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 شناس مينا حق

  يار و ياور جنبش رھائی زنان درگذشت
 

اسحرگاه امروز مينا پس از چندين سال جدال مرگ و زندگی با بيماری جانکاه س رد ت ا را ترک ک رطان سرانجام م
یبسياری از فعاال. را جاودانه کنيمز اين پس با خاطره پرقدرت او يادش ستی و انقالب ن جنبش زنان و جنبش کموني

هااو سال ھائی از فعاليت انقالبی خود را در . يران و افغانستان او را با نام نسرين و ستاره می شناسند ان و ترکي لم
   .سپری کرد

ر زمانی که از ھر سو صدای سازش با مرتجعين حاکم بر مردم ايران گوش ھا را کر می کرد، در زمانی کهد
گروھی از زنان به قيمت فروختن منافع اکثريت زنان ايران به نواله ای از سوی مرتجعين اسالمی دل بسته بودند و

يناارزيابی می کردند، م» عيت شناسیدرايت و موق«بسياری از اپوزيسيون خارج کشور نام اين حقارت را،
- ايران( سازمان زنان ھشت مارس  و سپس» کميته زنان ھشت مارس«ن جنبش زنان و عده ای از فعاال) نسرين(

عنوان تشکلی انقالبی که برای رھائی زنان ازھر شکل ستم و استثمار مبارزه میه  ب١٩٩٨را در سال ) فغانستان
  .کند، بنيان گذاشتند

مروز ديگر افشای ارتجاع زن ستيز اسالمی کار ساده ای باشد، اما در آن روزھا که تب خاتمی وشايد ا
او در. مينا اما در افشای اين ترفند پيگير و جدی بود. ارتجاعی ھمه گير شده بود، کار آسانی نبود» اصالحات«

ھشدار می داد که خورشيدشانبه کسانی که دچار تب گرفتگی خاتمی شده بودند . تجمعات زنان شرکت می کرد
کاغذی است و بر اين باور بود که اولين گام رھائی زنان در ايران سرنگونی کليت نظام زن ستيز جمھوری اسالمی

  .ست

او يار و ياور ھر زن. او فقط دشمنی مريدان نظام جمھوری اسالمی و طرفداران دوم خرداد را به جان نخريد
باشد که مقبول جامعه مردساالر» فعال زنی«دالتی و ستم را بر نمی تابيد، حاضر نبود نه فقط بی ع. ستمديده ای بود

ست، پس گاه با دشمنی و تھديد مردانی روبرو می شد که فکر می کردند او کاخ کوچک ستمگری خانگی شان را
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مينا محبوب زنانی. که ستم چيست و چرا نبايد به روابط ستمگرانه تن دھنداو به زنان می آموخت . تھديد می کند
می گفت من، ھم ياد می دھم و ھم. مينا معلم بود و دانش آموز. بود که او را می شناختند و در موردش شنيده بودند

  .می آموزم

چون. عميقی به او داشتندۀ ام وعالقآن عده از زنان و مردان انقالبی و مبارز افغانستان که او را می شناختند احتر
فضای فعاليت در ميان زنان. حس می کردند که مينا انترناسيوناليسم را نه فقط باور دارد بلکه آن را زندگی می کند

اما وی با صبوری و متانت تحمل می کرد. و مردان افغان که طعم تلخ شوونيسم ايرانی را چشيده بودند، آسان نبود
عنوان درسه ه جنبش انقالبی زنان در ايران که او خود عضوی از آن بود انترناسيوناليسم را نه بتا نشان دھد ک

  .خالق بلکه بخش الينفکی از پيشروی جنبش زنان در ايران و سراسر جھان می داند

 افت جنبشاو در پيچ و خم حوادث،. ی انسان ھا از ھرگونه ستم و استثمار گذاشتدر کمان رھائمينا زندگی خود را 
 وقف زندگی خود برای تغيير س ھا و سرخوردگی ھا، ھرگز ذره ای در انتخاب راه وأنقالبی در ايران و جھان، ي
او معنای بودن خود را در تالش برای تغيير و تحول می ديد و پيشترھا ازھر فرصتی که. نقالبی جھان ترديد نکرد

ی ازمانده از او جلوه ھائجا ه اشعار ب. را در شعر می سرودشايسته ۀ دست می داد، زيستن برای ساختن آيند
  .ژرفنای درون و گستره مفھوم زندگی در نزد اوست

ما را ترک کرد اما رد او بر ساحل زندگی! » سرزنده تر از زندگی مرگ را سرودی کرد«مينا پيش از رفتن 
 که ارزش تالش برای ساختن جھانی کهاو در خاطر ھمه زنان و مردانی جای خواھد گرفت. پرقدرت باقی است

او امروز و ھميشه در خاطره ھمه ستمديده گانی خواھد ماند که پيشروان و.  را می دانند،شايسته ی زيستن باشد
اين چنين بود که مينا. ی از جھان ستم و استثمار و جھل، ارج می گذارندرھائياران پيگير خود را در مبارزه برای

  .گی شدسرود ماندگار زند

اش تسليتاندوه از دست دادن اين رفيق گرامی را به جنبش انقالبی زنان، ياران، دوستان، آشنايان و به خانواده 
  .يممی گوئ

  !يادش و خاطره اش پايدار و گرامی باد
) افغانستان-ايران (سازمان زنان ھشت مارس 
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