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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Martyrs  جانبازان

  
  ) افغانستان–ايران  (چسازمان زنان ھشت مار

  ٢٠١٧ جون ٢٩
  

  کرد ادای احترام به مبارزی که نو شدن را زندگی می
 !تابيد  بشريت بر نمییئای را در راه رھا ِو ھيچ مانع ذھنی و عينی کھنه

 

 

 در جون ٢۴ناپذير بامداد روز شنبه  ِشناس، پژوھشگر انقالبی، معلم مبارز و کمونيست خستگی پور زبان رفيق امير حسن

  . سالگی پس از يک دوره جدال با بيماری سرطان در کانادا درگذشت٧۴سن 

 ۀبقابنا به عادات مرسوم س. ی او برگزار نخواھد شدش ھيچ مراسم سنتی براخالف جريان و منش  شکنانه بنا به باور سنت

ھای غلوآميز  ھای عادتی و يادمان یئگو  تسليتۀماي اش دست  و مدارج باالی علمی طوالنی و پرافتخار مبارزاتی و سياسی

ا برای ای از اين حقيقت کم نخواھد کرد که رفتن او بار غم سنگينی ر اما اين ساختارشکنی او ذره... نخواھد بود و 

تپيد،  ھا می مان و شاگردانش و تمام کسانی که قلب امير به خاطر آن رز ، ھم  و دوستانءھميشه بر دوش خانواده، رفقا

ِگان جھان  ، جھالت و جنايت، جنبش انقالبی و ستمديدئیگرا  واپسۀتحميل خواھد کرد؛ اين حقيقت که در روزگار سلط
ھا بود برای گسستن  شان را از دست دادند، چون امير ھمدست توده ين ھمراھانتر ترين و جدی ترين، متعھد يکی از آگاه

  . ھای سخت تاريخی و طبقاتی اين ھمدستی انقالبی را با ھيچ منفعت و امتيازی طاق نزد گاه شان و در تمام گره زنجيرھای

ھا،  مرزھا، مليت. تابيد بشر بر نمی ئیای را در راه رھا ِکرد و ھيچ مانع ذھنی و عينی کھنه امير نو شدن را زندگی می

اگرچه ھمراه راسخ و انقالبی مبارزات .  بشريت ھستندئیدانست که مانعی در راه رھا  کھنه میئیھا ھا را پديده دولت
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ای تنھا نگذاشت و خودش را بخشی از مبارزات مردم از ويتنام تا ظفار  ُملت تحت ستم کرد بود و مردم فلسطين را لحظه

  . کرد  می ھا مبارزه اما به مرز و مليت، وطن و کشور باور نداشت و در راه برداشتن تمام مرزھا و مليت... و دانست  می

. دانست  ساختارھا، افکار و مناسبات طبقاتی در جھان میه بشريت از ستم و استثمار را در گرو از بين رفتن کليئیرھا

ی را بدون از بين رفتن فرودستی زنان متصور ئ ير ريشهيھيچ تغ زنان را چنان عميق و علمی درک کرده بود که ئیرھا

 انقالبی را بدون ۀدانست که ھيچ مبارز  بشريت ضروری میئینبود؛ و از بين رفتن ستم بر زن را چنان برای رھا

 او ۀھای علمی، آگاھانه با تفکر و مناسبات روزمر چنان اين ديدگاه. دانست پذير نمی ن حضور آگاھانه و انقالبی زنان امکا

ای از آموختن  لحظه.  بود که در کنارش تفاوت جنسيت، سن و دانش قابل لمس نبودئی معدود رفقاءعجين شده بود که جز

دانش عميق و . اشتد داد که ميل به دانستن را بيدار نگاه می داشت و چنان فروتنانه اما عميق آموزش می دست بر نمی

کرد که امکان و اميد به  ، شيوا و فروتنانه بيان میئینما ھای مبارزاتی را چنان ساده، پرمحتوا، به دور از بزرگ درس

ھنر او در برخورد به .  داشتئیتعھد باال) کتبی يا شفاھی(اما نسبت به صحت اظھاراتش . کرد  میئیر را بازنماييتغ

شان با نھايت  ھای ذھنی االت و گرهؤوالنه برخورد کردن به سؤلکه گوش کردن، فھميدن و مسھا اما سخنوری نبود ب توده

کس قائل  کرد و ھيچ امتيازی برای ھيچ ابا دفاع میحم در عين حال اما از مواضع سياسی خود بی. ادب و فروتنی بود

 بود ۶٨از نسل انقالبيون شورشی مه . کرد ر جھان را زندگی میييھايش برای تغ چون امير کمونيستی بود که ايده... نبود

ِ کارزارھای تبلغاتی ضد انقالب به ئیعام و برپا  کشتار و قتلۀزير ھجم. ھا را به زانو در نياورد  ھم آن۶٧که کشتار  ِ
 ورشکستگی ۀشکست انقالبات قرن بيستم را نشان. ھا برد رنگ اکثريت در نيامد و با تمام توان باز ھم دست به ريشه

ان انقالب ندانست و به صف اقليتی پيوست که زندگی خود را صرف فھميدن داليل علمی شکست انقالبات کردند تا امک

در راه اين تدارک عظيم از ھيچ خدمتی . گان تدارک ببينند  شد بتوانند، يورشی نوين برای به قدرت رساندن خلع قدرت

 ۀارش سفری تجسسی از مھاباد تا تورنتو بود که تمام تجرببه ھمين دليل زندگی پرب. ای فروگذار نکرد در ھيچ عرصه

ِتر زندگی بشر به   جھان بود، برای شناخت عميقۀ تحقيقی به وسعت تاريخ بشر و گسترۀماي اش دست شخصی و مبارزاتی
. اھد ماندردپای او ھم بر ساحل زندگی باقی خو. ر آن؛ و چه زيبا، پرشکوه و مؤثر اين سفر را به پايان رساندييقصد تغ

  . او در قلب کسانی که دوستش دارند، زنده، پويا، پرحرارت، آتشين و سرخ باقی خواھد ماند

  ! رفيق امير درود بر تو که چنان پر بار و سرافراز زيستی

طور که تو دوست داشتی، خواھيم رزميد تا روزی که افکار نوين و پرشور تو متحقق  گان آن ما ھم در سنگر ستمديد

  ! شود

 تو و ھزاران انقالبی خواھيم رقصيد و ۀھا نفر به ياد زندگی پرارزش، شکوھمند و فداکاران ر آن روز ما ميليوند

  !زندگی را جشن خواھيم گرفت

  

  ِروزی صدای آزادم، در ھر ستاره می پيچد

ِبا من، تو وھزاران من، مثل شکوه يک تن ِ ُ  

 خوانيم، خشم ِ صدای توفانيم ما آن روز، دوباره می

 

  ) افغانستان–ايران  (چسازمان زنان ھشت مار

   ٢٠١٧ جون ٢۶

 


