
  ١ صفحھ                                                                                                    ٢٣ه شمارھشت مارس 
 

 

 
 
 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

         Quarterly  journal No.23 / February 2011)٢٠١١فوریھ  / ١٣٨٩بھمن  (٢٣ شماره -فصلنامھ زنان
               

 

 :مشاره اين مطالب
v ٢                                     پیام سازمان زنان ھشت مارس    
v  ٤                  حق شناسگزارشی از مراسم یادمان رفیق مینا   

v ٩ حق شناس در مراسم یادبود مینا                       پیام میترا                         

v ١٠                  مینا  رفیقیاد بود  مراسمدردرخشان  پیام آذر                
  

 :شماره این ھمکاران    

  ، فریبا امیر خیزیفراز فریدا درخشان، آذر، پرنیان لیال

  مجموعھ ای از پیام ھای رسیده بھ مناسبت درگذاشت
   رفیق مینا حق شناس

   
 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             
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   سپيام سازمان زنان هشت مار
    به مراسم بزرگداشت رفيق مينا حق شناس

  . توسط ليال پرنيان ارائه شداين پيام:  سوئد- در شهر لوند ٢٠١١ ژانويه ٢١

مینا بزرگ :  می نویسندستانیچھ دلپذیر است کھ رفقای افغان
 ! ی رھائی  خلق ھای دربند جھان دلباختھ،!زن ایران، نھ

 چھ دلپذیر است داشتن یار و یاوری مانند تو کھ از نسل زنان 
 مبارز دوران انقالب 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 

  .کردیاسالمی مبارزه 
چنان زندگی کردی کھ حتا پس از اینکھ از میان ما رفتی، 
آرمان و روحیھ ی انقالبی ات ماندگار است برای ما و برای 

  . زنان جوانی کھ باید بھ گلستان مقاومت زنان بپیوندند
مینا، مادر یا : یکی از رفقا در مصاحبھ اش با تلویزیونی گفت

ود؛ با اراده و او خودش ب. خواھر یا ھمسرھیچ کس نبود
اگر ھنگام این حرف، خودت حضور داشتی، . تفکری مستقل

چھ دلپذیر است با . ھ ی زیبایت طنین می انداختقھقصدای 
چنین زنی کھ فروتنانھ و پیگیر افق رھائی بخش را برای خود 

  .، ھمگام بودو دیگران ترسیم می کرد و راه می گشود
ویژگی   در شناخت از مینا ھنر و دانش ویژه: رفیقی گفتھ است

بالخص شناخت   و ھای مرد ساالری و عملکرد آن در جامعھ
 در صف جنبش انقالبی در بین  ساالرانھ او از رفتار مرد

 با ھر نوع  مبارزه روشنفکران مرد و ھمچنین جسارت مینا در
مطمئنا با شنیدن این حرف نیز لبخند ! رفتار مرد ساالرانھ بود

  .  بسترضایت بر لبانت نقش می
 و ستممینا فعال کمونیست جنبش زنان بود؛ و برای مبارزه با 

  از دست دادن رفقایی . استثمار ھر خطری را بھ جان می خرید

کھ زندگی خود را در این راه گذاشتھ اند باری گران بر قلب 
جای خالی تو ھمھ مشتاقان رھائی زنان .ھمراھان می گذارد

   .ایران را متاثر خواھد کرد
 زندگی خود را در کمان بزرگ زن انترناسیونالیست مینا

او در پیچ . رھایی انسان ھا از ھرگونھ ستم و استثمار گذاشت
و خم حوادث، افت جنبش انقالبی در ایران و جھان، یاس ھا 
و سرخوردگی ھا، ھرگز ذره ای در انتخاب راه و وقف 

 او معنای. زندگی خود برای تغییر انقالبی جھان تردید نکرد
بودن خود را در تالش برای تغییر و تحول می دید و پیشترھا 

ازھر فرصتی کھ دست می داد، زیستن برای ساختن آینده ای  
اشعار بجا مانده از او جلوه . شایستھ را در شعر می سرود

 .ھایی از ژرفنای درون و گستره مفھوم زندگی در نزد اوست
از   ترمرگ را سرودی کرد سرزنده«مینا پیش از رفتن 

ما را ترک کرد اما رد او بر ساحل زندگی پرقدرت ! »زندگی
او در خاطر ھمھ زنان و مردانی جای خواھد . باقی است

گرفت کھ ارزش تالش برای ساختن جھانی کھ شایستھ ی 
او امروز و ھمیشھ در خاطره ھمھ . زیستن باشد را می دانند

یر خود را ستمدیده گانی خواھد ماند کھ پیشروان و یاران پیگ
در مبارزه برای رھایی از جھان ستم و استثمار، ارج می 

  .این چنین بود کھ مینا سرود ماندگار زندگی شد. گذارند
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

   ■!یدار و گرامی بادیادش و خاطره اش پا

تو چگونھ زندگی کردی کھ مرگت اینقدر سنگین است؟ تو چگونھ زندگی کردی کھ بھترین ھای جامعھ ی استبداد : مینا

 طاھره ،نصرت ھا ، میناھا، بصیر ھا، ناصرھا،گیسوھا ، یاسمین ھا، لیال ھا،زده و اسیر ما موناھا، تراب ھا، شھرزادھا

می عھد و ! این چنین با حسرت می گویند چھ حیف کھ از میان ما رفت.حتا آنان کھ تو را از نزدیک نمی شناختندھا و 

و جوانان پیمان می بندند . محکم کنندرا جبھھ ی مقاومت در برابر امواج سازش و تسلیم کھ از ھر سو می وزد کنند کھ 

   .ند و راھت را پر رھرو کنندای رھایی زنان و ھمھء ستمدیدگان را بی پاسخ نگذارکوشش ھای فروتنانھ ی تو برکھ 

  .ھندو مانند تو در داالن ھا ودھلیزھای این تاریخ شانھ بھ زیر بار سنگین تالش برای رھائی بشریت د
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  زندگی جریان دارد
  سروده ای از مینا  

  زندگی جريان دارد

    مثل امواج دريا                                  

  آرام گاھی نرم و

  غوش ساحل می آسايدآ در                   

  ھولناك گاھی خشمگین و

  .دگرگون می كند ساحل را                  

  ...داردزندگی جريان  

  مثل زمزمه باد                                     

  گاھی در گوش درختان

     نجوا می كند عاشقانه                      

  گاھی می غرد ترسناك

  .و شاخه ھا را به آتش می كشد            

  ...زندگی جريان دارد

  مثل رھا شدن من 

 می آيند كه  در جريان لحظه ھايی

  و می روند                                             

 گاھی در بطن پرالتھاب گرم لحظه ھا

  جان می گیرم                    

  می كنم  پرواز                           

 . وج می رومابه                                          

  گاھی در انجماد لحظه ھا

  سرگردان                                                 

                                        

  

 

 

             

  ی روحب                     

 می روم به حاشیه ھا                             

 روی آب شكننده می آويزم به شاخه ای

  يا پاره سنگی خزه گرفته                   

    لغزان                                                       

  .تا خود را در سردی ثانیه ھا گم كنم

  ....زندگی جريان دارد

  موج وار                                           

  مثل حس من

     در تمامی لحظه ھا                           

  گريزان از تكرار و

  تكرار

   لحظه ای تلخمثل ته نشین شدن

  در ذھن من،                                         

  مثل حس شناخت لحظه ھای نیامده

  بی قرار                                      

  نامعلوم                                                

  لحظه ھايی كه من 

     برای شناختنش            

  ٢٠٠٤          !   زندگی می كنم                     

 



   ٢٣ هشمارھشت مارس                                                                                                                                        ٤صفحھ   

 

 
    

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

  گزارشی از مراسم يادمان رفيق مينا حق شناس

 

  

عده ای از رفقا و دوستانش سعی کرده بودند با ھمھ مشکالت خود را زودتر 

 ی او سپری بھ محل قرار برسانند تا لحظات بیشتری را در کنارھم و خانواده

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

ھرچند . خانواده ی مینا ھمچون خودش با ھمان لبخند جاودانھ پذیرایمان شدند

 و رفقایش را ھم چون آشنایی بودند، اما یاران" مینای شکستھ"کھ دلتنگ 

  .دیرین پذیرا بودند

ی غلیظ  وقتی رھسپارمحل خاکسپاری بودیم مھ. روز وداع سرد و سخت بود

می دانستیم کھ او زودتر از ما سر . و دلتنگ آسمان شھر لوند را پوشانده بود

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

کم کم . ود تا بھ موقع بر سر قرار با رفیق مینا برسیمگورستان چسبیده ب

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

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

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

یار و ھمراه و رفیق دیرینش " آذر درخشان" .شدیم تا رھروی راھش باشیم

 :چھ زیبا و شاعرانھ در لحظھ خاكسپاری با او وداع كرد

 در شھر ٢٠١١ ژانویھ ی ٢١روز 

. لوند در جنوب کشور سوئد گرد آمدیم

" مینا"این آخرین قرارمان با رفیق 

تن خستھ و رنجورش  "بود تا با 
 بیش از ".برای ھمیشھ وداع گوییم

 نفر از یاران، دوستان، رفقا و ١٥٠

خویشانش، ھمھ آن ھا کھ دوستش 

داشتند و از او آموختھ بودند، از 

و سراسر اروپا، از راه ھای دور 

آنان ھم کھ . نزدیک گرد آمده بودند

نمی توانستند در کنارمان باشند دلشان 

با ما بود و بخشی از دل نوشتھ ھای 

خود را در پیام ھای کوتاه و بلند برای 

 .مان فرستادند، کھ تسلی خاطر بود
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  حلظه 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

   زندگی بودیچرا كھ شعر

  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

  ت برای ھمیشھ وداع می گوییمما با تن خستھ ا

  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

  ه ات ھمواره با ما خواھد ماندیاد و خاطر

  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

  ند شدرویاھایت بھ خاك سپرده نخواھ بدان كھ

  بلكھ بر كوره راه ھایی كھ انسانھا می رزمند

  و خورشید ارزانی یكدیگر می كنند

   .بھ گل خواھد نشست
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از قول یكی از کاركنان آرامگاه این 
مراسم بسیار متفاوت و گرم بود و در 
. این شھر كوچك بی سابقھ بود

ً وقتی کھ  ما پیر و جوان،  خصوصا
 با زن و مرد، ایرانی و غیر ایرانی 
 مشتھای گره کرده سرود

میخواندیم یکی از آنان " انترناسیونال"
با ما بھ زبان سوئدی ھمراه شد 

و این !"  برخیز ای داغ لعنت خورده"
سرود راھی بود کھ تو، رفیق مینا گام 

 ! آری رفیق. در آن نھاده بودی
تو از آغوش زمانھ رفتی تا بر بستر "

  !"تاریخ  جاودان بمانی
  :  ژانویھ٢١جمعھ بعد از ظھر 

وعده ما با سایرین و خانواده ی مینا 
 بود تا این بار ھم ٤ھمان روز ساعت 

او را . از او بگوییم و از او بشنویم
  . بشناسیم و باز بشناسانیم

باز ھم حضور دوستان و یاران و 
ھمراھانش نھ خارج از انتظار بلکھ در 

سالن مراسم یادبود مملو از . خور بود
ستان دور و نزدیک مینا یاران و دو

بناچار بسیاری سرپا ایستاده . بود
سالن با  بخشی از اشعار و نامھ . بودند

ھایش در کنار پیام ھای ارسالی 
تصاویر مینا از . بسیارتزئین شده بود

ھر گوشھ سالن با لبخندی دلنشین بھ ما 
ھمھ سعی می کردند او . می نگریست

را از البالی  اشعارش، خاطراتشان و 
یا گفتگوھای مشترک بیشتر بشناسند و 

فعال  بھ یاد بسپارند و یا رد پای زندگی
  و اثرگذارش را از البھ الی پیام و

با  مراسم. کالم سخنرانان برنامھ بیابند
خواندن سرود انترناسیونال و خواندن 
شعری از مینا توسط فریبا امیر خیزی 
كھ مسئولیت مراسم را بر عھده داشت، 

آذر درخشان در پیامی پس س .از شدآغ
کمونیست ایران  از طرف حزب

)  مائوئیست- لنینیست - مارکسیست(

از اینكھ در این لحظات سخت " :گفت
. در كنار ھم ھستیم بسیار خوشحالم

تنھا با ھمبستگی رفیقانھ و در كنار ھم 
بودن است كھ می توان چنین غم ھای 

غم مرگ . بزرگی را تحمل كرد
او  ." سنگین استیارانی كھ مثل كوه

سعی كرد از البالی گفتھ ھای مینا و 
خاطرات رفقایش ھر چھ بیشتر ما را 

و " ... مینا"، "ستاره"، "نسرین"با 
خصوصیات برجستھ اش آشنا کند، 
خصوصیاتی کھ باعث شده بود از مینا 
یک کمونیست، انترناسیونالیست و 

او . متعھد انقالبی و مصمم ساختھ شود
جویی و ھمدردی سعی کرد ضمن دل

با خانواده و بستگان مینا بھ آن ھا و ما 
بگوید کھ چرا و تحت چھ تفکری مینا 
حتی در زندگی شخصی یک زن 

آذر . صریح، بی پرده، سنت شکن بود
سخنرانی اش را با این شعر شاملو بھ 

  : پایان رساند
  چراغی در دست«

  چراغی در دلم
  زنگار روحم را صیقل می دھم

  ابر آینھ ات می گذارم آینھ ای در بر
  ....تا از تو

  »ابدیتی بسازم
  :او در تفسیر از این شعر گفت

 منظور شاملو از این شعر "
کردن " بی نھایت"است، " بی نھایت"

تکرار و تکثیر انسان آزاده . بھترین ھا
با احترام و درک . و رھا از ھر ستمی

آنچھ با ھم تفسیر کردیم، باید بگویم این 
تکرار . نام تو افتاده استبار قرعھ بھ 

....  و تکثیر تو، بی نھایت کردن تو
در ادامھ میترا خواھر مینا، " رفیق مینا

یار، ھمدم و پرستار خستگی ناپذیر 
تمام روزھای سخت بیماری اش سخن 

او اگر چھ فشار غم و اندوه می . گفت
. 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 

او معتقد بود کھ او و . را ترك كرد
سایر اعضای خانواده اش فکر می 
کردند مینا را می شناسند اما تازه پس 
از مرگ مینا و طی برگزاری این 

ینا را مراسم یادبود متوجھ شده اند م
بقدر کافی نمی شناختند، نھ ابعاد وسیع 
فعالیتش را و نھ درجھ اثر گذاری و 

شناخت .اھمیت فعالیت ھای او را
جوانب گوناگون زندگی مینا برای 

آن ھا بیشتر . خانواده اش تازگی داشت
از قبل بھ مینا و اھداف و آرمان ھایش 

  . افتخار می کنند
أثر یكی از برادران مینا درحالی کھ مت

بود از ھم بازی دوران کودکی خود 
او از زبان تیز و صریح مینا . گفت

برای ما گفت و مبارزه اش علیھ 
او با خواندن . مردساالری را ستود

  . اشعاری سخنرانی اش را بھ پایان برد
از طرف کلیھ ی رفقای سیاسی مینا از 
خانواده ی او قدردانی شد و از اینکھ 

راتر از تالش و زحماتشان بسیار ف
برگزاری این مراسم بوده است و در 
تمام سال ھای بیماری ھمچون 
مردمک چشم از مینا مراقبت کرده 

بھ ویژه از میترا کھ در این دوره . اند
یار و غم خوار رفقا و مینا بوده است 
 و با صبر و استقامت خود بھ ھمھ

آموخت، ارزش دوست داشتن و عشق 
  .ردانیورزیدن را، ھمراه با تعھد و كا

حزب کمونیست ایران از طرف 
)  مائوئیست-لنینیست - مارکسیست (

ھفده سروده مینا کھ در یک مجموعھ 
" از شکوفھ ھای درخت تن"زیبا بھ نام 

حاضرین  گردآوری شده بود بھ کلیھ ی
 .شد در مراسم بھ یادگار تقدیم
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خواندن اشعاری جالب اینجاست کھ  
ی زیبا و پر احساس از مینا در البال

برنامھ توسط فریبا نیز خالی از لطف 
نبود و ھمھ را تحت تأثیر قرار می 

مینا ھمان طور کھ در زندگی . داد
ساده، بی پیرایھ و مصمم زیست در 
اشعارش ھم با قدرت و مصمم و ساده 
دالیل زندگی، مبارزه و اھداف و 
آرمان ھایش را بیان می کرد طوری 
ام کھ نیازی نبود او را در البالی ایھ

  . کلمات جستجو کنیم
پخش ترانھ ھای مورد عالقھ ی او، 
سرود ھای انقالبی محبوبش و اسالید 
شوھایی کھ خالقانھ از طرف دوستان 
ساختھ و ارسال شده بود نیز گرما 
بخش احساسات در ھم تنیده ی جمع 

  .بود
 ٨لیال پرنیان از طرف سازمان زنان 

. صحبت کرد )افغانستان-ایران(مارس 
ی کھ مینا یکی از بنیان گذاران سازمان

تو : مینا: "لیال گفت . و فعاالن آن بود
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 لیال ھا و یاسمین ھا و 
 گیسوھا وناصرھا و میناھا، و بصیر

طاھره ھا و حتا  ھا و نصرت ھا و
آنان کھ تو را از نزدیک نمی شناختند 

چنین با حسرت می گویند چھ  این
و عھد می ! حیف کھ از میان ما رفت

کنند کھ جبھھ ی مقاومت در برابر 
امواج سازش و تسلیم کھ از ھر سو 

  ."می وزد را محکم کنند
: لیال پرنیان در پیامش تأكید كرد كھ

 ر یا خواھر یا ھمسر ھیچمینا، ماد"
 او خودش بود؛ با اراده و. کس نبود

  ." تفکری مستقل

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 

 ھم از مینا سخن گفت از  مارس٨
چگونگی آشنایی اش با او، تأثیر مینا 
بر او و ادامھ مبارزات؛ از پی گیری 
و تالش مینا در آشنایی با زنان افغان 
و نفوذ در الیھ 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 

ر دیگر می رفت و با زنان شھ
  . افغانستانی ارتباط بر قرار می كرد

سیما بھاری دختر خالھ ی مینا نیز 
از خاطرات شاد . گفتنی بسیار داشت

از دخترکانی . کودکی خود با مینا گفت
کھ با ھم ھمبازی و ھمراز بودند و 
شوق فعالیت سیاسی سرشارشان می 
کرد ولی در نقطھ ی انتخاب ھای 

ی سیاسی بر فاصلھ ھایشان آگاھانھ 
افزود اما عالقھ و احترامشان بھ ھم را 
نکاست و دیدار دوباره در تبعید 

  . خاطراتشان را زنده کرد
لیال 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

 ا در پی راه کارھایی برایدر اروپ
  . سازمان دادن بھ جنبش زنان بودند

اما مینا رفیقی بود کھ بھ یک مرز و 
  رفیقی کھ . یک كشور تعلق نداشت

آرمانش را در رھایی کل بشریت از 
ھر نوع ستم و استثمار جستجو می 

یکی از خصوصیات بارزش نیز . کرد
طور  در عمل و بھ(انترناسیونالسم او 

  .ودب) واقعی

 رفقایی از دیگر ملیت ھا در مراسم 
در این مراسم  رفیق . حضور داشتند

. پیتر از آلمان حامل سھ پیام بود
گروه مانیفست "نخست پیامی از طرف 

سپس پیام . را خواند" انقالبی در اروپا
كمونیستھای  یكی از رفقای زن از

تركیھ را كھ مینا بر زندگی اش 
مبارزات سپس از . اثرگذار بود، خواند

مشترک خود كھ ھم رزم مینا بود 
او خاطرات زیبایی از ھم . سخن راند

بھ ویژه در تظاھرات  کاری با مینا
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 

پیتر . رزهتئوری ھا برای ادامھ ی مبا
خواندن یكی از نامھ ھای مینا : "گفت

 مرا شوکھ کرد چون ٢٠٠٥در سال 
درك روشنی ازجایگاه بحث ھای باب 
آواکیان در سنتز نوین از علم كمونیسم 

در حالی کھ من با این کھ . ارائھ داد
خودم انگلیسی زبان ھستم ھنوز بھ آن 

پایان پیتر صحبت  در." تسلط نداشتم
صمیمانھ ی خودش را ھای رفیقانھ و 

. 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 

حزب " احساساتی مشابھ و انقالبی پیام 
 حزب كمونیست"بھ " کمونیست ایران

 .خواندبرایمان  را ) م ل م(ایران 
  او در این پیام کھ از یکی از شعرھای 

مینا و تاریخ جنبش کمونیستی جان 
 گویندمی: "مایھ گرفتھ بود، چنین گفت

 را ساللھ این کھ گوییممی ھم ما و
 آغاز کموناردھا از. نیست پایانی
   قلب  ھم،طریق طی این در و ایمکرده
  را شکست ھم و ایمبوده تاریخ یطپنده
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 این ھم و آن ھم. ایمکرده تجربھ 
   ھم ھنوز و اندبوده ما تاریخ از بخشی

 کھ چند ھر است، نیافتھ پایان نبردمان
 دست از را ھم سنگرانمان از بسیاری

 و کار اردوی ما گاه تکیھ. ایمداده
  ."است زحمت

در ادامھ گیسو شاکری ھنرمند متعھد و 
مبارز  با اجرای دو آھنگ زیبا، یکی 
بھ زبان افغانی و یکی فارسی فضا و 

گیسو . احساسات جمع را دگرگون کرد
نام چو جاوید شد، مردنش "با آھنگ 

حاضرین در سالن را !" آسان کجاست؟
با خود ھمراه کرد و در قطعھ ای کھ 
در یادبود مینا خواند بر ادامھ ی 
مبارزات تا سرنگونی جمھوری 

از زمان درگذشت . اسالمی تأکید کرد
ق طی روزھای گذشتھ، شمار رفی

بسیاری از پیام ھای ھم دردی برای 
رفقا، دوستان و خانواده اش ارسال 
شده است کھ در وب سایت سازمان 

 مارس و یا چاپ آن ھا و ٨زنان 
چسباندنش بر دیوار سعی شد این ھمھ 
احساسات و توجھات را منعکس کنیم 
اما امکان خواندن این پیام ھا و یا حتی 

ھا در این مراسم نبود، فقط لیست آن 
دو پیام کھ از ایران ارسال شده بود 
خوانده شد، یک پیام ارسالی از طرف 
جمعی از دختران دانشجو و پیامی از 

کھ بھ وسیلھ ی " زنانی دیگر"طرف 
فریبا و طاھره از فعالین سازمان زنان 

  . مارس خوانده شد٨
در پیام جمعی از دختران دانشجو از 

این روزھا تنھا می : "ودایران آمده ب
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 

  
 می کنیم این است کھ چقدر سخت است

 . یگزین او را جستن و پیدا کردن جا
چقدر مسئولیت مان  فزون تر از قبل 

رفتنش باعث شد بیشتر از . شده است
قبل بدانیم زمان اندک است و ما باید 

پرچم انقالبی او .... زود رشد کنیم
ھمیشھ افراشتھ خواھد بود و ما باید 
ادامھ دھندگان آرمان ھا و اھداف 

یم چرا کھ  بر می خیز. انقالبی او باشیم
اگر او بود  نیز ھمین را می خواست 

زیرا . و ھمین کار را انجام می داد
  ."زندگی جاریست و مبارزه ادامھ دارد

: آمده است" زنان دیگر"و در پیام 
 خبر درگذشت زن مبارز و کمونیست "

مینا حق شناس ما را سخت اندوھگین 
 ما او را ندیده بودیم اما آرمان و. کرد

  کھ رھایی کامل ھمھ ی آرزوھای او
مردم از رنج جامعھ طبقاتی بود را می 
شناسیم کھ ھمانا آرمان و آرزوی 

در ادامھ ی برنامھ از  ."ماست
حاضرین در مراسم خواستھ شد کھ 
احساسات و یا خاطراتشان در مورد 

یکی از . مینا را با دیگران تقسیم کنند
حضار کھ ایرانی نبود با خواندن یک 

ھ زبان عربی کھ ھنگام قطعھ آھنگ ب
فراق و از دست دادن عزیزان مرسوم 

پروانھ . است، احساساتش را بیان کرد
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 

ی نبود امروز مبارزه و مقاومت
جمھوری اسالمی ستم و سرکوب زنان 
را بھ ابعاد دھشتناک دوران حرم 

اشرف از . سراھا باز می گرداند
فعالین تشکل زنان ھشت مارس، 
تأکیدش بر ادامھ ی مبارزه بود و 

  رفیقی از ادامھ راه . برپاخواستن زنان

  
 کمونیستی و در دست گرفتن کمونیزم 

فرخ بھ : فتگ بھ عنوان علم توسط مینا
زورنا نواخت .  یاد مینا و روز دیدار

و در پایان مراسم میترا بار دیگر از 
او پیام . طرف خانواده صحبت کرد

داوود پسر مینا و ھم چنین مادرش را 
مادر مینا بھ علت بیماری و . خواند

  .تألم قادر بھ صحبت در جمع نبود
از نظر داوود در یک جملھ مادرش 

ا كھ آنگونھ  كھ زن خوشبختی بود چر
مادر مینا ھم . می خواست زندگی كرد

از سختی دوران گفتھ بود از روزھای 
سختی کھ بھ عنوان مادر زندانی 

 سال ١٠سیاسی برای مالقات با پسرش
راه  خانھ و زندان را پیموده و با تن 
بیمارش وقتی چھار سال پیش در 
غربت مینا را باز یافتھ و ھر دو بیمار 

یترا این بار از ھمھ م... بودند و
اینکھ  حضار تشکر کرد و از

حضورشان چگونھ تسالی او، داوود و 
از رفقای سربداران . خانواده است

تشکر ویژه داشت بابت تمام ھم راھی 
ھا و ھم دلی ھا و کمک ھایی کھ در 

او . تمام این دوران بیماری انجام دادند
گفت مینا تنھا نماند و تا آخرین روز 

 ٢٠١١عنی ھفتم ژانویھ ی زندگی اش ی
بھ زندگی و ادامھ آن امید داشت و در 

او این . انتظار داروھای جدید بود
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 عالقھ ی او و ھم خوانی سرود 

ھ وسیلھ ی حاضرین بھ انترناسیونال ب
تمامی مراسم بھ ھمت  .پایان رسید

تلویزیون "رفقای دست اندركار 
و ) حزب كمونیست ایران" (كوملھ

ضبط شده و بھ " تلویزیون آسو سات"
  زودی دراین دو كانال ماھواره ای 

  ■ .پخش خواھند شد
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  خواهرش مينا مراسم يادبود   حق شناس درميترا پيام

ش آمد خدمت تک تک شما عزیزان ضمن عرض سالم و خو
کھ از راه دور و نزدیک این جا جمع شده اید کھ یاد مینا را 

یاِد زن و رفیق و خواھر و دختر مبارزی کھ . گرامی بدارید
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 

 خاطره ای زیبا در ذھن مان نقاشی شده حتی در َوصِف او
بی شک ھمھ ی شما ھا کھ در این جا جمع شده اید مینا . است

من ھم کھ خواھر او ھستم . را از دور و نزدیک می شناسید
مادرم، . تصور می کردم کھ او را بھ خوبی می شناسم

برادرھایم و پسرش ھر کدام در شکل خودشان بر این باور 
  .  بھ خوبی می شناسندبودند کھ مینا را

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 

روزھای دوران بلوغمان، کھ زودتر بزرگ شدنمان را . کردیم
 را ٥٧روزھایی بود  کھ انقالب . بھ رخ ھمدیگر می کشیدیم
آن تغییر دادن فرھنگ خانواده از شاھدش بودیم و بھ دنبال 

شکل سنتی اش بھ شکِل مدرن و انقالبی اش، تغییری کھ 
حاصِل تالش و پیگیری و مصمم بودن خواھر و برادرھایم و 

تصویر ھمگی ما از مینا . صبر و بردباری پدر و مادرم بود
روزھایی بود کھ تنگاتنگ با او زندگی کردیم و با شروع بحث 

داستان ھا و . دیگر را َکر می کردیمھای سیاسی گوش ھم
قصھ ھای بچگانھ ای کھ جای خود را بھ بحث ھای سیاسی و 

شناخت ھمگی ما از مینا روزھایی . تبادل نظر عوض کردند
است کھ زندگی لوکس مشترکش را شروع کرد و حاصل آن 
 پسرش داوود را شاھد بودیم کھ در دوران سخت جنگ ایران

شناخت ھمگی ما از مینا . دو عراق چشم بھ جھان گشو

روزھای سخت ھم چنین شیرین فعالیت ھای سیاسی اش بود 
زندگی لوکس . کھ با زندگِی مشترک سنتی او در تضاد بود

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

وزھای سخت فعالیت ھای سیاسی اش بود شناخت ما از مینا ر
کھ او را وادار کرد با پسر کوچکش سرپناِه امنی را شب ھا 
برای خود پیدا کند تا بتوانند خود و فرزندش را از گیر افتادن 

شناخت ما از . بھ دست رژیم دیکتاتوری ایران مصون بدارد
مینا روزھای سخت مبارزه اش بر علیھ رژیم حاکم بر ایران 

کھ او را وادار می کرد کھ از این خانھ بھ آن خانھ نقل بود 
مکان کند تا بتواند خود را از چنگ دژخیمان جمھوری 

شناخت ما از مینا، عشقی بود کھ او بھ تنھا . اسالمی مخفی کند
. فرزند خود داوود داشت و تضادی کھ او در درون خود داشت

او . اشمبارزه یا زندگی خانوادگی در چارچوب لوکس سنتی 
بعد از مدت ھا جنگ و جداِل ذھنی خود، زندگی سیاسی را 

تنھا با یک کولھ پشتی وارد فاِز دیگری از . انتخاب کرد
زندگی ای کھ او ھمیشھ آرزو داشت و آن زندگی . زندگی شد

زندگی . ای بود کھ دیوار نداشت، نفسش را تنگ نمی کرد
رسیدن او برای . خودش را ساخت و آن را رنگ آمیزی کرد

بھ این زندگی، بایستی در جھت خالف رودخانھ ی زندگی 
سنتی با فرھنگ کھنھ شنا می کرد با قدرتی کھ داشت او در 

افرادی را کھ در این رودخانھ . جھت مخالف آب شنا می کرد
در حال غرق شدن بودند را نجات می داد و از دیگران کھ با 

  .ی گرفتپیروزی بھ آن طرف رودخانھ رسیده اند نیرو م

و اما حضور ھمگی شما در این جا، جواب دادن تلفن ھای 
مکرر از نقاط مختلف جھان، خواندن متن ھا و اطالعیھ ھا در 
وصف مینا، تحویل گل ھای فراوان کھ توسط رفقای عزیز 
برای مینا فرستاده شده، ما خواھر و برادرھا و مادر و 

یایی بزرگ تر فرزندش را بھ این واقعیت رساند کھ مینا در دن
مینا بھ دنبال . از آن چھ ما تصور می کردیم زندگی می کرد

  .مقام و شھرت نبود

  .مینا ستاره بود، یک دم درین ظالم درخشید و جست و رفت

  .مینا بنفشھ بود، گل داد و مژده داد، زمستان شکست و رفت

ھر کسی نغمھ ی . زندگی صحنھ ی یکتای ھنرمندِی ماست
   .صحنھ پیوستھ بھ جاست نھ رودخود خواند و از صح

  . خرم آن نغمھ کھ در خاطره ھا می ماند
   ■ یاد مینا ھمیشھ گرامی باد

  .ژانویھ مرگ پروانھ ای را گواه بودم ٨
  .  قبل از پر کشیدن جانش سخت می لرزید

  . ن دادن بود یا از فراغ شمعنمی دانم از ترس جا 
  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
  .مستانی رامرگ شاپرک یادم آورد روزھای بھار ز
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  با درود بھ ھمھ شما 

از اینكھ در این لحظات سخت در كنار 
تنھا با . ھم ھستیم بسیار خوشحالم

ھمبستگی رفیقانھ و در كنار ھم بودن 
است كھ می توان چنین غم ھای 

غم مرگ . حمل كردبزرگی را ت
  . یاران، مثل كوه سنگین است

من از طرف حزب كمونیست ایران 
) مائوئیست-  لنینیست -ماركسیست (

فقدان مینا را بھ ھمگي حضار و 
خانواده مینا بویژه مادر مینا، 
برادرانش، میتراي عزیز و فرزند 

  .دلبندش داوود تسلیت مي گویم

فرصت كوتاه است در نتیجھ نمی توانم 
ا را بطور ھمھ جانبھ با زندگی پر شم

فقط بھ . بار این رفیق ارزنده  آشنا كنم
چند برش كوتاه از زندگی اش اشاره 

تا شما را با افق، اھداف و . می كنم
  . روش زندگیش آشنا كنم

متعلق بھ . مینا متعلق بھ ھمھ ما بود
بسیاری . اردوی كار، زحمت و آگاھی

ی از رفقای حزب  ما از او خاطره ھا
من نمی توانم . فراموش ناشدنی دارند

فقط از خاطره ھای خودم با او صحبت 
بھتر این دیدم كھ شخصیت او را . كنم

از البالی گفتھ ھای خودش، یادھا و 
  . خاطرات متنوع یارانش بازگو كنم

از مینایی بگویم كھ توانایی اش در 
. ارتباط گیری با مردم زبانزد بود

تابوشکن . سریع با آنان دوست می شد
و سنت شكن بود و در ارتباط با زنان 
  مسائلی را بھ زبان میآورد کھ ھرکسی 

ذھنی . بھ راحتی بھ زبان نمی آورد
باز داشت، ھمواره آماده جذب ایده 

از مینایی کھ . ھاي نو و رفتارھای نو
 در ٥٧در دوره جوانی پس از سال 

بین زنان  محالت فقیر نشین شیراز
داشت و از  یکالس ھای سوادآموز

ھمان ابتدا توجھش بھ ستم ھایی کھ بر 

زنان می شود، جلب شد و آموخت کھ 
بھ شکل ھای مختلف این ستم را 

  .تشخیص داده و بیان کند
از مینایی كھ در اواخر حکومت شاه، 

بر پایھ آموزه . با علم کمونیسم آشنا شد
 این علم  تواما تکرار می کرد کھ 

و كارگر مردم فقیر و زحمتكش ... «
بیشترین ظرفیت را برای انقالب کردن 

بنابراین باید بھ این مردم و آگاه . دارند
جھت » ....کردن شان توجھ کرد

گیری توده ھای محروم و زحمتکش 
را داشتن و درک اینکھ انقالب 
کمونیستی بر دوش این توده ھا استوار 
خواھد بود را مینا بی ھیچ تردیدی تا 

  . آخر عمر حفظ کرد

سال ارتجاع و .  فرا رسید٦٠ل سا
كودتا، سال مقاومت و مبارزه ی تمام 

اتحادیھ ی . عیار و از جان مایھ گرفتھ
کمونیست ھا، طرح مبارزه ی مسلحانھ 

درون سازمان . را جلو گذاشتھ بود
مینا با ھمان حس و . اختالف نظر بود

 :شور شناختھ شده اش گفت
معلومھ کھ آخوندھا  را باید با ....  «

.... مبارزه ی مسلحانھ سرنگون كرد
در شیراز ضمن  ».....بزن بریم جلو

تبلیغ برای حرکت انقالبی سربداران، 
. کمک مالی جمع آوری می کرد

مخفیانھ اعالمیھ ھا و بیانیھ ھای 
سربداران را در سطح شھر پخش می 

  . كرد

 ٦٠قیام سربداران در پنج بھمن سال 
موجی از . با شكست روبرو شد

طبق . ی و یاس در راه بودنومید
معمول کھ پس از ھر شکستی عده ای 
نوحھ خوانی می کنند و می خواھند 
دل مردم را خالی کرده و انفعال را 

 جا بزنند، درون ما نیز" عقل"عین 
در این . چنین گرایشاتی پیدا شده بود
و از دست  وضعیت، وقتی از شكست

نبرد با خبر  دادن یاران مان در صحنھ
اکنش ھای مختلف نسبت بھ شد و و

نخست رنگ از . آن را شنید
رخسارش پرید و اشكھای غم و خشم 

دست آخر . از صورتش سرازیر شد
خود را جمع کرد و نفسی کشید و 

.... ول کنید این حرفارو.... «: گفت
.... اما بار بعد باید دقت بیشتری کنیم

  .».... بزن بریم جلو 
را  بھمن آمل ٥اعالمیھ ھای بعد از 

باز تكثیر كرد و با كمك رفقای دیگر 
در بین جنگ زده ھای اسكان داده 
شده در شیراز و در كارخانھ ھا پخش 

ھم زمان مثل ھمھ ما سعی . می كرد
می كرد با جمعبندی ھایی اولیھ علل 

  .شكست را در یابد
زمانی كھ سالھا بعد یاران خود را 

 :بازیافت اولین حرفش این بود 
راه مانده بودید، اگر اگر وسط ...  «

رفیق نیمھ راه شده بودید، بھ مالقات 
جا زدن و وسط . »... تان نمی آمدم 

  . راه ماندن را دوست نمی داشت
اما می . مینا تعصب حزبی نداشت

دانست کھ باید سازمان یافتھ فعالیت 
کند و می دانست کھ بدون داشتن یاران 
ھم فكر قادر نخواھد بود بھ تنھایی بھ 

ھم اھمیت . ھایش دست یابدآرزو
آگاھی را درک می کرد و ھم اھمیت 

مشغلھ اش فعالیت در ارتباط . تشکل را
با جریانی بود کھ بقول خودش 
بصورت تعقلی و ریشھ ای سرچشمھ 
انواع ستم را دریافتھ و برایش راه 

از ایندوره بھ بعد مینا، بھ . چاره دارد
یك فعال تمام وقت اتحادیھ ی 

 بھ ویژه در جبھھ کمونیست ھا و
. 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 

 پیام آذر درخشان در مراسم یاد بود رفیق مینا
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است حرف  تولید کننده ی این ستم
میزد و زنان را بھ مبارزه و بپا خاستن 

  .  تشویق می کرد

خرده و برده "رک و صریح بود و 
رک و (" .با کسی نداشت" ای

اینھا از ":  بی خرده و برده"، "صریح
اگر ). كلمات مورد عالقھ ی مینا بود

چیزی را قبول نداشت برایش مبارزه 
تا قانع نمی شد مبارزه را . میکرد

جسارت طرح مخالفت . ادامھ می داد
در کنار ھمھ ی  .را نزد ھر کس داشت

" آگاھانھ"خصوصیات کمونیستی مینا، 
. ب کردنش، بسیار آموزنده استانتخا

او تصمیمات مھمی کھ سرنوشت ھر 
مبارزه ای را رقم میزنند، آگاھانھ و  
بدور از تعصب و رفیق بازی اتخاذ 

او در زمره کمونیست ھایی . می کرد
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 انقالب، آگاھانھ مبارزه 
مسلحانھ سربداران را انتخاب کرد و 

ستم بر زن و . برایش زحمت کشید
ضرورت مبارزه علیھ این ستم گری 
را بعنوان گامی مھم برای سرنگونی 
جمھوری اسالمی و پای گذاردن در 
مسیر ساختن جامعھ ای کھ دیگر در 

چ ستم و استثماري نباشد را آن ھی
عمیقا درک کرد و تمام سالھای اخیر 

  . را در این مسیر مبارزه کرد

انترناسیونالیسم او آگاھانھ بود و 
مرزھای ملی را بھ ھیچ می . عمیق
و در حین تالش خستگی . گرفت

ناپذیر برای کمک بھ سازمان یابی 
زنان مبارز افغانی، رشتھ ھای پیوند 

ن افغانستانی برقرار عمیقی با مبارزی
 .کرد

ھمراه با  بکاربست مشی توده ای اش 
بدون توده  این دریافت انقالبی بود کھ
کار نخواھد ھای آگاه شده انقالبی در 

وقتی بلوک بھ اصطالح . بود

سوسیالیستی شرق فرو پاشید و 
بورژوازی، ھار و تھاجمی در شیپور 

می دمید، آگاھانھ " کمونیسم مرد"
روشن کرد و خللی سمت خودش را 

 در تفکرش نسبت بھ ضروری بودن
زمانی کھ . کمونیسم وارد نیامد

سواالت 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 
اینکھ ضرورت و کند ربط داشت بھ 

. نیاز بھ انقالب را درک کرده بود
  ضرورت رھایی و رھا شدن را درک

  اینرا درون شعرھایش ھم. کرده بود

  . 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 انقالبی و 
آرمان خواھي از طریق مینا بھ نسل 
جوان  و تبدیل این خصوصیات و 
توانایی بھ آگاھی نسل جدید بر دوش 

این گونھ است کھ می توانیم . ماست
ضایعھ فقدان او را تا حدی جبران 

. مینا از زندگیش لذت می برد .کنیم
 می خواست بماند و ھر چھ را می داند

اما بیماری . در راه انقالب بگذارد
و . مھلت نداد و از میان ما رفت

با این . رفتنش آتش بھ جان ما افکند
حال یادش شور بھ دل راه می دھد و 

یا بھ زبان ساده و " ادامھ ی راه"پیام 
را » ...بزن بریم جلو... روشن مینا 

مینا را بیاد می  ...بگوش می رساند
ا را بیاد مین آوریم در تفسیرھایش

از اشعار؛ در میآوریم در تفسیرھایش 
این شعرشاملو كھ می  تفسیرش از

   :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

است، " بی نھایت"شاملو از این شعر 
تکرار و . کردن بھترین ھا" بی نھایت"

. تکثیر انسان آزاده و رھا از ھر ستمی
با احترام و درک آنچھ با ھم تفسیر 
کردیم، باید بگویم این بار قرعھ بھ نام 

تکرار و تکثیر تو، بی . تو افتاده است
اکنون  رفیق مینا....  نھایت کردن تو

ری نگاه می کنم کھ تو رفیق بھ رود جا
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 اللھ ھا و پرسھ زدن ھای تو را 

ھارنارنج در عطر خوش ب.....در دشت
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 

زندگی، تالش، . را بخاطر می آورم
مبارزه ی تا بھ آخرت را حس می 
  .کنیم و حظ می کنیم و افتخار می کنیم

تا .... بزن برو جلو « :یاد دادی کھ
  ...." بروآخرش

قدم در مسیر رودخانھ ی بی "
استعاره ی مورد " (بازگشت بگذار
   ....).عالقھ 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

چیزی كھ ھمیشھ شعار من ، حتی خودماری و ناردر مورد بیما
  »! اگر ھست، شكوه نكنوت تحمل در« این است كھبوده 

 دو زن كھ .را گرفتھ بودمآزمایش واب ، جرفتھ بودم بیمارستان
ھر دو در آزمایشگاه كار می كردند با ھم مشغول صحبت 

 بحث بودند و من ھم منتظر تمام شدن بحث غرقھا  آن. بودند
 مایل نبودم زود رگوش دادم دیگكھ بھ بحث ھایشان . ھا آن

یكی . لھ احساس مادری زنانأمس: موضوع بحث این بود. بروم
كھ مادر بشود زن نمی  زن بدون این «:ھا می گفت از زن
زن با .  احساس مادری با زن بودن گره خورده است وشود

. ست كھ احساسش غنی می شود و تكامل می یابدامادر شدن 
فكر می كند .  مادر نیست ھمیشھ احساس خال می كندزنی كھ

   ». از لحاظ احساسات كمبود داردكم دارد،كھ چیزی  
بھ نام «بھ یاد شعِر . رف ھا برایم تازه گی نداشتحاین 

  . كھ برای پسرم سروده بودم افتادم» بھاران
فكر می كردم ھمیشھ می توانم تو را م، گل بھار، گلم، گلبرگم«

اما ، و سراسر فصول زندگیم را بھار كنم،  باشمبا خود داشتھ
  » .می دانم با یك گل نمی توان بھار را با خود داشت، می دانم
 و من نمی توانستم ؛نمی توانست برای من، بھار بیاوردپسرم 

او گل من بود ولی بھار . تمام زندگیم را فقط در او خالصھ كنم
  . من نبود
. وارد بحث با آن ھا شدم.  بودبین آن دو زن كامالً آشنادیالوگ 

درونم گویی ھمھ چیز بھ من فشار آورده بود و تمامی پاسخ ھا 
ش  احس. ھمھ چیز برایم روشن و قابل درك بود. می جوشید
 ،حرف زدم. صف ایستاده بودندھ  تمامی واژه ھا ب.كرده بودم
دست تكان دادم و نقش فرھنگ، رسانھ ھا، خانواده، . بلند بلند

 ی موجود در میان خود  فرھنگ عقب مانده،دانھفرھنگ مر
كل نظام مردساالر و دولت خالصھ . را توضیح دادمھا  زن

فكر می كرد ھا كھ  یكی از آن .وال بردمئرا زیر سحافظ آن 
حاال می گویند تو كھ «گفت من بچھ ندارم ضمن تأیید حرفھایم 

ھا را می زنی و این  بچھ نداری عقده ای ھستی كھ این حرف
گفتم مھم نیست كھ بگویند عقده ای » .احساس را نقد می كنی

 در حرف ھای من یحقیقت مھم این است كھ . ھستم، زیاد شنیدم
می خواھند پنھان بماند و چیزی کھ درست ھمان . نھفتھ است

نفی نمی . یك احساس زیباست داشتن بچھ .ماست مالی شود
 بھ عنوان شخصیت من  دھنده و تكامل دھنده ی  ولی شكل.كنم

من خودم  . و نباید باشدامعھ و خانواده نیستجیك زن درون 
ً با را  حتی این احساس  .این احساس تعریف نمی كنمصرفا

صیت من خرشد شی می تواند باز دارنده و غنی نیز زیبا 
  وغنی صورتی  این احساس در. یر بكشدجمرا بھ زن. باشد

  ■ .یی بخش باشد نھ اسارت بخشزیباست كھ رھا

 
 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 و سخنی بگو... لب بگشا

  !... آه نه
  !          فریاد

  لب بگشا و سخنی بگو
  ...از دگرگونی ھا و خیزش ھا

  از تولدی دیگر
  ... از زندگی

  
  ... اھما قایقرانانیم در مسیر پر تالطم خیزش

در طوفان ھاست که ساخته می شویم و 
  .یریمشکل می گ

  ما نوید می دھیم 
  ...                     چگونگی فردا را

  ....با آه نه
 .              با فریاد

  
**  **************************  

  دستان کوچکمیبا گود

 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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  ناس شپيام های رسيده به مناسبت درگذشت رفيق مينا حق  

  مری لو گرین برگ از آمریکا

  رفقا و دوستان عزیز
من ھمدردی خودم را در غم از دست 

 بھ شما دادن رفیق مینا ابراز می کنم و
کھ امروز زندگیش را جشن می گیرید 

 با كمك مینا ١٩٩٨در سال . می پیوندم
سازمان زنان ھشت مارس ایران 

ختی بافغانستان تشكیل شد و من این خوش
را داشتم كھ با بسیاری از فعالین زنان 

 در ٢٠٠٦سال  ھشت مارس در
ژیم زن  تظاھراتی كھ در اروپا بر علیھ ر

برگزار شده بود،  ستیز جمھوری اسالمی 
بھ عنوان نماینده ی حزب كمونیست 

من امروز با . انقالبی آمریكا، آشنا شوم
در عین این كھ می دانم . غم شما شریكم

روحیھ و خواست مینا برای رھایی كامل 
زنان و انسان ھا زنده است و بھ وسیلھ 

  .دیگران ادامھ خواھد یافت

در دوره ای كھ تعداد كمی این جرئت را 
رند كھ برعلیھ دولت و ستم مبارزه دا

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

ای زندگی کھ می تواند بیایید کھ ھمھ بر
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 
پدرساالری، بدون وحشتھای ناشی از 
سرمایھ داری امپریالیستی، بدون ستم و 

ق از این طری .استثمار در ھر شکلش
است کھ ما  یاد مینا را گرامی خواھیم 

    با درودھای گرم  .داشت
 ٢٠١١ ژانویھ ١٩ 

  الیف  از ترکیھ
  بھ خانواده، دوستان و رفقای مینا

متاسفانھ خبر .  از رفقای ترک مینا ھستم کھ در آلمان زندگی می کنممن یکی
مرگ مینا خیلی بھ من دیر رسید، بنابراین برای من امکان نداشت کھ در 

فکر من با شماست و در غم شما . خاکسپاری و یادبود او امروز شرکت کنم
  .شریکم

ن زمان من از آ.  کھ بھ فرانکفورت رفتم، آشنا شدم١٩٩٤من با مینا از سال 
این او بود کھ اراده برای مبارزه انقالبی را  . نظر سیاسی دلسرد شده بودم 

از طریق عزم و اعتماد بھ نفسش و دید روشن از جامعھ کمونیسی را بھ من 
او می . نوع برخورد مینا در اطرافیانش تاثیر زیادی داشت. باز گرداند

ا در مورد لزوم جنبش انقالبی او مر. توانست اعتماد بھ نفست را باال ببرد
زنان متقاعد کرد و باعث شد کھ من بھ فعالیت ھای سازمان زنان ھشت 

. یک قدم فرا تر بنھم اغلب او بود کھ مرا تشویق می کرد کھ. مارس بپیوندم
مثال او مرا متقاعد کھ اولین سخنرانیم را بنویسم و در یک تظاھرات آنرا 

  . ارائھ دھم

او اغلب بھ دیدار من بھ خانھ ام .  و پر از سرزندگی بودمینا ھمیشھ مھربان
می آمد و با بسیاری از دوستان من کھ دارای افکار انقالبی نبودند و یا ھیچ 

علیرغم تسلط محدود بھ زبان آلمانی، مینا با . فعالیت سیاسی نداشتند، آشنا شد
ھ ای را آنان بھ آسانی تماس برقرار می کرد و با شوخی و خنده جو دوستان

او حتی موفق میشد عالقھ آنھا را بھ موضوعات اجتماعی . بوجود می آورد
بعدا کھ من با دوستانم . برانگیزاند و مسائل سیاسی را با آنھا بھ بحث بگذارد

  . صحبت می کردم سراغ او را می گرفتند و حالش را می پرسیدند

گر و بھ روحیھ برای اینکھ ھمبستگی عمیق مینا با مبارزات در کشورھای دی
  .انترناسیونالیستی اش اشاره کنم، می خواھم این واقعھ را برایتان بگویم

 در زمان اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در ترکیھ، سازمانھای انقالبی یک 
بسیاری از فعالین سیاسی . چادر بزرگ در مرکز فرانکفورت برپا کرده بودند

  .ا مبارزات زندانیان نشان دھندآنجا گرد آمده بودند تا ھمبستگی خود را ب

 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 

. کمی دیرتر مینا نیز رسید، مرا بغل کرد و شروع بھ گریستن کرد. رفتم
می پرسیدند کھ  ند، دور ما جمع شدند وبسیاری از مردمی کھ در آن جا بود

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  
ین بھ خاطر رفقائی کھ در این مبارزه ارتش ترکیھ مقاومت کردند و ھم چن

برخورد انترناسیونالیستی مینا و روحیھ انقالبیش .جان باختند جاری است
 ٢٠١١/٠١/٢١ .ھمیشھ نمونھ راھنمائی برای من بوده و خواھد بود
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  "دستھ ھشت مارچ زنان افغانستان" 

  ) افغانستان–ایران ( عالم ھمبستگی با سازمان زنان ھشت مارچ ا

رفیق نسرین ، یک تن از بنیانگذاران سازمان زنان ھشت 
 مصادف با ١٣٨٩ جدی ١٨بھ تاریخ )  افغانستان-ایران(مارچ 

یادش گرامی و .  چشم از جھان پوشید٢٠١١ھشتم جنوری 
  !  ھرو بادراھش پر رو

درگذشت رفیق نسرین ، نھ تنھا ضایعھ ای برای جنبش زنان 
ایران و افغانستان بلکھ ضایعھ ای برای کل جنبش انقالبی در 

نقش رفیق نسرین در شرایط فعلی . سطح جھان بھ شمار میرود
کھ از یکطرف دولت مرتجع ایران از ھر طرف بر توده ھای 

ایران بیرحمانھ حملھ ور ایرانی و مھاجرین افغانستانی مقیم 
میشود و شرایط خفقان آوری را بر مردمان آن کشور تحمیل 
میکند و از طرف دیگر افت جنبش انقالبی 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 
او . وانست مانع از فعالیت ھای انقالبی اش شودمریضی نت

بیدریغ برای نجات توده ھای ستمدیده سراسر جھان و آنعده از 
زنانی کھ از بی عدالتی و ستم جنسیتی رنج میبردند مبارزه 

او حتی از تھدید مردانی کھ گاه و بیگاه با آن روبرو . میکرد
ین بی مھابا می شد خم بھ ابرو نمی آورد و در مقابل ظلم ظالم

او بھ زنان می آموخت کھ ستم چیست؟ . ایستادگی مینمود
چگونھ باید با ستم مبارزه نمایند؟ راه بیرون رفت از معضالت 
اجتماعی در چیست؟َ و چرا نباید بھ روابط ستمگرانھ طبقاتی ، 

وی محبوب  زنان و مردانی . جنسیتی و ستم تحمیلی تن دھند
وی . رف ھای او را شنیده بودندبود کھ او را می شناختند و ح

 و مردانی بود کھ او را می شناختند و حرف ھای محبوب زنان
وی محبوب زنان و مردانی بود کھ نوشتھ . او را شنیده بودند

  .ھایش را مطالعھ کرده بودند

حرف وعمل رفیق نسرین در واقع طوری بود کھ از یک 
   از سوی آموزگاری دلسوز و مھربان بود و از سوی دیگر

دیگران می آموخت و دایما توصیھ میکرد کھ باید بیاموزیم و 
  . بیاموزانیم

در مسیر حرکت " دستھ ھشت مارچ زنان افغانستان " 
  مبارزاتی اش کھ ھمانا برپائی و پیشبرد مقاومت ملی ، مردمی 

  انقالبی علیھ اشغالگران امپریالیستی و خائینین ملی دست 

 ، یاد این رفیق رزمنده را گرامی نشانده اش در افغانستان است
میدارد و  درگذشت رفیق نسرین را بھ تمامی فعالین سازمان 

، جنبش انقالبی زنان )  افغانستان–ایران ( زنان ھشت مارچ 
در سطح جھان و تمام اعضای خانواده اش تسلیت گفتھ و با 

اعالم )  افغانستان–ایران ( سازمان زنان ھشت مارچ 
  . 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

  ■ )٢٠١١ جنوری ١٣ ( ١٣٨٩ جدی ٢٣

 

 پیام ھمدردی زنانی دیگر

خبر درگذشت زن مبارز و کمونیست مینا حق شناس ما را 
ما او را ندیده بودیم اما آرمان و . سخت اندوھگین کرد

 کھ رھایی کامل ھمھ ی مردم از رنج جامعھ آرزوھای او
. طبقاتی بود را می شناسیم کھ ھمانا آرمان و آرزوی ماست
وجود زنان آگاه و سازش ناپذیری چون مینا، نعمتی برای 
جنبش انقالبی زنان در ایران و جھان است و فقدان شان 

تالش و مبارزه مینا برای آگاه کردن . ضایعھ ای بزرگ
 جزو محروم ترین محرومان ھستند برای ما زنان افغانی کھ

بی تردید یاد و خاطره . بسیار آموزنده و الھام بخش است
ی مینای عزیز در مبارزه ی ما جھت سرنگونی نظام ضد 

زن جمھوری اسالمی و واژگونی کلیت نظام مردساالرانھ ی 
  . سرمایھ داری برای ھمیشھ ماندگار خواھد بود

انواده، دوستان و یارانش و ھمھ ی از دست رفتن مینا را بھ خ
زنان و مردان انقالبی 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

   ١٣٨٩دی ماه  ٢٨
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  پیام عده ای 
  ایران از دختران دانشجو از

اما . ندیده بودیمش. ذشترفیق مینا حق شناس عزیز در گ
. عکس ھایش را کھ دیدیم گویا سالھاست کھ او را می شناسیم

این . چھره مھربانش در عکسھا گویای خیلی چیزھا است
این روزھا تنھا می خواھیم . روزھا اشک  امان مان نمی دھد

بدانیم وقتی ھمسن و سال ما بود چھ می کرد وزندگی سراسر 
  مبارزه اش چگونھ بود؟  

چقدر فاصلھ . چقدر زود رفت و تنھایمان گذاشت....ی دریغ ا
چگونھ فریاد زنیم . ما از مینای ھمسال. داریم تا مانند او شدن

رفقایش ھمھ بی . جای خالیش را با چھ پر کنیم. نبودنش را
ھمھ مرور می کنند خاطرات با او بودن را در صحنھ . تابند

ه رسیدن بھ زندگی کھ سراسر مبارزه بود و تالش در را
او نیست اما یادش و نامش و خدماتش بھ جنبش . اھداف بزرگ

در بین زنان و جوانان و .  کمونیستی انقالبی ھمھ جا ھست
چیزی کھ این . توده ھایی کھ زندگی را با آنھا می گذراند

روزھا بھ آن مدام فکر می کنیم این است کھ چقدر سخت است 
قدر مسئولیت مان  فزون چ. جایگزین او را جستن و پیدا کردن

  . تر از قبل شده است

رفتنش باعث شد بیشتر از قبل بدانیم  زمان اندک است و ما 
دلمان می خواھد زندگیش را کھ از سنین . باید زود رشد کنیم

نوجوانی سراسر مبارزه بوده است برای ھمگان فریاد زنیم تا  
و یا دو نسل ما بداند کھ ما خیلی چیز ھا را باید از یک نسل 

ھمھ ما باید بدانیم کھ بسیار وامدار . نسل گذشتھ  یاد بگیریم
گذشتھ ھستیم و الگوھایمان را  باید در مینا و امثال او  جستجو 

جنبش کمونیستی و جنبش زنان ایران و دنیا یکی از . کنیم
  . استوارترین ھمراھانش را از دست داد

ای مان را پاک اما اشک ھ. او یک انترناسیونالیست واقعی بود
از ھمین امروز کھ ھمھ جمع اند تا . می کنیم و بر می خیزیم
او، ھمیشھ و بیشتر از قبل در یاد . یادش را گرامی بدارند

شعلھ ھای آتش وجودش کھ از اعتقاد . ھمگان خواھد بود
راسخش بھ رھایی و آزادی نشات می گیرد گرما بخش محفل 

برمی خیزیم تا از . ودھمھ زنان مبارز و آزادیخواه خواھد ب
قوی، سخت کوش، و . ھمین حاال یاد بگیریم کھ مانند او باشیم

ما  خواھد بود و ھمیشھ افراشتھ پرچم انقالبی او. با صالبت
بر می  . ادامھ دھندگان آرمانھا و اھداف انقالبی او باشیمباید

  زندگی جاریست و مبارزه ادامھ زیرا. می داد خیزیم انجام

  . دارد 
نطور کھ او در پیچ و خم ھای پر تالطم زندگی و مبارزه ھما

زندگی مینا معنای واقعی شعر . ایستاد و جنگید و خروشید
شعر ھستی بودن و کوشیدن ،رفتن و "او بھ خوبی. ھستی بود

مینا . را جان بخشید" پیوستن ،جان فدا کردن در راه خلق است
ی تمام بھ عنوان یک کمونیست و فعال جنبش رھایی  زن برا

زنانی کھ ترکھ ستمگری و مرد ساالری زندگیشان را سیاه 
زندگی ، تالشھا و .کرده ، رھایی را بھ خوبی معنا کرد 

مبارزات او در جنبش زنان برای ھمیشھ چراغی روشن  و 
راھگشا و آگاھی بخش  و پر امید برای تمام زنانی خواھد بود 

  . اندکھ از حصارھای تنگ مرد ساالری بھ ستوه آمده 
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 

  ■  گرامییادش. را ادامھ دھیم

  یماریا رشید  - انجمن حق زنان
 !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

رپائی فردائی را جھت بر  آورده مینا رفت اما امید او بھ ب
  . کردن آرزوھای دیگران صرف کرد

کمیتھ زنان ھشت «مینا ھمزمان کھ از فعالین جنبش زنان 
بوده خود یکی از بنیانگذاران سازمان زنان » مارس

 ھم بود  ) افغانستان-ایران(ھشت مارس 

مینا زنی خستگی ناپذیر بود او نھ تنھا در برابر ترقندھای 
بسیار زیرک و ھوشیارانھ ) اصالح طلبان(متی زنان حکو

عمل می کرد بلکھ در برابر نقش مخرب بخشی از این بھ 
اصطالح 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 ، 

رد و ماھیت آنھا صریح و بدرستی موضوع گیری می ک
    !را نشان می داد

 ■ ٢٠١١ ژانویھ ١٢                     !یادش گرامی باد 
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  سازمان آزادی زن

 لیت بھ مناسبت در گذشتتس
  مینا حق شناس از فعالین حقوق زن

مطلع شدیم کھ مینا حق شناس فعال حقوق زنان و از بنیان 
گذاران سازمان ھشت مارس بعد از مدتی بیماری در تاریخ 

سازمان آزادی ضمن .  در گذشتھ است٢٠١١ ژانویھ ٨
ابراز تاسف، صمیمانھ بھ خانواده و بستگان و رفقای مینا 

   .ق شناس تسلیت می گویدح

  
  جنبش زنان تحت ستم افغانستان

  ) افغانستان– رانیا(بھ سازمان زنان ھشت مارس 

  یاد سالم بھ شما و تمام رزمندگان راه آزبا
 زن ری کھ شمیافتی در٢٠١١ ی جنور١٢روزی تأسف و تألم دبا

 حق شناس فعال حقوق زنان و از نایمبارز، دالور رزمنده، م
 سازمان ھشت مارس پس از چھار سال جدال انگذارانیبن

 ی جنور٨ سرطان سرانجام در سحرگاه یماریسخت با ب
  . در کشور سوئد درگذشت٢٠١١

بود کھ درراه مبارزه با فرھنگ  ی حق شناس دالور زننایم
 را بھ خاطر نجات و شی خوی مردساالر حاکم، زندگیارتجاع
 افغانستان و سراسر جھان -  رانی زنان تحت ستم ایرھائ

 از مشعلداران یکی نی نوی جنبش انقالبنایبا رفتن م. گذاشت

 دش خوراتیفقدان او بدون شک تأث. خودش را از دست داد
 و ارتجاع خواھد سمیالی امپرھی برعلیلرا بر روند مبارزه فع

 ری جبران ناپذی اعھی مبارزه ضادانی در مناینبود م. گذاشت
 ی بکاری حاصل چند دھھ پنای چون میدالور زنان. خواھد بود

 نی کھ از بزرگتردی زنده اند باکھی را تا زماننھایامان ھستند، ا
  انقالب بر شمرد و بعد از مرگ بعنوان سمبلی ھاھیسرما

  . داشتی گرامشھی ھمیمبارزه و مقاومت برا
 مانھی زنان تحت ستم افغانستان ضمن ابراز تأسف، صمجنبش

ً جنبش انقالبیبھ تمام رزمندگان راه آزاد  زنان، ی خصوصا
 تی حق شناس تسلنای و بھ خانواده مانی دوستان، آشنااران،ی
  .دی گویم
  ! بادی و خاطره اش گرامادی 

  ■ ١٣ -٠١ - ٢٠١١ یبر و برای آزادی آرزوبا

" افغانستان-امپرياليسم و ارجتاع  مجعی از اعضای جبهه متحد ضد "
  !اودانھ بماندجنسرین؛  رفیقی کھ از آغوش زمانھ رفت، تا در بستر زمان 

در اولین ساعات روز شنبھ ھشتم 
 است کھ مینا حق ٢٠١١جنوری 

شناس آشنای عزیز دیرینھ یا ھمان 
 نبردی رفیق نسرین ما، پس از

طوالنی، 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 
عالیقی داشتھ و دارند، ھمچنان برای 

ھمیشھ در عالمی از تألم، تأثر و اندوه 
بیکران فرو برد؛ یادش گرامی و 

  !خاطره اش جاودان باد
ری، غم و اندوه درگذشت نسرین، آ

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 

؛ مرگ شرافتمندانھ، یکسان نیستند
مرگی کھ در راه بھترین ارزش ھا و 
ایده آل ھای متعالی انسانی بوقوع 
بپیوندد، بسیار با عظمت، بھ عظمت 

  !میباشد) تای(کوه 
رفیق نسرین ما ھم تا آخرین رمق، در 
ھمین راه و با چنین ایده آل ھای 

  شادی امین 
 )شبکھ( شبکھ ھمکاری زنان ایرانی از طرف

 دوستان عزیز
. خبر متاثر کننده مرگ نسرین گرامی را امروز دریافت کردیم

 شاید ھم زودتر در فرانکفورت می شناختم ٩٥نسرین را از سال 
متاسفم کھ .  کھ در این شھر بودم تماس داشتم٩٩و با او تا سال 

  . شنومپس از سالھا بی خبری امروز خبر مرگ او را می
در گذشت نسرین را بھ شما ھمراھان وی و خانواده اش تسلیت 

  با احترام. می گویم 
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انسانی و انقالبی زندگی و با ھمین ھا 
  !نیز، ما را ترک کرد

ر فقدان رفیقی ھمچون نسرین کھ اگ
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 

 غم و اندوه ناشی از بایست، درد،
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 انقالبی
دوست صمیمی و مھربان، رفیقی 

 وفاشعار، آزاده زنی با وقار، ھمرزم و
 رزمنده و عصیانگر، پیکارگری
  انقالبی 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 عالیق عام 

مینھ یک رفیقانھ، و چھ ھم بر ز
ھمگونی خاص در مبارزه مشترک 
انقالبی شکل گرفتھ و بھ قوام رسیده 

  .است
آشنایی و عالیق سیاسی رفیقانھ ما با 

 سده ٩٠نسرین، از ھمان سال ھای 
گذشتھ آغاز میگردد؛ در حاشیھ یک 

بنیاد "کنفرانس فراخوانده شده توسط 
در پاریس بود، " پژوھش زنان ایران

 دوست مشترکی کھ با نسرین از طریق
کھ ھمچنان نسرین نامیده می شود، 
آشنا شده و این آشنایی در امتداد 

زمان، بھ یک رفاقت سیاسی تعریف 
یافتھ تا مدارج عالیھ انقالبی 
. انترناسیونالیستی ارتقا و تکامل نمود

دیدار ھای متواتر، شرکت در بسا 
مناسبات و کنفرانس ھا، ھمراھی در 

ی در برلین، مارش ھای اول مھ انقالب
ھمرزمی سازمانیافتھ برای ایجاد یک 
نھاد انقالبی انترناسیونالیستی بنام 

" کمیتھ تدارک ضد تھاجم امپریالیستی"
جبھھ متحد ضد امپریالیسم "و سرانجام 

، آن گستره "و ارتجاع ــ افغانستان
سیاسی مبارزاتی و محمل مادی 
پراتیک بود کھ بر متن آن، ھمرزمی 

ت عمیق رفیقانھ بنیان انقالبی و شناخ
  .یافتھ و نضج گرفت

دو رفیق ارجمند از " سیما"و " نسرین"
جمع ھمان چھار نفری بودند کھ 
بالفاصلھ پس از تجاوز نظامی 
افسارگسیختھ امپریالیستی بھ افغانستان 

، بھ پای ارزیابی ٢٠٠١در ھفت اکتبر 
ضرورت ھا و زمینھ ھای سازماندھی 
یک واکنش فوری ضد تجاوز 

پریالیستی نشستھ و بدین مناسبت، ام
فراخوانی را انتشار دادند؛ البتھ با 
بسیج بسیاری از افراد و تشکالت بر 

کمیتھ "گرد ھمین فراخوان بود، کھ 
" تدارک ضد تھاجم امپریالیستی

تأسیس، و با سازمان دادن اولین 
تظاھرات خودش در شھر بن آلمان، 

" کمیتھ"ھمین . رسما تبارز علنی نمود
د کھ متعاقبا بھ موازات سیر پرشتاب بو

رویداد ھا و تحوالت افغانستان و 
جھان و در پاسخ عملی بھ ضرورت 
ھای مبارزه انقالبی مرتبط بدان، بھ 

جبھھ متحد ضد امپریالیسم و ارتجاع "
  تکامل یافت؛ از ھمان " افغانستان

آغاز و در سراسر ھمین پروسھ، رفیق 
ور نسرین نقشی فعال، سازنده و درخ

آنگاھی کھ عده . ستایشی داشتھ است

را بمثابھ ..." جبھھ "ای، انشعاب در 
یک رویکردی حسابگرانھ و سوال 
برانگیز تحمیل می نمودند، تالش ھای 
رفیق نسرین ھم کھ از آن بعنوان 

افاده میکرد، " ماموریت حزبی"
نتوانست و نمی توانست دیگر مثمر 
ثمری گردد؛ در این رابطھ ھم الزامی 

ود، تا بر واقعیت عینی و بھ اصول و ب
موازین پذیرفتھ شده انقالبی تمسک 
جستھ و برآنھا، البتھ با ھمان جدیت و 
قاطعیت ممیزه خود رفیق پافشاری 

از آن پس است کھ رفیق نسرین . کرد
نیز، بدلیل مشغولیت ھای حزبی و 
سازمانی مختص بخودش در این 
کشور و آنکشور، دیگر نمی تواند با 

 عملی پیشرفت امور مبارزاتی در سیر
ھمراھی نموده و بر کیف ..." جبھھ "

  .و کان آن وقوف حاصل نماید
صمیمیت،  باری، روحیھ انقالبی،

ازخودگذری، متانت و جدیت رفیق 
 نسرین در مبارزه انقالبی در فراسوی

 ملی، برای ما یک چارچوبھ مشخص
 از نمودی گویااره نمونھ زنده و وھم

 .یسم پرولتری بوده استانترناسیونال

از آغوش  آری، نسرین رفیقی کھ
زمانھ رفت، تا در بستر زمان 

  !جاودانھ بماند

ھمین امر است کھ نھ فقط مایھ 
تسلی خاطر مان میباشد، بلکھ 

اده ما برای تداوم یک عزم و ار
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
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تلفیق تئوری با پراتیک بمثابھ یک 
  پرنسیپ  وحدت دیالکتیک آن ایده و

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 

از ھمین . راستین ھمین آموزه بود
ین، از شعار بازی ھای جاست کھ نسر

عناصر قافیھ پرداز بھ اصطالح 
، کامال بیزار و تا جایی ھم کھ "چپ"

  ما از زبان خودش شنیده و اطالع 
داریم، از مراوده با آنھا احتراز می 
جست؛ بطور مثال، او طرز نگرش و 
برخورد ھای مردساالرانھ برخی از 

در قبال زنان در " کمونیسم"مدعیان 
ی خودشان را، روابط خانوادگ

ھمانگونھ بھ سخریھ می گرفت، کھ در 
ضدیت با تمامی افکار و سنن 
ارتجاعی زن ستیز، بیرحمانھ و بیدریغ 

او در عین اینکھ . مبارزه می نمود
  دشمن سازش بود، اما واقع بینی، 

 دوراندیشی و انعطاف پذیری انقالبی 
را در خودش پرورانیده و 

 اصل رھنما. ھموارھترویج میکرد

 
او در قلمرو عمومی  و ھدایتگر

 ھمانا پرنسیپ مبارزه انقالبی،  مبارزه
  .وحدت بود

خالصھ 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 کالم 
با ھر آنچھ خصلت ارتجاعی، ضد 

، شدیدا ترقی و ضد انقالبی داشت
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 

خودش مأوی تواند آنھا را در آغوش 
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 کامال متفاوتی بود، 
کھ نسرین ھماره، ھمھ جا و در ھر 

ری موقعیتی، با استقامت و پایدا
  مبارزه کرده و یگانھ سالح و ابزار 

مبارزاتی او ھم جھت تحقق ھمین 
مأمول، ھمانا انقالب و مبارزه انقالبی 
بود؛ او فرزند فرھیختھ و برومند 
انقالب بود کھ تا بھ آخر انقالبی زیستھ 
و با ھمین خصوصیت ھم، یعنی 

  .انقالبی 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

 آری، نسرین رفیقی کھ! خواھد ماند
 ازآغوش زمانھ رفت، تا در بستر 

 
 !جاودانھ بماند زمان

ھمین امر است کھ نھ فقط مایھ تسلی 
  خاطر مان میباشد، بلکھ عزم و اراده 

ای تداوم یک نبرد ھدفمند و ما بر
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 

جاری عمال  جنوری ٢١فقیدمان در 
  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 

وش ناشدنی خویش رفیق نسرین، فرام
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
حمتکش اگر خلق ھای ستمدیده و ز

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 
واالی انسانی و انقالبی اش، زنده و 
پایدار است کھ سرانجام بھ تحقق 

 !خواھد رسید
 یادش گرامی و خاطره اش جاودان  

  ■٢٠١١  جنوری ١٩چھار شنبھ 

  بود نسرین رفیقی

 برازنده و سرشار از مجموعھ ای 
از بھترین خصال و سجایای عالی 

  :انقالبی انسانی و

دوست صمیمی و مھربان، رفیقی 
ھمرزم و وفاشعار، آزاده زنی با 

ر، وقار، رزمنده و عصیانگ
پیکارگری انقالبی نستوه و یک 

  کمونیست مومن، 

 گرمتعھد و ایثار
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  ایران کمونیست حزب بھ
 )مائوئیست - لنینیست - مارکسیست( 

 صدیقھ محمدی از طرف حزب کمونیست ایران
 !عزیز رفقای

 از ھم شناس حق مینا رفیقمان .شدنمی باورمان بود، جانکاه خبر
 آن و بود ما از ایپاره فراتر، . بود ما جنس از او .رفت ما بین
 شکار بھ بردست تیغ جبونانھ تاریخ نابھنگامان کھ ایزمانھ در ھم

 و گشت در زحمت و کار تنومندان اسارت بھ آزادی، پرندگان
 :خواندمی درفش و داغ وانفسای این در کھ او و گزارند،

 آیممی«
 درد از باریکولھ با         
 امید پر قلبی با         
 دریاب مرا         

   دوست ای                    
 !ھمدرد ای        
 باشد شادی از پر بارمکولھ خواھممی

 نان از پر       
 دوستی از پر       
 آزادی                         
 برابری از پر         
  وسعت بھ  
 کرانبی   

 زن حرمت بزرگی بھ
 »انسان مسئولیت سنگینی بھ و             

 سرد آغوش بھ و بود نھادهوا را» بارشکولھ« کھ اکنون و
 .رفتمی فرو خاک

 از .نیست پایانی را ساللھ این کھ گوئیممی ھم ما و گویندمی
 قلب  ھم ،طریق طی این در و ایمکرده آغاز کموناردھا

 آن  ھم .ایمکرده تجربھ را شکست ھم و ایمبوده تاریخ یطپنده
 پایان ماننبرد ھم ھنوز و اندبوده ما تاریخ از بخشی این ھم و

 دست از را سنگرانمانھم از بسیاری کھ چند ھر است، نیافتھ
 زیر کھ آنانی .است زحمت و کار اردوی ما گاه تکیھ .ایمداده
 بر این وجود با شوند،می لھ لعنتی ماشین این ھایدنده و چرخ
 ھر بھ و توانش یاندازه بھ کس ھر از« .اندنوشتھ خود پرچم
 »نیازش یاندازه بھ کس

 زنان رھایی بدون«زنند می فریاد کھ ھستند زنانی ما گاه تکیھ
 »نیست کار در سوسیالیسمی

 ما :کھ ھندمی ندا شورشگرانھ کھ ھستند جوانانی ما گاه تکیھ
 اردوی از بخشی ما کھ خواھیم،نمی را تاریخ مومیائیھای این
 .خواھیممی دیگری جھان ما کھ زحمتیم، و کار

 زنان رادیکال جنبش و کمونیستی جنبش کھ داشت نباید تردیدی
 ایزمانھ در ھم آن و داد دست از را رزمندگانش از یکی ما
 بی صبح روشن افق و کندمی دیرپایی ھنوز قیرگون شب کھ

 تکاپوی بھ را ما او فقدان اگر .میکشد انتظار صبرانھ
 مدرن بردگی زنجیرھای تمام کردن پاره جھت تریافزون
 .ایمکرده شادمان را او بکشاند،

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

 ■ ٢٠١١ ژانویھ               یادش زنده و گرامی باد
 

  انستان آزاد افع-افغانستان آزاد 
را بھ اعضای " مینا حق شناس"ضمن آنکھ مرگ غم انگیز زنده یاد "  آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"پورتل 

خانواده، رفقای سیاسی و تمام رزمندگان راه رھایی زن از بندھای استعماری، ارتجاعی و فرھنگ منحط زن ستیزانھ 
ھا ھیچ گاھی بدون رھرو نمانده و این " نسرین"ارد کھ راه تسلیت عرض می دارد، گذشتھ از امید، ایمان کامل د آن،

  .کھکشان پر نور تا رسیدن بھ جامعھ فارغ از انواع ستم ادامھ خواھد داشت
 اداره پورتلَ  - با کمال محبت
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  افغانستان در اروپا)ستمائوئی(از طرف ھواداران حزب کمونیست 

  )!م ل م ( بھ حزب کمونیست ایران 

  نمردم، زنده ام، زنده ی جاوید

  خورشید خروشان در سپھر مھر چو

 ، »حق شناس«مینا بیاد رفیق 

  ستاره ای کھ نسلی درخشید

خبر درگذشت رفیق  !رفقای عزیز
یکتن از ) نسرین(» حق شناس«مینا

اعضای حزب کمونیست ایران 
)  مائویست-   لنینیست - مارکسیست(

و از فعالین جنبش انقالبی زنان و 
  -  ایران(ھشت مارس زنان سازمان 
، ما را شدیداً متأثر و متألم )افغانستان
  .نمود

رفیق نسرین  در باور بھ مائوئیسم 
و بارور نمودن این ایده وایدئولوژی 
جھانشمول در میدان عمل مبارزاتی 

تب بویژه دررشد و شگوفائی این مک
رھائی بخش انسان بخصوص زنان 

او با . تپ و تالش فوق العاده نمود
قلبی و درد ید وجود تکلیف شد

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 

 مفلوک و زن ستیز برضد رژیم
جمھوری اسالمی و امپریالیزم 

او با . جھانی بی باکانھ بھ پیش برد
مبارزات خستگی ناپذیر، دوشادوش 
نیرو ھای انقالبی و ملی سراسر 
جھان علیھ دشمنان طبقاتی اش 
 رزمید و بدین وسیلھ خدمات بزرگی

  را بھ جنبش انقالبی
انترناسیونالیستی انجام داد و 

نیروھای انقالبی، محبوب تمامی 
  .گردید

رفیق نسرین با عشق و عالقھ ای 
کھ بھ علم انقالب و رھائی بشریت 
از چنگال دژخیمان زمان داشت در 
پھلوی دیگر فعالیت ھای مبارزاتی 
اش مبارزات مسقل زنان را 
رھبری کرد و درتأسیس سازمان 

 - ایران(زنان ھشت مارس 
و دیگر سازمانھا و نھاد ) افغانستان

انقالبی زنان، سھم بسزائی ھای 
گرفتھ و ھمواره مبارزات گرم و 

سازمان . آتشین را دامن می زد
 - ایران(زنان ھشت مارس 

بھ کمک دیگر ) افغانستان
سازمانھای انقالبی توانست عرصھ 
ھای مبارزاتی پیگیر و وسیعی را 
بھ پیش برده و دست آورد ھای 

  .درخشانی را بھ ارمغان آورد
ل نظامی افغانستان با تھاجم و اشغا

 ٧توسط امپریالیزم جھانی در 
رفیق نسرین بھ  ٢٠٠١اکتوبر 

کمک نیروھای انقالبی افغانستان 
شتافت و بھ معاونت کمونیست ھای 
متعھد و انقالبیی چون رفیق زنده 
یاد استاد یوسف مومند فراخوان 
تشکیل جبھھ ی متحد ضد 
امپریالیزم و ارتجاع افغانستان را 

پروسھء تدارک ترتیب و در 
وتشکیل اکسیون ھا وفعالیت ھای 
عملی و نظری جبھھ، فعاالنھ 

ھمچنان . شرکت و ھمکاری کرد
 در اکسیون ھا، محافل وتظاھرات

 ضد جنگ و اشغال غارتگرانھء 
امپریالیستی عراق، فلسطین، 

ھمگام با نیروھای ... افغانستان و
انقالبی بین المللی شرکت نموده و 

خط و مواضع درتقویت و تحکیم 
جنبش ھای انقالبی نیپال، پیرو، 

، ھمواره تأثیر گزار بوده ...ترکیھ و
  . 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 تالش خستگی ناپذیرش 
می باشد، گرد آوری شده و رھنمود 

نان مبارز ایرانی والگوی ز
وافغانستانی و انقالبیون و کمونیست 

  . ھای منطقھ و جھان گردد
تأسف عمیق خود  بدین وسیلھ تأثر و

را بھ ھمھ رفقاء و دوستداران این 
رفیق، جنبش انقالبی جھان 
بخصوص حزب کمونیست ایران 

و )  مائویست- لنینیست-مارکسیست(
 -ایران(مارس  ٨سازمان زنان 

 کھ یکی از فعاالن آن ھا )افغانستان 
بود و خانواده و نزدیکانش ابراز 
نموده، تسلیت می گوئیم بھ امید آن 
کھ جای این رفیق انقالبی 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 
  .روز مند بادپی

■٢٠١١جنوری ٢٠
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  پروسھ گروه
 ...جوان مينای گلِ مهچنان

  تاريخ ی جاده در

 ضرورت ايستگاه

 شوم می پياده

 کنم می مشارش و

 !را موعود سرخ ی حلظه

 )شناس حق مينا(                     

در روزگار سلطھ ی میان مایگی  و در این روزھای عزادار بارانی، ما یک 
فمینیسِت پیشرو و یک انقالبی حرفھ ای -ارز و انقالبی، مارکسیسترفیِق مب

عزیز را از دست داده ایم  کھ تمام زندگی اش را برای جنبش کمونیستی و 
ساختن جھانی نو و عاری از ھر گونھ ستم و تبعیض در َطَبِق فداکارِی رفیقانھ 

ان و مردان ی راھی بود کھ پیش از او زنشناس پویندهشک مینا حقبی. نھاد
مبارز بسیاری  در طول  تاریخ  ھمچون رزا لوگزامبورگ، کالرا زتکین، 

پیموده  بودند و رفیق مینا ھم ادامھ دھنده ی راه آن ...  کولنتای، مری جونز و
 .ھا و ھمھ ی مبارزان کمونیست و انترناسیونالیست بود

 نظم جھان کھن گی شان بھ تمامی مبارزه بامینا نماینده ی نسلی است کھ زنده
برای خلق جھانی نوین بود و صد البتھ مینا و زنان مبارز ھمانند او، نیروی 
ھای پیشرو این نسل اند کھ مبارزه با مردساالری و تبعیض جنسیتی را بھ 
فردای انقالب کمونیستی موکول نکردند و بر این اساس بھ مبارزه شان علیھ  

اکنون اگر چھ . وسعت بخشیدندستم و تبعیض و نابرابری در ھمھ ی جھات 
زمان ستاره ی ُپر فروغ حضور گرِم  مینا را از ما گرفت اما زمانھ، زمانھ ی 

 .میناھاست کھ مینا حق شناس افق فراروی را برای مبارزه نشان می دھد

زنان مبارزی کھ مینا حق . امروز از این زنان و مبارزان باید سخن ھا گفت
د و حضور درخشان آن ھاست و جھانی  یکسر شناس نمونھ و الگویی از وجو

 .نو را در دیدرس بھ ما نشان می دھند

مرگ یک شوخی بیشتر نیست با بزرگان، نھ ھرگز باور نداریم رفیقی چنین 
این ھم مرحلھ ای از نبرد ھمیشگی . استوار از میان ما رفتھ باشد و نرفتھ است

 . یابد، پس بر می خیزیممرگ با یاس و ناامیدی و انفعال ما معنا می. ماست

باشد کھ  گل مینای جوان، الھام بخش ما برای مبارزه علیھ تمام اشکال تبعیض 
  یادش گرامی  و راھش ُپر رھرو باد  .و ستم و نابرابری باشد

 )تبعید در( ایران  سیاسی زندانیان کانون

 مینا حق شناس بیاد زن مبارز و انقالبی

با خبر شدیم مینا حق شناس فعال جنبش زنان و 
، ) افغانستان-ایران(سازمان زنان ھشت مارس 

عضو قدیمی اتحادیھ سربداران و عضو موسس 
  لنینیست-ماركسیست (حزب كمونیست ایران 

، پس از چھار ١٣٨٩ مائوئیست، نوزده دیماه -
سال جدال با بیماری سرطان در کشور محل 

مینا نزدیک بھ . سکونت اش سوئد درگذشت
چھار دھھ مبارزه انقالبی علیھ دو رژیم 
سلطتنی و جمھوری اسالمی را در کارنامھ 

 .خود دارد

ضمن ) در تبعید(کانون زندانیان سیاسی ایران
اظھار ھمدردی با خانواده مینا، بھ ویژه برادر 

حق شناس، ھمگام و ھم رزم مبارز وی حمید 
مان و از جان بھ در بردگان کشتار زندانیان 
سیاسی در تابستان شصت و ھفت، دوستان و 

 .می دارد ھم رزمان وی، یاد وی را گرامی

  ٢٠١١ژانویھ  ١٣با   برابر١٣٨٩دی  ٢٣پنچشنبھ 

  ھیئت ھماھنگی شورای ھمبستگی

   لندن- با مبارزات مردم ایران

 پیام تسلیت بھ مناسبت درگذشت مینا حق شناس

مینا حق شناس فعال جنبش زنان پس از چندین   

. ی امان با بیماری سرطان درگذشتسال جدال ب

اوبخش عمده ای از عمر خود را وقف مبارزه 

برای رھایی انسانھا از یوغ کلیھ ستمھا و نابرابریھا 

بویژه مبارزه علیھ .  ھا سپری کرددر تمام عرصھ

نابرابری زن ومرد بھ ھمراه مبارزه علیھ نابرابری 

ی  ما ضمن  احترام بھ کلیھ آرمانھای انسان.طبقاتی

خستگی مینا حق شناس و تقدیر از مبارزات 

ناپذیرش درگذشت او را  بھ خانواده، دوستان و 

یکایک اعضای زنان سازمان ھشت مارس عمیقا 

 ٠١-١٥-٢٠١١                        تسلیت میگوئیم
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   بلژیک-کمیتھ جوانان ایرانی  
  مینا حق شناس نراه درخشا

ز میان ما زنی کمونیست ا. زنی مبارز از میان ما رفت 
جنبش رھایی زنان و جنبش بین المللی کمونیستی . رفت

زنی کھ . یکی از پایدارترین مبارزین خود را از دست داد
زن بودن و مادر بودن را در مبارزه معنا بخشید و زندگی 

  . را در نبردی نابرابر برای برابری ھمھ ی انسان ھا
 تاریخ را مینا از نسل زنانی بود کھ از تاریخ می آموزند و

 درخشیدند  المظمبارزینی کھ یک دم در این . می سازند
آنان بنفشھ بودند، گل دادند و مژده . و جستند و رفتند

آنان کھ بھ چرا مرگ . دادند، زمستان شکستند و رفتند
  .خود آگاه اند

برای کمیتھ جوانان بلژیک دانستن، جستجو و آموختن از 
ات پیشروانی چون زندگی مینا؛ درنوردیدن مسیر مبارز

   . 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 تالش و 

مینا در زندگی مظھر مبارزه بود و در . پایداری است
  . مرگ بذر آن

در کنار کمیتھ جوانان بلژیک در نبود مینا خود را 
 مارس ٨خانواده ی صبورش، فعالین سازمان زنان 

و یاران وی در حزب کمونیست ایران )  افغانستان- ایران(
   .م می داند.ل.م

  سایت گزارشگران- بھروز سورن

   بمناسبت پیام ھمدردی سایت گزاشگران
  مینا حق شناس–جنبش زنان در گذشت فعال 

خبر غم انگیز از دست دادن یکی از پیگیرترین فعالین جنبش 
رھائی زنان  واقعھ ای جانگداز برای ھمھ یاران و خانواده  

  .این عزیز از دست رفتھ است
جای خالی نسرین قطعا ھم اکنون و در آینده ھمھ مشتاقان 

ت اما پیام مینا زنده اس .رھائی زنان ایران را متاثر خواھد کرد
  .کھ ھمانا ازادی زنان از یوغ ستم و تبعیض می باشد

صبر و استقامت برای . ما را نیز در غم خود شریک بدانید
  ١٣ -٠١- ٢٠١١ .    خانواده این عزیز آرزومندیم

  ابراھیم.طرف حزب رنجبران ایران ک از

  مارس٨رفقا و دوستان سازمان زنان 

 )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 
ی آن رفیق دادن این رفیق مبارز بھ شما و خانواده 

اعالم داشتھ و امیدواریم غم از دست رفتن آن رفیق 
را بھ نیرو برای ادامھ ی مبارزه جھت کسب حقوق 

  ٢٠١١ ژانویھ ٩  .زنان، تبدیل کنید

  )جافک( جمعی از فعالین کارگری
 !بھ ھمھ خویشان، نزدیکان و یاران مینا

 کمونیستدر غم از دست دادن . در غمتان شریکیم
  . بودرھایی نوع بشرارزشمندی کھ آرزویش 
 مردساالری و علیھ زن مبارزی کھ در غم از دست دادن

 متشکلپدرساالری می رزمید و ھمسرنوشتانش را بھ مبارزه 
  .علیھ ستم جنسیتی فرا می خواندآگاھانھ و 

 کھ بی ھیچ انترناسیونالیستیدر غم از دست دادن رفیق 
احساس فاصلھ و تفاوتی در کنار ھمسنگرانش کھ از 

کا یا ھر نقطھ دیگر افغانستان، کردستان، ترکیھ، آلمان، آمری
 را بھ اھتزاز در می پرچم سرخ. دنیا آمده بودند، می ایستاد

 را انترناسیونالو با شور و ھیجان در ھر اول ماه مھ، . آورد
  .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 

دردھایشان را باز می شناخت . آنان ھمزبان می شدبا . شتافت
  .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
ی گام مینا برای ھمیشھ در روشنایی ایده ھای ما، در استوار

  ٨٩بھمن     .ھای ما و در شکوه آرمان ما زنده خواھد ماند
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  جنبش انقالبی جوانان افغانستان

 ) مینا حق شناس(بھ مناسبت درگذشت زنده یاد رفیق نسرین 

  ) افغانستان-ایران (  م ھمبستگی با سازمان زنان ھشت مارچاعال

 غم مرگ عزیزان بھ خاک افتاده سنگین است

  دل یاران بھ سوگ رفتگان رنجور و غمگین است

 ولی ، نبود غم واندوه عالج رنج ودرد ما

  مداوا بھر درد ما، بود عزم نبرد ما

جنبش با تاسف اطالع یافتیم کھ رفیق نسرین یکی از فعاالن 
انقالبی زنان ایران و یک تن از موسسین سازمان زنان ھشت 

 مصادف ١٣٨٩ جدی ١٨بھ تاریخ )  افغانستان-ایران ( مارچ 
یادش جاودانھ و .   بدرود حیات گفتھ است٢٠١١ جنوری ٨با 

  ! راھش پر رھرو باد

درگذشت رفیق نسرین ، ضایعھ ای است کھ نھ تنھا بر جنبش 
کھ بر جنبش انقالبی زنان سراسر جھان انقالبی زنان ایران بل

رفیق نسرین زنی سلحشور و مبارز ، معلمی . سنگینی میکند
او بعد از . مھربان و دلسوز، و شاعری معاصر و بزرگ بود

بخشی )  افغانستان-ایران ( مارچ ٨بنیان گذاشتن سازمان زنان 
از زندگی اش را متمرکز بر فعالیت ھای افغانستان  در اروپا 

او ھمچنان بر دیدگاه ھای سنتی رایج در میان جنبش . نمود
انقالبی 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 

تقد بود کھ با ایده ھا او کامال مع. انقالبی در سطوح متفاوت بود
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 انقالبی را بھ ثمر رساند

رفیق نسرین، زنی بود کھ آگاھانھ و داوطلبانھ زندگی خود را 
ائی زنان ستمدیده از زیر وقف مبارزه و نبرد عظیم برای رھ

او استقامت استراتیژیک خود . یوغ اسارت و بردگی نموده بود
را با پافشاری بر آرمان ھای واالی انقالب و رھائی جامعھ 

بشری و رسیدن بھ جامعھ ای فارغ از ھرگونھ ستم و استثمار  
 نقش رفیق نسرین ، در شرایط فعلی کھ از یک . میدانست

ان  بیرحمانھ بر خلق زحمتکش ایران طرف دولت مرتجع ایر
بطور اخص زنان مورد ستم مردساالر آن جامعھ حملھ میکند 

و از ضعف جنبش ھای انقالبی درون ایران و یاس و ناامیدی 
و سرخوردگی کھ دامن گیر شان شده سوء استفاده مینماید و از 

 ھزار قوای اشغالگر امپریالیستی بھ ١٥٠طرفی دیگر کھ 
لھ ور شده ودولتی مزدور ودست نشانده را بنا افغانستان حم

نھاده است ، بسیار جدی و حساس بود؛ اما متاسفانھ کھ این 
  .  رفیق رزمنده دیگر در میان ما نیست

در مسیر مبارزه علیھ " جنبش انقالبی جوانان افغانستان"
اشغالگران امپریالیستی و خائینین ملی دست نشانده اش بر 

د مقاومت ملی ، مردمی و انقالبی، یاد و محور برپائی و پیشبر
خاطره این رفیق رزمنده را گرامی میدارد و درگذشت رفیق 
نسرین را بھ تمامی فعالین جنبش انقالبی زنان ایران، جنبش 
انقالبی زنان افغانستان و جنبش ھای انقالبی سراسر جھان و 
یکایک اعضای خانواده اش تسلیت گفتھ و خود را در غم از 

 دادن این رفیق گرامی با سازمان زنان ھشت مارچ دست 

  .  شریک میداند)  افغانستان-ایران(

غم و اندوه ناشی از درگذشت رفیق نسرین را بھ نیروی 
  !مبارزاتی برای براندازی نظام حاکم بر جھان بدل کنیم

  ■ )٢٠١١ جنوری ١٣ ( ١٣٨٩ جدی ٢٣

  نوید دانشی
در گذشت رفیق مینا حق شناس امری است بس سنگین بر گرده 

رفیقی کھ بر بیرق شفق سرخش . ستی ایرانجنبش نوین کمونی
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 انقالبی چیان چین کھ در سیاه چالھای دولت چین 

نقالبی را بھ اھتزاز در آورده بود گره زد و نوید افق کمونیسم ا
آری این است شخصیت رفیقی ھم چون مینا حق . اھتزاز در آورد

زنی از تبار چیانگ چینھا و صدھا زن انقالبی دیگری کھ . شناس
دست از خواستھ ھای حق طلبانھ و برابری خواھشان بر نداشتند و 

زمزمھ . می کردند" ما زمزمھ"تا آخرین دمدمھ نفس ھم آنرا بھ 
صد البتھ کھ وداع .  برای دنیای کمونیسممبارزه و آزادیخواھی

  .کردن با یک چنین رفیقی بس سخت و دشوار می باشد
مینا حق شناس است را " زمزمھ"آری بایستی میثاقمان را کھ 

ادامھ داده و پرچم شفق سرخش را با دستان بلندتری بھ اھتزاز در 
  ٢٠١١ ژانویھ ١٧.      آوریم
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  جاآا-جنبش انقالبی آزادی افغانستان 
 

  بت درگذشت مینا حق شناس زن مبارز و انقالبیبھ مناس

 )  افغانستان- ایران (بھ سازمان زنان ھشت مارس 

 و ھمھ رھروان راه رھائی و آزادی

با تأسف و تأثر فراوان اطالع یافتیم كھ مینا حق شناس از 
یاران سربداران، فعال حقوق زنان و از بنیانگذاران سازمان 

پس از سپری نمودن ) تان افغانس-ایران (زنان ھشت مارس 

 جنوری ٨چھار سال رنج جانكاه بیماری سرطان سحرگاه 
 . در كشور سوئد درگذشت٢٠١١

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

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

را در راه آرمانھای خلقی و انقالبی تمامی خلقھا و انقالبیون 

او ھمراه یارانش در طی چند دھھ . جھان جاودانھ ساخت
نبردی طوالنی با دو رژیم استبدادی و ارتجاعی پھلوی و 
جمھوری اسالمی با ھمت واالی انقالبی كھ داشت در مقابل 

سلح این دو خون آشام ترین نیروھای ارتجاعی تا بھ دندان م
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 انقالبی 
 .اش ذره ای كوتاھی نكرد

پرپر شدن گلھایی چون مینا از گلستان انقالب آنچنان داغ و 

دردی بر دلھای عاشق رھائی و برابری میگذارد كھ جز با 
پیروزی و بھ ثمر رسیدن انقالب بھ ھیچگونھ شكلی تسكین 

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

ھمرزمانی كھ سخت ترین ایام نبرد را با مقاومت انقالبی 
 .خویش ثبت تاریخ نموده اند اندوھی بس گرانسنگ است

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

 . جانانھ رزمیدند و ھمچون سرو ایستاده بھ استقبال مرگ رفتند
باید بھ پاس . او از الگوھای مقاومت و مبارزه عصر ماست

 دماتش در راه انقالب بھ احترام بایستیم و این سرودش را 

 

 می آیم،

 با كوله باری از درد،

 بی پر از امید          قل

 مرا دریاب

        ای دوست

 !                ای ھمدرد

 می خواھم،

       كوله بارم پر از شادی باشد

                              پر از نان،

                                   پر از دوستی،

                                            آزادی

                               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 اندازه، نیازش     به ھر كس               

 جاآا خود را در اندوه از –جنبش انقالبی آزادی افغانستان 
دست دادن این زن بزرگ مبارز و انقالبی با یاران، خانواده، 
. بستگان و دیگر رھروان راه رھائی و آزادی شریك میداند

بیائید غم از دست دادن این زن مبارز و انقالبی را بھ نیروی 
تر برای رسیدن بھ رھائی و آزادی مبدل مبارزاتی كوبنده 

  .دستھای گرم تمامی تان را میفشاریم .سازیم

 ■٢٠١١ جنوری ١٥ برابر با ١٣٨٩ جدی ٢٥
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    در رثای رفیق مینا حق شناس
 ) مائوئیست– لنینیست –ماركسیست (كمتیھ مركزی حزب كمونیست ایران 

بامداد دیروز، رفیق مینا حق شناس 

ز چھار سال جدال پس ا)  ستاره -نسرین(

سخت با بیماری سرطان در كشور سوئد 

جنبش كمونیستی ایران یكی از . درگذشت

وفادارترین یاران خود و جنبش انقالبی 

زنان یكی از متعھدترین یاوران خود را 

 .  برای ھمیشھ از دست داد

ما ھمدردی خود را با تك تك اعضای 

خانواده و كلیھ دوستان و رفقای مینا اعالم 

باشد تا با ھمبستگی و سر بر .  کنیممی

شانھ ھای ھم گذاشتن، غم از دست دادن 

مینای عزیز را تحمل كنیم و ھمچون او 

باشیم كھ اندوه از دست دادن یاران 

بیشمارش را تبدیل بھ عزم و اراده ی 

بیشتر برای ادامھ مبارزه علیھ جمھوری 

اسالمی و برافراشتھ نگاه داشتن پرچم 

 . یسم كردرھائی بخش کمون

مینا از نسل کمونیست ھای انقالبی دھھ 

در دوران جوانی از طریق .  بود١٣٥٠

 در شیراز شفق سرخسازمان كمونیستی 

با علم كمونیسم آشنا شد و در ھنگامھ 

 فعالیت ھای خود را در ١٣٥٧انقالب 

پخش . ارتباط با این سازمان پیش برد

مخفیانھ اطالعیھ ھا و نشریات شفق سرخ 

ت فقیر نشین و ھمچنین در در محال

خطرناکترین مکانھا مانند پادگان نظامی 

پس از . از جملھ فعالیت ھای او بود

اتحادیھ فروپاشی شفق سرخ بھ 
 پیوست و  پس از كمونیستھای ایران

جنگ ایران و عراق و مھاجرت عده 

کثیری از اھالی شھرھای جنگ زده 

خوزستان بھ شیراز، کمپ ھای محل 

انواده ھای کارگران نفت اسکان موقت خ

جنوب یکی از مراکز فعالیت سیاسی اش 

  .  شد

 شیرازه ی تشکیالت ١٣٦١در سال 

اتحادیھ کمونیست ھا در نتیجھ ی ضربات 

نظامی و امنیتی جمھوری اسالمي، از ھم 

گسیخت و ارتباط مینا با سازمان بھ کلی 

او چند سال بی وقفھ تالش كرد . قطع شد

ه خود را بیابد، اما تا یاران باقی ماند

سفرش بھ كردستان برای . موفق نشد

زمانی . وصل شدن بھ سازمان نتیجھ نداد

كھ در اواخر دھھ شصت رفقای خود را 

در خارج از كشور یافت، بدون لحظھ ای 

تردید، بھ عنوان یك فعال انقالبی حرفھ 

ای تمام زندگی خود را وقف بازسازی 

و ) انسربدار(اتحادیھ كمونیستھای ایران

حزب كمونیست ایران سرانجام تاسیس 
 در ) مائوئیست- لنینیست -ماركسیست (

محرك او در این راه .  كرد١٣٨٠سال 

ھدف رھائی بخش كمونیسم بود کھ بھ 

زندگیش معنا می داد و او در تمام فراز و 

نشیب ھا و در اوج حمالت ضد کمونیستی 

بورژوازی بین المللي، چشم از آن 

آن را تنھا راه برون رفت برنداشت زیرا 

بشر از فاجعھ ی نظام ستم و استثمار 

  .سرمایھ داری می دانست

مینا بھ عنوان یك زن كمونیست بر 

مشكالت ناشی از زندگی خانوادگی و 

روابط مردساالرانھ حاكم بر محیط فائق 

علیرغم عشق بزرگ بھ فرزندش، او . آمد

را بھ ھمسر سابق خویش سپرد و خود گام 

 سخت و پر پیچ خم مبارزه انقالبی در راه

بویژه «چند سالی در كشور آلمان . گذاشت

. فعالیت می کرد» در شھر فرانكفورت

مارش ھای اول ماه مھ سرخ برلین را از 

حضور وی علیرغم . دست نمی داد

بیماری در تظاھرات ھای ضد جنگ، 

كارزارھای مبارزاتي، آكسیون ھای 

یارانش رزمنده علیھ جمھوری اسالمی بھ 

او از کودکی از بیماری . دلگرمی می داد

  قلبی رنج می برد و دوبار مجبور بھ عمل 

بھ ھمین دلیل گاه . جراحی قلب شده بود

در حین فعالیت بھ دلیل مشكالت ناشی از 

    روانھ  بیھوشی بیماری در آستانھ
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دامنھ ی فعالیت . بیمارستان می شد

انترناسیونالیستی اش یاران زیادی از 

: گوشھ و کنار دنیا برایش بھ ارمغان آورد

کمونیست ھای انقالبی آلمان، تركیھ، پرو، 

  .... افغانستان و 

تجربھ زندگی شخصی و ارتقای آگاھی 

، او را بھ یك فعال ی و فمینیستیكمونیست

. رزمنده جنبش رھایی زنان بدل كرد

رفقای زنی چون مینا نقش مھمی در جلب 

گاه پر اھمیت توجھ حزب ما نسبت بھ جای

مبارزه علیھ ستم بر زن در فرآیند 

سرنگونی جمھوری اسالمی و بطور کلی 

با . در فرایند انقالب کمونیستی داشتند

گسترش فعالیت نظری و عملی حزب در 

این زمینھ، انرژی و ابتکار عمل مینا 

  . شکفتھ تر شد

مینا در بكاربست مشی توده ای و پیوند 

خصوص خوردن با توده ھای مردم ب

او بھ زندگی بسیاری از . زنان، توانا بود

با گفتھ ھایش و ھمچنین . زنان معنا بخشید

اشعار و سروده ھایش بھ آنان جرئت و 

  . جسارت می داد

سازمان زنان ھشت مینا از بنیانگذاران 
فعالیت .  بود) افغانستان- ایران (مارس 

ھایش در بخش افغانستان این سازمان 

انترناسیونالیستی و روحیھ . متمركز بود

تالش ھای شبانھ روزی اش او را بھ 

چھره محبوب بسیاری از فعالین انقالبی 

 او جسورانھ. افغانستانی در اروپا بدل كرد

با دیدگاه ھای سنتی رایج در میان فعالین 

جنبش چپ ایران و افغانستان کھ جنبش 

زنان را بی مقدار دانستھ و در روابط 

ری بودند مقابلھ درونی آلوده بھ مردساال

می کرد و مروج و مبلغ نگرش و 

معیارھای نوین در این زمینھ بود و خوب 

  می دانست کھ با ایده ھا و رفتارھای كھن 

  

  نمی توان برای جامعھ ای نوین مبارزه 

   .کرد و آن را بھ ثمر رساند

مینا برای فعالیت سیاسی و سازماندھی در 

، میان زنان پناھجوی ایرانی در ترکیھ

 .مدتی را در آن کشور سپری کرد

سازمان زنان ھشت مارس و اھدافش را 

بھ بسیاری از آنان شناساند و از تجارب 

تداوم جنبش انقالبی . زندگی شان آموخت

زنان بدون وجود امثال مینا میسر نبوده و 

 در چارچوب انجام وظایف. نیست

حزبمان، او ھمواره داوطلب بر عھده 

در این . یر بودگرفتن مسئولیتھای خط

رھنمود مائوتسھ دون را کھ مینا  زمینھ

آموزه ھایش را با اشتیاق بھ کار می 

بست، نقل می کرد کھ، ھمیشھ داوطلب 

بارھا با . انجام سخت ترین کارھا شوید

حداقل امكانات و مشكالت زیاد در 

مسیرھای ناشناختھ گام نھاد و برای تحقق 

لب او از صمیم ق. وظایف انقالبی كوشید

بھ توده ھای مردم وفا داشت و در سخت 

ترین شرایط بھ آنان تکیھ می کرد و بھ 

حق از حمایت بیدریغ آنان برخوردار می 

  . شد

حزب ما از اینكھ این زن پیشرو و 

کمونیست پایدار از اعضایش بود افتخار 

زنی كھ آگاھانھ و داوطلبانھ . می كند

زندگی خود را انتخاب كرده بود و در 

طوالنی نبرد برای رھائی بشریت مکتب 

مینا تا آخرین دقایق . تعلیم یافتھ بود

زندگی از اینكھ آنگونھ زندگی كرد كھ 

خود میخواست، رضایت خاطر عظیمی 

زندگی پربارش را باید جشن . داشت

باشد تا چنین زندگی معنا داری در . گرفت

میان انقالبیون نسل قدیم و جدید  

مینا .  شودبخصوص زنان  جوان  فراگیر

  جزء آن دستھ از كمونیست ھای نسل 

  

قبل بود كھ اھمیت استقامت و پافشاری بر 

آرمان ھای انقالبی و كمونیستی را می 

بھ خود بھ عنوان حلقھ واسط میان . دانست

 . دو نسل و دو موج نگاه می كرد

او نھ تنھا اھمیت حفظ میراث انقالبی  را 

ا برای نسل جدید می دانست بلكھ عمیق

باور داشت كھ تنھا بر پایھ جمعبندی 

علمی و نقادانھ از گذشتھ می توان گوھر 

صاف و زالل و درخشان جنبش 

کمونیستی را در اختیار نسل جدید قرار 

داد و موج آتی انقالب پرولتری و آینده 

آینده ای كھ او . جامعھ و جھان را رقم زد

در یكی از اشعارش اینگونھ ترسیم كرده 

  :ن را بدان فراخوانده بودبود و ھمگا

  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

  از نان،                         پر
  وستی،از د                          پر

  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
  و دستھایمان،

  توان آن را می یابند، برای تقسیم آن
     !       بھ ھر كس بھ اندازه، نیازش

  ■ ٢٠١١ نھم ژانویھ 
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  خدمت پیوند در 
 کمونیست ھای ایرانوحدت 

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

  گوید  صمیمانھ تسلیت می
ھای عمر خود را در  رفیق مینا بھ عنوان یک زن کمونیست سال

خدمت بھ جنبش کمونیستی و رھائی مردمان میھن خود از قید 
ای از و ظیفھ  ارتجاع و استثمار قرار داد و ھم زمان لحظھ

  .انترناسیونالیستی خود غافل نشد
از  و  ، ترکیھ، پروھا و انقالبیون افغانستان  او در بین کمونیست

  . بود ای برخوردار حبوبت، اعتماد و احترام ویژهم
اش را چنین  رفیق مینا در یکی از اشعار خود آمال مبارزاتی

 :ترسیم کرد

  می آیم،         
  با كولھ باری از درد،             
     قلبی پر از امید               
  ب  مرا در یا

           ای دوست 
  !                   ای ھمدرد

  می خواھم،
        كولھ بارم پر از شادی باشد

                                  پراز نان،
                                       پراز دوستی،

   آزادی                                                    
          پر از برابری                                    

ِ◌بھ وسع   بی كران،  
           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                       
 ھای ایران نواده، یاران و دوستان و کمونیستپیوند با خا

  ■ .در غم مرگ این زن کمونیست و مبارز انقالبی شریک است

 از طرف حزب کمونیست
 افغانستان) مائوئیست (                     

 )!م ل م ( بھ حزب کمونیست ایران 

  !رفقای عزیز
با تاسف اطالع یافتیم کھ رفیق نسرین، یک تن از اعضای 

ارزه طوالنی ، پس از یک مب)م ل م(حزب کمونیست ایران 

از این . چند سالھ علیھ مرض سرطان، وفات نموده است

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 

افغانستان و حزب ) مائوئیست(کمونیست دیرینھ میان حزب 

 - لنینیزم -، بر مبنای مارکسیزم )م ل م ( کمونیست ایران 

مائوئیزم و شمولیت در جنبش انقالبی انترناسیونالیستی بھ 

 -مثابھ تجمع بین المللی احزاب و سازمان ھای مارکسیست 

 .  مائوئیست جھان استوار بوده است - لنینیست

افغانستان، ضمن اظھار مدردی ) ئیستمائو(حزب کمونیست 

 یکبار دیگر  و غم شریکی بھ مناسبت وفات رفیق نسرین،

تعھد مبارزاتی استوارش را برای حفظ، ارتقا و نوسازی این 

 . پیوند و ھمسنگری اعالم می نماید

ما وظیفھ و مسئولیت کمونیستی انترناسیونالیستی خود می 

بنا و اساس این پیوند و دانیم کھ علیھ تمامی چلنج ھا علیھ م

از ھر جایی کھ سر بلند نماید، ھمچنان بھ مبارزه  ھمسنگری،

فقط بدین صورت است کھ می توانیم . اصولی خود ادامھ دھیم

 .یاد و خاطره رفقایی مثل رفیق نسرین را زنده نگھ داریم

  ! مائوئیزم– لنینیزم –زنده باد مارکسیزم 

جمع بین المللی بھ پیش در راه باز سازی و توسعھ ت
 مائوئیست -لنینیست -احزاب و سازمان ھای مارکسیست

 !کشور ھای مختلف جھان

  )٢٠١١ جنوری ١٧ ( ١٣٨٩ جدی ٢٧
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 )حریت(افغانھای مقیم اتریش  اتحادیھ پناھندگان ملی و دموکرات

با کمال ناباوری اعضای اتحادیھ 
پناھندگان ملی و دموکرات افغانھای مقیم 

از درگذشت غم انگیز ) حریت(اتریش 
اطالع یافتند و ) حق شناس(رفیق مینا 

بصورت عاجل در جلسھ ای اضطراری 
قطع نامھ ای تھیھ دیدند کھ اینک اتحادیھ 
تسلیت نامۀ خود را بھ نسبت درگذشت 
رفیق ھمسنگر ما بھ تمام اعضای 
خانوادۀ رفیق مینا و تمام رفقا و 
نیروھای مترقی و انقالبی بھ عرض می 

ت ھم داده غم رساند تا باشد کھ دست بدس
و اندوه آن عزیز مان را با نقل قولی از 

   :خودش کھ ھمیشھ ورد  زبانش بود
با وحدت توده ھای تحت ستم، میتوان بھ (

ھر نوع سیستم ستم گرانھ جھان خاتمھ 
وما  با الھام از او فریاد می زنیم کھ ). داد

فقط با نیروی مبارزه آگاھانھ و انقالبی، 
ی، ملی، جنسی و علیھ ھر نوع ستم طبقات

وما نیز در غم آن رفیق . سیاسی  بپاخیزیم
زنده یاد خود را  بیش از پیش شریک  و 
یادش را  با مشت ھای گره کرده  و 

 .انقالبی گرامی میداریم
آری مینا، این زن فداکار کھ با اندیشھ 

 مائوئیستی - لینینیستی- انقالبی مارکسیستی
آراستھ بود، ھیچگاه در راه گسترش و 
ارتقا اندیشھ آزادی بخش، سکوت را بخود 
تجویز نکرد وآنگاه کھ سرشار از نیروی 
جوانی بود بھ سوی مکتب انقالبی و 

  .آموختن تئوری آن روی آورد
درھنگام  کھ  تشکل ھای زیاد چپگرا در 
ایران فعالیت داشتند، سازمان کمونیستی 

توجھ مینا  جوان را بھ خود  ) شفق سرخ(
با فعالیت در این معطوف داشت، او 

تشکل و پخش مداوم اطالعیھ ھای شفق 
سرخ، بھ عنوان کمونیست فعال پا بھ 

چندی نگذشت کھ . میدان مبارزه گذاشت
شفق سرخ از فعالیت باز ماند اما مینا از 

رفیق مینا پس از . فعالیت باز نھ ایستاد
آنکھ شفق سرخ فعالیتش غیر محسوس 

انقالبی گردید، بدون تردید با حفظ نظرات 
اش در اتحادیھ کمونیست ھای ایران 

راه مبارزه را در پیش ) سربداران(
  .گرفت

 مینا، زن فداکار و خستگی نا پذیر بود کھ  
زندگی شرافتمندانھ را فقط در راه بیرون 
رفت بشر از پنجھ ھای فاجعھ انگیز نظام 
سرمایھ داری  و بر قراری نظام 

نھا کمونیستی میدانست و آرامش خود را ت
در یگانھ بستر سرشار از آزادی توده ھا 

  . می دید
این زن مبارز و انقالبی با مطالعات عمیق 
مارکسیسم، لنینیسم و مائوئیسم بھ این باور 

یکی از سر » آنیسا آرماند«بود کھ 
سپردگان راه آزادی بھ نمایندگی از زنان 

اکتبر در سال انقالب  پس از پیروزی
اعالن  ،حین جنگ داخلی در  و١٩١٧
اگر رھایی زنان پس از پیروزی " :کرد

 تصورنباشد، کمونیسم نیز  انقالب قابل
مینا ". بدون رھایی زن قابل تصور نیست

خود نیز بھ ھمین نقل قول ایمان کامل 
چنانچھ انقالب اکتبر اوضاع منطقھ . داشت

و جھان را تغییر داد، ودر بطن این 
ن انقالب کبیر شرایط زندگی ستمگرانھ زنا

نیز بھ شکل ملی و بین المللی تغییر فاھش 
کرد؛ یعنی عمال بھ زنان این آگاھی را بھ 
ارمغان آورد کھ تحرک انقالبی بدون 
شرکت فعال زنان امکان نا پذیر خواھد 

بنا بر آن، در انقالب اکتبر فعالیت . بود
خستگی ناپذیر میلیونھا زن دوشادوش 
مردان حماسھ آفرین بود کھ فعال قابل 

  سرمشق و نیز سر آغاز مبارزه و حسینت
  .رھایی بخش  واقعی جھان مروزیست

 گرچھ از انقالب اکتوبر بیش ھشتاد سال 
میگذرد، ولی پراتیک و تجربھ تاریخی بھ 

ما آموختھ است کھ با  کاربرد درست 
 مائوئیسم درایت این  -  لنینیسم- مارکسیسم

را داریم کھ بھ مبارزه مان تا جھان عاری 
 واستثمار یعنی جھان کمونیستی از ستم

این عشق و عالقمندی مینا بھ  .ادامھ دھیم
آزادی انسانھای تحت ستم بھ مثابھ یک 
زن مبارز و انقالبی، برعالوه آنکھ بھ 
خانواده و فرزندش عالقھ فراوان داشت، 
مسئولیت حفظ کانون خانوادگی را بھ 
شوھرش سپرد و خود با طی کردن کوچھ 

ھا و موانع، برای ھای پر ازسنگالخ
آزادی و رھایی زن از پنجھ ھای 
بیرحمانھ  مردساالری وھمچنان ستم 
مضاعف مرد ساالری و سرمایھ داری، 

 ١٩٩٨اورا واداشت تا  در فبروری 
تشکلی را بنام کمیتھ  زنان ھشت مارس 
بنا نھد و بھ ھمکاری ھمسنگرانش پس از 
دو سال در جلسھ ای، این کمیتھ را بھ 

 تقاء داد کھ بعدا بھ نامسازمان ار
 -سازمان زنان ھشت مارس ایرانی(

مینا بھ عقاید  .مسمی گردید) افغانستانی
تئوریکی اش چنان پا برجا بود کھ در این 

ھیچ دینی را " کھرابطھ نقل قولی داشت 
نمیتوان فمینیزه کرد، ھمچنانکھ ھیچ 

  ".فمینیزم را نمیتوان اسالمیزه کرد
ھ با چراغ دانش این زن فعال و رزمنده ک

انقالبی اش، راه گشای نظرات آزادی 
بخش زنان بود کھ با فعالیتھای 
انترناسیونالیستی اش در بین زنان افغان، 
ایران، آلمان و ترکیھ محبوبیت 

 اکنون اگر چھ او. چشمگیری داشت
 در بین ما نیست ولی فعالیت ھا،  جسما

رھنمونیش برای جنبش انقالبی ایده ھا و 
خاطراتش را  .اوید خواھد بودو ج زنده

 رھنمونش نیروبخش .گرامی میداریم
          !زن باد آزادی انسان، انسانی بنام

٠١/٢٠١١/ ١٨ ■   
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  کاروان
 یاد مینا حق شناس بھ

کاروان در خدمت حقوق پناھندگان و مھاجرین عمیقاً در ماتم مرگ  مینا حق 
 در غربت تبعید ٢٠١١این انقالبی ایرانی  روز ھشتم ژانویھ . شناس قرار دارد

ان، مرگ او، نھ تنھا برای جنبش انقالبی در ایر. بعلت بیماری سرطان درگذشت
بلکھ برای ھمھ ی ما رزمندگان و مبارزین کشورھای مختلف کھ  ستمگری انسان 

  .بر انسان  برایمان قابل تحمل نیست فقدانی دردناک است

 بھ جنبش مائوئیستی پیوست و علیھ حامیان رژیم شاه مبارزه ١٣٥٠مینا در دھھ 
 بوسیلھ اما، مانند بسیاری از ھم نسل ھای خود، خیانت وشکست انقالب. کرد

مینای . انقالب اسالمی راه اندازی شده توسط دولت ھای غربی را تجربھ کرد
ھنگامیکھ در خالل دھھ . استوار بھ مخالفت انقالبی علیھ رژیم خمینی ادامھ داد

 رژیم در پی بخون کشیدن کامل جنبش انقالبی بود، مینا دید مبارزه اش در ١٣٦٠
در فضای آوارگی، بسیاری . در تبعید شدایران پیش نمی رود و مجبور بھ زندگی 

باین . از رفقای قدیمی را یافتھ، و در آنجا صفوف مقاومت  مجدداً سازماندھی شد
را پی گرفتھ و با ادامھ و اتکای بھ » سربداران«ترتیب تشکیالت مصمم انقالبی 

 ١٣٨٠را در سال ) مارکسیست ـ لنینیست ـ مائوئیست( آن حزب کمونیست ایران 
  . کردندایجاد

عقاید مینا از بسیاری جھات محرک فعالیت ھای کاروان در خدمت پناھندگان و 
و (بویژه در رابطھ با واقعیت در مورد ایران و پناھندگان ایرانی . مھاجرین شد

این ) پناھندگانی از کشورھائی با رژیم ھای بنیادگرای مذھبی، از قبیل افغانستان
مبارزه باید :  آنھائی کھ در حکومت ھستند شدواقعیت کھ نباید درگیر بازی قدرت

با این . علیھ ھم رژیم ارتجاعی اسالمی ساختھ غرب باشد و ھم علیھ امپریالیسم
نگرش کاروان بھ شکلی سازش ناپذیر برای حقوق زنان در ایران و علیھ 
ھرگونھ تالشی برای راه انداختن جنگی تجاوزکارانھ علیھ مردم ایران،علیھ 

  .اھد از درون حصارھای امپریالیستی براه بیافتد، مبارزه می کندجنگی کھ بخو

لذا .  مینا حق شناس درگذشتھ است و کماکان دنبال کردن این راه اھمیت دارد
، و ما بھ مبارزه مان اینجا در »سرنگون باد جمھوری اسالمی«فریاد می زنیم، 

 انسان از انسان می اروپا در شکم ھیوال ادامھ میدھیم، علیھ این سیستم استثمار
  .جنگیم

  ! زنده باد آزادی      

   ! دیوارھای قلعھ ی اروپا را درھم میشکنیم

  ساسان دانش

 در فراداشت مینا حق شناس   
  انسانی از نسل زندگی و مبارزه   

  .چشم از جھان فروبست       

لحظھ بھ لحظھ ی زندگی مینا حق شناس، 

در فراز و نشیب مبارزه، یادآور خاطره ی 

ن ھایی است کھ آزادی را فریاد کردند انسا

و در برابر جامعھ ی نابرابر سرمایھ داری 

  .بھ روشنگری پرداختند

  مینا در پی دانستن، ھمواره می آموخت 

و آموزش می داد، مرگ نابھنگام وی، 

ستاره ای از فعاالن جنبش زنان را 

خاموش نمود و قلب ھمھ ی مبارزان راه 

  .ساخت ھگینآزادی و حقوق زنان را اندو

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 الیھ ھای 

 وجودم بھ یاران سازمان زنان ھشت

و ھمچنین بھ )  افغانستان- ایران (مارس 

خانواده ی شکیبای مینا حق شناس تسلیت 

  .می گویم

 

  آندره ژید
 )ایران ـ افغانستان( مارس٨رفقا و دوستان سازمان زنان 

بدین وسیلھ مراتب تالم خود را بھ  .با کمال تاسف خبردرگذشت رفیق مینا حق شناس از کادرھای سازمان شما را دریافت کردیم
خاطر از دست دادن این رفیق مبارز بھ شما و خانواده ی آن رفیق اعالم داشتھ و امیدواریم غم از دست رفتن آن رفیق را بھ 

  ٢٠١١ ژانویھ ١٣               .یادش گرامی و راھش استوار باد .نیرو برای ادامھ ی مبارزه جھت کسب حقوق زنان، تبدیل کنید
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  طاھره شمس

 پیوست مینا یکی از طالیھ داران آزادی بھ جاودانگی
 

 افغانستان، مینا حق شناسرفیق مبارز و انقالبی ما زنان 
نسرین ھمچو ستاره . بھ جاودانگی پیوست" نسرین"

فروزنده آزادی درخشید و در بھار آزادگی سر از زیر گلھای 
مبارزه اش شعلھ ور تر کردن را انقالبی وی . سرخ برآورد

 نسرین ھمیشھ با متانت و لبان خندان و با حوصلھ و .بود
 زنان و بینوایان جھان گام پشتکار در را مبارزه برای رھائی

  .می گذاشت

این زن مبارز و عزیز برای رھائی افغانستان از زیر ستم 
امپریالیزم، ارتجاع و فرھنگ مردساالر آن با عشق و عالقھ 
انقالبی سخن می راند و آرمانش ایجاد جھانی نو بدون 

خاطره ھای شیرین و آموزنده مبارزاتی اش در . استثمار بود
وی با تمام .  و زنان افغان وی جاودانھ استقلب رفیقان 

تالش و قدرت انقالبی اش برای روشنگری زنان افغان و 
برای آزادی آنان، در ھر مکان و در ھر محفل سیاسی 
سخنور بود، تالش و مبارزه وی در ضدیت با استعمار، 

سفرھای متواتر . استثمار و ارتجاع بدون وقفھ ادامھ داشت
ک اروپائی و خانھ بھ خانھ زنان افغان نسرین در تمام ممال

   ای  .آواره و دور از میھن، در کنار من خاطره انگیز است

  !شورشگر دوران نام و خاطره ھایت جاودان باد      

    ھرگز نمیرد آنکھ دلش زنده شد بھ عشق

  بر جریده عالم دوام ما  ثبت است

  : دارماین پارچھ را بھ مثابھ بیان احساسم بھ وی تقدیم می

  طالیھ دار آزادی

  در آن دشت و دمن

 در آن کوھپایھ ھای بلند

  بودی فریاد آزادی 

 بودی فریاد انقالبی

  در آن دشت بیکران

  بودی طالیھ دار آزادی

  فریاد بودی فریاد

  ای مبارز جاودان آزادی

  در جملھ زنان بیشمار

  بودی پیکار گر باوقار

  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

 ■٢٠١١ ژانویھ ١١
 
 
 
 
 
 
 
 

  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 

از خود بر جای  کھ مینا  کھ ھزاران دست بسوی کولھ بار وزینی
ھای مبارزاتی  گذاشتھ است دراز خواھند شد تا با افزودن تجربھ

او بھ کولھ بار خود راھش را در مسیر مبارزه برای آزادی و 
 ٢٠١١ژانویھ  .  گیرند رھایی زنان از ستم جنسیتی در پی

  آذر مساوات
  شعر مینا حق شناس را خواندم ه االن جزو  سالم لیالی عزیزم

خیلی تأسف خوردم کھ چرا او  و) ن تھای درخت  از شکوفھ( 
  استفاده کنم  واستم از فرصتخ. را بھ این زودی از دست دادیم

تسلیت  شناختند   کھ از نزدیک او را می  تو و تمام کسانی و بھ
  بگویم، 

دست دادن یک مبارز برای کل جامعھ درد  اگر چھ ضایعھ از
  و راھش پر راه رو باد ادش گرامیی .آور  است
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  سیاوش از ایران
 !رفیق مینا

 تو در زمان جاری ھستی
  و در آن مشت واره ھای پر از کین

   ی میلیون ھا زحمتکشکھ می تپد بھ سینھ
  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 پاالید سیاھی دوران را
  وتو جاری ھستی در شفق سرخ انقالب

  ون میکندکھ سرانجام واژگ
  تخت حاکمان وسرمایھ داران را

  و درھم خرد میکند زنجیرھای برده گی را
  از میان این ھمھ خون

  تو در حقیقت پیروزی، جریان داری و
 .پیروزی زحمتکشان وکارگران

 آناھیتا رحمانی

ساعت دو نصف شب صدای لرزان رفیقی خبر ھولناک مرگ ستاره 
لحظھ ای با خود گفتم آیا مینا این ستاره . را بمن داد )مینا حق شناس(

. سیاھترین شبھای ایران برای ھمیشھ خاموش شده استدرخشان 
باور کنم کھ آن موجود پر از شور و عشق و انرژی برای ھمیشھ 

 اشک با شدت از چشمان بھت زده ام فوران زد. آرمیده است

 در حالیکھ ھمراه دخترم بھ ترکیھ رفتھ بودم ٢٠٠١من در تابستان 
ی سخت تنھایی و نا امیدی در روزھا. برای اولین بار با مینا آشنا شدم

زندگی  پناھندگی وجود مینا برایم ھمواره الھام بخش و نیرو دھنده 
او بعنوان یک انقالبی حرفھ ای بھ وظایف تشکیالتی و حزبی . بود

او با افکار و اعتقاداتش برای . اش نھ تنھا عمل بلکھ زندگی میکرد
ا رابطھ عمیق و و توانایی آنرا داشت ب. رھایی انسان عمیقا عجین بود

عاطفی کھ با دیگران برقرار میکرد این اعتقادات را بھ دیگران منتقل 
بھ خانھ ھر پناه جویی کھ برای کار سیاسی  قدم میگداشتیم با . کند

مھربانی و عشق، دنیای بدون ھرگونھ تبعیض و ستمی را بھ تصویر 
میکشید و روحیھ شورشگری و عدالت خواھانھ را در دیگران برمی 

او از . او با ھیچ ستمی سر سازش نداشت بویژه ستم جنسی. انگیخت
مناسبات ناعادالنھ میان زنان و مردان عمیقا بھ خشم میامد و روابط 
مرد ساالرانھ سنتی در خانواده ھای پناھجوی ایرانی را بدون ذره ای 

و بی . او حامی جدی و وفادار زنان بود. مالحظھ بھ چالش می گرفت
او بھ زنان . ھ ازخشم ستمگران خانگی در امان  نمی مانددلیل نبود ک

 .یاد میداد کھ ستم جنسی چیست و چگونھ باید با آن مبارزه کرد
مینا مقالھ نویس و شاعر انقالبی بود ولی ویژگی بارز او قدرت 

او سازماندھی قوی . نفوذ او در درون توده ھا و کار توده ای او بود
ردن را ھمچون نفس کشیدن را مبرم آگاھی دادن و متشکل ک. بود

اعتقاد راسخش بھ کمونیسم از او موجودی سرسخت در . میدانست
 بھ ھمین دلیل  خیلی زود عالقھ و .نبرد با مشکالت ساختھ بود

مینا کھ درد تنھایی را چشیده . احترام عمیق دیگران را برمی انگیخت
ر جمع اگرچھ اود. بود؛ارزش انسانھا ی اطراف خود را میدانست

کثیری از مردم میزیست و محبوب آنھا بود  اما ھیچ فرصتی را 
شاید ساعتھا تنھا در گوشھ . برای خلوت کردن با خود از دست نمیداد

ای می نشست ؛ فکر میکرد و مینوشت و برای چالشھای بعدیمان 
در ماموریتھای حزبی اش بھ مناطق گوناگون؛ گاه . نقشھ میریخت

نی مانند تعطیالت کریسمس زمانی کھ ھمھ میشد کھ روزھا ی طوال
در کنارخانواده خود بھ جشن و شادی می گذراندند تنھا در خانھ ای 

فرود آمدن دانھ ھای برف   و پرت و دور افتاده پشت پنچره ای نشستھ
و پستی و آلوده بھ پول جھان  رذالترا تماشا میکرد و مناسبات پر از 

با روحیھ حساس و عمیق  و سرمایھ داری را با خود مرور میکرد
صبرانھ تر در انتظار  و بی اش  دانھ ھای اشک برگونھ جاری ساختھ

   ....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 

ھ ستمدیدگان؛ لحظھ لحظھ زندگی خود خود برای رھایی زنان و ھم
او ھرگز از مقاومت در برابر امواج . را وقف  رھایی انسان کرد

سازش و تسلیم نیروھای رفرمیست و اصالح طلب دست نکشید و 
 .پیگیرانھ از مواضع رایکال و انقالبی جنبش زنان دفاع کرد

ش از دست دادن مینا ضایعھ بزرگی برای جنبش انقالبی زنان و جنب
از دست دادن مینا دردی جانکاه برای . کمونیستی ایران و جھان است

تمام پیشروان راه آزادی و کمونیسم است کھ تنھا با گذشتن از نعش 
جمھوری اسالمی و ساختن دنیای عاری از ستم و استثمار میتواند 

یاد و خاطره مینا در نبض قوی زندگی و مبارزه عاشقان  .مرھم یابد
زندگی پر بار  . ز ھر ستم و استثماری ھمواره جاریسترھایی انسان ا

مینا حق شناس، این انقالبی بزرگ ارزشمند را ارج نھاده و اندوه 
  . مرگ او را بھ تمام رفقا و دوستان و خانواده اش تسلیت می گویم

  ٢٠١١ژانویھ   ١٧
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  جالل  سراجی  از ایتالیا
ب و بر سنگین بھ سنگینی کوه بر قل.  خبر کوتاه بود

خاطره یاران دور و نزدیک رفیق مینا حق شناس فرود 
آری  رفیق مینا، کمونیستی پیگیر از تبار یاران  . آمد

سربدار در آخرین جدال خود با بیماری سرطان،  ما را 
  .در عرصھ حیات تنھا گذاشت

  در یک چنین مواقعی ناتوانی،  قلم و بیان را   بھ راستی
 غم  د کھ تو گویی این سنگینیگیر چنان در پنجھ خود می

خواست و  را دیگر پایانی نیست، لکن این آنچھ مینا می
 کرد و از بسیاری از عالئق شخصی اش   برایش زندگی

گذشت و تا پایان عمر متاسفانھ  کوتاھش برای آن جنگید 
  نوین  را طالب بود و برایش می مینا جھانی. نیست

  جنگید کھ در آن بتواند  با 

  کند،  “   زیباترین نغمھ را نغمھ  ش  و  تندر و گلولھ  آ ت”  

                     نوین  عشقی          نوین    زندگی      ذره ذره  ”   
     و نفرتی سخت دیرینھ را              خنده  نوین

     در  دل ھر خروش رود           ک در بطن ھر زمین خش

  اد بر لبان کودکان   در ھر وزش ب 

     دست پینھ بستھ دھقانان                            

   بکارد“  و بازوان  کارگران                               
آری  در  جھان نوین رفیق ھمیشھ زنده  در روح  عمل  
انقالبی  یاران بھ جا  مانده اش، عجز و ناتوانی  را 

خواست   ر کھ او نیز میمکانی نیست، چرا کھ آن جو
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 انقالب را بسیاری 

شک اندوه از دست دادن یک چنین  می شناختیم وی بی
وجود دو تواند کھ  کین ما را بھ شرایط م عزیزی نمی

صد افزون نکند، او اولین یار جان  باختھ  ما نیست  و 
از کاک صالح  تا . متاسفانھ  آخرین آنھا نیز نخواھد بود

مینا  جویباری  از خون  یاران،  راه پر پیچ و خم ما را  
ھر روزه آبیاری کرده تا نھال انقالب را بھ درختی 

                         .ی افکنیمتنومند تبدیل کرده تا بتوانیم نظم نوین  را پ
  ٢٠١١  ژانویھ١٧

  یاسمین میظر

  مارس٨رفقای عزیز 

   شدمبا کامل تأسف از درگذشت رفیق عزیز مینا حق شناس مطلع

ه ای از تاریخ  ویژگی مینا در این بود کھ در شرایط تعیین کنند
در مقطع . چپ معاصر پیگیرانھ موضع رادیکلی اتخاذ کرد

 بسیاری از فعالین جنبش زنانمارس بر خالف ٨گیری شکل 
 سازش با فمینیسم اسالمی بودند، بر موضع  کھ پی

در سالھای . مارکسیستی در دفاع از حقوق زن تاکید کرد
اخیر در شرایطی کھ بسیاری از مدعیان چپ بھ مدافعان 

جمھوری اسالمی یا ھمکاران آگاه یا نا آگاه جنگ 
انھ شده اند مینا ھای ایاالت متحده آمریکا در خاورمی افروزی

بر مبارزه ھمزمان بر علیھ امپریالیزم و جمھوری اسالمی 
  . پایبند بود

باشد کھ مبارزات پیگیر او علیھ ھمھ جناھھای حکومت 
بر کشورمان الھام بخش نسل جدیدی از فعاالن  ارتجاع حاکم

   .سیاسی چپ باشد
 د و راھش پر رھروایادش گرامی ب 

  نادر ثانی

 !شناس گرامی باد یاد مینا حق
شناس یکی از فعاالن   مینا حق١٣٨٩ماه   دی١٩روز یکشنبھ 

 سال ۴جنبش زنان و یکی از اعضاء اتحادیھ سربداران پس از 
شناس  مینا حق. مبارزه با بیماری سرطان در سوئد درگذشت

ل گوناگون  علیھ دو بھ اشکا)  دھھ۴نزدیک بھ (سالھایی بسیار 
رژیم وابستھ بھ امپریالیسم سلطنتی پھلوی و جمھوری اسالمی 
و سیستم و اندیشھ مردساالرانھ مبارزه کرده و برای دستیابی 

متاسفانھ مینا . بھ آرمانھای خود ھرگز از تالش باز نایستاد
ستم ما بر دشمنان  ھای تحت پیش از آنکھ شاھد پیروزی توده

  .د برای ھمیشھ چشم فرو بستشان باشد در تبعی

شناختھ و شاھد مبارزاتش  بھ عنوان فردی کھ از دور او را می  
بوده است، یاد وی و تالشش در جھت سرنگونی جمھوری 
اسالمی را گرامی داشتھ و ھمدردی خود را با خانواده او و 

   .کنم ھمراھان و  ھمگامانش اعالم می
  !زن و مرد گرامی بادیاد تمامی مبارزان راه آزادی و برابری 

  
  ١٣٨٩ماه   دی٢٣  
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  فرشتھ بھاری 

  با آنکھ ھزار  وداع

 خنده خورشید بر لب داشت

 ھزاران برگ

 ھزاران رنگ

 ن ھمھمھ در بادھزارا

  !می ستایند ترا در یاد

  ھزاران شر

  ھزاران شور

  ھزاران پیچش برگ با باد

  !بسوی خیزشی در راه

  از دست دادن رفیق پرتالش و انقالبی

  را بھ جنبش زنان؛" مینا حق شناس "

   جنبش کمونیستی ایران

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

  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 

  .جھان ستمگران بھ تن و جان خرید
یاد !  در چگونھ زیستن ما و تداوم راھش زنده خواھد ماندمینا و آرمانھای او

                .و خاطرهء این عزیز از دست رفتھ گرامی و راھش ھر چھ پر رھرو تر باد
  ٢٠١١ژانویھ  ١٣برابر با   ١٣٨٩ دی ٢٣پنج شنبھ 

    گالویژ حسینی
 ! مارس٨دوستان عزیز 

 .ابا درودھای فراوان و آرزوی بھترینھا برای شم

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 
یقینا . گرانبھا پخش شد، از صفات برجستھ ایشان بسیار شنیدم و خواندم

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
س را بھ بھ شما دوستان و از صمیم قلب مرگ بابھنگام رفیق مینا حق شنا

ھمرزمان و تمامی زنان و مردان آزادیخواه تسلیت می گویم و من را در 
مینا از میان ما رفت ولی بھ قول دوست . غم سنگین خود شریک بدانید

عزیزی کھ نوشت مینای عزیز ما با تو خداحافظی نمی کنیم چون یادت 
 . ھمیشھ در میان ما زنده و راھت پر رھرو است

ھ امید رسیدن بھ آرمانھایمان کھ از آرمانھای واالی رفیق مینا ب  
 ٢٠١١استکھلم ژانویھ                                  .حق شناس بود

  طاھره
  ی ازیاران خستگی ناپذیر خود را از دست و من یک جنبش چپ یکی از
شناس را بھ تمامی یاران   مینا حق  درگذشت رفیق....بھترین دوستانم را

 )م ل م(حزب کمونیست ایران " ھمرزمش خصوصا
 و ھمچنین بھ خانواده   )افغانستان - ایران ( ھشت مارس  سازمان زنان

  . تسلیت می گویم گرامی اش
 رھرو یادش گرامی و راھش پر

 مسعود و مینا
 نسرین، ستاره، مینا

نامش آشنا نیست، ولی نگاه و لبخندش یک دنیا خاطره 

خاطره دیدارھای سرزده و شادی آورش، شبھای . است

جمع گفتگو، صدای ضربان قلبش در ھیجان بحث، تالش 

  ای جھانی بھترخستگی ناپذیرو بی تردیدش بر

 و نامھ ھای پرشور انقالبی برای ھمیشھ ھست، در 

  .صفوف انسانھای آزادیخواه تا انتھای مبارزه

   ک. ناھید ام 
 .یاد رفیق مینا گرامی و راھش پر رھرو باد

. بھ خانواده عزیز و یاران مبارز تسلیت می گویم 

استوارش را از جنبش زنان یکی از یاران مبارز و 

 .دست داد

 اما اھداف این رفیق گرامی ھمواره در مبارزات زنان 

 .انقالبی برقرار میباشد
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   مارس٨ و ھمھ رفقای  آذر، لیال   مرجان افتخاری
 

اکنون در این شرایط سخت از دست دادن رفیقی . رفتن مینا شدیدا مرا اندوھگین کرد
در شرایطی کھ جنبش ما .  کننده استمثل مینا برای جنبش زنان سنگین و ناراحت

از دست دادن ھر رفیقی دردناک است، بخصوص . بوجود کسانی مثل مینا نیاز دارد
وقتی بھ وضعییت و شرایط نگاه می کنی کھ طیف راست خود را نمایندگان و 

بھ امید این کھ با تالش سایر رفقا جای مینا در بین  .مبارزین جنبش زنان می دانند
  ٢٠١١ ژانویھ ١٠  بھ امید دیدار شما. ز و رادیکال خالی نباشدزنان مبار

  خ- طاھره 

  از دوستان مینا از ایران

  خطاب بھ مینا
  با دیدار و مصاحبتت و با یاد تمامی شمایان

  :کالم در من جوشید
  آرام آرام، آھستھ
  از دیر باز

  از دورھای دور
  ی تیره ی سیاه بختی مراابرھا

  گذر کردی
  ای خورشید تابان آسمان زندگی

  گرمی بخشیدی وجود سرما زده ی مرا
  و خون در رگھایم بھ جریان انداختی

  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
  ی کنانپایکوبان و شاد

 بسوی شھر بزرگ چراغانی مان
  چراغانی، با چراغھایی بھ شماره ی
  اشکھایی کھ از دیده ی ما
  و در دل ھایمان ریختیم

  ھمھ ی ما
  ما ھا و مادرانمان
  و ھمھ ی

  خویشان و کسان مان
  اشکھایی کھ ریختیم
  از رنجھا و ماتم ھایی

  بھ قدمت تاریخ عظیم انسان
 از در شبھایی تاریک و روزھایی پر

  درد و رنج

  و از حرکت باز نایستادیم

  بھ امید شھر بزرگ چراغانی ما

  مسعودی زمان
    مارس ھشت زنان سازمان گرامی رفقای

  . میدانم شریک مینا رفیق رفتن دست از غم در عزیزم رفقای شما با  را خود من 
 و کرده تبدیل نیرو بھ را جھان زنان انقالبی جنبش گرامی رفیق این قفدان اندوه

  .می فشارم گرمی بھ را دستھایتان. برداشت خواھیم قدم او اھداف راه در مشترکا
   !گرامی یادش!داشت خواھیم افراشتھ را مینا رفیق پرچم ما

 ٢٠١١ مارس  ازدهی    ھامبورگ

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

 فعال بوده و فراز و نشیب فراوان را پشت سر گذاشتھ و ٥٠بعنوان کسی کھ از دھھ 
 بوده و در شکل گیری حزب و سازمان زنان ھشت  حامل کوھی از تجارب تلخ و شیرین

  .بس لی بھ عھده داشتھ متاثرشدم و تنھا قصدم ابراز ھمدردی بود ومارس نقش فعا
٠١/١٣/ ٢٠١١ 

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

  ٢٠١١ژانویھ  ١١   
 

   آمریکاناھید از 
  دوستان و رفقای عزیز

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

 زھره ستوده 
دستتان را بھ گرمی می فشارم و از دست دادن چنین رفیق رفقای عزیر با سالم  

مبارزی را بھ خانواده، دوستان و بخصوص بھ مبارزان جنبش انقالبی تسلیت می 
٢٠١١ ژانویھ ١١.  گویم  



  ٣٥ صفحھ                                                                                                    ٢٣ه شمارھشت مارس 
 

 

  در مراسم ياد بود مينا پروانه بکاه  پيام 

دستانی  با  ، زنی جدی و پیگیردر پراتیک مبارزات

  .پراز تجربھ از میان ما رفت
ھای خود، قوی و مصم ازمیان زنی وفادار بھ آرمان

  . ما رفت

خواھی زن برابری"راھی بس سخت و ناھموار برای ریختن بذر  در
بسیار زحمت کشید، با دستان قوی و وفادار بھ آرمان ھایش، " و مرد

. نھ راه را ھموار کردو با سرانگشتانش این راه را شخم زد و پیگیرا
ھای جوان، برای نسل بعدی، بازکرد، راھی پراز راه را برای غنچھ

-راھی کھ فمینیسم کج و ماًموج، نماینده. سنگالخ باید ساختھ می شد
سبز بی "داند و را ازآن خود می" برابری طلبانھ"گی مبارزات 

 در آب کند ورا در اصالحات خارج و داخل کشورتبلیغ می" سبزینھ
ریزد، راھی کھ فمینیسم سیمان حفظ و نگھداری جمھوری اسالمی می

اسالمی با روسری و بی روسری، لیبرالیسم را درمیان زنان تبلیغ 
درکنار دیگر زنان مبارز، ازخودگذشتھ و از ) مینا(نسرین . کندمی

ای مانند آذر درخشان، لیال پرنیان و بسیاری از خود رھا شده
   را ساخت ولی جان را بھ بیماری گذاشت،عزیزان دیگر، راه

  . راه را ساخت و جان را باخت

روزی و نگون راھش ماند، در روزگاری کھ سیھ. اما یادش ماند
درآمد جامعھ  بختی دربین زنان زحمتکش و کارگر، زنان اقشار کم

این روزگار،  است، درای عادی تبدیل شدهکھ کم نیستند، بھ مقولھ
. نسرین و ھمرزمانش ضرورتی اجتناب ناپذیراستامان مبارزه بی

کنار زنان طی  نسرین از پراتیک مبارزاتی می آمد، ھرروز را در
کرد، با زنان درزندگی روزمره ارتباط داشت، مسائل و می

شان، برخورد بھ دختران جوان و ھای خانوادگیمشکالتشان، سنت
 بود و رابطھ زن و مرد زنان زحمتکش را از نزدیک لمس کرده

ازدل زنان . روحیھ زنان زحمتکش را بھ خوبی نمایندگی می کرد
خودش نیز . کردو از درون آنان تعریف می زحمتکش می گفت

  . زحمت کشان بھ یاری زنان بی پناه می شتافت

" کمیتھ زنان ھشت مارس"حضورش درروزھای اول درست کردن 
ی کالم جدی خیلی محکم حرف می زد، اما از البال. برایم جالب بود

  ،اما ھرگز نتوانستیم. و محکمش، صمیمیتی را میتوانستم احساس کنم
جنایات رژیم جمھوری اسالمی زن  با دلی آرام و کمی آسایش از

ای را بھ گفتگو با یکدیگر ستیزایران، نفسی راحت بکشیم و لحظھ
  عدالتی مطلقھ و نیمتوان مبارزات مینا را دراین دوران بی .بپردازیم

  . دکامگی رژیم جمھوری اسالمی ایران نادیده گرفتخو

  . برای من نمونھ زنی مبارز و پیگیر است) مینا(نسرین 
زنی کھ تمام زندگیش را برای آرمانش گذاشت و ھیچ گلھ و 

ای است، درمیان زنی کھ روحیھ اش نمونھ. شکایتی نیز نداشت
  .نمونھ ھای دیگرمبارزات، برای یادگیری و عمل کردن

، ھمسرش، یارانش، جنبش زنان و جنبش سیاسی ایران دشرزنبھ ف
  .تسلیت عرض می کنم

  ! راھش را بی وقفھ ادامھ خواھیم داد
  !چنان فریاد خواھیم کردوقفھ ھمپیامش را بی

  ٢٠١١ ژانویھ ١٩
  

 ايران  از کارگران در احتاد بين املللی در محايت

 بھ یاد رفیق مینا حق شناس زنی انتر ناسیونالیست

چھ غم انگیز و طاقت فرساست کھ مینا این یار و یاور زنان ستمدیده 
  . در گوشھ ای از جھان چشم فرو بست  بھ ناگاه جھان

  .رتش پی ببردزمان زیادی الزم نبود کھ تا انسان بھ جدیت و جسا

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

برای آزادی از قید و بند خرافھ و استثمار ھر خطری را بھ جان می خرید 
  .مشتاقابھ مسائل روز جنبش ھای کارگری و زنان را دنبال می کرد

وری مینا بیش از چھار دھھ چھ در زمان رژیم شاه و چھ  در جمھ
اسالمی سرمایھ، خستگی ناپذیر بر علیھ اجحافات نظام سرمایھ داری 

  .مبارزه کرد

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 

تھ و از دست دادن این مبارز راه آزادی و برابری را بھ را گرامی داش
تمام کارگران و مبارزان راه آزادی زن از قید و خرافھ و سرمایھ 

 یادش گرامی یاد.  تسلیت می گوید

*************************** 
  سھراب سھرابی

عظمت وجود . خبر درگذشت ستاره عزیز ما را غمگین و سوگوار نمود
 بود کھ ھر انسانی با ھر مقام و اندیشھ را در اولین لحظات ستاره آن چنان

دیدارش متاثر و مجذوب خود می نمود، من خود از جملھ افرادی بودم کھ 
در اولین ساعات دیدار حیران روحیھ انقالبی این شیر زن مبارز و جدا کم 

  ٢٠١١  ژانویھ ٢٦    یادش گرامی و راھش ادامھ راھمان.نظیر شدم
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  تراب حق شناس

   مارس٨بھ رفقای مبارز در سازمان زنان 

  و بھ یاد رفیقی کھ جایش خالی ست)  افغانی-  ایرانی( 
از روزی کھ فقدان تأسف انگیز رفیقتان مینا حق شناس را 

ن پرسیده اند کھ آیا بین اعالم کرده اید چند نفر از دوستان از م
من و او رابطھ ای خویشاوندی وجود داشتھ است؟ پاسخ من 

پیوند . تأکید بر وجود پیوندی نیرومندتر از خویشاوندی ست
وفاداری بھ آرمان رھایی کارگران و زحمتکشان، پیوند 
مقاومت دربرابر امواج سازش و تسلیم کھ از ھر سو می وزد، 

نھ، مجدانھ و ھمھ جانبھ برای رھایی پیوند امید و کوشش فروتنا
  .زنان و ھمھء ستمدیدگان، پیوندی کھ با جان درآمیختھ است

 بدین معنا آیا می توانم خود را قوم و خویش او و شما بدانم؟ 
ممنون . مرا در غم خود و گرامیداشت رفیق مینا شریک بدانید

  ٢٠١١ ژانویھ  ١٤                                     .می شوم

  قاسمی و جابر کلیبیپروانھ  

با تاسف بسیار مطلع شدیم کھ رفیق مینا حق شناس، مبارز کمونیست و 
از دست دادن یک رفیق . فعال جنبش آزادی و رھایی زنان در گذشتھ است

مبارز، بویژه در دورانی کھ جنبش کمونیستی ایران نیاز مبرمی بھ 
ایعھ ای کادرھای ورزیده و با تجربھ دارد، برای جنبش کمونیستی ض

بدون تردید جای خالی رفقای مبارزی چون مینا را . سنگین بشمار می رود
رفقای دیگری پر خواھند کرد و راه او را برای ایجاد جامعھ ای خالی از 

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

 استی پیروتی
 مینا حق شناس را چندی پیش شنیدم، و خبر مرگ رفیق عزیز

صدمین بار قلبم از دوری و از دست دادن عزیزانم  برای
توانم در مراسم خاکسپاری    بھ امیدوار بودم کھ.  شد شکستھ

 شرکت در این  امکان مینای عزیز شرکت کنم ولی متاسفانھ
ای با  مراسم برایم فراھم نیست، بدین جھت خواستم چند کلمھ

 مینا با شما صحبت کنم  در باره و ھمراھان مینا  شما رفقا
واقعا  چندین روز زیر یک سقف با مینا زندگی کردم، من.

 ویژگی ھای یک زن مبارز و کمونیست را بطور بارز  فشرده
 با  اشتیاق برای مبارزه  سرشار از شور و زنی او. در او دیدم

  زنی کھ. بود دشمنان ریز و درشت مردم تحت ستم جھان
   بھ آنچھ.  ساختن جھانی عاری از ظلم و ستم بود میدوار بھا

 در مورد مینا برایتان بازگو کنم، ھنر و  بطور خالصھ توانم
ویژگی ھای مرد ساالری و   مینا در شناخت از دانش ویژه

 بالخص شناخت او از رفتار مرد  و عملکرد آن در جامعھ
ان مرد و  در صف جنبش انقالبی در بین روشنفکر ساالرانھ
 با ھر نوع رفتار مرد ساالرانھ  مبارزه جسارت مینا در  مچنین 

 . بی گومان یاد و راه مینا ھرگز فراموش نخواھد شد. بود

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

طور قطع مینا ب. تالش ھا و پویش ھایشان در یکی از سیاھترین دوره ھاست
یکی از آنانی بود کھ در داالن ھا ودھلیزھای این تاریخ با دادن شانھ بزیر بار 
سنگین تالش برای رھایی تا پیش از شکستن پیکر در چنگال بیماری و مرگ 

 ٢٠١١ژانویھ   .در غم درگذشت این زن مبارز شریکم. از پای ننشست

 مینا احدی

   پیام تسلیت بھ خانواده و ھمسنگران مینا حق شناس

با كمال تاثر و تاسف اطالع یافتیم كھ مینا حق شناس بر اثر بیماری سرطان 
ھ كسانی است كھ این یك تراژدی و یك واقعھ دردناك برای ھم. جان باخت

فعالیتھای سازش ناپذیر علیھ حكومت . مینا را از نزدیك می شناختند
 ،اسالمی و تالش 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 

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

 یاران گرامی  مینا حق شناس                                       ھایده ترابی
.                    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                   

 ٢٠١١ژانویھ  ١١                                                  .تسلیت می گویمصمیمانھ بھ شما                                                               

  فیروزه راد
ور از تالش برای ساختن جھانی کھ انسانھا آزاد و برابر و د با سالم

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

کھ زندگی خود را در این راه گذاشتھ اند باری گران بر قلب ھم راھان 
 یادش گرامی و راھش پر رھرو  .می گذارد

  ھوشنگ معین زاده
من ھم در اندوه شما و یارانتان از درگذشت : انبا درود فراو

  .زنده یاد بانو مینا حق شناس شریک ھستم
 ٢٠١١ ژانویھ ٩                        نام و یادش گرامی باد
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 نصیبی بصیر
سازمان زنان  یاران وھمراھان

 )افغانستان - ایران ( ھشت مارس

از طرف ھمکارانم در نشریھ 
 یوخودم خاموش»آزاد  سینمای«

را بھ » مینا حق شناس«غم انگیز
 ھمھ فعالین جنبش زنان با شما و

 .اندوه بسبار تسلیت می گویم
در شراطی کھ بخشی از زنان نا 

اصالح  یا وابستھ بھ شبھ وآکاه 
. جبا ! طلبان زیر عنوان مبارزه

اسالمی در راه بقای این نظام نا 
 .سیدی ملبس شده اند انسان بھ سبز

 مبارز و ، حضور زنانی شجاع
 آگاه کھ با کلیت این نظام مافیایی

می کنند ارزش بسیار  بارزه م
  .دارد

دریغ کھ مینا حق شناس دیگر در 
 .میان ما نیست

 مارس با ٨دارم کھ یاران  حتم
کار  انرژی بسیار راه و توان و

در  را مینا را ادامھ می دھند، ما
  . دردتان سھیم بدانید  و غم

  آزاد سردبیر نشریھ سینمای

 ٢٠١١ ژانویھ ١٣
 

 

 :  شھین حیدری
  خانواده ایشان ھمھ دوستان نزدیک و از بیشتر غم از دست دادن رفیق مبارز میناحق شناس بر دل ھمگی ما سنگینی میکند و دوستان گرامی     

 شدن آرزوھای واالی آن رفیق را دارم  زوی متحققآر.  من نیز این غم بزرگ را بھ شما تسلیت میگویم.ھمچنین تمامی انسانھای مبارز

  با احترام عزیز عارفی
 بھ یاد انسانی شریف و دردی مشترک

از دست دادن انسانی شریف و کمونیستی 
ارزنده، آنھم در شرایطی کھ نیاز بھ صداھای 
سرخ و فریادھای آزادیخواھانھ و برابری 
طلبانھ است اندوھی است بس بزرگ و غمی 

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

رفیق مینا سالیان سال با شور و عشق و امید 
بھ فردائی شایستھ و سرخ کھ میبایست 

ن و aفرماندھان استثمار و ستم سرنگو
کارگران و زحمتکشان حاکم شوند، جانانھ 
جنگید و در زیر سایھ مرگ ھمواره صدای 

این . زنان و تھیدستان زمین بوددادخواھی 
زن شجاع و مبارز از ھمھ محکھای آزمایش 
سخت و تحمیلی زندگی سربلند بیرون آمد و 
سربلند زیستن را مصمم و استوار ترجیح داد 

روح بلند و . بھ تن خواری و ذلت کشیدن
سرکشش بھمراه عشق سرخ و بیمرزش بھ 
کارگران و زحمتکشان سالھا بود کھ از 

سرمایھ جھانی گذشتھ بود و بھ مرزھای 
. شعار کارگران جھان متحد شوید تبدیل شد

من خودم را ھمدرد خانواده اش، یارانش و 
دوستانش میدانم و در غم و اندوھشان 

در پایان استقامت و شکیبائی را . شریک
   .برای خانواده و یارانش را آرزومندم

  ٢٠١١ ژانویھ ١٣  

  آلی
ضمن تسلیت بھ دوستان و مبارزین راه 

  امید کھ راھش پر رھرو باد آزادی

در فقدان این مبارز برای ھمھ صبوری 

  آرزو می کنم

  

 ناصر مھاجر

 ! چھ  روزھای بدی!  چھ خبر بدی

  زبانم در دھان نمی چرخد و انگشتانم

 .  بر صفحھ کلید می لرزد

  کی ؟ تا چند؟ مصیبت از پی مصیبت تا

                                    ٢٠١١ ژانویھ ٩

  مرجان انصاری
 با درود

  دوستان عزیر و رفقا

یار  با ابراز تاسف از، از دست دادن

 .یممبارزی دیگر را تسلیت می گو

                     ٢٠١١ ژانویھ ١٢

  زیبا کرباسی
این شعر   ام  شعر سنگسار را ھفده سال پیش سروده

   کم بیاورد  بسیشاید اکنون در نگاه ویرایشگر من 
  دارد    آنچھ کھ ھنوز مھم و استوارش نگھ می ولی

ھمین یک مورد است این اولین شعر سنگسار تاریخ 
ھای سوختھ   ست و آغاز پیوند من با جان ادبیات فارسی

 از  مینا حق شناس یکی.  و زنان دلیر سرزمینی در باد
  باد ش گرامیھزار زن  یاد  آن آن زنان بود او

  ترام شھرام نجفیبا اح
درگذشت رفیق مینا حق شناس را بھ ھمھ تسلیت می 

از دست دادن اینچنین عناصر زحمتکشی در این  .گویم
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
  .باد یادش جاودانھ  

  مسعود
قطره اشکھای : چھ نوشتھ پر معنی و لبریز از احساس

ذالل 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

   گیسو شاکری

زنان مبارزی چون مینا حق  : رفقای ھشت مارس
اما یادشان، . شناس اگر چھ دیگر در میان ما نیستند

 و توانائی ھایشان با ما و  کوشش ھایشان ، باورشان
کھ با جنبش آزادی و برابری طلبانھ تمام کسانی است 
یاد چنین عزیزانی راھنما و . ی زنان ھمراھند

  . روشنگر راه مبارزان آزادی ست
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 اخگرفرزانھ
  )مینا حق شناس (با نسرین عزیز 

  . مارس آشنا شدم٨ در ھفتمین مجمع عمومی

دیدارمان تکرار نشد ولی در ھمین مدت کوتاه با چھره 
مھربانش و با تالشش برای حضوری موثر علی رغم 

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

ف پیگیری و تالش نزدیکتر می شناختند، در وص
خستگی ناپذیرش برای پیش برد اھداف جنبش انقالبی 

 نسرین عزیز دیگر با ما نیست   .زنان بسیار شنیده ام
ولی یاد او با لبخند شیرین و نگاه امیدوار بھ آینده ھمیشھ 

 .با ماست

  فقدان این زن مبارز را بھ ھمھ یاران و نزدیکانش، 

  .م مارس، تسلیت می گوی٨بھ ھمھ زنان 

 یادش گرامی و راھش پر رھرو باد

) فعال سازمان زنان ھشت مارس( مونا 
  تورنتو

  ستاره ای از جنبش انقالبی زنان 
 و سازمان زنان ھشت مارس خاموش شد

مینا فعال جنبش انقالبی زنان و کمونیستی پیگیر از میان 
ما رفت او یار و یاور ھمھ زنان ستمدیده بود وزندگی خود 

ه برای رھایی زنان و سرنگونی رژیم زن را وقف مبارز
مینا در زندگی کوتاه ولی . ستیز جمھوری اسالمی کرد 

پربار خود و فعالیت ھای خستگی ناپذیر و مداوم خود  
میان زنان و مردم زحمتکش  در دل ھمھ آنھائی کھ او را 
از نزدیک می شناختند جا داشت چھ خانواده ھا یی کھ در 

 بودند و حاال در گوشھ و کنار دنیا ترکیھ با او آشنا شده
ساکن ھستند و چھ فعالین جنبش زنان و فعالین جنبش 

من متأسفانھ او را از نزدیک نمی شناختم ولی  .کمونیستی
افتخار این را دارم کھ در سازمانی فعالیت می کنم کھ مینا 

   .از بنیادگذاران آن بوده است
ینی می کند غم از دست دادن مینای عزیز بر دوش ما سنگ

و این بجز با ادامھ راه  او کھ ھمانا مبارزه برای ساختن 
و درس گرفتن از روحیات  و ستم  جھانی عاری از ظلم 

   .انقالبی او سبک نخواھد شد
   ژانویھ١٤    یادش ماندگار و راھش پر رھرو باد 

  شھرزاد مجاب و امیر حسن پور
   .از خبر درگذشت مینا حق شناس، رفیق و یار جنبش زنان، بسیار متاثریم

  .اعضای خانواده اش تسلیت میگوئیم شما یاران نزدیکش و بھ 

  مبارز برچیده میشود، ھر گل انقالبی کھ از باغچھ ی زنان 

  .این گلزار را کم رنگ تر میکند

  .نباید گذاشت این گلزارھای مقاومت کم رنگ و تھی گردند

  نظام سرمایھ داری افسار گسیختھ بھ جان زنان

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

  افتاده، کجا نیفتاده؟

  سرمایھ داری مذھبی -ی رحمی مردساالریزنان این سرکوب، خشونت و ب

  و با شجاعت و جسارت  و فئودالی را بی جواب نگذاشتھ اند

  .در مقابل این تھاجمات ایستاده اند

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

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

او از نسل زنان مبارز دوران انقالب است کھ ھیچگاه تسلیم .  طالبانی داشتھ باشد

ایدئولوژیک محافظھ کارانھ ی چند دھھ ی گذشتھ نشد و با  -چرخشھای سیاسی

  .نیرو و روحیھ ای قوی در راه سرنگونی رژیم زن ستیز اسالمی مبارزه کرد

    .انقالبی اش یادگاری ماندنی استمینا از میان ما رفت؛ اراده، آرمان و روحیھ ی 

  .برای ما و برای زنان جوانی کھ باید بھ گلستان مقاومت زنان بپیوندند

  ١٣/٠١/٢٠١١     یادش گرامی باد، راھش پایدار                         

  ثریا فتاحی، فریده رضایی، صدیقھ محمدی

 : مینا،ستاره بود
  یك دم درین ظالم درخشید و جست و رفت

  : مینا بنفشھ بود
   گل داد و

  :مژده داد 
  !ست زمستان شك

   و
   ... رفت

   مارس، با درود بھ شما وبھ یاد مینا حق شناس، ٨رفقای عزیز سازمان 

  رفتن او با شما سھیم میدانیم و این ضایعھ را بھ بستگانش،  خود را در غم

 ھمھ مبارزین جنبش کمونیستی و جنبش  و بھ شما و سایر رفقای حزبیش بھ 

  ٢٠١١  ژانویھ          ھروپرر یادش گرامی و راھش. زنان تسلیت میگوییم
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  برھان عظیمی

پرولتری انقالبی کھ با . رفیق مینا از اردوی بیشمار کار بود
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 
ت طلب کن در طول زندگی پربارش بھ و آنچھ را ممکن نیس

ھمواره مبارزه با سختی و مشقت ھای مسیر پر . اجرا درآورد
 او را -  کمونیسم- پیچ و خم در راه دست یابی بھ ھدف نھائی

بھ ما یاد داد کھ مبارزه با سختی ھا یعنی . مصمم تر می ساخت
حل تضادھای موجود در طول راھپیمائی طوالنی برای نیل بھ 

فارغ از ستم و استثمار کمونیستی، برای ھمین ھیچ چیز جھانی 
رفیق مینا یکی از . او را متزلزل و متعجب نمی ساخت

عمیقا معتقد بود . کادرھای برجستھ جنبش کمونیستی ایران بود
کھ رھائی و رفع ستم بر زنان در ھیچ جامعھ ای ممکن نیست 

زنان مگر با آزادی و رفع ستم مردساالرانھ زنان بدست خود 
  .  آگاه و کمونیست

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

  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

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

  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 
  !ماندھی و نظم آھنین بپردازیممصممتر بھ ساز

  روز قطعی جدال است آخرین رزم ما

 انترناسیونال است نژاد انسانھا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  گزیده ای از نامھ ھای مینا
  .پرده كركره ھا را باال زدم.  اتاقم را بازكردم یرهجپن

گرمی  د وروم آوجسردم ھ نور تندی بھ اتاق تاریك و 
  .ھوای تازه ای بھ صورتم خورد .سب بودچمطبوعش برایم دل

ی اخیر در نقد حقیقت سیاسی و ضرورت سنتز نوین نوشتھ 
كھ بھ زوایای تاریك  ھمان نور خورشید بوداز علم كمونیسم 

نمی دانم  . زدگرمی بحث ھا سردی ذھنم را گرُ  و نم تابیدذھ
؛ موسیقی گوش دھم؛ چھ شدم؛ دوست داشتم برقصم

چھ خوب ھمھ زوایای ذھن  .حالت خاصی داشتم .آوازبخوانم
تمام واژه ھایی كھ در پس ذھنم شكل  .كرده بود وجست جمرا

بھ نظم در نیامده  ملھ ھایی كھ ھنوز جواژه ھا،، گرفتھ بودند
ذھنم را ی  دریچھ كھگره ای شده بودند قلمبھ وار  و بودند

  .از تب و تاب انداختھ بود و بستھ بودبود و مات كرده 

بی پروا از مصلحت اندیشی ھا آمده  واژه ھای نو، گستاخ،
مرا از تاریكی بھ  .دریچھ ذھنم را پاك می كردند بودند و

از دور  .گویی ھمھ چیز را می دانست .روشنایی می كشاندند
؛ آسمانی و نھ خدای گونھ .فھمیده بود در ذھنم چھ می گذرد

  .یدیالكتیكغیر و متجاری، اندار، ، ج، زنده مادیزمینی،بلكھ 

لحظھ ای ؛ قدم می زدم؛  بر می خاستم؛لحظھ ای می نشستم
 .لحظھ ای اشك شوق چشمانم را تر می كرد؛ می خندیدم

ھ تفكر وا می مرا ب .رفقا لحظھ ای می ھراسیدم از خود و
مرا از اتاق  .مرا سرشار از حس مسئولیت می كرد. داشت

  . كوچكم بھ فضای بیرون می كشاند

مرا با خود می برد و بر مرزھا خط بطالن می كشید؛ 
. محوشان می كرد؛ وصل می كرد مرا بھ طبقھ ی جھانی ام

پاریس بودم » پرالشز«یك لحظھ پشت دیوار كموناردھا در 
اوریان «لحظھ ای در میدان . عھد و وداعدر آخرین لحظھ 

در برلین بودم در روز موعود، اتحاد كارگران » پالتس
جھان، اول ماه مھ،  با  سرود انترناسیونال بر لب و پرچم 

یك . جنبش انقالبی انترناسیونالیستی در دست رژه می رفتم
و . لحظھ در فضای كنگره بودم و عھد و پیمان رفیقانھ یاران

پرده . پنجره ی اتاقم را بستم. از جا برخاستم.  اینجاامروز در
می دانستم . كركره ھا را پایین آوردم  و از خانھ بیرون زدم

می دانستم بھ چھ طبقھ ای . كی ھستم، می دانستم چرا اینجایم
می رفتم، می رفتم تا خود را بھ موج . می خواھم خدمت كنم

   .وممبارزاتی بسپارم و در دریای توده ھا غرق ش
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 یار و یاور جنبش رھایی زنان درگذشت مینا حق شناس
 

  سحرگاه امروز مینا پس از چندین سال جدال مرگ و زندگی با بیماری جانکاه سرطان سرانجام ما را ترک کرد

  .یادش را جاودانھ کنیمتا از این پس با خاطره پرقدرت او 

  .بسیاری از فعالین جنبش زنان و جنبش کمونیستی و انقالبی ایران و افغانستان او را با نام نسرین و ستاره می شناسند

 .او سال ھائی از فعالیت انقالبی خود را در آلمان و ترکیھ سپری کرد

گوش ھا را کر می کرد، در زمانی کھ گروھی از زنان بھ در زمانی کھ از ھر سو صدای سازش با مرتجعین حاکم بر مردم ایران 

قیمت فروختن منافع اکثریت زنان ایران بھ نوالھ ای از سوی مرتجعین اسالمی دل بستھ بودند و بسیاری از اپوزیسیون خارج کشور 

کمیتھ زنان « جنبش زنان و عده ای از فعالین) نسرین(ارزیابی می کردند، مینا » درایت و موقعیت شناسی«نام این حقارت را، 

 بعنوان تشکلی انقالبی کھ برای رھائی زنان ١٩٩٨را در سال )  افغانستان-ایران(و سپس سازمان زنان ھشت مارس » ھشت مارس

 .ازھر شکل ستم و استثمار مبارزه می کند، بنیان گذاشتند

» اصالحات«آن روزھا کھ تب خاتمی و شاید امروز دیگر افشای ارتجاع زن ستیز اسالمی کار ساده ای باشد، اما در 

  .مینا اما در افشای این ترفند پیگیر و جدی بود. ارتجاعی ھمھ گیر شده بود، کار آسانی نبود

بھ کسانی کھ دچار تب گرفتگی خاتمی شده بودند ھشدار می داد کھ خورشیدشان کاغذی است . او در تجمعات زنان شرکت می کرد

 .گام رھائی زنان در ایران سرنگونی کلیت نظام زن ستیز جمھوری اسالمی استو بر این باور بود کھ اولین 

نھ . او یار و یاور ھر زن ستمدیده ای بود. او فقط دشمنی مریدان نظام جمھوری اسالمی و طرفداران دوم خرداد را بھ جان نخرید

 جامعھ مردساالر است، پس گاه با دشمنی و تھدید باشد کھ مقبول» فعال زنی«فقط بی عدالتی و ستم را بر نمی تابید، حاضر نبود 

او بھ زنان می آموخت کھ ستم . مردانی روبرو می شد کھ فکر می کردند او کاخ کوچک ستمگری خانگی شان را تھدید می کند

مینا معلم . ودندمینا محبوب زنانی بود کھ او را می شناختند و در موردش شنیده ب. چیست و چرا نباید بھ روابط ستمگرانھ تن دھند

  .می گفت من، ھم یاد می دھم و ھم می آموزم. بود و دانش آموز

چون حس می . آن عده از زنان و مردان انقالبی و مبارز افغانستانی کھ او را می شناختند احترام وعالقھ ی عمیقی بھ او داشتند

فضای فعالیت در میان زنان و مردان افغانستانی کھ . می کندکردند کھ مینا انترناسیونالیسم را نھ فقط باور دارد بلکھ آن را زندگی 

اما وی با صبوری و متانت تحمل می کرد تا نشان دھد کھ جنبش انقالبی زنان . طعم تلخ شوونیسم ایرانی را چشیده بودند، آسان نبود

الینفکی از پیشروی جنبش زنان در در ایران کھ او خود عضوی از آن بود انترناسیونالیسم را نھ بعنوان درس اخالق بلکھ بخش 

  .ایران و سراسر جھان می داند

او در پیچ و خم حوادث، افت جنبش . مینا زندگی خود را در کمان رھایی انسان ھا از ھرگونھ ستم و استثمار گذاشت

 تغییر انقالبی در ایران و جھان، یاس ھا و سرخوردگی ھا، ھرگز ذره ای در انتخاب راه و  وقف زندگی خود برای

او معنای بودن خود را در تالش برای تغییر و تحول می دید و پیشترھا ازھر فرصتی کھ . انقالبی جھان تردید نکرد

اشعار بجا مانده از او جلوه ھایی از . دست می داد، زیستن برای ساختن آینده ای  شایستھ را در شعر می سرود

  .ژرفنای درون و گستره مفھوم زندگی در نزد اوست

. ما را ترک کرد اما رد او بر ساحل زندگی پرقدرت باقی است! »مرگ را سرودی کرد  سرزنده تر از زندگی«ینا پیش از رفتن م

او . او در خاطر ھمھ زنان و مردانی جای خواھد گرفت کھ ارزش تالش برای ساختن جھانی کھ شایستھ ی زیستن باشد را می دانند

ده گانی خواھد ماند کھ پیشروان و یاران پیگیر خود را در مبارزه برای رھایی از جھان ستم امروز و ھمیشھ در خاطره ھمھ ستمدی

  .این چنین بود کھ مینا سرود ماندگار زندگی شد. و استثمار و جھل، ارج می گذارند

  . تسلیت می گوییماندوه از دست دادن این رفیق گرامی را بھ جنبش انقالبی زنان، یاران، دوستان، آشنایان و بھ خانواده اش

  !یادش و خاطره اش پایدار و گرامی باد

 ■ ٢٠١١ژانویھ   ٨ ) افغانستان-ایران (  سازمان زنان ھشت مارس 
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  سروده ای از مینا حق شناس

  تولد
  شب است

  و 
  شب است

  و 
  شب
  سكوت
  سكوت
  سكوت،
  داریسكوت بی

***  
  دستی در خلوت خویش
  فاصلھ ھای حس شدن 

                   را می پیماید
  ذھنی

      سنگفرشھای خیال را 
  كنار ھمی می چیند

                       تا راھی یابد
                        برای جفت گیری 

                                         واژه ھای رھایی
  قلبی 
  تھابپر ال

            بر دیوار دھلیز لحظھ ھای بیقراری،
   طبل می كوید
  تا فردا را
  »قاعده ھا«از بازی 

                برھاند
  لحظھ ھای 

          بارور شدن

  ز شكوفھ ھای درخت ِتن ا:معرفی کتاب

 ھفده سروده
  مينا حق شناس

  حزب كمونیست ایرانانتشارات
)ماركسیست ـ لنینیست ـ مائوئیست(  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

   دیباچھ

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

او را در دی ماه سرد امسال از دست دادیم، بعد . می نوشت ترانھ یا سوسن

را بھ گروھی از ما، مینا . از چھار سال نبرد سخت با آن بیماری جانكاه

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

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

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

. یمصمیمانھ اش را در كنار ھمسرنوشتان افغانستانی اش خوب بھ یاد دار

، ٥٧شاید در بین ما كسانی ھم باشند كھ در سال ھای دور، پیش از انقالب 

. مینایی را می شناختند کھ تازه دل بھ كمونیسم و مبارزه انقالبی سپرده بود

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

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

سروده ھای مینا را كسی . دست قلم می برد و شعر می سرود, گشت

حتی زمانی كھ شعرھایی را برای این یا آن نشریھ . سفارش نداده بود

او بھ شاعر حرفھ . با كسی در مورد سروده ھایش سر و كلھ نزد, فرستاد

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

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

چند واقعھ , یذھنیت و احساس مینا در مواجھھ با چند موقعیت شخص

انتشار سروده ھای مینا كمكی است بھ . چند موضوع اجتماعي, یسیاس

ن شناساندن گوشھ ای دیگر از خصوصیات و نوع نگاھش بھ زندگی و آرما

  ٢٠١١ژانویھ                                                         . یرھای
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  زیر منگنھ 
  »بایدھا«
  »نبایدھا«

  درد می كشند
  آب می شوند
  جان می دھند

***  
  شب بارور است

  آبستن لحظھ ھای 
               شدن
  در این كشاكش

  
  لحظھ ھای 

  ماندن
  و 

  جاری شدن
  در این كشاكش

  درد
  سكوت
  درد

  حسی غریب موج وار
  تا بی نھایت اش
  تا بیكرانھ ذھن

  در گذرگاه احساس
  فرو نشست

  
  دستھا 

  مرزھا و تنھایی 
  را در نوردیدند

  

  
  لمس شدند
  چفت شدند
  قفل شدند

  و واژه ھای بیداری 
         در ھم آمیختند

  ز الفاظ نیاز طنابی ا
  

  در ھم بافتھ شد
  

  راه شد
  راھی سرخ

  در كھكشان شب
  

  احساسی دگرگونھ 
  نو
  زنده
  محتاط
  سركش

  عریان تر از 
  »قاعده ھا«بازی 

  جان گرفت 
  و شھامت زاده شد

  
***  

  و من 
  و من

  از مدار بستھ 
  »قواعد«     تكرار 

  بھ بیرون پرتاب شدم 
   و خود را باز یافتم

 

 

 


