در رﺛﺎﯼ رﻓﻴﻖ ﻣﻴﻨﺎ ﺣﻖ ﺷﻨﺎس
ﺑﺎﻣﺪاد دﻳﺮوز ،رﻓﻴﻖ ﻣﻴﻨﺎ ﺣﻖ ﺷﻨﺎس )ﻧﺴﺮﻳﻦ -
ﺳﺘﺎرﻩ( ﭘﺲ از ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺟﺪال ﺳﺨﺖ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎرﯼ ﺳﺮﻃﺎن
در آﺸﻮر ﺳﻮﺋﺪ درﮔﺬﺷﺖ .ﺟﻨﺒﺶ آﻤﻮﻧﻴﺴﺘﯽ اﻳﺮان ﻳﻜﯽ از
وﻓﺎدارﺗﺮﻳﻦ ﻳﺎران ﺧﻮد و ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ زﻧﺎن ﻳﻜﯽ از
ﻣﺘﻌﻬﺪﺗﺮﻳﻦ ﻳﺎوران ﺧﻮد را ﺑﺮاﯼ هﻤﻴﺸﻪ از دﺳﺖ داد.
ﻣﺎ هﻤﺪردﯼ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻚ ﺗﻚ اﻋﻀﺎﯼ ﺧﺎﻧﻮادﻩ و آﻠﻴﻪ
دوﺳﺘﺎن و رﻓﻘﺎﯼ ﻣﻴﻨﺎ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ .ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ
هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﺳﺮ ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪ هﺎﯼ هﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ،ﻏﻢ از دﺳﺖ
دادن ﻣﻴﻨﺎﯼ ﻋﺰﻳﺰ را ﺗﺤﻤﻞ آﻨﻴﻢ و هﻤﭽﻮن او ﺑﺎﺷﻴﻢ آﻪ
اﻧﺪوﻩ از دﺳﺖ دادن ﻳﺎران ﺑﻴﺸﻤﺎرش را ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻋﺰم و
ارادﻩ ﯼ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮاﯼ اداﻣﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ
و ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﻧﮕﺎﻩ داﺷﺘﻦ ﭘﺮﭼﻢ رهﺎﺋﯽ ﺑﺨﺶ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﻢ
آﺮد.
ﻣﻴﻨﺎ از ﻧﺴﻞ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ هﺎﯼ اﻧﻘﻼﺑﯽ دهﻪ  ١٣۵٠ﺑﻮد .در دوران ﺟﻮاﻧﯽ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎزﻣﺎن آﻤﻮﻧﻴﺴﺘﯽ ﺷﻔﻖ ﺳﺮخ
در ﺷﻴﺮاز ﺑﺎ ﻋﻠﻢ آﻤﻮﻧﻴﺴﻢ ﺁﺷﻨﺎ ﺷﺪ و در هﻨﮕﺎﻣﻪ اﻧﻘﻼب  ١٣۵٧ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺧﻮد را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﻴﺶ
ﺑﺮد .ﭘﺨﺶ ﻣﺨﻔﻴﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﻴﻪ هﺎ و ﻧﺸﺮﻳﺎت ﺷﻔﻖ ﺳﺮخ در ﻣﺤﻼت ﻓﻘﻴﺮ ﻧﺸﻴﻦ و هﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﺘﺮﻳﻦ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﭘﺎدﮔﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ او ﺑﻮد .ﭘﺲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺷﻔﻖ ﺳﺮخ ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﻳﻪ آﻤﻮﻧﻴﺴﺘﻬﺎﯼ اﻳﺮان ﭘﻴﻮﺳﺖ و ﭘﺲ
از ﺟﻨﮓ اﻳﺮان و ﻋﺮاق و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻋﺪﻩ ﮐﺜﻴﺮﯼ از اهﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮهﺎﯼ ﺟﻨﮓ زدﻩ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻴﺮاز ،ﮐﻤﭗ هﺎﯼ ﻣﺤﻞ
اﺳﮑﺎن ﻣﻮﻗﺖ ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎﯼ ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﻔﺖ ﺟﻨﻮب ﻳﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ اش ﺷﺪ.
در ﺳﺎل  ١٣۶١ﺷﻴﺮازﻩ ﯼ ﺗﺸﮑﻴﻼت اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ هﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﯼ ﺿﺮﺑﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻣﻨﻴﺘﯽ ﺟﻤﻬﻮرﯼ
اﺳﻼﻣﯽ ،از هﻢ ﮔﺴﻴﺨﺖ و ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﻨﺎ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻗﻄﻊ ﺷﺪ .او ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﯽ وﻗﻔﻪ ﺗﻼش آﺮد ﺗﺎ ﻳﺎران ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ
ﺧﻮد را ﺑﻴﺎﺑﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪ .ﺳﻔﺮش ﺑﻪ آﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺮاﯼ وﺻﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺪاد .زﻣﺎﻧﯽ آﻪ در اواﺧﺮ دهﻪ
ﺷﺼﺖ رﻓﻘﺎﯼ ﺧﻮد را در ﺧﺎرج از آﺸﻮر ﻳﺎﻓﺖ ،ﺑﺪون ﻟﺤﻈﻪ اﯼ ﺗﺮدﻳﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻓﻌﺎل اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺣﺮﻓﻪ اﯼ ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﯽ
ﺧﻮد را وﻗﻒ ﺑﺎزﺳﺎزﯼ اﺗﺤﺎدﻳﻪ آﻤﻮﻧﻴﺴﺘﻬﺎﯼ اﻳﺮان)ﺳﺮﺑﺪاران( و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺣﺰب آﻤﻮﻧﻴﺴﺖ اﻳﺮان )ﻣﺎرآﺴﻴﺴﺖ
 ﻟﻨﻴﻨﻴﺴﺖ  -ﻣﺎﺋﻮﺋﻴﺴﺖ( در ﺳﺎل  ١٣٨٠آﺮد .ﻣﺤﺮك او در اﻳﻦ راﻩ هﺪف رهﺎﺋﯽ ﺑﺨﺶ آﻤﻮﻧﻴﺴﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻴﺶﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽ داد و او در ﺗﻤﺎم ﻓﺮاز و ﻧﺸﻴﺐ هﺎ و در اوج ﺣﻤﻼت ﺿﺪ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺘﯽ ﺑﻮرژوازﯼ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﭼﺸﻢ از ﺁن
ﺑﺮﻧﺪاﺷﺖ زﻳﺮا ﺁن را ﺗﻨﻬﺎ راﻩ ﺑﺮون رﻓﺖ ﺑﺸﺮ از ﻓﺎﺟﻌﻪ ﯼ ﻧﻈﺎم ﺳﺘﻢ و اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دارﯼ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ.
ﻣﻴﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ زن آﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮ ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و رواﺑﻂ ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﻪ ﺣﺎآﻢ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻓﺎﺋﻖ
ﺁﻣﺪ .ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻋﺸﻖ ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪش ،او را ﺑﻪ هﻤﺴﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮﻳﺶ ﺳﭙﺮد و ﺧﻮد ﮔﺎم در راﻩ ﺳﺨﺖ و ﭘﺮ ﭘﻴﭻ ﺧﻢ
ﻣﺒﺎرزﻩ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮔﺬاﺷﺖ .ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ در آﺸﻮر ﺁﻟﻤﺎن »ﺑﻮﻳﮋﻩ در ﺷﻬﺮ ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت« ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﻣﺎرش هﺎﯼ اول ﻣﺎﻩ
ﻣﻪ ﺳﺮخ ﺑﺮﻟﻴﻦ را از دﺳﺖ ﻧﻤﯽ داد .ﺣﻀﻮر وﯼ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺑﻴﻤﺎرﯼ در ﺗﻈﺎهﺮات هﺎﯼ ﺿﺪ ﺟﻨﮓ ،آﺎرزارهﺎﯼ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ،
ﺁآﺴﻴﻮن هﺎﯼ رزﻣﻨﺪﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻳﺎراﻧﺶ دﻟﮕﺮﻣﯽ ﻣﯽ داد .او از ﮐﻮدﮐﯽ از ﺑﻴﻤﺎرﯼ ﻗﻠﺒﯽ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮد و
دوﺑﺎر ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﻠﺐ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﮔﺎﻩ در ﺣﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﻴﻤﺎرﯼ در
ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻴﻬﻮﺷﯽ رواﻧﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺷﺪ.
داﻣﻨﻪ ﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﺘﯽ اش ﻳﺎران زﻳﺎدﯼ از ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر دﻧﻴﺎ ﺑﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺁورد :ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ هﺎﯼ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺁﻟﻤﺎن ،ﺗﺮآﻴﻪ ،ﭘﺮو ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ....
ﺗﺠﺮﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ و ارﺗﻘﺎﯼ ﺁﮔﺎهﯽ آﻤﻮﻧﻴﺴﺘﯽ و ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﺘﯽ ،او را ﺑﻪ ﻳﻚ ﻓﻌﺎل رزﻣﻨﺪﻩ ﺟﻨﺒﺶ رهﺎﻳﯽ زﻧﺎن ﺑﺪل
آﺮد .رﻓﻘﺎﯼ زﻧﯽ ﭼﻮن ﻣﻴﻨﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺣﺰب ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﭘﺮ اهﻤﻴﺖ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺘﻢ ﺑﺮ زن در
ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻧﻘﻼب ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺘﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻈﺮﯼ و ﻋﻤﻠﯽ
ﺣﺰب در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ،اﻧﺮژﯼ و اﺑﺘﮑﺎر ﻋﻤﻞ ﻣﻴﻨﺎ ﺷﮑﻔﺘﻪ ﺗﺮ ﺷﺪ.
ﻣﻴﻨﺎ در ﺑﻜﺎرﺑﺴﺖ ﻣﺸﯽ ﺗﻮدﻩ اﯼ و ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺧﻮردن ﺑﺎ ﺗﻮدﻩ هﺎﯼ ﻣﺮدم ﺑﺨﺼﻮص زﻧﺎن ،ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﻮد .او ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ
ﺑﺴﻴﺎرﯼ از زﻧﺎن ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺨﺸﻴﺪ .ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻪ هﺎﻳﺶ و هﻤﭽﻨﻴﻦ اﺷﻌﺎر و ﺳﺮودﻩ هﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﺁﻧﺎن ﺟﺮﺋﺖ و ﺟﺴﺎرت ﻣﯽ داد.
ﻣﻴﻨﺎ از ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬاران ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن هﺸﺖ ﻣﺎرس )اﻳﺮان  -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن( ﺑﻮد .ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﻳﺶ در ﺑﺨﺶ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻳﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﻤﺮآﺰ ﺑﻮد .روﺣﻴﻪ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﺘﯽ و ﺗﻼش هﺎﯼ ﺷﺒﺎﻧﻪ روزﯼ اش او را ﺑﻪ ﭼﻬﺮﻩ ﻣﺤﺒﻮب ﺑﺴﻴﺎرﯼ از
ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ در اروﭘﺎ ﺑﺪل آﺮد .او ﺟﺴﻮراﻧﻪ ﺑﺎ دﻳﺪﮔﺎﻩ هﺎﯼ ﺳﻨﺘﯽ راﻳﺞ در ﻣﻴﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ اﻳﺮان
و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن را ﺑﯽ ﻣﻘﺪار داﻧﺴﺘﻪ و در رواﺑﻂ دروﻧﯽ ﺁﻟﻮدﻩ ﺑﻪ ﻣﺮدﺳﺎﻻرﯼ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد و
ﻣﺮوج و ﻣﺒﻠﻎ ﻧﮕﺮش و ﻣﻌﻴﺎرهﺎﯼ ﻧﻮﻳﻦ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻮد و ﺧﻮب ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻳﺪﻩ هﺎ و رﻓﺘﺎرهﺎﯼ آﻬﻦ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮان ﺑﺮاﯼ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯼ ﻧﻮﻳﻦ ﻣﺒﺎرزﻩ ﮐﺮد و ﺁن را ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﺎﻧﺪ.

ﻣﻴﻨﺎ ﺑﺮاﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ در ﻣﻴﺎن زﻧﺎن ﭘﻨﺎهﺠﻮﯼ اﻳﺮاﻧﯽ در ﺗﺮﮐﻴﻪ ،ﻣﺪﺗﯽ را در ﺁن ﮐﺸﻮر ﺳﭙﺮﯼ
ﮐﺮد .ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن هﺸﺖ ﻣﺎرس و اهﺪاﻓﺶ را ﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎرﯼ از ﺁﻧﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪ و از ﺗﺠﺎرب زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎن ﺁﻣﻮﺧﺖ .ﺗﺪاوم
ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ زﻧﺎن ﺑﺪون وﺟﻮد اﻣﺜﺎل ﻣﻴﻨﺎ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺒﻮدﻩ و ﻧﻴﺴﺖ.
در ﭼﺎرﭼﻮب اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﺣﺰﺑﻤﺎن ،او هﻤﻮارﻩ داوﻃﻠﺐ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺧﻄﻴﺮ ﺑﻮد .در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ
رهﻨﻤﻮد ﻣﺎﺋﻮﺗﺴﻪ دون را ﮐﻪ ﻣﻴﻨﺎ ﺁﻣﻮزﻩ هﺎﻳﺶ را ﺑﺎ اﺷﺘﻴﺎق ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺴﺖ ،ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ،هﻤﻴﺸﻪ داوﻃﻠﺐ اﻧﺠﺎم
ﺳﺨﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﮐﺎرهﺎ ﺷﻮﻳﺪ .ﺑﺎرهﺎ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺎد در ﻣﺴﻴﺮهﺎﯼ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﮔﺎم ﻧﻬﺎد و ﺑﺮاﯼ ﺗﺤﻘﻖ
وﻇﺎﻳﻒ اﻧﻘﻼﺑﯽ آﻮﺷﻴﺪ .او از ﺻﻤﻴﻢ ﻗﻠﺐ ﺑﻪ ﺗﻮدﻩ هﺎﯼ ﻣﺮدم وﻓﺎ داﺷﺖ و در ﺳﺨﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻪ ﺁﻧﺎن ﺗﮑﻴﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد
و ﺑﻪ ﺣﻖ از ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﻴﺪرﻳﻎ ﺁﻧﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺷﺪ.
ﺣﺰب ﻣﺎ از اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ زن ﭘﻴﺸﺮو و ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ﭘﺎﻳﺪار از اﻋﻀﺎﻳﺶ ﺑﻮد اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽ آﻨﺪ .زﻧﯽ آﻪ ﺁﮔﺎهﺎﻧﻪ و داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب آﺮدﻩ ﺑﻮد و در ﻣﮑﺘﺐ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﺒﺮد ﺑﺮاﯼ رهﺎﺋﯽ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﻣﻴﻨﺎ ﺗﺎ ﺁﺧﺮﻳﻦ دﻗﺎﻳﻖ
زﻧﺪﮔﯽ از اﻳﻨﻜﻪ ﺁﻧﮕﻮﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ آﺮد آﻪ ﺧﻮد ﻣﻴﺨﻮاﺳﺖ ،رﺿﺎﻳﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻈﻴﻤﯽ داﺷﺖ .زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮﺑﺎرش را ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺸﻦ
ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﻴﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﻨﺎ دارﯼ در ﻣﻴﺎن اﻧﻘﻼﺑﻴﻮن ﻧﺴﻞ ﻗﺪﻳﻢ و ﺟﺪﻳﺪ  -ﺑﺨﺼﻮص زﻧﺎن ﺟﻮان  -ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺷﻮد.
ﻣﻴﻨﺎ ﺟﺰء ﺁن دﺳﺘﻪ از آﻤﻮﻧﻴﺴﺖ هﺎﯼ ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻞ ﺑﻮد آﻪ اهﻤﻴﺖ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و ﭘﺎﻓﺸﺎرﯼ ﺑﺮ ﺁرﻣﺎن هﺎﯼ اﻧﻘﻼﺑﯽ و
آﻤﻮﻧﻴﺴﺘﯽ را ﻣﯽ داﻧﺴﺖ .ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻠﻘﻪ واﺳﻂ ﻣﻴﺎن دو ﻧﺴﻞ و دو ﻣﻮج ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ آﺮد .او ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اهﻤﻴﺖ ﺣﻔﻆ
ﻣﻴﺮاث اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﺑﺮاﯼ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻋﻤﻴﻘﺎ ﺑﺎور داﺷﺖ آﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺟﻤﻌﺒﻨﺪﯼ ﻋﻠﻤﯽ و ﻧﻘﺎداﻧﻪ از
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻮهﺮ ﺻﺎف و زﻻل و درﺧﺸﺎن ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺘﯽ را در اﺧﺘﻴﺎر ﻧﺴﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺮار داد و ﻣﻮج ﺁﺗﯽ اﻧﻘﻼب
ﭘﺮوﻟﺘﺮﯼ و ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺟﻬﺎن را رﻗﻢ زد .ﺁﻳﻨﺪﻩ اﯼ آﻪ او در ﻳﻜﯽ از اﺷﻌﺎرش اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢ آﺮدﻩ ﺑﻮد و هﻤﮕﺎن را
ﺑﺪان ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪﻩ ﺑﻮد:
ﻣﯽ ﺁﻳﻢ،
ﺑﺎ آﻮﻟﻪ ﺑﺎرﯼ از درد،
ﻗﻠﺒﯽ ﭘﺮ از اﻣﻴﺪ
ﻣﺮا در ﻳﺎب
اﯼ دوﺳﺖ
اﯼ هﻤﺪرد!
ﻣﯽ ﺧﻮاهﻢ،
آﻮﻟﻪ ﺑﺎرم ﭘﺮ از ﺷﺎدﯼ ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﺮاز ﻧﺎن،
ﭘﺮاز دوﺳﺘﯽ،
ﺁزادﯼ
ﭘﺮ از ﺑﺮاﺑﺮﯼ
ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﺑﯽ آﺮان،
ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﺣﺮﻣﺖ زن
و ﺑﻪ ﺳﻨﮕﻴﻨﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﻧﺴﺎن
ﺷﺎﻧﻪ هﺎﻳﻤﺎن،
ﺗﻮان ﺁن را دارﻧﺪ ،ﺑﺮاﯼ ﺣﻤﻞ ﺁن
و دﺳﺘﻬﺎﻳﻤﺎن،
ﺗﻮان ﺁن را ﻣﯽ ﻳﺎﺑﻨﺪ ،ﺑﺮاﯼ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺁن
ﺑﻪ هﺮ آﺲ ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ ،ﻧﻴﺎزش!
آﻤﺘﻴﻪ ﻣﺮآﺰﯼ ﺣﺰب آﻤﻮﻧﻴﺴﺖ اﻳﺮان )ﻣﺎرآﺴﻴﺴﺖ – ﻟﻨﻴﻨﻴﺴﺖ – ﻣﺎﺋﻮﺋﻴﺴﺖ(
ﻧﻬﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ ٢٠١١
ﺁدرس ﺗﺎرﻧﻤﺎwww.sarbedaran.org :
ﺁدرس ﭘﺴﺘﻲpostfach 900211, 51112 koln, Germany :
ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲHaghighat@sarbedaran.org :

ﺗﺎرﻳﺦ و ﻣﺤﻞ ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺪﻓﻴﻦ و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ رﻓﻴﻖ ﻣﻴﻨﺎ ﺣﻖ ﺷﻨﺎس ﺑﺰودﯼ در اﻃﻼﻋﻴﻪ دﻳﮕﺮﯼ ﺑﻪ اﻃﻼع هﻤﮕﺎن ﺧﻮاهﺪ
رﺳﻴﺪ .ﻣﺎ از هﻤﻪ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﻧﻘﻼﺑﯽ و آﻤﻮﻧﻴﺴﺘﯽ ﺟﻨﺒﺶ اﻳﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ زﻧﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاهﻴﻢ ﺑﺎ
ﺷﺮآﺖ ﺧﻮد در اﻳﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻳﺎ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﭘﻴﺎم ﻳﺎد اﻳﻦ زن اﻧﻘﻼﺑﯽ آﻤﻮﻧﻴﺴﺖ را ﮔﺮاﻣﯽ دارﻧﺪ.

