ﻣﯿﻨﺎ ﺣﻖ ﺷﻨﺎس
ﯾﺎر و ﯾﺎور ﺟﻨﺒﺶ رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن درﮔﺬﺷﺖ
ﺳﺤﺮﮔﺎه اﻣﺮوز ﻣﯿﻨﺎ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﺟﺪال ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﺟﺎﻧﮑﺎه ﺳﺮطﺎن ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺎ
را ﺗﺮک ﮐﺮد ﺗﺎ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺑﺎ ﺧﺎطﺮه ﭘﺮﻗﺪرت او ﯾﺎدش را ﺟﺎوداﻧﮫ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن
و ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او را ﺑﺎ ﻧﺎم ﻧﺴﺮﯾﻦ و ﺳﺘﺎره ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .او ﺳﺎل ھﺎﺋﯽ
از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻮد را در آﻟﻤﺎن و ﺗﺮﮐﯿﮫ ﺳﭙﺮی ﮐﺮد .
در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ھﺮ ﺳﻮ ﺻﺪای ﺳﺎزش ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﮔﻮش ھﺎ را ﮐﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد ،در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮔﺮوھﯽ از زﻧﺎن ﺑﮫ ﻗﯿﻤﺖ
ﻓﺮوﺧﺘﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﮐﺜﺮﯾﺖ زﻧﺎن اﯾﺮان ﺑﮫ ﻧﻮاﻟﮫ ای از ﺳﻮی ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ دل ﺑﺴﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﻧﺎم اﯾﻦ ﺣﻘﺎرت
را» ،دراﯾﺖ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ« ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﯿﻨﺎ )ﻧﺴﺮﯾﻦ( و ﻋﺪه ای از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن »ﮐﻤﯿﺘﮫ زﻧﺎن ھﺸﺖ ﻣﺎرس« و ﺳﭙﺲ ﺳﺎزﻣﺎن
زﻧﺎن ھﺸﺖ ﻣﺎرس )اﯾﺮان -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن( را در ﺳﺎل  1998ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺸﮑﻠﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای رھﺎﺋﯽ زﻧﺎن ازھﺮ ﺷﮑﻞ ﺳﺘﻢ و اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،
ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ اﻣﺮوز دﯾﮕﺮ اﻓﺸﺎی ارﺗﺠﺎع زن ﺳﺘﯿﺰ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر ﺳﺎده ای ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ در آن روزھﺎ ﮐﮫ ﺗﺐ ﺧﺎﺗﻤﯽ و »اﺻﻼﺣﺎت« ارﺗﺠﺎﻋﯽ ھﻤﮫ ﮔﯿﺮ ﺷﺪه
ﺑﻮد ،ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮد .ﻣﯿﻨﺎ اﻣﺎ در اﻓﺸﺎی اﯾﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﭘﯿﮕﯿﺮ و ﺟﺪی ﺑﻮد .او در ﺗﺠﻤﻌﺎت زﻧﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺑﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ دﭼﺎر ﺗﺐ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ
ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ھﺸﺪار ﻣﯽ داد ﮐﮫ ﺧﻮرﺷﯿﺪﺷﺎن ﮐﺎﻏﺬی اﺳﺖ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﮫ اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم رھﺎﺋﯽ زﻧﺎن در اﯾﺮان ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﮐﻠﯿﺖ ﻧﻈﺎم زن
ﺳﺘﯿﺰ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.
او ﻓﻘﻂ دﺷﻤﻨﯽ ﻣﺮﯾﺪان ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ و طﺮﻓﺪاران دوم ﺧﺮداد را ﺑﮫ ﺟﺎن ﻧﺨﺮﯾﺪ .او ﯾﺎر و ﯾﺎور ھﺮ زن ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه ای ﺑﻮد .ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﺑﯽ
ﻋﺪاﻟﺘﯽ و ﺳﺘﻢ را ﺑﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﺎﺑﯿﺪ ،ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮد »ﻓﻌﺎل زﻧﯽ« ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﻣﻘﺒﻮل ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺮدﺳﺎﻻر اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﮔﺎه ﺑﺎ دﺷﻤﻨﯽ و ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻣﺮداﻧﯽ روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﺪ
ﮐﮫ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ او ﮐﺎخ ﮐﻮﭼﮏ ﺳﺘﻤﮕﺮی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﺎن را ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .او ﺑﮫ زﻧﺎن ﻣﯽ آﻣﻮﺧﺖ ﮐﮫ ﺳﺘﻢ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﺮا ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮫ رواﺑﻂ ﺳﺘﻤﮕﺮاﻧﮫ
ﺗﻦ دھﻨﺪ .ﻣﯿﻨﺎ ﻣﺤﺒﻮب زﻧﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ او را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و در ﻣﻮردش ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﯿﻨﺎ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻮد و داﻧﺶ آﻣﻮز .ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ،ھﻢ ﯾﺎد ﻣﯽ دھﻢ و ھﻢ
ﻣﯽ آﻣﻮزم.
آن ﻋﺪه از زﻧﺎن و ﻣﺮدان اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﺒﺎرز اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ﮐﮫ او را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ اﺣﺘﺮام وﻋﻼﻗﮫ ی ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺑﮫ او داﺷﺘﻨﺪ .ﭼﻮن ﺣﺲ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﯿﻨﺎ
اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ را ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﺑﺎور دارد ﺑﻠﮑﮫ آن را زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻓﻀﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن و ﻣﺮدان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ﮐﮫ طﻌﻢ ﺗﻠﺦ ﺷﻮوﻧﯿﺴﻢ اﯾﺮاﻧﯽ را
ﭼﺸﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،آﺳﺎن ﻧﺒﻮد .اﻣﺎ وی ﺑﺎ ﺻﺒﻮری و ﻣﺘﺎﻧﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دھﺪ ﮐﮫ ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ زﻧﺎن در اﯾﺮان ﮐﮫ او ﺧﻮد ﻋﻀﻮی از آن ﺑﻮد
اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ را ﻧﮫ ﺑﻌﻨﻮان درس اﺧﻼق ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺨﺶ ﻻﯾﻨﻔﮑﯽ از ﭘﯿﺸﺮوی ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن در اﯾﺮان و ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن ﻣﯽ داﻧﺪ.
ﻣﯿﻨﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را در ﮐﻤﺎن رھﺎﯾﯽ اﻧﺴﺎن ھﺎ از ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺳﺘﻢ و اﺳﺘﺜﻤﺎر ﮔﺬاﺷﺖ .او در ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ ﺣﻮادث ،اﻓﺖ ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ در اﯾﺮان و ﺟﮭﺎن،
ﯾﺎس ھﺎ و ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ ھﺎ ،ھﺮﮔﺰ ذره ای در اﻧﺘﺨﺎب راه و وﻗﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﮭﺎن ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﮑﺮد .او ﻣﻌﻨﺎی ﺑﻮدن ﺧﻮد را در
ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل ﻣﯽ دﯾﺪ و ﭘﯿﺸﺘﺮھﺎ ازھﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮐﮫ دﺳﺖ ﻣﯽ داد ،زﯾﺴﺘﻦ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ آﯾﻨﺪه ای ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ را در ﺷﻌﺮ ﻣﯽ ﺳﺮود .اﺷﻌﺎر
ﺑﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪه از او ﺟﻠﻮه ھﺎﯾﯽ از ژرﻓﻨﺎی درون و ﮔﺴﺘﺮه ﻣﻔﮭﻮم زﻧﺪﮔﯽ در ﻧﺰد اوﺳﺖ.
ﻣﯿﻨﺎ ﭘﯿﺶ از رﻓﺘﻦ »ﻣﺮگ را ﺳﺮودی ﮐﺮد ﺳﺮزﻧﺪه ﺗﺮ از زﻧﺪﮔﯽ«! ﻣﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮد اﻣﺎ رد او ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮﻗﺪرت ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ .او در ﺧﺎطﺮ
ھﻤﮫ زﻧﺎن و ﻣﺮداﻧﯽ ﺟﺎی ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ ارزش ﺗﻼش ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ ی زﯾﺴﺘﻦ ﺑﺎﺷﺪ را ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .او اﻣﺮوز و ھﻤﯿﺸﮫ در
ﺧﺎطﺮه ھﻤﮫ ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه ﮔﺎﻧﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﮫ ﭘﯿﺸﺮوان و ﯾﺎران ﭘﯿﮕﯿﺮ ﺧﻮد را در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای رھﺎﯾﯽ از ﺟﮭﺎن ﺳﺘﻢ و اﺳﺘﺜﻤﺎر و ﺟﮭﻞ ،ارج ﻣﯽ
ﮔﺬارﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﯿﻨﺎ ﺳﺮود ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺪ.
اﻧﺪوه از دﺳﺖ دادن اﯾﻦ رﻓﯿﻖ ﮔﺮاﻣﯽ را ﺑﮫ ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ زﻧﺎن ،ﯾﺎران ،دوﺳﺘﺎن ،آﺷﻨﺎﯾﺎن و ﺑﮫ ﺧﺎﻧﻮاده اش ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ.
ﯾﺎدش و ﺧﺎطﺮه اش ﭘﺎﯾﺪار و ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎد!
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