﯾﻧﻧد.
ﺧﺎﻧواده ی ﻣﯾﻧﺎ ھﻣﭼون ﺧودش ﺑﺎ ھﻣﺎن ﻟﺑﺧﻧد ﺟﺎوداﻧﮫ ﭘذﯾراﯾﻣﺎن ﺷدﻧد .ھرﭼﻧد
ﮐﮫ دﻟﺗﻧﮓ "ﻣﯾﻧﺎی ﺷﮑﺳﺗﮫ" ﺑودﻧد ،اﻣﺎ ﯾﺎران و رﻓﻘﺎﯾش را ھم ﭼون آﺷﻧﺎﯾﯽ
دﯾرﯾن ﭘذﯾرا ﺑودﻧد.
روز وداع ﺳرد و ﺳﺧت ﺑود .وﻗﺗﯽ رھﺳﭘﺎرﻣﺣل ﺧﺎﮐﺳﭘﺎری ﺑودﯾم ﻣﮫ ی ﻏﻠﯾظ
و دﻟﺗﻧﮓ آﺳﻣﺎن ﺷﮭر ﻟوﻧد را ﭘوﺷﺎﻧده ﺑود .ﻣﯽ داﻧﺳﺗﯾم ﮐﮫ او زودﺗر از ﻣﺎ ﺳر

ﺳراﺳر اروﭘﺎ ،از راه ھﺎی دور و

ﻗرار ﺣﺎﺿر اﺳت .ﭘوﺳﺗرھﺎی ﺳرخ رﻧﮓ ﻣﯾﻧﺎ از ﻗﺑل ﺑر روی درﺧﺗﺎن

ﻧزدﯾﮏ ﮔرد آﻣده ﺑودﻧد .آﻧﺎن ھم ﮐﮫ

ﮔورﺳﺗﺎن ﭼﺳﺑﯾده ﺑود ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ ﺑر ﺳر ﻗرار ﺑﺎ رﻓﯾق ﻣﯾﻧﺎ ﺑرﺳﯾم .ﮐم ﮐم

ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد در ﮐﻧﺎرﻣﺎن ﺑﺎﺷﻧد دﻟﺷﺎن

دﯾﮕران ھم از راه ھﺎی دور و ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﻣﺎ ﭘﯾوﺳﺗﻧد و ھم ﮔﺎم ﺷدﯾم ﺗﺎ او را

ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑود و ﺑﺧﺷﯽ از دل ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی

ﭘوﺷﯾده در ﺑﯾرﻗﯽ ﺳرخ و ﺑﺎ ﺳرود اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎل ﺑر ﻟب ﺑﮫ ﺧﺎک ﺑﺳﭘﺎرﯾم؛ و

ﺧود را در ﭘﯾﺎم ھﺎی ﮐوﺗﺎه و ﺑﻠﻧد ﺑرای

آﺧرﯾن ﻟﺣظﺎت را ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻏﻣﯽ ﮐﮫ در دل داﺷﺗﯾم ﺳرود ﺧواﻧﺎن ﺑﺎ اوھم ﭘﯾﻣﺎن

ﻣﺎن ﻓرﺳﺗﺎدﻧد ،ﮐﮫ ﺗﺳﻠﯽ ﺧﺎطر ﺑود.

ﺷدﯾم ﺗﺎ رھروی راھش ﺑﺎﺷﯾم" .آذر درﺧﺷﺎن" ﯾﺎر و ھﻣراه و رﻓﯾق دﯾرﯾﻧش
ﭼﮫ زﯾﺑﺎ و ﺷﺎﻋراﻧﮫ در ﻟﺣظﮫ ﺧﺎﻛﺳﭘﺎری ﺑﺎ او وداع ﻛرد:
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ﳊﻈﻪ ﺳﺨﺖ ﻭﺩﺍﻉ ﺑﺎ ﻣﻴﻨﺎ ﻓﺮﺍ ﺭﺳﻴﺪﻩ
ﻣﯿﻨﺎی ﻋﺰﯾﺰ وداع ﺑﺎ ﺗﻮ ﭼﮫ ﻏﻤﮕﻨﺎﻧﮫ اﺳﺖ
ﭼﺮا ﻛﮫ ﺷﻮر زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮدی
رﻓﯿﻖ ﻣﯿﻨﺎ وداع ﺑﺎ ﺗﻮ ﭼﮫ اﻧﺪوھﮕﯿﻦ اﺳﺖ
ﭼﺮا ﻛﮫ ﺷﻌﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮدی
ﻣﯿﻨﺎ ﺟﺎن وداع ﺑﺎ ﺗﻮ ﭼﮫ دﺷﻮار اﺳﺖ
ﭼﺮا ﻛﮫ ﻋﺎﺷﻖ طﺒﯿﻌﺖ ﺑﻮدی و در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺣﻘﯿﻘﺖ
رﻓﯿﻖ ﻣﯿﻨﺎ وداع ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﻛﻮه ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ
ﭼﺮا ﻛﮫ ﺗﺠﺴﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﻨﺎ دار ﺑﻮدی
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﺪون ﻣﺮز ،ﻣﺬھﺐ ،ﻣﻠﺖ ،طﺒﻘﮫ
ﺑﺪون ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی
ﺑﺪون ﺳﺘﻢ و اﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻦ ﺧﺴﺘﮫ ات ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﮫ وداع ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ
ﺗﺎ ﺑﮫ زاﯾﺶ طﺒﯿﻌﺖ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﯽ
ﻣﺎ ﺑﺎ ﺟﺴﻢ رﻧﺠﻮرت ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﮫ وداع ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ
ﺗﺎ ﺑﺪل ﺑﮫ ﮔﻞ و ﮔﯿﺎه ﺷﻮی
اﻣﺎ ﯾﺎد و ﺧﺎطﺮه ات ھﻤﻮاره ﺑﺎ ﻣﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد
در ﻧﻮازش ھﺮ ﻧﺴﯿﻢ
در ھﻤﮭﻤﮫ ھﺮ ﺑﺎد
در ﻏﺮش ھﺮ ﺗﻨﺪر
در ﻣﻮج ھﺮ درﯾﺎ
در ﺧﺸﻢ ھﺮ آﺗﺸﻔﺸﺎن
ﯾﺎد و ﺧﺎطﺮه ات ھﻤﻮاره ﺑﺎ ﻣﺎ ﺧﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ
در ﺳﻮﺳﻮی ھﺮ ﺳﺘﺎره
در روﺷﻨﺎﯾﯽ روز
در ﺗﻮﻓﺎن ﺧﺸﻢ ﻣﺮدم
در ﻟﺤﻈﮫ ﺳﺮخ ﻣﻮﻋﻮد
در ﺟﺸﻦ ﺑﺰرگ ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﮔﺎن
ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻮدی ،ھﺴﺘﯽ و ﺧﻮاھﯽ ﺑﻮد
در ﺷﻮق رھﺎﯾﯽ زن
در ﺷﻮق رھﺎﯾﯽ اﻧﺴﺎن
ﺑﺪرود رﻓﯿﻖ ﻣﯿﻨﺎ
ﺑﺪرود رﻓﯿﻖ ﻣﯿﻨﺎ
ﺑﺪان ﻛﮫ روﯾﺎھﺎﯾﺖ ﺑﮫ ﺧﺎك ﺳﭙﺮده ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ
ﺑﻠﻜﮫ ﺑﺮ ﻛﻮره راه ھﺎﯾﯽ ﻛﮫ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ ﻣﯽ رزﻣﻨﺪ
و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ارزاﻧﯽ ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ
ﺑﮫ ﮔﻞ ﺧﻮاھﺪ ﻧﺸﺴﺖ.

ﺻﻔﺣﮫ ٥

ﺻﻔﺣﮫ ٦

از ﻗول ﯾﻛﯽ از ﮐﺎرﻛﻧﺎن آراﻣﮕﺎه اﯾن
ﻣراﺳم ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺗﻔﺎوت و ﮔرم ﺑود و در
اﯾن ﺷﮭر ﻛوﭼك ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺑود.
ﺧﺻوﺻﺎ ً وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﭘﯾر و ﺟوان،
زن و ﻣرد ،اﯾراﻧﯽ و ﻏﯾر اﯾراﻧﯽ ﺑﺎ
ﺳرود
ﮐرده
ﮔره
ﻣﺷﺗﮭﺎی
"اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎل" ﻣﯾﺧواﻧدﯾم ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن
ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﮫ زﺑﺎن ﺳوﺋدی ھﻣراه ﺷد
"ﺑرﺧﯾز ای داغ ﻟﻌﻧت ﺧورده !" و اﯾن
ﺳرود راھﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺗو ،رﻓﯾق ﻣﯾﻧﺎ ﮔﺎم
در آن ﻧﮭﺎده ﺑودی .آری رﻓﯾق !
"ﺗو از آﻏوش زﻣﺎﻧﮫ رﻓﺗﯽ ﺗﺎ ﺑر ﺑﺳﺗر
ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺎودان ﺑﻣﺎﻧﯽ !"

ﺑﻌد از ظﮭر ﺟﻣﻌﮫ  ٢١ژاﻧوﯾﮫ:
وﻋده ﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﯾرﯾن و ﺧﺎﻧواده ی ﻣﯾﻧﺎ
ھﻣﺎن روز ﺳﺎﻋت  ٤ﺑود ﺗﺎ اﯾن ﺑﺎر ھم
از او ﺑﮕوﯾﯾم و از او ﺑﺷﻧوﯾم .او را
ﺑﺷﻧﺎﺳﯾم و ﺑﺎز ﺑﺷﻧﺎﺳﺎﻧﯾم.
ﺑﺎز ھم ﺣﺿور دوﺳﺗﺎن و ﯾﺎران و
ھﻣراھﺎﻧش ﻧﮫ ﺧﺎرج از اﻧﺗظﺎر ﺑﻠﮑﮫ در
ﺧور ﺑود .ﺳﺎﻟن ﻣراﺳم ﯾﺎدﺑود ﻣﻣﻠو از
ﯾﺎران و دوﺳﺗﺎن دور و ﻧزدﯾﮏ ﻣﯾﻧﺎ
ﺑود .ﺑﻧﺎﭼﺎر ﺑﺳﯾﺎری ﺳرﭘﺎ اﯾﺳﺗﺎده
ﺑودﻧد .ﺳﺎﻟن ﺑﺎ ﺑﺧﺷﯽ از اﺷﻌﺎر و ﻧﺎﻣﮫ
ھﺎﯾش در ﮐﻧﺎر ﭘﯾﺎم ھﺎی ارﺳﺎﻟﯽ
ﺑﺳﯾﺎرﺗزﺋﯾن ﺷده ﺑود .ﺗﺻﺎوﯾر ﻣﯾﻧﺎ از
ھر ﮔوﺷﮫ ﺳﺎﻟن ﺑﺎ ﻟﺑﺧﻧدی دﻟﻧﺷﯾن ﺑﮫ ﻣﺎ
ﻣﯽ ﻧﮕرﯾﺳت .ھﻣﮫ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐردﻧد او
را از ﻻﺑﻼی اﺷﻌﺎرش ،ﺧﺎطراﺗﺷﺎن و
ﯾﺎ ﮔﻔﺗﮕوھﺎی ﻣﺷﺗرک ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺷﻧﺎﺳﻧد و
ﺑﮫ ﯾﺎد ﺑﺳﭘﺎرﻧد و ﯾﺎ رد ﭘﺎی زﻧدﮔﯽ ﻓﻌﺎل
و اﺛرﮔذارش را از ﻻﺑﮫ ﻻی ﭘﯾﺎم و
ﮐﻼم ﺳﺧﻧراﻧﺎن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﯾﺎﺑﻧد .ﻣراﺳم ﺑﺎ
ﺧواﻧدن ﺳرود اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎل و ﺧواﻧدن
ﺷﻌری از ﻣﯾﻧﺎ ﺗوﺳط ﻓرﯾﺑﺎ اﻣﯾر ﺧﯾزی
ﻛﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣراﺳم را ﺑر ﻋﮭده داﺷت،
آﻏﺎز ﺷد .ﺳﭘس آذر درﺧﺷﺎن در ﭘﯾﺎﻣﯽ
از طرف ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾران
)ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت  -ﻟﻧﯾﻧﯾﺳت  -ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳت(
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ﮔﻔت" :از اﯾﻧﻛﮫ در اﯾن ﻟﺣظﺎت ﺳﺧت
در ﻛﻧﺎر ھم ھﺳﺗﯾم ﺑﺳﯾﺎر ﺧوﺷﺣﺎﻟم.
ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ رﻓﯾﻘﺎﻧﮫ و در ﻛﻧﺎر ھم
ﺑودن اﺳت ﻛﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﭼﻧﯾن ﻏم ھﺎی
ﺑزرﮔﯽ را ﺗﺣﻣل ﻛرد .ﻏم ﻣرگ
ﯾﺎراﻧﯽ ﻛﮫ ﻣﺛل ﻛوه ﺳﻧﮕﯾن اﺳت ".او
ﺳﻌﯽ ﻛرد از ﻻﺑﻼی ﮔﻔﺗﮫ ھﺎی ﻣﯾﻧﺎ و
ﺧﺎطرات رﻓﻘﺎﯾش ھر ﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﻣﺎ را
ﺑﺎ "ﻧﺳرﯾن"" ،ﺳﺗﺎره"" ،ﻣﯾﻧﺎ"  ...و
ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﺑرﺟﺳﺗﮫ اش آﺷﻧﺎ ﮐﻧد،
ﺧﺻوﺻﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺷده ﺑود از ﻣﯾﻧﺎ
ﯾﮏ ﮐﻣوﻧﯾﺳت ،اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳت و
ﻣﺗﻌﮭد اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﺻﻣم ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷود .او
ﺳﻌﯽ ﮐرد ﺿﻣن دﻟﺟوﯾﯽ و ھﻣدردی
ﺑﺎ ﺧﺎﻧواده و ﺑﺳﺗﮕﺎن ﻣﯾﻧﺎ ﺑﮫ آن ھﺎ و ﻣﺎ
ﺑﮕوﯾد ﮐﮫ ﭼرا و ﺗﺣت ﭼﮫ ﺗﻔﮑری ﻣﯾﻧﺎ
ﺣﺗﯽ در زﻧدﮔﯽ ﺷﺧﺻﯽ ﯾﮏ زن
ﺻرﯾﺢ ،ﺑﯽ ﭘرده ،ﺳﻧت ﺷﮑن ﺑود .آذر
ﺳﺧﻧراﻧﯽ اش را ﺑﺎ اﯾن ﺷﻌر ﺷﺎﻣﻠو ﺑﮫ
ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧد:
»ﭼراﻏﯽ در دﺳت
ﭼراﻏﯽ در دﻟم
زﻧﮕﺎر روﺣم را ﺻﯾﻘل ﻣﯽ دھم
آﯾﻧﮫ ای در ﺑراﺑر آﯾﻧﮫ ات ﻣﯽ ﮔذارم
ﺗﺎ از ﺗو....
اﺑدﯾﺗﯽ ﺑﺳﺎزم«
او در ﺗﻔﺳﯾر از اﯾن ﺷﻌر ﮔﻔت:
"ﻣﻧظور ﺷﺎﻣﻠو از اﯾن ﺷﻌر
"ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت" اﺳت" ،ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت" ﮐردن
ﺑﮭﺗرﯾن ھﺎ .ﺗﮑرار و ﺗﮑﺛﯾر اﻧﺳﺎن آزاده
و رھﺎ از ھر ﺳﺗﻣﯽ .ﺑﺎ اﺣﺗرام و درک
آﻧﭼﮫ ﺑﺎ ھم ﺗﻔﺳﯾر ﮐردﯾم ،ﺑﺎﯾد ﺑﮕوﯾم اﯾن
ﺑﺎر ﻗرﻋﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺗو اﻓﺗﺎده اﺳت .ﺗﮑرار
و ﺗﮑﺛﯾر ﺗو ،ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ﮐردن ﺗو....
رﻓﯾق ﻣﯾﻧﺎ" در اداﻣﮫ ﻣﯾﺗرا ﺧواھر ﻣﯾﻧﺎ،
ﯾﺎر ،ھﻣدم و ﭘرﺳﺗﺎر ﺧﺳﺗﮕﯽ ﻧﺎﭘذﯾر
ﺗﻣﺎم روزھﺎی ﺳﺧت ﺑﯾﻣﺎری اش ﺳﺧن
ﮔﻔت .او اﮔر ﭼﮫ ﻓﺷﺎر ﻏم و اﻧدوه ﻣﯽ
آزردش اﻣﺎ ﻣﺣﮑم اﯾﺳﺗﺎد و ﺳﺧن ﮔﻔت.

ﻣﯾﺗرا ﺑﺎ اﺣﺳﺎﺳﯽ ﻟطﯾف از ﺧﺎطرات
ﺷﯾرﯾﻧش ﺑﺎ ﻣﯾﻧﺎ ﯾﺎد ﮐرد ،از زﻧﯽ ﻛﮫ
ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﯾدھﺎ و ﻧﺑﺎﯾدھﺎ در ﻣﺣﯾط
ﺧﺎﻧوادﮔﯽ اﯾﺳﺗﺎد و ﺑﺎ ﻛوﻟﮫ ﭘﺷﺗﯽ ﺧﺎﻧﮫ
را ﺗرك ﻛرد .او ﻣﻌﺗﻘد ﺑود ﮐﮫ او و
ﺳﺎﯾر اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده اش ﻓﮑر ﻣﯽ
ﮐردﻧد ﻣﯾﻧﺎ را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد اﻣﺎ ﺗﺎزه ﭘس
از ﻣرگ ﻣﯾﻧﺎ و طﯽ ﺑرﮔزاری اﯾن
ﻣراﺳم ﯾﺎدﺑود ﻣﺗوﺟﮫ ﺷده اﻧد ﻣﯾﻧﺎ را
ﺑﻘدر ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﻧد ،ﻧﮫ اﺑﻌﺎد وﺳﯾﻊ
ﻓﻌﺎﻟﯾﺗش را و ﻧﮫ درﺟﮫ اﺛر ﮔذاری و
اھﻣﯾت ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی او را.ﺷﻧﺎﺧت
ﺟواﻧب ﮔوﻧﺎﮔون زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﻧﺎ ﺑرای
ﺧﺎﻧواده اش ﺗﺎزﮔﯽ داﺷت .آن ھﺎ ﺑﯾﺷﺗر
از ﻗﺑل ﺑﮫ ﻣﯾﻧﺎ و اھداف و آرﻣﺎن ھﺎﯾش
اﻓﺗﺧﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﯾﻛﯽ از ﺑرادران ﻣﯾﻧﺎ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﺗﺄﺛر
ﺑود از ھم ﺑﺎزی دوران ﮐودﮐﯽ ﺧود
ﮔﻔت .او از زﺑﺎن ﺗﯾز و ﺻرﯾﺢ ﻣﯾﻧﺎ
ﺑرای ﻣﺎ ﮔﻔت و ﻣﺑﺎرزه اش ﻋﻠﯾﮫ
ﻣردﺳﺎﻻری را ﺳﺗود .او ﺑﺎ ﺧواﻧدن
اﺷﻌﺎری ﺳﺧﻧراﻧﯽ اش را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺑرد.
از طرف ﮐﻠﯾﮫ ی رﻓﻘﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﯾﻧﺎ از
ﺧﺎﻧواده ی او ﻗدرداﻧﯽ ﺷد و از اﯾﻧﮑﮫ
ﺗﻼش و زﺣﻣﺎﺗﺷﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﻓراﺗر از
ﺑرﮔزاری اﯾن ﻣراﺳم ﺑوده اﺳت و در
ﺗﻣﺎم ﺳﺎل ھﺎی ﺑﯾﻣﺎری ھﻣﭼون
ﻣردﻣﮏ ﭼﺷم از ﻣﯾﻧﺎ ﻣراﻗﺑت ﮐرده
اﻧد .ﺑﮫ وﯾژه از ﻣﯾﺗرا ﮐﮫ در اﯾن دوره
ﯾﺎر و ﻏم ﺧوار رﻓﻘﺎ و ﻣﯾﻧﺎ ﺑوده اﺳت
و ﺑﺎ ﺻﺑر و اﺳﺗﻘﺎﻣت ﺧود ﺑﮫ ھﻣﮫ
آﻣوﺧت ،ارزش دوﺳت داﺷﺗن و ﻋﺷق
ورزﯾدن را ،ھﻣراه ﺑﺎ ﺗﻌﮭد و ﻛﺎرداﻧﯽ.
از طرف ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾران
)ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت  -ﻟﻧﯾﻧﯾﺳت  -ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳت(
ھﻔده ﺳروده ﻣﯾﻧﺎ ﮐﮫ در ﯾﮏ ﻣﺟﻣوﻋﮫ
زﯾﺑﺎ ﺑﮫ ﻧﺎم "از ﺷﮑوﻓﮫ ھﺎی درﺧت ﺗن"
ﮔردآوری ﺷده ﺑود ﺑﮫ ﮐﻠﯾﮫ ی ﺣﺎﺿرﯾن
در ﻣراﺳم ﺑﮫ ﯾﺎدﮔﺎر ﺗﻘدﯾم ﺷد.

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٣

ﺟﺎﻟب اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﺧواﻧدن اﺷﻌﺎری
زﯾﺑﺎ و ﭘر اﺣﺳﺎس از ﻣﯾﻧﺎ در ﻻﺑﻼی
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺗوﺳط ﻓرﯾﺑﺎ ﻧﯾز ﺧﺎﻟﯽ از ﻟطف
ﻧﺑود و ھﻣﮫ را ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻗرار ﻣﯽ
داد .ﻣﯾﻧﺎ ھﻣﺎن طور ﮐﮫ در زﻧدﮔﯽ
ﺳﺎده ،ﺑﯽ ﭘﯾراﯾﮫ و ﻣﺻﻣم زﯾﺳت در
اﺷﻌﺎرش ھم ﺑﺎ ﻗدرت و ﻣﺻﻣم و ﺳﺎده
دﻻﯾل زﻧدﮔﯽ ،ﻣﺑﺎرزه و اھداف و
آرﻣﺎن ھﺎﯾش را ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﮐرد طوری
ﮐﮫ ﻧﯾﺎزی ﻧﺑود او را در ﻻﺑﻼی اﯾﮭﺎم
ﮐﻠﻣﺎت ﺟﺳﺗﺟو ﮐﻧﯾم.
ﭘﺧش ﺗراﻧﮫ ھﺎی ﻣورد ﻋﻼﻗﮫ ی او،
ﺳرود ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺣﺑوﺑش و اﺳﻼﯾد
ﺷوھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧﻼﻗﺎﻧﮫ از طرف دوﺳﺗﺎن
ﺳﺎﺧﺗﮫ و ارﺳﺎل ﺷده ﺑود ﻧﯾز ﮔرﻣﺎ
ﺑﺧش اﺣﺳﺎﺳﺎت در ھم ﺗﻧﯾده ی ﺟﻣﻊ
ﺑود.
ﻟﯾﻼ ﭘرﻧﯾﺎن از طرف ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ٨
ﻣﺎرس )اﯾران-اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن( ﺻﺣﺑت ﮐرد.
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯾﻧﺎ ﯾﮑﯽ از ﺑﻧﯾﺎن ﮔذاران
و ﻓﻌﺎﻻن آن ﺑود .ﻟﯾﻼ ﮔﻔت " :ﻣﯾﻧﺎ :ﺗو
ﭼﮕوﻧﮫ زﻧدﮔﯽ ﮐردی ﮐﮫ ﻣرﮔت اﯾﻧﻘدر
ﺳﻧﮕﯾن اﺳت؟ ﺗو ﭼﮕوﻧﮫ زﻧدﮔﯽ ﮐردی
ﮐﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﺳﺗﺑداد زده
و اﺳﯾر ﻣﺎ ﻣوﻧﺎھﺎ ،ﺗراب ھﺎ،
ﺷﮭرزادھﺎ و ﻟﯾﻼ ھﺎ و ﯾﺎﺳﻣﯾن ھﺎ و
ﮔﯾﺳوھﺎ وﻧﺎﺻرھﺎ و ﻣﯾﻧﺎھﺎ ،و ﺑﺻﯾر
ھﺎ و ﻧﺻرت ھﺎ و طﺎھره ھﺎ و ﺣﺗﺎ
آﻧﺎن ﮐﮫ ﺗو را از ﻧزدﯾﮏ ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﻧد
اﯾن ﭼﻧﯾن ﺑﺎ ﺣﺳرت ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﭼﮫ
ﺣﯾف ﮐﮫ از ﻣﯾﺎن ﻣﺎ رﻓت ! و ﻋﮭد ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺟﺑﮭﮫ ی ﻣﻘﺎوﻣت در ﺑراﺑر
اﻣواج ﺳﺎزش و ﺗﺳﻠﯾم ﮐﮫ از ھر ﺳو
ﻣﯽ وزد را ﻣﺣﮑم ﮐﻧﻧد".
ﻟﯾﻼ ﭘرﻧﯾﺎن در ﭘﯾﺎﻣش ﺗﺄﻛﯾد ﻛرد ﻛﮫ:
"ﻣﯾﻧﺎ ،ﻣﺎدر ﯾﺎ ﺧواھر ﯾﺎ ھﻣﺳر ھﯾﭻ
ﮐس ﻧﺑود .او ﺧودش ﺑود؛ ﺑﺎ اراده و
ﺗﻔﮑری ﻣﺳﺗﻘل".

ﺻﻔﺣﮫ ٧

اﯾرج ﺟﻧﺗﯽ ﻋطﺎﯾﯽ ﺷﺎﻋر و ﺗراﻧﮫ
ﺳرای ﻣﺗﻌﮭد و ﻣردﻣﯽ ھم ﮐﮫ ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ
ﺑود در ﺟﻣﻊ ﻣﺎ ﺣﺿور ﯾﺎﺑد از طرﯾق
وﯾدﯾوﯾﯽ اﺣﺳﺎﺳش را ﺑﺎ ﺧواﻧدن ﯾﮑﯽ
از اﺷﻌﺎرش ﺑﯾﺎن ﮐرد.
طﺎھره ﺷﻣس از ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن
 ٨ﻣﺎرس ھم از ﻣﯾﻧﺎ ﺳﺧن ﮔﻔت از
ﭼﮕوﻧﮕﯽ آﺷﻧﺎﯾﯽ اش ﺑﺎ او ،ﺗﺄﺛﯾر ﻣﯾﻧﺎ
ﺑر او و اداﻣﮫ ﻣﺑﺎرزات؛ از ﭘﯽ ﮔﯾری
و ﺗﻼش ﻣﯾﻧﺎ در آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ زﻧﺎن اﻓﻐﺎن
و ﻧﻔوذ در ﻻﯾﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف زﻧدﮔﯽ
آﻧﺎن در ﺟﮭت ارﺗﻘﺎ آﮔﺎھﯽ آﻧﺎن و
ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺳﺗم ﺑر زن ،از ﺗﺟرﺑﮫ ی
دوراﻧﯽ ﻛﮫ ﻣﯾﻧﺎ ﺑﺎ وی از ﺷﮭری ﺑﮫ
ﺷﮭر دﯾﮕر ﻣﯽ رﻓت و ﺑﺎ زﻧﺎن
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻧﯽ ارﺗﺑﺎط ﺑر ﻗرار ﻣﯽ ﻛرد.
ﺳﯾﻣﺎ ﺑﮭﺎری دﺧﺗر ﺧﺎﻟﮫ ی ﻣﯾﻧﺎ ﻧﯾز
ﮔﻔﺗﻧﯽ ﺑﺳﯾﺎر داﺷت .از ﺧﺎطرات ﺷﺎد
ﮐودﮐﯽ ﺧود ﺑﺎ ﻣﯾﻧﺎ ﮔﻔت .از دﺧﺗرﮐﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﺑﺎ ھم ھﻣﺑﺎزی و ھﻣراز ﺑودﻧد و
ﺷوق ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺳرﺷﺎرﺷﺎن ﻣﯽ
ﮐرد وﻟﯽ در ﻧﻘطﮫ ی اﻧﺗﺧﺎب ھﺎی
آﮔﺎھﺎﻧﮫ ی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑر ﻓﺎﺻﻠﮫ ھﺎﯾﺷﺎن
اﻓزود اﻣﺎ ﻋﻼﻗﮫ و اﺣﺗراﻣﺷﺎن ﺑﮫ ھم را
ﻧﮑﺎﺳت و دﯾدار دوﺑﺎره در ﺗﺑﻌﯾد
ﺧﺎطراﺗﺷﺎن را زﻧده ﮐرد.
ﻟﯾﻼ ﻗراﺋﯽ از طرف ﺷﺑﮑﮫ ی زﻧﺎن و
رادﯾو ﺻدای زﻧﺎن ﺑﮫ ﺑﯾﺎن ﺧﺎطراﺗﯽ
ﺷﺎد و ﺑﯽ ﭘﯾراﯾﮫ از ﻣﯾﻧﺎ ﭘرداﺧت و از
روزھﺎی دور ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﮐﮫ در ﮐﻧﺎرھم
در اروﭘﺎ در ﭘﯽ راه ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﺑرای
ﺳﺎزﻣﺎن دادن ﺑﮫ ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﺑودﻧد.
اﻣﺎ ﻣﯾﻧﺎ رﻓﯾﻘﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣرز و
ﯾﮏ ﻛﺷور ﺗﻌﻠق ﻧداﺷت .رﻓﯾﻘﯽ ﮐﮫ
آرﻣﺎﻧش را در رھﺎﯾﯽ ﮐل ﺑﺷرﯾت از
ھر ﻧوع ﺳﺗم و اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ
ﮐرد .ﯾﮑﯽ از ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﺑﺎرزش ﻧﯾز
اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﺳم او )در ﻋﻣل و ﺑﮫ طور
واﻗﻌﯽ( ﺑود.

رﻓﻘﺎﯾﯽ از دﯾﮕر ﻣﻠﯾت ھﺎ در ﻣراﺳم
ﺣﺿور داﺷﺗﻧد .در اﯾن ﻣراﺳم رﻓﯾق
ﭘﯾﺗر از آﻟﻣﺎن ﺣﺎﻣل ﺳﮫ ﭘﯾﺎم ﺑود.
ﻧﺧﺳت ﭘﯾﺎﻣﯽ از طرف "ﮔروه ﻣﺎﻧﯾﻔﺳت
اﻧﻘﻼﺑﯽ در اروﭘﺎ" را ﺧواﻧد .ﺳﭘس ﭘﯾﺎم
ﯾﻛﯽ از رﻓﻘﺎی زن از ﻛﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎی
ﺗرﻛﯾﮫ را ﻛﮫ ﻣﯾﻧﺎ ﺑر زﻧدﮔﯽ اش
اﺛرﮔذار ﺑود ،ﺧواﻧد .ﺳﭘس از ﻣﺑﺎرزات
ﻣﺷﺗرک ﺧود ﻛﮫ ھم رزم ﻣﯾﻧﺎ ﺑود
ﺳﺧن راﻧد .او ﺧﺎطرات زﯾﺑﺎﯾﯽ از ھم
ﮐﺎری ﺑﺎ ﻣﯾﻧﺎ ﺑﮫ وﯾژه در ﺗظﺎھرات
ھﺎی اول ﻣﺎه ﻣﮫ ﺑرﻟﯾن داﺷت از ﺗﻌﮭد
و ﻣﺳؤﻟﯾت ﭘذﯾری او ،از آﻣﺎدﮔﯽ اش
ﺑرای ﻣﺑﺎرزه ﺣرف زد و از ﻣطﺎﻟﻌﮫ ی
ﭘﯽ ﮔﯾرش در ﺑﮫ دﺳت آوردن آﺧرﯾن
ﺗﺋوری ھﺎ ﺑرای اداﻣﮫ ی ﻣﺑﺎرزه .ﭘﯾﺗر
ﮔﻔت" :ﺧواﻧدن ﯾﻛﯽ از ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﯾﻧﺎ
در ﺳﺎل  ٢٠٠٥ﻣرا ﺷوﮐﮫ ﮐرد ﭼون
درك روﺷﻧﯽ ازﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺣث ھﺎی ﺑﺎب
آواﮐﯾﺎن در ﺳﻧﺗز ﻧوﯾن از ﻋﻠم ﻛﻣوﻧﯾﺳم
اراﺋﮫ داد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣن ﺑﺎ اﯾن ﮐﮫ
ﺧودم اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ زﺑﺎن ھﺳﺗم ھﻧوز ﺑﮫ آن
ﺗﺳﻠط ﻧداﺷﺗم ".در ﭘﺎﯾﺎن ﭘﯾﺗر ﺻﺣﺑت
ھﺎی رﻓﯾﻘﺎﻧﮫ و ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ی ﺧودش را
ﺑﺎ ﺧواﻧدن ﯾﮏ آواز اﯾرﻟﻧدی ﭘﺎﯾﺎن داد.
او اﯾن آھﻧﮓ را ﺑﮫ ﻣﯾﻧﺎ ﺗﻘدﯾم ﮐرد
آھﻧﮕﯽ ﮐﮫ اﯾرﻟﻧدی ھﺎ در ﻓراق رﻓﻘﺎ ﯾﺎ
ﺧﺎﻧواده آن را ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد.
رﻓﯾق ﻧﺻرت ﺗﯾﻣور زاده ھم ﺑﺎ
اﺣﺳﺎﺳﺎﺗﯽ ﻣﺷﺎﺑﮫ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﯾﺎم "ﺣزب
ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾران" ﺑﮫ "ﺣزب ﻛﻣوﻧﯾﺳت
اﯾران )م ل م( را ﺑراﯾﻣﺎن ﺧواﻧد.
او در اﯾن ﭘﯾﺎم ﮐﮫ از ﯾﮑﯽ از ﺷﻌرھﺎی
ﻣﯾﻧﺎ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺟﺎن
ﻣﺎﯾﮫ ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ،ﭼﻧﯾن ﮔﻔت" :ﻣﯽﮔوﯾﻧد
و ﻣﺎ ھم ﻣﯽﮔوﯾﯾم ﮐﮫ اﯾن ﺳﻼﻟﮫ را
ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت .از ﮐﻣوﻧﺎردھﺎ آﻏﺎز
ﮐردهاﯾم و در اﯾن طﯽ طرﯾق ،ھم ﻗﻠب
طﭘﻧدهی ﺗﺎرﯾﺦ ﺑودهاﯾم و ھم ﺷﮑﺳت را
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ﺗﺟرﺑﮫ ﮐردهاﯾم .ھم آن و ھم اﯾن
ﺑﺧﺷﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎ ﺑودهاﻧد و ھﻧوز ھم
ﻧﺑردﻣﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ،ھر ﭼﻧد ﮐﮫ
ﺑﺳﯾﺎری از ھم ﺳﻧﮕراﻧﻣﺎن را از دﺳت
دادهاﯾم .ﺗﮑﯾﮫ ﮔﺎه ﻣﺎ اردوی ﮐﺎر و
زﺣﻣت اﺳت".
در اداﻣﮫ ﮔﯾﺳو ﺷﺎﮐری ھﻧرﻣﻧد ﻣﺗﻌﮭد و
ﻣﺑﺎرز ﺑﺎ اﺟرای دو آھﻧﮓ زﯾﺑﺎ ،ﯾﮑﯽ
ﺑﮫ زﺑﺎن اﻓﻐﺎﻧﯽ و ﯾﮑﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﻓﺿﺎ و
اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺟﻣﻊ را دﮔرﮔون ﮐرد .ﮔﯾﺳو
ﺑﺎ آھﻧﮓ "ﻧﺎم ﭼو ﺟﺎوﯾد ﺷد ،ﻣردﻧش
آﺳﺎن ﮐﺟﺎﺳت؟ !" ﺣﺎﺿرﯾن در ﺳﺎﻟن را
ﺑﺎ ﺧود ھﻣراه ﮐرد و در ﻗطﻌﮫ ای ﮐﮫ
در ﯾﺎدﺑود ﻣﯾﻧﺎ ﺧواﻧد ﺑر اداﻣﮫ ی
ﻣﺑﺎرزات ﺗﺎ ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺄﮐﯾد ﮐرد .از زﻣﺎن درﮔذﺷت
رﻓﯾق طﯽ روزھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ،ﺷﻣﺎر
ﺑﺳﯾﺎری از ﭘﯾﺎم ھﺎی ھم دردی ﺑرای
رﻓﻘﺎ ،دوﺳﺗﺎن و ﺧﺎﻧواده اش ارﺳﺎل
ﺷده اﺳت ﮐﮫ در وب ﺳﺎﯾت ﺳﺎزﻣﺎن
زﻧﺎن  ٨ﻣﺎرس و ﯾﺎ ﭼﺎپ آن ھﺎ و
ﭼﺳﺑﺎﻧدﻧش ﺑر دﯾوار ﺳﻌﯽ ﺷد اﯾن ھﻣﮫ
اﺣﺳﺎﺳﺎت و ﺗوﺟﮭﺎت را ﻣﻧﻌﮑس ﮐﻧﯾم
اﻣﺎ اﻣﮑﺎن ﺧواﻧدن اﯾن ﭘﯾﺎم ھﺎ و ﯾﺎ ﺣﺗﯽ
ﻟﯾﺳت آن ھﺎ در اﯾن ﻣراﺳم ﻧﺑود ،ﻓﻘط
دو ﭘﯾﺎم ﮐﮫ از اﯾران ارﺳﺎل ﺷده ﺑود
ﺧواﻧده ﺷد ،ﯾﮏ ﭘﯾﺎم ارﺳﺎﻟﯽ از طرف
ﺟﻣﻌﯽ از دﺧﺗران داﻧﺷﺟو و ﭘﯾﺎﻣﯽ از
طرف "زﻧﺎﻧﯽ دﯾﮕر" ﮐﮫ ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ی
ﻓرﯾﺑﺎ و طﺎھره از ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن
 ٨ﻣﺎرس ﺧواﻧده ﺷد.
در ﭘﯾﺎم ﺟﻣﻌﯽ از دﺧﺗران داﻧﺷﺟو از
اﯾران آﻣده ﺑود" :اﯾن روزھﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﯽ
ﺧواھﯾم ﺑداﻧﯾم وﻗﺗﯽ ھﻣﺳن و ﺳﺎل ﻣﺎ
ﺑود ﭼﮫ ﻣﯽ ﮐرد وزﻧدﮔﯽ ﺳراﺳر
ﻣﺑﺎرزه اش ﭼﮕوﻧﮫ ﺑود؟ ای درﯾﻎ ...
ﭼﻘدر زود رﻓت و ﺗﻧﮭﺎﯾﻣﺎن ﮔذاﺷت.
ﭼﻘدر ﻓﺎﺻﻠﮫ دارﯾم ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻧد او ﺷدن... .
ﭼﯾزی ﮐﮫ اﯾن روزھﺎ ﺑﮫ آن ﻣدام ﻓﮑر
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ﻣﯽ ﮐﻧﯾم اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﭼﻘدر ﺳﺧت اﺳت
ﺟﺎﯾﮕزﯾن او را ﺟﺳﺗن و ﭘﯾدا ﮐردن.
ﭼﻘدر ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣﺎن ﻓزون ﺗر از ﻗﺑل
ﺷده اﺳت .رﻓﺗﻧش ﺑﺎﻋث ﺷد ﺑﯾﺷﺗر از
ﻗﺑل ﺑداﻧﯾم زﻣﺎن اﻧدک اﺳت و ﻣﺎ ﺑﺎﯾد
زود رﺷد ﮐﻧﯾم ....ﭘرﭼم اﻧﻘﻼﺑﯽ او
ھﻣﯾﺷﮫ اﻓراﺷﺗﮫ ﺧواھد ﺑود و ﻣﺎ ﺑﺎﯾد
اداﻣﮫ دھﻧدﮔﺎن آرﻣﺎن ھﺎ و اھداف
اﻧﻘﻼﺑﯽ او ﺑﺎﺷﯾم .ﺑر ﻣﯽ ﺧﯾزﯾم ﭼرا ﮐﮫ
اﮔر او ﺑود ﻧﯾز ھﻣﯾن را ﻣﯽ ﺧواﺳت
و ھﻣﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم ﻣﯽ داد .زﯾرا
زﻧدﮔﯽ ﺟﺎرﯾﺳت و ﻣﺑﺎرزه اداﻣﮫ دارد".
و در ﭘﯾﺎم "زﻧﺎن دﯾﮕر" آﻣده اﺳت:
"ﺧﺑر درﮔذﺷت زن ﻣﺑﺎرز و ﮐﻣوﻧﯾﺳت
ﻣﯾﻧﺎ ﺣق ﺷﻧﺎس ﻣﺎ را ﺳﺧت اﻧدوھﮕﯾن
ﮐرد .ﻣﺎ او را ﻧدﯾده ﺑودﯾم اﻣﺎ آرﻣﺎن و
آرزوھﺎی او ﮐﮫ رھﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣل ھﻣﮫ ی
ﻣردم از رﻧﺞ ﺟﺎﻣﻌﮫ طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺑود را ﻣﯽ
ﺷﻧﺎﺳﯾم ﮐﮫ ھﻣﺎﻧﺎ آرﻣﺎن و آرزوی
ﻣﺎﺳت ".در اداﻣﮫ ی ﺑرﻧﺎﻣﮫ از
ﺣﺎﺿرﯾن در ﻣراﺳم ﺧواﺳﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ
اﺣﺳﺎﺳﺎت و ﯾﺎ ﺧﺎطراﺗﺷﺎن در ﻣورد
ﻣﯾﻧﺎ را ﺑﺎ دﯾﮕران ﺗﻘﺳﯾم ﮐﻧﻧد .ﯾﮑﯽ از
ﺣﺿﺎر ﮐﮫ اﯾراﻧﯽ ﻧﺑود ﺑﺎ ﺧواﻧدن ﯾﮏ
ﻗطﻌﮫ آھﻧﮓ ﺑﮫ زﺑﺎن ﻋرﺑﯽ ﮐﮫ ھﻧﮕﺎم
ﻓراق و از دﺳت دادن ﻋزﯾزان ﻣرﺳوم
اﺳت ،اﺣﺳﺎﺳﺎﺗش را ﺑﯾﺎن ﮐرد .ﭘرواﻧﮫ
ﺑﮑﺎه از ﺧﺎطراﺗش ﺑﺎ ﻣﯾﻧﺎ ﮔﻔت و از
اﯾﻧﮑﮫ از ھﻣت و ﭘﯾﮕﯾری ﻣﺑﺎرزات
زﻧﺎن ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﭼون ﻣﯾﻧﺎ اﺳت ﮐﮫ
اﻣروزه ﺟﻧﺑش زﻧﺎن را در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ھﺳت ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم اﮔر ﭼﻧﯾن ﺟﻧﺑﺷﯽ و
ﻣﺑﺎرزه و ﻣﻘﺎوﻣﺗﯽ ﻧﺑود اﻣروز
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺗم و ﺳرﮐوب زﻧﺎن
را ﺑﮫ اﺑﻌﺎد دھﺷﺗﻧﺎک دوران ﺣرم
ﺳراھﺎ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔرداﻧد .اﺷرف از
ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺗﺷﮑل زﻧﺎن ھﺷت ﻣﺎرس،
ﺗﺄﮐﯾدش ﺑر اداﻣﮫ ی ﻣﺑﺎرزه ﺑود و
ﺑرﭘﺎﺧواﺳﺗن زﻧﺎن .رﻓﯾﻘﯽ از اداﻣﮫ راه

ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ و در دﺳت ﮔرﻓﺗن ﮐﻣوﻧﯾزم
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻋﻠم ﺗوﺳط ﻣﯾﻧﺎ ﮔﻔت :ﻓرخ ﺑﮫ
ﯾﺎد ﻣﯾﻧﺎ و روز دﯾدار .زورﻧﺎ ﻧواﺧت
و در ﭘﺎﯾﺎن ﻣراﺳم ﻣﯾﺗرا ﺑﺎر دﯾﮕر از
طرف ﺧﺎﻧواده ﺻﺣﺑت ﮐرد .او ﭘﯾﺎم
داوود ﭘﺳر ﻣﯾﻧﺎ و ھم ﭼﻧﯾن ﻣﺎدرش را
ﺧواﻧد .ﻣﺎدر ﻣﯾﻧﺎ ﺑﮫ ﻋﻠت ﺑﯾﻣﺎری و
ﺗﺄﻟم ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺻﺣﺑت در ﺟﻣﻊ ﻧﺑود.
از ﻧظر داوود در ﯾﮏ ﺟﻣﻠﮫ ﻣﺎدرش
زن ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ ﺑود ﭼرا ﻛﮫ آﻧﮕوﻧﮫ ﻛﮫ
ﻣﯽ ﺧواﺳت زﻧدﮔﯽ ﻛرد .ﻣﺎدر ﻣﯾﻧﺎ ھم
از ﺳﺧﺗﯽ دوران ﮔﻔﺗﮫ ﺑود از روزھﺎی
ﺳﺧﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺎدر زﻧداﻧﯽ
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑرای ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﭘﺳرش ١٠ﺳﺎل
راه ﺧﺎﻧﮫ و زﻧدان را ﭘﯾﻣوده و ﺑﺎ ﺗن
ﺑﯾﻣﺎرش وﻗﺗﯽ ﭼﮭﺎر ﺳﺎل ﭘﯾش در
ﻏرﺑت ﻣﯾﻧﺎ را ﺑﺎز ﯾﺎﻓﺗﮫ و ھر دو ﺑﯾﻣﺎر
ﺑودﻧد و ...ﻣﯾﺗرا اﯾن ﺑﺎر از ھﻣﮫ
ﺣﺿﺎر ﺗﺷﮑر ﮐرد و از اﯾﻧﮑﮫ
ﺣﺿورﺷﺎن ﭼﮕوﻧﮫ ﺗﺳﻼی او ،داوود و
ﺧﺎﻧواده اﺳت .از رﻓﻘﺎی ﺳرﺑداران
ﺗﺷﮑر وﯾژه داﺷت ﺑﺎﺑت ﺗﻣﺎم ھم راھﯽ
ھﺎ و ھم دﻟﯽ ھﺎ و ﮐﻣﮏ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در
ﺗﻣﺎم اﯾن دوران ﺑﯾﻣﺎری اﻧﺟﺎم دادﻧد .او
ﮔﻔت ﻣﯾﻧﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﻧﻣﺎﻧد و ﺗﺎ آﺧرﯾن روز
زﻧدﮔﯽ اش ﯾﻌﻧﯽ ھﻔﺗم ژاﻧوﯾﮫ ی ٢٠١١
ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ و اداﻣﮫ آن اﻣﯾد داﺷت و در
اﻧﺗظﺎر داروھﺎی ﺟدﯾد ﺑود .او اﯾن
روﺣﯾﮫ را ﻣرھون ﯾﺎران ﺣزﺑﯽ و
ﺧﺎﻧواده اش ﻣﯽ داﻧﺳت.
اﯾن ﻣراﺳم ﮔرم ،دﻟﻧﺷﯾن ،اﺛرﮔذار و ﺑﮫ
ﯾﺎدﻣﺎﻧدﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﻧﯾدن ﯾﮑﯽ از آھﻧﮓ ھﺎی
ﻣورد ﻋﻼﻗﮫ ی او و ھم ﺧواﻧﯽ ﺳرود
اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎل ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ی ﺣﺎﺿرﯾن ﺑﮫ
ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾد .ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣراﺳم ﺑﮫ ھﻣت
رﻓﻘﺎی دﺳت اﻧدرﻛﺎر "ﺗﻠوﯾزﯾون
ﻛوﻣﻠﮫ" )ﺣزب ﻛﻣوﻧﯾﺳت اﯾران( و
"ﺗﻠوﯾزﯾون آﺳو ﺳﺎت" ﺿﺑط ﺷده و ﺑﮫ
زودی دراﯾن دو ﻛﺎﻧﺎل ﻣﺎھواره ای
ﭘﺧش ﺧواھﻧد ﺷد■ .
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ﭘﻴﺎﻡ ﻣﻴﺘﺮﺍ ﺣﻖ ﺷﻨﺎﺱ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻳﺎﺩﺑﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫﺮﺵ ﻣﻴﻨﺎ
 ٨ژاﻧوﯾﮫ ﻣرگ ﭘرواﻧﮫ ای را ﮔواه ﺑودم.
ﻗﺑل از ﭘر ﮐﺷﯾدن ﺟﺎﻧش ﺳﺧت ﻣﯽ ﻟرزﯾد.
ﻧﻣﯽ داﻧم از ﺗرس ﺟﺎن دادن ﺑود ﯾﺎ از ﻓراغ ﺷﻣﻊ.
ﺑرای ﺷﻧﯾدن او ﮔوﺷم را ﺑﮫ ﺑﺎل ھﺎﯾش ﻧزدﯾﮏ ﮐردم
و ﭘرﺳﯾدم از ﭼﮫ ﻟرزاﻧﯽ؟ ﭼﮫ ﻣﯽ ﺧواھﯽ؟
ﺑﺎ ﺗﮫ ﻣﺎﻧده ی ﺟﺎﻧش در ﮔوﺷم ﻧﺟوا ﮐرد ،ﭘرواز!
ﺷﺎﭘرک اﻧدﮐﯽ ﺑﻌد آرام ﺷد ھﯾﭻ ﻧﻣﯽ ﻟرزﯾد؛
وﻟﯽ دﯾﮕر ﭘرواز ھم ﻧﮑرد.
ﻣرگ ﺷﺎﭘرک ﯾﺎدم آورد روزھﺎی ﺑﮭﺎر زﻣﺳﺗﺎﻧﯽ را.
ﺿﻣن ﻋرض ﺳﻼم و ﺧوش آﻣد ﺧدﻣت ﺗﮏ ﺗﮏ ﺷﻣﺎ ﻋزﯾزان
ﮐﮫ از راه دور و ﻧزدﯾﮏ اﯾن ﺟﺎ ﺟﻣﻊ ﺷده اﯾد ﮐﮫ ﯾﺎد ﻣﯾﻧﺎ را
ﮔراﻣﯽ ﺑدارﯾد .ﯾﺎ ِد زن و رﻓﯾق و ﺧواھر و دﺧﺗر ﻣﺑﺎرزی ﮐﮫ
ھر ﮐدام از ﻣﺎھﺎ در ھر ﻋرﺻﮫ ای از زﻧدﮔﯽ ﻣﺎن از او
ﺧﺎطره دارﯾم و ﯾﺎ از ﺷﻌرھﺎ ،ﮔزارش ھﺎ و ﻣﺗن ھﺎی او و ﯾﺎ
ف او ﺧﺎطره ای زﯾﺑﺎ در ذھن ﻣﺎن ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺷده
ﺣﺗﯽ در َوﺻ ِ
اﺳت .ﺑﯽ ﺷﮏ ھﻣﮫ ی ﺷﻣﺎ ھﺎ ﮐﮫ در اﯾن ﺟﺎ ﺟﻣﻊ ﺷده اﯾد ﻣﯾﻧﺎ
را از دور و ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﯾد .ﻣن ھم ﮐﮫ ﺧواھر او ھﺳﺗم
ﺗﺻور ﻣﯽ ﮐردم ﮐﮫ او را ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳم .ﻣﺎدرم،
ﺑرادرھﺎﯾم و ﭘﺳرش ھر ﮐدام در ﺷﮑل ﺧودﺷﺎن ﺑر اﯾن ﺑﺎور
ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻣﯾﻧﺎ را ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد.
ﺗﺻوﯾر ھﻣﮕﯽ ﻣﺎ از ﻣﯾﻧﺎ زاﯾﯾده ی روزھﺎﯾﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ ھم و
در ﮐﻧﺎر ھم ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐردﯾم ،درس ﻣﯽ ﺧواﻧدﯾم و ﺑﭼﮕﯽ ﻣﯽ
ﮐردﯾم .روزھﺎی دوران ﺑﻠوﻏﻣﺎن ،ﮐﮫ زودﺗر ﺑزرگ ﺷدﻧﻣﺎن را
ﺑﮫ رخ ھﻣدﯾﮕر ﻣﯽ ﮐﺷﯾدﯾم .روزھﺎﯾﯽ ﺑود ﮐﮫ اﻧﻘﻼب  ٥٧را
ﺷﺎھدش ﺑودﯾم و ﺑﮫ دﻧﺑﺎل آن ﺗﻐﯾﯾر دادن ﻓرھﻧﮓ ﺧﺎﻧواده از
ﺷﮑل ﻣدرن و اﻧﻘﻼﺑﯽ اش ،ﺗﻐﯾﯾری ﮐﮫ
ﺷﮑل ﺳﻧﺗﯽ اش ﺑﮫ
ِ
ﺣﺎﺻل ﺗﻼش و ﭘﯾﮕﯾری و ﻣﺻﻣم ﺑودن ﺧواھر و ﺑرادرھﺎﯾم و
ِ
ﺻﺑر و ﺑردﺑﺎری ﭘدر و ﻣﺎدرم ﺑود .ﺗﺻوﯾر ھﻣﮕﯽ ﻣﺎ از ﻣﯾﻧﺎ
روزھﺎﯾﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺗﻧﮕﺎﺗﻧﮓ ﺑﺎ او زﻧدﮔﯽ ﮐردﯾم و ﺑﺎ ﺷروع ﺑﺣث
ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮔوش ھﻣدﯾﮕر را َﮐر ﻣﯽ ﮐردﯾم .داﺳﺗﺎن ھﺎ و
ﻗﺻﮫ ھﺎی ﺑﭼﮕﺎﻧﮫ ای ﮐﮫ ﺟﺎی ﺧود را ﺑﮫ ﺑﺣث ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و
ﺗﺑﺎدل ﻧظر ﻋوض ﮐردﻧد .ﺷﻧﺎﺧت ھﻣﮕﯽ ﻣﺎ از ﻣﯾﻧﺎ روزھﺎﯾﯽ
اﺳت ﮐﮫ زﻧدﮔﯽ ﻟوﮐس ﻣﺷﺗرﮐش را ﺷروع ﮐرد و ﺣﺎﺻل آن
ﭘﺳرش داوود را ﺷﺎھد ﺑودﯾم ﮐﮫ در دوران ﺳﺧت ﺟﻧﮓ اﯾران
و ﻋراق ﭼﺷم ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﮔﺷود .ﺷﻧﺎﺧت ھﻣﮕﯽ ﻣﺎ از ﻣﯾﻧﺎ

روزھﺎی ﺳﺧت ھم ﭼﻧﯾن ﺷﯾرﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ اش ﺑود
زﻧدﮔﯽ ﻣﺷﺗرک ﺳﻧﺗﯽ او در ﺗﺿﺎد ﺑود .زﻧدﮔﯽ ﻟوﮐس
ﮐﮫ ﺑﺎ
ِ
ﺳﻧﺗﯽ ﮐﮫ او آن را زﻧدان ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯾد ،زﻧداﻧﯽ ﮐﮫ دﯾوارھﺎﯾش از
آﺟر ﺑﺎﯾدھﺎ و ﻧﺑﺎﯾدھﺎ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﺑود ﻧﻔس او را ﺗﻧﮓ ﻣﯽ ﮐرد.
ﺷﻧﺎﺧت ﻣﺎ از ﻣﯾﻧﺎ روزھﺎی ﺳﺧت ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ اش ﺑود
ﮐﮫ او را وادار ﮐرد ﺑﺎ ﭘﺳر ﮐوﭼﮑش ﺳرﭘﻧﺎ ِه اﻣﻧﯽ را ﺷب ھﺎ
ﺑرای ﺧود ﭘﯾدا ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ﺧود و ﻓرزﻧدش را از ﮔﯾر اﻓﺗﺎدن
ﺑﮫ دﺳت رژﯾم دﯾﮑﺗﺎﺗوری اﯾران ﻣﺻون ﺑدارد .ﺷﻧﺎﺧت ﻣﺎ از
ﻣﯾﻧﺎ روزھﺎی ﺳﺧت ﻣﺑﺎرزه اش ﺑر ﻋﻠﯾﮫ رژﯾم ﺣﺎﮐم ﺑر اﯾران
ﺑود ﮐﮫ او را وادار ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ از اﯾن ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ آن ﺧﺎﻧﮫ ﻧﻘل
ﻣﮑﺎن ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﺧود را از ﭼﻧﮓ دژﺧﯾﻣﺎن ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺧﻔﯽ ﮐﻧد .ﺷﻧﺎﺧت ﻣﺎ از ﻣﯾﻧﺎ ،ﻋﺷﻘﯽ ﺑود ﮐﮫ او ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎ
ﻓرزﻧد ﺧود داوود داﺷت و ﺗﺿﺎدی ﮐﮫ او در درون ﺧود داﺷت.
ﻣﺑﺎرزه ﯾﺎ زﻧدﮔﯽ ﺧﺎﻧوادﮔﯽ در ﭼﺎرﭼوب ﻟوﮐس ﺳﻧﺗﯽ اش .او
ﺟدال ذھﻧﯽ ﺧود ،زﻧدﮔﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ را
ﺑﻌد از ﻣدت ھﺎ ﺟﻧﮓ و
ِ
ﻓﺎز دﯾﮕری از
اﻧﺗﺧﺎب ﮐرد .ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐوﻟﮫ ﭘﺷﺗﯽ وارد ِ
زﻧدﮔﯽ ﺷد .زﻧدﮔﯽ ای ﮐﮫ او ھﻣﯾﺷﮫ آرزو داﺷت و آن زﻧدﮔﯽ
ای ﺑود ﮐﮫ دﯾوار ﻧداﺷت ،ﻧﻔﺳش را ﺗﻧﮓ ﻧﻣﯽ ﮐرد .زﻧدﮔﯽ
ﺧودش را ﺳﺎﺧت و آن را رﻧﮓ آﻣﯾزی ﮐرد .او ﺑرای رﺳﯾدن
ﺑﮫ اﯾن زﻧدﮔﯽ ،ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در ﺟﮭت ﺧﻼف رودﺧﺎﻧﮫ ی زﻧدﮔﯽ
ﺳﻧﺗﯽ ﺑﺎ ﻓرھﻧﮓ ﮐﮭﻧﮫ ﺷﻧﺎ ﻣﯽ ﮐرد ﺑﺎ ﻗدرﺗﯽ ﮐﮫ داﺷت او در
ﺟﮭت ﻣﺧﺎﻟف آب ﺷﻧﺎ ﻣﯽ ﮐرد .اﻓرادی را ﮐﮫ در اﯾن رودﺧﺎﻧﮫ
در ﺣﺎل ﻏرق ﺷدن ﺑودﻧد را ﻧﺟﺎت ﻣﯽ داد و از دﯾﮕران ﮐﮫ ﺑﺎ
ﭘﯾروزی ﺑﮫ آن طرف رودﺧﺎﻧﮫ رﺳﯾده اﻧد ﻧﯾرو ﻣﯽ ﮔرﻓت.
و اﻣﺎ ﺣﺿور ھﻣﮕﯽ ﺷﻣﺎ در اﯾن ﺟﺎ ،ﺟواب دادن ﺗﻠﻔن ھﺎی
ﻣﮑرر از ﻧﻘﺎط ﻣﺧﺗﻠف ﺟﮭﺎن ،ﺧواﻧدن ﻣﺗن ھﺎ و اطﻼﻋﯾﮫ ھﺎ در
وﺻف ﻣﯾﻧﺎ ،ﺗﺣوﯾل ﮔل ھﺎی ﻓراوان ﮐﮫ ﺗوﺳط رﻓﻘﺎی ﻋزﯾز
ﺑرای ﻣﯾﻧﺎ ﻓرﺳﺗﺎده ﺷده ،ﻣﺎ ﺧواھر و ﺑرادرھﺎ و ﻣﺎدر و
ﻓرزﻧدش را ﺑﮫ اﯾن واﻗﻌﯾت رﺳﺎﻧد ﮐﮫ ﻣﯾﻧﺎ در دﻧﯾﺎﯾﯽ ﺑزرگ ﺗر
از آن ﭼﮫ ﻣﺎ ﺗﺻور ﻣﯽ ﮐردﯾم زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐرد .ﻣﯾﻧﺎ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل
ﻣﻘﺎم و ﺷﮭرت ﻧﺑود.
ﻣﯾﻧﺎ ﺳﺗﺎره ﺑود ،ﯾﮏ دم درﯾن ظﻼم درﺧﺷﯾد و ﺟﺳت و رﻓت.
ﻣﯾﻧﺎ ﺑﻧﻔﺷﮫ ﺑود ،ﮔل داد و ﻣژده داد ،زﻣﺳﺗﺎن ﺷﮑﺳت و رﻓت.
ی ﻣﺎﺳت .ھر ﮐﺳﯽ ﻧﻐﻣﮫ ی
زﻧدﮔﯽ ﺻﺣﻧﮫ ی ﯾﮑﺗﺎی ھﻧرﻣﻧد ِ
ﺧود ﺧواﻧد و از ﺻﺣﻧﮫ رود ﺻﺣﻧﮫ ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺟﺎﺳت.
ﺧرم آن ﻧﻐﻣﮫ ﮐﮫ در ﺧﺎطره ھﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد.
ﯾﺎد ﻣﯾﻧﺎ ھﻣﯾﺷﮫ ﮔراﻣﯽ ﺑﺎد ■

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٣

ﺻﻔﺣﮫ ١٠

ﭘﯾﺎم آذر درﺧﺷﺎن در ﻣراﺳم ﯾﺎد ﺑود رﻓﯾق ﻣﯾﻧﺎ
ﺑﺎ درود ﺑﮫ ھﻣﮫ ﺷﻣﺎ
از اﯾﻧﻛﮫ در اﯾن ﻟﺣظﺎت ﺳﺧت در ﻛﻧﺎر
ھم ھﺳﺗﯾم ﺑﺳﯾﺎر ﺧوﺷﺣﺎﻟم .ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ
ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ رﻓﯾﻘﺎﻧﮫ و در ﻛﻧﺎر ھم ﺑودن
اﺳت ﻛﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﭼﻧﯾن ﻏم ھﺎی
ﺑزرﮔﯽ را ﺗﺣﻣل ﻛرد .ﻏم ﻣرگ
ﯾﺎران ،ﻣﺛل ﻛوه ﺳﻧﮕﯾن اﺳت.

زﻧﺎن ﻣﯽ ﺷود ،ﺟﻠب ﺷد و آﻣوﺧت ﮐﮫ
ﺑﮫ ﺷﮑل ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف اﯾن ﺳﺗم را
ﺗﺷﺧﯾص داده و ﺑﯾﺎن ﮐﻧد.

ﻣن از طرف ﺣزب ﻛﻣوﻧﯾﺳت اﯾران
)ﻣﺎرﻛﺳﯾﺳت  -ﻟﻧﯾﻧﯾﺳت  -ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳت(
ﻓﻘدان ﻣﯾﻧﺎ را ﺑﮫ ھﻣﮕﻲ ﺣﺿﺎر و
ﺧﺎﻧواده ﻣﯾﻧﺎ ﺑوﯾژه ﻣﺎدر ﻣﯾﻧﺎ،
ﺑرادراﻧش ،ﻣﯾﺗراي ﻋزﯾز و ﻓرزﻧد
دﻟﺑﻧدش داوود ﺗﺳﻠﯾت ﻣﻲ ﮔوﯾم.

از ﻣﯾﻧﺎﯾﯽ ﻛﮫ در اواﺧر ﺣﮑوﻣت ﺷﺎه،
ﺑﺎ ﻋﻠم ﮐﻣوﻧﯾﺳم آﺷﻧﺎ ﺷد .ﺑر ﭘﺎﯾﮫ آﻣوزه
اﯾن ﻋﻠم ﺗواﻣﺎ ﺗﮑرار ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ
» ...ﻣردم ﻓﻘﯾر و زﺣﻣﺗﻛش و ﻛﺎرﮔر
ﺑﯾﺷﺗرﯾن ظرﻓﯾت را ﺑرای اﻧﻘﻼب ﮐردن
دارﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﯾن ﻣردم و آﮔﺎه
ﮐردن ﺷﺎن ﺗوﺟﮫ ﮐرد «....ﺟﮭت
ﮔﯾری ﺗوده ھﺎی ﻣﺣروم و زﺣﻣﺗﮑش
را داﺷﺗن و درک اﯾﻧﮑﮫ اﻧﻘﻼب
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑر دوش اﯾن ﺗوده ھﺎ اﺳﺗوار
ﺧواھد ﺑود را ﻣﯾﻧﺎ ﺑﯽ ھﯾﭻ ﺗردﯾدی ﺗﺎ
آﺧر ﻋﻣر ﺣﻔظ ﮐرد.

ﻣﯾﻧﺎ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ھﻣﮫ ﻣﺎ ﺑود .ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ
اردوی ﻛﺎر ،زﺣﻣت و آﮔﺎھﯽ .ﺑﺳﯾﺎری
از رﻓﻘﺎی ﺣزب ﻣﺎ از او ﺧﺎطره ھﺎی
ﻓراﻣوش ﻧﺎﺷدﻧﯽ دارﻧد .ﻣن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧم
ﻓﻘط از ﺧﺎطره ھﺎی ﺧودم ﺑﺎ او ﺻﺣﺑت
ﻛﻧم .ﺑﮭﺗر اﯾن دﯾدم ﻛﮫ ﺷﺧﺻﯾت او را
از ﻻﺑﻼی ﮔﻔﺗﮫ ھﺎی ﺧودش ،ﯾﺎدھﺎ و
ﺧﺎطرات ﻣﺗﻧوع ﯾﺎراﻧش ﺑﺎزﮔو ﻛﻧم.

ﺳﺎل  ٦٠ﻓرا رﺳﯾد .ﺳﺎل ارﺗﺟﺎع و
ﻛودﺗﺎ ،ﺳﺎل ﻣﻘﺎوﻣت و ﻣﺑﺎرزه ی ﺗﻣﺎم
ﻋﯾﺎر و از ﺟﺎن ﻣﺎﯾﮫ ﮔرﻓﺗﮫ .اﺗﺣﺎدﯾﮫ ی
ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﺎ ،طرح ﻣﺑﺎرزه ی ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ
را ﺟﻠو ﮔذاﺷﺗﮫ ﺑود .درون ﺳﺎزﻣﺎن
اﺧﺗﻼف ﻧظر ﺑود .ﻣﯾﻧﺎ ﺑﺎ ھﻣﺎن ﺣس و
ﺷور ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده اش ﮔﻔت:
» ....ﻣﻌﻠوﻣﮫ ﮐﮫ آﺧوﻧدھﺎ را ﺑﺎﯾد ﺑﺎ
ﻣﺑﺎرزه ی ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ ﺳرﻧﮕون ﻛرد....
ﺑزن ﺑرﯾم ﺟﻠو «.....در ﺷﯾراز ﺿﻣن
ﺗﺑﻠﯾﻎ ﺑرای ﺣرﮐت اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳرﺑداران،
ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻣﻊ آوری ﻣﯽ ﮐرد.
ﻣﺧﻔﯾﺎﻧﮫ اﻋﻼﻣﯾﮫ ھﺎ و ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ھﺎی
ﺳرﺑداران را در ﺳطﺢ ﺷﮭر ﭘﺧش ﻣﯽ
ﻛرد.

ﻓرﺻت ﻛوﺗﺎه اﺳت در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧم
ﺷﻣﺎ را ﺑطور ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ ﺑﺎ زﻧدﮔﯽ ﭘر
ﺑﺎر اﯾن رﻓﯾق ارزﻧده آﺷﻧﺎ ﻛﻧم .ﻓﻘط ﺑﮫ
ﭼﻧد ﺑرش ﻛوﺗﺎه از زﻧدﮔﯽ اش اﺷﺎره
ﻣﯽ ﻛﻧم .ﺗﺎ ﺷﻣﺎ را ﺑﺎ اﻓق ،اھداف و
روش زﻧدﮔﯾش آﺷﻧﺎ ﻛﻧم.

از ﻣﯾﻧﺎﯾﯽ ﺑﮕوﯾم ﻛﮫ ﺗواﻧﺎﯾﯽ اش در
ارﺗﺑﺎط ﮔﯾری ﺑﺎ ﻣردم زﺑﺎﻧزد ﺑود.
ﺳرﯾﻊ ﺑﺎ آﻧﺎن دوﺳت ﻣﯽ ﺷد .ﺗﺎﺑوﺷﮑن
و ﺳﻧت ﺷﻛن ﺑود و در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ زﻧﺎن
ﻣﺳﺎﺋﻠﯽ را ﺑﮫ زﺑﺎن ﻣﯾﺂورد ﮐﮫ ھرﮐﺳﯽ
ﺑﮫ راﺣﺗﯽ ﺑﮫ زﺑﺎن ﻧﻣﯽ آورد .ذھﻧﯽ
ﺑﺎز داﺷت ،ھﻣواره آﻣﺎده ﺟذب اﯾده
ھﺎي ﻧو و رﻓﺗﺎرھﺎی ﻧو .از ﻣﯾﻧﺎﯾﯽ ﮐﮫ
در دوره ﺟواﻧﯽ ﭘس از ﺳﺎل  ٥٧در
ﻣﺣﻼت ﻓﻘﯾر ﻧﺷﯾن ﺷﯾراز ﺑﯾن زﻧﺎن
ﮐﻼس ھﺎی ﺳوادآﻣوزی داﺷت و از
ھﻣﺎن اﺑﺗدا ﺗوﺟﮭش ﺑﮫ ﺳﺗم ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑر

ﻗﯾﺎم ﺳرﺑداران در ﭘﻧﺞ ﺑﮭﻣن ﺳﺎل ٦٠
ﺑﺎ ﺷﻛﺳت روﺑرو ﺷد .ﻣوﺟﯽ از
ﻧوﻣﯾدی و ﯾﺎس در راه ﺑود .طﺑق
ﻣﻌﻣول ﮐﮫ ﭘس از ھر ﺷﮑﺳﺗﯽ ﻋده ای
ﻧوﺣﮫ ﺧواﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻣﯽ ﺧواھﻧد
دل ﻣردم را ﺧﺎﻟﯽ ﮐرده و اﻧﻔﻌﺎل را
ﻋﯾن "ﻋﻘل" ﺟﺎ ﺑزﻧﻧد ،درون ﻣﺎ ﻧﯾز
ﭼﻧﯾن ﮔراﯾﺷﺎﺗﯽ ﭘﯾدا ﺷده ﺑود .در اﯾن
وﺿﻌﯾت ،وﻗﺗﯽ از ﺷﻛﺳت و از دﺳت

دادن ﯾﺎران ﻣﺎن در ﺻﺣﻧﮫ ﻧﺑرد ﺑﺎ ﺧﺑر
ﺷد و واﮐﻧش ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
آن را ﺷﻧﯾد .ﻧﺧﺳت رﻧﮓ از
رﺧﺳﺎرش ﭘرﯾد و اﺷﻛﮭﺎی ﻏم و ﺧﺷم
از ﺻورﺗش ﺳرازﯾر ﺷد .دﺳت آﺧر
ﺧود را ﺟﻣﻊ ﮐرد و ﻧﻔﺳﯽ ﮐﺷﯾد و
ﮔﻔت ....» :ول ﮐﻧﯾد اﯾن ﺣرﻓﺎرو....
اﻣﺎ ﺑﺎر ﺑﻌد ﺑﺎﯾد دﻗت ﺑﯾﺷﺗری ﮐﻧﯾم....
ﺑزن ﺑرﯾم ﺟﻠو .« ....
اﻋﻼﻣﯾﮫ ھﺎی ﺑﻌد از  ٥ﺑﮭﻣن آﻣل را
ﺑﺎز ﺗﻛﺛﯾر ﻛرد و ﺑﺎ ﻛﻣك رﻓﻘﺎی دﯾﮕر
در ﺑﯾن ﺟﻧﮓ زده ھﺎی اﺳﻛﺎن داده
ﺷده در ﺷﯾراز و در ﻛﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﭘﺧش
ﻣﯽ ﻛرد .ھم زﻣﺎن ﻣﺛل ھﻣﮫ ﻣﺎ ﺳﻌﯽ
ﻣﯽ ﻛرد ﺑﺎ ﺟﻣﻌﺑﻧدی ھﺎﯾﯽ اوﻟﯾﮫ ﻋﻠل
ﺷﻛﺳت را در ﯾﺎﺑد.
زﻣﺎﻧﯽ ﻛﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺑﻌد ﯾﺎران ﺧود را
ﺑﺎزﯾﺎﻓت اوﻟﯾن ﺣرﻓش اﯾن ﺑود :
» ...اﮔر وﺳط راه ﻣﺎﻧده ﺑودﯾد ،اﮔر
رﻓﯾق ﻧﯾﻣﮫ راه ﺷده ﺑودﯾد ،ﺑﮫ ﻣﻼﻗﺎت
ﺗﺎن ﻧﻣﯽ آﻣدم  .« ...ﺟﺎ زدن و وﺳط
راه ﻣﺎﻧدن را دوﺳت ﻧﻣﯽ داﺷت.
ﻣﯾﻧﺎ ﺗﻌﺻب ﺣزﺑﯽ ﻧداﺷت .اﻣﺎ ﻣﯽ
داﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت
ﮐﻧد و ﻣﯽ داﻧﺳت ﮐﮫ ﺑدون داﺷﺗن ﯾﺎران
ھم ﻓﻛر ﻗﺎدر ﻧﺧواھد ﺑود ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ
آرزوھﺎﯾش دﺳت ﯾﺎﺑد .ھم اھﻣﯾت
آﮔﺎھﯽ را درک ﻣﯽ ﮐرد و ھم اھﻣﯾت
ﺗﺷﮑل را .ﻣﺷﻐﻠﮫ اش ﻓﻌﺎﻟﯾت در ارﺗﺑﺎط
ﺑﺎ ﺟرﯾﺎﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑﻘول ﺧودش
ﺑﺻورت ﺗﻌﻘﻠﯽ و رﯾﺷﮫ ای ﺳرﭼﺷﻣﮫ
اﻧواع ﺳﺗم را درﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺑراﯾش راه
ﭼﺎره دارد .از اﯾﻧدوره ﺑﮫ ﺑﻌد ﻣﯾﻧﺎ ،ﺑﮫ
ﯾك ﻓﻌﺎل ﺗﻣﺎم وﻗت اﺗﺣﺎدﯾﮫ ی
ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﺎ و ﺑﮫ وﯾژه در ﺟﺑﮭﮫ
ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﺳﺗم ﺑر زن ﺗﺑدﯾل ﺷد.
ھرﺟﺎ ﻣﯽ رﻓت در ﻣورد ﺳﺗم ﺑر زن،
ﺷﻛل ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف اﯾن ﺳﺗم ،ﺿرورت
ﻣﺑﺎرزه و ﮔﺳﺳت از ﭘﯾوﻧد ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
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ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده ی اﯾن ﺳﺗم اﺳت ﺣرف
ﻣﯾزد و زﻧﺎن را ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه و ﺑﭘﺎ ﺧﺎﺳﺗن
ﺗﺷوﯾق ﻣﯽ ﮐرد.
رک و ﺻرﯾﺢ ﺑود و "ﺧرده و ﺑرده
ای" ﺑﺎ ﮐﺳﯽ ﻧداﺷت") .رک و
ﺻرﯾﺢ"" ،ﺑﯽ ﺧرده و ﺑرده" :اﯾﻧﮭﺎ از
ﻛﻠﻣﺎت ﻣورد ﻋﻼﻗﮫ ی ﻣﯾﻧﺎ ﺑود( .اﮔر
ﭼﯾزی را ﻗﺑول ﻧداﺷت ﺑراﯾش ﻣﺑﺎرزه
ﻣﯾﮑرد .ﺗﺎ ﻗﺎﻧﻊ ﻧﻣﯽ ﺷد ﻣﺑﺎرزه را
اداﻣﮫ ﻣﯽ داد .ﺟﺳﺎرت طرح ﻣﺧﺎﻟﻔت
را ﻧزد ھر ﮐس داﺷت .در ﮐﻧﺎر ھﻣﮫ ی
ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﻣﯾﻧﺎ" ،آﮔﺎھﺎﻧﮫ"
اﻧﺗﺧﺎب ﮐردﻧش ،ﺑﺳﯾﺎر آﻣوزﻧده اﺳت.
او ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﻣﮭﻣﯽ ﮐﮫ ﺳرﻧوﺷت ھر
ﻣﺑﺎرزه ای را رﻗم ﻣﯾزﻧﻧد ،آﮔﺎھﺎﻧﮫ و
ﺑدور از ﺗﻌﺻب و رﻓﯾق ﺑﺎزی اﺗﺧﺎذ
ﻣﯽ ﮐرد .او در زﻣره ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﺎﯾﯽ
ﺑود ﮐﮫ در ﮐوره داغ ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ
آﺑدﯾده ﺷد و در اﻓت و ﺧﯾزھﺎ و ﺗﻧد ﭘﯾﭻ
ھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﻧﺗﺧﺎب ھﺎی درﺳت ﮐرد.
در دوره ی ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﺑر ﺳر
ﭼﮕوﻧﮕﯽ اداﻣﮫ اﻧﻘﻼب ،آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﻣﺑﺎرزه
ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ ﺳرﺑداران را اﻧﺗﺧﺎب ﮐرد و
ﺑراﯾش زﺣﻣت ﮐﺷﯾد .ﺳﺗم ﺑر زن و
ﺿرورت ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ اﯾن ﺳﺗم ﮔری
را ﺑﻌﻧوان ﮔﺎﻣﯽ ﻣﮭم ﺑرای ﺳرﻧﮕوﻧﯽ
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ و ﭘﺎی ﮔذاردن در
ﻣﺳﯾر ﺳﺎﺧﺗن ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ دﯾﮕر در
آن ھﯾﭻ ﺳﺗم و اﺳﺗﺛﻣﺎري ﻧﺑﺎﺷد را
ﻋﻣﯾﻘﺎ درک ﮐرد و ﺗﻣﺎم ﺳﺎﻟﮭﺎی اﺧﯾر
را در اﯾن ﻣﺳﯾر ﻣﺑﺎرزه ﮐرد.
اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم او آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺑود و
ﻋﻣﯾق .ﻣرزھﺎی ﻣﻠﯽ را ﺑﮫ ھﯾﭻ ﻣﯽ
ﮔرﻓت .و در ﺣﯾن ﺗﻼش ﺧﺳﺗﮕﯽ
ﻧﺎﭘذﯾر ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﺑﯽ
زﻧﺎن ﻣﺑﺎرز اﻓﻐﺎﻧﯽ ،رﺷﺗﮫ ھﺎی ﭘﯾوﻧد
ﻋﻣﯾﻘﯽ ﺑﺎ ﻣﺑﺎرزﯾن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑرﻗرار
ﮐرد.
ﺑﮑﺎرﺑﺳت ﻣﺷﯽ ﺗوده ای اش ھﻣراه ﺑﺎ
اﯾن درﯾﺎﻓت اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑدون ﺗوده
ھﺎی آﮔﺎه ﺷده اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﮐﺎر ﻧﺧواھد
ﺑود .وﻗﺗﯽ ﺑﻠوک ﺑﮫ اﺻطﻼح
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ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺷرق ﻓرو ﭘﺎﺷﯾد و
ﺑورژوازی ،ھﺎر و ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ در ﺷﯾﭘور
"ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﻣرد" ﻣﯽ دﻣﯾد ،آﮔﺎھﺎﻧﮫ
ﺳﻣت ﺧودش را روﺷن ﮐرد و ﺧﻠﻠﯽ
در ﺗﻔﮑرش ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺿروری ﺑودن
ﮐﻣوﻧﯾﺳم وارد ﻧﯾﺎﻣد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﺳواﻻت ﺑﺳﯾﺎری در ﺟﻣﻌﺑﻧدی از ﻋﻠل
ﺷﮑﺳت ﮐﺷورھﺎی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و
ﺿرورت ﺗر و ﺗﺎزه ﮐردن ﻓﮑر و ﻧﮕﺎه
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ طرح ﺷد ،آﮔﺎھﺎﻧﮫ وارد اﯾن
ﭼﺎﻟش ﺷد.
اﯾﻧﮑﮫ ﺗواﻧﺳت اﯾن ﮔوﻧﮫ زﻧدﮔﯽ و ﻋﻣل
ﮐﻧد رﺑط داﺷت ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺿرورت و
ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﻧﻘﻼب را درک ﮐرده ﺑود.
ﺿرورت رھﺎﯾﯽ و رھﺎ ﺷدن را درک
ﮐرده ﺑود .اﯾﻧرا درون ﺷﻌرھﺎﯾش ھم
ﻣﯽ ﺗوان دﯾد.
اﻛﻧون ﻛﮫ او در ﻣﯾﺎن ﻣﺎ ﻧﯾﺳت ،زﻧدﮔﯽ
ﭘر ﺑﺎر و ﻣﻌﻧﺎ دارش اﯾن ﻣﺳﺋوﻟﯾت را
در ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺎ ﻗرار ﻣﯽ دھد ﻛﮫ ﺑﮫ ﻧﺳل
ﺟدﯾد ﺑﮕوﯾﯾم ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯾﻧﺎ ،ﻣﯾﻧﺎ ﺷد.
ﺷﻧﺎﺳﺎﻧدن اﯾن ﺧﺻﻠت ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و
آرﻣﺎن ﺧواھﻲ از طرﯾق ﻣﯾﻧﺎ ﺑﮫ ﻧﺳل
ﺟوان و ﺗﺑدﯾل اﯾن ﺧﺻوﺻﯾﺎت و
ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺑﮫ آﮔﺎھﯽ ﻧﺳل ﺟدﯾد ﺑر دوش
ﻣﺎﺳت .اﯾن ﮔوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم
ﺿﺎﯾﻌﮫ ﻓﻘدان او را ﺗﺎ ﺣدی ﺟﺑران
ﮐﻧﯾم .ﻣﯾﻧﺎ از زﻧدﮔﯾش ﻟذت ﻣﯽ ﺑرد.
ﻣﯽ ﺧواﺳت ﺑﻣﺎﻧد و ھر ﭼﮫ را ﻣﯽ داﻧد
در راه اﻧﻘﻼب ﺑﮕذارد .اﻣﺎ ﺑﯾﻣﺎری
ﻣﮭﻠت ﻧداد و از ﻣﯾﺎن ﻣﺎ رﻓت .و
رﻓﺗﻧش آﺗش ﺑﮫ ﺟﺎن ﻣﺎ اﻓﮑﻧد .ﺑﺎ اﯾن
ﺣﺎل ﯾﺎدش ﺷور ﺑﮫ دل راه ﻣﯽ دھد و
ﭘﯾﺎم "اداﻣﮫ ی راه" ﯾﺎ ﺑﮫ زﺑﺎن ﺳﺎده و
روﺷن ﻣﯾﻧﺎ  ...ﺑزن ﺑرﯾم ﺟﻠو «...را
ﺑﮕوش ﻣﯽ رﺳﺎﻧد ...ﻣﯾﻧﺎ را ﺑﯾﺎد ﻣﯽ
آورﯾم در ﺗﻔﺳﯾرھﺎﯾش ﻣﯾﻧﺎ را ﺑﯾﺎد
ﻣﯾﺂورﯾم در ﺗﻔﺳﯾرھﺎﯾش از اﺷﻌﺎر؛ در
ﺗﻔﺳﯾرش از اﯾن ﺷﻌرﺷﺎﻣﻠو ﻛﮫ ﻣﯽ
ﮔﻔت:
»ﭼراﻏﯽ در دﺳت
ﭼراﻏﯽ در دﻟم
زﻧﮕﺎر روﺣم را ﺻﯾﻘل ﻣﯽ دھم

آﯾﻧﮫ ای در ﺑراﺑر آﯾﻧﮫ ات ﻣﯽ ﮔذارم
ﺗﺎ از ﺗو....
اﺑدﯾﺗﯽ ﺑﺳﺎزم«
ﺷﻌر را ﺗﻔﺳﯾر ﻣﯽ ﮐردﯾم و ﺗﻔﺳﯾرھﺎی
دﯾﮕران را ﻣﯽ ﺧواﻧدﯾم ﮐﮫ ﻣﻧظور
ﺷﺎﻣﻠو از اﯾن ﺷﻌر "ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت" اﺳت،
"ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت" ﮐردن ﺑﮭﺗرﯾن ھﺎ .ﺗﮑرار و
ﺗﮑﺛﯾر اﻧﺳﺎن آزاده و رھﺎ از ھر ﺳﺗﻣﯽ.
ﺑﺎ اﺣﺗرام و درک آﻧﭼﮫ ﺑﺎ ھم ﺗﻔﺳﯾر
ﮐردﯾم ،ﺑﺎﯾد ﺑﮕوﯾم اﯾن ﺑﺎر ﻗرﻋﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم
ﺗو اﻓﺗﺎده اﺳت .ﺗﮑرار و ﺗﮑﺛﯾر ﺗو ،ﺑﯽ
ﻧﮭﺎﯾت ﮐردن ﺗو ....رﻓﯾق ﻣﯾﻧﺎ اﮐﻧون
ﺑﮫ رود ﺟﺎری ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﺗو رﻓﯾق
ﻋزﯾزم ﭼﮫ ﺷﺎدﻣﺎﻧﮫ و ﺷﺎﻋراﻧﮫ آﻧرا
دوﺳت ﻣﯽ داﺷﺗﯽ.
ﺑﮫ ﭘرﻧدﮔﺎن ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﺗو رﻓﯾق
ﻓراﻣوش ﻧﺎﺷدﻧﯽ ام داﺳﺗﺎن ھﺎ از
ﭘرواز داﺷﺗﯽ و ﭼﮫ ﺷﺎﻋراﻧﮫ ﻣﯽ
ﺳرودی.
ﺟﻧﮕل را ﺑﺧﺎطر ﻣﯽ آورم و دﺷت
وﺳﯾﻊ ﻻﻟﮫ ھﺎ و ﭘرﺳﮫ زدن ھﺎی ﺗو را
در دﺷت.....ﻋطر ﺧوش ﺑﮭﺎرﻧﺎرﻧﺞ در
ﻣﺷﺎﻣم ﻣﯽ ﭘﯾﭼد ﮐﮫ ھﻧﮕﺎم ﺑﮭﺎر ﻣﺷت
ﻣﺷت ﺗﺣﻔﮫ ﻣﯽ آوردی...
ﺗو ﺧود ھﻣﮫ ی اﯾﻧﮭﺎ ﺑودی.
ﺗﺟرﺑﮫ ھﺎی ﭘر از ﺷور و زﻧدﮔﯽ ات
را ﺑﺧﺎطر ﻣﯽ آورم .زﻧدﮔﯽ ،ﺗﻼش،
ﻣﺑﺎرزه ی ﺗﺎ ﺑﮫ آﺧرت را ﺣس ﻣﯽ
ﮐﻧﯾم و ﺣظ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و اﻓﺗﺧﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.
ﯾﺎد دادی ﮐﮫ» :ﺑزن ﺑرو ﺟﻠو  ....ﺗﺎ
آﺧرش ﺑرو"....
"ﻗدم در ﻣﺳﯾر رودﺧﺎﻧﮫ ی ﺑﯽ
ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮕذار" )اﺳﺗﻌﺎره ی ﻣورد
ﻋﻼﻗﮫ ی ﻣﯾﻧﺎ(.....
اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم ﻣﻲ دھﯾم رﻓﯾق
ﻣﯾﻧﺎ.....
اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم ﻣﻲ دھﯾم رﻓﯾق ﻣﯾﻧﺎ
ھﻣراه ﺑﺎ ﻗﮭﻘﮭﮫ ی ﭘر ﻧﺷﺎط ات ﻛﮫ در
ﮔوش ﻣﺎن ﻣﯽ ﭘﯾﭼد■ .
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ﮔﺰﯾﺪه ای از ﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﻣﯿﻨﺎ
در ﻣورد ﺑﯾﻣﺎری و ﻧﺎراﺣﺗﯽ ﺧودم ،ﭼﯾزی ﻛﮫ ھﻣﯾﺷﮫ ﺷﻌﺎر ﻣن
ﺑوده اﯾن اﺳت ﻛﮫ »ﺗﺣﻣل در ﺗو اﮔر ھﺳت ،ﺷﻛوه ﻧﻛن!«
رﻓﺗﮫ ﺑودم ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ،ﺟواب آزﻣﺎﯾش را ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودم .دو زن ﻛﮫ
ھر دو در آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﻛﺎر ﻣﯽ ﻛردﻧد ﺑﺎ ھم ﻣﺷﻐول ﺻﺣﺑت
ﺑودﻧد .آن ھﺎ ﻏرق ﺑﺣث ﺑودﻧد و ﻣن ھم ﻣﻧﺗظر ﺗﻣﺎم ﺷدن ﺑﺣث
آن ھﺎ .ﺑﮫ ﺑﺣث ھﺎﯾﺷﺎن ﻛﮫ ﮔوش دادم دﯾﮕر ﻣﺎﯾل ﻧﺑودم زود
ﺑروم .ﻣوﺿوع ﺑﺣث اﯾن ﺑود :ﻣﺳﺄﻟﮫ اﺣﺳﺎس ﻣﺎدری زﻧﺎن .ﯾﻛﯽ
از زن ھﺎ ﻣﯽ ﮔﻔت» :زن ﺑدون اﯾن ﻛﮫ ﻣﺎدر ﺑﺷود زن ﻧﻣﯽ
ﺷود و اﺣﺳﺎس ﻣﺎدری ﺑﺎ زن ﺑودن ﮔره ﺧورده اﺳت .زن ﺑﺎ
ﻣﺎدر ﺷدن اﺳت ﻛﮫ اﺣﺳﺎﺳش ﻏﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود و ﺗﻛﺎﻣل ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
زﻧﯽ ﻛﮫ ﻣﺎدر ﻧﯾﺳت ھﻣﯾﺷﮫ اﺣﺳﺎس ﺧﻼ ﻣﯽ ﻛﻧد .ﻓﻛر ﻣﯽ ﻛﻧد
ﻛﮫ ﭼﯾزی ﻛم دارد ،از ﻟﺣﺎظ اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻛﻣﺑود دارد«.
ﺷﻌر »ﺑﮫ ﻧﺎم
اﯾن ﺣرف ھﺎ ﺑراﯾم ﺗﺎزه ﮔﯽ ﻧداﺷت .ﺑﮫ ﯾﺎد
ِ
ﺑﮭﺎران« ﻛﮫ ﺑرای ﭘﺳرم ﺳروده ﺑودم اﻓﺗﺎدم.
»ﮔﻠم ،ﮔﻠﺑرﮔم ،ﮔل ﺑﮭﺎرم ،ﻓﻛر ﻣﯽ ﻛردم ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧم ﺗو را
ﺑﺎ ﺧود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم ،و ﺳراﺳر ﻓﺻول زﻧدﮔﯾم را ﺑﮭﺎر ﻛﻧم ،اﻣﺎ
ﻣﯽ داﻧم ،ﻣﯽ داﻧم ﺑﺎ ﯾك ﮔل ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑﮭﺎر را ﺑﺎ ﺧود داﺷت«.
ﭘﺳرم ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺑرای ﻣن ،ﺑﮭﺎر ﺑﯾﺎورد؛ و ﻣن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗم
ﺗﻣﺎم زﻧدﮔﯾم را ﻓﻘط در او ﺧﻼﺻﮫ ﻛﻧم .او ﮔل ﻣن ﺑود وﻟﯽ ﺑﮭﺎر
ﻣن ﻧﺑود.
ً
دﯾﺎﻟوگ ﺑﯾن آن دو زن ﻛﺎﻣﻼ آﺷﻧﺎ ﺑود .وارد ﺑﺣث ﺑﺎ آن ھﺎ ﺷدم.
ﮔوﯾﯽ ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺑﮫ ﻣن ﻓﺷﺎر آورده ﺑود و ﺗﻣﺎﻣﯽ ﭘﺎﺳﺦ ھﺎ دروﻧم
ﻣﯽ ﺟوﺷﯾد .ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺑراﯾم روﺷن و ﻗﺎﺑل درك ﺑود .ﺣس اش
ﻛرده ﺑودم .ﺗﻣﺎﻣﯽ واژه ھﺎ ﺑﮫ ﺻف اﯾﺳﺗﺎده ﺑودﻧد .ﺣرف زدم،
ﺑﻠﻧد ﺑﻠﻧد .دﺳت ﺗﻛﺎن دادم و ﻧﻘش ﻓرھﻧﮓ ،رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ،ﺧﺎﻧواده،
ﻓرھﻧﮓ ﻣرداﻧﮫ ،ﻓرھﻧﮓ ﻋﻘب ﻣﺎﻧده ی ﻣوﺟود در ﻣﯾﺎن ﺧود
زن ھﺎ را ﺗوﺿﯾﺢ دادم .ﺧﻼﺻﮫ ﻛل ﻧظﺎم ﻣردﺳﺎﻻر و دوﻟت
ﺣﺎﻓظ آن را زﯾر ﺳﺋوال ﺑردم .ﯾﻛﯽ از آن ھﺎ ﻛﮫ ﻓﻛر ﻣﯽ ﻛرد
ﻣن ﺑﭼﮫ ﻧدارم ﺿﻣن ﺗﺄﯾﯾد ﺣرﻓﮭﺎﯾم ﮔﻔت »ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﺗو ﻛﮫ
ﺑﭼﮫ ﻧداری ﻋﻘده ای ھﺳﺗﯽ ﻛﮫ اﯾن ﺣرف ھﺎ را ﻣﯽ زﻧﯽ و اﯾن
اﺣﺳﺎس را ﻧﻘد ﻣﯽ ﻛﻧﯽ «.ﮔﻔﺗم ﻣﮭم ﻧﯾﺳت ﻛﮫ ﺑﮕوﯾﻧد ﻋﻘده ای
ھﺳﺗم ،زﯾﺎد ﺷﻧﯾدم .ﻣﮭم اﯾن اﺳت ﻛﮫ ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ در ﺣرف ھﺎی ﻣن
ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت .درﺳت ھﻣﺎن ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﭘﻧﮭﺎن ﺑﻣﺎﻧد و
ﻣﺎﺳت ﻣﺎﻟﯽ ﺷود .داﺷﺗن ﺑﭼﮫ ﯾك اﺣﺳﺎس زﯾﺑﺎﺳت .ﻧﻔﯽ ﻧﻣﯽ
ﻛﻧم .وﻟﯽ ﺷﻛل دھﻧده و ﺗﻛﺎﻣل دھﻧده ی ﺷﺧﺻﯾت ﻣن ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﯾك زن درون ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺧﺎﻧواده ﻧﯾﺳت و ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺎﺷد .ﻣن ﺧودم
را ﺻرﻓﺎ ً ﺑﺎ اﯾن اﺣﺳﺎس ﺗﻌرﯾف ﻧﻣﯽ ﻛﻧم .ﺣﺗﯽ اﯾن اﺣﺳﺎس
زﯾﺑﺎ و ﻏﻧﯽ ﻧﯾز ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎز دارﻧده ی رﺷد ﺷﺧﺻﯾت ﻣن
ﺑﺎﺷد .ﻣرا ﺑﮫ زﻧﺟﯾر ﺑﻛﺷد .اﯾن اﺣﺳﺎس در ﺻورﺗﯽ ﻏﻧﯽ و
زﯾﺑﺎﺳت ﻛﮫ رھﺎﯾﯽ ﺑﺧش ﺑﺎﺷد ﻧﮫ اﺳﺎرت ﺑﺧش■ .
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ﺍﺯ ﺳﺮﻭﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﻴﻨﺎ
ﻓﺮﯾﺎد در ﮔﻠﻮ ﺣﺒﺲ ﮐﺮدن
اﺳﺎرت اﺳﺖ
اﺳﺎرت
ﺑﺮدﮔﯽ ﺳﺖ
و ﺑﺮدﮔﯽ
ﺳﮑﻮن.
زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ
و ﺣﺮﮐﺖ
زﻧﺪﮔﯽ
اﯾﻦ اﺳﺖ ھﻤﯿﺸﮕﯽ!
"ﺳﮑﻮن"
ﻣﻔﮫﻮﻣﯽ ﻧﺪارد
ﻟﺤﻈﻪ ای ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻟﺐ ﺑﮕﺸﺎ ...ﻟﺐ ﺑﮕﺸﺎ و ﺳﺨﻨﯽ ﺑﮕﻮ!
آه ﻧﻪ!...
ﻓﺮﯾﺎد!
ﻟﺐ ﺑﮕﺸﺎ و ﺳﺨﻨﯽ ﺑﮕﻮ
از دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ھﺎ و ﺧﯿﺰش ھﺎ...
از ﺗﻮﻟﺪی دﯾﮕﺮ
از زﻧﺪﮔﯽ...
ﻣﺎ ﻗﺎﯾﻘﺮاﻧﺎﻧﯿﻢ در ﻣﺴﯿﺮ ﭘﺮ ﺗﻼطﻢ ﺧﯿﺰﺷﮫﺎ ...
در طﻮﻓﺎن ھﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ و
ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ.
ﻣﺎ ﻧﻮﯾﺪ ﻣﯽ دھﯿﻢ
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻓﺮدا را...
ﺑﺎ آه ﻧﻪ....
ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎد.
****************************
ﺑﺎ ﮔﻮدی دﺳﺘﺎن ﮐﻮﭼﮑﻢ
ﭼﮕﻮﻧﻪ آب درﯾﺎ را ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﻢ؟
ﻗﺎﯾﻘﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ!
ﺑﺎ دو ﭘﺎرو
آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﯽ اﺑﺮ
ﻗﻠﺒﯽ ﺑﺪون ﮐﯿﻦ
و ﺳﺎﺣﻠﯽ از ﯾﻘﯿﻦ!
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ﭘﻴﺎﻡ ﻫﺎﯼ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺩﺭﮔﺬﺷﺖ ﺭﻓﻴﻖ ﻣﻴﻨﺎ ﺣﻖ ﺷﻨﺎﺱ
ﻣﺮی ﻟﻮ ﮔﺮﯾﻦ ﺑﺮگ از آﻣﺮﯾﮑﺎ

اﻟﯾف از ﺗرﮐﯾﮫ

رﻓﻘﺎ و دوﺳﺗﺎن ﻋزﯾز

ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده ،دوﺳﺗﺎن و رﻓﻘﺎی ﻣﯾﻧﺎ

ﻣن ھﻣدردی ﺧودم را در ﻏم از دﺳت
دادن رﻓﯾق ﻣﯾﻧﺎ اﺑراز ﻣﯽ ﮐﻧم و ﺑﮫ ﺷﻣﺎ
ﮐﮫ اﻣروز زﻧدﮔﯾش را ﺟﺷن ﻣﯽ ﮔﯾرﯾد
ﻣﯽ ﭘﯾوﻧدم .در ﺳﺎل  ١٩٩٨ﺑﺎ ﻛﻣك ﻣﯾﻧﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ھﺷت ﻣﺎرس اﯾران
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺷﻛﯾل ﺷد و ﻣن اﯾن ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ
را داﺷﺗم ﻛﮫ ﺑﺎ ﺑﺳﯾﺎری از ﻓﻌﺎﻟﯾن زﻧﺎن
ھﺷت ﻣﺎرس در ﺳﺎل  ٢٠٠٦در
ﺗظﺎھراﺗﯽ ﻛﮫ در اروﭘﺎ ﺑر ﻋﻠﯾﮫ رژﯾم زن
ﺳﺗﯾز ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑرﮔزار ﺷده ﺑود،
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻣﺎﯾﻧده ی ﺣزب ﻛﻣوﻧﯾﺳت
اﻧﻘﻼﺑﯽ آﻣرﯾﻛﺎ ،آﺷﻧﺎ ﺷوم .ﻣن اﻣروز ﺑﺎ
ﻏم ﺷﻣﺎ ﺷرﯾﻛم .در ﻋﯾن اﯾن ﻛﮫ ﻣﯽ داﻧم
روﺣﯾﮫ و ﺧواﺳت ﻣﯾﻧﺎ ﺑرای رھﺎﯾﯽ ﻛﺎﻣل
زﻧﺎن و اﻧﺳﺎن ھﺎ زﻧده اﺳت و ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ
دﯾﮕران اداﻣﮫ ﺧواھد ﯾﺎﻓت.

ﻣن ﯾﮑﯽ از رﻓﻘﺎی ﺗرک ﻣﯾﻧﺎ ھﺳﺗم ﮐﮫ در آﻟﻣﺎن زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧم .ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﺧﺑر
ﻣرگ ﻣﯾﻧﺎ ﺧﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﻣن دﯾر رﺳﯾد ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑرای ﻣن اﻣﮑﺎن ﻧداﺷت ﮐﮫ در
ﺧﺎﮐﺳﭘﺎری و ﯾﺎدﺑود او اﻣروز ﺷرﮐت ﮐﻧم .ﻓﮑر ﻣن ﺑﺎ ﺷﻣﺎﺳت و در ﻏم ﺷﻣﺎ
ﺷرﯾﮑم.

در دوره ای ﻛﮫ ﺗﻌداد ﻛﻣﯽ اﯾن ﺟرﺋت را
دارﻧد ﻛﮫ ﺑرﻋﻠﯾﮫ دوﻟت و ﺳﺗم ﻣﺑﺎرزه
ﻛﻧﻧد ﻣﯾﻧﺎ و دﯾﮕر زﻧﺎن و ﻣردان از اﯾران
و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻛﮫ از او و ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن
ھﺷت ﻣﺎرس اﻟﮭﺎم ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد ،ﻧﻣوﻧﮫ
ارزﻧد ه ای اﺳت ﺑرای آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺧﺎطر
ﺗﻐﯾﯾرات رادﯾﻛﺎل و دﻧﯾﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻣراﺗب
ﺑﮭﺗردر ﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽ ﻛﻧﻧد.
ﺑﯾﺎﯾﯾد ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺑرای زﻧدﮔﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد
در ﺣﺎل اﯾن دﻧﯾﺎ ﻣوﺛر ﺑﺎﺷد ﻣﺑﺎرزه ﮐﻧﯾم،
زﻧدﮔﯽ ﮐﮫ ﻋﺻر ﻧوﯾﻧﯽ را ﺑﺑﺎر آورد ﮐﮫ
در آن ﺑﺷرﯾت و ﮐل ﮐره زﻣﯾن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی
واﻗﻌﯽ ﺷﮑوﻓﺎ ﺷود ،ﻋﺻری ﺑدون
ﭘدرﺳﺎﻻری ،ﺑدون وﺣﺷﺗﮭﺎی ﻧﺎﺷﯽ از
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ،ﺑدون ﺳﺗم و
اﺳﺗﺛﻣﺎر در ھر ﺷﮑﻠش .از اﯾن طرﯾق
اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﯾﺎد ﻣﯾﻧﺎ را ﮔراﻣﯽ ﺧواھﯾم
داﺷت .ﺑﺎ درودھﺎی ﮔرم
 ١٩ژاﻧوﯾﮫ ٢٠١١

ﻣن ﺑﺎ ﻣﯾﻧﺎ از ﺳﺎل  ١٩٩٤ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓراﻧﮑﻔورت رﻓﺗم ،آﺷﻧﺎ ﺷدم .آن زﻣﺎن ﻣن از
ﻧظر ﺳﯾﺎﺳﯽ دﻟﺳرد ﺷده ﺑودم  .اﯾن او ﺑود ﮐﮫ اراده ﺑرای ﻣﺑﺎرزه اﻧﻘﻼﺑﯽ را
از طرﯾق ﻋزم و اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﻧﻔﺳش و دﯾد روﺷن از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﻣوﻧﯾﺳﯽ را ﺑﮫ ﻣن
ﺑﺎز ﮔرداﻧد .ﻧوع ﺑرﺧورد ﻣﯾﻧﺎ در اطراﻓﯾﺎﻧش ﺗﺎﺛﯾر زﯾﺎدی داﺷت .او ﻣﯽ
ﺗواﻧﺳت اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﻧﻔﺳت را ﺑﺎﻻ ﺑﺑرد .او ﻣرا در ﻣورد ﻟزوم ﺟﻧﺑش اﻧﻘﻼﺑﯽ
زﻧﺎن ﻣﺗﻘﺎﻋد ﮐرد و ﺑﺎﻋث ﺷد ﮐﮫ ﻣن ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ھﺷت
ﻣﺎرس ﺑﭘﯾوﻧدم .اﻏﻠب او ﺑود ﮐﮫ ﻣرا ﺗﺷوﯾق ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ ﯾﮏ ﻗدم ﻓرا ﺗر ﺑﻧﮭم.
ﻣﺛﻼ او ﻣرا ﻣﺗﻘﺎﻋد ﮐﮫ اوﻟﯾن ﺳﺧﻧراﻧﯾم را ﺑﻧوﯾﺳم و در ﯾﮏ ﺗظﺎھرات آﻧرا
اراﺋﮫ دھم.
ﻣﯾﻧﺎ ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﮭرﺑﺎن و ﭘر از ﺳرزﻧدﮔﯽ ﺑود .او اﻏﻠب ﺑﮫ دﯾدار ﻣن ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ام
ﻣﯽ آﻣد و ﺑﺎ ﺑﺳﯾﺎری از دوﺳﺗﺎن ﻣن ﮐﮫ دارای اﻓﮑﺎر اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﺑودﻧد و ﯾﺎ ھﯾﭻ
ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧداﺷﺗﻧد ،آﺷﻧﺎ ﺷد .ﻋﻠﯾرﻏم ﺗﺳﻠط ﻣﺣدود ﺑﮫ زﺑﺎن آﻟﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﯾﻧﺎ ﺑﺎ
آﻧﺎن ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﺗﻣﺎس ﺑرﻗرار ﻣﯽ ﮐرد و ﺑﺎ ﺷوﺧﯽ و ﺧﻧده ﺟو دوﺳﺗﺎﻧﮫ ای را
ﺑوﺟود ﻣﯽ آورد .او ﺣﺗﯽ ﻣوﻓق ﻣﯾﺷد ﻋﻼﻗﮫ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﻣوﺿوﻋﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﺑراﻧﮕﯾزاﻧد و ﻣﺳﺎﺋل ﺳﯾﺎﺳﯽ را ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺑﺣث ﺑﮕذارد .ﺑﻌدا ﮐﮫ ﻣن ﺑﺎ دوﺳﺗﺎﻧم
ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐردم ﺳراغ او را ﻣﯽ ﮔرﻓﺗﻧد و ﺣﺎﻟش را ﻣﯽ ﭘرﺳﯾدﻧد.
ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﻋﻣﯾق ﻣﯾﻧﺎ ﺑﺎ ﻣﺑﺎرزات در ﮐﺷورھﺎی دﯾﮕر و ﺑﮫ روﺣﯾﮫ
اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اش اﺷﺎره ﮐﻧم ،ﻣﯽ ﺧواھم اﯾن واﻗﻌﮫ را ﺑراﯾﺗﺎن ﺑﮕوﯾم.
در زﻣﺎن اﻋﺗﺻﺎب ﻏذای زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﺗرﮐﯾﮫ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﯾﮏ
ﭼﺎدر ﺑزرگ در ﻣرﮐز ﻓراﻧﮑﻔورت ﺑرﭘﺎ ﮐرده ﺑودﻧد .ﺑﺳﯾﺎری از ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺳﯾﺎﺳﯽ
آﻧﺟﺎ ﮔرد آﻣده ﺑودﻧد ﺗﺎ ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺧود را ﺑﺎ ﻣﺑﺎرزات زﻧداﻧﯾﺎن ﻧﺷﺎن دھﻧد.
روزی ﮐﮫ دوﻟت ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺗرﮐﯾﮫ ﺑﮫ زﻧداﻧﯾﺎن ﺣﻣﻠﮫ ﮐرد و ﺳﻠول زﻧداﻧﯾﺎن
ﺳﯾﺎﺳﯽ را آﺗش زد ،ﻣن ﻣﺎﻧﻧد ﺻد ھﺎ ﻧﻔر دﯾﮕر ﺑﺎ ﻋﺟﻠﮫ ﺑﮫ طرف اﯾن ﭼﺎدر
رﻓﺗم .ﮐﻣﯽ دﯾرﺗر ﻣﯾﻧﺎ ﻧﯾز رﺳﯾد ،ﻣرا ﺑﻐل ﮐرد و ﺷروع ﺑﮫ ﮔرﯾﺳﺗن ﮐرد.
ﺑﺳﯾﺎری از ﻣردﻣﯽ ﮐﮫ در آن ﺟﺎ ﺑودﻧد ،دور ﻣﺎ ﺟﻣﻊ ﺷدﻧد و ﻣﯽ ﭘرﺳﯾدﻧد ﮐﮫ
آﯾﺎ او ﯾﮑﯽ از ﺧوﯾﺷﺎوﻧداﻧش را در اﯾن ﮐﺷﺗﺎر از دﺳت داده اﺳت؟ ﺑﻌد از
اﯾﻧﮑﮫ ﻣن اﯾن ﺳﺋوال را ﺑرای ﻣﯾﻧﺎ ﺗرﺟﻣﮫ ﮐردم او ﺟواب داد ﮐﮫ :
اﺷﮏ ھﺎی ﻣﺎ ﺑﺧﺎطر ﺷﺟﺎﻋت رﻓﻘﺎﯾﻣﺎن ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑل اﯾن ﺣﻣﻠﮫ وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ
ارﺗش ﺗرﮐﯾﮫ ﻣﻘﺎوﻣت ﮐردﻧد و ھم ﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﺧﺎطر رﻓﻘﺎﺋﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﻣﺑﺎرزه
ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺗﻧد ﺟﺎری اﺳت.ﺑرﺧورد اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻣﯾﻧﺎ و روﺣﯾﮫ اﻧﻘﻼﺑﯾش
ھﻣﯾﺷﮫ ﻧﻣوﻧﮫ راھﻧﻣﺎﺋﯽ ﺑرای ﻣن ﺑوده و ﺧواھد ﺑود٢١/٠١/٢٠١١ .

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٣

ﺻﻔﺣﮫ ١٤

" دﺳﺗﮫ ھﺷت ﻣﺎرچ زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن"
اﻋﻼم ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ھﺸﺖ ﻣﺎرچ ) اﯾﺮان – اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن(
رﻓﯾق ﻧﺳرﯾن  ،ﯾﮏ ﺗن از ﺑﻧﯾﺎﻧﮕذاران ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ھﺷت
ﻣﺎرچ )اﯾران -اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن( ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ١٨ﺟدی  ١٣٨٩ﻣﺻﺎدف ﺑﺎ
ھﺷﺗم ﺟﻧوری  ٢٠١١ﭼﺷم از ﺟﮭﺎن ﭘوﺷﯾد .ﯾﺎدش ﮔراﻣﯽ و
راھش ﭘر روھرو ﺑﺎد !
درﮔذﺷت رﻓﯾق ﻧﺳرﯾن  ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺿﺎﯾﻌﮫ ای ﺑرای ﺟﻧﺑش زﻧﺎن
اﯾران و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻠﮑﮫ ﺿﺎﯾﻌﮫ ای ﺑرای ﮐل ﺟﻧﺑش اﻧﻘﻼﺑﯽ در
ﺳطﺢ ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯾرود .ﻧﻘش رﻓﯾق ﻧﺳرﯾن در ﺷراﯾط ﻓﻌﻠﯽ
ﮐﮫ از ﯾﮑطرف دوﻟت ﻣرﺗﺟﻊ اﯾران از ھر طرف ﺑر ﺗوده ھﺎی
اﯾراﻧﯽ و ﻣﮭﺎﺟرﯾن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻧﯽ ﻣﻘﯾم اﯾران ﺑﯾرﺣﻣﺎﻧﮫ ﺣﻣﻠﮫ ور
ﻣﯾﺷود و ﺷراﯾط ﺧﻔﻘﺎن آوری را ﺑر ﻣردﻣﺎن آن ﮐﺷور ﺗﺣﻣﯾل
ﻣﯾﮑﻧد و از طرف دﯾﮕر اﻓت ﺟﻧﺑش اﻧﻘﻼﺑﯽ در اﯾران ﯾﺎس ھﺎ و
ﺳرﺧوردﮔﯽ ھﺎﯾﯽ را ﻣﯾﺎن ﻣردم داﻣن زده اﺳت  ،ﺑﺳﯾﺎر ﺟدی
و ﺣﺳﺎس ﺑود.
رﻓﯾق ﻧﺳرﯾن ﺑﺎ آﻧﮑﮫ از ﻣرﯾﺿﯽ ﺳرطﺎن رﻧﺞ ﻣﯾﺑرد اﻣﺎ اﯾن
ﻣرﯾﺿﯽ ﻧﺗواﻧﺳت ﻣﺎﻧﻊ از ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ اش ﺷود .او
ﺑﯾدرﯾﻎ ﺑرای ﻧﺟﺎت ﺗوده ھﺎی ﺳﺗﻣدﯾده ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن و آﻧﻌده از
زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﺑﯽ ﻋداﻟﺗﯽ و ﺳﺗم ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ رﻧﺞ ﻣﯾﺑردﻧد ﻣﺑﺎرزه
ﻣﯾﮑرد .او ﺣﺗﯽ از ﺗﮭدﯾد ﻣرداﻧﯽ ﮐﮫ ﮔﺎه و ﺑﯾﮕﺎه ﺑﺎ آن روﺑرو
ﻣﯽ ﺷد ﺧم ﺑﮫ اﺑرو ﻧﻣﯽ آورد و در ﻣﻘﺎﺑل ظﻠم ظﺎﻟﻣﯾن ﺑﯽ ﻣﮭﺎﺑﺎ
اﯾﺳﺗﺎدﮔﯽ ﻣﯾﻧﻣود .او ﺑﮫ زﻧﺎن ﻣﯽ آﻣوﺧت ﮐﮫ ﺳﺗم ﭼﯾﺳت؟
ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺳﺗم ﻣﺑﺎرزه ﻧﻣﺎﯾﻧد؟ راه ﺑﯾرون رﻓت از ﻣﻌﺿﻼت
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﭼﯾﺳت؟َ و ﭼرا ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ رواﺑط ﺳﺗﻣﮕراﻧﮫ طﺑﻘﺎﺗﯽ ،
ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ و ﺳﺗم ﺗﺣﻣﯾﻠﯽ ﺗن دھﻧد .وی ﻣﺣﺑوب زﻧﺎن و ﻣرداﻧﯽ
ﺑود ﮐﮫ او را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﻧد و ﺣرف ھﺎی او را ﺷﻧﯾده ﺑودﻧد .وی
ﻣﺣﺑوب زﻧﺎن و ﻣرداﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ او را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﻧد و ﺣرف ھﺎی
او را ﺷﻧﯾده ﺑودﻧد .وی ﻣﺣﺑوب زﻧﺎن و ﻣرداﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻧوﺷﺗﮫ
ھﺎﯾش را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐرده ﺑودﻧد.
ﺣرف وﻋﻣل رﻓﯾق ﻧﺳرﯾن در واﻗﻊ طوری ﺑود ﮐﮫ از ﯾﮏ
ﺳوی آﻣوزﮔﺎری دﻟﺳوز و ﻣﮭرﺑﺎن ﺑود و از ﺳوی دﯾﮕر از
دﯾﮕران ﻣﯽ آﻣوﺧت و داﯾﻣﺎ ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯾﮑرد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﯾﺎﻣوزﯾم و
ﺑﯾﺎﻣوزاﻧﯾم.
" دﺳﺗﮫ ھﺷت ﻣﺎرچ زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن " در ﻣﺳﯾر ﺣرﮐت
ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ اش ﮐﮫ ھﻣﺎﻧﺎ ﺑرﭘﺎﺋﯽ و ﭘﯾﺷﺑرد ﻣﻘﺎوﻣت ﻣﻠﯽ  ،ﻣردﻣﯽ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻋﻠﯾﮫ اﺷﻐﺎﻟﮕران اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و ﺧﺎﺋﯾﻧﯾن ﻣﻠﯽ دﺳت
ﻧﺷﺎﻧده اش در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت  ،ﯾﺎد اﯾن رﻓﯾق رزﻣﻧده را ﮔراﻣﯽ
ﻣﯾدارد و درﮔذﺷت رﻓﯾق ﻧﺳرﯾن را ﺑﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺳﺎزﻣﺎن

زﻧﺎن ھﺷت ﻣﺎرچ ) اﯾران – اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن(  ،ﺟﻧﺑش اﻧﻘﻼﺑﯽ زﻧﺎن
در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎن و ﺗﻣﺎم اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده اش ﺗﺳﻠﯾت ﮔﻔﺗﮫ و ﺑﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ھﺷت ﻣﺎرچ ) اﯾران – اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن( اﻋﻼم
ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد.
ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﺑﺎ زﻧده ﻧﮕﮫ داﺷﺗن ﯾﺎد و ﺧﺎطره رﻓﯾق ﻧﺳرﯾن ،ﺑﺗواﻧﯾم
ﻏم واﻧدوه ﻧﺎﺷﯽ از درﮔذﺷت اﯾن رﻓﯾق را ﺑﮫ ﻧﯾروی ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ
در راه ﺑراﻧداﺧﺗن ﻧظﺎم ﺣﺎﮐم  ،ﺑدل ﻧﻣﺎﯾﯾم.
 ٢٣ﺟدی  ١٣ ) ١٣٨٩ﺟﻧوری ■ (٢٠١١

ﭘﯿﺎم ھﻤﺪردی زﻧﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ
ﺧﺑر درﮔذﺷت زن ﻣﺑﺎرز و ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﻣﯾﻧﺎ ﺣق ﺷﻧﺎس ﻣﺎ را
ﺳﺧت اﻧدوھﮕﯾن ﮐرد .ﻣﺎ او را ﻧدﯾده ﺑودﯾم اﻣﺎ آرﻣﺎن و
آرزوھﺎی او ﮐﮫ رھﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣل ھﻣﮫ ی ﻣردم از رﻧﺞ ﺟﺎﻣﻌﮫ
طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺑود را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﯾم ﮐﮫ ھﻣﺎﻧﺎ آرﻣﺎن و آرزوی ﻣﺎﺳت.
وﺟود زﻧﺎن آﮔﺎه و ﺳﺎزش ﻧﺎﭘذﯾری ﭼون ﻣﯾﻧﺎ ،ﻧﻌﻣﺗﯽ ﺑرای
ﺟﻧﺑش اﻧﻘﻼﺑﯽ زﻧﺎن در اﯾران و ﺟﮭﺎن اﺳت و ﻓﻘدان ﺷﺎن
ﺿﺎﯾﻌﮫ ای ﺑزرگ .ﺗﻼش و ﻣﺑﺎرزه ﻣﯾﻧﺎ ﺑرای آﮔﺎه ﮐردن
زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺟزو ﻣﺣروم ﺗرﯾن ﻣﺣروﻣﺎن ھﺳﺗﻧد ﺑرای ﻣﺎ
ﺑﺳﯾﺎر آﻣوزﻧده و اﻟﮭﺎم ﺑﺧش اﺳت .ﺑﯽ ﺗردﯾد ﯾﺎد و ﺧﺎطره
ی ﻣﯾﻧﺎی ﻋزﯾز در ﻣﺑﺎرزه ی ﻣﺎ ﺟﮭت ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﻧظﺎم ﺿد
زن ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ و واژﮔوﻧﯽ ﮐﻠﯾت ﻧظﺎم ﻣردﺳﺎﻻراﻧﮫ ی
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﺎﻧدﮔﺎر ﺧواھد ﺑود.
از دﺳت رﻓﺗن ﻣﯾﻧﺎ را ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده ،دوﺳﺗﺎن و ﯾﺎراﻧش و ھﻣﮫ ی
زﻧﺎن و ﻣردان اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺑﮫ ﺗوده ھﺎی ﺳﺗﻣدﯾده ای ﮐﮫ ﻣﯾﻧﺎ
آﻣوزﮔﺎر و ﺷﺎﮔرد آﻧﺎن ﺑود ﺗﺳﻠﯾت ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم و ﻏم از دﺳت
رﻓﺗن او را ﺑﮫ اﻧرژی ﺑﯾﺷﺗری ﺑرای ﻣﺑﺎرزه ﺗﺑدﯾل ﺧواھﯾم ﮐرد.
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ﭘﯾﺎم ﻋده ای
از دﺧﺗران داﻧﺷﺟو از اﯾران
رﻓﯾق ﻣﯾﻧﺎ ﺣق ﺷﻧﺎس ﻋزﯾز در ﮔذﺷت .ﻧدﯾده ﺑودﯾﻣش .اﻣﺎ
ﻋﮑس ھﺎﯾش را ﮐﮫ دﯾدﯾم ﮔوﯾﺎ ﺳﺎﻟﮭﺎﺳت ﮐﮫ او را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﯾم.
ﭼﮭره ﻣﮭرﺑﺎﻧش در ﻋﮑﺳﮭﺎ ﮔوﯾﺎی ﺧﯾﻠﯽ ﭼﯾزھﺎ اﺳت .اﯾن
روزھﺎ اﺷﮏ اﻣﺎن ﻣﺎن ﻧﻣﯽ دھد .اﯾن روزھﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺧواھﯾم
ﺑداﻧﯾم وﻗﺗﯽ ھﻣﺳن و ﺳﺎل ﻣﺎ ﺑود ﭼﮫ ﻣﯽ ﮐرد وزﻧدﮔﯽ ﺳراﺳر
ﻣﺑﺎرزه اش ﭼﮕوﻧﮫ ﺑود؟
ای درﯾﻎ ....ﭼﻘدر زود رﻓت و ﺗﻧﮭﺎﯾﻣﺎن ﮔذاﺷت .ﭼﻘدر ﻓﺎﺻﻠﮫ
دارﯾم ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻧد او ﺷدن .از ﻣﯾﻧﺎی ھﻣﺳﺎل ﻣﺎ .ﭼﮕوﻧﮫ ﻓرﯾﺎد زﻧﯾم
ﻧﺑودﻧش را .ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯾش را ﺑﺎ ﭼﮫ ﭘر ﮐﻧﯾم .رﻓﻘﺎﯾش ھﻣﮫ ﺑﯽ
ﺗﺎﺑﻧد .ھﻣﮫ ﻣرور ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺧﺎطرات ﺑﺎ او ﺑودن را در ﺻﺣﻧﮫ
زﻧدﮔﯽ ﮐﮫ ﺳراﺳر ﻣﺑﺎرزه ﺑود و ﺗﻼش در راه رﺳﯾدن ﺑﮫ
اھداف ﺑزرگ .او ﻧﯾﺳت اﻣﺎ ﯾﺎدش و ﻧﺎﻣش و ﺧدﻣﺎﺗش ﺑﮫ ﺟﻧﺑش
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ھﻣﮫ ﺟﺎ ھﺳت .در ﺑﯾن زﻧﺎن و ﺟواﻧﺎن و
ﺗوده ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ زﻧدﮔﯽ را ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﮔذراﻧد .ﭼﯾزی ﮐﮫ اﯾن
روزھﺎ ﺑﮫ آن ﻣدام ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﯾم اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﭼﻘدر ﺳﺧت اﺳت
ﺟﺎﯾﮕزﯾن او را ﺟﺳﺗن و ﭘﯾدا ﮐردن .ﭼﻘدر ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣﺎن ﻓزون
ﺗر از ﻗﺑل ﺷده اﺳت.
رﻓﺗﻧش ﺑﺎﻋث ﺷد ﺑﯾﺷﺗر از ﻗﺑل ﺑداﻧﯾم زﻣﺎن اﻧدک اﺳت و ﻣﺎ
ﺑﺎﯾد زود رﺷد ﮐﻧﯾم .دﻟﻣﺎن ﻣﯽ ﺧواھد زﻧدﮔﯾش را ﮐﮫ از ﺳﻧﯾن
ﻧوﺟواﻧﯽ ﺳراﺳر ﻣﺑﺎرزه ﺑوده اﺳت ﺑرای ھﻣﮕﺎن ﻓرﯾﺎد زﻧﯾم ﺗﺎ
ﻧﺳل ﻣﺎ ﺑداﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ ﺧﯾﻠﯽ ﭼﯾز ھﺎ را ﺑﺎﯾد از ﯾﮏ ﻧﺳل و ﯾﺎ دو
ﻧﺳل ﮔذﺷﺗﮫ ﯾﺎد ﺑﮕﯾرﯾم .ھﻣﮫ ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر واﻣدار
ﮔذﺷﺗﮫ ھﺳﺗﯾم و اﻟﮕوھﺎﯾﻣﺎن را ﺑﺎﯾد در ﻣﯾﻧﺎ و اﻣﺛﺎل او ﺟﺳﺗﺟو
ﮐﻧﯾم .ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ و ﺟﻧﺑش زﻧﺎن اﯾران و دﻧﯾﺎ ﯾﮑﯽ از
اﺳﺗوارﺗرﯾن ھﻣراھﺎﻧش را از دﺳت داد.
او ﯾﮏ اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳت واﻗﻌﯽ ﺑود .اﻣﺎ اﺷﮏ ھﺎی ﻣﺎن را ﭘﺎک
ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و ﺑر ﻣﯽ ﺧﯾزﯾم .از ھﻣﯾن اﻣروز ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺟﻣﻊ اﻧد ﺗﺎ
ﯾﺎدش را ﮔراﻣﯽ ﺑدارﻧد .او ،ھﻣﯾﺷﮫ و ﺑﯾﺷﺗر از ﻗﺑل در ﯾﺎد
ھﻣﮕﺎن ﺧواھد ﺑود .ﺷﻌﻠﮫ ھﺎی آﺗش وﺟودش ﮐﮫ از اﻋﺗﻘﺎد
راﺳﺧش ﺑﮫ رھﺎﯾﯽ و آزادی ﻧﺷﺎت ﻣﯽ ﮔﯾرد ﮔرﻣﺎ ﺑﺧش ﻣﺣﻔل
ھﻣﮫ زﻧﺎن ﻣﺑﺎرز و آزادﯾﺧواه ﺧواھد ﺑود .ﺑرﻣﯽ ﺧﯾزﯾم ﺗﺎ از
ھﻣﯾن ﺣﺎﻻ ﯾﺎد ﺑﮕﯾرﯾم ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻧد او ﺑﺎﺷﯾم .ﻗوی ،ﺳﺧت ﮐوش ،و
ﺑﺎ ﺻﻼﺑت .ﭘرﭼم اﻧﻘﻼﺑﯽ او ھﻣﯾﺷﮫ اﻓراﺷﺗﮫ ﺧواھد ﺑود و ﻣﺎ
ﺑﺎﯾد اداﻣﮫ دھﻧدﮔﺎن آرﻣﺎﻧﮭﺎ و اھداف اﻧﻘﻼﺑﯽ او ﺑﺎﺷﯾم .ﺑر ﻣﯽ
ﺧﯾزﯾم اﻧﺟﺎم ﻣﯽ داد .زﯾرا زﻧدﮔﯽ ﺟﺎرﯾﺳت و ﻣﺑﺎرزه اداﻣﮫ

اﻧﺟﻣن ﺣق زﻧﺎن  -ﻣﺎرﯾﺎ رﺷﯾدی
ﻣﯾﻧﺎ ﺣق ﺷﻧﺎس از ﻣﯾﺎن ﻣﺎ رﻓت!
ﻣﯾﻧﺎ زﻧﯽ ﻣﺑﺎرز از ﺗﺑﺎر آزاد زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻋﻣر را ﺑﮫ
ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻧﺎﺑراﺑری و ﺳﺗم ﺟﻧﺳﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﮔذراﻧﻧد،
ﺑﺎ زﻧدﮔﯽ ﺑﮭﺗر ﺑرای ھﻣﮫ ﺳﺗﻣدﯾدﮔﺎن ﺑﮫ وﯾژه زﻧﺎن ﭘﺎ ﺑر
ﺟﺎ ﻣﺎﻧده اﺳت!
او ھﻣﮫ ﻋﻣر ﺧود ﺑﮫ درود ﮔﻔت.
ﻣﯾﻧﺎ رﻓت اﻣﺎ اﻣﯾد او ﺑﮫ ﺑرﭘﺎﺋﯽ ﻓرداﺋﯽ را ﺟﮭت ﺑر آورده
ﮐردن آرزوھﺎی دﯾﮕران ﺻرف ﮐرد.
ﻣﯾﻧﺎ ھﻣزﻣﺎن ﮐﮫ از ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺟﻧﺑش زﻧﺎن »ﮐﻣﯾﺗﮫ زﻧﺎن ھﺷت
ﻣﺎرس« ﺑوده ﺧود ﯾﮑﯽ از ﺑﻧﯾﺎﻧﮕذاران ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن
ھﺷت ﻣﺎرس )اﯾران-اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن( ھم ﺑود
ﻣﯾﻧﺎ زﻧﯽ ﺧﺳﺗﮕﯽ ﻧﺎﭘذﯾر ﺑود او ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ در ﺑراﺑر ﺗرﻗﻧدھﺎی
زﻧﺎن ﺣﮑوﻣﺗﯽ )اﺻﻼح طﻠﺑﺎن( ﺑﺳﯾﺎر زﯾرک و ھوﺷﯾﺎراﻧﮫ
ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐرد ﺑﻠﮑﮫ در ﺑراﺑر ﻧﻘش ﻣﺧرب ﺑﺧﺷﯽ از اﯾن ﺑﮫ
اﺻطﻼح ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن دروﻏﯾن رژﯾم ﮐﮫ از ﻣﺳﯾر ﻣردم
زﺣﻣﺗﮑش ﺧﺎرج ﺷدﻧد و ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺧود را ﺑرای ﺻﺎﺣﺑﺎن
ﻗدرت ﺑﮫ طرح ﮔذاﺷﺗﻧد ﺗﺎ اﺻل ﻣﺑﺎرزه را ﻟوث ﮐﻧﻧد ،
ﺻرﯾﺢ و ﺑدرﺳﺗﯽ ﻣوﺿوع ﮔﯾری ﻣﯽ ﮐرد و ﻣﺎھﯾت آﻧﮭﺎ
را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ داد !
ﯾﺎدش ﮔراﻣﯽ ﺑﺎد!

 ١٢ژاﻧوﯾﮫ ■ ٢٠١١

دارد.
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ او در ﭘﯾﭻ و ﺧم ھﺎی ﭘر ﺗﻼطم زﻧدﮔﯽ و ﻣﺑﺎرزه
اﯾﺳﺗﺎد و ﺟﻧﮕﯾد و ﺧروﺷﯾد .زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﻧﺎ ﻣﻌﻧﺎی واﻗﻌﯽ ﺷﻌر
ھﺳﺗﯽ ﺑود .او ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ"ﺷﻌر ھﺳﺗﯽ ﺑودن و ﮐوﺷﯾدن ،رﻓﺗن و
ﭘﯾوﺳﺗن ،ﺟﺎن ﻓدا ﮐردن در راه ﺧﻠق اﺳت" را ﺟﺎن ﺑﺧﺷﯾد .ﻣﯾﻧﺎ
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﮐﻣوﻧﯾﺳت و ﻓﻌﺎل ﺟﻧﺑش رھﺎﯾﯽ زن ﺑرای ﺗﻣﺎم
زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗرﮐﮫ ﺳﺗﻣﮕری و ﻣرد ﺳﺎﻻری زﻧدﮔﯾﺷﺎن را ﺳﯾﺎه
ﮐرده  ،رھﺎﯾﯽ را ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﻣﻌﻧﺎ ﮐرد .زﻧدﮔﯽ  ،ﺗﻼﺷﮭﺎ و
ﻣﺑﺎرزات او در ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ ﭼراﻏﯽ روﺷن و
راھﮕﺷﺎ و آﮔﺎھﯽ ﺑﺧش و ﭘر اﻣﯾد ﺑرای ﺗﻣﺎم زﻧﺎﻧﯽ ﺧواھد ﺑود
ﮐﮫ از ﺣﺻﺎرھﺎی ﺗﻧﮓ ﻣرد ﺳﺎﻻری ﺑﮫ ﺳﺗوه آﻣده اﻧد.
ھﻣﮫ ﺑﺎﯾد ﺑرﺧﯾزﯾم و اداﻣﮫ دھﻧدﮔﺎن ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ راھﯽ ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ
ﻣﯾﻧﺎ در آن ﻗدم ﻧﮭﺎده ﺑود و ﺗﺎ آﺧر ﻋﻣر ﻣﺻﻣم و ﭘر اﻣﯾد آن
را اداﻣﮫ دھﯾم .ﯾﺎدش ﮔراﻣﯽ ■

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٣

ﺻﻔﺣﮫ ١٦

ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﺗﺣت ﺳﺗم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ھﺷت ﻣﺎرس )اﯾران – اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن(
ﺑﺎ ﺳﻼم ﺑﮫ ﺷﻣﺎ و ﺗﻣﺎم رزﻣﻧدﮔﺎن راه آزادی
ﺑﺎ ﺗﺄﺳف و ﺗﺄﻟم دﯾروز ١٢ﺟﻧوری  ٢٠١١درﯾﺎﻓﺗﯾم ﮐﮫ ﺷﯾر زن
ﻣﺑﺎرز ،دﻻور رزﻣﻧده ،ﻣﯾﻧﺎ ﺣق ﺷﻧﺎس ﻓﻌﺎل ﺣﻘوق زﻧﺎن و از
ﺑﻧﯾﺎﻧﮕذاران ﺳﺎزﻣﺎن ھﺷت ﻣﺎرس ﭘس از ﭼﮭﺎر ﺳﺎل ﺟدال
ﺳﺧت ﺑﺎ ﺑﯾﻣﺎری ﺳرطﺎن ﺳراﻧﺟﺎم در ﺳﺣرﮔﺎه  ٨ﺟﻧوری
 ٢٠١١در ﮐﺷور ﺳوﺋد درﮔذﺷت.
ﻣﯾﻧﺎ ﺣق ﺷﻧﺎس دﻻور زﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ درراه ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓرھﻧﮓ
ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﻣردﺳﺎﻻر ﺣﺎﮐم ،زﻧدﮔﯽ ﺧوﯾش را ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻧﺟﺎت و
رھﺎﺋﯽ زﻧﺎن ﺗﺣت ﺳﺗم اﯾران  -اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن
ﮔذاﺷت .ﺑﺎ رﻓﺗن ﻣﯾﻧﺎ ﺟﻧﺑش اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧوﯾن ﯾﮑﯽ از ﻣﺷﻌﻠداران

ﺷﺎدی اﻣﯿﻦ

ﺧودش را از دﺳت داد .ﻓﻘدان او ﺑدون ﺷﮏ ﺗﺄﺛﯾرات ﺧودش
را ﺑر روﻧد ﻣﺑﺎرزه ﻓﻌﻠﯽ ﺑرﻋﻠﯾﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم و ارﺗﺟﺎع ﺧواھد
ﮔذاﺷت .ﻧﺑود ﻣﯾﻧﺎ در ﻣﯾدان ﻣﺑﺎرزه ﺿﺎﯾﻌﮫ ای ﺟﺑران ﻧﺎﭘذﯾر
ﺧواھد ﺑود .دﻻور زﻧﺎﻧﯽ ﭼون ﻣﯾﻧﺎ ﺣﺎﺻل ﭼﻧد دھﮫ ﭘﯾﮑﺎر ﺑﯽ
اﻣﺎن ھﺳﺗﻧد ،اﯾﻧﮭﺎ را ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ زﻧده اﻧد ﺑﺎﯾد ﮐﮫ از ﺑزرﮔﺗرﯾن
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺎی اﻧﻘﻼب ﺑر ﺷﻣرد و ﺑﻌد از ﻣرگ ﺑﻌﻧوان ﺳﻣﺑل
ﻣﺑﺎرزه و ﻣﻘﺎوﻣت ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ ﮔراﻣﯽ داﺷت.
ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﺗﺣت ﺳﺗم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺿﻣن اﺑراز ﺗﺄﺳف ،ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ
ﺑﮫ ﺗﻣﺎم رزﻣﻧدﮔﺎن راه آزادی ﺧﺻوﺻﺎ ً ﺟﻧﺑش اﻧﻘﻼﺑﯽ زﻧﺎن،
ﯾﺎران ،دوﺳﺗﺎن ،آﺷﻧﺎﯾﺎن و ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده ﻣﯾﻧﺎ ﺣق ﺷﻧﺎس ﺗﺳﻠﯾت
ﻣﯽ ﮔوﯾد.
ﯾﺎد و ﺧﺎطره اش ﮔراﻣﯽ ﺑﺎد!
ﺑﺎ آرزوی آزادی و ﺑراﺑری ■ ١٣ -٠١ -٢٠١١

ﺳﺎزﻣﺎن آزادی زن

از طﺮف ﺷﺒﮑﮫ ھﻤﮑﺎری زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ )ﺷﺒﮑﮫ(
دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﯾﺰ

ﺗﺴﻠﯿﺖ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ در ﮔﺬﺷﺖ
ﻣﯿﻨﺎ ﺣﻖ ﺷﻨﺎس از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﻘﻮق زن

ﺧﺑر ﻣﺗﺎﺛر ﮐﻧﻧده ﻣرگ ﻧﺳرﯾن ﮔراﻣﯽ را اﻣروز درﯾﺎﻓت ﮐردﯾم.
ﻧﺳرﯾن را از ﺳﺎل  ٩٥ﺷﺎﯾد ھم زودﺗر در ﻓراﻧﮑﻔورت ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗم
و ﺑﺎ او ﺗﺎ ﺳﺎل  ٩٩ﮐﮫ در اﯾن ﺷﮭر ﺑودم ﺗﻣﺎس داﺷﺗم .ﻣﺗﺎﺳﻔم ﮐﮫ
ﭘس از ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺑﯽ ﺧﺑری اﻣروز ﺧﺑر ﻣرگ او را ﻣﯽ ﺷﻧوم.
در ﮔذﺷت ﻧﺳرﯾن را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ھﻣراھﺎن وی و ﺧﺎﻧواده اش ﺗﺳﻠﯾت
ﻣﯽ ﮔوﯾم  .ﺑﺎ اﺣﺗرام

ﻣطﻠﻊ ﺷدﯾم ﮐﮫ ﻣﯾﻧﺎ ﺣق ﺷﻧﺎس ﻓﻌﺎل ﺣﻘوق زﻧﺎن و از ﺑﻧﯾﺎن
ﮔذاران ﺳﺎزﻣﺎن ھﺷت ﻣﺎرس ﺑﻌد از ﻣدﺗﯽ ﺑﯾﻣﺎری در ﺗﺎرﯾﺦ
 ٨ژاﻧوﯾﮫ  ٢٠١١در ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت .ﺳﺎزﻣﺎن آزادی ﺿﻣن
اﺑراز ﺗﺎﺳف ،ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده و ﺑﺳﺗﮕﺎن و رﻓﻘﺎی ﻣﯾﻧﺎ
ﺣق ﺷﻧﺎس ﺗﺳﻠﯾت ﻣﯽ ﮔوﯾد.

"ﲨﻌﯽ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺘﺤﺪ ﺿﺪ ﺍﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﻢ ﻭ ﺍﺭﲡﺎﻉ  -ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ"
ﻧﺳرﯾن؛ رﻓﯾﻘﯽ ﮐﮫ از آﻏوش زﻣﺎﻧﮫ رﻓت ،ﺗﺎ در ﺑﺳﺗر زﻣﺎن ﺟﺎوداﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧد!
در اوﻟﯾن ﺳﺎﻋﺎت روز ﺷﻧﺑﮫ ھﺷﺗم
ﺟﻧوری  ٢٠١١اﺳت ﮐﮫ ﻣﯾﻧﺎ ﺣق
ﺷﻧﺎس آﺷﻧﺎی ﻋزﯾز دﯾرﯾﻧﮫ ﯾﺎ ھﻣﺎن
رﻓﯾق ﻧﺳرﯾن ﻣﺎ ،ﭘس از ﻧﺑردی
طوﻻﻧﯽ ،ﻧﺎﺑراﺑر و ﺟﺎﻧﮑﺎه ﺑﺎ ﺑﯾﻣﺎری
ﺳرطﺎن ،ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ ﺑدرود زﻧدﮔﯽ
ﮔﻔﺗﮫ و ﺑدﯾﻧﺳﺎن ،ھﻣﮫ آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﮫ از
دور و ﻧزدﯾﮏ ﺑﮕوﻧﮫ ای ﺑﺎ وی
ﻋﻼﯾﻘﯽ داﺷﺗﮫ و دارﻧد ،ھﻣﭼﻧﺎن ﺑرای

ھﻣﯾﺷﮫ در ﻋﺎﻟﻣﯽ از ﺗﺄﻟم ،ﺗﺄﺛر و اﻧدوه
ﺑﯾﮑران ﻓرو ﺑرد؛ ﯾﺎدش ﮔراﻣﯽ و
ﺧﺎطره اش ﺟﺎودان ﺑﺎد!
آری ،ﻏم و اﻧدوه درﮔذﺷت ﻧﺳرﯾن،
اﯾﻧﮏ ﺑﺳﺎن ﯾﮏ ﮐوه ﺑر ﻓﮑر و روان و
ﻣﺷﺎﻋر ھﻣﮫ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ او را ﻋزﯾز ﻣﯽ
داﺷﺗﻧد ،ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد؛ اﻣﺎ ﭼﮫ ﻣﯽ
ﺗوان ﮐرد ،اﯾن ﻧﺎﻣوس طﺑﯾﻌت اﺳت و
ﻗﺎﻧوﻧﻣﻧدی ھﺎی ﺧودش را دارد.

ﻣﺎﺋوﺗﺳﮫ دون ﻣﯽ ﮔوﯾد:
ھرﮐﺳﯽ ﻣﯽ ﻣﯾرد ،وﻟﯽ ھﻣﮫ ﻣرگ ھﺎ
ﯾﮑﺳﺎن ﻧﯾﺳﺗﻧد؛ ﻣرگ ﺷراﻓﺗﻣﻧداﻧﮫ،
ﻣرﮔﯽ ﮐﮫ در راه ﺑﮭﺗرﯾن ارزش ھﺎ و
اﯾده آل ھﺎی ﻣﺗﻌﺎﻟﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑوﻗوع
ﺑﭘﯾوﻧدد ،ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎ ﻋظﻣت ،ﺑﮫ ﻋظﻣت
ﮐوه )ﺗﺎی( ﻣﯾﺑﺎﺷد!
رﻓﯾق ﻧﺳرﯾن ﻣﺎ ھم ﺗﺎ آﺧرﯾن رﻣق ،در
ھﻣﯾن راه و ﺑﺎ ﭼﻧﯾن اﯾده آل ھﺎی
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اﻧﺳﺎﻧﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ زﻧدﮔﯽ و ﺑﺎ ھﻣﯾن ھﺎ
ﻧﯾز ،ﻣﺎ را ﺗرک ﮐرد!
اﮔر ﻓﻘدان رﻓﯾﻘﯽ ھﻣﭼون ﻧﺳرﯾن ﮐﮫ
ﻣﻘدور ﻧﯾﺳت ﺟﺎﯾش را ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﭘر
ﻧﻣود ،ﻋﺎﻣل و ﺑﺎﻋث درد ،ﻏم و
اﻓﺳردﮔﯽ ﻋﻣﯾق ﻣﺎﺳت ،ﯾﺎدواره
زﻧدﮔﺎﻧﯽ ﭘرﺑﺎر او ھم ﺑﻧوﺑﮫ ﺧودش،
ﻣﻧﺑﻊ ﻗدرﺗﻣﻧد اﻟﮭﺎم و ﻣﺎﯾﮫ اﻋزاز و
ﻣﺑﺎھﺎت ﻣﺎ ﻣﯾﺑﺎﺷد؛ ﺑﺎ ﭼﺷﻣداﺷت ھﻣﯾن
ﯾﺎدواره و آﻣوزش از آﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ
ﺑﺎﯾﺳت ،درد ،ﻏم و اﻧدوه ﻧﺎﺷﯽ از
درﮔذﺷت رﻓﯾق ﺑﻐﺎﯾت ﻋزﯾز ﺧودﻣﺎن
را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻧﯾرو ﻧﻣوده و راه اش را،
ﺑﺎ ﭘﯾﮕﯾری و اﺳﺗواری ھرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗری
اداﻣﮫ دھﯾم.
ﻧﺳرﯾن رﻓﯾﻘﯽ ﺑود ﺑرازﻧده و ﺳرﺷﺎر از
ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از ﺑﮭﺗرﯾن ﺧﺻﺎل و
ﺳﺟﺎﯾﺎی ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ:
دوﺳت ﺻﻣﯾﻣﯽ و ﻣﮭرﺑﺎن ،رﻓﯾﻘﯽ
ھﻣرزم و وﻓﺎﺷﻌﺎر ،آزاده زﻧﯽ ﺑﺎ وﻗﺎر،
رزﻣﻧده و ﻋﺻﯾﺎﻧﮕر ،ﭘﯾﮑﺎرﮔری
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﺳﺗوه و ﯾﮏ ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﻣوﻣن،
ﻣﺗﻌﮭد و اﯾﺛﺎرﮔر.
ھﻣﯾن ﺑﺎور و اﻋﺗﻘﺎد ﻣﺎ ﺑﮫ اﺑﻌﺎد ﻣﺗﻌدد
ﺷﺧﺻﯾﺗﯽ ﻧﺳرﯾن ،ﻣﺣﺻول ﺳﺎل ھﺎ
ﺗﺟرﺑﮫ و ﺷﻧﺎﺧت ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻣﯾﺑﺎﺷد ،ﮐﮫ ﭼﮫ
ﺑرﭘﺎﯾﮫ ﯾﮏ ھﻣﺳوﯾﯽ و ﻋﻼﯾق ﻋﺎم
رﻓﯾﻘﺎﻧﮫ ،و ﭼﮫ ھم ﺑر زﻣﯾﻧﮫ ﯾﮏ
ھﻣﮕوﻧﯽ ﺧﺎص در ﻣﺑﺎرزه ﻣﺷﺗرک
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﮫ ﻗوام رﺳﯾده
اﺳت.
آﺷﻧﺎﯾﯽ و ﻋﻼﯾق ﺳﯾﺎﺳﯽ رﻓﯾﻘﺎﻧﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ
ﻧﺳرﯾن ،از ھﻣﺎن ﺳﺎل ھﺎی  ٩٠ﺳده
ﮔذﺷﺗﮫ آﻏﺎز ﻣﯾﮕردد؛ در ﺣﺎﺷﯾﮫ ﯾﮏ
ﮐﻧﻔراﻧس ﻓراﺧواﻧده ﺷده ﺗوﺳط "ﺑﻧﯾﺎد
ﭘژوھش زﻧﺎن اﯾران" در ﭘﺎرﯾس ﺑود،
ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﺳرﯾن از طرﯾق دوﺳت ﻣﺷﺗرﮐﯽ
ﮐﮫ ھﻣﭼﻧﺎن ﻧﺳرﯾن ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود،
آﺷﻧﺎ ﺷده و اﯾن آﺷﻧﺎﯾﯽ در اﻣﺗداد
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زﻣﺎن ،ﺑﮫ ﯾﮏ رﻓﺎﻗت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗﻌرﯾف
ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﻣدارج ﻋﺎﻟﯾﮫ اﻧﻘﻼﺑﯽ
اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ارﺗﻘﺎ و ﺗﮑﺎﻣل ﻧﻣود.
دﯾدار ھﺎی ﻣﺗواﺗر ،ﺷرﮐت در ﺑﺳﺎ
ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت و ﮐﻧﻔراﻧس ھﺎ ،ھﻣراھﯽ در
ﻣﺎرش ھﺎی اول ﻣﮫ اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺑرﻟﯾن،
ھﻣرزﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑرای اﯾﺟﺎد ﯾﮏ
ﻧﮭﺎد اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﻧﺎم
"ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺗدارک ﺿد ﺗﮭﺎﺟم اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ"
و ﺳراﻧﺟﺎم "ﺟﺑﮭﮫ ﻣﺗﺣد ﺿد اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم
و ارﺗﺟﺎع ــ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن" ،آن ﮔﺳﺗره
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ و ﻣﺣﻣل ﻣﺎدی
ﭘراﺗﯾﮏ ﺑود ﮐﮫ ﺑر ﻣﺗن آن ،ھﻣرزﻣﯽ
اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺷﻧﺎﺧت ﻋﻣﯾق رﻓﯾﻘﺎﻧﮫ ﺑﻧﯾﺎن
ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﻧﺿﺞ ﮔرﻓت.
"ﻧﺳرﯾن" و "ﺳﯾﻣﺎ" دو رﻓﯾق ارﺟﻣﻧد از
ﺟﻣﻊ ھﻣﺎن ﭼﮭﺎر ﻧﻔری ﺑودﻧد ﮐﮫ
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘس از ﺗﺟﺎوز ﻧظﺎﻣﯽ
اﻓﺳﺎرﮔﺳﯾﺧﺗﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
در ھﻔت اﮐﺗﺑر  ،٢٠٠١ﺑﮫ ﭘﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ
ﺿرورت ھﺎ و زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ
ﯾﮏ واﮐﻧش ﻓوری ﺿد ﺗﺟﺎوز
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻧﺷﺳﺗﮫ و ﺑدﯾن ﻣﻧﺎﺳﺑت،
ﻓراﺧواﻧﯽ را اﻧﺗﺷﺎر دادﻧد؛ اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺎ
ﺑﺳﯾﺞ ﺑﺳﯾﺎری از اﻓراد و ﺗﺷﮑﻼت ﺑر
ﮔرد ھﻣﯾن ﻓراﺧوان ﺑود ،ﮐﮫ "ﮐﻣﯾﺗﮫ
ﺗدارک ﺿد ﺗﮭﺎﺟم اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ"
ﺗﺄﺳﯾس ،و ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن دادن اوﻟﯾن
ﺗظﺎھرات ﺧودش در ﺷﮭر ﺑن آﻟﻣﺎن،
رﺳﻣﺎ ﺗﺑﺎرز ﻋﻠﻧﯽ ﻧﻣود .ھﻣﯾن "ﮐﻣﯾﺗﮫ"
ﺑود ﮐﮫ ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ ﺑﮫ ﻣوازات ﺳﯾر ﭘرﺷﺗﺎب
روﯾداد ھﺎ و ﺗﺣوﻻت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و
ﺟﮭﺎن و در ﭘﺎﺳﺦ ﻋﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﺿرورت
ھﺎی ﻣﺑﺎرزه اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣرﺗﺑط ﺑدان ،ﺑﮫ
"ﺟﺑﮭﮫ ﻣﺗﺣد ﺿد اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم و ارﺗﺟﺎع
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن" ﺗﮑﺎﻣل ﯾﺎﻓت؛ از ھﻣﺎن
آﻏﺎز و در ﺳراﺳر ھﻣﯾن ﭘروﺳﮫ ،رﻓﯾق
ﻧﺳرﯾن ﻧﻘﺷﯽ ﻓﻌﺎل ،ﺳﺎزﻧده و درﺧور
ﺳﺗﺎﯾﺷﯽ داﺷﺗﮫ اﺳت .آﻧﮕﺎھﯽ ﮐﮫ ﻋده

آری ،ﻧﺳرﯾن رﻓﯾﻘﯽ ﮐﮫ از آﻏوش
زﻣﺎﻧﮫ رﻓت ،ﺗﺎ در ﺑﺳﺗر زﻣﺎن
ﺟﺎوداﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧد!
ھﻣﯾن اﻣر اﺳت ﮐﮫ ﻧﮫ ﻓﻘط ﻣﺎﯾﮫ
ﺗﺳﻠﯽ ﺧﺎطر ﻣﺎن ﻣﯾﺑﺎﺷد ،ﺑﻠﮑﮫ
ﻋزم و اراده ﻣﺎ ﺑرای ﺗداوم ﯾﮏ
ﻧﺑرد ھدﻓﻣﻧد و ﻧﺎﺗﻣﺎم را ﻧﯾز ﻧﺑردی
ﮐﮫ ﻧﺳرﯾن در آن ،ﻧﻣﺎدی از
رزﻣﻧدﮔﯽ ،ﻣﻘﺎوﻣت و ﭘﺎﯾداری ﺑود،
ﻣﯽ ﺗواﻧد و ﺑﺎﯾد ﺗﻘوﯾت ﻧﻣوده ،و
ﺧود ﻣﻧﺑﻊ ﻧﯾرو ،اﻧرژی و اﻟﮭﺎم
ﮔردد!
ای ،اﻧﺷﻌﺎب در "ﺟﺑﮭﮫ  "...را ﺑﻣﺛﺎﺑﮫ
ﯾﮏ روﯾﮑردی ﺣﺳﺎﺑﮕراﻧﮫ و ﺳوال
ﺑراﻧﮕﯾز ﺗﺣﻣﯾل ﻣﯽ ﻧﻣودﻧد ،ﺗﻼش ھﺎی
رﻓﯾق ﻧﺳرﯾن ھم ﮐﮫ از آن ﺑﻌﻧوان
"ﻣﺎﻣورﯾت ﺣزﺑﯽ" اﻓﺎده ﻣﯾﮑرد،
ﻧﺗواﻧﺳت و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت دﯾﮕر ﻣﺛﻣر
ﺛﻣری ﮔردد؛ در اﯾن راﺑطﮫ ھم اﻟزاﻣﯽ
ﺑود ،ﺗﺎ ﺑر واﻗﻌﯾت ﻋﯾﻧﯽ و ﺑﮫ اﺻول و
ﻣوازﯾن ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷده اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﻣﺳﮏ
ﺟﺳﺗﮫ و ﺑرآﻧﮭﺎ ،اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺎ ھﻣﺎن ﺟدﯾت و
ﻗﺎطﻌﯾت ﻣﻣﯾزه ﺧود رﻓﯾق ﭘﺎﻓﺷﺎری
ﮐرد .از آن ﭘس اﺳت ﮐﮫ رﻓﯾق ﻧﺳرﯾن
ﻧﯾز ،ﺑدﻟﯾل ﻣﺷﻐوﻟﯾت ھﺎی ﺣزﺑﯽ و
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺧﺗص ﺑﺧودش در اﯾن
ﮐﺷور و آﻧﮑﺷور ،دﯾﮕر ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ
ﺳﯾر ﻋﻣﻠﯽ ﭘﯾﺷرﻓت اﻣور ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ در
"ﺟﺑﮭﮫ  "...ھﻣراھﯽ ﻧﻣوده و ﺑر ﮐﯾف
و ﮐﺎن آن وﻗوف ﺣﺎﺻل ﻧﻣﺎﯾد.
ﺑﺎری ،روﺣﯾﮫ اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺻﻣﯾﻣﯾت،
ازﺧودﮔذری ،ﻣﺗﺎﻧت و ﺟدﯾت رﻓﯾق
ﻧﺳرﯾن در ﻣﺑﺎرزه اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﻓراﺳوی
ﯾﮏ ﭼﺎرﭼوﺑﮫ ﻣﺷﺧص ﻣﻠﯽ ،ﺑرای ﻣﺎ
ھﻣواره ﻧﻣوﻧﮫ زﻧده و ﻧﻣودی ﮔوﯾﺎ از
اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم ﭘروﻟﺗری ﺑوده اﺳت.
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ﻧﺳرﯾن رﻓﯾﻘﯽ ﺑود
ﺑرازﻧده و ﺳرﺷﺎر از ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای
از ﺑﮭﺗرﯾن ﺧﺻﺎل و ﺳﺟﺎﯾﺎی ﻋﺎﻟﯽ
اﻧﺳﺎﻧﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ:
دوﺳت ﺻﻣﯾﻣﯽ و ﻣﮭرﺑﺎن ،رﻓﯾﻘﯽ
ھﻣرزم و وﻓﺎﺷﻌﺎر ،آزاده زﻧﯽ ﺑﺎ
وﻗﺎر ،رزﻣﻧده و ﻋﺻﯾﺎﻧﮕر،
ﭘﯾﮑﺎرﮔری اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﺳﺗوه و ﯾﮏ
ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﻣوﻣن،
ﻣﺗﻌﮭد و اﯾﺛﺎرﮔر
ﺗﻠﻔﯾق ﺗﺋوری ﺑﺎ ﭘراﺗﯾﮏ ﺑﻣﺛﺎﺑﮫ ﯾﮏ
وﺣدت دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ آن اﯾده و ﭘرﻧﺳﯾپ
اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ،ھﻣواره ﺑﮫ ﻧﺣوی
ﭼﺷﻣﮕﯾر در اﻧدﯾﺷﮫ و ﻋﻣل رزﻣﻧده
رﻓﯾق ﻧﺳرﯾن ﻋﯾﻧﯾت ﻣﺎدی ﻣﯽ ﯾﺎﻓت؛ او
در واﻗﻊ ﻣظﮭر ﺑﺎرز و ﺗﺟﺳم ﻋﻣﻠﯽ و
راﺳﺗﯾن ھﻣﯾن آﻣوزه ﺑود .از ھﻣﯾن
ﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﻧﺳرﯾن ،از ﺷﻌﺎر ﺑﺎزی ھﺎی
ﻋﻧﺎﺻر ﻗﺎﻓﯾﮫ ﭘرداز ﺑﮫ اﺻطﻼح
"ﭼپ" ،ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯾزار و ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ھم ﮐﮫ
ﻣﺎ از زﺑﺎن ﺧودش ﺷﻧﯾده و اطﻼع
دارﯾم ،از ﻣراوده ﺑﺎ آﻧﮭﺎ اﺣﺗراز ﻣﯽ
ﺟﺳت؛ ﺑطور ﻣﺛﺎل ،او طرز ﻧﮕرش و
ﺑرﺧورد ھﺎی ﻣردﺳﺎﻻراﻧﮫ ﺑرﺧﯽ از
ﻣدﻋﯾﺎن "ﮐﻣوﻧﯾﺳم" در ﻗﺑﺎل زﻧﺎن در
رواﺑط ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﺧودﺷﺎن را،
ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﺑﮫ ﺳﺧرﯾﮫ ﻣﯽ ﮔرﻓت ،ﮐﮫ در
ﺿدﯾت ﺑﺎ ﺗﻣﺎﻣﯽ اﻓﮑﺎر و ﺳﻧن
ارﺗﺟﺎﻋﯽ زن ﺳﺗﯾز ،ﺑﯾرﺣﻣﺎﻧﮫ و ﺑﯾدرﯾﻎ
ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽ ﻧﻣود .او در ﻋﯾن اﯾﻧﮑﮫ
دﺷﻣن ﺳﺎزش ﺑود ،اﻣﺎ واﻗﻊ ﺑﯾﻧﯽ،
دوراﻧدﯾﺷﯽ و اﻧﻌطﺎف ﭘذﯾری اﻧﻘﻼﺑﯽ
را در ﺧودش ﭘروراﻧﯾده و
ھﻣوارھﺗروﯾﺞ ﻣﯾﮑرد .اﺻل رھﻧﻣﺎ
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و ھداﯾﺗﮕر او در ﻗﻠﻣرو ﻋﻣوﻣﯽ
ﻣﺑﺎرزه اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ھﻣﺎﻧﺎ ﭘرﻧﺳﯾپ ﻣﺑﺎرزه
وﺣدت ﺑود.
ﺧﻼﺻﮫ ﮐﮫ رﻓﯾق ﻧﺳرﯾن ﺑﺎ ھرﮔوﻧﮫ
اﺟﺣﺎف ،اﺳﺗﺑداد و اﺳﺗﺛﻣﺎر ،ﺑﺎ ھر آﻧﭼﮫ
رﻧﮓ ﺗﺑﻌﯾض و ﺗﻌﻠق ﻗوﻣﯽ ،ﻧژادی و
ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ﺑﺧود ﻣﯽ ﮔرﻓت در ﯾﮏ ﮐﻼم
ﺑﺎ ھر آﻧﭼﮫ ﺧﺻﻠت ارﺗﺟﺎﻋﯽ ،ﺿد
ﺗرﻗﯽ و ﺿد اﻧﻘﻼﺑﯽ داﺷت ،ﺷدﯾدا
ﺧﺻوﻣت ورزﯾده ،ﺳرﺳﺧﺗﺎﻧﮫ و ﺑﮫ
ﻧﺣوی آﺷﺗﯽ ﻧﺎﭘذﯾر ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽ ﮐرد.
ﺑﺎ ھﻣﮫ اﯾﻧﮭﺎ در واﻗﻊ ،ﭘﮭﻧﺎی وﺳﯾﻊ
دﻧﯾﺎی ﮐﻧوﻧﯽ ﺑﺎ ھﻣﺎن درک و اﺳﺗﻧﺑﺎط
روﺷﻧﯽ ﮐﮫ او از آن داﺷت ،ﺑرای آدم
ھﺎﯾﯽ از ﻗﻣﺎش ﻧﺳرﯾن و ﻧﺳرﯾن ﺗﺑﺎر
ھﺎ ،ﺧﯾﻠﯽ ﺗﻧﮓ ﺑوده ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ ﻣﯽ
ﺗواﻧد آﻧﮭﺎ را در آﻏوش ﺧودش ﻣﺄوی
دھد؛ اﺳﺎﺳﺎ ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر ﺑﻧﯾﺎدﯾن
ﺧﺻﻠت ،ارزش ھﺎ ،ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت و
ﺳراﻧﺟﺎم ،دﮔرﮔوﻧﯽ ﺳﯾﻣﺎی ﻗﺑﯾﺢ ھﻣﯾن
ﺟﮭﺎن ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده و آﻧﮭم ﺑﺎ ﯾﮏ ﭼﺷم
اﻧداز و دورﻧﻣﺎی روﺷن ﺑرای اﯾﺟﺎد
ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑود،
ﮐﮫ ﻧﺳرﯾن ھﻣﺎره ،ھﻣﮫ ﺟﺎ و در ھر
ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ،ﺑﺎ اﺳﺗﻘﺎﻣت و ﭘﺎﯾداری
ﻣﺑﺎرزه ﮐرده و ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺳﻼح و اﺑزار
ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ او ھم ﺟﮭت ﺗﺣﻘق ھﻣﯾن
ﻣﺄﻣول ،ھﻣﺎﻧﺎ اﻧﻘﻼب و ﻣﺑﺎرزه اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺑود؛ او ﻓرزﻧد ﻓرھﯾﺧﺗﮫ و ﺑروﻣﻧد
اﻧﻘﻼب ﺑود ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ آﺧر اﻧﻘﻼﺑﯽ زﯾﺳﺗﮫ
و ﺑﺎ ھﻣﯾن ﺧﺻوﺻﯾت ھم ،ﯾﻌﻧﯽ
اﻧﻘﻼﺑﯽ از اﯾن ﺟﮭﺎن رﻓت.
ﻧﺳرﯾن از ﻧزد ﻣﺎ رﻓت ،وﻟﯽ در ﻣﺎ در
ﻓﮑر و اﻧدﯾﺷﮫ ،درﺧﺎطره ،در راه و
رزم و آرﻣﺎن ھﺎی زﻧده و ﺑﮫ ﺗﺣﻘق
ﻧﺎرﺳﯾده ﻣﺎ ،ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده و
ﺧواھد ﻣﺎﻧد ! آری ،ﻧﺳرﯾن رﻓﯾﻘﯽ ﮐﮫ
ازآﻏوش زﻣﺎﻧﮫ رﻓت ،ﺗﺎ در ﺑﺳﺗر

زﻣﺎن ﺟﺎوداﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧد!
ھﻣﯾن اﻣر اﺳت ﮐﮫ ﻧﮫ ﻓﻘط ﻣﺎﯾﮫ ﺗﺳﻠﯽ
ﺧﺎطر ﻣﺎن ﻣﯾﺑﺎﺷد ،ﺑﻠﮑﮫ ﻋزم و اراده
ﻣﺎ ﺑرای ﺗداوم ﯾﮏ ﻧﺑرد ھدﻓﻣﻧد و
ﻧﺎﺗﻣﺎم را ﻧﯾز ﻧﺑردی ﮐﮫ ﻧﺳرﯾن در آن،
ﻧﻣﺎدی از رزﻣﻧدﮔﯽ ،ﻣﻘﺎوﻣت و
ﭘﺎﯾداری ﺑود ،ﻣﯽ ﺗواﻧد و ﺑﺎﯾد ﺗﻘوﯾت
ﻧﻣوده ،و ﺧود ﻣﻧﺑﻊ ﻧﯾرو ،اﻧرژی و
اﻟﮭﺎم ﮔردد!
اﯾﻧﮑﮫ ﺑﻧﺎﺑر ﻣﻌﺎذﯾری ﻣﻘدور ﻧﮕردﯾد ﺗﺎ
در ﻣراﺳم ﺧﺎﮐﺳﭘﺎری و ﯾﺎدﺑود رﻓﯾق
ﻓﻘﯾدﻣﺎن در  ٢١ﺟﻧوری ﺟﺎری ﻋﻣﻼ
ﺣﺿور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ،ﺧﯾﻠﯽ ھﺎ ﻣﺗﺄﺳف
ھﺳﺗﯾم؛ وﻟﯽ ﺗردﯾدی وﺟود ﻧدارد ﺗﺎ در
طﯽ ھﻣﯾن ﻣراﺳم ھم ،رﻓﯾق ﻋزﯾز
ﺧوﯾش را ﺗﺎ آﻧﺟﺎﯾﯾﮑﮫ ﻣﯾﺷود و ﺑﺎﯾد ،از
دور ﺑﺎ ﻓﮑر و ﺟﻣﻠﮕﯽ ﺣواس ﺧودﻣﺎن
ھﻣراھﯽ ﮐﻧﯾم.
ﻧﺎﮔﻔﺗﮫ ﭘﯾداﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﮕوﻧﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ
رﻓﻘﺎ ،از درﮔذﺷت ﻋزﯾز ﮔراﻧﻣﺎﯾﮫ و
ﻓراﻣوش ﻧﺎﺷدﻧﯽ ﺧوﯾش رﻓﯾق ﻧﺳرﯾن،
ﻋﻣﯾﻘﺎ ﻣﺗﺄﻟم و ﻣﺗﺄﺛر ﺑوده و در اﯾن ﻏم
و اﻧدوه ،در ھر ﻣﻔﮭوﻣﯽ ﺧودﻣﺎن را
ھﻣدرد و ﻏم ﺷرﯾﮏ ﻣﯾداﻧﯾم.
ﺑﺎ ﻋرض ﻣراﺗب ﺗﺳﻠﯾت ﺑﮫ اﻋﺿﺎی
ﺧﺎﻧواده ،ﻧزدﯾﮑﺎن و ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻧزدﯾﮑﺎن و
ﺗﻣﺎﻣﯽ ﯾﺎران ھﻣرزم و ھم ﭘﯾﻣﺎن رﻓﯾق
ﻣﯾﻧﺎ ﺣق ﺷﻧﺎس!
اﮔر ﺧﻠق ھﺎی ﺳﺗﻣدﯾده و زﺣﻣﺗﮑش
اﯾران ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺟﮭﺎن ،ﯾﮑﯽ از
ﻋزﯾز ﺗرﯾن ﻓرزﻧدان وﻓﺎﺷﻌﺎر ﺧودﺷﺎن
را ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ از دﺳت داده اﻧد ،وﻟﯽ
راه و رزم او اداﻣﮫ داﺷﺗﮫ و آرﻣﺎن
واﻻی اﻧﺳﺎﻧﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ اش ،زﻧده و
ﭘﺎﯾدار اﺳت ﮐﮫ ﺳراﻧﺟﺎم ﺑﮫ ﺗﺣﻘق
ﺧواھد رﺳﯾد!
ﯾﺎدش ﮔراﻣﯽ و ﺧﺎطره اش ﺟﺎودان
ﭼﮭﺎر ﺷﻧﺑﮫ  ١٩ﺟﻧوری ■٢٠١١
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ﺑﮫ ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾران

و اﮐﻧون ﮐﮫ »ﮐوﻟﮫﺑﺎرش« را واﻧﮭﺎده ﺑود و ﺑﮫ آﻏوش ﺳرد

)ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت  -ﻟﻧﯾﻧﯾﺳت  -ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳت(

ﺧﺎک ﻓرو ﻣﯽرﻓت.

ﺻدﯾﻘﮫ ﻣﺣﻣدی از طرف ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾران

ﻣﯽﮔوﯾﻧد و ﻣﺎ ھم ﻣﯽﮔوﺋﯾم ﮐﮫ اﯾن ﺳﻼﻟﮫ را ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت .از

رﻓﻘﺎی ﻋزﯾز !

ﮐﻣوﻧﺎردھﺎ آﻏﺎز ﮐردهاﯾم و در اﯾن طﯽ طرﯾق ،ھم ﻗﻠب

ﺧﺑر ﺟﺎﻧﮑﺎه ﺑود ،ﺑﺎورﻣﺎن ﻧﻣﯽﺷد .رﻓﯾﻘﻣﺎن ﻣﯾﻧﺎ ﺣق ﺷﻧﺎس ھم از
ﺑﯾن ﻣﺎ رﻓت .او از ﺟﻧس ﻣﺎ ﺑود  .ﻓراﺗر ،ﭘﺎرهای از ﻣﺎ ﺑود و آن
ھم در زﻣﺎﻧﮫای ﮐﮫ ﻧﺎﺑﮭﻧﮕﺎﻣﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺑوﻧﺎﻧﮫ ﺗﯾﻎ ﺑردﺳت ﺑﮫ ﺷﮑﺎر
ﭘرﻧدﮔﺎن آزادی ،ﺑﮫ اﺳﺎرت ﺗﻧوﻣﻧدان ﮐﺎر و زﺣﻣت در ﮔﺷت و

ﮔزارﻧد ،و او ﮐﮫ در اﯾن واﻧﻔﺳﺎی داغ و درﻓش ﻣﯽﺧواﻧد:
»ﻣﯽآﯾم

طﭘﻧدهی ﺗﺎرﯾﺦ ﺑودهاﯾم و ھم ﺷﮑﺳت را ﺗﺟرﺑﮫ ﮐردهاﯾم  .ھم آن
و ھم اﯾن ﺑﺧﺷﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎ ﺑودهاﻧد و ھﻧوز ھم ﻧﺑردﻣﺎن ﭘﺎﯾﺎن
ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ،ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ھمﺳﻧﮕراﻧﻣﺎن را از دﺳت
دادهاﯾم .ﺗﮑﯾﮫ ﮔﺎه ﻣﺎ اردوی ﮐﺎر و زﺣﻣت اﺳت .آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ زﯾر
ﭼرخ و دﻧدهھﺎی اﯾن ﻣﺎﺷﯾن ﻟﻌﻧﺗﯽ ﻟﮫ ﻣﯽﺷوﻧد ،ﺑﺎ وﺟود اﯾن ﺑر
ﭘرﭼم ﺧود ﻧوﺷﺗﮫاﻧد» .از ھر ﮐس ﺑﮫ اﻧدازهی ﺗواﻧش و ﺑﮫ ھر
ﮐس ﺑﮫ اﻧدازهی ﻧﯾﺎزش«

ﺑﺎ ﮐوﻟﮫﺑﺎری از درد

ﺗﮑﯾﮫ ﮔﺎه ﻣﺎ زﻧﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻓرﯾﺎد ﻣﯽزﻧﻧد »ﺑدون رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن

ﺑﺎ ﻗﻠﺑﯽ ﭘر اﻣﯾد
ﻣرا درﯾﺎب

ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﻣﯽ در ﮐﺎر ﻧﯾﺳت«
ﺗﮑﯾﮫ ﮔﺎه ﻣﺎ ﺟواﻧﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺷورﺷﮕراﻧﮫ ﻧدا ﻣﯽھﻧد ﮐﮫ :ﻣﺎ

ای دوﺳت
ای ھﻣدرد!
ﻣﯽﺧواھم ﮐوﻟﮫﺑﺎرم ﭘر از ﺷﺎدی ﺑﺎﺷد
ﭘر از ﻧﺎن
ﭘر از دوﺳﺗﯽ
آزادی
ﭘر از ﺑراﺑری
ﺑﮫ وﺳﻌت
ﺑﯽﮐران
ﺑﮫ ﺑزرﮔﯽ ﺣرﻣت زن
و ﺑﮫ ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﻧﺳﺎن«

اﯾن ﻣوﻣﯾﺎﺋﯾﮭﺎی ﺗﺎرﯾﺦ را ﻧﻣﯽﺧواھﯾم ،ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺧﺷﯽ از اردوی
ﮐﺎر و زﺣﻣﺗﯾم ،ﮐﮫ ﻣﺎ ﺟﮭﺎن دﯾﮕری ﻣﯽﺧواھﯾم.
ﺗردﯾدی ﻧﺑﺎﯾد داﺷت ﮐﮫ ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ و ﺟﻧﺑش رادﯾﮑﺎل زﻧﺎن
ﻣﺎ ﯾﮑﯽ از رزﻣﻧدﮔﺎﻧش را از دﺳت داد و آن ھم در زﻣﺎﻧﮫای
ﮐﮫ ﺷب ﻗﯾرﮔون ھﻧوز دﯾرﭘﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻧد و اﻓق روﺷن ﺻﺑﺢ ﺑﯽ
ﺻﺑراﻧﮫ اﻧﺗظﺎر ﻣﯾﮑﺷد .اﮔر ﻓﻘدان او ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺗﮑﺎﭘوی
اﻓزونﺗری ﺟﮭت ﭘﺎره ﮐردن ﺗﻣﺎم زﻧﺟﯾرھﺎی ﺑردﮔﯽ ﻣدرن
ﺑﮑﺷﺎﻧد ،او را ﺷﺎدﻣﺎن ﮐردهاﯾم.
ﻣﺎ ھﻣﮕﯽ رﻓﻘﺎی ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾران ﺑﺎ ﺷﻣﺎ و ﺧﺎﻧواده و
ﺑﺳﺗﮕﺎن رﻓﯾق ﻣﯾﻧﺎ ﻋﻣﯾﻘﺎ اﺣﺳﺎس ھﻣدردی ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و ﺧود را
در ﻏم و اﻧدوه از دﺳت دادن ﻣﯾﻧﺎ ﺷرﯾﮏ ﻣﯽ داﻧﯾم.

ﯾﺎدش زﻧده و ﮔراﻣﯽ ﺑﺎد

ژاﻧوﯾﮫ ■ ٢٠١١

اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن آزاد  -آزاد اﻓﻌﺎﻧﺳﺗﺎن
ﭘورﺗل "اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن آزاد -آزاد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن" ﺿﻣن آﻧﮑﮫ ﻣرگ ﻏم اﻧﮕﯾز زﻧده ﯾﺎد "ﻣﯾﻧﺎ ﺣق ﺷﻧﺎس" را ﺑﮫ اﻋﺿﺎی
ﺧﺎﻧواده ،رﻓﻘﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺗﻣﺎم رزﻣﻧدﮔﺎن راه رھﺎﯾﯽ زن از ﺑﻧدھﺎی اﺳﺗﻌﻣﺎری ،ارﺗﺟﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮓ ﻣﻧﺣط زن ﺳﺗﯾزاﻧﮫ
آن ،ﺗﺳﻠﯾت ﻋرض ﻣﯽ دارد ،ﮔذﺷﺗﮫ از اﻣﯾد ،اﯾﻣﺎن ﮐﺎﻣل دارد ﮐﮫ راه "ﻧﺳرﯾن" ھﺎ ھﯾﭻ ﮔﺎھﯽ ﺑدون رھرو ﻧﻣﺎﻧده و اﯾن
ﮐﮭﮑﺷﺎن ﭘر ﻧور ﺗﺎ رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻓﺎرغ از اﻧواع ﺳﺗم اداﻣﮫ ﺧواھد داﺷت.

ﺑﺎ ﮐﻣﺎل ﻣﺣﺑت  -اداره ﭘورﺗلَ

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٣

ﺻﻔﺣﮫ ٢٠

از طرف ھواداران ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت )ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳت( اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در اروﭘﺎ
ﺑﮫ ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾران ) م ل م (!
ﻧﻣردم ،زﻧده ام ،زﻧده ی ﺟﺎوﯾد
ﺧروﺷﺎن در ﺳﭘﮭر ﻣﮭر ﭼو ﺧورﺷﯾد
ﺑﯾﺎد رﻓﯾق ﻣﯾﻧﺎ »ﺣق ﺷﻧﺎس«،
ﺳﺗﺎره ای ﮐﮫ ﻧﺳﻠﯽ درﺧﺷﯾد
رﻓﻘﺎی ﻋزﯾز! ﺧﺑر درﮔذﺷت رﻓﯾق
ﻣﯾﻧﺎ»ﺣق ﺷﻧﺎس« )ﻧﺳرﯾن( ﯾﮑﺗن از
اﻋﺿﺎی

ﺣزب

ﮐﻣوﻧﯾﺳت

اﯾران

)ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت  -ﻟﻧﯾﻧﯾﺳت  -ﻣﺎﺋوﯾﺳت(
و از ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺟﻧﺑش اﻧﻘﻼﺑﯽ زﻧﺎن و
ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ھﺷت ﻣﺎرس )اﯾران -
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن( ،ﻣﺎ را ﺷدﯾداً ﻣﺗﺄﺛر و ﻣﺗﺄﻟم
ﻧﻣود.
رﻓﯾق ﻧﺳرﯾن در ﺑﺎور ﺑﮫ ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳم
و ﺑﺎرور ﻧﻣودن اﯾن اﯾده واﯾدﺋوﻟوژی
ﺟﮭﺎﻧﺷﻣول در ﻣﯾدان ﻋﻣل ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ
ﺑوﯾژه دررﺷد و ﺷﮕوﻓﺎﺋﯽ اﯾن ﻣﮑﺗب
رھﺎﺋﯽ ﺑﺧش اﻧﺳﺎن ﺑﺧﺻوص زﻧﺎن
ﺗپ و ﺗﻼش ﻓوق اﻟﻌﺎده ﻧﻣود .او ﺑﺎ
وﺟود ﺗﮑﻠﯾف ﺷدﯾد ﻗﻠﺑﯽ و درد
ﺟﺎﻧﮑﺎه و طﺎﻗت ﻓرﺳﺎی ﺳرطﺎن،
ﮐﺎر وﻣﺑﺎرزات ﺷﺑﺎﻧروزی اش را
ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑرده و ﺗﺎ آﺧرﯾن رﻣق ﺣﯾﺎت
از ﭘﺎ ﻧﺎﯾﺳﺗﺎد.
رﻓﯾق ﻧﺳرﯾن در طول زﻧدﮔﯽ ﭘر
ﺑﺎرش ﻣﺑﺎرزات ﺳﺧت و ژرﻓﯽ را
ﺑرﺿد رژﯾم ﻣﻔﻠوک و زن ﺳﺗﯾز
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﯽ ﺑﺎﮐﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑرد .او ﺑﺎ
ﻣﺑﺎرزات ﺧﺳﺗﮕﯽ ﻧﺎﭘذﯾر ،دوﺷﺎدوش
ﻧﯾرو ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﻠﯽ ﺳراﺳر
ﺟﮭﺎن ﻋﻠﯾﮫ دﺷﻣﻧﺎن طﺑﻘﺎﺗﯽ اش
رزﻣﯾد و ﺑدﯾن وﺳﯾﻠﮫ ﺧدﻣﺎت ﺑزرﮔﯽ

اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺟﻧﺑش
ﺑﮫ
را
اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﻧﺟﺎم داد و
ﻣﺣﺑوب ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻧﯾروھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ،
ﮔردﯾد.
رﻓﯾق ﻧﺳرﯾن ﺑﺎ ﻋﺷق و ﻋﻼﻗﮫ ای
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻠم اﻧﻘﻼب و رھﺎﺋﯽ ﺑﺷرﯾت
از ﭼﻧﮕﺎل دژﺧﯾﻣﺎن زﻣﺎن داﺷت در
ﭘﮭﻠوی دﯾﮕر ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ
اش ﻣﺑﺎرزات ﻣﺳﻘل زﻧﺎن را
رھﺑری ﮐرد و درﺗﺄﺳﯾس ﺳﺎزﻣﺎن
زﻧﺎن ھﺷت ﻣﺎرس )اﯾران-
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن( و دﯾﮕر ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ و ﻧﮭﺎد
ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ زﻧﺎن ،ﺳﮭم ﺑﺳزاﺋﯽ
ﮔرﻓﺗﮫ و ھﻣواره ﻣﺑﺎرزات ﮔرم و
آﺗﺷﯾن را داﻣن ﻣﯽ زد .ﺳﺎزﻣﺎن
زﻧﺎن ھﺷت ﻣﺎرس )اﯾران-
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن( ﺑﮫ ﮐﻣﮏ دﯾﮕر
ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗواﻧﺳت ﻋرﺻﮫ
ھﺎی ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﭘﯾﮕﯾر و وﺳﯾﻌﯽ را
ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑرده و دﺳت آورد ھﺎی
درﺧﺷﺎﻧﯽ را ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن آورد.
ﺑﺎ ﺗﮭﺎﺟم و اﺷﻐﺎل ﻧظﺎﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺗوﺳط اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم ﺟﮭﺎﻧﯽ در ٧
اﮐﺗوﺑر  ٢٠٠١رﻓﯾق ﻧﺳرﯾن ﺑﮫ
ﮐﻣﮏ ﻧﯾروھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺷﺗﺎﻓت و ﺑﮫ ﻣﻌﺎوﻧت ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﺎی
ﻣﺗﻌﮭد و اﻧﻘﻼﺑﯾﯽ ﭼون رﻓﯾق زﻧده
ﯾﺎد اﺳﺗﺎد ﯾوﺳف ﻣوﻣﻧد ﻓراﺧوان
ﺗﺷﮑﯾل ﺟﺑﮭﮫ ی ﻣﺗﺣد ﺿد
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم و ارﺗﺟﺎع اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را
ﺗرﺗﯾب و در ﭘروﺳﮫء ﺗدارک
وﺗﺷﮑﯾل اﮐﺳﯾون ھﺎ وﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی
ﻋﻣﻠﯽ و ﻧظری ﺟﺑﮭﮫ ،ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ
ﺷرﮐت و ھﻣﮑﺎری ﮐرد .ھﻣﭼﻧﺎن
در اﮐﺳﯾون ھﺎ ،ﻣﺣﺎﻓل وﺗظﺎھرات

ﺿد ﺟﻧﮓ و اﺷﻐﺎل ﻏﺎرﺗﮕراﻧﮫء
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻋراق ،ﻓﻠﺳطﯾن،
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ...ھﻣﮕﺎم ﺑﺎ ﻧﯾروھﺎی
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺷرﮐت ﻧﻣوده و
درﺗﻘوﯾت و ﺗﺣﮑﯾم ﺧط و ﻣواﺿﻊ
ﺟﻧﺑش ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﯾﭘﺎل ،ﭘﯾرو،
ﺗرﮐﯾﮫ و ،...ھﻣواره ﺗﺄﺛﯾر ﮔزار ﺑوده
و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﯾرو و ﺗوان ﻣﯽ ﺑﺧﺷﯾد.
ﺿرورﯾﺳت ﺗﺎ ﮐﺎر ﻧﺎﻣﮫء ھﺎ ،ﻧوﺷﺗﮫ
ھﺎ واﺷﻌﺎر ﮔراﻧﺑﮭﺎی اﯾن رﻓﯾق
ارﺟﻣﻧد ﮐﮫ ﻣﺣﺻول ﯾﮏ ﻋﻣر
زﺣﻣت و ﺗﻼش ﺧﺳﺗﮕﯽ ﻧﺎﭘذﯾرش
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﮔرد آوری ﺷده و رھﻧﻣود
واﻟﮕوی زﻧﺎن ﻣﺑﺎرز اﯾراﻧﯽ
واﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻧﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯾون و ﮐﻣوﻧﯾﺳت
ھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ و ﺟﮭﺎن ﮔردد.
ﺑدﯾن وﺳﯾﻠﮫ ﺗﺄﺛر و ﺗﺄﺳف ﻋﻣﯾق ﺧود
را ﺑﮫ ھﻣﮫ رﻓﻘﺎء و دوﺳﺗداران اﯾن
رﻓﯾق ،ﺟﻧﺑش اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﮭﺎن
ﺑﺧﺻوص ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾران
)ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت -ﻟﻧﯾﻧﯾﺳت -ﻣﺎﺋوﯾﺳت( و
ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن  ٨ﻣﺎرس )اﯾران -
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن( ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻻن آن ھﺎ
ﺑود و ﺧﺎﻧواده و ﻧزدﯾﮑﺎﻧش اﺑراز
ﻧﻣوده ،ﺗﺳﻠﯾت ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم ﺑﮫ اﻣﯾد آن
ﮐﮫ ﺟﺎی اﯾن رﻓﯾق اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗوﺳط
ﺟواﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﺗﺟرﺑﮫ ی ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ
او آﻣوﺧﺗﮫ و ﺧواھﻧد آﻣوﺧت ،ﭘر
ﺷود و درﻓش ﺳرﺧﯽ را ﮐﮫ در
دﺳت داﺷت ﺑﺎ اﻓﺗﺧﺎر ﺑدوش ﮐﺷﻧد.

راھش ﭘر ﺑﺎر ورھرواﻧش
ﭘﯾروز ﻣﻧد ﺑﺎد.
 ٢٠ﺟﻧوری■٢٠١١
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ﮔروه ﭘروﺳﮫ

ﺻﻔﺣﮫ ٢١

ﮐﺎﻧون زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾران )در ﺗﺑﻌﯾد(

ﳘﭽﻨﺎﻥ ﮔﻞﹺ ﻣﻴﻨﺎﯼ ﺟﻮﺍﻥ...
ﺩﺭ ﺟﺎﺩﻩ ﯼ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﺿﺮﻭﺭﺕ
ﭘﻴﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻡ
ﻭ ﴰﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ﳊﻈﻪ ﯼ ﺳﺮﺥ ﻣﻮﻋﻮﺩ ﺭﺍ!
)ﻣﻴﻨﺎ ﺣﻖ ﺷﻨﺎﺱ(
در روزﮔﺎر ﺳﻠطﮫ ی ﻣﯾﺎن ﻣﺎﯾﮕﯽ و در اﯾن روزھﺎی ﻋزادار ﺑﺎراﻧﯽ ،ﻣﺎ ﯾﮏ
ت ﭘﯾﺷرو و ﯾﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺣرﻓﮫ ای
رﻓﯾق ﻣﺑﺎرز و اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت-ﻓﻣﯾﻧﯾﺳ ِ
ِ
ﻋزﯾز را از دﺳت داده اﯾم ﮐﮫ ﺗﻣﺎم زﻧدﮔﯽ اش را ﺑرای ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ و
ی رﻓﯾﻘﺎﻧﮫ
ﺳﺎﺧﺗن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧو و ﻋﺎری از ھر ﮔوﻧﮫ ﺳﺗم و ﺗﺑﻌﯾض در َط َﺑ ِق ﻓداﮐﺎر ِ
ﻧﮭﺎد .ﺑﯽﺷﮏ ﻣﯾﻧﺎ ﺣقﺷﻧﺎس ﭘوﯾﻧدهی راھﯽ ﺑود ﮐﮫ ﭘﯾش از او زﻧﺎن و ﻣردان
ﻣﺑﺎرز ﺑﺳﯾﺎری در طول ﺗﺎرﯾﺦ ھﻣﭼون رزا ﻟوﮔزاﻣﺑورگ ،ﮐﻼرا زﺗﮑﯾن،
ﮐوﻟﻧﺗﺎی ،ﻣری ﺟوﻧز و ...ﭘﯾﻣوده ﺑودﻧد و رﻓﯾق ﻣﯾﻧﺎ ھم اداﻣﮫ دھﻧده ی راه آن
ھﺎ و ھﻣﮫ ی ﻣﺑﺎرزان ﮐﻣوﻧﯾﺳت و اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳت ﺑود.
ﻣﯾﻧﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده ی ﻧﺳﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ زﻧدهﮔﯽ ﺷﺎن ﺑﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻧظم ﺟﮭﺎن ﮐﮭن
ﺑرای ﺧﻠق ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧوﯾن ﺑود و ﺻد اﻟﺑﺗﮫ ﻣﯾﻧﺎ و زﻧﺎن ﻣﺑﺎرز ھﻣﺎﻧﻧد او ،ﻧﯾروی
ھﺎی ﭘﯾﺷرو اﯾن ﻧﺳل اﻧد ﮐﮫ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻣردﺳﺎﻻری و ﺗﺑﻌﯾض ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ را ﺑﮫ
ﻓردای اﻧﻘﻼب ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﻣوﮐول ﻧﮑردﻧد و ﺑر اﯾن اﺳﺎس ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه ﺷﺎن ﻋﻠﯾﮫ
ﺳﺗم و ﺗﺑﻌﯾض و ﻧﺎﺑراﺑری در ھﻣﮫ ی ﺟﮭﺎت وﺳﻌت ﺑﺧﺷﯾدﻧد .اﮐﻧون اﮔر ﭼﮫ
ﮔرم ﻣﯾﻧﺎ را از ﻣﺎ ﮔرﻓت اﻣﺎ زﻣﺎﻧﮫ ،زﻣﺎﻧﮫ ی
زﻣﺎن ﺳﺗﺎره ی ﭘُر ﻓروغ ﺣﺿور ِ
ﻣﯾﻧﺎھﺎﺳت ﮐﮫ ﻣﯾﻧﺎ ﺣق ﺷﻧﺎس اﻓق ﻓراروی را ﺑرای ﻣﺑﺎرزه ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد.
اﻣروز از اﯾن زﻧﺎن و ﻣﺑﺎرزان ﺑﺎﯾد ﺳﺧن ھﺎ ﮔﻔت .زﻧﺎن ﻣﺑﺎرزی ﮐﮫ ﻣﯾﻧﺎ ﺣق
ﺷﻧﺎس ﻧﻣوﻧﮫ و اﻟﮕوﯾﯽ از وﺟود و ﺣﺿور درﺧﺷﺎن آن ھﺎﺳت و ﺟﮭﺎﻧﯽ ﯾﮑﺳر
ﻧو را در دﯾدرس ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد.
ﻣرگ ﯾﮏ ﺷوﺧﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﻧﯾﺳت ﺑﺎ ﺑزرﮔﺎن ،ﻧﮫ ھرﮔز ﺑﺎور ﻧدارﯾم رﻓﯾﻘﯽ ﭼﻧﯾن
اﺳﺗوار از ﻣﯾﺎن ﻣﺎ رﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﻧرﻓﺗﮫ اﺳت .اﯾن ھم ﻣرﺣﻠﮫ ای از ﻧﺑرد ھﻣﯾﺷﮕﯽ
ﻣﺎﺳت .ﻣرگ ﺑﺎ ﯾﺎس و ﻧﺎاﻣﯾدی و اﻧﻔﻌﺎل ﻣﺎ ﻣﻌﻧﺎ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ،ﭘس ﺑر ﻣﯽ ﺧﯾزﯾم.
ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﮔل ﻣﯾﻧﺎی ﺟوان ،اﻟﮭﺎم ﺑﺧش ﻣﺎ ﺑرای ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﺗﻣﺎم اﺷﮑﺎل ﺗﺑﻌﯾض
و ﺳﺗم و ﻧﺎﺑراﺑری ﺑﺎﺷد .ﯾﺎدش ﮔراﻣﯽ و راھش ُﭘر رھرو ﺑﺎد

ﺑﯾﺎد زن ﻣﺑﺎرز و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﯾﻧﺎ ﺣق ﺷﻧﺎس
ﺑﺎ ﺧﺑر ﺷدﯾم ﻣﯾﻧﺎ ﺣق ﺷﻧﺎس ﻓﻌﺎل ﺟﻧﺑش زﻧﺎن و
ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ھﺷت ﻣﺎرس )اﯾران -اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن(،
ﻋﺿو ﻗدﯾﻣﯽ اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﺳرﺑداران و ﻋﺿو ﻣوﺳس
ﺣزب ﻛﻣوﻧﯾﺳت اﯾران )ﻣﺎرﻛﺳﯾﺳت  -ﻟﻧﯾﻧﯾﺳت
 ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳت ،ﻧوزده دﯾﻣﺎه  ،١٣٨٩ﭘس از ﭼﮭﺎرﺳﺎل ﺟدال ﺑﺎ ﺑﯾﻣﺎری ﺳرطﺎن در ﮐﺷور ﻣﺣل
ﺳﮑوﻧت اش ﺳوﺋد درﮔذﺷت .ﻣﯾﻧﺎ ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ
ﭼﮭﺎر دھﮫ ﻣﺑﺎرزه اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻋﻠﯾﮫ دو رژﯾم
ﺳﻠطﺗﻧﯽ و ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ را در ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ
ﺧود دارد.
ﮐﺎﻧون زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾران)در ﺗﺑﻌﯾد( ﺿﻣن
اظﮭﺎر ھﻣدردی ﺑﺎ ﺧﺎﻧواده ﻣﯾﻧﺎ ،ﺑﮫ وﯾژه ﺑرادر
ﻣﺑﺎرز وی ﺣﻣﯾد ﺣق ﺷﻧﺎس ،ھﻣﮕﺎم و ھم رزم
ﻣﺎن و از ﺟﺎن ﺑﮫ در ﺑردﮔﺎن ﮐﺷﺗﺎر زﻧداﻧﯾﺎن
ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﺷﺻت و ھﻔت ،دوﺳﺗﺎن و
ھم رزﻣﺎن وی ،ﯾﺎد وی را ﮔراﻣﯽ ﻣﯽ دارد.
ﭘﻧﭼﺷﻧﺑﮫ  ٢٣دی  ١٣٨٩ﺑراﺑر ﺑﺎ  ١٣ژاﻧوﯾﮫ ٢٠١١

ھﯾﺋت ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺷورای ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ
ﺑﺎ ﻣﺑﺎرزات ﻣردم اﯾران -ﻟﻧدن
ﭘﯾﺎم ﺗﺳﻠﯾت ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑت درﮔذﺷت ﻣﯾﻧﺎ ﺣق ﺷﻧﺎس
ﻣﯾﻧﺎ ﺣق ﺷﻧﺎس ﻓﻌﺎل ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﭘس از ﭼﻧدﯾن
ﺳﺎل ﺟدال ﺑﯽ اﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﯾﻣﺎری ﺳرطﺎن درﮔذﺷت.
اوﺑﺧش ﻋﻣده ای از ﻋﻣر ﺧود را وﻗف ﻣﺑﺎرزه
ﺑرای رھﺎﯾﯽ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ از ﯾوغ ﮐﻠﯾﮫ ﺳﺗﻣﮭﺎ و ﻧﺎﺑراﺑرﯾﮭﺎ
در ﺗﻣﺎم ﻋرﺻﮫ ھﺎ ﺳﭘری ﮐرد .ﺑوﯾژه ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ
ﻧﺎﺑراﺑری زن وﻣرد ﺑﮫ ھﻣراه ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻧﺎﺑراﺑری
طﺑﻘﺎﺗﯽ .ﻣﺎ ﺿﻣن اﺣﺗرام ﺑﮫ ﮐﻠﯾﮫ آرﻣﺎﻧﮭﺎی اﻧﺳﺎﻧﯽ
ﻣﯾﻧﺎ ﺣق ﺷﻧﺎس و ﺗﻘدﯾر از ﻣﺑﺎرزات ﺧﺳﺗﮕﯽ
ﻧﺎﭘذﯾرش درﮔذﺷت او را ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده ،دوﺳﺗﺎن و
ﯾﮑﺎﯾﮏ اﻋﺿﺎی زﻧﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ھﺷت ﻣﺎرس ﻋﻣﯾﻘﺎ
ﺗﺳﻠﯾت ﻣﯾﮕوﺋﯾم

٠١-١٥-٢٠١١
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ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺟواﻧﺎن اﯾراﻧﯽ  -ﺑﻠژﯾﮏ
راه درﺧﺷﺎن ﻣﯾﻧﺎ ﺣق ﺷﻧﺎس
زﻧﯽ ﻣﺑﺎرز از ﻣﯾﺎن ﻣﺎ رﻓت .زﻧﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳت از ﻣﯾﺎن ﻣﺎ
رﻓت .ﺟﻧﺑش رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن و ﺟﻧﺑش ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ
ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾدارﺗرﯾن ﻣﺑﺎرزﯾن ﺧود را از دﺳت داد .زﻧﯽ ﮐﮫ
زن ﺑودن و ﻣﺎدر ﺑودن را در ﻣﺑﺎرزه ﻣﻌﻧﺎ ﺑﺧﺷﯾد و زﻧدﮔﯽ
را در ﻧﺑردی ﻧﺎﺑراﺑر ﺑرای ﺑراﺑری ھﻣﮫ ی اﻧﺳﺎن ھﺎ.
ﻣﯾﻧﺎ از ﻧﺳل زﻧﺎﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽ آﻣوزﻧد و ﺗﺎرﯾﺦ را
ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد .ﻣﺑﺎرزﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ دم در اﯾن ظﻼم درﺧﺷﯾدﻧد
و ﺟﺳﺗﻧد و رﻓﺗﻧد .آﻧﺎن ﺑﻧﻔﺷﮫ ﺑودﻧد ،ﮔل دادﻧد و ﻣژده
دادﻧد ،زﻣﺳﺗﺎن ﺷﮑﺳﺗﻧد و رﻓﺗﻧد .آﻧﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ ﭼرا ﻣرگ
ﺧود آﮔﺎه اﻧد.
ﺑرای ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺟواﻧﺎن ﺑﻠژﯾﮏ داﻧﺳﺗن ،ﺟﺳﺗﺟو و آﻣوﺧﺗن از
زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﻧﺎ؛ درﻧوردﯾدن ﻣﺳﯾر ﻣﺑﺎرزات ﭘﯾﺷرواﻧﯽ ﭼون
او ﺑرای اداﻣﮫ ی راه و ﺗﻐﯾﯾر ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت.
ﺑرای ﻣﺎ و ﻧﺳل ﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﺻوص دﺧﺗران ﺟوان زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﻧﺎ
و ﻣرگ ﻣﯾﻧﺎ ،ﭘر از ﺟواﻧﮫ ھﺎی اﻣﯾد ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ و ﺗﻼش و
ﭘﺎﯾداری اﺳت .ﻣﯾﻧﺎ در زﻧدﮔﯽ ﻣظﮭر ﻣﺑﺎرزه ﺑود و در
ﻣرگ ﺑذر آن.
ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺟواﻧﺎن ﺑﻠژﯾﮏ در ﻧﺑود ﻣﯾﻧﺎ ﺧود را در ﮐﻧﺎر
ﺧﺎﻧواده ی ﺻﺑورش ،ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن  ٨ﻣﺎرس
)اﯾران -اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن( و ﯾﺎران وی در ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾران
م.ل.م ﻣﯽ داﻧد.

ﺟﻣﻌﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯾن ﮐﺎرﮔری )ﺟﺎﻓﮏ(
ﺑﮫ ھﻣﮫ ﺧوﯾﺷﺎن ،ﻧزدﯾﮑﺎن و ﯾﺎران ﻣﯾﻧﺎ!
در ﻏﻣﺗﺎن ﺷرﯾﮑﯾم .در ﻏم از دﺳت دادن ﮐﻣوﻧﯾﺳت
ارزﺷﻣﻧدی ﮐﮫ آرزوﯾش رھﺎﯾﯽ ﻧوع ﺑﺷر ﺑود.
در ﻏم از دﺳت دادن زن ﻣﺑﺎرزی ﮐﮫ ﻋﻠﯾﮫ ﻣردﺳﺎﻻری و
ﭘدرﺳﺎﻻری ﻣﯽ رزﻣﯾد و ھﻣﺳرﻧوﺷﺗﺎﻧش را ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه ﻣﺗﺷﮑل
و آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﻋﻠﯾﮫ ﺳﺗم ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ﻓرا ﻣﯽ ﺧواﻧد.
در ﻏم از دﺳت دادن رﻓﯾق اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﯽ ھﯾﭻ
اﺣﺳﺎس ﻓﺎﺻﻠﮫ و ﺗﻔﺎوﺗﯽ در ﮐﻧﺎر ھﻣﺳﻧﮕراﻧش ﮐﮫ از
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﮐردﺳﺗﺎن ،ﺗرﮐﯾﮫ ،آﻟﻣﺎن ،آﻣرﯾﮑﺎ ﯾﺎ ھر ﻧﻘطﮫ دﯾﮕر
دﻧﯾﺎ آﻣده ﺑودﻧد ،ﻣﯽ اﯾﺳﺗﺎد .ﭘرﭼم ﺳرخ را ﺑﮫ اھﺗزاز در ﻣﯽ
آورد .و ﺑﺎ ﺷور و ھﯾﺟﺎن در ھر اول ﻣﺎه ﻣﮫ ،اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎل را
آواز ﻣﯽ ﮐرد.
ﺑﺎ ھﻣﮫ ﺷﻣﺎ در ﻏم از دﺳت دادن ﯾﺎر و ﯾﺎور ﮐﺎرﮔران و
زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ﺷرﯾﮑﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ ﺻﻣﯾﻣﯾت و رﻓﺎﻗت ﺑﮫ ﺟﻣﻊ ﺷﺎن ﻣﯽ
ﺷﺗﺎﻓت .ﺑﺎ آﻧﺎن ھﻣزﺑﺎن ﻣﯽ ﺷد .دردھﺎﯾﺷﺎن را ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺧت
و ﺑﺎ در دﯾﮕران در ﻣﯾﺎن ﻣﯽ ﮔذاﺷت.
در ﻏم از دﺳت دادن وﺟود ﭘر اﺣﺳﺎﺳﯽ ﺷرﯾﮑﯾم ﮐﮫ ﮔﺎه ﺑﮫ ﮔﺎه
دل ﺑﮫ ﺷﻌر ﻣﯽ ﺳﭘرد و ﭘﯾﺎﻣش را اﯾن ﭼﻧﯾن ﺑر دل ﻣﯽ ﻧﺷﺎﻧد.
رﻓﻘﺎ ،ﯾﺎران ،ﻋزﯾزان!
ﻣﯾﻧﺎ ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ در روﺷﻧﺎﯾﯽ اﯾده ھﺎی ﻣﺎ ،در اﺳﺗواری ﮔﺎم
ھﺎی ﻣﺎ و در ﺷﮑوه آرﻣﺎن ﻣﺎ زﻧده ﺧواھد ﻣﺎﻧد .ﺑﮭﻣن ٨٩

از طرف ﺣزب رﻧﺟﺑران اﯾران ک.اﺑراھﯾم

ﺑﮭروز ﺳورن  -ﺳﺎﯾت ﮔزارﺷﮕران

رﻓﻘﺎ و دوﺳﺗﺎن ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن  ٨ﻣﺎرس

ﭘﯾﺎم ھﻣدردی ﺳﺎﯾت ﮔزاﺷﮕران ﺑﻣﻧﺎﺳﺑت

)اﯾران ـ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن(

در ﮔذﺷت ﻓﻌﺎل ﺟﻧﺑش زﻧﺎن – ﻣﯾﻧﺎ ﺣق ﺷﻧﺎس
ﺧﺑر ﻏم اﻧﮕﯾز از دﺳت دادن ﯾﮑﯽ از ﭘﯾﮕﯾرﺗرﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺟﻧﺑش

ﺑﺎ ﮐﻣﺎل ﺗﺎﺳف ﺧﺑردرﮔذﺷت رﻓﯾق ﻣﯾﻧﺎ ﺣق ﺷﻧﺎس از

رھﺎﺋﯽ زﻧﺎن واﻗﻌﮫ ای ﺟﺎﻧﮕداز ﺑرای ھﻣﮫ ﯾﺎران و ﺧﺎﻧواده

ﮐﺎدرھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻣﺎ را درﯾﺎﻓت ﮐردﯾم.

اﯾن ﻋزﯾز از دﺳت رﻓﺗﮫ اﺳت.

ﺑدﯾن وﺳﯾﻠﮫ ﻣراﺗب ﺗﺎﻟم ﺧود را ﺑﮫ ﺧﺎطر از دﺳت

ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﻧﺳرﯾن ﻗطﻌﺎ ھم اﮐﻧون و در آﯾﻧده ھﻣﮫ ﻣﺷﺗﺎﻗﺎن

دادن اﯾن رﻓﯾق ﻣﺑﺎرز ﺑﮫ ﺷﻣﺎ و ﺧﺎﻧواده ی آن رﻓﯾق

رھﺎﺋﯽ زﻧﺎن اﯾران را ﻣﺗﺎﺛر ﺧواھد ﮐرد .زﻧده اﺳت اﻣﺎ ﭘﯾﺎم ﻣﯾﻧﺎ

اﻋﻼم داﺷﺗﮫ و اﻣﯾدوارﯾم ﻏم از دﺳت رﻓﺗن آن رﻓﯾق

ﮐﮫ ھﻣﺎﻧﺎ ازادی زﻧﺎن از ﯾوغ ﺳﺗم و ﺗﺑﻌﯾض ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

را ﺑﮫ ﻧﯾرو ﺑرای اداﻣﮫ ی ﻣﺑﺎرزه ﺟﮭت ﮐﺳب ﺣﻘوق

ﻣﺎ را ﻧﯾز در ﻏم ﺧود ﺷرﯾﮏ ﺑداﻧﯾد .ﺻﺑر و اﺳﺗﻘﺎﻣت ﺑرای

زﻧﺎن ،ﺗﺑدﯾل ﮐﻧﯾد ٩ .ژاﻧوﯾﮫ ٢٠١١

ﺧﺎﻧواده اﯾن ﻋزﯾز آرزوﻣﻧدﯾم.
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ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٣

ﺟﻧﺑش اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟواﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ درﮔﺬﺷﺖ زﻧﺪه ﯾﺎد رﻓﯿﻖ ﻧﺴﺮﯾﻦ )ﻣﯿﻨﺎ ﺣﻖ ﺷﻨﺎس(

ﺻﻔﺣﮫ ٢٣

ﻧوﯾد داﻧﺷﯽ
در ﮔذﺷت رﻓﯾق ﻣﯾﻧﺎ ﺣق ﺷﻧﺎس اﻣری اﺳت ﺑس ﺳﻧﮕﯾن ﺑر ﮔرده
ﺟﻧﺑش ﻧوﯾن ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ اﯾران .رﻓﯾﻘﯽ ﮐﮫ ﺑر ﺑﯾرق ﺷﻔق ﺳرﺧش

اﻋﻼم ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ھﺸﺖ ﻣﺎرچ ) اﯾﺮان  -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن(

ﻏﻢ ﻣﺮگ ﻋﺰﯾﺰان ﺑﮫ ﺧﺎک اﻓﺘﺎده ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ

ﺷروع ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه ﺑرای آزادی و ﺑراﺑری و دﻧﯾﺎﺋﯽ ﻧوﯾن ﺑر آن ﻧﻘش
ﺑﺳﺗﮫ ﺑود را در ﭘﯽ راھﯽ ﺑس ﻋظﯾم و دﺷواری ﮐﮫ در ﭘﯾش رو
داﺷت ﺑﺎ ﭘرﭼم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭼﯾﺎن ﭼﯾن ﮐﮫ در ﺳﯾﺎه ﭼﺎﻟﮭﺎی دوﻟت ﭼﯾن

دل ﯾﺎران ﺑﮫ ﺳﻮگ رﻓﺘﮕﺎن رﻧﺠﻮر و ﻏﻤﮕﯿﻦ اﺳﺖ

ﺑﮫ اھﺗزاز در آورده ﺑود ﮔره زد و ﻧوﯾد اﻓق ﮐﻣوﻧﯾﺳم اﻧﻘﻼﺑﯽ را

وﻟﯽ  ،ﻧﺒﻮد ﻏﻢ واﻧﺪوه ﻋﻼج رﻧﺞ ودرد ﻣﺎ

اھﺗزاز در آورد .آری اﯾن اﺳت ﺷﺧﺻﯾت رﻓﯾﻘﯽ ھم ﭼون ﻣﯾﻧﺎ ﺣق

ﻣﺪاوا ﺑﮭﺮ درد ﻣﺎ ،ﺑﻮد ﻋﺰم ﻧﺒﺮد ﻣﺎ
ﺑﺎ ﺗﺎﺳﻒ اطﻼع ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﮫ رﻓﯿﻖ ﻧﺴﺮﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻻن ﺟﻨﺒﺶ
اﻧﻘﻼﺑﯽ زﻧﺎن اﯾﺮان و ﯾﮏ ﺗﻦ از ﻣﻮﺳﺴﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ھﺸﺖ
ﻣﺎرچ ) اﯾﺮان  -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن( ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ١٨ﺟﺪی  ١٣٨٩ﻣﺼﺎدف
ﺑﺎ  ٨ﺟﻨﻮری  ٢٠١١ﺑﺪرود ﺣﯿﺎت ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ .ﯾﺎدش ﺟﺎوداﻧﮫ و
راھﺶ ﭘﺮ رھﺮو ﺑﺎد!
درﮔﺬﺷﺖ رﻓﯿﻖ ﻧﺴﺮﯾﻦ  ،ﺿﺎﯾﻌﮫ ای اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﺶ
اﻧﻘﻼﺑﯽ زﻧﺎن اﯾﺮان ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ زﻧﺎن ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن
ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ .رﻓﯿﻖ ﻧﺴﺮﯾﻦ زﻧﯽ ﺳﻠﺤﺸﻮر و ﻣﺒﺎرز  ،ﻣﻌﻠﻤﯽ
ﻣﮭﺮﺑﺎن و دﻟﺴﻮز ،و ﺷﺎﻋﺮی ﻣﻌﺎﺻﺮ و ﺑﺰرگ ﺑﻮد .او ﺑﻌﺪ از
ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن  ٨ﻣﺎرچ )اﯾﺮان  -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن( ﺑﺨﺸﯽ
از زﻧﺪﮔﯽ اش را ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در اروﭘﺎ
ﻧﻤﻮد .او ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ دﯾﺪﮔﺎه ھﺎی ﺳﻨﺘﯽ راﯾﺞ در ﻣﯿﺎن ﺟﻨﺒﺶ
اﻧﻘﻼﺑﯽ زﻧﺎن اﯾﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﻢ اھﻤﯿﺖ ﺟﻠﻮه دادن
ﻣﻘﺎم زن ﮐﮫ ﺑﯿﺎن دﻗﯿﻖ ﻗﺒﻮل ﺳﺘﻢ ﻣﺮد ﺑﺮ زن ﺑﻮد  ،ﺟﺴﻮراﻧﮫ
ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﻧﻤﻮد و ﻣﺮوج و ﻣﺒﻠﻎ اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرھﺎی
اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد .او ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾﺪه ھﺎ
و رﻓﺘﺎرھﺎی ﮐﮭﻦ و ﺳﻨﺘﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮان ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﻧﻮﯾﻦ و ﺧﺎﻟﯽ
از ظﻠﻢ وﺳﺘﻢ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮد و ﻧﻤﯿﺘﻮان ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﻨﺶ و اﻧﺪﯾﺸﮫ ای
ﻣﺒﺎرزات اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﺑﮫ ﺛﻤﺮ رﺳﺎﻧﺪ.
رﻓﯿﻖ ﻧﺴﺮﯾﻦ ،زﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ آﮔﺎھﺎﻧﮫ و داوطﻠﺒﺎﻧﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را
وﻗﻒ ﻣﺒﺎرزه و ﻧﺒﺮد ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺮای رھﺎﺋﯽ زﻧﺎن ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه از زﯾﺮ
ﯾﻮغ اﺳﺎرت و ﺑﺮدﮔﯽ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد .او اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾﮏ ﺧﻮد
را ﺑﺎ ﭘﺎﻓﺸﺎری ﺑﺮ آرﻣﺎن ھﺎی واﻻی اﻧﻘﻼب و رھﺎﺋﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺑﺸﺮی و رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﻓﺎرغ از ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺳﺘﻢ و اﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ .ﻧﻘﺶ رﻓﯿﻖ ﻧﺴﺮﯾﻦ  ،در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﮫ از ﯾﮏ
طﺮف دوﻟﺖ ﻣﺮﺗﺠﻊ اﯾﺮان ﺑﯿﺮﺣﻤﺎﻧﮫ ﺑﺮ ﺧﻠﻖ زﺣﻤﺘﮑﺶ اﯾﺮان
ﺑﻄﻮر اﺧﺺ زﻧﺎن ﻣﻮرد ﺳﺘﻢ ﻣﺮدﺳﺎﻻر آن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺣﻤﻠﮫ ﻣﯿﮑﻨﺪ

ﺷﻧﺎس .زﻧﯽ از ﺗﺑﺎر ﭼﯾﺎﻧﮓ ﭼﯾﻧﮭﺎ و ﺻدھﺎ زن اﻧﻘﻼﺑﯽ دﯾﮕری ﮐﮫ
دﺳت از ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﺣق طﻠﺑﺎﻧﮫ و ﺑراﺑری ﺧواھﺷﺎن ﺑر ﻧداﺷﺗﻧد و
ﺗﺎ آﺧرﯾن دﻣدﻣﮫ ﻧﻔس ھم آﻧرا ﺑﮫ "ﻣﺎ زﻣزﻣﮫ" ﻣﯽ ﮐردﻧد .زﻣزﻣﮫ
ﻣﺑﺎرزه و آزادﯾﺧواھﯽ ﺑرای دﻧﯾﺎی ﮐﻣوﻧﯾﺳم .ﺻد اﻟﺑﺗﮫ ﮐﮫ وداع
ﮐردن ﺑﺎ ﯾﮏ ﭼﻧﯾن رﻓﯾﻘﯽ ﺑس ﺳﺧت و دﺷوار ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
آری ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣﯾﺛﺎﻗﻣﺎن را ﮐﮫ "زﻣزﻣﮫ" ﻣﯾﻧﺎ ﺣق ﺷﻧﺎس اﺳت را
اداﻣﮫ داده و ﭘرﭼم ﺷﻔق ﺳرﺧش را ﺑﺎ دﺳﺗﺎن ﺑﻠﻧدﺗری ﺑﮫ اھﺗزاز در
آورﯾم.
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و از ﺿﻌﻒ ﺟﻨﺒﺶ ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ درون اﯾﺮان و ﯾﺎس و ﻧﺎاﻣﯿﺪی
و ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ ﮐﮫ داﻣﻦ ﮔﯿﺮ ﺷﺎن ﺷﺪه ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ و از
طﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﮫ  ١٥٠ھﺰار ﻗﻮای اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﮫ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﻤﻠﮫ ور ﺷﺪه ودوﻟﺘﯽ ﻣﺰدور ودﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪه را ﺑﻨﺎ
ﻧﮭﺎده اﺳﺖ  ،ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی و ﺣﺴﺎس ﺑﻮد؛ اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﮐﮫ اﯾﻦ
رﻓﯿﻖ رزﻣﻨﺪه دﯾﮕﺮ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
"ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﻮاﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن" در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﮫ
اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺧﺎﺋﯿﻨﯿﻦ ﻣﻠﯽ دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪه اش ﺑﺮ
ﻣﺤﻮر ﺑﺮﭘﺎﺋﯽ و ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻠﯽ  ،ﻣﺮدﻣﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﯾﺎد و
ﺧﺎطﺮه اﯾﻦ رﻓﯿﻖ رزﻣﻨﺪه را ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯿﺪارد و درﮔﺬﺷﺖ رﻓﯿﻖ
ﻧﺴﺮﯾﻦ را ﺑﮫ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ زﻧﺎن اﯾﺮان ،ﺟﻨﺒﺶ
اﻧﻘﻼﺑﯽ زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺟﻨﺒﺶ ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن و
ﯾﮑﺎﯾﮏ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده اش ﺗﺴﻠﯿﺖ ﮔﻔﺘﮫ و ﺧﻮد را در ﻏﻢ از
دﺳﺖ دادن اﯾﻦ رﻓﯿﻖ ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ھﺸﺖ ﻣﺎرچ
)اﯾﺮان -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن( ﺷﺮﯾﮏ ﻣﯿﺪاﻧﺪ.
ﻏﻢ و اﻧﺪوه ﻧﺎﺷﯽ از درﮔﺬﺷﺖ رﻓﯿﻖ ﻧﺴﺮﯾﻦ را ﺑﮫ ﻧﯿﺮوی
ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺮاﻧﺪازی ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﮭﺎن ﺑﺪل ﮐﻨﯿﻢ!
 ٢٣ﺟﺪی  ١٣ ) ١٣٨٩ﺟﻨﻮری ■ (٢٠١١

ﺻﻔﺣﮫ ٢٤

ﺟﻧﺑش اﻧﻘﻼﺑﯽ آزادی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن  -ﺟﺎآا
ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑت درﮔذﺷت ﻣﯾﻧﺎ ﺣق ﺷﻧﺎس زن ﻣﺑﺎرز و اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ھﺷت ﻣﺎرس )اﯾران  -اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن(
و ھﻣﮫ رھروان راه رھﺎﺋﯽ و آزادی
ﺑﺎ ﺗﺄﺳف و ﺗﺄﺛر ﻓراوان اطﻼع ﯾﺎﻓﺗﯾم ﻛﮫ ﻣﯾﻧﺎ ﺣق ﺷﻧﺎس از
ﯾﺎران ﺳرﺑداران ،ﻓﻌﺎل ﺣﻘوق زﻧﺎن و از ﺑﻧﯾﺎﻧﮕذاران ﺳﺎزﻣﺎن
زﻧﺎن ھﺷت ﻣﺎرس )اﯾران  -اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن( ﭘس از ﺳﭘری ﻧﻣودن
ﭼﮭﺎر ﺳﺎل رﻧﺞ ﺟﺎﻧﻛﺎه ﺑﯾﻣﺎری ﺳرطﺎن ﺳﺣرﮔﺎه  ٨ﺟﻧوری
 ٢٠١١در ﻛﺷور ﺳوﺋد درﮔذﺷت.

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٣

ﻣﯽ آﯾﻢ،
ﺑﺎ ﻛﻮﻟﻪ ﺑﺎری از درد،
ﻗﻠﺒﯽ ﭘﺮ از اﻣﯿﺪ
ﻣﺮا درﯾﺎب
ای دوﺳﺖ
ای ھﻤﺪرد!
ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ،
ﻛﻮﻟﻪ ﺑﺎرم ﭘﺮ از ﺷﺎدی ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﺮ از ﻧﺎن،

ﻣﯾﻧﺎ ﺣق ﺷﻧﺎس ﺑزرگ زن اﯾراﻧﯽ ،ﻧﮫ ،ﺑﻠﻛﮫ اﯾن ﺑزرگ زن

ﭘﺮ از دوﺳﺘﯽ،

اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳت ﯾﻛﯽ از دﻟﺑﺎﺧﺗﮕﺎن راه رھﺎﺋﯽ و آزادی
ﺧﻠق ھﺎی در ﺑﻧد ﺟﮭﺎن ﺑود ﻛﮫ آﮔﺎھﺎﻧﮫ و ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ زﻧدﮔﯽ اش

آزادی

را در راه آرﻣﺎﻧﮭﺎی ﺧﻠﻘﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺧﻠﻘﮭﺎ و اﻧﻘﻼﺑﯾون
ﺟﮭﺎن ﺟﺎوداﻧﮫ ﺳﺎﺧت .او ھﻣراه ﯾﺎراﻧش در طﯽ ﭼﻧد دھﮫ
ﻧﺑردی طوﻻﻧﯽ ﺑﺎ دو رژﯾم اﺳﺗﺑدادی و ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﭘﮭﻠوی و
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ھﻣت واﻻی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻛﮫ داﺷت در ﻣﻘﺎﺑل
ﺧون آﺷﺎم ﺗرﯾن ﻧﯾروھﺎی ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺗﺎ ﺑﮫ دﻧدان ﻣﺳﻠﺢ اﯾن دو
رژﯾم ﻣﺳﺗﺑد و ﺳﯾﺎه دﻟﯾراﻧﮫ اﯾﺳﺗﺎد و ﺑﮫ ﻋﮭدی ﻛﮫ ﺑﺎ ﺧﻠق ھﺎی
ﺗﺣت ﺳﺗم اﯾران ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺟﮭﺎن ﺑﺳﺗﮫ ﺑود ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻣرش
وﻓﺎدار ﻣﺎﻧد و ھرﮔز از اﻧﺟﺎم درﺳت و اﺻوﻟﯽ وظﺎﯾف اﻧﻘﻼﺑﯽ
اش ذره ای ﻛوﺗﺎھﯽ ﻧﻛرد.
ﭘرﭘر ﺷدن ﮔﻠﮭﺎﯾﯽ ﭼون ﻣﯾﻧﺎ از ﮔﻠﺳﺗﺎن اﻧﻘﻼب آﻧﭼﻧﺎن داغ و
دردی ﺑر دﻟﮭﺎی ﻋﺎﺷق رھﺎﺋﯽ و ﺑراﺑری ﻣﯾﮕذارد ﻛﮫ ﺟز ﺑﺎ
ﭘﯾروزی و ﺑﮫ ﺛﻣر رﺳﯾدن اﻧﻘﻼب ﺑﮫ ھﯾﭼﮕوﻧﮫ ﺷﻛﻠﯽ ﺗﺳﻛﯾن

ﭘﺮ از ﺑﺮاﺑﺮی
ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﺑﯽ ﻛﺮان،
ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﺣﺮﻣﺖ زن
و ﺑﻪ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻧﺴﺎن
ﺷﺎﻧﻪ ھﺎﯾﻤﺎن،
ﺗﻮان آن را دارﻧﺪ ،ﺑﺮای ﺣﻤﻞ آن
و دﺳﺘﮫﺎﯾﻤﺎن،
ﺗﻮان آن را ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﺑﺮای ﺗﻘﺴﯿﻢ آن
ﺑﻪ ھﺮ ﻛﺲ ﺑﻪ اﻧﺪازه ،ﻧﯿﺎزش!

ﻧﺧواھد ﯾﺎﻓت .زﯾرا ﻏم از دﺳت دادن ﯾﺎران ،رﻓﯾﻘﺎن و

ﺟﻧﺑش اﻧﻘﻼﺑﯽ آزادی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن – ﺟﺎآا ﺧود را در اﻧدوه از

ھﻣرزﻣﺎﻧﯽ ﻛﮫ ﺳﺧت ﺗرﯾن اﯾﺎم ﻧﺑرد را ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣت اﻧﻘﻼﺑﯽ

دﺳت دادن اﯾن زن ﺑزرگ ﻣﺑﺎرز و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎ ﯾﺎران ،ﺧﺎﻧواده،

ﺧوﯾش ﺛﺑت ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻣوده اﻧد اﻧدوھﯽ ﺑس ﮔراﻧﺳﻧﮓ اﺳت.

ﺑﺳﺗﮕﺎن و دﯾﮕر رھروان راه رھﺎﺋﯽ و آزادی ﺷرﯾك ﻣﯾداﻧد.

ﻣﯾﻧﺎ از زﻣرة آن ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﯽ ﺑود ﻛﮫ ﺗﺎ آﺧرﯾن دﻗﺎﯾق ﻋﻣر ﺧوﯾش

ﺑﯾﺎﺋﯾد ﻏم از دﺳت دادن اﯾن زن ﻣﺑﺎرز و اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﺑﮫ ﻧﯾروی

ﺟﺎﻧﺎﻧﮫ رزﻣﯾدﻧد و ھﻣﭼون ﺳرو اﯾﺳﺗﺎده ﺑﮫ اﺳﺗﻘﺑﺎل ﻣرگ رﻓﺗﻧد.

ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﻛوﺑﻧده ﺗر ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ رھﺎﺋﯽ و آزادی ﻣﺑدل

او از اﻟﮕوھﺎی ﻣﻘﺎوﻣت و ﻣﺑﺎرزه ﻋﺻر ﻣﺎﺳت .ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﭘﺎس

ﺳﺎزﯾم .دﺳﺗﮭﺎی ﮔرم ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺗﺎن را ﻣﯾﻔﺷﺎرﯾم.

دﻣﺎﺗش در راه اﻧﻘﻼب ﺑﮫ اﺣﺗرام ﺑﺎﯾﺳﺗﯾم و اﯾن ﺳرودش را

 ٢٥ﺟدی  ١٣٨٩ﺑراﺑر ﺑﺎ  ١٥ﺟﻧوری ■٢٠١١
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در رﺛﺎی رﻓﯾق ﻣﯾﻧﺎ ﺣق ﺷﻧﺎس
ﻛﻣﺗﯾﮫ ﻣرﻛزی ﺣزب ﻛﻣوﻧﯾﺳت اﯾران )ﻣﺎرﻛﺳﯾﺳت – ﻟﻧﯾﻧﯾﺳت – ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳت(
وﺻل ﺷدن ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻧداد .زﻣﺎﻧﯽ
ﻛﮫ در اواﺧر دھﮫ ﺷﺻت رﻓﻘﺎی ﺧود را
در ﺧﺎرج از ﻛﺷور ﯾﺎﻓت ،ﺑدون ﻟﺣظﮫ ای
ﺗردﯾد ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾك ﻓﻌﺎل اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺣرﻓﮫ
ای ﺗﻣﺎم زﻧدﮔﯽ ﺧود را وﻗف ﺑﺎزﺳﺎزی
اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﻛﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎی اﯾران)ﺳرﺑداران( و
ﺳراﻧﺟﺎم ﺗﺎﺳﯾس ﺣزب ﻛﻣوﻧﯾﺳت اﯾران
)ﻣﺎرﻛﺳﯾﺳت  -ﻟﻧﯾﻧﯾﺳت  -ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳت( در
ﺳﺎل  ١٣٨٠ﻛرد .ﻣﺣرك او در اﯾن راه
ھدف رھﺎﺋﯽ ﺑﺧش ﻛﻣوﻧﯾﺳم ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ
زﻧدﮔﯾش ﻣﻌﻧﺎ ﻣﯽ داد و او در ﺗﻣﺎم ﻓراز و
ﻧﺷﯾب ھﺎ و در اوج ﺣﻣﻼت ﺿد ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ
ﺑورژوازی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﻲ ،ﭼﺷم از آن
ﺑﺎﻣداد دﯾروز ،رﻓﯾق ﻣﯾﻧﺎ ﺣق ﺷﻧﺎس

اﻧﻘﻼب  ١٣٥٧ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺧود را در

ﺑرﻧداﺷت زﯾرا آن را ﺗﻧﮭﺎ راه ﺑرون رﻓت

)ﻧﺳرﯾن  -ﺳﺗﺎره( ﭘس از ﭼﮭﺎر ﺳﺎل ﺟدال

ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯾش ﺑرد .ﭘﺧش

ﺑﺷر از ﻓﺎﺟﻌﮫ ی ﻧظﺎم ﺳﺗم و اﺳﺗﺛﻣﺎر

ﺳﺧت ﺑﺎ ﺑﯾﻣﺎری ﺳرطﺎن در ﻛﺷور ﺳوﺋد

ﻣﺧﻔﯾﺎﻧﮫ اطﻼﻋﯾﮫ ھﺎ و ﻧﺷرﯾﺎت ﺷﻔق ﺳرخ

ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﯽ داﻧﺳت.

درﮔذﺷت .ﺟﻧﺑش ﻛﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ اﯾران ﯾﻛﯽ از

در ﻣﺣﻼت ﻓﻘﯾر ﻧﺷﯾن و ھﻣﭼﻧﯾن در

ﻣﯾﻧﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾك زن ﻛﻣوﻧﯾﺳت ﺑر

وﻓﺎدارﺗرﯾن ﯾﺎران ﺧود و ﺟﻧﺑش اﻧﻘﻼﺑﯽ

ﺧطرﻧﺎﮐﺗرﯾن ﻣﮑﺎﻧﮭﺎ ﻣﺎﻧﻧد ﭘﺎدﮔﺎن ﻧظﺎﻣﯽ

ﻣﺷﻛﻼت ﻧﺎﺷﯽ از زﻧدﮔﯽ ﺧﺎﻧوادﮔﯽ و

زﻧﺎن ﯾﻛﯽ از ﻣﺗﻌﮭدﺗرﯾن ﯾﺎوران ﺧود را

از ﺟﻣﻠﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی او ﺑود .ﭘس از

رواﺑط ﻣردﺳﺎﻻراﻧﮫ ﺣﺎﻛم ﺑر ﻣﺣﯾط ﻓﺎﺋق

ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ از دﺳت داد.

ﻓروﭘﺎﺷﯽ

ﺑﮫ

اﺗﺣﺎدﯾﮫ

آﻣد .ﻋﻠﯾرﻏم ﻋﺷق ﺑزرگ ﺑﮫ ﻓرزﻧدش ،او

ﻣﺎ ھﻣدردی ﺧود را ﺑﺎ ﺗك ﺗك اﻋﺿﺎی

ﻛﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎی اﯾران ﭘﯾوﺳت و

ﭘس از

را ﺑﮫ ھﻣﺳر ﺳﺎﺑق ﺧوﯾش ﺳﭘرد و ﺧود ﮔﺎم

ﺧﺎﻧواده و ﻛﻠﯾﮫ دوﺳﺗﺎن و رﻓﻘﺎی ﻣﯾﻧﺎ اﻋﻼم

ﺟﻧﮓ اﯾران و ﻋراق و ﻣﮭﺎﺟرت ﻋده

در راه ﺳﺧت و ﭘر ﭘﯾﭻ ﺧم ﻣﺑﺎرزه اﻧﻘﻼﺑﯽ

ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﺑﺎ ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ و ﺳر ﺑر

ﮐﺛﯾری از اھﺎﻟﯽ ﺷﮭرھﺎی ﺟﻧﮓ زده

ﮔذاﺷت .ﭼﻧد ﺳﺎﻟﯽ در ﻛﺷور آﻟﻣﺎن »ﺑوﯾژه

ﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ھم ﮔذاﺷﺗن ،ﻏم از دﺳت دادن

ﺧوزﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺷﯾراز ،ﮐﻣپ ھﺎی ﻣﺣل

در ﺷﮭر ﻓراﻧﻛﻔورت« ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﮐرد.

ﻣﯾﻧﺎی ﻋزﯾز را ﺗﺣﻣل ﻛﻧﯾم و ھﻣﭼون او

اﺳﮑﺎن ﻣوﻗت ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﮐﺎرﮔران ﻧﻔت

ﻣﺎرش ھﺎی اول ﻣﺎه ﻣﮫ ﺳرخ ﺑرﻟﯾن را از

ﺑﺎﺷﯾم ﻛﮫ اﻧدوه از دﺳت دادن ﯾﺎران

ﺟﻧوب ﯾﮑﯽ از ﻣراﮐز ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ اش

دﺳت ﻧﻣﯽ داد .ﺣﺿور وی ﻋﻠﯾرﻏم

ﺑﯾﺷﻣﺎرش را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻋزم و اراده ی

ﺷد.

ﺑﯾﻣﺎری در ﺗظﺎھرات ھﺎی ﺿد ﺟﻧﮓ،

ﺑﯾﺷﺗر ﺑرای اداﻣﮫ ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﺟﻣﮭوری

در ﺳﺎل  ١٣٦١ﺷﯾرازه ی ﺗﺷﮑﯾﻼت

ﻛﺎرزارھﺎی ﻣﺑﺎرزاﺗﻲ ،آﻛﺳﯾون ھﺎی

اﺳﻼﻣﯽ و ﺑراﻓراﺷﺗﮫ ﻧﮕﺎه داﺷﺗن ﭘرﭼم

اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﺎ در ﻧﺗﯾﺟﮫ ی ﺿرﺑﺎت

رزﻣﻧده ﻋﻠﯾﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﯾﺎراﻧش

رھﺎﺋﯽ ﺑﺧش ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﻛرد.

ﻧظﺎﻣﯽ و اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﻲ ،از ھم

دﻟﮕرﻣﯽ ﻣﯽ داد .او از ﮐودﮐﯽ از ﺑﯾﻣﺎری

ﻣﯾﻧﺎ از ﻧﺳل ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ دھﮫ

ﮔﺳﯾﺧت و ارﺗﺑﺎط ﻣﯾﻧﺎ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫ ﮐﻠﯽ

ﻗﻠﺑﯽ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑرد و دوﺑﺎر ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﻋﻣل

 ١٣٥٠ﺑود .در دوران ﺟواﻧﯽ از طرﯾق

ﻗطﻊ ﺷد .او ﭼﻧد ﺳﺎل ﺑﯽ وﻗﻔﮫ ﺗﻼش ﻛرد

ﺟراﺣﯽ ﻗﻠب ﺷده ﺑود .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﮔﺎه

ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺷﻔق ﺳرخ در ﺷﯾراز

ﺗﺎ ﯾﺎران ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده ﺧود را ﺑﯾﺎﺑد ،اﻣﺎ

در ﺣﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣﺷﻛﻼت ﻧﺎﺷﯽ از

ﺑﺎ ﻋﻠم ﻛﻣوﻧﯾﺳم آﺷﻧﺎ ﺷد و در ھﻧﮕﺎﻣﮫ

ﻣوﻓق ﻧﺷد .ﺳﻔرش ﺑﮫ ﻛردﺳﺗﺎن ﺑرای

ﺑﯾﻣﺎری در آﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﯾﮭوﺷﯽ رواﻧﮫ

ﺷﻔق

ﺳرخ

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٣

ﺻﻔﺣﮫ ٢٦
ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺷد .داﻣﻧﮫ ی ﻓﻌﺎﻟﯾت

ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑرای ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﻧوﯾن ﻣﺑﺎرزه

ﻗﺑل ﺑود ﻛﮫ اھﻣﯾت اﺳﺗﻘﺎﻣت و ﭘﺎﻓﺷﺎری ﺑر

اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اش ﯾﺎران زﯾﺎدی از

ﮐرد و آن را ﺑﮫ ﺛﻣر رﺳﺎﻧد.

آرﻣﺎن ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻛﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ را ﻣﯽ

ﮔوﺷﮫ و ﮐﻧﺎر دﻧﯾﺎ ﺑراﯾش ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن آورد:

ﻣﯾﻧﺎ ﺑرای ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ در

داﻧﺳت .ﺑﮫ ﺧود ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺣﻠﻘﮫ واﺳط ﻣﯾﺎن

ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ آﻟﻣﺎن ،ﺗرﻛﯾﮫ ،ﭘرو،

ﻣﯾﺎن زﻧﺎن ﭘﻧﺎھﺟوی اﯾراﻧﯽ در ﺗرﮐﯾﮫ،

دو ﻧﺳل و دو ﻣوج ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﻛرد.

اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ....

ﻣدﺗﯽ را در آن ﮐﺷور ﺳﭘری ﮐرد.

او ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ اھﻣﯾت ﺣﻔظ ﻣﯾراث اﻧﻘﻼﺑﯽ را

ﺗﺟرﺑﮫ زﻧدﮔﯽ ﺷﺧﺻﯽ و ارﺗﻘﺎی آﮔﺎھﯽ

ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ھﺷت ﻣﺎرس و اھداﻓش را

ﺑرای ﻧﺳل ﺟدﯾد ﻣﯽ داﻧﺳت ﺑﻠﻛﮫ ﻋﻣﯾﻘﺎ

ﻛﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ و ﻓﻣﯾﻧﯾﺳﺗﯽ ،او را ﺑﮫ ﯾك ﻓﻌﺎل

ﺑﮫ ﺑﺳﯾﺎری از آﻧﺎن ﺷﻧﺎﺳﺎﻧد و از ﺗﺟﺎرب

ﺑﺎور داﺷت ﻛﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ﺟﻣﻌﺑﻧدی

رزﻣﻧده ﺟﻧﺑش رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن ﺑدل ﻛرد.

زﻧدﮔﯽ ﺷﺎن آﻣوﺧت .ﺗداوم ﺟﻧﺑش اﻧﻘﻼﺑﯽ

ﻋﻠﻣﯽ و ﻧﻘﺎداﻧﮫ از ﮔذﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﮔوھر

رﻓﻘﺎی زﻧﯽ ﭼون ﻣﯾﻧﺎ ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ در ﺟﻠب

زﻧﺎن ﺑدون وﺟود اﻣﺛﺎل ﻣﯾﻧﺎ ﻣﯾﺳر ﻧﺑوده و

ﺻﺎف و زﻻل و درﺧﺷﺎن ﺟﻧﺑش

ﺗوﺟﮫ ﺣزب ﻣﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭘر اھﻣﯾت

ﻧﯾﺳت .در ﭼﺎرﭼوب اﻧﺟﺎم وظﺎﯾف

ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ را در اﺧﺗﯾﺎر ﻧﺳل ﺟدﯾد ﻗرار

ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﺳﺗم ﺑر زن در ﻓرآﯾﻧد

ﺣزﺑﻣﺎن ،او ھﻣواره داوطﻠب ﺑر ﻋﮭده

داد و ﻣوج آﺗﯽ اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗری و آﯾﻧده

ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ و ﺑطور ﮐﻠﯽ

ﮔرﻓﺗن ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﮭﺎی ﺧطﯾر ﺑود .در اﯾن

ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺟﮭﺎن را رﻗم زد .آﯾﻧده ای ﻛﮫ او

در ﻓراﯾﻧد اﻧﻘﻼب ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ داﺷﺗﻧد .ﺑﺎ

زﻣﯾﻧﮫ رھﻧﻣود ﻣﺎﺋوﺗﺳﮫ دون را ﮐﮫ ﻣﯾﻧﺎ

در ﯾﻛﯽ از اﺷﻌﺎرش اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺗرﺳﯾم ﻛرده

ﮔﺳﺗرش ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻧظری و ﻋﻣﻠﯽ ﺣزب در

آﻣوزه ھﺎﯾش را ﺑﺎ اﺷﺗﯾﺎق ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ

ﺑود و ھﻣﮕﺎن را ﺑدان ﻓراﺧواﻧده ﺑود:

اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ،اﻧرژی و اﺑﺗﮑﺎر ﻋﻣل ﻣﯾﻧﺎ

ﺑﺳت ،ﻧﻘل ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ ،ھﻣﯾﺷﮫ داوطﻠب

ﻣﯽ آﯾم،

ﺷﮑﻔﺗﮫ ﺗر ﺷد.

اﻧﺟﺎم ﺳﺧت ﺗرﯾن ﮐﺎرھﺎ ﺷوﯾد .ﺑﺎرھﺎ ﺑﺎ

ﺑﺎ ﻛوﻟﮫ ﺑﺎری از درد،

ﻣﯾﻧﺎ در ﺑﻛﺎرﺑﺳت ﻣﺷﯽ ﺗوده ای و ﭘﯾوﻧد

ﺣداﻗل اﻣﻛﺎﻧﺎت و ﻣﺷﻛﻼت زﯾﺎد در

ﺧوردن ﺑﺎ ﺗوده ھﺎی ﻣردم ﺑﺧﺻوص

ﻣﺳﯾرھﺎی ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﮔﺎم ﻧﮭﺎد و ﺑرای ﺗﺣﻘق

زﻧﺎن ،ﺗواﻧﺎ ﺑود .او ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ ﺑﺳﯾﺎری از

وظﺎﯾف اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻛوﺷﯾد .او از ﺻﻣﯾم ﻗﻠب

زﻧﺎن ﻣﻌﻧﺎ ﺑﺧﺷﯾد .ﺑﺎ ﮔﻔﺗﮫ ھﺎﯾش و ھﻣﭼﻧﯾن

ﺑﮫ ﺗوده ھﺎی ﻣردم وﻓﺎ داﺷت و در ﺳﺧت

اﺷﻌﺎر و ﺳروده ھﺎﯾش ﺑﮫ آﻧﺎن ﺟرﺋت و

ﺗرﯾن ﺷراﯾط ﺑﮫ آﻧﺎن ﺗﮑﯾﮫ ﻣﯽ ﮐرد و ﺑﮫ

ﺟﺳﺎرت ﻣﯽ داد.

ﺣق از ﺣﻣﺎﯾت ﺑﯾدرﯾﻎ آﻧﺎن ﺑرﺧوردار ﻣﯽ

ﻣﯾﻧﺎ از ﺑﻧﯾﺎﻧﮕذاران ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ھﺷت

ﺷد.

ﻣﺎرس )اﯾران  -اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن( ﺑود .ﻓﻌﺎﻟﯾت

ﺣزب ﻣﺎ از اﯾﻧﻛﮫ اﯾن زن ﭘﯾﺷرو و

ھﺎﯾش در ﺑﺧش اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن

ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﭘﺎﯾدار از اﻋﺿﺎﯾش ﺑود اﻓﺗﺧﺎر

ﻣﺗﻣرﻛز ﺑود .روﺣﯾﮫ اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و

ﻣﯽ ﻛﻧد .زﻧﯽ ﻛﮫ آﮔﺎھﺎﻧﮫ و داوطﻠﺑﺎﻧﮫ

ﺗﻼش ھﺎی ﺷﺑﺎﻧﮫ روزی اش او را ﺑﮫ

زﻧدﮔﯽ ﺧود را اﻧﺗﺧﺎب ﻛرده ﺑود و در

ﭼﮭره ﻣﺣﺑوب ﺑﺳﯾﺎری از ﻓﻌﺎﻟﯾن اﻧﻘﻼﺑﯽ

ﻣﮑﺗب طوﻻﻧﯽ ﻧﺑرد ﺑرای رھﺎﺋﯽ ﺑﺷرﯾت

اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻧﯽ در اروﭘﺎ ﺑدل ﻛرد .او ﺟﺳوراﻧﮫ

ﺗﻌﻠﯾم ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑود .ﻣﯾﻧﺎ ﺗﺎ آﺧرﯾن دﻗﺎﯾق

ﺑﺎ دﯾدﮔﺎه ھﺎی ﺳﻧﺗﯽ راﯾﺞ در ﻣﯾﺎن ﻓﻌﺎﻟﯾن

زﻧدﮔﯽ از اﯾﻧﻛﮫ آﻧﮕوﻧﮫ زﻧدﮔﯽ ﻛرد ﻛﮫ

ﺟﻧﺑش ﭼپ اﯾران و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﺟﻧﺑش

ﺧود ﻣﯾﺧواﺳت ،رﺿﺎﯾت ﺧﺎطر ﻋظﯾﻣﯽ

زﻧﺎن را ﺑﯽ ﻣﻘدار داﻧﺳﺗﮫ و در رواﺑط

داﺷت .زﻧدﮔﯽ ﭘرﺑﺎرش را ﺑﺎﯾد ﺟﺷن

دروﻧﯽ آﻟوده ﺑﮫ ﻣردﺳﺎﻻری ﺑودﻧد ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ

ﮔرﻓت .ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﭼﻧﯾن زﻧدﮔﯽ ﻣﻌﻧﺎ داری در

و دﺳﺗﮭﺎﯾﻣﺎن،

ﻣﯽ ﮐرد و ﻣروج و ﻣﺑﻠﻎ ﻧﮕرش و

ﻣﯾﺎن اﻧﻘﻼﺑﯾون ﻧﺳل ﻗدﯾم و ﺟدﯾد

ﺗوان آن را ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد ،ﺑرای ﺗﻘﺳﯾم آن

ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﻧوﯾن در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺑود و ﺧوب

ﺑﺧﺻوص زﻧﺎن ﺟوان ﻓراﮔﯾر ﺷود .ﻣﯾﻧﺎ

ﻣﯽ داﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾده ھﺎ و رﻓﺗﺎرھﺎی ﻛﮭن

ﺟزء آن دﺳﺗﮫ از ﻛﻣوﻧﯾﺳت ھﺎی ﻧﺳل

ﻗﻠﺑﯽ ﭘر از اﻣﯾد
ﻣرا در ﯾﺎب
ای دوﺳت
ای ھﻣدرد!
ﻣﯽ ﺧواھم،
ﻛوﻟﮫ ﺑﺎرم ﭘر از ﺷﺎدی ﺑﺎﺷد
ﭘر از ﻧﺎن،
ﭘر از دوﺳﺗﯽ،
آزادی
ﭘر از ﺑراﺑری
ﺑﮫ وﺳﻌت ِ ﺑﯽ ﻛران،
ﺑﮫ ﺑزرﮔﯽ ﺣرﻣت زن
و ﺑﮫ ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﻧﺳﺎن
ﺷﺎﻧﮫ ھﺎﯾﻣﺎن،
ﺗوان آن را دارﻧد ،ﺑرای ﺣﻣل آن

ﺑﮫ ھر ﻛس ﺑﮫ اﻧدازه ،ﻧﯾﺎزش!
ﻧﮭم ژاﻧوﯾﮫ ■ ٢٠١١

ﺻﻔﺣﮫ ٢٧

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٣

ﭘﯾوﻧد در ﺧدﻣت
وﺣدت ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﺎی اﯾران

از طرف ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت
)ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳت( اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن

ﺑﺎ اﻧدوه ﻓراوان از ﻣرگ رﻓﯾق ﻣﯾﻧﺎ ﺣق ﺷﻧﺎس اطﻼع ﯾﺎﻓﺗﯾم.
ﭘﯾوﻧد درﮔذﺷت اﯾن رﻓﯾق ﻣﺑﺎرز را ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده ،ﯾﺎران ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و
دوﺳﺗﺎن او ،ﺑﮫ ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ و ﺟﻧﺑش اﻧﻘﻼﺑﯽ زﻧﺎن اﯾران
ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﺗﺳﻠﯾت ﻣﯽﮔوﯾد

ﺑﮫ ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾران ) م ل م (!
رﻓﻘﺎی ﻋزﯾز!
ﺑﺎ ﺗﺎﺳف اطﻼع ﯾﺎﻓﺗﯾم ﮐﮫ رﻓﯾق ﻧﺳرﯾن ،ﯾﮏ ﺗن از اﻋﺿﺎی

رﻓﯾق ﻣﯾﻧﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ زن ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺳﺎلھﺎی ﻋﻣر ﺧود را در
ﺧدﻣت ﺑﮫ ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ و رھﺎﺋﯽ ﻣردﻣﺎن ﻣﯾﮭن ﺧود از ﻗﯾد
ارﺗﺟﺎع و اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻗرار داد و ھم زﻣﺎن ﻟﺣظﮫای از و ظﯾﻔﮫ
اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺧود ﻏﺎﻓل ﻧﺷد.
او در ﺑﯾن ﮐﻣوﻧﯾﺳتھﺎ و اﻧﻘﻼﺑﯾون اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺗرﮐﯾﮫ ،ﭘرو و از
ﻣﺣﺑوﺑت ،اﻋﺗﻣﺎد و اﺣﺗرام وﯾژهای ﺑرﺧوردار ﺑود.
رﻓﯾق ﻣﯾﻧﺎ در ﯾﮑﯽ از اﺷﻌﺎر ﺧود آﻣﺎل ﻣﺑﺎرزاﺗﯽاش را ﭼﻧﯾن
ﺗرﺳﯾم ﮐرد:

ﻣﯽ آﯾﻢ،
ﺑﺎ ﻛﻮﻟﮫ ﺑﺎری از درد،
ﻗﻠﺒﯽ ﭘﺮ از اﻣﯿﺪ
ﻣﺮا در ﯾﺎب
ای دوﺳﺖ
ای ھﻤﺪرد!
ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ،
ﻛﻮﻟﮫ ﺑﺎرم ﭘﺮ از ﺷﺎدی ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﺮاز ﻧﺎن،
ﭘﺮاز دوﺳﺘﯽ،
آزادی
ﭘﺮ از ﺑﺮاﺑﺮی
◌ ﺑﯽ ﻛﺮان،
ﺑﮫ وﺳﻌ ِ
ﺑﮫ ﺑﺰرﮔﯽ ﺣﺮﻣﺖ زن
و ﺑﮫ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻧﺴﺎن
ﺷﺎﻧﮫ ھﺎﯾﻤﺎن،
ﺗﻮان آن را دارﻧﺪ ،ﺑﺮای ﺣﻤﻞ آن
و دﺳﺘﮭﺎﯾﻤﺎن،
ﺗﻮان آن را ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﺑﺮای ﺗﻘﺴﯿﻢ آن
ﺑﮫ ھﺮ ﻛﺲ ﺑﮫ اﻧﺪازه ،ﻧﯿﺎزش!
ﭘﯾوﻧد ﺑﺎ ﺧﺎﻧواده ،ﯾﺎران و دوﺳﺗﺎن و ﮐﻣوﻧﯾﺳتھﺎی اﯾران
در ﻏم ﻣرگ اﯾن زن ﮐﻣوﻧﯾﺳت و ﻣﺑﺎرز اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺷرﯾﮏ اﺳت■ .

ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾران )م ل م( ،ﭘس از ﯾﮏ ﻣﺑﺎرزه طوﻻﻧﯽ
ﭼﻧد ﺳﺎﻟﮫ ﻋﻠﯾﮫ ﻣرض ﺳرطﺎن ،وﻓﺎت ﻧﻣوده اﺳت .از اﯾن
ﺑﺎﺑت ﻏم اﻧﮕﯾز ،ﺑﺎ ﺗﻣﺎﻣﯽ رﻓﻘﺎ و دوﺳﺗﺎن ھﻣرزم رﻓﯾق
ﻧﺳرﯾن و ھﻣﭼﻧﺎن اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده اش ،اﺑراز ھﻣدردی و ﻏم
ﺷرﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﯾم.
رﻓﻘﺎی ﻋزﯾز!
ﭘﯾوﻧد و ھﻣﺳﻧﮕری ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
دﯾرﯾﻧﮫ ﻣﯾﺎن ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت )ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳت( اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺣزب
ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾران ) م ل م ( ،ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﻣﺎرﮐﺳﯾزم  -ﻟﻧﯾﻧﯾزم -
ﻣﺎﺋوﺋﯾزم و ﺷﻣوﻟﯾت در ﺟﻧﺑش اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ
ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﺣزاب و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت -
ﻟﻧﯾﻧﯾﺳت  -ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳت ﺟﮭﺎن اﺳﺗوار ﺑوده اﺳت.
ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت )ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳت( اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺿﻣن اظﮭﺎر ﻣدردی
و ﻏم ﺷرﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑت وﻓﺎت رﻓﯾق ﻧﺳرﯾن ،ﯾﮑﺑﺎر دﯾﮕر
ﺗﻌﮭد ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ اﺳﺗوارش را ﺑرای ﺣﻔظ ،ارﺗﻘﺎ و ﻧوﺳﺎزی اﯾن
ﭘﯾوﻧد و ھﻣﺳﻧﮕری اﻋﻼم ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
ﻣﺎ وظﯾﻔﮫ و ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺧود ﻣﯽ
داﻧﯾم ﮐﮫ ﻋﻠﯾﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﭼﻠﻧﺞ ھﺎ ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺑﻧﺎ و اﺳﺎس اﯾن ﭘﯾوﻧد و
ھﻣﺳﻧﮕری ،از ھر ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳر ﺑﻠﻧد ﻧﻣﺎﯾد ،ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه
اﺻوﻟﯽ ﺧود اداﻣﮫ دھﯾم .ﻓﻘط ﺑدﯾن ﺻورت اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم
ﯾﺎد و ﺧﺎطره رﻓﻘﺎﯾﯽ ﻣﺛل رﻓﯾق ﻧﺳرﯾن را زﻧده ﻧﮕﮫ دارﯾم.

زﻧده ﺑﺎد ﻣﺎرﮐﺳﯾزم – ﻟﻧﯾﻧﯾزم – ﻣﺎﺋوﺋﯾزم!
ﺑﮫ ﭘﯾش در راه ﺑﺎز ﺳﺎزی و ﺗوﺳﻌﮫ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
اﺣزاب و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت -ﻟﻧﯾﻧﯾﺳت -ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳت
ﮐﺷور ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺟﮭﺎن!
 ٢٧ﺟدی  ١٧ ) ١٣٨٩ﺟﻧوری ( ٢٠١١

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٣

ﺻﻔﺣﮫ ٢٨

اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ﻣﻠﯽ و دﻣوﮐرات اﻓﻐﺎﻧﮭﺎی ﻣﻘﯾم اﺗرﯾش )ﺣرﯾت(
ﺑﺎ

ﮐﻣﺎل

ﻧﺎﺑﺎوری

اﻋﺿﺎی

ﮐﺎرﺑرد درﺳت

اﺗﺣﺎدﯾﮫ

ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺑﺎز ﻧﮫ اﯾﺳﺗﺎد .رﻓﯾق ﻣﯾﻧﺎ ﭘس از

ﻣﺎ آﻣوﺧﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ

ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ﻣﻠﯽ و دﻣوﮐرات اﻓﻐﺎﻧﮭﺎی ﻣﻘﯾم

آﻧﮑﮫ ﺷﻔق ﺳرخ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗش ﻏﯾر ﻣﺣﺳوس

ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم -ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم -ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳم دراﯾت اﯾن

اﺗرﯾش )ﺣرﯾت( از درﮔذﺷت ﻏم اﻧﮕﯾز

ﮔردﯾد ،ﺑدون ﺗردﯾد ﺑﺎ ﺣﻔظ ﻧظرات اﻧﻘﻼﺑﯽ

را دارﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه ﻣﺎن ﺗﺎ ﺟﮭﺎن ﻋﺎری

رﻓﯾق ﻣﯾﻧﺎ )ﺣق ﺷﻧﺎس( اطﻼع ﯾﺎﻓﺗﻧد و

اش در اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﺎی اﯾران

از ﺳﺗم واﺳﺗﺛﻣﺎر ﯾﻌﻧﯽ ﺟﮭﺎن ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ

ﺑﺻورت ﻋﺎﺟل در ﺟﻠﺳﮫ ای اﺿطراری

)ﺳرﺑداران( راه ﻣﺑﺎرزه را در ﭘﯾش

اداﻣﮫ دھﯾم .اﯾن ﻋﺷق و ﻋﻼﻗﻣﻧدی ﻣﯾﻧﺎ ﺑﮫ

ﻗطﻊ ﻧﺎﻣﮫ ای ﺗﮭﯾﮫ دﯾدﻧد ﮐﮫ اﯾﻧﮏ اﺗﺣﺎدﯾﮫ

ﮔرﻓت.

آزادی اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﺗﺣت ﺳﺗم ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﯾﮏ

ﺗﺳﻠﯾت ﻧﺎﻣﮥ ﺧود را ﺑﮫ ﻧﺳﺑت درﮔذﺷت

ﻣﯾﻧﺎ ،زن ﻓداﮐﺎر و ﺧﺳﺗﮕﯽ ﻧﺎ ﭘذﯾر ﺑود ﮐﮫ

زن ﻣﺑﺎرز و اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺑرﻋﻼوه آﻧﮑﮫ ﺑﮫ

رﻓﯾق ھﻣﺳﻧﮕر ﻣﺎ ﺑﮫ ﺗﻣﺎم اﻋﺿﺎی

زﻧدﮔﯽ ﺷراﻓﺗﻣﻧداﻧﮫ را ﻓﻘط در راه ﺑﯾرون

ﺧﺎﻧواده و ﻓرزﻧدش ﻋﻼﻗﮫ ﻓراوان داﺷت،

ﺧﺎﻧوادۀ رﻓﯾق ﻣﯾﻧﺎ و ﺗﻣﺎم رﻓﻘﺎ و

رﻓت ﺑﺷر از ﭘﻧﺟﮫ ھﺎی ﻓﺎﺟﻌﮫ اﻧﮕﯾز ﻧظﺎم

ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺣﻔظ ﮐﺎﻧون ﺧﺎﻧوادﮔﯽ را ﺑﮫ

ﻧﯾروھﺎی ﻣﺗرﻗﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﮫ ﻋرض ﻣﯽ

ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری

و ﺑر ﻗراری ﻧظﺎم

ﺷوھرش ﺳﭘرد و ﺧود ﺑﺎ طﯽ ﮐردن ﮐوﭼﮫ

رﺳﺎﻧد ﺗﺎ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ دﺳت ﺑدﺳت ھم داده ﻏم

ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﻣﯾداﻧﺳت و آراﻣش ﺧود را ﺗﻧﮭﺎ

ھﺎی ﭘر ازﺳﻧﮕﻼﺧﮭﺎ و ﻣواﻧﻊ ،ﺑرای

و اﻧدوه آن ﻋزﯾز ﻣﺎن را ﺑﺎ ﻧﻘل ﻗوﻟﯽ از

در ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺑﺳﺗر ﺳرﺷﺎر از آزادی ﺗوده ھﺎ

آزادی و رھﺎﯾﯽ زن از ﭘﻧﺟﮫ ھﺎی

ﺧودش ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ ورد زﺑﺎﻧش ﺑود:

ﻣﯽ دﯾد.

ﺑﯾرﺣﻣﺎﻧﮫ

)ﺑﺎ وﺣدت ﺗوده ھﺎی ﺗﺣت ﺳﺗم ،ﻣﯾﺗوان ﺑﮫ

اﯾن زن ﻣﺑﺎرز و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎ ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻋﻣﯾق

ﻣﺿﺎﻋف ﻣرد ﺳﺎﻻری و ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری،

ھر ﻧوع ﺳﯾﺳﺗم ﺳﺗم ﮔراﻧﮫ ﺟﮭﺎن ﺧﺎﺗﻣﮫ

ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ،ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم و ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳم ﺑﮫ اﯾن ﺑﺎور

اورا واداﺷت ﺗﺎ

در ﻓﺑروری ١٩٩٨

داد( .وﻣﺎ ﺑﺎ اﻟﮭﺎم از او ﻓرﯾﺎد ﻣﯽ زﻧﯾم ﮐﮫ

ﺑود ﮐﮫ »آﻧﯾﺳﺎ آرﻣﺎﻧد« ﯾﮑﯽ از ﺳر

ﺗﺷﮑﻠﯽ را ﺑﻧﺎم ﮐﻣﯾﺗﮫ زﻧﺎن ھﺷت ﻣﺎرس

ﻓﻘط ﺑﺎ ﻧﯾروی ﻣﺑﺎرزه آﮔﺎھﺎﻧﮫ و اﻧﻘﻼﺑﯽ،

ﺳﭘردﮔﺎن راه آزادی ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ از زﻧﺎن

ﺑﻧﺎ ﻧﮭد و ﺑﮫ ھﻣﮑﺎری ھﻣﺳﻧﮕراﻧش ﭘس از

ﻋﻠﯾﮫ ھر ﻧوع ﺳﺗم طﺑﻘﺎﺗﯽ ،ﻣﻠﯽ ،ﺟﻧﺳﯽ و

ﭘس از ﭘﯾروزی اﻧﻘﻼب اﮐﺗﺑر در ﺳﺎل

دو ﺳﺎل در ﺟﻠﺳﮫ ای ،اﯾن ﮐﻣﯾﺗﮫ را ﺑﮫ

ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﭘﺎﺧﯾزﯾم .وﻣﺎ ﻧﯾز در ﻏم آن رﻓﯾق

 ١٩١٧و در ﺣﯾن ﺟﻧﮓ داﺧﻠﯽ ،اﻋﻼن

ﺳﺎزﻣﺎن ارﺗﻘﺎء داد ﮐﮫ ﺑﻌدا ﺑﮫ ﻧﺎم

زﻧده ﯾﺎد ﺧود را ﺑﯾش از ﭘﯾش ﺷرﯾﮏ و

ﮐرد" :اﮔر رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن ﭘس از ﭘﯾروزی

)ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ھﺷت ﻣﺎرس اﯾراﻧﯽ-

ﯾﺎدش را ﺑﺎ ﻣﺷت ھﺎی ﮔره ﮐرده و

اﻧﻘﻼب ﻗﺎﺑل

ﺗﺻورﻧﺑﺎﺷد ،ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﻧﯾز

اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻧﯽ( ﻣﺳﻣﯽ ﮔردﯾد .ﻣﯾﻧﺎ ﺑﮫ ﻋﻘﺎﯾد

اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮔراﻣﯽ ﻣﯾدارﯾم.

ﺑدون رھﺎﯾﯽ زن ﻗﺎﺑل ﺗﺻور ﻧﯾﺳت" .ﻣﯾﻧﺎ

ﺗﺋورﯾﮑﯽ اش ﭼﻧﺎن ﭘﺎ ﺑرﺟﺎ ﺑود ﮐﮫ در اﯾن

آری ﻣﯾﻧﺎ ،اﯾن زن ﻓداﮐﺎر ﮐﮫ ﺑﺎ اﻧدﯾﺷﮫ

ﺧود ﻧﯾز ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻧﻘل ﻗول اﯾﻣﺎن ﮐﺎﻣل

راﺑطﮫ ﻧﻘل ﻗوﻟﯽ داﺷت ﮐﮫ "ھﯾﭻ دﯾﻧﯽ را

اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ -ﻟﯾﻧﯾﻧﯾﺳﺗﯽ -ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳﺗﯽ

داﺷت .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ اﻧﻘﻼب اﮐﺗﺑر اوﺿﺎع ﻣﻧطﻘﮫ

ﻧﻣﯾﺗوان ﻓﻣﯾﻧﯾزه ﮐرد ،ھﻣﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ھﯾﭻ

آراﺳﺗﮫ ﺑود ،ھﯾﭼﮕﺎه در راه ﮔﺳﺗرش و

و ﺟﮭﺎن را ﺗﻐﯾﯾر داد ،ودر ﺑطن اﯾن

ﻓﻣﯾﻧﯾزم را ﻧﻣﯾﺗوان اﺳﻼﻣﯾزه ﮐرد".

ارﺗﻘﺎ اﻧدﯾﺷﮫ آزادی ﺑﺧش ،ﺳﮑوت را ﺑﺧود

اﻧﻘﻼب ﮐﺑﯾر ﺷراﯾط زﻧدﮔﯽ ﺳﺗﻣﮕراﻧﮫ زﻧﺎن

اﯾن زن ﻓﻌﺎل و رزﻣﻧده ﮐﮫ ﺑﺎ ﭼراغ داﻧش

ﺗﺟوﯾز ﻧﮑرد وآﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﺳرﺷﺎر از ﻧﯾروی

ﻧﯾز ﺑﮫ ﺷﮑل ﻣﻠﯽ و ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗﻐﯾﯾر ﻓﺎھش

اﻧﻘﻼﺑﯽ اش ،راه ﮔﺷﺎی ﻧظرات آزادی

ﺟواﻧﯽ ﺑود ﺑﮫ ﺳوی ﻣﮑﺗب اﻧﻘﻼﺑﯽ و

ﮐرد؛ ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻣﻼ ﺑﮫ زﻧﺎن اﯾن آﮔﺎھﯽ را ﺑﮫ

ﺑﺧش زﻧﺎن ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی

آﻣوﺧﺗن ﺗﺋوری آن روی آورد.

ارﻣﻐﺎن آورد ﮐﮫ ﺗﺣرک اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑدون

اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اش در ﺑﯾن زﻧﺎن اﻓﻐﺎن،

درھﻧﮕﺎم ﮐﮫ ﺗﺷﮑل ھﺎی زﯾﺎد ﭼﭘﮕرا در

ﺷرﮐت ﻓﻌﺎل زﻧﺎن اﻣﮑﺎن ﻧﺎ ﭘذﯾر ﺧواھد

اﯾران،

ﻣﺣﺑوﺑﯾت

اﯾران ﻓﻌﺎﻟﯾت داﺷﺗﻧد ،ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ

ﺑود .ﺑﻧﺎ ﺑر آن ،در اﻧﻘﻼب اﮐﺗﺑر ﻓﻌﺎﻟﯾت

ﭼﺷﻣﮕﯾری داﺷت .اﮐﻧون اﮔر ﭼﮫ او

)ﺷﻔق ﺳرخ( ﺗوﺟﮫ ﻣﯾﻧﺎ ﺟوان را ﺑﮫ ﺧود

ﺧﺳﺗﮕﯽ ﻧﺎﭘذﯾر ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ زن دوﺷﺎدوش

ﺟﺳﻣﺎ در ﺑﯾن ﻣﺎ ﻧﯾﺳت وﻟﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ،

ﻣﻌطوف داﺷت ،او ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت در اﯾن

ﻣردان ﺣﻣﺎﺳﮫ آﻓرﯾن ﺑود ﮐﮫ ﻓﻌﻼ ﻗﺎﺑل

اﯾده ھﺎ و رھﻧﻣوﻧﯾش ﺑرای ﺟﻧﺑش اﻧﻘﻼﺑﯽ

ﺗﺷﮑل و ﭘﺧش ﻣداوم اطﻼﻋﯾﮫ ھﺎی ﺷﻔق

ﺗﺣﺳﯾن و ﺳرﻣﺷق و ﻧﯾز ﺳر آﻏﺎز ﻣﺑﺎرزه

زﻧده و ﺟﺎوﯾد ﺧواھد ﺑود .ﺧﺎطراﺗش را

ﺳرخ ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﻓﻌﺎل ﭘﺎ ﺑﮫ

رھﺎﯾﯽ ﺑﺧش واﻗﻌﯽ ﺟﮭﺎن ﻣروزﯾﺳت.

ﮔراﻣﯽ ﻣﯾدارﯾم .رھﻧﻣوﻧش ﻧﯾروﺑﺧش

ﻣﯾدان ﻣﺑﺎرزه ﮔذاﺷت .ﭼﻧدی ﻧﮕذﺷت ﮐﮫ

ﮔرﭼﮫ از اﻧﻘﻼب اﮐﺗوﺑر ﺑﯾش ھﺷﺗﺎد ﺳﺎل

آزادی اﻧﺳﺎن ،اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﻧﺎم زن ﺑﺎد!

ﺷﻔق ﺳرخ از ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺑﺎز ﻣﺎﻧد اﻣﺎ ﻣﯾﻧﺎ از

ﻣﯾﮕذرد ،وﻟﯽ ﭘراﺗﯾﮏ و ﺗﺟرﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﮫ

■ ٢٠١١/٠١/ ١٨

ﻣردﺳﺎﻻری وھﻣﭼﻧﺎن ﺳﺗم

آﻟﻣﺎن

و

ﺗرﮐﯾﮫ

ﺻﻔﺣﮫ ٢٩

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٣

ﮐﺎروان
ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﯿﻨﺎ ﺣﻖ ﺷﻨﺎس

ﺳﺎﺳﺎن داﻧﺶ
در ﻓﺮاداﺷﺖ ﻣﯿﻨﺎ ﺣﻖ ﺷﻨﺎس

ﮐﺎروان در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻘﻮق ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن و ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻦ ﻋﻤﯿﻘﺎ ً در ﻣﺎﺗﻢ ﻣﺮگ ﻣﯿﻨﺎ ﺣﻖ
ﺷﻨﺎس ﻗﺮار دارد .اﯾﻦ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾﺮاﻧﯽ روز ھﺸﺘﻢ ژاﻧﻮﯾﮫ  ٢٠١١در ﻏﺮﺑﺖ ﺗﺒﻌﯿﺪ
ﺑﻌﻠﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺮطﺎن درﮔﺬﺷﺖ .ﻣﺮگ او ،ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮای ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ در اﯾﺮان،
ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺮای ھﻤﮫ ی ﻣﺎ رزﻣﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﮫ ﺳﺘﻤﮕﺮی اﻧﺴﺎن
ﺑﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﻓﻘﺪاﻧﯽ دردﻧﺎک اﺳﺖ.

در ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ ﻣﺒﺎرزه ،ﯾﺎدآور ﺧﺎطﺮه ی

ﻣﯿﻨﺎ در دھﮫ  ١٣٥٠ﺑﮫ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺘﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﻋﻠﯿﮫ ﺣﺎﻣﯿﺎن رژﯾﻢ ﺷﺎه ﻣﺒﺎرزه

اﻧﺴﺎن ھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ آزادی را ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺮدﻧﺪ

ﮐﺮد .اﻣﺎ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ھﻢ ﻧﺴﻞ ھﺎی ﺧﻮد ،ﺧﯿﺎﻧﺖ وﺷﮑﺴﺖ اﻧﻘﻼب ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ راه اﻧﺪازی ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ھﺎی ﻏﺮﺑﯽ را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺮد .ﻣﯿﻨﺎی
اﺳﺘﻮار ﺑﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻋﻠﯿﮫ رژﯾﻢ ﺧﻤﯿﻨﯽ اداﻣﮫ داد .ھﻨﮕﺎﻣﯿﮑﮫ در ﺧﻼل دھﮫ
 ١٣٦٠رژﯾﻢ در ﭘﯽ ﺑﺨﻮن ﮐﺸﯿﺪن ﮐﺎﻣﻞ ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮد ،ﻣﯿﻨﺎ دﯾﺪ ﻣﺒﺎرزه اش در
اﯾﺮان ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽ رود و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ در ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪ .در ﻓﻀﺎی آوارﮔﯽ ،ﺑﺴﯿﺎری
از رﻓﻘﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ را ﯾﺎﻓﺘﮫ ،و در آﻧﺠﺎ ﺻﻔﻮف ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺠﺪداً ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺷﺪ .ﺑﺎﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﺼﻤﻢ اﻧﻘﻼﺑﯽ »ﺳﺮﺑﺪاران« را ﭘﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﺑﺎ اداﻣﮫ و اﺗﮑﺎی ﺑﮫ
آن ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ) ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ـ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ـ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ( را در ﺳﺎل ١٣٨٠
اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ.

و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری

ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﯿﻨﺎ از ﺑﺴﯿﺎری ﺟﮭﺎت ﻣﺤﺮک ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﮐﺎروان در ﺧﺪﻣﺖ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن و
ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻦ ﺷﺪ .ﺑﻮﯾﮋه در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ در ﻣﻮرد اﯾﺮان و ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ )و
ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎﻧﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎﺋﯽ ﺑﺎ رژﯾﻢ ھﺎی ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮای ﻣﺬھﺒﯽ ،از ﻗﺒﯿﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن( اﯾﻦ
واﻗﻌﯿﺖ ﮐﮫ ﻧﺒﺎﯾﺪ درﮔﯿﺮ ﺑﺎزی ﻗﺪرت آﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ در ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ﺷﺪ :ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎﯾﺪ
ﻋﻠﯿﮫ ھﻢ رژﯾﻢ ارﺗﺠﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﮫ ﻏﺮب ﺑﺎﺷﺪ و ھﻢ ﻋﻠﯿﮫ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻧﮕﺮش ﮐﺎروان ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﺳﺎزش ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق زﻧﺎن در اﯾﺮان و ﻋﻠﯿﮫ
ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای راه اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺟﻨﮕﯽ ﺗﺠﺎوزﮐﺎراﻧﮫ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺮدم اﯾﺮان،ﻋﻠﯿﮫ
ﺟﻨﮕﯽ ﮐﮫ ﺑﺨﻮاھﺪ از درون ﺣﺼﺎرھﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮاه ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ ،ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﯿﻨﺎ ﺣﻖ ﺷﻨﺎس درﮔﺬﺷﺘﮫ اﺳﺖ و ﮐﻤﺎﮐﺎن دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن اﯾﻦ راه اھﻤﯿﺖ دارد .ﻟﺬا
ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽ زﻧﯿﻢ» ،ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺑﺎد ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ« ،و ﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺎن اﯾﻨﺠﺎ در
اروﭘﺎ در ﺷﮑﻢ ھﯿﻮﻻ اداﻣﮫ ﻣﯿﺪھﯿﻢ ،ﻋﻠﯿﮫ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻧﺴﺎن از اﻧﺴﺎن ﻣﯽ
ﺟﻨﮕﯿﻢ.
زﻧﺪه ﺑﺎد آزادی!

اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﻧﺴﻞ زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺒﺎرزه
ﭼﺸﻢ از ﺟﮭﺎن ﻓﺮوﺑﺴﺖ.
ﻟﺤﻈﮫ ﺑﮫ ﻟﺤﻈﮫ ی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﻨﺎ ﺣﻖ ﺷﻨﺎس،

ﺑﮫ روﺷﻨﮕﺮی ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
ﻣﯿﻨﺎ در ﭘﯽ داﻧﺴﺘﻦ ،ھﻤﻮاره ﻣﯽ آﻣﻮﺧﺖ
و آﻣﻮزش ﻣﯽ داد ،ﻣﺮگ ﻧﺎﺑﮭﻨﮕﺎم وی،
ﺳﺘﺎره ای از ﻓﻌﺎﻻن ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن را
ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﻮد و ﻗﻠﺐ ھﻤﮫ ی ﻣﺒﺎرزان راه
آزادی و ﺣﻘﻮق زﻧﺎن را اﻧﺪوھﮕﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ.
ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ،ﻣﻔﮭﻮم ﮐﻮﭼﮑﯽ از
ﺳﻮﮔﻮاری ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ اﻧﺪرون ﻣﺎ را اﻧﺪﮐﯽ
آرام ﮐﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺒﺎرزه ی ﺟﻮاﻧﺎن
اﻣﺮوز ،ﺑﮫ وﯾﮋه زﻧﺎن را روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺨﺸﺪ.
ﺑﮫ ھﺮ روی ،ھﺮﭼﻨﺪ ﻣﺒﺎرزه اداﻣﮫ دارد و
ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ ،اﻣﺎ از ژرﻓﺎی ﻻﯾﮫ ھﺎی
وﺟﻮدم ﺑﮫ ﯾﺎران ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ھﺸﺖ
ﻣﺎرس )اﯾﺮان  -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن( و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﮫ
ﺧﺎﻧﻮاده ی ﺷﮑﯿﺒﺎی ﻣﯿﻨﺎ ﺣﻖ ﺷﻨﺎس ﺗﺴﻠﯿﺖ
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ.

دﯾﻮارھﺎی ﻗﻠﻌﮫ ی اروﭘﺎ را درھﻢ ﻣﯿﺸﮑﻨﯿﻢ!

آﻧﺪره ژﯾﺪ
رﻓﻘﺎ و دوﺳﺗﺎن ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن  ٨ﻣﺎرس)اﯾران ـ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن(
ﺑﺎ ﮐﻣﺎل ﺗﺎﺳف ﺧﺑردرﮔذﺷت رﻓﯾق ﻣﯾﻧﺎ ﺣق ﺷﻧﺎس از ﮐﺎدرھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻣﺎ را درﯾﺎﻓت ﮐردﯾم .ﺑدﯾن وﺳﯾﻠﮫ ﻣراﺗب ﺗﺎﻟم ﺧود را ﺑﮫ
ﺧﺎطر از دﺳت دادن اﯾن رﻓﯾق ﻣﺑﺎرز ﺑﮫ ﺷﻣﺎ و ﺧﺎﻧواده ی آن رﻓﯾق اﻋﻼم داﺷﺗﮫ و اﻣﯾدوارﯾم ﻏم از دﺳت رﻓﺗن آن رﻓﯾق را ﺑﮫ
ﻧﯾرو ﺑرای اداﻣﮫ ی ﻣﺑﺎرزه ﺟﮭت ﮐﺳب ﺣﻘوق زﻧﺎن ،ﺗﺑدﯾل ﮐﻧﯾد .ﯾﺎدش ﮔراﻣﯽ و راھش اﺳﺗوار ﺑﺎد.

 ١٣ژاﻧﻮﯾﮫ ٢٠١١

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٣

ﺻﻔﺣﮫ ٣٠

طﺎھﺮه ﺷﻤﺲ
ﻣﯿﻨﺎ ﯾﮑﯽ از طﻼﯾﮫ داران آزادی ﺑﮫ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖ

ﺷﻮرﺷﮕﺮ دوران ﻧﺎم و ﺧﺎطﺮه ھﺎﯾﺖ ﺟﺎودان ﺑﺎد!
ھﺮﮔﺰ ﻧﻤﯿﺮد آﻧﮑﮫ دﻟﺶ زﻧﺪه ﺷﺪ ﺑﮫ ﻋﺸﻖ
ﺛﺒﺖ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺟﺮﯾﺪه ﻋﺎﻟﻢ دوام ﻣﺎ
اﯾﻦ ﭘﺎرﭼﮫ را ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ ﺑﯿﺎن اﺣﺴﺎﺳﻢ ﺑﮫ وی ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽ دارم:

طﻼﯾﮫ دار آزادی
در آن دﺷﺖ و دﻣﻦ
در آن ﮐﻮھﭙﺎﯾﮫ ھﺎی ﺑﻠﻨﺪ
ﺑﻮدی ﻓﺮﯾﺎد آزادی
ﺑﻮدی ﻓﺮﯾﺎد اﻧﻘﻼﺑﯽ

رﻓﯿﻖ ﻣﺒﺎرز و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺎ زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻣﯿﻨﺎ ﺣﻖ ﺷﻨﺎس
"ﻧﺴﺮﯾﻦ" ﺑﮫ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖ .ﻧﺴﺮﯾﻦ ھﻤﭽﻮ ﺳﺘﺎره
ﻓﺮوزﻧﺪه آزادی درﺧﺸﯿﺪ و در ﺑﮭﺎر آزادﮔﯽ ﺳﺮ از زﯾﺮ ﮔﻠﮭﺎی
ﺳﺮخ ﺑﺮآورد .ﻣﺒﺎرزه اش ﺷﻌﻠﮫ ور ﺗﺮ ﮐﺮدن را اﻧﻘﻼﺑﯽ وی
ﺑﻮد .ﻧﺴﺮﯾﻦ ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﺎ ﻣﺘﺎﻧﺖ و ﻟﺒﺎن ﺧﻨﺪان و ﺑﺎ ﺣﻮﺻﻠﮫ و
ﭘﺸﺘﮑﺎر در را ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای رھﺎﺋﯽ زﻧﺎن و ﺑﯿﻨﻮاﯾﺎن ﺟﮭﺎن ﮔﺎم
ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ.

در آن دﺷﺖ ﺑﯿﮑﺮان
ﺑﻮدی طﻼﯾﮫ دار آزادی
ﻓﺮﯾﺎد ﺑﻮدی ﻓﺮﯾﺎد
ای ﻣﺒﺎرز ﺟﺎودان آزادی
در ﺟﻤﻠﮫ زﻧﺎن ﺑﯿﺸﻤﺎر

اﯾﻦ زن ﻣﺒﺎرز و ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺮای رھﺎﺋﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از زﯾﺮ ﺳﺘﻢ

ﺑﻮدی ﭘﯿﮑﺎر ﮔﺮ ﺑﺎوﻗﺎر

اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺰم ،ارﺗﺠﺎع و ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺮدﺳﺎﻻر آن ﺑﺎ ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﮫ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ راﻧﺪ و آرﻣﺎﻧﺶ اﯾﺠﺎد ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧﻮ ﺑﺪون
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻮد .ﺧﺎطﺮه ھﺎی ﺷﯿﺮﯾﻦ و آﻣﻮزﻧﺪه ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ اش در
ﻗﻠﺐ رﻓﯿﻘﺎن و زﻧﺎن اﻓﻐﺎن وی ﺟﺎوداﻧﮫ اﺳﺖ .وی ﺑﺎ ﺗﻤﺎم
ﺗﻼش و ﻗﺪرت اﻧﻘﻼﺑﯽ اش ﺑﺮای روﺷﻨﮕﺮی زﻧﺎن اﻓﻐﺎن و
ﺑﺮای آزادی آﻧﺎن ،در ھﺮ ﻣﮑﺎن و در ھﺮ ﻣﺤﻔﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺳﺨﻨﻮر ﺑﻮد ،ﺗﻼش و ﻣﺒﺎرزه وی در ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎر،
اﺳﺘﺜﻤﺎر و ارﺗﺠﺎع ﺑﺪون وﻗﻔﮫ اداﻣﮫ داﺷﺖ .ﺳﻔﺮھﺎی ﻣﺘﻮاﺗﺮ
ﻧﺴﺮﯾﻦ در ﺗﻤﺎم ﻣﻤﺎﻟﮏ اروﭘﺎﺋﯽ و ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ زﻧﺎن اﻓﻐﺎن
آواره و دور از ﻣﯿﮭﻦ ،در ﮐﻨﺎر ﻣﻦ ﺧﺎطﺮه اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ .ای

آذر ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ
ﺑﮫ دوﺳﺘﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ھﺸﺖ ﻣﺎرس و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯿﻨﺎ ﺣﻖ ﺷﻨﺎس
رﻓﺘﻦ ﻣﯿﻨﺎ ﻣﺮا ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪوھﮕﯿﻦ ﮐﺮد.
ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﯾﮏ ﯾﺎر ﮐﻮﺷﺎی ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد و ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﺪارم
ﮐﮫ ھﺰاران دﺳﺖ ﺑﺴﻮی ﮐﻮﻟﮫ ﺑﺎر وزﯾﻨﯽ ﮐﮫ ﻣﯿﻨﺎ از ﺧﻮد ﺑﺮ ﺟﺎی
ﮔﺬاﺷﺘﮫ اﺳﺖ دراز ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﺗﺠﺮﺑﮫھﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ
او ﺑﮫ ﮐﻮﻟﮫ ﺑﺎر ﺧﻮد راھﺶ را در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای آزادی و
رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن از ﺳﺘﻢ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در ﭘﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ژاﻧﻮﯾﮫ ٢٠١١

ای ﺟﺎن ﻓﺪای ﭘﺮ راز
ﮐﺮدی ﻋﻤﺮت ﻓﺪای آزادی
ای رﻓﯿﻖ زﻧﺎن اﻓﻐﺎن
ﺗﻮ ﺑﻮدی ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﻮرﭼﺸﻤﺎن
آرﻣﺎﻧﺖ ﺑﻮد آزادی ﺟﮭﺎن
ای زن ﻣﺒﺎرز ﺷﺘﺎﺑﺎن
 ١١ژاﻧﻮﯾﮫ ■٢٠١١

آذر ﻣﺴﺎوات
ﺳﻼم ﻟﯿﻼی ﻋﺰﯾﺰم اﻻن ﺟﺰو ه ﺷﻌﺮ ﻣﯿﻨﺎ ﺣﻖ ﺷﻨﺎس را ﺧﻮاﻧﺪم
) از ﺷﮑﻮﻓﮫھﺎی درﺧﺖ ﺗﻦ ( و ﺧﯿﻠﯽ ﺗﺄﺳﻒ ﺧﻮردم ﮐﮫ ﭼﺮا او
را ﺑﮫ اﯾﻦ زودی از دﺳﺖ دادﯾﻢ .ﺧﻮاﺳﺘﻢ از ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ
و ﺑﮫ ﺗﻮ و ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﻧﺰدﯾﮏ او را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ﺗﺴﻠﯿﺖ
ﺑﮕﻮﯾﻢ،
اﮔﺮ ﭼﮫ ﺿﺎﯾﻌﮫ از دﺳﺖ دادن ﯾﮏ ﻣﺒﺎرز ﺑﺮای ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﮫ درد

آور اﺳﺖ .ﯾﺎدش ﮔﺮاﻣﯽ و راھﺶ ﭘﺮ راه رو ﺑﺎد
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آﻧﺎھﯿﺘﺎ رﺣﻤﺎﻧﯽ
ﺳﺎﻋﺖ دو ﻧﺼﻒ ﺷﺐ ﺻﺪای ﻟﺮزان رﻓﯿﻘﯽ ﺧﺒﺮ ھﻮﻟﻨﺎک ﻣﺮگ ﺳﺘﺎره
)ﻣﯿﻨﺎ ﺣﻖ ﺷﻨﺎس( را ﺑﻤﻦ داد .ﻟﺤﻈﮫ ای ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ آﯾﺎ ﻣﯿﻨﺎ اﯾﻦ ﺳﺘﺎره
درﺧﺸﺎن ﺳﯿﺎھﺘﺮﯾﻦ ﺷﺒﮭﺎی اﯾﺮان ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﮫ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎور ﮐﻨﻢ ﮐﮫ آن ﻣﻮﺟﻮد ﭘﺮ از ﺷﻮر و ﻋﺸﻖ و اﻧﺮژی ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﮫ
آرﻣﯿﺪه اﺳﺖ .اﺷﮏ ﺑﺎ ﺷﺪت از ﭼﺸﻤﺎن ﺑﮭﺖ زده ام ﻓﻮران زد
ﻣﻦ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ٢٠٠١در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ھﻤﺮاه دﺧﺘﺮم ﺑﮫ ﺗﺮﮐﯿﮫ رﻓﺘﮫ ﺑﻮدم
ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻣﯿﻨﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﺪم .در روزھﺎی ﺳﺨﺖ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ و ﻧﺎ اﻣﯿﺪی
زﻧﺪﮔﯽ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ وﺟﻮد ﻣﯿﻨﺎ ﺑﺮاﯾﻢ ھﻤﻮاره اﻟﮭﺎم ﺑﺨﺶ و ﻧﯿﺮو دھﻨﺪه
ﺑﻮد .او ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺣﺮﻓﮫ ای ﺑﮫ وظﺎﯾﻒ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ و ﺣﺰﺑﯽ
اش ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻋﻤﻞ ﺑﻠﮑﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮد .او ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و اﻋﺘﻘﺎداﺗﺶ ﺑﺮای
رھﺎﯾﯽ اﻧﺴﺎن ﻋﻤﯿﻘﺎ ﻋﺠﯿﻦ ﺑﻮد .و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آﻧﺮا داﺷﺖ ﺑﺎ راﺑﻄﮫ ﻋﻤﯿﻖ و
ﻋﺎطﻔﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯿﮑﺮد اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎدات را ﺑﮫ دﯾﮕﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﮐﻨﺪ .ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ھﺮ ﭘﻨﺎه ﺟﻮﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺪم ﻣﯿﮕﺪاﺷﺘﯿﻢ ﺑﺎ
ﻣﮭﺮﺑﺎﻧﯽ و ﻋﺸﻖ ،دﻧﯿﺎی ﺑﺪون ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺳﺘﻤﯽ را ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﻣﯿﮑﺸﯿﺪ و روﺣﯿﮫ ﺷﻮرﺷﮕﺮی و ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮاھﺎﻧﮫ را در دﯾﮕﺮان ﺑﺮﻣﯽ
اﻧﮕﯿﺨﺖ .او ﺑﺎ ھﯿﭻ ﺳﺘﻤﯽ ﺳﺮ ﺳﺎزش ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻮﯾﮋه ﺳﺘﻢ ﺟﻨﺴﯽ .او از
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﮫ ﻣﯿﺎن زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻋﻤﯿﻘﺎ ﺑﮫ ﺧﺸﻢ ﻣﯿﺎﻣﺪ و رواﺑﻂ
ﻣﺮد ﺳﺎﻻراﻧﮫ ﺳﻨﺘﯽ در ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﭘﻨﺎھﺠﻮی اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﺪون ذره ای
ﻣﻼﺣﻈﮫ ﺑﮫ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .او ﺣﺎﻣﯽ ﺟﺪی و وﻓﺎدار زﻧﺎن ﺑﻮد .و ﺑﯽ
دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد ﮐﮫ ازﺧﺸﻢ ﺳﺘﻤﮕﺮان ﺧﺎﻧﮕﯽ در اﻣﺎن ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ .او ﺑﮫ زﻧﺎن
ﯾﺎد ﻣﯿﺪاد ﮐﮫ ﺳﺘﻢ ﺟﻨﺴﯽ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آن ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮد.
ﻣﯿﻨﺎ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻧﻮﯾﺲ و ﺷﺎﻋﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮد وﻟﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺎرز او ﻗﺪرت
ﻧﻔﻮذ او در درون ﺗﻮده ھﺎ و ﮐﺎر ﺗﻮده ای او ﺑﻮد .او ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻗﻮی
ﺑﻮد .آﮔﺎھﯽ دادن و ﻣﺘﺸﮑﻞ ﮐﺮدن را ھﻤﭽﻮن ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪن را ﻣﺒﺮم

ﺻﻔﺣﮫ ٣١

ﺳﯿﺎوش از اﯾﺮان
رﻓﯿﻖ ﻣﯿﻨﺎ!
ﺗﻮ در زﻣﺎن ﺟﺎری ھﺴﺘﯽ
و در آن ﻣﺸﺖ واره ھﺎی ﭘﺮ از ﮐﯿﻦ
ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﭙﺪ ﺑﮫ ﺳﯿﻨﮫ ی ﻣﯿﻠﯿﻮن ھﺎ زﺣﻤﺘﮑﺶ
و ﺳﯿﻨﮫ ی ﺻﺪھﺎ رزﻣﻨﺪه
ﺗﻮ در آژﻧﮓ ھﺮ ﺟﺒﯿﻦ
ﮐﮫ از ﮐﯿﻨﮫ ﻧﻘﺶ ﮔﺮﻓﺘﮫ
و در ﺧﺮوش ھﺮ ﻓﺮﯾﺎد
ﮐﮫ ﺑﺮﻣﯽ ﺧﯿﺰد از ﺣﻠﻘﻮم
ﺑﮫ راه ﺳﺘﯿﺰه ﺑﺎ ﺑﯿﺪاد
و ﺗﻮ ﺟﺎری ھﺴﺘﯽ
در ﺧﻮن
ﮐﮫ روﺷﻨﺎﺋﯽ ﺳﺮخ اش
ﻣﯽ ﭘﺎﻻﯾﺪ ﺳﯿﺎھﯽ دوران را
وﺗﻮ ﺟﺎری ھﺴﺘﯽ در ﺷﻔﻖ ﺳﺮخ اﻧﻘﻼب
ﮐﮫ ﺳﺮاﻧﺠﺎم واژﮔﻮن ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﺗﺨﺖ ﺣﺎﮐﻤﺎن وﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران را
و درھﻢ ﺧﺮد ﻣﯿﮑﻨﺪ زﻧﺠﯿﺮھﺎی ﺑﺮده ﮔﯽ را
از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ھﻤﮫ ﺧﻮن
و ﺗﻮ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﯿﺮوزی ،ﺟﺮﯾﺎن داری
ﭘﯿﺮوزی زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن وﮐﺎرﮔﺮان.

ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ .اﻋﺘﻘﺎد راﺳﺨﺶ ﺑﮫ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ از او ﻣﻮﺟﻮدی ﺳﺮﺳﺨﺖ در
ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺑﻮد .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺧﯿﻠﯽ زود ﻋﻼﻗﮫ و
اﺣﺘﺮام ﻋﻤﯿﻖ دﯾﮕﺮان را ﺑﺮﻣﯽ اﻧﮕﯿﺨﺖ .ﻣﯿﻨﺎ ﮐﮫ درد ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ را ﭼﺸﯿﺪه
ﺑﻮد؛ارزش اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ ی اطﺮاف ﺧﻮد را ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ .اﮔﺮﭼﮫ اودر ﺟﻤﻊ
ﮐﺜﯿﺮی از ﻣﺮدم ﻣﯿﺰﯾﺴﺖ و ﻣﺤﺒﻮب آﻧﮭﺎ ﺑﻮد اﻣﺎ ھﯿﭻ ﻓﺮﺻﺘﯽ را
ﺑﺮای ﺧﻠﻮت ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺧﻮد از دﺳﺖ ﻧﻤﯿﺪاد .ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺎﻋﺘﮭﺎ ﺗﻨﮭﺎ در ﮔﻮﺷﮫ
ای ﻣﯽ ﻧﺸﺴﺖ ؛ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮد و ﻣﯿﻨﻮﺷﺖ و ﺑﺮای ﭼﺎﻟﺸﮭﺎی ﺑﻌﺪﯾﻤﺎن
ﻧﻘﺸﮫ ﻣﯿﺮﯾﺨﺖ .در ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﮭﺎی ﺣﺰﺑﯽ اش ﺑﮫ ﻣﻨﺎطﻖ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن؛ ﮔﺎه
ﻣﯿﺸﺪ ﮐﮫ روزھﺎ ی طﻮﻻﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﻄﯿﻼت ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﻤﮫ
در ﮐﻨﺎرﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﺑﮫ ﺟﺸﻦ و ﺷﺎدی ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ ﺗﻨﮭﺎ در ﺧﺎﻧﮫ ای
ﭘﺮت و دور اﻓﺘﺎده ﭘﺸﺖ ﭘﻨﭽﺮه ای ﻧﺸﺴﺘﮫ و ﻓﺮود آﻣﺪن داﻧﮫ ھﺎی ﺑﺮف
را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯿﮑﺮد و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﭘﺮ از رذاﻟﺖ و ﭘﺴﺘﯽ و آﻟﻮده ﺑﮫ ﭘﻮل ﺟﮭﺎن
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﺮور ﻣﯿﮑﺮد و ﺑﺎ روﺣﯿﮫ ﺣﺴﺎس و ﻋﻤﯿﻖ
اش داﻧﮫ ھﺎی اﺷﮏ ﺑﺮﮔﻮﻧﮫ ﺟﺎری ﺳﺎﺧﺘﮫ و ﺑﯽ ﺻﺒﺮاﻧﮫ ﺗﺮ در اﻧﺘﻈﺎر
ﺷﺮوع دوﺑﺎره ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺶ....
ﻣﯿﻨﺎ در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ از ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن رﻧﺞ ﻣﯿﺒﺮد و ﻗﻠﺐ طﭙﻨﺪه اش

ﺑﺎ درﯾﭽﮫ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﺮد ،ﺑﺎ اﻣﯿﺪ و ﮐﻮﺷﺶ ﻓﺮوﺗﻨﺎﻧﮫ و ﻣﺠﺪاﻧﮫ
ﺧﻮد ﺑﺮای رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن و ھﻤﮫ ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﮔﺎن؛ ﻟﺤﻈﮫ ﻟﺤﻈﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد
را وﻗﻒ رھﺎﯾﯽ اﻧﺴﺎن ﮐﺮد .او ھﺮﮔﺰ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﻮاج
ﺳﺎزش و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﯿﺮوھﺎی رﻓﺮﻣﯿﺴﺖ و اﺻﻼح طﻠﺐ دﺳﺖ ﻧﮑﺸﯿﺪ و
ﭘﯿﮕﯿﺮاﻧﮫ از ﻣﻮاﺿﻊ راﯾﮑﺎل و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن دﻓﺎع ﮐﺮد.
از دﺳﺖ دادن ﻣﯿﻨﺎ ﺿﺎﯾﻌﮫ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ زﻧﺎن و ﺟﻨﺒﺶ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﯾﺮان و ﺟﮭﺎن اﺳﺖ .از دﺳﺖ دادن ﻣﯿﻨﺎ دردی ﺟﺎﻧﮑﺎه ﺑﺮای
ﺗﻤﺎم ﭘﯿﺸﺮوان راه آزادی و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻦ از ﻧﻌﺶ
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻦ دﻧﯿﺎی ﻋﺎری از ﺳﺘﻢ و اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
ﻣﺮھﻢ ﯾﺎﺑﺪ .ﯾﺎد و ﺧﺎطﺮه ﻣﯿﻨﺎ در ﻧﺒﺾ ﻗﻮی زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺒﺎرزه ﻋﺎﺷﻘﺎن
رھﺎﯾﯽ اﻧﺴﺎن از ھﺮ ﺳﺘﻢ و اﺳﺘﺜﻤﺎری ھﻤﻮاره ﺟﺎرﯾﺴﺖ .زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮ ﺑﺎر
ﻣﯿﻨﺎ ﺣﻖ ﺷﻨﺎس ،اﯾﻦ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺰرگ ارزﺷﻤﻨﺪ را ارج ﻧﮭﺎده و اﻧﺪوه
ﻣﺮگ او را ﺑﮫ ﺗﻤﺎم رﻓﻘﺎ و دوﺳﺘﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده اش ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ.
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ﺻﻔﺣﮫ ٣٢

ﺟﻼل ﺳراﺟﯽ از اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ
ﺧﺑر ﮐوﺗﺎه ﺑود .ﺳﻧﮕﯾن ﺑﮫ ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ ﮐوه ﺑر ﻗﻠب و ﺑر
ﺧﺎطره ﯾﺎران دور و ﻧزدﯾﮏ رﻓﯾق ﻣﯾﻧﺎ ﺣق ﺷﻧﺎس ﻓرود
آﻣد .آری رﻓﯾق ﻣﯾﻧﺎ ،ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﭘﯾﮕﯾر از ﺗﺑﺎر ﯾﺎران
ﺳرﺑدار در آﺧرﯾن ﺟدال ﺧود ﺑﺎ ﺑﯾﻣﺎری ﺳرطﺎن ،ﻣﺎ را
در ﻋرﺻﮫ ﺣﯾﺎت ﺗﻧﮭﺎ ﮔذاﺷت.
ﺑﮫ راﺳﺗﯽ در ﯾﮏ ﭼﻧﯾن ﻣواﻗﻌﯽ ﻧﺎﺗواﻧﯽ ،ﻗﻠم و ﺑﯾﺎن را
ﭼﻧﺎن در ﭘﻧﺟﮫ ﺧود ﻣﯽﮔﯾرد ﮐﮫ ﺗو ﮔوﯾﯽ اﯾن ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ ﻏم
را دﯾﮕر ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت ،ﻟﮑن اﯾن آﻧﭼﮫ ﻣﯾﻧﺎ ﻣﯽﺧواﺳت و
ﺑراﯾش زﻧدﮔﯽ ﮐرد و از ﺑﺳﯾﺎری از ﻋﻼﺋق ﺷﺧﺻﯽ اش
ﮔذﺷت و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻣر ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﮐوﺗﺎھش ﺑرای آن ﺟﻧﮕﯾد
ﻧﯾﺳت .ﻣﯾﻧﺎ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧوﯾن را طﺎﻟب ﺑود و ﺑراﯾش ﻣﯽ
ﺟﻧﮕﯾد ﮐﮫ در آن ﺑﺗواﻧد ﺑﺎ
”آ ﺗش و ﺗﻧدر و ﮔﻠوﻟﮫ
” ذره ذره
ﺧﻧده ﻧوﯾن

زﯾﺑﺎﺗرﯾن ﻧﻐﻣﮫ را ﻧﻐﻣﮫ“ ﮐﻧد،

ﻋﺷﻘﯽ ﻧوﯾن
زﻧدﮔﯽ ﻧوﯾن
و ﻧﻔرﺗﯽ ﺳﺧت دﯾرﯾﻧﮫ را

در ﺑطن ھر زﻣﯾن ﺧﺷﮏ

در دل ھر ﺧروش رود

در ھر وزش ﺑﺎد ﺑر ﻟﺑﺎن ﮐودﮐﺎن
دﺳت ﭘﯾﻧﮫ ﺑﺳﺗﮫ دھﻘﺎﻧﺎن
و ﺑﺎزوان ﮐﺎرﮔران“ ﺑﮑﺎرد
آری در ﺟﮭﺎن ﻧوﯾن رﻓﯾق ھﻣﯾﺷﮫ زﻧده در روح ﻋﻣل
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﯾﺎران ﺑﮫ ﺟﺎ ﻣﺎﻧده اش ،ﻋﺟز و ﻧﺎﺗواﻧﯽ را
ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت ،ﭼرا ﮐﮫ آن ﺟور ﮐﮫ او ﻧﯾز ﻣﯽﺧواﺳت
ﺑﺎﯾد ﮐﮫ ﻏم را ﺑﮫ ﺧﺷم ،و ﺧﺷم را ﺑﮫ ﺧروش ،ﺑرای
ﺷورﺷﯽ طوﻓﺎن زا در راه اﯾﺟﺎد ﻧظم ﻧوﯾن ﺗﺑدﯾل ﮐرد.
رﻓﯾق ﻣﯾﻧﺎ ،اﯾن ﮐﮭﻧﮫ ﺳرﺑﺎز ﻟﺷﮕر اﻧﻘﻼب را ﺑﺳﯾﺎری
ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﯾم وی ﺑﯽﺷﮏ اﻧدوه از دﺳت دادن ﯾﮏ ﭼﻧﯾن
ﻋزﯾزی ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﮐﮫ ﮐﯾن ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺷراﯾط ﻣوﺟود دو
ﺻد اﻓزون ﻧﮑﻧد ،او اوﻟﯾن ﯾﺎر ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺗﮫ ﻣﺎ ﻧﯾﺳت و
ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ آﺧرﯾن آﻧﮭﺎ ﻧﯾز ﻧﺧواھد ﺑود .از ﮐﺎک ﺻﻼح ﺗﺎ
ﻣﯾﻧﺎ ﺟوﯾﺑﺎری از ﺧون ﯾﺎران ،راه ﭘر ﭘﯾﭻ و ﺧم ﻣﺎ را
ھر روزه آﺑﯾﺎری ﮐرده ﺗﺎ ﻧﮭﺎل اﻧﻘﻼب را ﺑﮫ درﺧﺗﯽ
ﺗﻧوﻣﻧد ﺗﺑدﯾل ﮐرده ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾم ﻧظم ﻧوﯾن را ﭘﯽ اﻓﮑﻧﯾم.
 ١٧ژاﻧﻮﯾﮫ ٢٠١١

ﯾﺎﺳﻤﯿﻦ ﻣﯿﻈﺮ
رﻓﻘﺎی ﻋﺰﯾﺰ  ٨ﻣﺎرس
ﺑﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺄﺳﻒ از درﮔﺬﺷﺖ رﻓﯿﻖ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﯿﻨﺎ ﺣﻖ ﺷﻨﺎس ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪم
وﯾﮋﮔﯽ ﻣﯿﻨﺎ در اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ای از ﺗﺎرﯾﺦ
ﭼﭗ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﭘﯿﮕﯿﺮاﻧﮫ ﻣﻮﺿﻊ رادﯾﮑﻠﯽ اﺗﺨﺎذ ﮐﺮد .در ﻣﻘﻄﻊ
ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ٨ﻣﺎرس ﺑﺮ ﺧﻼف ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن
ﮐﮫ ﭘﯽ ﺳﺎزش ﺑﺎ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻊ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ در دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق زن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد .در ﺳﺎﻟﮭﺎی
اﺧﯿﺮ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺪﻋﯿﺎن ﭼﭗ ﺑﮫ ﻣﺪاﻓﻌﺎن
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎ ھﻤﮑﺎران آﮔﺎه ﯾﺎ ﻧﺎ آﮔﺎه ﺟﻨﮓ
اﻓﺮوزیھﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﯿﻨﺎ
ﺑﺮ ﻣﺒﺎرزه ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺰم و ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﻣﺒﺎرزات ﭘﯿﮕﯿﺮ او ﻋﻠﯿﮫ ھﻤﮫ ﺟﻨﺎھﮭﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ
ارﺗﺠﺎع ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﮐﺸﻮرﻣﺎن اﻟﮭﺎم ﺑﺨﺶ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪی از ﻓﻌﺎﻻن
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﭗ ﺑﺎﺷﺪ.
ﯾﺎدش ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎد و راھﺶ ﭘﺮ رھﺮو

ﻧﺎدر ﺛﺎﻧﯽ
ﯾﺎد ﻣﯿﻨﺎ ﺣﻖﺷﻨﺎس ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎد!
روز ﯾﮑﺸﻨﺒﮫ  ١٩دیﻣﺎه  ١٣٨٩ﻣﯿﻨﺎ ﺣﻖﺷﻨﺎس ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻻن
ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن و ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎء اﺗﺤﺎدﯾﮫ ﺳﺮﺑﺪاران ﭘﺲ از  ۴ﺳﺎل
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺮطﺎن در ﺳﻮﺋﺪ درﮔﺬﺷﺖ .ﻣﯿﻨﺎ ﺣﻖﺷﻨﺎس
ﺳﺎﻟﮭﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر )ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ  ۴دھﮫ( ﺑﮫ اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻋﻠﯿﮫ دو
رژﯾﻢ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﭘﮭﻠﻮی و ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ
و ﺳﯿﺴﺘﻢ و اﻧﺪﯾﺸﮫ ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﮫ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮده و ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ
ﺑﮫ آرﻣﺎﻧﮭﺎی ﺧﻮد ھﺮﮔﺰ از ﺗﻼش ﺑﺎز ﻧﺎﯾﺴﺘﺎد .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﻣﯿﻨﺎ
ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﮫ ﺷﺎھﺪ ﭘﯿﺮوزی ﺗﻮدهھﺎی ﺗﺤﺖﺳﺘﻢ ﻣﺎ ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن
ﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ در ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﮫ ﭼﺸﻢ ﻓﺮو ﺑﺴﺖ.
ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻓﺮدی ﮐﮫ از دور او را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﮫ و ﺷﺎھﺪ ﻣﺒﺎرزاﺗﺶ
ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﯾﺎد وی و ﺗﻼﺷﺶ در ﺟﮭﺖ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽ را ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺘﮫ و ھﻤﺪردی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده او و
ھﻤﺮاھﺎن و ھﻤﮕﺎﻣﺎﻧﺶ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻢ.
ﯾﺎد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺒﺎرزان راه آزادی و ﺑﺮاﺑﺮی زن و ﻣﺮد ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎد!
 ٢٣دیﻣﺎه ١٣٨٩

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٣

ﻓﺮﺷﺘﮫ ﺑﮭﺎری
وداع ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ھﺰار
ﺧﻨﺪه ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺮ ﻟﺐ داﺷﺖ
ھﺰاران ﺑﺮگ

ﺻﻔﺣﮫ ٣٣

 ...راوی
ﻣﺎ ھﻣﮫ ﻣﯾﻧﺎ ھﺳﺗﯾم
رﻓﯾق ﻣﯾﻧﺎ ﺣق ﺷﻧﺎس آزاد زﻧﯽ از ﺟﻧس زﻣﺎن و ﺗﺎرﯾﺦ  ،آزاد زﻧﯽ از ﺟﻧس
ﻣﻘﺎوﻣت و ﻣﺑﺎرزه و طﻐﯾﺎن ،آزاد زﻧﯽ از دﯾﺎر زﺣﻣت و ﺳﺗم ،آزاد زﻧﯽ ﮐﮫ
ھﻣﯾﺷﮫ رو ﺑﮫ آن وﺳﻌت ﺑﯽ واژه ﻧظر داﺷت و ﻣﺻﺎﺋب آزادﮔﯽ را در

ھﺰاران رﻧﮓ

ﺟﮭﺎن ﺳﺗﻣﮕران ﺑﮫ ﺗن و ﺟﺎن ﺧرﯾد.

ھﺰاران ھﻤﮭﻤﮫ در ﺑﺎد

ﻣﯾﻧﺎ و آرﻣﺎﻧﮭﺎی او در ﭼﮕوﻧﮫ زﯾﺳﺗن ﻣﺎ و ﺗداوم راھش زﻧده ﺧواھد ﻣﺎﻧد! ﯾﺎد

ﻣﯽ ﺳﺘﺎﯾﻨﺪ ﺗﺮا در ﯾﺎد!

و ﺧﺎطرهء اﯾن ﻋزﯾز از دﺳت رﻓﺗﮫ ﮔراﻣﯽ و راھش ھر ﭼﮫ ﭘر رھرو ﺗر ﺑﺎد.

ھﺰاران ﺷﺮ
ھﺰاران ﺷﻮر
ھﺰاران ﭘﯿﭽﺶ ﺑﺮگ ﺑﺎ ﺑﺎد
ﺑﺴﻮی ﺧﯿﺰﺷﯽ در راه!
از دﺳﺖ دادن رﻓﯿﻖ ﭘﺮﺗﻼش و اﻧﻘﻼﺑﯽ
"ﻣﯿﻨﺎ ﺣﻖ ﺷﻨﺎس" را ﺑﮫ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن؛

ﭘﻧﺞ ﺷﻧﺑﮫ  ٢٣دی  ١٣٨٩ﺑراﺑر ﺑﺎ  ١٣ژاﻧوﯾﮫ ٢٠١١

طﺎھﺮه
ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ ﯾﮑﯽ از ﯾﺎران ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮد را از دﺳﺖ و ﻣﻦ ﯾﮑﯽ از
ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ دوﺳﺘﺎﻧﻢ را ....درﮔﺬﺷﺖ رﻓﯿﻖ ﻣﯿﻨﺎ ﺣﻖ ﺷﻨﺎس را ﺑﮫ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﺎران
ھﻤﺮزﻣﺶ ﺧﺼﻮﺻﺎ" ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان )م ل م(
ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ھﺸﺖ ﻣﺎرس ) اﯾﺮان  -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ( و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﻮاده
ﮔﺮاﻣﯽ اش ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ.

ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﯾﺮان

ﯾﺎدش ﮔﺮاﻣﯽ و راھﺶ ﭘﺮ رھﺮو

و طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﺋﯿﻢ
ﯾﺎدش ﮔﺮاﻣﯽ و راھﺶ ﭘﺮ رھﺮو ﺑﺎد

ﻧﺎھﯿﺪ ام  .ک
ﯾﺎد رﻓﯿﻖ ﻣﯿﻨﺎ ﮔﺮاﻣﯽ و راھﺶ ﭘﺮ رھﺮو ﺑﺎد.
ﺑﮫ ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﺰﯾﺰ و ﯾﺎران ﻣﺒﺎرز ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ.
ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﯾﮑﯽ از ﯾﺎران ﻣﺒﺎرز و اﺳﺘﻮارش را از
دﺳﺖ داد.
اﻣﺎ اھﺪاف اﯾﻦ رﻓﯿﻖ ﮔﺮاﻣﯽ ھﻤﻮاره در ﻣﺒﺎرزات زﻧﺎن
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

ﻣﺴﻌﻮد و ﻣﯿﻨﺎ
ﻧﺴﺮﯾﻦ ،ﺳﺘﺎره ،ﻣﯿﻨﺎ
ﻧﺎﻣﺶ آﺷﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﯽ ﻧﮕﺎه و ﻟﺒﺨﻨﺪش ﯾﮏ دﻧﯿﺎ ﺧﺎطﺮه
اﺳﺖ .ﺧﺎطﺮه دﯾﺪارھﺎی ﺳﺮزده و ﺷﺎدی آورش ،ﺷﺒﮭﺎی
ﺟﻤﻊ ﮔﻔﺘﮕﻮ ،ﺻﺪای ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺒﺶ در ھﯿﺠﺎن ﺑﺤﺚ ،ﺗﻼش
ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮو ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪش ﺑﺮای ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮭﺘﺮ
و ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﭘﺮﺷﻮر اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﮫ ھﺴﺖ ،در
ﺻﻔﻮف اﻧﺴﺎﻧﮭﺎی آزادﯾﺨﻮاه ﺗﺎ اﻧﺘﮭﺎی ﻣﺒﺎرزه .

ﮔﻼوﯾﮋ ﺣﺴﯿﻨﯽ
دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﯾﺰ  ٨ﻣﺎرس!
ﺑﺎ درودھﺎی ﻓﺮاوان و آرزوی ﺑﮭﺘﺮﯾﻨﮭﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ.
در ﻧﻮﺷﺘﻦ ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﮫ ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ در ﯾﺎدی از رﻓﯿﻖ ﻣﯿﻨﺎ ﺣﻖ ﺷﻨﺎس ﺗﺎﻣﻞ ﮐﺮدم و
اﯾﻦ ﺗﺎﻣﻞ ﺑﺪان ﺳﺒﺐ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﻨﺪه ﺳﻌﺎدت آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن را ﻧﺪاﺷﺘﻢ.
در ﻓﺎﺻﻠﮫ ﭼﻨﺪ روز اﺧﯿﺮ ﮐﮫ ﺧﺒﺮ ﻣﺮگ ﻧﺎﺑﮭﻨﮕﺎم اﯾﻦ رﻓﯿﻖ ﮔﺮاﻣﯽ و
ﮔﺮاﻧﺒﮭﺎ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ ،از ﺻﻔﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ اﯾﺸﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻨﯿﺪم و ﺧﻮاﻧﺪم .ﯾﻘﯿﻨﺎ
ﻣﺮگ ﻣﯿﻨﺎ ﺿﺎﯾﻌﮫ ای ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮای ﺟﻨﺒﺶ رھﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ ﺳﺘﻤﺪﯾﺪ ﮔﺎن ﺑﻮده و
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﺑﮫ زﻋﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺑﺎب ﻣﺮگ ﻣﯿﻨﺎی ﻋﺰﯾﺰ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﻣﯿﻨﺎ
ﺑﺎورھﺎﯾﺶ را زﻧﺪﮔﯽ و زﻧﺪﮔﯿﺶ را وﻗﻒ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﺎورھﺎﯾﺶ ﮐﺮد و
ﺑﮫ آن ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪ.
از ﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ ﻣﺮگ ﺑﺎﺑﮭﻨﮕﺎم رﻓﯿﻖ ﻣﯿﻨﺎ ﺣﻖ ﺷﻨﺎس را ﺑﮫ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ دوﺳﺘﺎن و
ھﻤﺮزﻣﺎن و ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻧﺎن و ﻣﺮدان آزادﯾﺨﻮاه ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ و ﻣﻦ را در
ﻏﻢ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺧﻮد ﺷﺮﯾﮏ ﺑﺪاﻧﯿﺪ .ﻣﯿﻨﺎ از ﻣﯿﺎن ﻣﺎ رﻓﺖ وﻟﯽ ﺑﮫ ﻗﻮل دوﺳﺖ
ﻋﺰﯾﺰی ﮐﮫ ﻧﻮﺷﺖ ﻣﯿﻨﺎی ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﭼﻮن ﯾﺎدت
ھﻤﯿﺸﮫ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ زﻧﺪه و راھﺖ ﭘﺮ رھﺮو اﺳﺖ.

ﺑﮫ اﻣﯿﺪ رﺳﯿﺪن ﺑﮫ آرﻣﺎﻧﮭﺎﯾﻤﺎن ﮐﮫ از آرﻣﺎﻧﮭﺎی واﻻی رﻓﯿﻖ ﻣﯿﻨﺎ
ﺣﻖ ﺷﻨﺎس ﺑﻮد.

اﺳﺘﮑﮭﻠﻢ ژاﻧﻮﯾﮫ ٢٠١١

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٣

ﺻﻔﺣﮫ ٣٤

طﺎھﺮه  -خ

از دوﺳﺘﺎن ﻣﯿﻨﺎ از اﯾﺮان

ﻣﺮﺟﺎن اﻓﺘﺨﺎری آذر ،ﻟﯿﻼ و ھﻤﮫ رﻓﻘﺎی  ٨ﻣﺎرس
رﻓﺘﻦ ﻣﯿﻨﺎ ﺷﺪﯾﺪا ﻣﺮا اﻧﺪوھﮕﯿﻦ ﮐﺮد .اﮐﻨﻮن در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ از دﺳﺖ دادن رﻓﯿﻘﯽ
ﻣﺜﻞ ﻣﯿﻨﺎ ﺑﺮای ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﮫ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺎ

ﺧﻄﺎب ﺑﮫ ﻣﯿﻨﺎ

ﺑﻮﺟﻮد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﯿﻨﺎ ﻧﯿﺎز دارد .از دﺳﺖ دادن ھﺮ رﻓﯿﻘﯽ دردﻧﺎک اﺳﺖ ،ﺑﺨﺼﻮص

ﺑﺎ دﯾدار و ﻣﺻﺎﺣﺑﺗت و ﺑﺎ ﯾﺎد ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺷﻣﺎﯾﺎن

وﻗﺘﯽ ﺑﮫ وﺿﻌﯿﯿﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﮐﮫ طﯿﻒ راﺳﺖ ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و

ﮐﻼم در ﻣن ﺟوﺷﯾد:

ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .ﺑﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻼش ﺳﺎﯾﺮ رﻓﻘﺎ ﺟﺎی ﻣﯿﻨﺎ در ﺑﯿﻦ

آرام آرام ،آھﺳﺗﮫ

زﻧﺎن ﻣﺒﺎرز و رادﯾﮑﺎل ﺧﺎﻟﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺑﮫ اﻣﯿﺪ دﯾﺪار ﺷﻤﺎ  ١٠ژاﻧﻮﯾﮫ ٢٠١١

از دﯾر ﺑﺎز
از دورھﺎی دور

ﺻﺎدق ﺻﺎدﻗﯽ

اﺑرھﺎی ﺗﯾره ی ﺳﯾﺎه ﺑﺧﺗﯽ ﻣرا

ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺗﺎﺳﻒ اﻓﺘﺨﺎر آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن را ﻧﺪاﺷﺘﻢ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮاﯾﺸﺎن

ﮔذر ﮐردی

ﺑﻌﻨﻮان ﮐﺴﯽ ﮐﮫ از دھﮫ  ٥٠ﻓﻌﺎل ﺑﻮده و ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ ﻓﺮاوان را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﮫ و

ای ﺧورﺷﯾد ﺗﺎﺑﺎن آﺳﻣﺎن زﻧدﮔﯽ
ﮔرﻣﯽ ﺑﺧﺷﯾدی وﺟود ﺳرﻣﺎ زده ی ﻣرا
و ﺧون در رﮔﮭﺎﯾم ﺑﮫ ﺟرﯾﺎن اﻧداﺧﺗﯽ

ﺣﺎﻣﻞ ﮐﻮھﯽ از ﺗﺠﺎرب ﺗﻠﺦ و ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻮده و در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺣﺰب و ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ھﺸﺖ
ﻣﺎرس ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﻋﮭﺪه داﺷﺘﮫ ﻣﺘﺎﺛﺮﺷﺪم و ﺗﻨﮭﺎ ﻗﺼﺪم اﺑﺮاز ھﻤﺪردی ﺑﻮد و ﺑﺲ.
١٣/٠١/ ٢٠١١

و ﭘﯾﺎم آور
ره آوردی ﻧوﯾن و روان ﮔﺷﺗﯽ
ﮔذر ﮐن ھﻣﯾﺷﮫ
ﺑﯾﺎ و ﮔذر ﮐن و ﺑر ﻣن ﺑﺗﺎب
ﺗﺎ دﺳت در دﺳت ھم
ﺑﮫ ﺳﻔری دور و دراز روﯾم
ﭘﺎﯾﮑوﺑﺎن و ﺷﺎدی ﮐﻧﺎن
ﺑﺳوی ﺷﮭر ﺑزرگ ﭼراﻏﺎﻧﯽ ﻣﺎن

زﻣﺎن ﻣﺴﻌﻮدی
رﻓﻘﺎی ﮔﺮاﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ھﺸﺖ ﻣﺎرس
ﻣﻦ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﻤﺎ رﻓﻘﺎی ﻋﺰﯾﺰم در ﻏﻢ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ رﻓﯿﻖ ﻣﯿﻨﺎ ﺷﺮﯾﮏ ﻣﯿﺪاﻧﻢ.
اﻧﺪوه ﻗﻔﺪان اﯾﻦ رﻓﯿﻖ ﮔﺮاﻣﯽ ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ زﻧﺎن ﺟﮭﺎن را ﺑﮫ ﻧﯿﺮو ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده و
ﻣﺸﺘﺮﮐﺎ در راه اھﺪاف او ﻗﺪم ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﺮداﺷﺖ .دﺳﺘﮭﺎﯾﺘﺎن را ﺑﮫ ﮔﺮﻣﯽ ﻣﯽ ﻓﺸﺎرم.
ﻣﺎ ﭘﺮﭼﻢ رﻓﯿﻖ ﻣﯿﻨﺎ را اﻓﺮاﺷﺘﮫ ﺧﻮاھﯿﻢ داﺷﺖ!ﯾﺎدش ﮔﺮاﻣﯽ !
ھﺎﻣﺒﻮرگ ﯾﺎزده ﻣﺎرس ٢٠١١

ﭼراﻏﺎﻧﯽ ،ﺑﺎ ﭼراﻏﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎره ی
اﺷﮑﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ از دﯾده ی ﻣﺎ
و در دل ھﺎﯾﻣﺎن رﯾﺧﺗﯾم
ھﻣﮫ ی ﻣﺎ
ﻣﺎ ھﺎ و ﻣﺎدراﻧﻣﺎن

زھﺮه ﺳﺘﻮده
رﻓﻘﺎی ﻋﺰﯾﺮ ﺑﺎ ﺳﻼم دﺳﺘﺘﺎن را ﺑﮫ ﮔﺮﻣﯽ ﻣﯽ ﻓﺸﺎرم و از دﺳﺖ دادن ﭼﻨﯿﻦ رﻓﯿﻖ
ﻣﺒﺎرزی را ﺑﮫ ﺧﺎﻧﻮاده ،دوﺳﺘﺎن و ﺑﺨﺼﻮص ﺑﮫ ﻣﺒﺎرزان ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﻢ ١١ .ژاﻧﻮﯾﮫ ٢٠١١

و ھﻣﮫ ی
ﺧوﯾﺷﺎن و ﮐﺳﺎن ﻣﺎن

ﻧﺎھﯿﺪ از آﻣﺮﯾﮑﺎ

اﺷﮑﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ رﯾﺧﺗﯾم

دوﺳﺘﺎن و رﻓﻘﺎی ﻋﺰﯾﺰ
از دﺳﺖ دادن رﻓﯿﻖ ﻣﯿﻨﺎ را ﺑﮫ ھﻤﮫ ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ.
ﯾﺎدش ﮔﺮاﻣﯽ و راھﺶ ﭘﺮ رھﺮو ﺑﺎد ١٢ژاﻧﻮﯾﮫ ٢٠١١

از رﻧﺟﮭﺎ و ﻣﺎﺗم ھﺎﯾﯽ
ﺑﮫ ﻗدﻣت ﺗﺎرﯾﺦ ﻋظﯾم اﻧﺳﺎن
در ﺷﺑﮭﺎﯾﯽ ﺗﺎرﯾﮏ و روزھﺎﯾﯽ ﭘر از
درد و رﻧﺞ
و از ﺣرﮐت ﺑﺎز ﻧﺎﯾﺳﺗﺎدﯾم
ﺑﮫ اﻣﯾد ﺷﮭر ﺑزرگ ﭼراﻏﺎﻧﯽ ﻣﺎ

اﻟﮭﮫ اﻣﺎﻧﯽ
ﺧﻮد را در ﻏﻢ ﺷﻤﺎ ﺷﺮﯾﮏ ﻣﯽ داﻧﻢ  .ﺑﺎ ﻣﮭﺮ
 ١١ژاﻧﻮﯾﮫ ٢٠١١

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٣

ﭘﻴﺎﻡ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺑﮑﺎﻩ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻳﺎﺩ ﺑﻮﺩ ﻣﻴﻨﺎ
در ﭘراﺗﯾﮏ ﻣﺑﺎرزات زﻧﯽ ﺟدی و ﭘﯾﮕﯾر ،ﺑﺎ دﺳﺗﺎﻧﯽ
ﭘراز ﺗﺟرﺑﮫ از ﻣﯾﺎن ﻣﺎ رﻓت.
زﻧﯽ وﻓﺎدار ﺑﮫ آرﻣﺎنھﺎی ﺧود ،ﻗوی و ﻣﺻم ازﻣﯾﺎن
ﻣﺎ رﻓت.
در راھﯽ ﺑس ﺳﺧت و ﻧﺎھﻣوار ﺑرای رﯾﺧﺗن ﺑذر "ﺑراﺑریﺧواھﯽ زن

ﺻﻔﺣﮫ ٣٥
ﻧﺳرﯾن )ﻣﯾﻧﺎ( ﺑرای ﻣن ﻧﻣوﻧﮫ زﻧﯽ ﻣﺑﺎرز و ﭘﯾﮕﯾر اﺳت.
زﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻣﺎم زﻧدﮔﯾش را ﺑرای آرﻣﺎﻧش ﮔذاﺷت و ھﯾﭻ ﮔﻠﮫ و
ﺷﮑﺎﯾﺗﯽ ﻧﯾز ﻧداﺷت .زﻧﯽ ﮐﮫ روﺣﯾﮫ اش ﻧﻣوﻧﮫای اﺳت ،درﻣﯾﺎن
ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی دﯾﮕرﻣﺑﺎرزات ،ﺑرای ﯾﺎدﮔﯾری و ﻋﻣل ﮐردن.
ﺑﮫ ﻓرزﻧدش ،ھﻣﺳرش ،ﯾﺎراﻧش ،ﺟﻧﺑش زﻧﺎن و ﺟﻧﺑش ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾران
ﺗﺳﻠﯾت ﻋرض ﻣﯽ ﮐﻧم.

راھش را ﺑﯽ وﻗﻔﮫ اداﻣﮫ ﺧواھﯾم داد!
ﭘﯾﺎﻣش را ﺑﯽوﻗﻔﮫ ھمﭼﻧﺎن ﻓرﯾﺎد ﺧواھﯾم ﮐرد!
 ١٩ژاﻧوﯾﮫ ٢٠١١

و ﻣرد" ﺑﺳﯾﺎر زﺣﻣت ﮐﺷﯾد ،ﺑﺎ دﺳﺗﺎن ﻗوی و وﻓﺎدار ﺑﮫ آرﻣﺎن ھﺎﯾش،
و ﺑﺎ ﺳراﻧﮕﺷﺗﺎﻧش اﯾن راه را ﺷﺧم زد و ﭘﯾﮕﯾراﻧﮫ راه را ھﻣوار ﮐرد.
راه را ﺑرای ﻏﻧﭼﮫھﺎی ﺟوان ،ﺑرای ﻧﺳل ﺑﻌدی ،ﺑﺎزﮐرد ،راھﯽ ﭘراز
ﺳﻧﮕﻼخ ﺑﺎﯾد ﺳﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷد .راھﯽ ﮐﮫ ﻓﻣﯾﻧﯾﺳم ﮐﺞ و ﻣﺎًﻣوج ،ﻧﻣﺎﯾﻧده-

ﺍﲢﺎﺩ ﺑﻴﻦ ﺍﳌﻠﻠﯽ ﺩﺭ ﲪﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ

ﮔﯽ ﻣﺑﺎرزات "ﺑراﺑری طﻠﺑﺎﻧﮫ" را ازآن ﺧود ﻣﯽداﻧد و "ﺳﺑز ﺑﯽ

ﺑﮫ ﯾﺎد رﻓﯿﻖ ﻣﯿﻨﺎ ﺣﻖ ﺷﻨﺎس زﻧﯽ اﻧﺘﺮ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖ

ﺳﺑزﯾﻧﮫ" را در اﺻﻼﺣﺎت ﺧﺎرج و داﺧل ﮐﺷورﺗﺑﻠﯾﻎ ﻣﯽﮐﻧد و آب در
ﺳﯾﻣﺎن ﺣﻔظ و ﻧﮕﮭداری ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽرﯾزد ،راھﯽ ﮐﮫ ﻓﻣﯾﻧﯾﺳم

ﭼﮫ ﻏﻢ اﻧﮕﯿﺰ و طﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯿﻨﺎ اﯾﻦ ﯾﺎر و ﯾﺎور زﻧﺎن ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه

اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ روﺳری و ﺑﯽ روﺳری ،ﻟﯾﺑراﻟﯾﺳم را درﻣﯾﺎن زﻧﺎن ﺗﺑﻠﯾﻎ

ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﻧﺎﮔﺎه در ﮔﻮﺷﮫ ای از ﺟﮭﺎن ﭼﺸﻢ ﻓﺮو ﺑﺴﺖ.

ﻣﯽﮐﻧد .ﻧﺳرﯾن )ﻣﯾﻧﺎ( درﮐﻧﺎر دﯾﮕر زﻧﺎن ﻣﺑﺎرز ،ازﺧودﮔذﺷﺗﮫ و از

زﻣﺎن زﯾﺎدی ﻻزم ﻧﺒﻮد ﮐﮫ ﺗﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﮫ ﺟﺪﯾﺖ و ﺟﺴﺎرﺗﺶ ﭘﯽ ﺑﺒﺮد.

ﺧود رھﺎ ﺷدهای ﻣﺎﻧﻧد آذر درﺧﺷﺎن ،ﻟﯾﻼ ﭘرﻧﯾﺎن و ﺑﺳﯾﺎری از

او ھﻤﯿﺸﮫ ﻟﺒﺨﻨﺪ و ﺷﺎدی ﺑﺮ ﭼﮭﺮ ه اش ﺟﺎری ﺑﻮد .او ھﻤﻮاره در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ

ﻋزﯾزان دﯾﮕر ،راه را ﺳﺎﺧت وﻟﯽ ﺟﺎن را ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﮔذاﺷت،

ﺑﺮای آزادی از ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪ ﺧﺮاﻓﮫ و اﺳﺘﺜﻤﺎر ھﺮ ﺧﻄﺮی را ﺑﮫ ﺟﺎن ﻣﯽ ﺧﺮﯾﺪ

راه را ﺳﺎﺧت و ﺟﺎن را ﺑﺎﺧت.

ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﺑﮫ ﻣﺴﺎﺋﻞ روز ﺟﻨﺒﺶ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی و زﻧﺎن را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﺮد.

اﻣﺎ ﯾﺎدش ﻣﺎﻧد .راھش ﻣﺎﻧد ،در روزﮔﺎری ﮐﮫ ﺳﯾﮫروزی و ﻧﮕون

ﻣﯿﻨﺎ ﺑﯿﺶ از ﭼﮭﺎر دھﮫ ﭼﮫ در زﻣﺎن رژﯾﻢ ﺷﺎه و ﭼﮫ در ﺟﻤﮭﻮری

ﺑﺧﺗﯽ درﺑﯾن زﻧﺎن زﺣﻣﺗﮑش و ﮐﺎرﮔر ،زﻧﺎن اﻗﺷﺎر ﮐم درآﻣد ﺟﺎﻣﻌﮫ

اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ،ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ اﺟﺤﺎﻓﺎت ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری

ﮐﮫ ﮐم ﻧﯾﺳﺗﻧد ،ﺑﮫ ﻣﻘوﻟﮫای ﻋﺎدی ﺗﺑدﯾل ﺷدهاﺳت ،در اﯾن روزﮔﺎر،

ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮد.

ﻣﺑﺎرزه ﺑﯽاﻣﺎن ﻧﺳرﯾن و ھﻣرزﻣﺎﻧش ﺿرورﺗﯽ اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾراﺳت.
ﻧﺳرﯾن از ﭘراﺗﯾﮏ ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﻣﯽ آﻣد ،ھرروز را در ﮐﻧﺎر زﻧﺎن طﯽ
ﻣﯽﮐرد ،ﺑﺎ زﻧﺎن درزﻧدﮔﯽ روزﻣره ارﺗﺑﺎط داﺷت ،ﻣﺳﺎﺋل و
ﻣﺷﮑﻼﺗﺷﺎن ،ﺳﻧتھﺎی ﺧﺎﻧوادﮔﯽﺷﺎن ،ﺑرﺧورد ﺑﮫ دﺧﺗران ﺟوان و
راﺑطﮫ زن و ﻣرد زﻧﺎن زﺣﻣﺗﮑش را از ﻧزدﯾﮏ ﻟﻣس ﮐرده ﺑود و
روﺣﯾﮫ زﻧﺎن زﺣﻣﺗﮑش را ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐرد .ازدل زﻧﺎن
زﺣﻣﺗﮑش ﻣﯽ ﮔﻔت و از درون آﻧﺎن ﺗﻌرﯾف ﻣﯽﮐرد .ﺧودش ﻧﯾز
زﺣﻣت ﮐﺷﺎن ﺑﮫ ﯾﺎری زﻧﺎن ﺑﯽ ﭘﻧﺎه ﻣﯽ ﺷﺗﺎﻓت.
ﺣﺿورش درروزھﺎی اول درﺳت ﮐردن "ﮐﻣﯾﺗﮫ زﻧﺎن ھﺷت ﻣﺎرس"
ﺑراﯾم ﺟﺎﻟب ﺑود .ﺧﯾﻠﯽ ﻣﺣﮑم ﺣرف ﻣﯽ زد ،اﻣﺎ از ﻻﺑﻼی ﮐﻼم ﺟدی
و ﻣﺣﮑﻣش ،ﺻﻣﯾﻣﯾﺗﯽ را ﻣﯾﺗواﻧﺳﺗم اﺣﺳﺎس ﮐﻧم .اﻣﺎ ھرﮔز ﻧﺗواﻧﺳﺗﯾم،
ﺑﺎ دﻟﯽ آرام و ﮐﻣﯽ آﺳﺎﯾش از ﺟﻧﺎﯾﺎت رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ زن
ﺳﺗﯾزاﯾران ،ﻧﻔﺳﯽ راﺣت ﺑﮑﺷﯾم و ﻟﺣظﮫای را ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر
ﺑﭘردازﯾم .ﻧﯾﻣﺗوان ﻣﺑﺎرزات ﻣﯾﻧﺎ را دراﯾن دوران ﺑﯽﻋداﻟﺗﯽ ﻣطﻠﻘﮫ و
ﺧودﮐﺎﻣﮕﯽ رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓت.

ﻣﯿﻨﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﻌﺎل ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن در ﺑﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق زﻧﺎن در
اﯾﺮان و اﻓﻘﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺖ.
اﺗﺤﺎد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎرﮔﺮان در اﯾﺮان ﯾﺎد اﯾﻦ رﻓﯿﻖ ﻣﺒﺎرز
را ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺘﮫ و از دﺳﺖ دادن اﯾﻦ ﻣﺒﺎرز راه آزادی و ﺑﺮاﺑﺮی را ﺑﮫ
ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﺒﺎرزان راه آزادی زن از ﻗﯿﺪ و ﺧﺮاﻓﮫ و ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ

ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ .ﯾﺎدش ﮔﺮاﻣﯽ ﯾﺎد

***************************
ﺳﮭﺮاب ﺳﮭﺮاﺑﯽ
ﺧﺒﺮ درﮔﺬﺷﺖ ﺳﺘﺎره ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺎ را ﻏﻤﮕﯿﻦ و ﺳﻮﮔﻮار ﻧﻤﻮد .ﻋﻈﻤﺖ وﺟﻮد
ﺳﺘﺎره آن ﭼﻨﺎن ﺑﻮد ﮐﮫ ھﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ھﺮ ﻣﻘﺎم و اﻧﺪﯾﺸﮫ را در اوﻟﯿﻦ ﻟﺤﻈﺎت
دﯾﺪارش ﻣﺘﺎﺛﺮ و ﻣﺠﺬوب ﺧﻮد ﻣﯽ ﻧﻤﻮد ،ﻣﻦ ﺧﻮد از ﺟﻤﻠﮫ اﻓﺮادی ﺑﻮدم ﮐﮫ
در اوﻟﯿﻦ ﺳﺎﻋﺎت دﯾﺪار ﺣﯿﺮان روﺣﯿﮫ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾﻦ ﺷﯿﺮ زن ﻣﺒﺎرز و ﺟﺪا ﮐﻢ
ﻧﻈﯿﺮ ﺷﺪم.ﯾﺎدش ﮔﺮاﻣﯽ و راھﺶ اداﻣﮫ راھﻤﺎن  ٢٦ژاﻧﻮﯾﮫ ٢٠١١

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٣

ﺻﻔﺣﮫ ٣٦

ﺗﺮاب ﺣﻖ ﺷﻨﺎس

ﭘﺮواﻧﮫ ﻗﺎﺳﻤﯽ و ﺟﺎﺑﺮ ﮐﻠﯿﺒﯽ

ﺑﮫ رﻓﻘﺎی ﻣﺑﺎرز در ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن  ٨ﻣﺎرس

ﺑﺎ ﺗﺎﺳﻒ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﮫ رﻓﯿﻖ ﻣﯿﻨﺎ ﺣﻖ ﺷﻨﺎس ،ﻣﺒﺎرز ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و

) اﯾراﻧﯽ -اﻓﻐﺎﻧﯽ( و ﺑﮫ ﯾﺎد رﻓﯾﻘﯽ ﮐﮫ ﺟﺎﯾش ﺧﺎﻟﯽ ﺳت

ﻓﻌﺎل ﺟﻨﺒﺶ آزادی و رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن در ﮔﺬﺷﺘﮫ اﺳﺖ .از دﺳﺖ دادن ﯾﮏ رﻓﯿﻖ

از روزی ﮐﮫ ﻓﻘدان ﺗﺄﺳف اﻧﮕﯾز رﻓﯾﻘﺗﺎن ﻣﯾﻧﺎ ﺣق ﺷﻧﺎس را

ﻣﺒﺎرز ،ﺑﻮﯾﮋه در دوراﻧﯽ ﮐﮫ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮﻣﯽ ﺑﮫ

اﻋﻼم ﮐرده اﯾد ﭼﻧد ﻧﻔر از دوﺳﺗﺎن از ﻣن ﭘرﺳﯾده اﻧد ﮐﮫ آﯾﺎ ﺑﯾن

ﮐﺎدرھﺎی ورزﯾﺪه و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﮫ دارد ،ﺑﺮای ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺿﺎﯾﻌﮫ ای

ﻣن و او راﺑطﮫ ای ﺧوﯾﺷﺎوﻧدی وﺟود داﺷﺗﮫ اﺳت؟ ﭘﺎﺳﺦ ﻣن

ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽ رود .ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ رﻓﻘﺎی ﻣﺒﺎرزی ﭼﻮن ﻣﯿﻨﺎ را

ﺗﺄﮐﯾد ﺑر وﺟود ﭘﯾوﻧدی ﻧﯾروﻣﻧدﺗر از ﺧوﯾﺷﺎوﻧدی ﺳت .ﭘﯾوﻧد

رﻓﻘﺎی دﯾﮕﺮی ﭘﺮ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد و راه او را ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﺧﺎﻟﯽ از

وﻓﺎداری ﺑﮫ آرﻣﺎن رھﺎﯾﯽ ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ،ﭘﯾوﻧد

اﺳﺘﺜﻤﺎر و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ،اداﻣﮫ ﺧﻮاھﻨﺪ داد .ﯾﺎدش ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎد!

ﻣﻘﺎوﻣت درﺑراﺑر اﻣواج ﺳﺎزش و ﺗﺳﻠﯾم ﮐﮫ از ھر ﺳو ﻣﯽ وزد،
ﭘﯾوﻧد اﻣﯾد و ﮐوﺷش ﻓروﺗﻧﺎﻧﮫ ،ﻣﺟداﻧﮫ و ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ ﺑرای رھﺎﯾﯽ

ﻟﯿﻼ داﻧﺶ

زﻧﺎن و ھﻣﮫء ﺳﺗﻣدﯾدﮔﺎن ،ﭘﯾوﻧدی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺟﺎن درآﻣﯾﺧﺗﮫ اﺳت.

ﻣﯿﻨﺎ ﺣﻖ ﺷﻨﺎس ﯾﮑﯽ از زﻧﺎن ﻧﺴﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎ ھﺮ ﻗﻠﻤﯽ ﻧﺎﭼﺎر از ﺛﺒﺖ

ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﺎ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧم ﺧود را ﻗوم و ﺧوﯾش او و ﺷﻣﺎ ﺑداﻧم؟

ﺗﻼش ھﺎ و ﭘﻮﯾﺶ ھﺎﯾﺸﺎن در ﯾﮑﯽ از ﺳﯿﺎھﺘﺮﯾﻦ دوره ھﺎﺳﺖ .ﻣﯿﻨﺎ ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ

ﻣرا در ﻏم ﺧود و ﮔراﻣﯾداﺷت رﻓﯾق ﻣﯾﻧﺎ ﺷرﯾﮏ ﺑداﻧﯾد .ﻣﻣﻧون

ﯾﮑﯽ از آﻧﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ در داﻻن ھﺎ ودھﻠﯿﺰھﺎی اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎ دادن ﺷﺎﻧﮫ ﺑﺰﯾﺮ ﺑﺎر

ﻣﯽ ﺷوم.

ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﻼش ﺑﺮای رھﺎﯾﯽ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﺷﮑﺴﺘﻦ ﭘﯿﮑﺮ در ﭼﻨﮕﺎل ﺑﯿﻤﺎری و ﻣﺮگ
از ﭘﺎی ﻧﻨﺸﺴﺖ .در ﻏﻢ درﮔﺬﺷﺖ اﯾﻦ زن ﻣﺒﺎرز ﺷﺮﯾﮑﻢ .ژاﻧﻮﯾﮫ ٢٠١١

ﻓﯿﺮوزه راد
ﺑﺎ ﺳﻼم ﺗﻼش ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ آزاد و ﺑﺮاﺑﺮ و دور از

 ١٤ژاﻧوﯾﮫ ٢٠١١

ھﻮﺷﻨﮓ ﻣﻌﯿﻦ زاده
ﺑﺎ درود ﻓﺮاوان :ﻣﻦ ھﻢ در اﻧﺪوه ﺷﻤﺎ و ﯾﺎراﻧﺘﺎن از درﮔﺬﺷﺖ
زﻧﺪه ﯾﺎد ﺑﺎﻧﻮ ﻣﯿﻨﺎ ﺣﻖ ﺷﻨﺎس ﺷﺮﯾﮏ ھﺴﺘﻢ.
 ٩ژاﻧﻮﯾﮫ ٢٠١١
ﻧﺎم و ﯾﺎدش ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎد

ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﺗﺒﻌﯿﺾ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﺎ ارزش اﺳﺖ ﺧﺼﻮﺻﺎ در
اﯾﻦ زﻣﺎن ﮐﮫ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻤﺒﻮدش اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد .از دﺳﺖ دادن رﻓﻘﺎﯾﯽ

اﺳﺘﯽ ﭘﯿﺮوﺗﯽ

ﮐﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را در اﯾﻦ راه ﮔﺬاﺷﺘﮫ اﻧﺪ ﺑﺎری ﮔﺮان ﺑﺮ ﻗﻠﺐ ھﻢ راھﺎن

ﺧﺑر ﻣرگ رﻓﯾق ﻋزﯾز ﻣﯾﻧﺎ ﺣق ﺷﻧﺎس را ﭼﻧدی ﭘﯾش ﺷﻧﯾدم ،و
ﺑرای ﺻدﻣﯾن ﺑﺎر ﻗﻠﺑم از دوری و از دﺳت دادن ﻋزﯾزاﻧم
ﺷﮑﺳﺗﮫ ﺷد .اﻣﯾدوار ﺑودم ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗواﻧم در ﻣراﺳم ﺧﺎﮐﺳﭘﺎری
ﻣﯾﻧﺎی ﻋزﯾز ﺷرﮐت ﮐﻧم وﻟﯽ ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ اﻣﮑﺎن ﺷرﮐت در اﯾن
ﻣراﺳم ﺑراﯾم ﻓراھم ﻧﯾﺳت ،ﺑدﯾن ﺟﮭت ﺧواﺳﺗم ﭼﻧد ﮐﻠﻣﮫای ﺑﺎ
ﺷﻣﺎ رﻓﻘﺎ و ھﻣراھﺎن ﻣﯾﻧﺎ در ﺑﺎره ﻣﯾﻧﺎ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺻﺣﺑت ﮐﻧم
.ﻣن ﭼﻧدﯾن روز زﯾر ﯾﮏ ﺳﻘف ﺑﺎ ﻣﯾﻧﺎ زﻧدﮔﯽ ﮐردم ،واﻗﻌﺎ
ﻓﺷرده وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﯾﮏ زن ﻣﺑﺎرز و ﮐﻣوﻧﯾﺳت را ﺑطور ﺑﺎرز
در او دﯾدم .او زﻧﯽ ﺳرﺷﺎر از ﺷور و اﺷﺗﯾﺎق ﺑرای ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ
دﺷﻣﻧﺎن رﯾز و درﺷت ﻣردم ﺗﺣت ﺳﺗم ﺟﮭﺎن ﺑود .زﻧﯽ ﮐﮫ
اﻣﯾدوار ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻋﺎری از ظﻠم و ﺳﺗم ﺑود .آﻧﭼﮫ ﺑﮫ
ﺗواﻧم ﺑطور ﺧﻼﺻﮫ در ﻣورد ﻣﯾﻧﺎ ﺑراﯾﺗﺎن ﺑﺎزﮔو ﮐﻧم ،ھﻧر و
داﻧش وﯾژه ﻣﯾﻧﺎ در ﺷﻧﺎﺧت از وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﻣرد ﺳﺎﻻری و
ﻋﻣﻠﮑرد آن در ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺑﻼﺧص ﺷﻧﺎﺧت او از رﻓﺗﺎر ﻣرد
ﺳﺎﻻراﻧﮫ در ﺻف ﺟﻧﺑش اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺑﯾن روﺷﻧﻔﮑران ﻣرد و
ﻣﭼﻧﯾن ﺟﺳﺎرت ﻣﯾﻧﺎ در ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ھر ﻧوع رﻓﺗﺎر ﻣرد ﺳﺎﻻراﻧﮫ
ﺑود .ﺑﯽ ﮔوﻣﺎن ﯾﺎد و راه ﻣﯾﻧﺎ ھرﮔز ﻓراﻣوش ﻧﺧواھد ﺷد.

ﻣﯽ ﮔﺬارد  .ﯾﺎدش ﮔﺮاﻣﯽ و راھﺶ ﭘﺮ رھﺮو

ﻣﯿﻨﺎ اﺣﺪی
ﭘﯿﺎم ﺗﺴﻠﯿﺖ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﻮاده و ھﻤﺴﻨﮕﺮان ﻣﯿﻨﺎ ﺣﻖ ﺷﻨﺎس
ﺑﺎ ﻛﻤﺎل ﺗﺎﺛﺮ و ﺗﺎﺳﻒ اطﻼع ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﻛﮫ ﻣﯿﻨﺎ ﺣﻖ ﺷﻨﺎس ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺮطﺎن
ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺖ .اﯾﻦ ﯾﻚ ﺗﺮاژدی و ﯾﻚ واﻗﻌﮫ دردﻧﺎك ﺑﺮای ھﻤﮫ ﻛﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﻛﮫ
ﻣﯿﻨﺎ را از ﻧﺰدﯾﻚ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی ﺳﺎزش ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﺣﻜﻮﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﻼش و ﻛﻮﺷﺶ ﻓﺪاﻛﺎراﻧﮫ در دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم،
ﻣﯿﻨﺎ را در ﻗﻠﺐ ﺑﺴﯿﺎری ﺟﺎ داده ﺑﻮد .
از طﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻠﯿﮫ ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﻛﻤﯿﺘﮫ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻠﯿﮫ اﻋﺪام و ﺳﻨﮕﺴﺎر

ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻦ ﻣﯿﻨﺎی ﻋﺰﯾﺰ را ﺑﮫ ھﻤﮫ دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ،ﺑﮫ ﺣﻤﯿﺪ ﺣﻖ
ﺷﻨﺎس ،ﺑﮫ ﺳﯿﻤﺎ ﺑﮭﺎری ﻋﺰﯾﺰ و ﺑﮫ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯿﻨﺎ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﮫ ﺗﺴﻠﯿﺖ
ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ .ﯾﺎد و ﺧﺎطﺮه ﻣﯿﻨﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ھﻤﻮاره ﺟﺎوداﻧﮫ اﺳﺖ .
١١ژاﻧﻮﯾﮫ ٢٠١١

ھﺎﯾﺪه ﺗﺮاﺑﯽ

ﯾﺎران ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯿﻨﺎ ﺣﻖ ﺷﻨﺎس
از ﺷﻨﯿﺪن ﺧﺒﺮ در ﮔﺬﺷﺖ ﻣﯿﻨﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺷﺪم ،ﺗﺎره ﻋﮑﺲ او را ﮐﮫ دﯾﺪم ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪم ﮐﮫ اﯾﻦ زن ﻓﻌﺎل و ﻣﺒﺎرز را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ.
ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ.

 ١١ژاﻧﻮﯾﮫ ٢٠١١

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٣

ﮔﯿﺴﻮ ﺷﺎﮐﺮی

ﺻﻔﺣﮫ ٣٧

ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﻋﺰﯾﺰ ﻋﺎرﻓﯽ

رﻓﻘﺎی ھﺸﺖ ﻣﺎرس  :زﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﭼﻮن ﻣﯿﻨﺎ ﺣﻖ

ﺑﮫ ﯾﺎد اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺮﯾﻒ و دردی ﻣﺸﺘﺮک

ﺷﻨﺎس اﮔﺮ ﭼﮫ دﯾﮕﺮ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﯾﺎدﺷﺎن،

از دﺳﺖ دادن اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺮﯾﻒ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ

ﮐﻮﺷﺶ ھﺎﯾﺸﺎن  ،ﺑﺎورﺷﺎن و ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ھﺎﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻣﺎ و

ارزﻧﺪه ،آﻧﮭﻢ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﮫ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺻﺪاھﺎی

ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ آزادی و ﺑﺮاﺑﺮی طﻠﺒﺎﻧﮫ

ﺳﺮخ و ﻓﺮﯾﺎدھﺎی آزادﯾﺨﻮاھﺎﻧﮫ و ﺑﺮاﺑﺮی

ی زﻧﺎن ھﻤﺮاھﻨﺪ .ﯾﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﻋﺰﯾﺰاﻧﯽ راھﻨﻤﺎ و

طﻠﺒﺎﻧﮫ اﺳﺖ اﻧﺪوھﯽ اﺳﺖ ﺑﺲ ﺑﺰرگ و ﻏﻤﯽ

روﺷﻨﮕﺮ راه ﻣﺒﺎرزان آزادی ﺳﺖ.

اﺳﺖ دردﻧﺎک ﮐﮫ ھﺮ ﺗﺒﺴﻤﯽ را ﺑﺮ ﭼﮭﺮه
ﺧﺎﻧﻮاده اش ،ﯾﺎران و دوﺳﺘﺎﻧﺶ وﯾﺮان ﮐﺮده.

زﯾﺒﺎ ﮐﺮﺑﺎﺳﯽ

رﻓﯿﻖ ﻣﯿﻨﺎ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﺳﺎل ﺑﺎ ﺷﻮر و ﻋﺸﻖ و اﻣﯿﺪ

ﺷﻌﺮ ﺳﻨﮕﺴﺎر را ھﻔﺪه ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺳﺮودهام اﯾﻦ ﺷﻌﺮ

ﺑﮫ ﻓﺮداﺋﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ و ﺳﺮخ ﮐﮫ ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ

ﺷﺎﯾﺪ اﮐﻨﻮن در ﻧﮕﺎه وﯾﺮاﯾﺸﮕﺮ ﻣﻦ ﺑﺴﯽ ﮐﻢ ﺑﯿﺎورد

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن اﺳﺘﺜﻤﺎر و ﺳﺘﻢ ﺳﺮﻧﮕﻮaن و

وﻟﯽ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ھﻨﻮز ﻣﮭﻢ و اﺳﺘﻮارش ﻧﮕﮫ ﻣﯽدارد

ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺟﺎﻧﺎﻧﮫ

ھﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﻮرد اﺳﺖ اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺷﻌﺮ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﺗﺎرﯾﺦ

ﺟﻨﮕﯿﺪ و در زﯾﺮ ﺳﺎﯾﮫ ﻣﺮگ ھﻤﻮاره ﺻﺪای

ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ ﺳﺖ و آﻏﺎز ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺟﺎنھﺎی ﺳﻮﺧﺘﮫ

دادﺧﻮاھﯽ زﻧﺎن و ﺗﮭﯿﺪﺳﺘﺎن زﻣﯿﻦ ﺑﻮد .اﯾﻦ

و زﻧﺎن دﻟﯿﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ در ﺑﺎد .ﻣﯿﻨﺎ ﺣﻖ ﺷﻨﺎس ﯾﮑﯽ از

زن ﺷﺠﺎع و ﻣﺒﺎرز از ھﻤﮫ ﻣﺤﮑﮭﺎی آزﻣﺎﯾﺶ

آن زﻧﺎن ﺑﻮد او آن ھﺰار زن ﯾﺎدش ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎد

ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﺷﮭﺮام ﻧﺠﻔﯽ
درﮔﺬﺷﺖ رﻓﯿﻖ ﻣﯿﻨﺎ ﺣﻖ ﺷﻨﺎس را ﺑﮫ ھﻤﮫ ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﻢ .از دﺳﺖ دادن اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ زﺣﻤﺘﮑﺸﯽ در اﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﮫ ﭼﭗ اﯾﺮان در ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و ﺗﺸﺘﺖ ﺑﮫ ﺳﺮ ﻣﯽ
ﺑﺮد ،ﺿﺮﺑﮫ ای ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﮫ ﺟﻨﺒﺶ آزادی ﺧﻮاھﯽ
ﻣﺮدم اﯾﺮان و ﻣﺒﺎرزه طﺒﻘﺎﺗﯽ در اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﯾﺎدش ﺟﺎوداﻧﮫ ﺑﺎد.

ﻣﺴﻌﻮد
ﭼﮫ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﭘﺮ ﻣﻌﻨﯽ و ﻟﺒﺮﯾﺰ از اﺣﺴﺎس :ﻗﻄﺮه اﺷﮑﮭﺎی
ذﻻل ﮐﮫ از ﭼﺸﻢ ھﺎی ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان روان اﺳﺖ را ﺑﮫ
ﻧﺮﻣﯽ و ﻣﺤﺒﺖ از ﭼﮭﺮه دردﻣﻨﺪﺗﺎن ﭘﺎک ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و ﮔﻮﻧﮫ
ھﺎی ھﻤﮫ ﺷﻤﺎ رﻓﻘﺎ را ﺑﻮس ﺑﺎران ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
ﯾﺎدش و راھﺶ ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎد

آﻟﯽ

ﺳﺨﺖ و ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و
ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ زﯾﺴﺘﻦ را ﻣﺼﻤﻢ و اﺳﺘﻮار ﺗﺮﺟﯿﺢ داد
ﺑﮫ ﺗﻦ ﺧﻮاری و ذﻟﺖ ﮐﺸﯿﺪن .روح ﺑﻠﻨﺪ و
ﺳﺮﮐﺸﺶ ﺑﮭﻤﺮاه ﻋﺸﻖ ﺳﺮخ و ﺑﯿﻤﺮزش ﺑﮫ
ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ از
ﻣﺮزھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﻮد و ﺑﮫ
ﺷﻌﺎر ﮐﺎرﮔﺮان ﺟﮭﺎن ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ.
ﻣﻦ ﺧﻮدم را ھﻤﺪرد ﺧﺎﻧﻮاده اش ،ﯾﺎراﻧﺶ و
دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﻣﯿﺪاﻧﻢ و در ﻏﻢ و اﻧﺪوھﺸﺎن
ﺷﺮﯾﮏ .در ﭘﺎﯾﺎن اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و ﺷﮑﯿﺒﺎﺋﯽ را

ﺑﺼﯿﺮ ﻧﺼﯿﺒﯽ
ﯾﺎران وھﻤﺮاھﺎن ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن
ھﺸﺖ ﻣﺎرس ) اﯾﺮان  -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن(
از طﺮف ھﻤﮑﺎراﻧﻢ در ﻧﺸﺮﯾﮫ
»ﺳﯿﻨﻤﺎی آزاد «وﺧﻮدم ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ
ﻏﻢ اﻧﮕﯿﺰ»ﻣﯿﻨﺎ ﺣﻖ ﺷﻨﺎس« را ﺑﮫ
ﺷﻤﺎ و ھﻤﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﺑﺎ
اﻧﺪوه ﺑﺴﺒﺎر ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ.
در ﺷﺮاطﯽ ﮐﮫ ﺑﺨﺸﯽ از زﻧﺎن ﻧﺎ
آﮐﺎه و ﯾﺎ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺷﺒﮫ اﺻﻼح
طﻠﺒﺎن زﯾﺮ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﺎرزه! ﺑﺎ ج.
اﺳﻼﻣﯽ در راه ﺑﻘﺎی اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻧﺎ
اﻧﺴﺎن ﺑﮫ ﺳﺒﺰ ﺳﯿﺪی ﻣﻠﺒﺲ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺣﻀﻮر زﻧﺎﻧﯽ ﺷﺠﺎع  ،ﻣﺒﺎرز و
آﮔﺎه ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ
ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ارزش ﺑﺴﯿﺎر
دارد.
درﯾﻎ ﮐﮫ ﻣﯿﻨﺎ ﺣﻖ ﺷﻨﺎس دﯾﮕﺮ در
ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺣﺘﻢ دارم ﮐﮫ ﯾﺎران  ٨ﻣﺎرس ﺑﺎ
ﺗﻮان و اﻧﺮژی ﺑﺴﯿﺎر راه و ﮐﺎر
ﻣﯿﻨﺎ را اداﻣﮫ ﻣﯽ دھﻨﺪ ،ﻣﺎ را در
ﻏﻢ و دردﺗﺎن ﺳﮭﯿﻢ ﺑﺪاﻧﯿﺪ .
ﺳﺮدﺑﯿﺮ ﻧﺸﺮﯾﮫ ﺳﯿﻨﻤﺎی آزاد

ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده و ﯾﺎراﻧﺶ را آرزوﻣﻨﺪم.

 ١٣ژاﻧﻮﯾﮫ٢٠١١

 ١٣ژاﻧﻮﯾﮫ ٢٠١١

ﻧﺎﺻﺮ ﻣﮭﺎﺟﺮ

ﺿﻤﻦ ﺗﺴﻠﯿﺖ ﺑﮫ دوﺳﺘﺎن و ﻣﺒﺎرزﯾﻦ راه

ﭼﮫ ﺧﺒﺮ ﺑﺪی! ﭼﮫ روزھﺎی ﺑﺪی!

آزادی اﻣﯿﺪ ﮐﮫ راھﺶ ﭘﺮ رھﺮو ﺑﺎد

زﺑﺎﻧﻢ در دھﺎن ﻧﻤﯽ ﭼﺮﺧﺪ و اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﻢ

در ﻓﻘﺪان اﯾﻦ ﻣﺒﺎرز ﺑﺮای ھﻤﮫ ﺻﺒﻮری

ﺑﺮ ﺻﻔﺤﮫ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﯽ ﻟﺮزد.

آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﻢ

ﻣﺼﯿﺒﺖ از ﭘﯽ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺗﺎ ﮐﯽ ؟ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ؟
 ٩ژاﻧﻮﯾﮫ ٢٠١١

ﻣﺮﺟﺎن اﻧﺼﺎری
ﺑﺎ درود
دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﯾﺮ و رﻓﻘﺎ
ﺑﺎ اﺑﺮاز ﺗﺎﺳﻒ از ،از دﺳﺖ دادن ﯾﺎر
ﻣﺒﺎرزی دﯾﮕﺮ را ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ.
 ١٢ژاﻧﻮﯾﮫ ٢٠١١

ﺷﮭﯿﻦ ﺣﯿﺪری:
دوﺳﺘﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﻏﻢ از دﺳﺖ دادن رﻓﯿﻖ ﻣﺒﺎرز ﻣﯿﻨﺎﺣﻖ ﺷﻨﺎس ﺑﺮ دل ھﻤﮕﯽ ﻣﺎ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ھﻤﮫ دوﺳﺘﺎن ﻧﺰدﯾﮏ و ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﺸﺎن
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎی ﻣﺒﺎرز .ﻣﻦ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻏﻢ ﺑﺰرگ را ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ .آرزوی ﻣﺘﺤﻘﻖ ﺷﺪن آرزوھﺎی واﻻی آن رﻓﯿﻖ را دارم

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٣

ﺻﻔﺣﮫ ٣٨

ﺛﺮﯾﺎ ﻓﺘﺎﺣﯽ ،ﻓﺮﯾﺪه رﺿﺎﯾﯽ ،ﺻﺪﯾﻘﮫ ﻣﺤﻤﺪی

اﺧﮕﺮﻓﺮزاﻧﮫ

ﻣﯾﻧﺎ،ﺳﺗﺎره ﺑود:

ﺑﺎ ﻧﺴﺮﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰ )ﻣﯿﻨﺎ ﺣﻖ ﺷﻨﺎس (

ﯾك دم درﯾن ظﻼم درﺧﺷﯾد و ﺟﺳت و رﻓت

در ھﻔﺘﻤﯿﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ  ٨ﻣﺎرس آﺷﻨﺎ ﺷﺪم.

ﻣﯾﻧﺎ ﺑﻧﻔﺷﮫ ﺑود:

دﯾﺪارﻣﺎن ﺗﮑﺮار ﻧﺸﺪ وﻟﯽ در ھﻤﯿﻦ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎ ﭼﮭﺮه

ﮔل داد و

ﻣﮭﺮﺑﺎﻧﺶ و ﺑﺎ ﺗﻼﺷﺶ ﺑﺮای ﺣﻀﻮری ﻣﻮﺛﺮ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ

ﻣژده داد:

ﺑﯿﻤﺎری و ﻣﺼﺮف دارو ﻣﺮا ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داد .ﻗﺒﻞ و
ﺑﻌﺪ از ھﻔﺘﻤﯿﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ھﻢ از دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﮫ او را از

زﻣﺳﺗﺎن ﺷﻛﺳت!

ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ،در وﺻﻒ ﭘﯿﮕﯿﺮی و ﺗﻼش

و

ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮش ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﺑﺮد اھﺪاف ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ

رﻓت ...
رﻓﻘﺎی ﻋﺰﯾﺰ ﺳﺎزﻣﺎن  ٨ﻣﺎرس ،ﺑﺎ درود ﺑﮫ ﺷﻤﺎ وﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﯿﻨﺎ ﺣﻖ ﺷﻨﺎس،
ﺧﻮد را در ﻏﻢ رﻓﺘﻦ او ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺳﮭﯿﻢ ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ و اﯾﻦ ﺿﺎﯾﻌﮫ را ﺑﮫ ﺑﺴﺘﮕﺎﻧﺶ،
ﺑﮫ ﺷﻤﺎ و ﺳﺎﯾﺮ رﻓﻘﺎی ﺣﺰﺑﯿﺶ و ﺑﮫ ھﻤﮫ ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و ﺟﻨﺒﺶ
ژاﻧوﯾﮫ ٢٠١١

زﻧﺎن ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﯿﻢ .ﯾﺎدش ﮔراﻣﯽ و راھش ﭘررھرو

زﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻨﯿﺪه ام .ﻧﺴﺮﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ
وﻟﯽ ﯾﺎد او ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﻧﮕﺎه اﻣﯿﺪوار ﺑﮫ آﯾﻨﺪه ھﻤﯿﺸﮫ
ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ.
ﻓﻘﺪان اﯾﻦ زن ﻣﺒﺎرز را ﺑﮫ ھﻤﮫ ﯾﺎران و ﻧﺰدﯾﮑﺎﻧﺶ،
ﺑﮫ ھﻤﮫ زﻧﺎن  ٨ﻣﺎرس ،ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ.
ﯾﺎدش ﮔﺮاﻣﯽ و راھﺶ ﭘﺮ رھﺮو ﺑﺎد

ﺷﮭﺮزاد ﻣﺠﺎب و اﻣﯿﺮ ﺣﺴﻦ ﭘﻮر
از ﺧﺒﺮ درﮔﺬﺷﺖ ﻣﯿﻨﺎ ﺣﻖ ﺷﻨﺎس ،رﻓﯿﻖ و ﯾﺎر ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺎﺛﺮﯾﻢ.
ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﯾﺎران ﻧﺰدﯾﮑﺶ و اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده اش ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻣﯿﮕﻮﺋﯿﻢ.
ھﺮ ﮔﻞ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﮫ از ﺑﺎﻏﭽﮫ ی زﻧﺎن ﻣﺒﺎرز ﺑﺮﭼﯿﺪه ﻣﯿﺸﻮد،
اﯾﻦ ﮔﻠﺰار را ﮐﻢ رﻧﮓ ﺗﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ.

ﻣﻮﻧﺎ ) ﻓﻌﺎل ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ھﺸﺖ ﻣﺎرس(
ﺗﻮرﻧﺘﻮ
ﺳﺗﺎره ای از ﺟﻧﺑش اﻧﻘﻼﺑﯽ زﻧﺎن
و ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ھﺷت ﻣﺎرس ﺧﺎﻣوش ﺷد
ﻣﯾﻧﺎ ﻓﻌﺎل ﺟﻧﺑش اﻧﻘﻼﺑﯽ زﻧﺎن و ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﭘﯾﮕﯾر از ﻣﯾﺎن

ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮔﺬاﺷﺖ اﯾﻦ ﮔﻠﺰارھﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻢ رﻧﮓ و ﺗﮭﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.

ﻣﺎ رﻓت او ﯾﺎر و ﯾﺎور ھﻣﮫ زﻧﺎن ﺳﺗﻣدﯾده ﺑود وزﻧدﮔﯽ ﺧود

ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری اﻓﺴﺎر ﮔﺴﯿﺨﺘﮫ ﺑﮫ ﺟﺎن زﻧﺎن

را وﻗف ﻣﺑﺎرزه ﺑرای رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن و ﺳرﻧﮕوﻧﯽ رژﯾم زن

اﯾﺮان ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻣﮑﺰﯾﮏ ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،ﻋﺮاق ،ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ ،ﺳﻮدان ،ﮐﻨﮕﻮ و ...

ﺳﺗﯾز ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﮐرد  .ﻣﯾﻧﺎ در زﻧدﮔﯽ ﮐوﺗﺎه وﻟﯽ

اﻓﺘﺎده ،ﮐﺠﺎ ﻧﯿﻔﺘﺎده؟

ﭘرﺑﺎر ﺧود و ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺧﺳﺗﮕﯽ ﻧﺎﭘذﯾر و ﻣداوم ﺧود

زﻧﺎن اﯾﻦ ﺳﺮﮐﻮب ،ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺑﯽ رﺣﻤﯽ ﻣﺮدﺳﺎﻻری-ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﺬھﺒﯽ
و ﻓﺌﻮداﻟﯽ را ﺑﯽ ﺟﻮاب ﻧﮕﺬاﺷﺘﮫ اﻧﺪ و ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﺟﺴﺎرت

ﻣﯾﺎن زﻧﺎن و ﻣردم زﺣﻣﺗﮑش در دل ھﻣﮫ آﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ او را
از ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﻧد ﺟﺎ داﺷت ﭼﮫ ﺧﺎﻧواده ھﺎ ﯾﯽ ﮐﮫ در
ﺗرﮐﯾﮫ ﺑﺎ او آﺷﻧﺎ ﺷده ﺑودﻧد و ﺣﺎﻻ در ﮔوﺷﮫ و ﮐﻧﺎر دﻧﯾﺎ

در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺗﮭﺎﺟﻤﺎت اﯾﺴﺘﺎده اﻧﺪ.

ﺳﺎﮐن ھﺳﺗﻧد و ﭼﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺟﻧﺑش زﻧﺎن و ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺟﻧﺑش

ﻣﯿﻨﺎ در ﻋﻤﺮ ﮐﻮﺗﺎه اﻣﺎ ﭘﺮﺛﻤﺮش ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮ ،ﻣﻔﯿﺪ و ﺳﺎزﻧﺪه ای

ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ .ﻣن ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ او را از ﻧزدﯾﮏ ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗم وﻟﯽ

در اﯾﺠﺎد ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﯾﺮان ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ زن ﺳﺘﯿﺰی اﺳﻼﻣﯽ-

اﻓﺗﺧﺎر اﯾن را دارم ﮐﮫ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﻣﯾﻧﺎ

طﺎﻟﺒﺎﻧﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .او از ﻧﺴﻞ زﻧﺎن ﻣﺒﺎرز دوران اﻧﻘﻼب اﺳﺖ ﮐﮫ ھﯿﭽﮕﺎه ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﭼﺮﺧﺸﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﺤﺎﻓﻈﮫ ﮐﺎراﻧﮫ ی ﭼﻨﺪ دھﮫ ی ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻧﺸﺪ و ﺑﺎ
ﻧﯿﺮو و روﺣﯿﮫ ای ﻗﻮی در راه ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ زن ﺳﺘﯿﺰ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮد.
ﻣﯿﻨﺎ از ﻣﯿﺎن ﻣﺎ رﻓﺖ؛ اراده ،آرﻣﺎن و روﺣﯿﮫ ی اﻧﻘﻼﺑﯽ اش ﯾﺎدﮔﺎری ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ اﺳﺖ.

ﺑرای ﻣﺎ و ﺑرای زﻧﺎن ﺟواﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﮔﻠﺳﺗﺎن ﻣﻘﺎوﻣت زﻧﺎن ﺑﭘﯾوﻧدﻧد.
ﯾﺎدش ﮔراﻣﯽ ﺑﺎد ،راھش ﭘﺎﯾدار

١٣/٠١/٢٠١١

از ﺑﻧﯾﺎدﮔذاران آن ﺑوده اﺳت.
ﻏم از دﺳت دادن ﻣﯾﻧﺎی ﻋزﯾز ﺑر دوش ﻣﺎ ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد
و اﯾن ﺑﺟز ﺑﺎ اداﻣﮫ راه او ﮐﮫ ھﻣﺎﻧﺎ ﻣﺑﺎرزه ﺑرای ﺳﺎﺧﺗن
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻋﺎری از ظﻠم و ﺳﺗم و درس ﮔرﻓﺗن از روﺣﯾﺎت
اﻧﻘﻼﺑﯽ او ﺳﺑﮏ ﻧﺧواھد ﺷد.

ﯾﺎدش ﻣﺎﻧدﮔﺎر و راھش ﭘر رھرو ﺑﺎد

 ١٤ژاﻧوﯾﮫ
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ﺑﺮھﺎن ﻋﻈﯿﻤﯽ
رﻓﯿﻖ ﻣﯿﻨﺎ از اردوی ﺑﯿﺸﻤﺎر ﮐﺎر ﺑﻮد .ﭘﺮوﻟﺘﺮی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ
ﺷﻮرﯾﺪﮔﯽ ﺧﺎطﺮ ھﻤﭽﻮن ﺳﺮو اﯾﺴﺘﺎده ﺑﮫ ﭼﻨﮓ ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ
ﺷﺘﺎﻓﺖ.
ﺑﺮﺧﯿﺰ ای داغ ﻟﻌﻨﺖ ﺧﻮرده دﻧﯿﺎی ﻓﻘﺮ و ﺑﻨﺪﮔﯿﺴﺖ
ﺷﻮرﯾﺪه ﺧﺎطﺮ ﻣﺎ را ﺑﺮده ﺑﮫ ﭼﻨﮓ ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ
ﺑﺎﯾﺪ از رﯾﺸﮫ ﺑﺮاﻧﺪازﯾﻢ ﮐﮭﻨﮫ ﺟﮭﺎن ﺟﻮر و ﺑﻨﺪ
واﻧﮕﮫ ﻧﻮﯾﻦ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳﺎزﯾﻢ ھﯿﭻ ﺑﻮدﮔﺎن ھﺮ ﭼﯿﺰ ﮔﺮدﻧﺪ
رﻓﯿﻖ ﻣﯿﻨﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ اﺻﻞ واﻗﻊ ﺑﯿﻦ ﺑﺎش
و آﻧﭽﮫ را ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ طﻠﺐ ﮐﻦ در طﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮﺑﺎرش ﺑﮫ
اﺟﺮا درآورد .ھﻤﻮاره ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺳﺨﺘﯽ و ﻣﺸﻘﺖ ھﺎی ﻣﺴﯿﺮ ﭘﺮ
ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ در راه دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ھﺪف ﻧﮭﺎﺋﯽ -ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ -او را
ﻣﺼﻤﻢ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﮫ ﻣﺎ ﯾﺎد داد ﮐﮫ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺳﺨﺘﯽ ھﺎ ﯾﻌﻨﯽ
ﺣﻞ ﺗﻀﺎدھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در طﻮل راھﭙﯿﻤﺎﺋﯽ طﻮﻻﻧﯽ ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﮫ
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻓﺎرغ از ﺳﺘﻢ و اﺳﺘﺜﻤﺎر ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ،ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ
او را ﻣﺘﺰﻟﺰل و ﻣﺘﻌﺠﺐ ﻧﻤﯽ ﺳﺎﺧﺖ .رﻓﯿﻖ ﻣﯿﻨﺎ ﯾﮑﯽ از
ﮐﺎدرھﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﯾﺮان ﺑﻮد .ﻋﻤﯿﻘﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد
ﮐﮫ رھﺎﺋﯽ و رﻓﻊ ﺳﺘﻢ ﺑﺮ زﻧﺎن در ھﯿﭻ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ
ﻣﮕﺮ ﺑﺎ آزادی و رﻓﻊ ﺳﺘﻢ ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﮫ زﻧﺎن ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮد زﻧﺎن
آﮔﺎه و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ.

ﺻﻔﺣﮫ ٣٩

ﮔزﯾده ای از ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﯾﻧﺎ
ﭘﻧﺟره ی اﺗﺎﻗم را ﺑﺎزﻛردم .ﭘرده ﻛرﻛره ھﺎ را ﺑﺎﻻ زدم.
ﻧور ﺗﻧدی ﺑﮫ اﺗﺎق ﺗﺎرﯾك و ﺳردم ھﺟوم آورد و ﮔرﻣﯽ
ﻣطﺑوﻋش ﺑراﯾم دﻟﭼﺳب ﺑود .ھوای ﺗﺎزه ای ﺑﮫ ﺻورﺗم ﺧورد.
ﻧوﺷﺗﮫ ی اﺧﯾر در ﻧﻘد ﺣﻘﯾﻘت ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺿرورت ﺳﻧﺗز ﻧوﯾن
از ﻋﻠم ﻛﻣوﻧﯾﺳم ھﻣﺎن ﻧور ﺧورﺷﯾد ﺑود ﻛﮫ ﺑﮫ زواﯾﺎی ﺗﺎرﯾك
ذھﻧم ﺗﺎﺑﯾد و ﮔرﻣﯽ ﺑﺣث ھﺎ ﺳردی ذھﻧم را ﮔرُ زد .ﻧﻣﯽ داﻧم
ﭼﮫ ﺷدم؛ دوﺳت داﺷﺗم ﺑرﻗﺻم؛ ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﮔوش دھم؛
آوازﺑﺧواﻧم .ﺣﺎﻟت ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺗم .ﭼﮫ ﺧوب ھﻣﮫ زواﯾﺎی ذھن
ﻣرا ﺟﺳﺗﺟو ﻛرده ﺑود .ﺗﻣﺎم واژه ھﺎﯾﯽ ﻛﮫ در ﭘس ذھﻧم ﺷﻛل
ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد ،واژه ھﺎ ،ﺟﻣﻠﮫ ھﺎﯾﯽ ﻛﮫ ھﻧوز ﺑﮫ ﻧظم در ﻧﯾﺎﻣده
ﺑودﻧد و ﮔره ای ﺷده ﺑودﻧد ﻗﻠﻣﺑﮫ وار ﻛﮫ درﯾﭼﮫ ی ذھﻧم را
ﻣﺎت ﻛرده ﺑود و ﺑﺳﺗﮫ ﺑود و از ﺗب و ﺗﺎب اﻧداﺧﺗﮫ ﺑود.
واژه ھﺎی ﻧو ،ﮔﺳﺗﺎخ ،ﺑﯽ ﭘروا از ﻣﺻﻠﺣت اﻧدﯾﺷﯽ ھﺎ آﻣده
ﺑودﻧد و درﯾﭼﮫ ذھﻧم را ﭘﺎك ﻣﯽ ﻛردﻧد .ﻣرا از ﺗﺎرﯾﻛﯽ ﺑﮫ
روﺷﻧﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﻛﺷﺎﻧدﻧد .ﮔوﯾﯽ ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﻣﯽ داﻧﺳت .از دور
ﻓﮭﻣﯾده ﺑود در ذھﻧم ﭼﮫ ﻣﯽ ﮔذرد .ﻧﮫ ﺧدای ﮔوﻧﮫ و آﺳﻣﺎﻧﯽ؛
ﺑﻠﻛﮫ زﻣﯾﻧﯽ ،ﻣﺎدی ،زﻧده ،ﺟﺎﻧدار ،ﺟﺎری ،ﻣﺗﻐﯾر و دﯾﺎﻟﻛﺗﯾﻛﯽ.

ﺑﺮ ﻣﺎ ﻧﺒﺨﺸﺪ ﻓﺘﺢ و ﺷﺎدی ﺧﺪا ،ﻧﮫ ﺷﮫ ﻧﮫ ﻗﮭﺮﻣﺎن

ﻟﺣظﮫ ای ﻣﯽ ﻧﺷﺳﺗم؛ ﺑر ﻣﯽ ﺧﺎﺳﺗم؛ ﻗدم ﻣﯽ زدم؛ ﻟﺣظﮫ ای
ﻣﯽ ﺧﻧدﯾدم؛ ﻟﺣظﮫ ای اﺷك ﺷوق ﭼﺷﻣﺎﻧم را ﺗر ﻣﯽ ﻛرد.
ﻟﺣظﮫ ای ﻣﯽ ھراﺳﯾدم از ﺧود و رﻓﻘﺎ .ﻣرا ﺑﮫ ﺗﻔﻛر وا ﻣﯽ
داﺷت .ﻣرا ﺳرﺷﺎر از ﺣس ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣﯽ ﻛرد .ﻣرا از اﺗﺎق
ﻛوﭼﻛم ﺑﮫ ﻓﺿﺎی ﺑﯾرون ﻣﯽ ﻛﺷﺎﻧد.

ﯾﺎدش ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ رﻓﻘﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن در ﻗﻠﺐ
ﻣﻦ ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﮫ ﺟﺎ ﺑﺎز ﮐﺮد.

ﻣرا ﺑﺎ ﺧود ﻣﯽ ﺑرد و ﺑر ﻣرزھﺎ ﺧط ﺑطﻼن ﻣﯽ ﻛﺷﯾد؛
ﻣﺣوﺷﺎن ﻣﯽ ﻛرد؛ وﺻل ﻣﯽ ﻛرد ﻣرا ﺑﮫ طﺑﻘﮫ ی ﺟﮭﺎﻧﯽ ام.
ﯾك ﻟﺣظﮫ ﭘﺷت دﯾوار ﻛﻣوﻧﺎردھﺎ در »ﭘرﻻﺷز« ﭘﺎرﯾس ﺑودم
در آﺧرﯾن ﻟﺣظﮫ ﻋﮭد و وداع .ﻟﺣظﮫ ای در ﻣﯾدان »اورﯾﺎن
ﭘﻼﺗس« در ﺑرﻟﯾن ﺑودم در روز ﻣوﻋود ،اﺗﺣﺎد ﻛﺎرﮔران
ﺟﮭﺎن ،اول ﻣﺎه ﻣﮫ ،ﺑﺎ ﺳرود اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎل ﺑر ﻟب و ﭘرﭼم
ﺟﻧﺑش اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ در دﺳت رژه ﻣﯽ رﻓﺗم .ﯾك
ﻟﺣظﮫ در ﻓﺿﺎی ﻛﻧﮕره ﺑودم و ﻋﮭد و ﭘﯾﻣﺎن رﻓﯾﻘﺎﻧﮫ ﯾﺎران .و
اﻣروز در اﯾﻧﺟﺎ .از ﺟﺎ ﺑرﺧﺎﺳﺗم .ﭘﻧﺟره ی اﺗﺎﻗم را ﺑﺳﺗم .ﭘرده
ﻛرﻛره ھﺎ را ﭘﺎﯾﯾن آوردم و از ﺧﺎﻧﮫ ﺑﯾرون زدم .ﻣﯽ داﻧﺳﺗم
ﻛﯽ ھﺳﺗم ،ﻣﯽ داﻧﺳﺗم ﭼرا اﯾﻧﺟﺎﯾم .ﻣﯽ داﻧﺳﺗم ﺑﮫ ﭼﮫ طﺑﻘﮫ ای
ﻣﯽ ﺧواھم ﺧدﻣت ﻛﻧم .ﻣﯽ رﻓﺗم ،ﻣﯽ رﻓﺗم ﺗﺎ ﺧود را ﺑﮫ ﻣوج
ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﺑﺳﭘﺎرم و در درﯾﺎی ﺗوده ھﺎ ﻏرق ﺷوم.

ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد ﮔﯿﺮﯾﻢ آزادی در ﭘﯿﮑﺎرھﺎی ﺑﯽ اﻣﺎن
ﺗﺎ ظﻠﻢ از ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮوﺑﯿﻢ ﻧﻌﻤﺖ ﺧﻮد آرﯾﻢ ﺑﮫ ﮐﻒ
دﻣﯿﻢ آﺗﺶ را و ﺑﮑﻮﺑﯿﻢ ﺗﺎ وﻗﺘﯿﮑﮫ آھﻦ ﮔﺮم اﺳﺖ

ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺎ ﺗﻮده ﺟﮭﺎﻧﯿﻢ اردوی ﺑﯿﺸﻤﺎر ﮐﺎر
دارﯾﻢ ﺣﻘﻮق ﺟﮭﺎﻧﺒﺎﻧﯽ ﻧﮫ ﺧﻮﻧﺨﻮاران ﻏﺪار
ﻏﺮد وﻗﺘﯽ رﻋﺪ ﻣﺮگ آور ﺑﺮ رھﺰﻧﺎن و دژﺧﯿﻤﺎن
در اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺳﺮاﺳﺮ ﺗﺎﺑﺪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻧﻮراﻓﺸﺎن
از ﻣﺮﮔﺶ اﻧﺪه ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻧﺸﯿﻨﺪ ،زاﻧﻮ در ﺧﺎک ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺎﻟﯿﺪ ﺑﻠﮑﮫ
ﻣﺼﻤﻤﺘﺮ ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ و ﻧﻈﻢ آھﻨﯿﻦ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ!
روز ﻗﻄﻌﯽ ﺟﺪال اﺳﺖ آﺧﺮﯾﻦ رزم ﻣﺎ
اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل اﺳﺖ ﻧﮋاد اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ

ﺻﻔﺣﮫ ٤٠

ﻣﯿﻨﺎ ﺣﻖ ﺷﻨﺎس ﯾﺎر و ﯾﺎور ﺟﻨﺒﺶ رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن درﮔﺬﺷﺖ
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ﺳﺣرﮔﺎه اﻣروز ﻣﯾﻧﺎ ﭘس از ﭼﻧدﯾن ﺳﺎل ﺟدال ﻣرگ و زﻧدﮔﯽ ﺑﺎ ﺑﯾﻣﺎری ﺟﺎﻧﮑﺎه ﺳرطﺎن ﺳراﻧﺟﺎم ﻣﺎ را ﺗرک ﮐرد
ﺗﺎ از اﯾن ﭘس ﺑﺎ ﺧﺎطره ﭘرﻗدرت او ﯾﺎدش را ﺟﺎوداﻧﮫ ﮐﻧﯾم.
ﺑﺳﯾﺎری از ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺟﻧﺑش زﻧﺎن و ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾران و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن او را ﺑﺎ ﻧﺎم ﻧﺳرﯾن و ﺳﺗﺎره ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد.
او ﺳﺎل ھﺎﺋﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯾت اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧود را در آﻟﻣﺎن و ﺗرﮐﯾﮫ ﺳﭘری ﮐرد.
در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ھر ﺳو ﺻدای ﺳﺎزش ﺑﺎ ﻣرﺗﺟﻌﯾن ﺣﺎﮐم ﺑر ﻣردم اﯾران ﮔوش ھﺎ را ﮐر ﻣﯽ ﮐرد ،در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮔروھﯽ از زﻧﺎن ﺑﮫ
ﻗﯾﻣت ﻓروﺧﺗن ﻣﻧﺎﻓﻊ اﮐﺛرﯾت زﻧﺎن اﯾران ﺑﮫ ﻧواﻟﮫ ای از ﺳوی ﻣرﺗﺟﻌﯾن اﺳﻼﻣﯽ دل ﺑﺳﺗﮫ ﺑودﻧد و ﺑﺳﯾﺎری از اﭘوزﯾﺳﯾون ﺧﺎرج ﮐﺷور
ﻧﺎم اﯾن ﺣﻘﺎرت را» ،دراﯾت و ﻣوﻗﻌﯾت ﺷﻧﺎﺳﯽ« ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐردﻧد ،ﻣﯾﻧﺎ )ﻧﺳرﯾن( و ﻋده ای از ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺟﻧﺑش زﻧﺎن »ﮐﻣﯾﺗﮫ زﻧﺎن
ھﺷت ﻣﺎرس« و ﺳﭘس ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ھﺷت ﻣﺎرس )اﯾران -اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن( را در ﺳﺎل  ١٩٩٨ﺑﻌﻧوان ﺗﺷﮑﻠﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﮫ ﺑرای رھﺎﺋﯽ زﻧﺎن
ازھر ﺷﮑل ﺳﺗم و اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺑﻧﯾﺎن ﮔذاﺷﺗﻧد.

ﺷﺎﯾد اﻣروز دﯾﮕر اﻓﺷﺎی ارﺗﺟﺎع زن ﺳﺗﯾز اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر ﺳﺎده ای ﺑﺎﺷد ،اﻣﺎ در آن روزھﺎ ﮐﮫ ﺗب ﺧﺎﺗﻣﯽ و »اﺻﻼﺣﺎت«
ارﺗﺟﺎﻋﯽ ھﻣﮫ ﮔﯾر ﺷده ﺑود ،ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ ﻧﺑود .ﻣﯾﻧﺎ اﻣﺎ در اﻓﺷﺎی اﯾن ﺗرﻓﻧد ﭘﯾﮕﯾر و ﺟدی ﺑود.
او در ﺗﺟﻣﻌﺎت زﻧﺎن ﺷرﮐت ﻣﯽ ﮐرد .ﺑﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ دﭼﺎر ﺗب ﮔرﻓﺗﮕﯽ ﺧﺎﺗﻣﯽ ﺷده ﺑودﻧد ھﺷدار ﻣﯽ داد ﮐﮫ ﺧورﺷﯾدﺷﺎن ﮐﺎﻏذی اﺳت
و ﺑر اﯾن ﺑﺎور ﺑود ﮐﮫ اوﻟﯾن ﮔﺎم رھﺎﺋﯽ زﻧﺎن در اﯾران ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﮐﻠﯾت ﻧظﺎم زن ﺳﺗﯾز ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﺳت.
او ﻓﻘط دﺷﻣﻧﯽ ﻣرﯾدان ﻧظﺎم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ و طرﻓداران دوم ﺧرداد را ﺑﮫ ﺟﺎن ﻧﺧرﯾد .او ﯾﺎر و ﯾﺎور ھر زن ﺳﺗﻣدﯾده ای ﺑود .ﻧﮫ
ﻓﻘط ﺑﯽ ﻋداﻟﺗﯽ و ﺳﺗم را ﺑر ﻧﻣﯽ ﺗﺎﺑﯾد ،ﺣﺎﺿر ﻧﺑود »ﻓﻌﺎل زﻧﯽ« ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﻘﺑول ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣردﺳﺎﻻر اﺳت ،ﭘس ﮔﺎه ﺑﺎ دﺷﻣﻧﯽ و ﺗﮭدﯾد
ﻣرداﻧﯽ روﺑرو ﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐردﻧد او ﮐﺎخ ﮐوﭼﮏ ﺳﺗﻣﮕری ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﺎن را ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد .او ﺑﮫ زﻧﺎن ﻣﯽ آﻣوﺧت ﮐﮫ ﺳﺗم
ﭼﯾﺳت و ﭼرا ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ رواﺑط ﺳﺗﻣﮕراﻧﮫ ﺗن دھﻧد .ﻣﯾﻧﺎ ﻣﺣﺑوب زﻧﺎﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ او را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﻧد و در ﻣوردش ﺷﻧﯾده ﺑودﻧد .ﻣﯾﻧﺎ ﻣﻌﻠم
ﺑود و داﻧش آﻣوز .ﻣﯽ ﮔﻔت ﻣن ،ھم ﯾﺎد ﻣﯽ دھم و ھم ﻣﯽ آﻣوزم.
آن ﻋده از زﻧﺎن و ﻣردان اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﺑﺎرز اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫ او را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﻧد اﺣﺗرام وﻋﻼﻗﮫ ی ﻋﻣﯾﻘﯽ ﺑﮫ او داﺷﺗﻧد .ﭼون ﺣس ﻣﯽ
ﮐردﻧد ﮐﮫ ﻣﯾﻧﺎ اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم را ﻧﮫ ﻓﻘط ﺑﺎور دارد ﺑﻠﮑﮫ آن را زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻓﺿﺎی ﻓﻌﺎﻟﯾت در ﻣﯾﺎن زﻧﺎن و ﻣردان اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫ
طﻌم ﺗﻠﺦ ﺷووﻧﯾﺳم اﯾراﻧﯽ را ﭼﺷﯾده ﺑودﻧد ،آﺳﺎن ﻧﺑود .اﻣﺎ وی ﺑﺎ ﺻﺑوری و ﻣﺗﺎﻧت ﺗﺣﻣل ﻣﯽ ﮐرد ﺗﺎ ﻧﺷﺎن دھد ﮐﮫ ﺟﻧﺑش اﻧﻘﻼﺑﯽ زﻧﺎن
در اﯾران ﮐﮫ او ﺧود ﻋﺿوی از آن ﺑود اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم را ﻧﮫ ﺑﻌﻧوان درس اﺧﻼق ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺧش ﻻﯾﻧﻔﮑﯽ از ﭘﯾﺷروی ﺟﻧﺑش زﻧﺎن در
اﯾران و ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﻣﯽ داﻧد.

ﻣﯾﻧﺎ زﻧدﮔﯽ ﺧود را در ﮐﻣﺎن رھﺎﯾﯽ اﻧﺳﺎن ھﺎ از ھرﮔوﻧﮫ ﺳﺗم و اﺳﺗﺛﻣﺎر ﮔذاﺷت .او در ﭘﯾﭻ و ﺧم ﺣوادث ،اﻓت ﺟﻧﺑش
اﻧﻘﻼﺑﯽ در اﯾران و ﺟﮭﺎن ،ﯾﺎس ھﺎ و ﺳرﺧوردﮔﯽ ھﺎ ،ھرﮔز ذره ای در اﻧﺗﺧﺎب راه و وﻗف زﻧدﮔﯽ ﺧود ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﮭﺎن ﺗردﯾد ﻧﮑرد .او ﻣﻌﻧﺎی ﺑودن ﺧود را در ﺗﻼش ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر و ﺗﺣول ﻣﯽ دﯾد و ﭘﯾﺷﺗرھﺎ ازھر ﻓرﺻﺗﯽ ﮐﮫ
دﺳت ﻣﯽ داد ،زﯾﺳﺗن ﺑرای ﺳﺎﺧﺗن آﯾﻧده ای ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ را در ﺷﻌر ﻣﯽ ﺳرود .اﺷﻌﺎر ﺑﺟﺎ ﻣﺎﻧده از او ﺟﻠوه ھﺎﯾﯽ از
ژرﻓﻧﺎی درون و ﮔﺳﺗره ﻣﻔﮭوم زﻧدﮔﯽ در ﻧزد اوﺳت.
ﻣﯾﻧﺎ ﭘﯾش از رﻓﺗن »ﻣرگ را ﺳرودی ﮐرد ﺳرزﻧده ﺗر از زﻧدﮔﯽ«! ﻣﺎ را ﺗرک ﮐرد اﻣﺎ رد او ﺑر ﺳﺎﺣل زﻧدﮔﯽ ﭘرﻗدرت ﺑﺎﻗﯽ اﺳت.
او در ﺧﺎطر ھﻣﮫ زﻧﺎن و ﻣرداﻧﯽ ﺟﺎی ﺧواھد ﮔرﻓت ﮐﮫ ارزش ﺗﻼش ﺑرای ﺳﺎﺧﺗن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ی زﯾﺳﺗن ﺑﺎﺷد را ﻣﯽ داﻧﻧد .او
اﻣروز و ھﻣﯾﺷﮫ در ﺧﺎطره ھﻣﮫ ﺳﺗﻣدﯾده ﮔﺎﻧﯽ ﺧواھد ﻣﺎﻧد ﮐﮫ ﭘﯾﺷروان و ﯾﺎران ﭘﯾﮕﯾر ﺧود را در ﻣﺑﺎرزه ﺑرای رھﺎﯾﯽ از ﺟﮭﺎن ﺳﺗم
و اﺳﺗﺛﻣﺎر و ﺟﮭل ،ارج ﻣﯽ ﮔذارﻧد .اﯾن ﭼﻧﯾن ﺑود ﮐﮫ ﻣﯾﻧﺎ ﺳرود ﻣﺎﻧدﮔﺎر زﻧدﮔﯽ ﺷد.

اﻧدوه از دﺳت دادن اﯾن رﻓﯾق ﮔراﻣﯽ را ﺑﮫ ﺟﻧﺑش اﻧﻘﻼﺑﯽ زﻧﺎن ،ﯾﺎران ،دوﺳﺗﺎن ،آﺷﻧﺎﯾﺎن و ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده اش ﺗﺳﻠﯾت ﻣﯽ ﮔوﯾﯾم.
ﯾﺎدش و ﺧﺎطره اش ﭘﺎﯾدار و ﮔراﻣﯽ ﺑﺎد!
ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ھﺷت ﻣﺎرس )اﯾران  -اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن(  ٨ژاﻧوﯾﮫ ■ ٢٠١١

ﺻﻔﺣﮫ ٤١

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٣

ﺳروده ای از ﻣﯾﻧﺎ ﺣق ﺷﻧﺎس

ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﺗﺎب :از ﺷﻛوﻓﮫ ھﺎی درﺧت ِﺗن

ﺗوﻟد

ھﻔده ﺳروده

ﻣﻴﻨﺎ ﺣﻖ ﺷﻨﺎﺱ

ﺷب اﺳت
و

اﻧﺗﺷﺎرات ﺣزب ﻛﻣوﻧﯾﺳت اﯾران

ﺷب اﺳت

)ﻣﺎرﻛﺳﯾﺳت ـ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳت ـ ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳت(

و
ﺷب
ﺳﻛوت
ﺳﻛوت
ﺳﻛوت،
ﺳﻛوت ﺑﯾداری
***
دﺳﺗﯽ در ﺧﻠوت ﺧوﯾش
ﻓﺎﺻﻠﮫ ھﺎی ﺣس ﺷدن

دﯾﺑﺎﭼﮫ

را ﻣﯽ ﭘﯾﻣﺎﯾد

ﻣﯾﻧﺎ ﺣق ﺷﻧﺎس اﮔر ﻣﯽ ﺧواﺳت ﭘﺎی ﺳروده ھﺎﯾش اﻣﺿﺎء ﺑﮕذارد ﻣﻌﻣوﻻ

ذھﻧﯽ

ﻣﯽ ﻧوﺷت ﺗراﻧﮫ ﯾﺎ ﺳوﺳن .او را در دی ﻣﺎه ﺳرد اﻣﺳﺎل از دﺳت دادﯾم ،ﺑﻌد
از ﭼﮭﺎر ﺳﺎل ﻧﺑرد ﺳﺧت ﺑﺎ آن ﺑﯾﻣﺎری ﺟﺎﻧﻛﺎه .ﮔروھﯽ از ﻣﺎ ،ﻣﯾﻧﺎ را ﺑﮫ

ﺳﻧﮕﻔرﺷﮭﺎی ﺧﯾﺎل را

ﻋﻧوان ھﻣﺳﻧﮕر و ھﻣرزم ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﯾم ،در ﺑﺣث ھﺎ و ﺟﻠﺳﺎت طوﻻﻧﻲ ،ﺑﺎ

ﻛﻧﺎر ھﻣﯽ ﻣﯽ ﭼﯾﻧد

ﮔپ و ﻧﺷرﯾﮫ ،ﺑﺎ ﭘرﭼم ﺳرخ در ﺗظﺎھرات ھﺎی اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﻲ .ﮔروھﯽ

ﺗﺎ راھﯽ ﯾﺎﺑد

دﯾﮕر از ﻣﺎ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗش در ﺻﻔوف ﺟﻧﺑش رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن آﮔﺎه ﺑودﯾم و ﺣﺿور

ﺑرای ﺟﻔت ﮔﯾری
واژه ھﺎی رھﺎﯾﯽ

ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ اش را در ﻛﻧﺎر ھﻣﺳرﻧوﺷﺗﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻧﯽ اش ﺧوب ﺑﮫ ﯾﺎد دارﯾم.
ﺷﺎﯾد در ﺑﯾن ﻣﺎ ﻛﺳﺎﻧﯽ ھم ﺑﺎﺷﻧد ﻛﮫ در ﺳﺎل ھﺎی دور ،ﭘﯾش از اﻧﻘﻼب ،٥٧
ﻣﯾﻧﺎﯾﯽ را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﻧد ﮐﮫ ﺗﺎزه دل ﺑﮫ ﻛﻣوﻧﯾﺳم و ﻣﺑﺎرزه اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﭘرده ﺑود.

ﻗﻠﺑﯽ

وﻟﯽ ﺑﺳﯾﺎری از آﺷﻧﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﻋﻘﺎﯾد و ﻣﺑﺎرزات ﻣﯾﻧﺎ ﻧﻣﯽ داﻧﻧد ﻛﮫ او در ﺧﻠوت

ﭘر اﻟﺗﮭﺎب

ﺧوﯾش ،آﻧﮕﺎه ﻛﮫ آﺗﺷﻔﺷﺎن اﺣﺳﺎﺳﺎﺗش دﻧﺑﺎل روزﻧﮫ ای ﺑرای ﺑروز ﻣﯽ

ﺑر دﯾوار دھﻠﯾز ﻟﺣظﮫ ھﺎی ﺑﯾﻘراری،
طﺑل ﻣﯽ ﻛوﯾد

ﮔﺷت ,دﺳت ﻗﻠم ﻣﯽ ﺑرد و ﺷﻌر ﻣﯽ ﺳرود .ﺳروده ھﺎی ﻣﯾﻧﺎ را ﻛﺳﯽ
ﺳﻔﺎرش ﻧداده ﺑود .ﺣﺗﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﻛﮫ ﺷﻌرھﺎﯾﯽ را ﺑرای اﯾن ﯾﺎ آن ﻧﺷرﯾﮫ
ﻓرﺳﺗﺎد ,ﺑﺎ ﻛﺳﯽ در ﻣورد ﺳروده ھﺎﯾش ﺳر و ﻛﻠﮫ ﻧزد .او ﺑﮫ ﺷﺎﻋر ﺣرﻓﮫ

ﺗﺎ ﻓردا را

ای ﺑودن ﻧﻣﯽ اﻧدﯾﺷﯾد و ﺷﻌر زﻧدﮔﯾش در ﻗﺎﻟﺑﯽ دﯾﮕر ﺳروده ﻣﯽ ﺷد .ﻣﺎ ﻧﯾز

از ﺑﺎزی »ﻗﺎﻋده ھﺎ«

اﯾن ﺳروده ھﺎ را ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﻛﮫ ھﺳﺗﻧد ﻣﯽ ﭘذﯾرﯾم :ﺑﺎزﺗﺎب و ﻧﺷﺎﻧﮫ ای از

ﺑرھﺎﻧد
ﻟﺣظﮫ ھﺎی
ﺑﺎرور ﺷدن

ذھﻧﯾت و اﺣﺳﺎس ﻣﯾﻧﺎ در ﻣواﺟﮭﮫ ﺑﺎ ﭼﻧد ﻣوﻗﻌﯾت ﺷﺧﺻﯽ ,ﭼﻧد واﻗﻌﮫ
ﺳﯾﺎﺳﯽ ,ﭼﻧد ﻣوﺿوع اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ .اﻧﺗﺷﺎر ﺳروده ھﺎی ﻣﯾﻧﺎ ﻛﻣﻛﯽ اﺳت ﺑﮫ
ﺷﻧﺎﺳﺎﻧدن ﮔوﺷﮫ ای دﯾﮕر از ﺧﺻوﺻﯾﺎت و ﻧوع ﻧﮕﺎھش ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ و آرﻣﺎن
رھﺎﯾﯽ.

ژاﻧوﯾﮫ ٢٠١١

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٣

ﺻﻔﺣﮫ ٤٢

زﯾر ﻣﻧﮕﻧﮫ

ﻟﻣس ﺷدﻧد

»ﺑﺎﯾدھﺎ«

ﭼﻔت ﺷدﻧد

»ﻧﺑﺎﯾدھﺎ«

ﻗﻔل ﺷدﻧد

درد ﻣﯽ ﻛﺷﻧد

و واژه ھﺎی ﺑﯾداری

آب ﻣﯽ ﺷوﻧد

در ھم آﻣﯾﺧﺗﻧد

ﺟﺎن ﻣﯽ دھﻧد

طﻧﺎﺑﯽ از اﻟﻔﺎظ ﻧﯾﺎز

***
ﺷب ﺑﺎرور اﺳت

در ھم ﺑﺎﻓﺗﮫ ﺷد

آﺑﺳﺗن ﻟﺣظﮫ ھﺎی
ﺷدن
در اﯾن ﻛﺷﺎﻛش

راه ﺷد
راھﯽ ﺳرخ
در ﻛﮭﻛﺷﺎن ﺷب

ﻟﺣظﮫ ھﺎی
ﻣﺎﻧدن

اﺣﺳﺎﺳﯽ دﮔرﮔوﻧﮫ

و

ﻧو

ﺟﺎری ﺷدن

زﻧده

در اﯾن ﻛﺷﺎﻛش

ﻣﺣﺗﺎط

درد

ﺳرﻛش

ﺳﻛوت

ﻋرﯾﺎن ﺗر از

درد

ﺑﺎزی »ﻗﺎﻋده ھﺎ«

ﺣﺳﯽ ﻏرﯾب ﻣوج وار

ﺟﺎن ﮔرﻓت

ﺗﺎ ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت اش

و ﺷﮭﺎﻣت زاده ﺷد

ﺗﺎ ﺑﯾﻛراﻧﮫ ذھن
در ﮔذرﮔﺎه اﺣﺳﺎس

***

ﻓرو ﻧﺷﺳت

و ﻣن
و ﻣن

دﺳﺗﮭﺎ
ﻣرزھﺎ و ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ
را در ﻧوردﯾدﻧد

از ﻣدار ﺑﺳﺗﮫ
ﺗﻛرار »ﻗواﻋد«
ﺑﮫ ﺑﯾرون ﭘرﺗﺎب ﺷدم
و ﺧود را ﺑﺎز ﯾﺎﻓﺗم

