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  .کند ھایمان سنگینی می اندوه از دست دادن آذر چون کوھی بر قلب
 آن چنان سھل می خندید در بستر بیماری، چنگ در چنگ سرطان،   

  .رویاھایش را برمی شمرد کھ گوئی جاودانھ استو    
با مرگ آذر جنبش رادیکال و انقالبی زنان ایران یکی از بنیان 

رویایش نابودی . گذاران و سخنگویان برجستھ خود را از دست داد
ای بود کھ ھر دم و بازدمش شالقی است بر پیکر بشریت و  جھان کھنھ

بر قلب زنان آرمان و آرزوھایش را صادقانھ و بی ریا زندگی خنجری 
کرد و رھا از ھر مصلحت اندیشی در مبارزه برای تغییر جامعھ بھ کار 

ی راھمان بھ یادگار  ی گرانبھائی برای ادامھ بست و از این راه توشھ
رفیق آذر . آذر از ما خواستھ است کھ در مورد او غلو نکنیم .گذاشت

تبدیل شدن یک زن ولی نمی توان از . قول می دھیم چنین نکنیم
سالھ بھ کمونیستی کھ با تمام وجود می رزمید تا پرچم  ١٨شورشی 

کمونیسم مرد، انقالب «سرخ انقالب و کمونیسم را در برھھ ای کھ 
   .حرف نزد برافرازدبود؛  کاالی رایج بازار سیاست» مرد

چگونھ می توان از آن ھمھ حساسیت بھ درد و رنج مردم این جھان 
بھ ویژه از مبارزه ای سخت در عرصھ ھای عملی و . سخن نگفت

نظری علیھ رژیمی کھ یکی از ستون ھای اصلی اش در بند نگاه داشتن 
چگونھ می توان از جسارت و پشتکار تو و . نیمی از جامعھ است

  . نامی نبرد سازمان زنان ھشت مارسرانت در تشکیل یا
چگونھ می توان تالش ھای خستگی ناپذیرت را برای ایجاد اتحادی 

کارزار زنان علیھ قوانین زن گسترده و انقالبی در جنبش زنان حول 
چگونھ می توانیم از یاد . فراموش کردات ھای اسالمی زمجا ستیز و

کھ در مقابل سفارت  روزه ی کارزارزنان ۵راھپیمائی ببریم تو را در 
، »این صدای زنان ایران است«: جمھوری اسالمی فریاد می زدی

صدایی کھ لرزه بر پشت سفارتیان می انداخت و بھ آنان وعده می داد 
دینی  کھ زنان ایران میخ ھای تابوت نظام ستم و استثمار و مردساالری

اصالح «ترفندھای یادمان نمی رود کھ چگونھ  .شان خواھند شد
خاتمی را در سفرش بھ » ھای گفتگوی تمدن« را افشا کردی،» طلبان

  برلین بھ زبالھ دان تاریخ افکندی و دستگیری پیکر کوچکت بھ دست 

  .پلیس فاشیستی آلمان را بھ سخره گرفتی
کھ آن را فریاد  توھمانی بودی کھ نگذاشتی فریادت را قطع کنند؛ چرا

آن روزھا را بھ یاد می آوریم و اندکی بعدتر . مردم ایران می دانستی
، را؛ روزھایی کھ برلین میزبان ترفندی دیگر شد و باز ھم تو بودی آذر

بنیاد ھانریش بل را » آشتی ملی«کھ ھمراه یارانت؛ ھمرزمانت؛ جلسھ 
در برلین کھ برای زدن پلی میان اپوزیسیون و حکومت تشکیل شده 

 . بود، آشفتھ و رسوا کردی
در . گرایشات مختلف درون جنبش زنان را خوب می شناخت آذر

دل ھا را می ربود و تبدیل » گفتگوھای تمدنش«دوره ای کھ خاتمی با 
و قھرمان بھ اصطالح کنشگران » اپوزیسیون«بھ امید بخش بزرگی از 

زن در داخل و خارج کشور شده بود، با صدای رسا بھ افشای آن 
» کمپین یک میلیون امضا«نقاب از چھره  با قلمی تیز و برا. پرداخت

اش داعیھ یکھ تازی در میدان جنبش زنان  کھ با پشتوانھ یاران دولتی
را » جنبش زنان«در مقابل جریان سازش کاری کھ  .را داشت برداشت

غیر سیاسی و در کنار دولت می خواست با تاکید و تکرار اعالم می 
سیاسی است بلکھ رابطھ ای کرد کھ جنبش زنان سیاسی است و نھ تنھا 

  . آشتی ناپذیر با جمھوری اسالمی و کلیھ دولت ھای حاکم در جھان دارد
اصالحات بھ «  آذر بھ مقابلھ با زنانی برخاست کھ تحت نام زنان و

بھ اردوی حکومتیان پیوستند، آرمان آزادی و برابری زنان » نفع زنان
و پا کردند تاخت زدند را با امتیازات حقیری کھ برای محافل خود دست 

زنانی کھ حکومتیان بھ آنان . »جنبش زنان«و اسم خود را گذاشتند 
امنیتی دادند تا با دستی باز فضای جامعھ را برای زنان آگاه  حاشیھ

 .امنیتی کنند

او ھمچنین در مقابل کسانی ایستاد کھ از دریچھ ای دیگر می خواستند 
  سلسلھ مراتب «ام ضدیت با آنان تحت ن. جنبش زنان را بی خطر كنند
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گفتند؛ جنبش زنان نباید سازمان یافتھ و دارای  می »اقتدارگرایانھ

اگر زنان  :بود کھ اعالم کرد او .مرکزیت سیاسی و تشکیالتی باشد
رادیکال و انقالبی برای مقاومت زنان ایران کھ اکنون پدیده ای فراگیر 

نکنند، زنان را در نبرد برای و توده ای است؛ افق ھای گسترده ترسیم 
آزادی و برابری واقعی سازمان ندھند، آنگاه حکومتی ھا و 
امپریالیست ھائی کھ نقاب دفاع از آزادی و برابری زن را بر صورت 

مبارزه زنان را خنثی و نظام مردساالری  .زده اند؛ موفق خواھند شد
و جھان رخ را تحکیم کنند؛ فاجعھ ای کھ در سھ دھھ گذشتھ در ایران 

 . داده و بازھم می تواند تکرار شود
 آذر خشم و نفرت التیام نیافتنی نسبت بھ نظام ھای مرد ساالرحاکم بر

ھائی از نوع جمھوری اسالمی و ھم از نوع  ھم نظام -این جھان داشت 
چطور می توان نظام ھائی را کھ نیمی از مردم  .امپریالیستھای غربی

ه ای مترقی و قابل تحمل دانست؟ ستم بر زن جھان را برده می کنند؛ ذر
و فعال   کافی بود تا آذر حکم پوسیده بودن این نظام ھا را صادر کند

 .جنبشی شود کھ ھدفش دفن آن ھاست
آذر رواج دیدگاه ھای نادرست در درون جنبش چپ، نسبت بھ ستم 
جنسیتی را، معضل مھمی می دانست و با جدیت تمام برای رفع آن 

جنبش چپ نمی   کرد، چرا کھ معتقد بود بدون خانھ تکانیِ   مبارزه می
توان با دشمنانی کھ با سر نیزه و با صد تدبیر و ھزار حیلھ بھ میدان می 

    .آیند، بھ مصاف پرداخت
ی ھمیشگی  چھره ١٩٩٠آذر انترناسیونالیست بود و در دھھ 
رزار جائی کھ بلندگوھای کا. برگزاری اول ماه مھ سرخ در شھر برلین

  .بیش از ھرجای دیگر گوش ھا را می آزرد »کمونیسم مرد«جھانِی 
اشغال افغانستان و عراق در ھمان سال ھائی کھ او تحت معالجھ بود؛  

و تحت درمان بود؛ ولی از ھر فرصتی استفاده می  بیمار آذر. رخ داد
در . کرد تا ھمراه یارانش در تظاھراتھای ضد جنگ شرکت کند

بین المللی زنان حضور می یافت، سخنرانی می کرد و ھای  کنفرانس
 با سمت گیری علیھ مرتجعین بومی در مقابل امپریالیست ھا یا با

جنبش ھای ضد . امپریالیست ھا علیھ مرتجعین بومی ھشدار می داد
در مقابل  »عمده بودن امپریالیست ھا«جنگ اروپا را کھ تحت عنوان 

می در ایران وحکومت بعثی در اسال رژیم ھای مرتجعی چون جمھوری
عناصر و سازمان ھای بھ . بھ نقد می کشید عراق سکوت می کردند؛
عمده بودن جمھوری «کھ تحت عنوان  اصطالح چپ ایرانی را

غربی؛ تبدیل بھ بلندگوھای  »دموکراسی« از و گرفتن سھمی »اسالمی
 . مجانی یا مزدبگیر قدرت ھای غربی شده بودند را راحت نمی گذاشت

 آذر نرم و مھربان،آذری بود مثل کاج وحشی،نشستھ بر ستیغ! یآر
  .پرتگاھی ژرف

آنجا کھ با زبانی شیوا و ساده  ،آذر سریع بر دل زنان می نشست مھر 
کرده چیست و از کجا می آید،  »زن«شرح می داد، ستمی کھ زنان را 

زمانی کھ زوایای پنھان این ستم و اشکال موذیانھ و ظریف این 
ستمگری را برھنھ و رد پای این ننگ بشری را در پشت نقاب ھای 

حتی در خود زنان دنبال می کرد تا بھ  زوایا و تا پنھان ترین  معصوم و
شان دھد و طور جامع روش کار نظام مردساالری و پدرساالری را ن

چھ ماھرانھ و بی مصالحھ بر نشانھ ھا می زد و جبھھ نبردمان را 
از این ستم فراتر می رفت و . مان را عوض می کرد استوار و دنیای

می گفت چاره این ستم زیر و رو کردن تمام نظام طبقاتی و خالص 
 . شدن از شر ھر نوع تمایز اجتماعی است

رھائی بخش زنان داشت و معتقد آذر اعتماد شگفت انگیزی بھ نیروی 
انبار باروتی ساختھ کھ اگر منفجر شود می تواند ھمھ  بود ستم از زنان

  .نظام ھای طبقاتی را از روی زمین جاروب کند
برای .من سعی کردم یکی از این زنان باشم نھ بیشتر«گفت،  آذر می 

 ای نداریم جز اینکھ آگاھی مان را ازاین خدمت بھ جنبش زنان چاره
  اگر اینکار را نکنیم نھ خود را . دنیا با متد کمونیستی باال ببریم

  
تالش اصلی من در جنبش زنان  ،توانیم رھا کنیم ونھ کل بشریت را می

 ».این بوده است
می  .بیشتر می دید آذر در اوج آگاھی، خود را نیازمند کسب آگاھی

اشتباه  دانست کھ راه رفتن در راه پر پیچ و خم و خطیر انقالب بی
ھمیشھ می . نیست و صادقانھ آماده دیدن اشتباھات و تصحیح آن ھا بود

نھ فقط  .گفت جنبش زنان بر دوش زنان آگاه و شورشی قرار دارد
چون وقتی زن آگاه باشد . شورشی بلکھ مھمتر از آن زنان آگاه

او از تولیدات فکری کم در میان ھم رزمانش  .شورشی ھم می شود
می گفت در مقابل بورژواھائی کھ شبانھ روز علیھ . ودآزرده و نگران ب

برای . جنبش رادیکال زنان قلم می زنند ما تقریبا ھیچ کاری نمی کنیم
برایمان رمان می . ما تاریخ می نویسند و ما آن را بی جواب می گذاریم

  . نویسند آن را بدون نقد می گذاریم
اما . ی زنیمدلمان خوش است کھ تظاھرات می گذاریم و فریاد م

فریادھای ما باید ھزاران فرسنگ سفر کنند و در جھان بھ حرکت در 
  .آیند و افق میلیون ھا زن را روشن کنند و مردم را بیدار کنند

او می گفت کھ باید ذھن ھا را آزاد کرد تا مشتھای زنان بھ کار بیفتند؛ 
شر تاریخ ب کھ این جنگ؛ قدیمی ترین جنگ سلسلھ مراتب و امتیاز در

  . مرگ خواھد، ھم مھارت جنگیدن و نیز نھراسیدن از ھم علم می .است
در مقابل دشمن و مشاطھ گران دشمن شراره ھای خشم را در چشمان 
آذر و تیغ بران زبانش را می دیدیم و در مقابل دوستان شکفتن غنچھ 

بالیدند تا  قلم ھا در دستانش می. اش را شادی و مھر در صورت فروتن 
زیباترین افق رھائی  و! پیکره تاریخ بنویسند آزادی و آزادگی را برپیام 

جسمش در میان ما . اندیشھ ھایش ناب اما ساده بودند. را نقاشی کنند
نیست ولی نگاه ژرف و پر از امید او از برابر چشمانمان محو نخواھد 
شد و پیوند عمیقی کھ با ذھنمان و احساساتمان برقرار کرد ھمواره با ما 

 . خواھد ماند
بھ ما آموخت کھ ھمواره خود را نیازمند کسب آگاھی بیشتر و بیشتر 

استواری بر  ببینیم، بدانیم کھ بدون زحمت و پیگیری، بدون شجاعت و
اصول و ایجاد بزرگترین اتحادھای اصولی ممکن علیھ دشمن، بدون 

 .ائیممنافع فردی، نمی توانیم راھی را کھ او نشانمان داد بپیم گذشتن از
تئوری و پراتیک . او با مرگش نیز چگونھ زیستن را بھ ما آموخت

مبارزاتی انقالبی اش ادامھ مسیر مبارزاتی ما را محکم تر از ھمیشھ در 
گونھ ستم و استثمار ھمانگونھ  راه رسیدن بھ جامعھ ای عاری از ھر

بار سنگینی را کھ تحویل ما داده . می خواست رھنمون خواھد بود  کھ
 .مانند خودش با تمام وجود بھ سمت سر منزل مقصود خواھیم برد است

ھمان طور کھ زیر این جمالت از زندگی نامھ تینا مودتی برایمان خط 
حاال کھ تو رفتی «: کشیده بود تا بدانیم کھ پس از آذر توقف جایز نیست

و من ھیچ فکر نکرده بودم بدون تو چطور این زمزمھ ھا را فریاد 
 »....یر ممکن است غیر ممکن غیر ممکنبزنم توقف غ

ھایش علیھ جمھوری اسالمـی طنین انداز  او رفت اما پژواک ُغـرش
  !»این صدای زنان ایران است«: است

زن خوشبختی بودی کھ یاران و رفقایت فقط در سوگت نمی  ،و تو آذر
تو چھ . بلکھ زندگی تو را نیز با سرفرازی جشن می گیرند ،نشینند

ی کھ توانستی خشم و نفرت دشمنان و عشق و مھر خوشبخت بود
شعلھ ای را کھ برافروختھ ای پنجره ای است رو . مردمان را برانگیزی

آذرمان این گونھ . بھ روشنائی و گرمی بخش پیکارھای بزرگ آینده
و متعلق بھ ھر . صدای مردم ھستی. است کھ تو صدای زنان ھستی

   .مبارزه ای در ھر گوشھ ایران و جھان
   ٢٠١٢ ئنژو ٨

در  ٢٠١٢ژوئن ٨این پیام در مراسم بزرگداشت رفیق آذر درخشان در (*
  کانادا قرائت در شھرھای مختلف اروپا و و ھم چنین در بزرگداشت آذر پاریس
  . )شد
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افراد، احزاب و تشکل ھای  جنبش  :صمیم قلب از شما عزیزان از
ایران و دیگر کشورھا، از ھمرزمان و یاران مان کمونیستی و چِپ 

 در چھار گوشھ ی جھان کھ در سوگ آذرعزیز، تکیھ گاه ما و
 شناسیم کھ ھیچ کالمی نمی. خانواده اش بودید، قدردانی می کنیم

این ھمبستگی . بتواند زیبائی این ھمبستگی را بھ شایستگی بازگوید
 اختن جامعھ ای کھجلوه ای است از رویای تاریخی برای برپا س

بشریت بتواند موجودیت اجتماعی اش را، مستقیما و بی واسطھ، 
   .ندکزندگی 

آذر را چھ زود از دست ! آه :ی ما این است احساس مشترک ھمھ
نھ بھ این خاطر کھ . سال بیش نداشت  53نھ بھ این خاطر کھ. دادیم

بلکھ اساسا بھ . بسیاری از شما عزیزان تازه با او الفتی یافتھ بودید
این دلیل کھ ھنوز ظرفیت ھای فکری و عملِی انقالبی اش در حال 

  . ھنوز در آستانھ تولدھای دیگر بود. شکفتن بود
مھر مشترک ما نسبت بھ آذر، در عین حال، واکنشی است بھ 

ھمھ ما کھ . بھ مشترکمان در راه ریشھ کن کردن جامعھ طبقاتیتجر
سودای تغییر بنیادین جامعھ مان را در سر داریم  با مسائل و 

دلنگرانی ھای ھمانندی مواجھ بوده ایم و متاثر از پسروی ھا و  
راھی کھ در آن حماسھ ھا آفریدیم و . پیشروی ھای این راه

دیشی در باره این تجربھ و بازان .اشتباھات بزرگ مرتکب شدیم
تضادھا را تشخیص می داد، تشریح . معضالت آن دغدغھ آذر بود

  . می کرد و راه رھائی را با درک پیچیدگی ھایش نشان می داد
. در حرفھایش نیروئی نھفتھ بود کھ روح شنونده را تکان می داد

  . آن چھ را کھ باور داشت، زندگی می کرد
زمانی کھ شراره ھای سوزان   ،١٣٥٧آذر اول بار در سال 

 انقالب زبانھ می کشید و مبارزات توده ھا روز بھ روز گسترش می
اما، آذری کھ می شناسیم و . یافت بھ اتحادیھ کمونیست ھا پیوست

ند کھ اتحادیھ ھستعضوش بود اساسا برآمده ی دورانی  حزبی کھ او
 ا ازخاکستر خویش سر برآورده  و راه پیشروی ر کمونیست ھا از

تنھا : بھ قول شاملو .میان گذرگاه ھای پرپیچ و خم می گشود
   .می زاید کودکان ناھمگون توفان،

  بھ ھمراه دو فرزند خردسالش از ایران ١٩٨٠آذر در اواسط دھھ 
در . خارج شد و در تبعید  دوباره بھ اتحادیھ کمونیست ھا پیوست

و کم  سی سالھ  این زمان بازماندگان اتحادیھ کھ اکثرا جوانانی بیش

بودند، رفقای جانباختھ را بھ خاک سپرده، زخمھا را بستھ و با سوال 
ھای بزرگی کھ شکست پیش آورده بود، دست و پنجھ نرم می 

نھ فقط با سئوال ھای شکست انقالب ایران، بلکھ ھمچنین با . کردند
جھانی مانند  احیای سرمایھ  -مسائلی کھ عقب گردھای مھِم تاریخی

رکشورھای سوسیالیستی سابق و تبدیِل جنبش ھای رھائی داری د
بخش ملی در سھ قاره بھ نظام ھای سرکوب گر و ارتجاعی پیش 

  .کشیده بودند
زیربار شکست انقالب ایران و ضربات سھمگینی کھ سازمان ھا 
و احزاب جنبش کمونیستی را متالشی کرد، کمر عده زیادی از 

یز آبدیده شدند و راه را ادامھ مبارزین خم شد؛ اما عده ای دیگر ن
  . آذر یکی از استوارترین آن ھا بود. دادند

، با آماج سرنگونی جمھوری اسالمی، ١٣٦٠قیام سربداراِن ساِل 
خ و زنیروی محرکھ ی بزرگی بود برای ادامھ راه و گذر از بر

ولی، اگر این نیرو با پاسخ گوئی بھ پرسش ھای نظری و . بحران
ی بزرگ بھ میان کشیده بودند ھمراه نمی شد، سیاسی کھ شکست ھا

ما روحیھ اوژن پوتیھ را داشتیم کھ   . استواری در راه ناممکن بود
اما کار . را سرود» انترناسیونال«پس از شکست کمون پاریس 

   .مارکس، یعنی جمعبندی از شکست کمون نیز سخت ضروری بود
غلط، آن چھ  تشخیص و حفظ آن چھ درست بود و دور ریختن 

کمی ناپایداری و روی آوری بھ  راه حل . اما، کاری بس دشوار بود
و خشک، دست آخر ما را بھ بن بست و چھ بسا   رایِج سوزاندن تر

آذر در زمره رفقائی بود کھ ھم . منجالِب انحالل طلبی می کشاند
شجاعت گسست از ایده ھای کھن را داشت و ھم جسارت دفاع از 

  . دستاوردھای گذشتھ را
باره ما با  کمونیست ھای  تبعید، شرایط استثنائی را برای پیوند دو

باره، در  انترناسیونالیسم پرولتری را دو. م آوردانقالبی جھان فراھ
آذر بی وقفھ از سرچشمھ . سطح و معنائی گسترده تر، کشف کردیم

او قلبی بزرگ و فکری بلند . این انترناسیونالیسم نوشید ُو قد کشید
قلبش با مبارزه . جای دنیا می دانستخود را ھمبستھ ی ھمھ . داشت

از فلسطین : می تپید وشھ ی آن،ی ھمھ ستمدیدگان جھان، در ھر گ
. و ھند و بنگالدش و نپال تا پرو و کلمبیا و ایاالت متحده آمریکا
 شاجرات نظری درون جنبش بین المللی کمونیستی را بھ دقت دنبال

کمونیسم  جھش ھای تئوریک در .میکرد و در آن ھا درگیر می شد
مسائل را از ھر دانشی کھ قدرت تشریح . علمی را با ولع می بلعید

  داشت بھ وجد می آمد و برای پذیرش ھر نظریھ ای کھ موضوع ھا
  . معضل ھا  را بھتر و درست تر تشریح کند، باز بود

  و  ی اش با زندگی و مبارزات توده ھای تحت ستم نپیوند ناگسست

 

و  اخگری از جنبش کمونیستی
  و  شدجنبش زنان خاموش 
  .آتشی بر دل ما زد
برابر  از دست دادن آنان کھ در
را روشن  تندر می ایستند و خانھ

  .سخت و ناگوار است می کنند،

  پیام حزب کمونیست ایران
  )مائوئیست - لنینیست - مارکسیست (

 مناسبت درگذشت رفیق آذر درخشان بھ 
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استثمار، شوق او را در جذب رھاوردھای تئوریک مارکسیستی 

وده ھا بدون علم انقالب، محکوم شعلھ ور می کرد زیرا می دانست ت
سال ھا پیش کتابی بھ ھمین نام را برای چاپ . بھ بردگی ابدی ھستند

، جملھ ی مورد »علم انقالب«جملھ پشِت کتاِب . صفحھ بندی کرد
عالقھ اش بود و ھنگام مشاھده ی خیزش ھای توده ای آن را 

ن را آیا زنجیرشان را پاره خواھند کرد یا فقط آ: زمزمھ می کرد
  تکان خواھند داد؟ 

دوران بازسازی اتحادیھ کمونیست ھا، دوران وارسِی خط و 
. گسست از دیدگاه ھای نادرست و تکامل دیدگاه ھای درست بود

عناصر تعیین کننده ی این فرآیند، گسسِت جسورانھ ی  یکی از
دیدگاھھای رایج در مورد ستم بر زن بود؛ کھ در  اتحادیھ از

آور و  مبلِغ دانا و ماھر  آذر پیام. بھ سزا داشت شکوفائی آذر نقشی
چھ پیشتر می رفت،  ھر. این خط شد و بھ تعمیق آن نیز یاری رساند

معنای زن بودن در این جھان را عمیق تر احساس و درک می 
می فھمید نھ فقط در جامعھ و خانواده، حتا در تشکیالت . کرد

بدون زن و مرد  کمونیستی کھ ھدفش ساختن جھانی بدون طبقھ و
است، روابط جنسیتی ستم گرانھ بھ اشکال پیچیده و پوشیده ای خود 

و این، جدالی است کھ   .را تحمیل می کند و شورش علیھ آن رواست
تا رسیدن بھ جامعھ و جھان کمونیستی بر ساحل زندگی جریان  

  .خواھد داشت
د بھ بعد، فعالیت ھای حزبی آذر در زمینھ ی ایجا ١٩٩٨از سال 

پایداری و پیگیری . قطب انقالبی در جنبش زنان ایران، متمرکز شد
و بطور کلی در کمک بھ  سازمان زنان ھشت مارسآذر در رشد 
قطب انقالبی زنان در برابِر قطب رفرمیستی و شکل گیری 
آذر بھ سخنگوی برجستھ ی این قطب . ، زبانزد ھمھ استسازشکار
پی برد زنان ایران آتشفشانی زمانی کھ جمھوری اسالمی  .تبدیل شد

در حال انفجارند، طرحی ریخت برای خنثی کردن آن، و پیاده نظاِم 
جواب آذر این . خود را بھ میدان آورد» فمینیست ھای اسالمی«
کھ نباید بگذاریم جنبش زنان بھ دام طرح ھای سیاسِی جناحی : بود

گر را نشان راھی دی! او در مقابل این طرحھا  ایستاد .از رژیم بیفتد
ای متفاوت  و بر سر آینده! داد، سایرین را نیز بدان سو فرا خواند

  . پای کوبید
جریانھائی را کھ در دعوای میان امپریالیسم و بنیادگرایی اسالمی، 

نھ تنھا جمھوری ! سمِت این یا آن را میگرفتند بشدت بھ نقد می کشید
اسالمی و نظام ھای کم و بیش مشابھ آن در کشورھای تحت سلطھ 
ی دیگر را، ھمچنین نظام ھای دموکراسی غربی را نیز کھنھ و 

نست کھ وابستھ اند بھ استثمار انسان از انسان متعلق بھ گذشتھ می دا
  ! و ستم جنسیتی و در نتیجھ، شایستھ سرنگونی

در تالش برای شکل گیری . آذر متحد کننده ی خوبی بود
اتحادھای بزرگ انقالبی در جنبش زنان، ھم بر اصول پافشاری می 
کرد و ھم آماده ی نشان دادن نرمش ھای ضروری برای رسیدن 

با رفقای احزاب و گرایش ھای دیگر زود جوش می . بھ این ھدف
نھ بھ روش سازش و . خورد و با آنان ارتباط فکری برقرار می کرد
در ! فقط یاد نمی داد. مخرج مشترک گرفتن، بلکھ با استدالل کردن

ھر جرعھ ی شناخت و ھر جرقھ آگاھی !. یاد گرفتن نیز خبره بود
آذر احترام . نتقال می دادرا با شادی جمع می کرد و بھ رفقایش ا

بھ اھمیت ھنر و ادبیات و تاریخ، در . عمیقی بھ ھنرمند متعھد داشت
دانش . بازتولید نظام ستم و استثمار یا در مبارزه علیھ آن آگاه بود

 را شیواتر افکارش را تیزتر، بیانشخوبی در این زمینھ داشت کھ 
   .و گام ھایش را در تغییر جھان، سبک بال تر می کرد

. آذر اھمیت زیادی بھ مطالعھ ی تئوری و تولید فکر می داد
  اھمیِت آن را بھ ھمھ ی رفقا، اعم از زن و مرد، گوشزد می کرد 

  
اما بھ ویژه از رفقای زن می خواست کھ ظرفیت ھای خود را در 

این توانائی فقط با تجربھ کردن ستم : می گفت .این زمینھ  باال ببرند
ھای کمونیستی  دون مطالعھ و درک تئوریحاصل نمی شود؛ ما ب

 ینخواھیم توانست راه را از بیراھھ تشخیص دھیم و مسیر طوالن
  . زنان و رھائی بشریت را تا آخر بپیمائیم یمبارزه برای رھای

تا واپسین روزھای زندگی دیدگاه ھای نوین کمونیستی را مطالعھ 
بھ : ی گفتم. و تا آن حد کھ توان داشت تبلیغ و ترویج می کرد

بھ . طرق مختلف سعی کرده ام اذھان را متوجھ این نظریھ ھا کنم
چون بدون این نظریھ ھا جنبش ما ! ویژه در زمینھ ی رھائی زنان

در . بقیھ فکر می کنند این تئوری ھا مال ماست: می گفت .می میرد
چیزی را کھ حقیقت است نمی توان در . کھ مال ھمھ است حالی

این حقایق برای نجات و . آورد ن گروه درآانحصار این حزب و 
تقویت جنبشی است کھ بدون آن رھائی از ستم و استثمار خیالی بیش 

  . نیست
ذھن فعال و روحیھ ی رزمنده اش در مبارزه با بیماری سرطان 

، درگیر جنگی است کھ پیشاپیش می دانست. ھم یاری اش می رساند
اما در جنگ با این دشمن ھم، تا آخِر خط . نتیجھ اش روشن است

شورش گری، آگاھی، دانائی، آشتی  .رفت و بازھم الھام بخشید
ناپذیری با ھر چھ بوی کھنگی می داد، سخت کوشی، و پیگیری در 

  ! کدامین را بگوئیم کھ شاخص آذر بود. ممکن کردن غیر ممکن ھا
آن ھم در زمانھ ای کھ  مرگ این آرمان . ذر یک کمونیست بودآ

خود را فعال تمام وقت این راه می دانست و  .بارھا اعالم شده است
با تمام وجود مبارزه می کرد تا نسل جدیدی از کمونیست ھای 

پیامش بھ نسل جوان این بود کھ . انقالبی رھروان این راه شوند
از آِن خود  کنید، بر شانھ ھای ما تجارب انقالبی نسل گذشتھ را 

قلھ ھای جدیدی  بایستید و افق ھای دور را روشن تر از ما ببینید و
چشمان خندانش از دیدن جوانانی کھ این پیام را گرفتھ . را فتح کنید

  . بودند می درخشید
ستمدیدگان ھنگامی کھ چنین آذری را بھ گل می نشانند، بھ  

آذرھا بھ الگوی . ر جھان باور می آورندتوانائِی عظیم خود بھ  تغیی
حاکم بر  یارتجاع یمبارزه و ادعانامھ کوبنده ای علیھ نظام اجتماع

حس اعتماد نوینی در قلب ھا جوانھ می زند . جھان تبدیل می شوند
می توان و باید نظام ستم و استثمار را پائین کشید و ! آری: کھ

آذر زنده نماند تا در میان امواج خروشان یک  .دنیائی نو آفرید
زنده . انقالب واقعی، شاھِد دفِن نظام منفور جمھوری اسالمی باشد
جوامع  ینماند تا بلند شدن موج نوین انقالب ھای پرولتری و پاگیر

سوسیالیسمی کھ باید ھزار بار بھتر از . سوسیالیستی نوین را ببیند
ده نماند تا آن را ببیند اما زن! آری. سوسیالیسِم پیشین باشد

خطوطش را در خیال ترسیم می کرد و داربست ھایش را باال می 
     .برد

آنگاه کھ امواج نوین انقالبی در ایران و جھان بلند شوند، چھره 
  .آذر و آذرھا چون ستاره ای سرخ بر فراز آن  نقش خواھد بست

و . سرائیمبگذار یک بار دیگر،  آھنگ رھائی و انقالب را ب: آذر
و با تو عھد  کنیم کھ تا دم آخر، پایدار و ثابت قدم بر . این بار بی تو

آرماِن مشترک پای فشاریم و اندوه مان را بھ مبارزه برای 
سرنگونی جمھوری اسالمی، سرنگونی نظام سرمایھ داری و 

   .رسیدن بھ کمونیسم جھانی تبدیل کنیم
ھمیشھ با ماست و گرمی ام  تو ندر این راه پر افتخار، یاد و 

  بدرود رفیق فراموش نشدنی مان؛ آذر  .بخش مبارزه مان
 و ٢٠١٢ژوئن  ٨این پیام در مراسم بزرگداشت رفیق آذر درخشان در  

 ..ھم چنین در شھر ھای مختلف اروپا و کانادا قرائت شد
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این نوشتھ مروری . غم سنگینی بر دلم نشستھ است. رفیق نازنینم آذر درخشان را از دست دادم
، زنی کھ زندگیش با پیروزی و شکست »سال صفر«یک زن، زِن » درخشانِ «است بر زندگی 

مبارزه ی جھانی علیھ ستم و گره خورده بود و تداوم زیستن را در  ١٣۵٧انقالب ضد سلطنتی 
یکی از خواستھ ھای روزھای آخر . صمیمی و بی ریا بود ،مھربان ،آذر. استثمار جستجو می کرد

با احترام بھ این خواستھ، آذر را آن طور کھ در . عمرش این بود کھ در مورد او غلو نکنیم
  .روزمره شناختم معرفی می کنم عرصھ ی مبارزه، در رفتارش و در زندگی

آذر، مھری علی مالیری، پنجاه و دو سال پیش در خانواده ای در 
» ھفتھ ی خونینِ «آخرین روزھای  او در* .دزفول بھ دنیا آمد

ماه می، در پایتخِت  ٢۶سرکوبِی کمون پاریس، در سحرگاه شنبھ 
ھمھ ی در جامعھ ی ایران کھ مانند . کموناردھا دنیا را ترک کرد

جوامع دیروز و امروز، با انقیاد زنان بھ مردساالری شکل گرفتھ 
» راه و رسم زندگی مستقل از مردان«است، آذر بھ گفتھ ی خودش 

او در طی . ، در دزفول آموخت»ننھ خاور«را از مادر بزرگش، 
سی و سھ سال مبارزه ی متشکل و سازمانی، از این درک آغازین 

خودبخودِی فراتر رفت، بھ آگاھی  نظام مردساالری و مقاومت
  .کمونیستی دست یافت، و زندگی خود را وقف رھائی زنان کرد

رابطھ ی آذر و من در عرصھ ی جنبش زنان در بیست سال اخیر 
سازمان یافتھ و من  یدر پھنای مبارزه ی سیاس ،آذر. شکل گرفت

اگر چھ عرصھ ھا یا جبھھ ھا متفاوت بودند، . در دنیای آکادمیک
رژیم اسالمی بھ یورش وسیعی . لش ھا و مانع ھا ھمانند بودندچا

علیھ زنان ایران پرداخت و در سطح بین المللی ھم، بھ قول مریلین 
در این دوِر جدیِد . بھ جریان افتاده بود» جنگ علیھ زنان«فرنچ، 

تھاجِم مردساالری، چھ در دنیای سرمایھ داری غرب و چھ در 
زنان برای مقابلھ با این تعرض از نبود ایران و سایر کشورھا، 

در ایران مقاومت پنج . جنبشھا و تشکالت انقالبی در عذاب بودند
روزه ی زنان در مقابل حمالت رژیِم تازه بھ قدرت رسیده ی 

نویِد تداوِم انقالب را می داد اما  ١٣۵٧اسالمی در ھشتم مارس 
 ،بھترین حالتنبردند و در  سازمان ھای کمونیستی بھ اھمیت آن پی

با برپائی رژیم تئوکراتیک، ضد . بی تفاوت از کنار آن گذشتند
انقالب بھ قدرت رسیده بود، اما سازمان ھای کمونیستی بھ بھانھ ی 
عمده بودن خطر امپریالیسم و فرعی بودن منافع زنان در واقع 
انقالب را فراموش کردند و بھ این ترتیب بھ تثبیت رژیم کمک 

رصھ ی بین المللی مدتی بود کھ سوسیالیسم در چین در ع. رساندند
نھ تنھا . از بین رفتھ بود) ١٩۵۶(و مدتھا قبل در شوروی ) ١٩٧۶(

در  ١٩٧٠و  ١٩۶٠مبارزاتی حتی در سطح جنبش ھای سالھای 
بین نبود، بلکھ مردساالری با قد علم کردِن تئوریھای نسبیت گرائی 

دا کرد تا جائی کھ بعضی فرھنگی و پساساختارگرائی حیات نوینی پی
و » زن«، »مردساالری«فمینیست ھا مفاھیم اصلی فمینیسم چون 

اگر در دنیای آکادمیک بسیاری از . را کنار گذاشتند» مرد«
فمینیست ھا در برابر مردساالری سپر می انداختند، در جنبش 

   .کمونیستی وضع بھتر نبود
 ھمان »مسئلھ ی زن«درک بیشتر سازمان ھای کمونیستی از

ستم مضاعف «درک اکونومیستی، قانونگرائی، مساوات طلبی، و 
. است کھ میراث دوران راست روی کمینترن بوده است» بر زنان

، ستم یرایج در جنبش کمونیست یدرک اکونومیستی و کارگریست
 آنھم استثمار زنان کارگر تقلیل میدھد،  یجنسیتی را بھ استثمار طبقات

  باه می کند، مردساالری را بھ عنوان یکستم را با استثمار اشت
را با تضاد ) مرد و زن(سیستم درک نمی کند، تضاد دو جنسیت 

دو طبقھ سرمایھ دار و کارگر قاطی می کند، و از درک 
رابطھ ی سیاست و طبقھ و رابطھ ی طبقھ و جنسیت بھ  یمارکسیست

اتحادیھ  (جریانی کھ آذر در آن متشکل بود . کلی عاجز است
خط خود را از ) م .ل.م یستھا و بعدھا حزب کمونیست ایرانکمون

این میراث و تفکرات جدا کرد و بھ مرور خط تمایزات را عمیق تر 
زمانی کھ فعالیت ھای حزبی آذر در عرصھ جنبش رھائی . کرد

زنان متمرکز شد با ذھنی روشن و کالمی تیز بھ مقابلھ با این 
پرداخت و سخنگوی دانا تفکرات رایج در جنبش کمونیستی و چپ 

و محبوب خطی تازه و الھام بخش در رابطھ با جنبش رھائی زنان 
  .شد

کھ آذر، در عرصھ ی تئوری، درگیر مبارزه با دید  در حالی
اکونومیستی در جنبش کمونیستی بود، من در دنیای آکادمیک در 

اما . مقابلھ با ھجوم پساساختگرائی و نسبیت گرائی فرھنگی بودم
مانِع تئوری و سیاسی یعنی اکونومیسم و نسبیت گرائی  این دو

» چپ«عالوه بر جناح  .بزودی در یک جبھھ قرار گرفتند
فمینیستھای لیبرال، بسیاری از فمینیستھای چپ و مارکسیست و 
سوسیالیست در مقابل ھجوم پساساختارگرائی و نسبیت گرائی تاب 

ن روند تئوریک، بھ ای ٨٠مقاومت را نیاوردند و از اواسط دھھ ی 
تصادفی نبود کھ در . کھ بیان دیگری از لیبرالیسم بود، پیوستند

ایران، خیل عظیم رفرمیستھای خارج و داخل کشور، چھ مذھبی چھ 
سکوالر، برای توجیھ سیاست خود و تلطیف نظام دین ساالر بھ 

آذر در مبارزه برای . نسبیت گرائی و پساساختارگرائی متوسل شدند
جنبش انقالبی زنان بھ جدال با رفرمیسم ھم در جنبش  بنیانگذاری

نوشتھ ھا و . کمونیستی و ھم در جریانات غیرکمونیست پرداخت
و در منابع اینترنتی  زنان سال صفرمصاحبھ ھایش، کھ در کتاب 

 .در دسترس اند، سیر این مبارزه را نشان می دھند
 ھای آن نیاز بھ جسارت درک درست این شرایط و پیچیدگی

این جسارت در . فکری در گسستن از باورھای پذیرفتھ شده داشت
آذر بسیار برجستھ بود، و این تنھا بھ خاطر تائید خطی و سازمانی 

حزب کمونیست «در واقع آذر خودش از اعضای برجستھ ی . نبود
 بھ عمق بخشیدن بود و در» )مائوئیست -لنینیست - مارکسیست(ایران

 نقش» مسئلھ ی زن«بھ اصطالح  گسست این حزب از درک سنتیِ 
   .داشت

 و لکتیک ضرورت و آزادی و نیز مادهآذر بھ خوبی متوجھ دیا
 و )فرد، حزب، جنبش ھا(یعنی تضاد بین فعالیت انسان . بود آگاھی

در (بدون شناخِت درسِت ضرورت. قوانین حاکم بر جامعھ و طبیعت
برای و بدون پراتیک درست ) ینجا نظام مردساالری و طبقاتیا

  او بھ  از این رو،. بھ جلو برداشت یآن نمی توان گام یتغییر یا نف

   درخششی از دزفول: ذر درخشانآ  
 شھرزاد مجاب تا پایتخت کموناردھا    
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اعالِم موضِع خودش و حزبش اکتفا نمی کرد، بھ کندوکاو، توضیح 

در گسستن از ایده ھای سنتی، . و تبلیغ و یادگیری می پرداخت
دردسترسی بھ حقیقت، از یادگیری تئوریھا و دانش نوین درباره ی 

مبارزاتشان، و از تعمیق درک مارکسیستی بھ شعف زنان و تاریخ 
بھ خودآموزی می پرداخت، اما از بحث و جدل نیرو می . می آمد
 دست یافت ھای تئوریک و. بھ مطالعھ اھمیت می داد. گرفت

 تاریخی را بھ کار می گرفت و با توضیح و تبلیغ تالش می کرد کھ
آذر در نقد . بکندآنھا را بھ نیروئی مادی برای تغییر جھان تبدیل 

 رفرمیستھای دوم خردادی، کمپین یک میلیون امضاء، و جریان سبز
پیشقدم بود و نشان داد کھ این سیاست ھا و فعالیتھا تنھا بھ ابقای 

  .رژیم زن ستیز کمک می کنند
در دو دھھ ی اخیر آذر و من از ھمدیگر می آموختیم و انتقاد از 

او . دادن بود یادگیری و یاد یکدیگر ھمواره بخشی از این پروسھ ی
با ھمھ، کمونیست و غیرکمونیست، سیاسی و غیر سیاسی، و زن و 
مرد بھ راحتی بھ بحث و جدل دوستانھ می نشست، می خواست یاد 
بگیرد و یاد بدھد، و افقش ھمیشھ نھ فقط رھائی زن یا طبقھ ی 

او را چندین بار در جوار زنانی . کارگر بلکھ رھائی بشریت بود
آذر با ارائھ ی تحلیل . یدم کھ خود را سیاسی بھ حساب نمی آوردندد

از مسائل روزمره ی زندگی و ربط دادن آنھا با چھارچوب سیاسی 
درک او از . وسیعتر، درک آنان را بھ سطح دیگری می رساند

مارکسیستی و فمینیستی بود، ” مسائلی چون حجاب درکی عمیقا
بھ حساب می آورد و آن را  حجاب را بیشتر از یک پوشش اجباری

او بھ زنان کمونیست . بھ شکل مجموعھ ای از روابط قدرت می دید
نیز با دید انتقادی نسبت بھ رفتار و کردار و گفتارشان در مورد 

از سنِت فئودالی و . مردان، خانواده و فرزندان برخورد می کرد
 عشیره اِی مچ گیری، پرونده سازی، حملھ ی شخصی، و توھین بھ

کمونیست ھا و آزادیخواھان غیرکمونیست را . مخالفین برحذر بود
ھمرزمان خود بھ حساب می آورد و سیاست و سبک کارش وحدت 

  .و انتقاد بود
در پروسھ ی گسست از دید سنتی و پدرساالرانھ ی حاکم بر  آذر

احزاِب . برخوردی سنت شکنانھ کرد» فمینیسم«جنبش کمونیستی بھ 
حزب کمونیست شوروی و حتی آنھا کھ از این خط کمونیسِت پیرِو 

بریده بودند، فمینیسم را پدیده ای بورژوائی بھ حساب می آوردند و 
این . طھارت برخورد می کردند/نجاست یبا آن با دیِد مذھب

برداشت، کھ در دوران راستروی کمینترن فورمولھ شد و ھفتاد سال 
ھای کمونیستی است، بعد از انحالل آن ھنوز دیِد بیشتِر سازمان

فمینیسم لیبرالی را با دانش فمینیستی اشتباه می کند و دستاوردھای 
مھم این دانش را، کھ مارکسیستھا در آن نقش عمده ای بازی کرده 

بسیاری از فمینیستھا . اند، بھ بھانھ ی بورژوائی بودن رد می کند
 یاحزاب کمونیستی را در درک نظام مردساالری ناش یعقب ماندگ

آنھا از دانش فمینیستی و بویژه تئوری فمینیستی بھ  یاز بی اطالع
اما بھ نظر من این عقب ماندگی عمدتا ناشی از . حساب می آورند

این بی خبری ھمھ . است یمارکسیست یآنھا از تئور یبی خبر
از درک مارکسیستی از  یجانبھ است و از جملھ شامل بی اطالع

دانش فمینیستی . یسم می شودعلم و پیدایش و رشد خود مارکس
وسیع، و  ی، مطالعات تجربیامروز شامل مجموعھ ای از تئور

در عرصھ ی تئوری، فمینیسم بھ نقد جدی و . متدولوژی تحقیق است
از فلسفھ و  -موثر مختصاِت مردساالرانھ ی مجموع دانش بشر

 پرداختھ -حقوق و جغرافیا و سیاست گرفتھ تا آرشیتکت و پزشکی 
  .است
جنسیتی  العات تجربی متعدد در مورد ھمھ ی جوانب روابطمط

بی سابقھ  درک ما را از پیچیدگی و عمق نظام مردساالری بھ طور
 در عرصھ ی متدولوژی، امروز روش تحقیِق . ای ارتقا داده است

 
 اجتماعی و انسانی، بدون توجھ بھ فمینیسم علمی، بویژه در علوم 

 این دانش در برنامھ ھای .ی شودروشی عقب مانده و متحجر تلقی م
مطالعاِت زنان و مطالعات فمینیستی در صدھا دانشگاه در بسیاری 

ھمھ دانش را، کھ  کسی کھ این. کشورھای جھان تولید می شود
عرصھ ی مبارزه ی طبقاتی است، بھ یک پدیده ی بورژوائی تقلیل 

دید بدھد، در توانائی زنان و مارکسیستھا و سوسیالیست ھا نیز تر
آذر از این جریان . کرده و بھ قابلیت بورژوازی پربھا خواھد داد

گسست و بھ استفاده از دانش فمینیستی روی آورد ھمان طور کھ 
مارکس و انگلس ھر پیشرفتی را در ھر زمینھ ای کھ بھ درک 
مارکسیستی جامعھ و طبیعت و مبارزه ی طبقاتی کمک می کرد 

دو شیفتھ ی  و انگلس ھر برای مثال، مارکس. جذب می کردند
منشاء تحقیقات لویس ھنری مورگان شدند و انگلس اثر مھم خود، 

، را با استفاده از پژوھشھای خانواده، مالکیت خصوصی و دولت
را، » کمونیسم اولیھ«آنھا تئوری . این محقق غیرمارکسیست نوشت
است، با اتکا بھ تحقیقات مورگان  یکھ از پایھ ھای ماتریالیسم تاریخ

بھ ھمین ترتیب، آثار داروین، محقق غیر مارکسیست، . تدوین کردند
آن کمک  یھم بھ تایید تئوری مارکسیستی و ھم بھ اعتبار و اعتال

دانش امروز در مورد نظام مردساالری ھزاران بار بیشتر از . کرد
ت اما جنبش اس) نیمھ ی دوم قرن نوزدھم(دوران مارکس و انگلس 

کنون توانائی درک و جذب  کمونیستی بھ جز معدودی جریانات تا
  .آن و نوسازی خود را نداشتھ است

در دو دھھ ی اخیر کھ بعضی کمونیستھا خود را چپ و یا 
یک زن «سوسیالیست معرفی می کنند، آذر خود را ھمواره 

از وقتی کھ فعالیتم را شروع «می نامید و می گفت کھ » کمونیست
  .»سیاست و جنبش کمونیستی ھمیشھ متشکل بودم یکردم تو

-مارکسیست(حزب کمونیست ایران «فعالیت متشکِل آذر در
-ایران(سازمان زنان ھشت مارس «و » )مائوئیست - لنینیست
ده آدم متشکل فعالیتش موثرتر از «او می گفت . بود» )افغانستان

ت زیرا، و این بحث مھمی اس .»ھزاران توده ی غیر متشکل است
بھ دنبال شکست انقالب، بسیاری از ایرانیان ایده ی حزب و 
تشکیالت را زیر سئوال کشیده اند و در سطح بین المللی از جملھ 

و جنبش اشغال بسیاری از فعالین بھ » بھار عربی«در مبارزات 
نداشتن تشکیالت و رھبری افتخار می کنند و در کشورھائی چون 

یاسی را دو دستی بھ جریانات دینی و مصر و یمن و لیبی قدرت س
این سالھا، سالھای شکست انقالب ایران، . بنیادگرا تحویل داده اند

متالشی شدن جنبش کمونیستی و سازمانھای آن، عقب نشینی 
. تشکالت، و سردرگمی سیاسی و ایدئولوژیک است بسیاری از این

مردم دنیا در حالی کھ امپریالیسم و بنیادگرائی دینی، با تعرض خود 
بھ ویژه زنان را بھ ستوه آورده اند، جنبش کمونیستی با نداشتن 
درک درست سیاسی و ایدئولوژیک امکان ایفای نقش تاریخی خود 

این بحث ھا در نوشتھ ھا و مصاحبھ ھای آذر . را نخواھد داشت
  .ثبت شده اند

پویا و پرطراوت آذر توانائی  زندگی کوتاه اما پر تفکر، پرثمر،
زنان را در مبارزه برای خلق دنیائی فارغ از سلطھ ی طبقاتی و 

جنبشی کھ او . جنسیتی و نژادی و ملیتی بھ روشنی نشان می دھد
سمانی پر ستاره بود کھ با درخشش خود تاریکی آدرگیرش بود 

در آرزوی روزی کھ . فضای بی پایان را بھ چالش می کشید
  .ان چون آذر بدرخشنداکثریت زن

را در  یو نوجوان یدوران كودك. آذر در شھر مالیر متولد شد - * 
   )ھشت مارس تصحیح از -. (شھر دزفول گذارند

ژوئیھ  ٢٩با تلویزیون کومھ لھ در آذر درخشان مصاحبھ 
٢٠١٠.  

http://www.youtube.com/watch?v=a53QJqbfJMc&featur
e=relmfu

http://www.youtube.com/watch?v=a53QJqbfJMc&featur
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 ...به یاد آذر درخشان
 

  حیاثریا فت
ھر صحبتی، قطعھ ای شعر، از سروده ھای زنده  می خواھم قبل از

را برایتان بخوانم، کھ انگار آذر و حرف ھایش را  مینا حق شناسیاد 
  :جلوی چشم من ُمجّسم می کند

  

  می آیم
  با كولھ باری از درد

  قلبی پر امید
  مرا دریاب
  ای دوست          

  !ای ھمدرد                   
  می خواھم

  از شادی باشدكولھ بارم پر 
  پر از نان                                 

  یپر از دوست                                           
  آزادی                                                         

  پر از برابری                                                           
  بھ وسعت بی كران                                    

  بھ بزرگی و حرمت زن
  و بھ سنگینی مسئولیت انسان

  شانھ ھایمان
  توان آن را دارند
  و دست ھایمان

  توان آن را می یابند،                             
  برای تقسیم آن

  !بھ ھر كس بھ اندازه نیازش                     
حرف زدن درباره آذر درخشان ساده نیست، بھ خصوص وقتی کھ 
باید از نبودنش و رفتن اش گفت، در حالی کھ نمی توانم این را باور 

من آذر را اولین بار با خواندن مقالھ اش در فصلنامھ زنان . کنم
با خواندن نوشتھ اش، بسیار مشتاق بودم کھ او را از نزدیک . شناختم

با این زن کمونیست کھ چنین نوشتھ ھای پر  ببینم، و از نزدیک
  . شوری دارد، آشنا شوم

روزه را  ۵زمانی کھ کارزار زنان راھپیمائی  ٢٠٠۶در سال 
کارزار  .گذاشت، این فرصت را یافتم کھ با آذر از نزدیک آشنا شوم

زنان، بھ قول آذر، کھ با طرح خواست لغو کلیھ قوانین نابرابر و 
یل شد، بر پایھ ای ترین مطالبات دمکراتیک مجازاتھای اسالمی تشک

زنان انگشت گذاشتھ بود، و تالشی بود برای درکی عمیق از مسئلھ 
نقش قوانین در زندگی زنان و ھم چنین جایگاه قوانین در کل مناسبات 

  .....  و روابط اجتماعی ستمگرانھ
 .دیدار با آذر، عالقھ مندی من بھ کارزار زنان را چندین برابر کرد 

در اولین برخورد ما، آذر با آغوشی باز و صمیمی در مورد کارزار 
او بی آن کھ شناختی از من داشتھ باشد، با صفا و یکرنگی . حرف زد

زنان صحبت می کرد و با  فوق العاده ای، در باره مبارزه و کارزار
شور و عالقھ زیادی توضیح می داد کھ بھ نظر او ما چھ باید بکنیم  و 

رفتار بی تکّبر و صمیمانھ او، . می توانیم داشتھ باشیمچھ نقشی 
صرف نظر از مسئلھ سیاسی، محبت عمیقی را در دل من ایجاد کرد 

  . و دوستی خالصانھ ای بین ما شکل گرفت
من بھ دلیل بیماری کھ بھ آن دچار بودم، گاھی بھ شّدت احساس 

علی  ضعف و ناتوانی می کردم، اما وقتی آذر را دیدم، کھ چگونھ
رغم بیماری پیشرفتھ اش با شور و ھیجان و امید زیادی فعالیت و 

روزی کھ طی راه  ۵در ھمان . مبارزه می کند، نیرو می گرفتم
این . ھم بودیم ، بسیاری چیزھا از او یاد گرفتم پیمایی کارزار زنان با

کھ  برای من مثل یک رویا بود کھ با چنین زن مبارز و کمونیستی،
ا و تظاھری، با سادگی و فروتنی و با وجود بیماری بدون ھیچ ری

پس از آشنایی با آذر، بی اغراق من . سخت مبارزه می کند، آشنا شوم
 .یک ثریای دیگری شدم و در خودم توانایی ھای جدیدی کشف کردم

ھمان موقع بود کھ بھ آذر گفتم، تا وقتی این کارزار ادامھ پیدا کند من 
بود و ھرگز نمی خواھم این پیوندی کھ بین ما برقرار شده   نیز خواھم

  .است، از میان برود
چیزی کھ آذر را از دیگران برای من متمایز می کرد، این بود کھ 
علی رغم تفاوت ھای حزبی و تشکیالتی کھ داشتیم، او ھرگز فرقھ ای 

در ذھن من، آذر کمونیستی بھ تمام معنا بود، کھ . برخورد نمی کرد
چھ بھ یک حزب معّین تعلّق داشت، اما ھرگز طوری برخورد  راگ

نمی کرد کھ منافع تشکیالتی و یا شخصی اش، مقّدم بر منافع جنبشی 
او با تمام وجودش مبارزه را فریاد می زد، فریادی بلند . قرار گیرد

او . در برابر ظلم و ستمی کھ بھ زنان و تمام مردِم فرودست می شد
  :ھمیشھ می گفت

ین مبارزه و این کارزار بھ عنوان جزئی از مبارزه ما، درست ا" 
مانند یک کشتی است کھ عّده زیادی بر آن سوار می شوند و ھرکس 

اشکالی ندارد، بگذاریم ھمھ سوار . تا یک جایی با آن پیش می آید
کجا کھ دوست می دارد، پیش بیاید و ھمراھی  شوند و ھرکس تا ھر

  ."کند
ز بزرگترین دستاوردھایش برای من آشنایی با روز، کھ یکی ا ۵آن 

آذر بود، کولھ باری از تجربھ را بر دوِش من و انبوھی از انرژی را 
در درون من ذخیره کرد، و از ھمان وقت بود کھ دوستی و تماس 

رفتار آذر نمونھ عالی یک برخورد اصولی با  .ھای ما تنگاتنگ شد
. منطقی برخورد می کردآذر خیلی سیاسی و . مسائل و مشکالت بود
نھ پرخاشی، نھ توھینی و ھر گاه ھم کھ نقدی . خیلی صمیمانھ و آرام

را وارد می دانست، آن را در کمال صمیمیت ادا می کرد و مورد 
   .قبول واقع می شد

مقاالت آذر در نقد کمپین یک میلیون امضا و مطالبات آن، بی 
  قاطعیت بسیار اھداف این او با تمام نیرو و . نھایت مفید و موّثر بود
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  گزیده ای از افکار آذر درخشان                                                               زنان نسل ما

زنان این نسل ھرگز حاضر نشدند در مقابل نظام حاکم کھ سنگ بنایش ! آرمان آن ھا ساختن جھانی دیگر بود. گرا بودند زنان نسل ما آرمان
برای این نسل، حق دادنی . بسیاری از آنان بر چوبھ ھای دار جان باختند. فرودستی زنان و سلب حقوق اولیھ آحاد مردم بود، تسلیم شوند

ی زنان نسل انقالب، کافی  برای پی بردن بھ اھمیت مبارزه. ھر کالم این نسل، عملی جدی و خطیر را در پی داشت. نبود بلکھ گرفتنی بود
شدند کھ سلب حقوق اولیھ زنان از  ھ تصور کنید کھ اگر زنان نسل انقالب بدون ھیچ مبارزه و مقاومتی، تسلیم نظامی میاست یک لحظ

  برد؟ ی مبارزاتی از زنان این نسل نداشتیم، امروز جنبش ما در چھ موقعیتی بھ سر می ملزومات تثبیت قدرتش بود، و ما ھیچ پشتوانھ

مردان حاکم بر ایران، از نام و یادآوری   علنی زنان نسل انقالب، عقوبتی سخت در بر دارد و ھنوز دولت بی جھت نیست کھ ھنوز نام بردن
  .این زنان ھراس دارند ی خاطره

««««««««  

ھای جوانان و زنان،  آنان زیر و رو شدن جوامع را بھ قدرت جنبش. ی شصت میالدی زاده شدند نسل زنان انقالب، از توفان جھانی دھھ
آنان ھنوز نتایج . آنان ھنوز شکست آمریکا را در ویتنام بھ دست مردمی ریز نقش بھ خاطر داشتند. دیدگان دیده بودند کارگران و ستم

آخرین کشور  ی مائو بھ عنوان دانستند کھ چین دوره آوردند و می شان بھ یاد می انقالبات سوسیالیستی را حتی پس از واژگون شدن
: اش نوشت ی چند سال، کشوری چند صد میلیونی را از بالیای اعتیاد، گرسنگی و فحشا رھانید و بر تارک جامعھ لھسوسیالیستی، بھ فاص

  ."جھان تحت ستم باشد بھ واقع کسی آزاد نیست حتا اگر یک زن در این"

  
را  کمپین را کھ نظرات زنان رفرمیست حکومتی و غیر حکومتی بود

آذر می گفت ما باید قاطعانھ علیھ رفرمیست ھا و . بدرستی افشا نمود
لیبرال ھا در جنبش زنان بایستیم، باید گرایش رادیکال را تقویت کنیم 

   !و با جوان ھا ارتباط بگیریم
درمانی و مشکالت جسمی حاّدی کھ داشت،  علی رغم شیمی آذر

سخاوت بیش از اندازه اش . حّتی یک لحظھ از مبارزه دست نکشید
ھر آن چھ داشت، از مقاالت، بحث ھای پالتاکی، . مثال زدنی بود

گفتگو ھا ھمھ و ھمھ را می خواست با دیگران بھ اشتراک بگذارد و 
گی برجستھ این ویژ. ھرگز چیزی را برای خودش نگھ نمی داشت

آذر بود کھ ابداً  تنگ نظر نبود؛ این ھا ویژگی ھایی نیستند کھ ھر 
نظر من، آذر با بسیاری   برای ھمین است کھ بھ. مبارزی داشتھ باشد

سال مالقات کرده ام، فرق ھای  ٣۵از فعالینی کھ در عرض این 
  .اساسی داشت

 بخشیده حضور آذر در جنبش رادیکال زنان، بھ من شوق عجیبی
می توانم بی اغراق بگویم کھ او زنی استثنایی بود و ھمین . بود

دلگرمی حضور او باعث شد کھ من خودم را پیدا کنم، و با صدای 
بلند این را بگویم کھ آذر این امیدواری و اشتیاق را در من زنده کرده 

  .است
در تمام کارزار ھا و سمینارھایی کھ برگزار می شد، اغلب من 

ی کردم، و زمانی کھ از صحبت ھای آذر فیلم می فیلمبرداری م
گرفتم، از ھمان پشت دوربین حس می کردم و می دانستم کھ او با 
تمام وجودش فریاد میزند، از صمیم قلب می خواھد چیزی را بنا کند 

اگر کسی کاری را خراب می کرد، او  با تمام . و جنبشی را رشد دھد
ری کند کھ مبارزه ادامھ پیدا نیرو می خواست آن را درست کند و کا

  .کند و ھیچ فعالیتی متوّقف نشود
آخرین باری کھ او را دیدم، قرار شد کھ چند وقتی در کنارش بمانم  

متاسفانھ وضعیت بیماری اش . و در آن شرایط بیماری با او باشم
زمانی ھم کھ کمی . بحرانی شد و من نتوانستم مّدتی را با او سر کنم

ھتر شد و از من خواست کھ پیش اش بروم، بیمارِی حال و احوالش ب
حال کھ آذر . من دست و پایم را بست و مانع از رفتن ام پیش آذر شد

رفتھ، باید ھمیشھ این حسرت را با خود داشتھ باشم کھ ای کاش آن 
روزھا را در کنارش سپری می کردم، برایم حرف می زد، از 

  اش می گذاشتم، برایم تجربیاتش، از خاطراتش، سرم را بر شانھ 
  

  
شعرھایش را زمزمھ می کرد، و من از حضورش لّذت می بردم و 

نفرمان این فرصت را از من  اما نشد و بیماری ھر دو. می آموختم
  ...دریغ کرد

خوشبختانھ یکی از چیزھایی کھ آذر بر آن پافشاری می کرد، 
با اینکھ در زمان . برگزاری نشست زنان چپ و کمونیست بود

برگزاری این برنامھ آذر روی تخت بیمارستان بود، اما با شور و 
نبال می اشتیاقی وصف ناپذیر برنامھ ریزیھای مربوط بھ نشست را د

  . کرد
آذر می گفت کھ این نشست را گسترش دھیم و از زنان انقالبی و 
چپ دعوت کنیم در آن حضور پیدا کنند و بیایند حرف بزنند و 
بشنوند؛ باید کار کنیم تا ھمبستگی بین زنان چپ و کمونیست بھ 

خوشبختانھ در زمان حیات آذر این تالش ھا تا حّدی بھ  وجود بیاید،
بار نشست و او کھ بی نھایت از این اتفاق شادمان بود، برای کنفرانس 

چھ الگوی عزیزی . پیام فرستاد و نظرات و تجاربش را بیان کرد
برای من بود کھ با تمام دردھا و بیماری مھلک اش، با شجاعت و 

مبارزه با . زندگی کردن داشتانرژی مبارزه می کرد، و شوق 
گاھی کھ بھ دلیل فشار . بیماری، بخشی از مبارزات دیگرش شده بود

صفر می رسید، بھ آذر بیماری، انرژی ام تحلیل می رفت و بھ نقطھ 
   .فکر می کردم، و نیروی دوباره ای برای زندگی پیدا می کردم

مبارزه، سال گذشتھ و در فراز و نشیب ھای زندگی و  ٣۵من در این 
رفقایی کھ باالی سرشان . دوستان و رفقای زیادی را از دست داده ام

بودم وقتی از دنیا می رفتند، در کنار من بودند و در جریان مبارزه 
چند کھ غیر منتظره  ولی مرگ آذر، ھر. ناگھان از دستشان می دادم

نبود، اما یکی از دردناک ترین خبرھایی بود کھ تا بھ امروز شنیده 
بدون فکر نمی کنم ھیچ کس بتواند جای او را برای من بگیرد و ... ما

شک، جنبش کمونیستی و جنبش زنان، یکی از برجستھ ترین 
  . کادرھای خود را از دست داد

از صمیم قلب بھ خودم، خانواده و بستگان اش، بھ رفقای حزب 
و بھ سازمان زنان ھشت مارس کھ یکی از ) م ل م(کمونیست ایران

ن گذران خود را از دست داد و بھ تمام رفقا و دوستدارانش تسلیت بنیا
تنھا امیدم این است کھ بتوانم بھ سھم خودم، راه آذر کھ . می گویم

   .نابودی جھان کھنھ و ساختن جھانی نوین بود را ادامھ دھم
  .٢٠١٢ن ئژو ۵
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 پیام آذر درخشان  
  به هنگام دریافت جایزه از بنیاد پوران بازرگان 

کھ این با سالم و درود بھ ھمگی شما و با تشکر از رفقایی 
 .مراسم را سازمان دادند

تنھا با تکیھ بھ شور و اشتیاقی کھ درونم بود و عالقھ ای کھ بھ 
پوران داشتم، توانستم رنجوری ناشی از بیماری را کناری نھم و 

از اینکھ بنیادی بھ نام پوران . شادمانھ در کنار شما قرار گیرم
خاطره این  باشد تا یاد و. بازرگان ایجاد شد بی نھایت خوشحالم

 .  جا بماند بر زن مبارز ھمواره پا
متاسفانھ زمان زیادی از آشنایی ام با او نگذشت کھ او با زندگی  

اما ھمان دوره کوتاه کافی بود تا بھ وجود ارزشمندش . وداع کرد
زنی کھ ھمواره در کنار ستمدیدگان قرار داشت و ذره ای . پی ببرم

  .  احد و قدرتی تاخت زندحاضر نبود منافع آنان را با ھیچ 
. پوران جزو زنانی بود کھ در ظلمانی ترین شرایط درخشید

زمانی کھ عرصھ سیاست حتی سیاست انقالبی کامال در انحصار 
مردان بود، این زن مرز بایدھا و نبایدھا را زیر پا نھاد؛ حصارھا 

جسارت و . را در ھم شکست  و پا بھ میدان مبارزه انقالبی گذاشت
با . میش و خالف جریان رفتنش ھمواره بیاد ماندنی استپیشگا

ھای ستمدیده زن بھتر می  وجود چنین الگوھایی است کھ توده
  . توانند دنیایی عاری از ستم و استثمار را تجسم کنند

امیدوارم این بنیاد ھمواره بھ ارزشھای انقالبی و کمونیستی کھ 
ر بماند و بتواند در پوران زندگی اش را با آنھا معنا بخشید وفادا
  . راستای رھایی زنان نقش موثری ایفا کند

از اینکھ بنیاد پوران بازرگان تصمیم گرفتھ از کتاب زنان سال 
من خود را شاخھ ای . صفر قدردانی کند مایھ افتخار من است

من  بھ سھم . کوچک از جنگل سرسبز جنبش زنان ایران می دانم
من سعی کردم بھ . بیفزایمخود سعی کردم باری بھ این جنگل 

تالش کردم کھ دستاوردھای انقالبی جنبش . وظیفھ خود عمل کنم
زنان ایران را در مقابل یکی از خونریز ترین و ارتجاعی ترین 

آن ھم در شرایطی کھ حاکمان جھان . رژیمھای منطقھ برجستھ کنم
و مجیز گویان گوناگون شان تالش می کنند در ھمھمھ ھای 

مپریالیستی و ھیاھوھای رفرمیستی این دستاوردھا را ارتجاعی و ا
من سعی کردم سازش ناپذیری زنان . گم و گور و مخدوش کنند
با اتکا بھ کنکاشھای جدید و ایده ھای نو  انقالبی و کمونیست را

این کتاب افشای سازشکاری با . در این کتاب منعکس و ثبت کنم
از جانب زنان  این سازش خواه. نظام طبقاتی مردساالر است

اصالح طلب حکومتی و غیر حکومتی باشد یا ھر جریان و نھادی 
. کھ با توجیھات مختلف می خواھد بر ستم بر زنان چشم فرو بندد

ستمی کھ یکی از ستونھای مھم جامعھ طبقاتی است و رھایی از 
  . جامعھ طبقاتی بدون رھایی از این ستم ممکن نیست

از اینکھ بنیاد پوران بازرگان این تالش مرا ارج نھاد سپاس 
امیدوارم کھ این کتاب بتواند نقشی در پیشبرد مسایل نظری . گزارم

سیاسی جنبش انقالبی زنان ایفا کند و مورد توجھ نسل جدید 
انقالبی قرار گیرد تا با مطالعھ اش با تجارب انقالبی نسل ما آشنا 

دوارم بر شانھ ھای ما تکیھ زنند و نسل جدیدی کھ امی. شوند
افقھای دور دست را بھتر از ما ببینند و بھتر از ما ترسیم کنند و  
بھتر از ما مبارزاتشان را در آن جھت پیش برند و  شاھد فتح قلھ 

  . ای جدید باشندھ
  .پاریس - ٢٠١٢با تشکر از ھمھ شما سوم مارس 

 پیام آذر درخشان   

  به اولین نشست زنان چپ و کمونیست                   
 درود بھ ھمھ شما

بدون ھیچ آمادگی فقط با قلبم دارم با شما  بھ شما بگویم با تمام وجودم و
با شور و اشتیاق این  بھ شما خستھ نباشید می گویم و. صحبت میکنم

چقدر افتخار  کنفرانس را در این سھ روز دنبال کردم، بسیار لذت بردم و
  . میکنم

زنان کمونیست، چپ و انقالبی منعکس کننده : نکتھ ای را خالصھ میگویم
اما این بخش از زنان کھ منعکس کننده  .منافع اکثریت زنان ایران ھستند

منافع اکثریت ھستند منافع اکثریت و نھ حمایت اکثریت، طی چند دھھ گذشتھ 
سر  روز در این کنفرانس بر کلی مسائل کھ طی این سھ بخاطر سرکوبھا و

آنھا بحث شد، امکان اینکھ نظریھ ھای منسجم، افق ھا و برنامھ ھایشان را 
حتی . در دسترس و بھ جدل و بحث اکثریت زنان ایران بگذارند، نداشتند

امکاناتی برای اینکھ خودشان بنشینند و بھ تبادل نظر بپردازند و بحث وجدل 
را، افق رھایی زنان را ھر چھ روشنتر و با کنند تا بتوانند افق کمونیسم 

نھایتا این گونھ می شد کھ در این . خطوط واضح تر طرح کنند، نداشتند
کنفرانس یا آن کنفرانس کھ گرایشات دیگر زنان برگزار می کردند، شرکت 

  . کنیم
این نشست میتواند گام مھمی و فصل تاریخی مھمی در دفتر جنبش 

جایی برسد کھ جنبش کمونیستی پرچم دار رھایی انقالبی زنان باشد و بھ 
چرا کھ ما منعکس کننده منافع اکثریت زنان ھستیم، افق و  .زنان باشد

جنبش کمونیستی باید . برنامھ داریم و میتوانیم پرچم دار رھایی زنان باشیم
ھمینطور کھ تا اوایل قرن بیستم پرچم دار رھایی زنان بود بازھم این پرچم 

بحثھاست تا  بگیرد و این بھ کوشش ما وھمین جدلھا ورا در دستش 
  .بتوانیم ھر چھ بیشتر افق کمونیستی را روشن و واضح تر بکنیم

شاید در برھھ ای کھ نشستیم در  .این در حقیقت یک وظیفھ تاریخی است
. این نشست سھ روزه خیلی بھ اھمیت تاریخی کاری کھ میکنیم واقف نباشیم

وظیفھ ای است کھ پیوستھ بر دوشمان است و تاثیر  واقعیت این است کھ این
تاریخ بر کوبھ در : بخواھم خیلی خالصھ و شاعرانھ کنم اگر. تاریخی دارد

  . میکوبد، باید بشنویم، خوشبختانھ می شنویم و انجام می دھیم
، .این مایھ افتخار میلیونھا زن است کھ چشم بھ راه افق روشنی ھستند

مسئلھ دیگرکھ میخواستم از مھر، صمیمیت و محبت شما . واقعا خستھ نباشید
این نشان . تشکر کنم تان بود، در تقدیر از من کھ صبح دیروز در برنامھ

می دھد کھ چھ ھمبستگی در درون ھمھ ستم دیدگان و مبارزان برای رھایی 
  .ست

این خودش افتخار گرایش ما است کھ اینطوری بھ فعالین و مبارزین خود 
فعالیت ھا و دستاوردھای ھمدیگر را نھ بھ عنوان مسائل . یمنگاه میکن

. شخصی بلکھ بھ عنوان دستاوردھای عمومی این جنبش ارج میگذاریم
اشتیاق و  واقعیت این است کھ این مھر و صمیمیت شما بھ من ھزاران بار

بیداری  خستھ بودم و در خواب و حتی صبح کھ می شنیدم،. شوق و امید داد
شود و این برای من یک رویای  متحقق می دکھ یک رویا داراحساس کردم 
پیش روی جنبش کمونیستی و جنبش انقالبی زنان و این کھ : بزرگ است

  .این جنبش بتواند جایگاه واقعی خودش را در جنبش رھایی زنان بگیرد
این جنبش متعلق بھ ماست نھ بھ زنان لیبرال یا کسانیکھ کھ می خواھند 

نھ اینکھ آنھا در . ساختار بھ ھر حال ضربھ ای بزنند در چھارچوب ھمین
  .جنبش زنان نیستند ولی ما باید نقش واقعی مان را ایفا کنیم

ھمھ شما بخصوص امروز صبح ھمھ مطالب را با  بھ ھر حال از لطف
تمام وجود گرفتم، احساس کردم، ھمھ را با تک تک سلولھایم جذب کردم و 

امیدوارم کھ توانستھ باشم این حس قلبی ام را بھ شما . پر از انرژی شدم
امیدوارم کھ این کنفرانس بتواند با این روحیھ زمینھ . منتقل کرده باشم

   .ھر چھ بیشتر را برای قدرت بیشترمان فراھم بکند جدل، بحث و نزدیکی
موفق باشید و ھمچنان در کنار شما  - )یعنی زمینھ چنین کارھایی بشود(
   .ھستم

 ٢٠١٢آوریل  ٨تاریخ       
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 آذری که نمیرد هرگز
 مھرداد مھرپور محمدی

از فعالین برجستھ جنبش زنان، عضو حزب » آذر درخشان«
و از موسسان و  ١)مائوئیست-لنینیست-مارکسیست(کمونیست ایران 

مسئولین سازمان زنان ھشت مارس؛ پس از سال ھا مبارزه با 
 ٢٠١٢بیماری سرطان، بامداد روز شنبھ بیست و ششم ماه مھ 

  ٢.درگذشت
را از نزدیک ندیده بودم و او را بھ واسطھ » آذر«من زنده یاد  

چندی پیش توفیقی دست داد . برخی فعالیت ھا و کارھایش می شناختم
نوشتھ او را پیش از  ٣»زنان سال صفر«کتاب  -از روی آشنایی -تا

این کتاب دربردارنده چندین مقالھ خوب و . انتشار ببینم و بخوانم
از جملھ نوشتھ ھای . از آذر است -ھای مختلفدر محور -روشنگرانھ

است کھ  »ویژگی ھای ستم بر زن در ایران«کتاب، اثر ارزنده 
نگاھی بھ وجوه مختلف ستم بر زنان در ایران و از جملھ، جامعھ 

برای بیان موضوع، متد ویژه ای بھ کار » آذر«. روستایی آن دارد
تحلیلی فراگیر و  پردازد،برد، از زوایای مختلف بھ بررسی میمی

با توجھ . آفرینددھد و کاری پرارزش و ماندگار میجاندار ارایھ می
ھای مختلف بھ تحصیالت و اشتغالم در حوزه کشاورزی، در زمینھ

توانم بگویم کھ شرح ام و بھ جرات میاین بخش بسیار خوانده و شنیده
بر  مسایل و مشکالت، علل امر و نمایاندن مناسبات و روابط حاکم

جامعھ؛ در مقالھ مورد اشاره بھ خوبی صورت پذیرفتھ و نویسنده حق 
ھا و توجھ داشتھ باشیم کھ بسیاری از نوشتھ. مطلب را ادا نموده است

ھا و یا برای کسب ھا در این حوزه، بھ سفارش حکومتپژوھش
خواه و مورد نظر شود و نتایج دلموقعیتی نوشتھ و انجام شده و می

گونھ ارزش علمی میھا لحاظ گردیده است کھ فاقد ھرحکومت در آن
 .باشند

: نوشت» زنان سال صفر«با فروتنی در مقدمھ کتاب » آذر«گرچھ 
، »...می دانم کھ بسیاری از این مقاالت ُمھر زمان را بر خود دارد«

 اما بھ انصاف باید گفت چنین نیست و افزون بر مقالھ یاد  شده، در 
 -صادقانھ و موشکافانھ - م، رویدادھا و مسایلیسایر مقاالت کتاب ھ

  
ھا، نھ تنھا اند کھ روشنگری در مورد آنمورد بررسی قرار گرفتھ

زیرا . باشددر زمان نگارش مقاالت بلکھ در آینده نیز اقدامی الزم می
ھایی نو، دگربار و دگربارھا توانند در پوششمسایل مطرح شده می

خواھانھ و حقھای آزادیمتوجھ حرکتھایی را سیبآتکرار شوند و 
 .طلبانھ مردم نمایند

، »ھای ستم بر زن در ایرانویژگی«بھ ھر روی، با مطالعھ مقالھ 
بھ دوستان گرانقدرم پیغامی فرستادم و ضمن آرزوی تندرستی برای 

ھایی درباره وضعیت و مسایل زنان ، گفتم کھ من نیز یادداشت»آذر«
بپذیرد و » آذر«ام کھ اگر گرد آوردهروستایی و کشاورز ایران 

. شرایط اجازه دھد، بھ اتفاق و بھ تفصیل بر این موضوع کار کنیم
در چنان شرایطی نبود تا پژوھش جدیدی را » آذر«افسوس کھ دیگر 

مندی از دانش وی را از من دریغ بیآغازد و روزگار فرصت بھره
 .نمود

م انسانی فرھیختھ دریغ، دریغی ژرف برای از دست دادن زودھنگا
. ناپذیر در راه کسب آزادی و برابریو آگاه و مبارزی نستوه و آشتی

ھا و دیگر در میان ما نیست اما، بھ یقین، اندیشھ» آذر«جسم 
تواند در باورھای زالل او میراثی ماندگار است کھ بھ سھم خود می

ھای پیش روی رھروان جنبش ھای مردمی، ھمچو تاریکی و گذرگاه
 .راه بنماید» آذری درخشان«

 در غــــــــــم ما روزھا بی گاه شـــد
 روزھا بـا سـوزھــا ھـــــــمراه شـــد
 روزھا گر رفت گو رو باک نــیـست
  ۴ توبمان ای آن کھ چون تو پاک نیست

  یادش گرامی
  ١٣٩١خرداد  ١٠ -٢٠١٢مھ  ٣٠

1 -http://sarbedaran.org 
2-http://8mars.com 
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  .شعر از مولوی -۴

  

  گزیده ای از افکار آذر درخشان                                                       به زندگی نگاه  
خوابیم، دوستانی داریم،  خوریم، می کنیم، غذا می ی ما زندگی می باالخره ھمھھر کسی از زندگی تعریف خاصی دارد، تعریف من ھم این بوده کھ 

من . ماند می ھا باقی اّما بھ نظر من زندگی این بخش کوتاه نیست، یک رد پا، یک چیزی از آدم. شویم و از این چیزھا دار می کنیم، بچھ ازدواج می
   .بماندھم محرکم این بود کھ جای پایم در ساحل زندگی باقی 

ھای خودم را با آن دارم؛ جنگ و ستیزھایی بین ما  ھنوز کھ ھنوز است جدل. سعی کردم بھ عنوان یک واقعیت بیماری را بپذیرم و با آن کنار بیایم
چون او . ام برنده ھا من فعالً اغلب وقت. شوم ھا من برنده می شود، بعضی وقت ھا او پیروز می بعضی وقت. کنیم کنیم، آشتی می ھست، با ھم قھر می
  .دھم کھ بھتر است کوتاه بیاید برای ھمین بھ او ھشدار می. آخر من کارھای زیادی برای انجام دادن دارم. ھای من گوش دھد مجبور است بھ حرف

من سعی کردم . من بھ سھم خود سعی کردم باری بھ این جنگل بیفزایم. من خود را شاخھ ای کوچک از جنگل سرسبز جنبش زنان ایران می دانم
ھای منطقھ  ترین رژیم تالش کردم کھ دستاوردھای انقالبی جنبش زنان ایران را در مقابل یکی از خونریزترین و ارتجاعی. بھ وظیفھ خود عمل کنم

ستی و ھیاھوھای ھای ارتجاعی و امپریالی کنند در ھمھمھ شان تالش می آن ھم در شرایطی کھ حاکمان جھان و مجیز گویان گوناگون. برجستھ کنم
ھای جدید و  من سعی کردم سازش ناپذیری زنان انقالبی و کمونیست را با اتکا بھ کنکاش. رفرمیستی این دستاوردھا را گم و گور و مخدوش کنند

 .منعکس و ثبت کنم" زنان سال صفر" ھای نو در کتاب  ایده
جنبش انقالبی زنان ایفا کند و مورد توجھ نسل جدید انقالبی قرار گیرد تا با امیدوارم کھ این کتاب بتواند نقشی در پیشبرد مسایل نظری سیاسی 

نسل جدیدی کھ امیدوارم بر شانھ ھای ما تکیھ زنند و افقھای دور دست را بھتر از ما ببینند و . مطالعھ اش با تجارب انقالبی نسل ما آشنا شوند
  .آن جھت پیش برند و  شاھد فتح قلھ ھای جدید باشند بھتر از ما ترسیم کنند و  بھتر از ما مبارزاتشان را در

http://sarbedaran.org
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شعلھ را این یکی از احساسات ھمیشگی من بود و ھنوز ھم ھمین احساس را دارم کھ 

تاریخ بشر ھم اینطور بوده  .یعنی باید نگھ اش داشت. نباید بگذاریم کھ خاموش شود
آدم بھ جوامع بشری و تکامالتشان نگاه میکند و میبیند کھ ھمیشھ شعلھ ھایی . است

برکشیده شده و نیروھای متحجر کھ نمیخواستند جامعھ عوض شود ھمواره میخواستند آن 
نگھش می داشتند تا وقتی کھ فراگیر و  اقلیت ھم می ماندند، یک عده .را خاموش کنند

این احساس را داشتم کھ ما کم ھستیم و چون کم .ساعت فعالیتھای من ھم بود ٢۴ساعت در٢۴این مسالھ یکی از انگیزه ھای . اکثریت شود
آدمی مثل من باید جای ده یا صد نفر کار کند تا بتوانیم بنابراین ھر . ...شدیم و کلی از نیروھای چپ ھم لیبرال شدند و دنبال زندگی شان رفتند

 .آن شعلھ ای را کھ جمھوری اسالمی می خواست خاموشش کند را زنده نگھ داریم
 

حاضر نبودم مبارزه را رھا کنم بھ  برای من یک چیز مسجل بود،
یکی اینکھ فکر می کردم خیلی از کسانی کھ من  ،دالیل گوناگون

بسیج کردم کشتھ شدند و آن آرمانھا واقعی بوده و آنھا ھم زندگی را 
 .این برایم روشن بود .دوست داشتند و من باید راھشان را ادامھ دھم
یک موقع است کھ نمی .آدم نمی تواند در برابر جنایت بی تفاوت باشد

ھر کس  .شنیدی دیدی و می ایتھا را میشنوی ولی آن جن بینی و نمی
دیگر ھم کھ مثل من دھھ شصت و بخصوص سالھای شصت تا 

وجدان انسانی می  شصت و سھ را در ایران زندگی کرده و یک ذره
داشت، نمی توانست نسبت بھ جنایاتی کھ شده بود بی تفاوت باشد، چھ 

د، برادرم برسد بھ فردی مثل من کھ بسیاری از رفقایم اعدام شده بودن
اعدام شده بود و روشن بود کھ کینھ من بھ این رژیم اصال بھ این 

  .سادگی برطرف شدنی نیست
روی من ھم  .…مسالھ گلسرخی روی خیلی ھا تاثیر گذاشت

اعدام گلسرخی و کرامت دانشیان، دادگاھی کھ در سال . ھمینطور
 .داینھا خیلی ھا را دگرگون کر... برایشان گذاشتھ بودند و ١٣۵٢

اینکھ توی جامعھ علیھ بیعدالتی مبارزه . اینھا برای من ھم سمبل بودند
ھست، اینکھ آدم باید نماینده خلقش باشد و نھ فقط گلیم خودش را از 

چون واقعیت این . آب بکشد،ھمھ اینھا خیلی روی من تاثیر گذاشت
است کھ در اقشار فقیر آدم ابتدا میخواھد گلیم خانواده اش را بیرون 

ولی آنجا حس دیگری در درون من شکل گرفت کھ فقط  .شدبک
رنج  اینکھ من از. بعد یک چیز ھم برایم روشن بود. خانواده نیست

وقتی . نمی توانستم بھ تنھایی خوشحال باشم. بقیھ گریھ ام می گرفت
کھ حداقل آنچھ را کھ در تیررس چشمم بود را غمگین و در فقر و 

مھ اینھا زمینھ ھایی بود کھ بھ دنبال این یعنی ھ. فالکت و اینھا ببینم
   . باشم کھ ھمھ باید وضعشان خوب باشد

ھایم را  کھ من از موقعی کھ فعالیت .و در اینجا میخواھم تاکید کنم
. در سیاست و جنبش کمونیستی شروع کردم ،ھمیشھ متشکل بوده ام

ھزاران فعالیت و تالشھایشان بسیار موثر تر از  یعنی ده آدم متشکل،
  .توده غیر متشکل است

سر مسالھ زنان ھم بحثھای زیادی در سازمان ما در گرفت و بھ 
تدریج ھم این سازمان تصمیم گرفت کھ بھ تشکالت و فعالین زنان 
توجھ کند و با ورود ما بھ کنفرانسھا و جلسات این تشکالت و تماس 

و برای  ھم برای ما فرو ریخت" فمینیسم بورژوایی"با آنھا، داستان 
  .است "دانش"من روشن شد کھ فمینیسم خودش یک 

با توجھ بھ وضعیت خارج تصمیم  ١٩٩٨بھ تدریج ھم از سال 
گرفتیم کھ یک تشکل انقالبی زنان راه بیندازیم و در ھمین سال ھم آن 

را بنیان گذاشتیم و شیفت فعالیتھای کمونیستی من در حیطھ زنان 
د کھ من در حیطھ زنان رفتم و یعنی اینطور نبو. تمرکز پیدا کرد

بلکھ ! نھ .زنان حرف میزدم" حقوق"بورژوا دمکرات شدم و فقط سر 
بھ این صورت بود کھ جنبش کمونیستی بھ مسالھ زنان چگونھ نگاه 

  .می کند و اینجا عمده فعالیت ھای من بود
زنان ھم بھ اشکال . مقاومت ھم ھست …اما ھر جا کھ ستم ھست 

ارزه می زنند و در جستجوی راھی برای نقطھ گوناگون دست بھ مب
اما سوال این . پایان گذاشتن بر این شرایط خفت بار و ظالمانھ ھستند

مسلما باید برای . است کھ کدام راه حل واقعی و کدام تخیلی است
اصالح قوانین ظالمانھ علیھ زنان مبارزه کرد ولی درک این مسالھ 

کھ بر پایھ میل و سلیقھ حکام مھم است کھ قوانین صرفا مشتی مواد 
قوانین اساسی در ھر جامعھ بازتاب مناسبات . نیستند وضع شده باشد،

رھایی زن ھم منوط بھ . اقتصادی حاکم بر آن جامعھ است-اجتماعی
 .انقالب است

برای انقالب سوسیالیستی ما می خواھیم بھ چھ کسی تکیھ کنیم؟ بھ 
این دنیا را ندارند و منفعت  بھ آنھایی کھ تحمل .مردم و بھ توده ھا

زنھا جزو کدامھا . دارند کھ از این جھان بھ جھان دیگری بروند
ھستند؟ چطور ممکن است بدون عظیم ترین و انفجاری ترین نیروی 

بھ طرف سوسیالیسم رفت؟ خوب  جامعھ و جھان کھ زنھا ھستند،
ن چرا؟ چو. شود و نمیتوان آنھا را بسیج ھم کرد معلوم است کھ نمی

 –روند  یا گفتھ میشود کھ بورژوائیست و در نتیجھ بھ سمتش نمی
و یا گفتھ میشود  - ھمینطور کھ در برخی از این مقاالت اخیر میبینیم

کھ مسالھ زنان چون یک مسالھ بورژوایی است پس بگذاریم 
بورژوازی خودش آن را حل کند، این است کھ نمی توانند زنھا را 

  .بسیج کنند
تا ھمین االن ھم اعالم کرده کھ پرچم سیاسی  یسالما ینظام جمھور

یعنی اگر ما . اسالمیتش ھم جایگاه زنان است .اش حجاب زنان است
اینھا را از جمھوری اسالمی بگیریم، چیز زیادی از آن باقی نمی 

در حیطھ اقتصاد و سایر مسایل و  بویژه اینکھ اگر ما توجھ کنیم،. ماند
مثل بقیھ کشورھای ) جمھوری اسالمی(ھم قوانین بین المللی، اینھا 

سرمایھ داری تابع بانک جھانی اند ،در ایران سرمایھ گذاری می شود 
منتھا با یک .... ،نفت با ھمان سیستم قبل خرید و فروش می شود و 

مذھبی روبرو ھستیم کھ ویژگیھای خودش را  -روبنای تئوکراتیک
 مھمی در افشای بخصوص تشکالت زنان، نقش ،یزنان ایران .دارد

 جمھوری اسالمی در خارج کشور داشتند و نقش مھمی در معرفی
 .اینکھ زنانی در ایران ھستند کھ دارند مبارزه می کنند

 

  آذر از زبان خود                       
 

  ).این متن بر گرفتھ از فیلم كوتاھی است كھ در مراسم ھای یاد بود آذر درخشان نشان داده شد(
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توام شد با ) جریان سبز و انتخابات( ٢٠٠٩سال  
 ٨در ایران من توانستھ بودم  خیزشھای توده ای

ما ھم در پاریس خیلی . را در پاریس فعال کنممارس 
فعالیت داشتیم و نقش مھمی را در صحنھ سیاسی 

ما جریانی بودیم کھ در واقع . پاریس بازی کردیم
مخالف بودیم یعنی برای جریان سبز در ایران تبلیغ 

بلکھ افشاگری می کردیم و از مبارزات . نمی کردیم
  .مردم ایران دفاع می کردیم

نیست کھ بگوییم ھر نیروی سیاسی اگر این طور 
مردم  راه حلش غلط باشد، وقتی وارد صحنھ شود،

بلکھ در واقع بین مدت زمانی کھ . خودشان می فھمند
آن نیرو بھ صحنھ می آید و آلتر ناتیوش را ارائھ می 

تا اینکھ محکوم بھ شکست بودن و قالبی بودن  دھد،
دارد و آن آلترناتیو مشخص شود، فاصلھ ای وجود 

این فاصلھ یعنی بھ ھرز رفتن امیدھا و انرژی 
  .   ھزاران ھزار انسان

بھ  مدتھاست وقتی بھ نقد دوستان خارج کشور
گوش می دھم؛ با جبھھ ای از  فعالیتھای داخل کشور،

ھمین خارج کشوری ھا روبھ رو ھستیم کھ می 
شما در خارج نشستھ اید و دارید در مورد : " گویند

شما اصال نمی دانید آنھا چھ . نویسید آنھا نسخھ می
 .زنید مشکالتی دارند کھ دارید برایشان حرف می

اصال بھ شما چھ ربطی دارد؟ آنھا دارند کار 
. شما ھم کار خودتان را بکنید خودشان را می کنند،

شما خارج کشوری ھستید و می توانید حرفھای تان 
  ".آنھا ھم داخل کشوری را بزنید،

کھ ما بھ دوره ای رسیده ایم کھ  من فکر می کنم
بایستی نقطھ پایانی بھ چنین بحثی کھ ظاھرا محکمھ 
 پسند ولی بھ شدت نادرست و غیر علمی است،

 . بگذاریم
امید . طول بکشد من آنطور نبود کھ اینقدر یبیمار

زمانی کھ بھ من  .بھ زندگی در من خیلی پایین بود
ر خالف اینھا ولی ب.گفتند بیماریم از نوع بد خیم است
بھ نظرم بخشی از آن .من ھنوز دارم زندگی می کنم

مارس  ٨بھ حزبی کھ در آن بودم و بھ سازمان زنان 
برمیگردد و ھمینطور بھ خیلی از دوستانی کھ نھ با 

مارس ولی برای فعالیت من ارزش  ٨حزبند و نھ با 
دادند و من نمی  آنھا ھمھ بھ من امید می. قایلند

یعنی من ھم باید پاسخ می . شان کنمتوانستم ناامید
 بھ امیدشان و بھ سبد سبد محبت بھ اشتیاقشان، دادم،

 ..ھایی کھ می فرستادند

 نوشتهء آذر درخشان» زنان سال صفر«نگاهی به کتاب 

در   )پیکار از تحریریه اندیشه و ( بیب ساعیحگزیده ای از سخنرانی 
  آذر درخشان پوران بازرگان به اهدا جایزه بنیاد مراسم

  
ارزشی   در برخورد بھ این سی سال کارنامھء سیاه جمھوری اسالمی امروز اثر پر

در اختیار داریم کھ بھ قلم آذر درخشان، افت و خیز این مبارزات را قدم بھ قدم بررسی 
  .و تحلیل کرده است

گرفتھ، با  ١٣۵٧د این اثر کھ نام خود را از فیلم مستند تظاھرات زنان در اسفن
را در تمام » زنان سال صفر«رادیکالیسمی کم نظیر، لحظات گوناگون مبارزهء این 

اشکال سیاسی، حقوقی، فرھنگی و ھنری بررسی کرده، با تیزبینی تضادھای نیروھای 
درگیر در این مبارزه، و سیاست ھای آنان را در برخورد بھ مسئلھء زن شکافتھ و 

  .است مورد تحلیل قرار داده
این . آذر درخشان در اثر خود بھ موقعیت ویژهء مبارزات زنان در ایران اشاره دارد

موقعیت ویژه در مسیر پر تالطم تاریخ معاصر ایران برای زنان شرایطی ایجاد کرده کھ 
ما، ھمھء اشکال ستم بر زنان را کھ در جوامع غربی در برھھ ھای گوناگون ظاھر 

مبارزات زنان از میان رفتھ اند، یکجا و ھمزمان در یک شده اند، و بعضاً بھ پاس 
از ال بھ الی کتاب آذر درخشان مثال ھای مشخص این زن . جامعھء مشخص می یابیم

از ستم مناسبات مردساالرانھء قرون وسطائی و فجایع آن، مثل . ستیزی نمایان است
نت جنسی در قوانین حقوقی عھد دقیانوس گرفتھ تا سنگسار کردن، از انواع خشو

جامعھ، خانھ، محیط کار گرفتھ تا بردگی جنسی، خرید و فروش دختران، تجاوز بھ 
زنان، حتی بھ زندانیان زن محکوم بھ اعدام، و باالخره، از بیگاری دھقانی مختص 
جوامع فئودالی گرفتھ تا استثمار کارگران زن، و نیز از خود بیگانگی و تحقیر جنسی 

ھمھء ... ن زنان بھ ماشین جوجھ کشی، و ابزار تمتع جنسیکارمندان زن و تبدیل شد
این نمونھ ھا در جامعھء ما ھر روز زنده است و بھ فجیع ترین شکلی بر زنان اعمال 

  .می گردد
  !این دیگر نھ ستم مضاعف، بلکھ ستم بھ توان ستم است

 ما با این مجموعھ ستم ھا آنچنان ھمھ جانبھ و در ھمھء اشکال ممکن طرفیم کھ
انگار تالش قدرت حاکم این . گوئی در موزه ای از ستم جنسی و طبقاتی قرار داریم

تا با خیال راحت و آسوده در دنیای راکد و . باشد کھ جامعھ را از تاریخ جدا سازد
  . متعفن خود بر زنان ھر آنچھ را کھ می خواھد نازل سازد
پیچیده ای گرد آورده، یعنی  اما آنچھ تمام این ستم ھا را در سنتز خود بھ نحو بسیار

دقیقاً آنھا را در کارکرد خود سنتز کرده است، سیستم سرمایھ داری حاکم در ایران 
است کھ ھر قطرهء این ستم ھا را در چارچوب استحصال و استخراج ارزش اضافی بھ 

  .سودآوری رسانده است
و بر شعلھء آذر درخشان با حوصلھ و مستدل، تمام این ستم ھا را آشکار می کند 

تحلیل ھای آذر آنجا رادیکال و قاطعانھ است کھ . آتش مقاومت پیگیر زنان می دمد
لحظھ ای سیاست بازی ھا و اشک تمساح ھای جناح ھای در قدرت، یا بھ اصطالح 

رھا نکرده و بھ خوبی نشان می دھد کھ ) چھ داخلی و چھ خارجی(اپوزیسیون را 
بھ . یقاً با سرنوشت انقالب ایران گره خورده استو عم. آزادی زنان رفرم بردار نیست
  :انقالب آتی را چگونھ تصویر می کند   گفتھء خود آذر گوش فرادھیم کھ

مبارزات و جنبش ھای اجتماعی . زنان تنھا نیستند] انقالب[بی شک در مسیر "
ر جنبش زنان د. مختلفی ھستند کھ آنان نیز با این نظام طبقاتی مردساالر در مصاف اند

بھ ویژه در کنار نیرویی کھ ھیچ منفعتی در حفظ ھیچ شکلی از . کنار آنھا قرار دارد
این دو نیرو متحد استراتژیک یکدیگر . ستم و استثمار ندارد، یعنی طبقھء کارگر

نھ زنان بدون انقالب می توانند بھ رھائی دست یابند، نھ ھیچ . محسوب می شوند
بھ پیروزی دست یابد؛ چرا کھ قیود ستم و انقالبی بدون شرکت زنان می تواند 

نابرابری بر دست و پای زنان، حلقھ ھای ھمان زنجیری ست کھ ھمھء ستم دیدگان را 
    )۵۵صفحھ  -زنان سال صفر( ."بھ بند کشیده است
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  معرفی کتاب زنان سال صفر 
  !"تضمینی برای حفظ آینده است وفاداری بھ گذشتھ، خود"

  "در غروبی ابدی"فروغ فرخزاد نقل شده در كتاب 

  پرند  تورج 
 -قبل از ھر چیز محصول مبارزات سیاسی " زنان سال صفر"كتاب 
م و سازمان زنان  .ل .در حزب كمونیست ایران م(متشكل  عملی

. و تالشھای نظری آذر درخشان در جنبش زنان است )ھشت مارس
این كتاب نشان از شكوفایی سیاسی زنی است كھ بیدریغ بھ انقالب و 

بویژه   -كمونیسم وفا داشت و بھ ھمین خاطر از حمایت بیدریغ مردم 
  . برخوردار بود -زنان 

او اغلب . زمان شدشكوفایی سیاسی آذر تقریبا با بیماری اش ھم
مقاالتی كھ در این كتاب بھ چاپ رسیده را در دوران بیماریش 

مقاالت كتاب در عین حال ثبت لحظات، مقاطع، مراحل و . نگاشت
دھھ اول قرن بیست و یكم ی رویدادھایی است كھ جنبش زنان ایران ط

خواننده با خواندن این كتاب با تاریخ جنبش زنان در . از سر گذراند
گذشتھ آشنا می شود و در جریان مسایل كالن سیاسی و وقایع دھھ 

مھمی كھ این جنبش در عرصھ ھای مختلف با آن روبرو شد، قرار 
این مجموعھ، «: ھمانگونھ كھ در مقدمھ كتاب ذكر شد. می گیرد

جنبش زنان نیز ھست، با  ةپنجره ای بھ تاریخ ده سال اخیر مبارز
بھ صحن مبارزه با نظام مردساالر این امید کھ برای زنان جوانی کھ 

  ».حاکم قدم می گذارند، پیشینھ ای از منظر انقالبی ارائھ کند
بر این مجموعھ، نام زنان سال «: گوید یآذر در مقدمھ این كتاب م

صفر را نھادم تا تعھد و وفاداری خود را بھ زنان شرکت کننده در 
عانھ، در زنانی کھ شجا. نشان دھم ١٣۵٧راه پیمایی ھشت مارس 

مقابل فرمان حجاب اجباری خمینی ایستادگی کردند و طی پنج روز 
» .ی قھرمانانھ جنبش نوین زنان ایران را پایھ گذاری کردند                    مبارزه

در جای جای كتاب این وفاداری و تعھد نسبت بھ آن مبارزه بی نظیر 
اداری با روشن این تعھد و وفی در ھم آمیختگ. خوردی و مھم بچشم م

بینی علمی راه را بر ھر گونھ سازش و تسلیم می بندد و منبعی می 
شود برای نقد و افشای بیرحمانھ و دقیق بیراھھ ھایی  كھ در مقابل 

  . جنبش زنان طی دھھ گذشتھ قرار گرفت
مقاالت كتاب در . موضوعات مورد بررسی در این كتاب متنوعند

از بینشھا و جھت گیریھا نسبت بھ . دوازده فصل دستھ بندی شده اند
روزه  ۵ی مسئلھ زن شروع شده با جمعبندی از كارزار و راھپیمای

زنان در شھرھای اروپا علیھ كلیھ قوانین زن ستیز جمھوری اسالمی 
زنان در اقتصاد، فصلھای دیگر بھ موضوعاتی چون . یابدی پایان م

آثار ھنری،  فرھنك و قوانین، مسئلھ حجاب، خشونت علیھ زنان، نقد
، ٨٨افشای دولت و اصالح طلبان، زنان و جنگ، زنان و جنبش 

اختصاص یافتھ  زندانی سیاسی زن و جدالھای فكری در جنبش زنان
  . است
آذر در پرتو ایده ھای نو و كنكاشھای فكری تازه، پرتوی جدید بر    

روزه زنان  ۵او در جمعبندی از تظاھرات . اندازدی مبارزات زنان م
ی علیھ حجاب اجباری بر نكتھ انتقادی بسیار مھم و اساسی تاكید م

جنبش زنان می رفت كھ آغاز یك انقالب اجتماعی واقعی «. كند
 این در آتشفشان«كمونیستھا و انقالبیون  اما بسیاری از» شود

 ».در این جنبش نمی دیدند نطفھ دنیای جدید را نیروی انفجاری

  
  
  
  
  

تحلیل آذر از رابطھ قوانین، اقتصاد و فرھنگ با موقعیت زنان 
ایران از پشتوانھ نظری غنی برخوردار بوده و حاوی نكات تئوریك 

تالش او در عمق بخشیدن بھ مباحث تئوریك در مورد . ژرف است
در . دالیل اعمال اشكال گوناگون خشونت علیھ زنان ستودنی است

می دانم کھ بسیاری ازاین «: رد كھعین اینكھ با فروتنی اذعان دا
ھا و  مقاالت مھر زمان را بر خود دارد و این بھ معنی محدودیت

بسیاری از مقاالت با دید امروز طور دیگری نوشتھ . کمبودھاست
ولی کمبودھا نیز بخشی از تاریخ اند و روند رشد فکری . شد مي

مایش جنبش زنان و بھ ویژه جریانی کھ من بخشی از آنم را بھ ن
  » .گذارند مي

بیراھھ ھایی كھ توسط . افشای بیراھھ ھا فصل برجستھ كتاب است
آذر در . زنان اصالح طلب در مقابل جنبش زنان قرار داده شد

شرایطی بھ افشای نظرات آنھا پرداخت كھ بسیاری تحت تاثیر زرق 
امروزه با گذشت سالھا، . و برق اصالح طلبی قرار گرفتھ بودند

رمورد آینده جریان اصالح طلبی و نتایج سیاسی عملی بحثھای او د
او بر این حقیقت . نظریاتشان حالت پیشگویانھ بھ خود گرفتھ است

كمپین یك میلیون امضا در ایران را باید بمثابھ پراتیك انگشت نھاد كھ 
  .كرد یدر ایران ارزیابی فمینیسم اسالم

ران بسیار الھام عالوه بر این، متد آذر در نقد و بررسی نظرات دیگ
او در نقد نظرات مخالف  بھ اسنادشان تكیھ می . بخش و راه گشاست
كاود تا مبادا بر پایھ ی نظیر كلیھ اسنادشان را م كند، با دقتی بی

ی او ھمواره در نقد نظرات مخالف تالش م. نادرستی مدعی نقد شود
تمند كند تا بھ دركی ھمھ جانبھ و عمیق از آنھا دست یابد، و با قدر

این راز ماندگاری ھر نقد علمی . ترین استدالالت مقابل پنجھ در افكند
  . است

جایزه بنیاد پوران  ٢٠١٢ماه مارس الزم بھ یادآوری است كھ در 
 "زنان سال صفر"بازرگان در اولین سال تاسیس اش بھ كتاب 

 :آذر در پیامش بھ این بنیاد گفت. اختصاص یافت
بتواند نقشی در پیشبرد مسایل نظری امیدوارم کھ این کتاب «

سیاسی جنبش انقالبی زنان ایفا کند و مورد توجھ نسل جدید انقالبی 
نسل . قرار گیرد تا با مطالعھ اش با تجارب انقالبی نسل ما آشنا شوند

ما تکیھ زنند و افقھای دور دست  جدیدی کھ امیدوارم بر شانھ ھای
سیم کنند و  بھتر از ما را بھتر از ما ببینند و بھتر از ما تر

مبارزاتشان را در آن جھت پیش برند و شاھد فتح قلھ ھای جدید 
بویژه  - كتاب زنان سال صفر را باید خواند و بھ دیگران  ».باشند

  . .شناساند - زنان نسل جوان 
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 اعی شکوهمند،دو 

  !مراسمی بیاد ماندنی                      

  

  گزارش از مراسم تدوفین –بخش اول 
 آذر رفیق پیکرِ  ی بدرقھ مراسمِ  ژوئن، ٨ جمعھ روز صبح

 پرالشز در او با وداع مراسمِ  و )مالیری علی مھری( درخشان
 برگزار ی كمیتھ دعوت بھ صبح، ١٠ ساعت حوالی از .شد انجام
 و یاران درخشان، آذر رفیق بزرگداشت و تدفین مراسم كننده

 مختلف، گروھھای و نھادھا سازمانھا، و احزاب از آذر دوستداران
 زنان سازمان فعالین و او حزبی رفقای سیاسی، مستقل شخصیتھای

 میدانِ  - پرالشز شرقیِ  ورودیِ  در برابرِ  در تدریج بھ مارس ھشت
 کشورھای از جھان، ی چھارگوشھ از افراد. شدند جمع  -گامبتا

 و بودند رسانده پرالشز بھ را خود کانادا و آمریکا اروپایی، مختلفِ 
 عرب، كرد، ترك، ایرانی،( کنندگان شرکت ملیتی چند ترکیبِ 

 داشت انترناسیونالیستی ازھمبستگی نشان )فرانسوی و آمریكایی
. ً  تجمع، محلِ  بھ رسیدن محضِ  بھ کنندگان شرکت اكثریت تقریبا

 .بستند گردن بھ سرخی شالِ 
 سرخ ستارھای بھ منقش مشکیِ  کالھھای با جوانان فعالِ  حضورِ 
 در نظمی با و بودند تکاپو در جدی و غمگین آنان .بود برجستھ
 برداری، فیلم و خبر ی تھیھ. بردند می پیش را امور خور،

 بر عمدتا صف، نظم  حفظِ  و مسیر در جمعیت ھدایت سرودخوانی،
 یبرگزار ی کمیتھ با ھمکاری در کھ بود جوانان این ی عھده
   .بود داده مراسم بھ خاصی ی جلوه پاریس، در مراسم
  حامل ماشینِ  درمعیت کنندگان شرکت صبح، نیم و ده ساعت حوالی

  مقابل در. كرد حركت کموناردھا دیوارِ  سمتِ  بھ آذر، رفیق پیکرِ 
 سر را انترناسیونال سرود نفره، ٢۵٠جمعیت کموناردھا، دیوارِ  
 .كرد عھد تجدید آذر رفیق و كموناردھا میان مشترك آرمان با و داد

 در و افتاد راه بھ وی پیکر سوزاندنِ  مخصوصِ  سالنِ  سمتِ  بھ سپس
 .كرد تجمع آن ورودی در برابر
 خانواده اعضای از ترکیبی توسط سالن درون بھ آذر تابوت حمل
 زدن دست با كھ گرفت صورت انقالبی زنان و رفقا دیگر و آذر
 خواننده توسط انترناسیونال سرود زنده اجرای و حضار ھای

 .شد ھمراه "پوشن ویرجینی" فرانسوی

 :گفت وداع آذر با زیبایی متن خواندن با پرنیان لیال

 دادیم دست از ما
 را مغرورمان سپیدار
 را مان سرفراز بید
 دادیم دست از ما

 را مان پرواز بلند عقاب
 کوه ستیغ بر کھ
 .داشت سرخ منزل بیرقی گوشھ بر

  آذر رفیق بدرود
  بدرود
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 عظیم حسرتی با آمیختھ
 سپاریم می سرخ ھای شعلھ بھ ترا

 گذاریم می امانت بھ کموناردھا نزد را خاکسترت
 دھیم می قرار شان آیینھ مقابل در ای آیینھ
 .شود ساختھ ابدیتی مان مشترک آرمان از تا

 آذر رفیق بدرود
 بدرود
 کارزارھا توفنده غریو در
 آذرخشھا و آتشھا میانھ در
 برگزیدی را انقالب سرخ راه آگاھانھ تو

 نھادی گام مسیرش در افتخار با و سنجیده
 نھفتھ دل در را جنگل ھزاران امید کھ بودی بذری تو

 .داشت
 شبھا ترین تلخ یاد بھ بگذار

 روزھا ترینزشورانگی
 نشدنی فراموش ایامی یاد بھ
 بسراییم را انقالب و رھایی آھنگ باز
 آذر رفیق بدرود
 بدرود
 سرودی را زندگی ھای ترانھ ترین زیبا تو

 کشیدی تصویر بھ را امیدھا زیباترین
 نھادی سر پشت را شده تعیین مرزھای
 ساختی پلی زدی، کنار را دیوارھا

 باشی زنان با ھمراه صبور، ھمدمی تا
 دھی بال و پر شان رھایی شوق بھ و
 برآیی خفتھ آرزوھای جستجوی بھ و

 آذر رفیق بدرود
 بدرود
 نھاد جای بر فراوان دردی و غم ات رفتن شک بی

 کرد تحمیل ما بر بزرگ رنجی
 ناپذیرت خستگی مقاومت و پشتکار اما
 خروشت و جوش پر تالش

 پایدارت دستاوردھای

  
 واالیت سادگی
 ات جانبھ چند خالقیت
 ات سخاوتمندانھ شور
 پلَشتی و زشتی بھ پروایت بی تھاجم
 دھد می قوت ما بھ
 تیز زبان نگذاریم تا

 .شود خاموش ھرگز ایران زنان
 آذر رفیق بدرود
  بدرود
 توفان و تندر ای
 طغیان و شورش ای
 ایران زنان صدای ای
 آسوده لبخندی با تو
 ھمیشھ برای
 نھادی گام مان رویاھای سرزمین بھ
 مان، رویاھای در

 نمایی می رخ شکوھمند و درخشان شجاع، ھمواره
 تو ھای سرکشی یاد

 تو نبردھای خاطره
 روشنگریھا و کاوشگریھا یادآوری

 تو چشیدنھای نوین افکار طعم و
 استثمار و ستم تحمل در تو ھای ناشکیبایی خاطره
 سرود پر فرداھای در
 شکوفنده ھای گل از سرشار باغھای در

 ماست با ھمواره
 آذر رفیق بدرود
 بدرود
 شماریم می بر را گذشتھ افتخارات تو خاطره با
 .آفرینیم می جدید افتخارھای ات سرخ میراث بر تکیھ با و
 .داریم می بپا درخشان آذرھای و

 بدرود

 و لنون جان "!كن تصور" ترانھ زنده اجرای با بدرود، این از پس
 كوره آتش بھ آذر رفیق پیكر حضار، ممتد ھای زدن كف صدای
  .شد سپرده
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 بھ را جسدش خاکستر آذر ی خانواده ظھر، از بعد سھ ساعت حوالی
 و رفقا از طوالنی صفی كھ حالی در كرد، حمل ابدیش آرامگاه سوی
 کھ وی مزارِ  بر .كرد می ھمراھی را آنھا داران، دوست و یاران
 سرود جمعیت  است، چپ تبعیدی ایرانیان دیگر با مشترک مزاری
  .گفت وداع و كرد عھد تجدید او با خوان

 درخشان آذر رفیق گرامیداشت از گزارش – دوم بخش
 كھ شد آغاز ھایی كلیپ پخش با ١٩ ساعتِ  از یادمان برنامھ ی

  .ماندگار است ھای ترانھ بر آذر رفیق صدای با ھای دكلمھ

نوشتھ  و آذر از عكسھایی با جوان رفقای توسط سالن قبل ساعتی از
 چیدمان .بود شده تزیین پالكاردھای مختلف و گل با ھمراه او از ھایی
 ستاره بصورت كھ گلی دستھ میان در دیگر پوسترھای و آذر پوستر
 بزرگ گل دستھ و )م ل م (ایران كمونیست جانب حزب از سرخ

با  ھمراه بود شده تھیھ مارس ھشت زنان سازمان توسط كھ دیگری
 شخصیتھای و نھادھا و احزاب طرف از كھ شماری بی ھای گل دستھ

 .بود داده ای ویژه ی جلوه سالن بھ بود شده ارسال مختلف
 برنامھ مجری قادری سھیال توسط سكوت دقیقھ یك اعالن با مراسم

 معرفی در او  .شد آغاز رسمی طور بھ آذر، نزدیك دوستان از و
  .گیریم جشن را آذر زندگی امشب تا ایم شده جمع ھم دور گفت برنامھ
سیروان  شھاب توسط) م .ل .م( ایران كمونیست حزب پیام سپس

 بر پیام این در .شد خوانده
 ھای قابلیت و خصوصیات

 كمونیستی و انقالبی
 آذری :شد گفتھ و آذرتاكید
 کھ حزبی و شناسیم می کھ
 اساسا بود عضوش او

 ھستند دورانی ی برآمده
 کمونیستھا ی اتحادیھ کھ
 سر خویش خاکستر« از

 را پیشروی راه و برآورده
 پرپیچ ھای گذرگاه میان از

 در رایج دیدگاھھای از اتحادیھ  ی جسورانھ گسست. گشود می خم و
 آذر. داشت سزا بھ نقشی آذر شکوفائی در کھ بود زنستم بر  مورد
  یاری نیز آن تعمیق بھ و شد خط این ماھر و دانا مبلغِ  و آور پیام
  » .رساند

   شاعر " شیركوبیكس "از شعری قادری سھیال پیام این از پس 
 :كرد دكلمھ را ُکرد 

   سوخت کھ درخت« 
  نوشت باغ برای گریھ از دیوانی دودش
 سوخت کھ باغ

  
 نوشت کوه برای غمناک داستانی دودش
 سوخت کھ کوه
 نوشت دھکده برای آلود اشک ای نامھ دودش
 سوخت کھ دھکده
 نوشت شھر برای ای تراژدی دودش
 ھم شھر در
 را شھر و دھکده باغ، درخت، زیبایی کھ بود زنی
 داشت قامتش و چشم و دل در
 سوزاند آزادی برای را خود زن کھ گاه آن و

 »نوشت سرزمینم برای پایان بی داستانی دودش
 عاطفھ توسط) افغانستان – ایران مارس ھشت سازمان( پیام سپس
 این در .شد خوانده كشمیری

 آذر نقش بھ اشاره ضمن پیام
 در مختلف مبارزات در

 تاكید كشور از خارج صحنھ
 دل بر سریع مھرآذر :كھ شد
 با کھ آنجا نشست می زنان
 می شرح ساده و شیوا زبانی
» زن« را زنان کھ ستمی داد،

 میآید، کجا از و کرده چیست
 این پنھان زوایای کھ زمانی
 پای این رد و برھنھ را ستمگری این ظریف و موذیانھ اشکال و ستم
 وحتی زوایا ترین پنھان وتا معصوم نقابھای پشت در را بشری ننگ
 نظام کار جامع  روش طور بھ تا میکرد دنبال زنان خود در

 مصالحھ بی و ماھرانھ چھ و دھد نشان را پدرساالری و مردساالری
 عوض را مان دنیای و استواررا  نبردمان جبھھ و میزد ھا نشانھ بر

 و داشت زنان بخش رھائی نیروی بھ انگیزی شگفت اعتماد. میکرد
 شود منفجر اگر کھ ساختھ باروتی انبار از زنان؛ ستم بود معتقد
 تو و کند جاروب زمین روی از را طبقاتی نظامھای ی ھمھ میتواند
 نمی سوگت در فقط رفقایت و یاران کھ بودی خوشبختی آذر زن
 چھ تو .می گیرند جشن سرفرازی با نیز را تو زندگی بلکھ .نشینند

 مھر و عشق و دشمنان نفرت و خشم توانستی کھ بودی خوشبخت
 است پنجرھای ای کھ برافروختھ را ھایھ شعل؛ برانگیزی را مردمان
 آذرمان. آینده بزرگ پیکارھای بخش گرمی و روشنائی بھ رو

 متعلق و .ھستی مردم صدای. ھستی زنان صدای تو کھ است اینگونھ
  . جھان و ایران گوشھ ھر در مبارزھای ھر بھ

 "ھنوز" نام بھ شعری قادری سھیال ،مارس ھشت پیام خواندن از پس
 بود، سروده آذر یاد بھسماكار عباس انقالبی  نویسنده و شاعر كھ را 

  . كرد دكلمھ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 بھ حضار از و خواند پیامی خانواده طرف از نیز آذر خواھر پری
  .کرد پافشاری وی ادامھ راه بر و كرد تشكر مراسم در شركت خاطر
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 نزدیکِ دوستِ  ستوده، زھره

 را آذر زندگیِ  از فرازھایی آذر
 بیان بود کرده تجربھ او با کھ
 از پیام خود انتھای در. کرد

 سرودِ  كھ خواست جمعیت
 دایھ" لری فولکلورِ  ی رزمنده
 موردِ  کھ "جنگھ وقتِ  دایھ
جمعی  را بود آذر ی عالقھ
 خوانی سرود این .كنند اجرا

 در بھ تنھا از را خستگی و داد برنامھ بھ دیگری ھوایی و حال جمعی
  .ُبرد
 ھایی برش آن در کھ شد پخش آذر از زیبایی کلیپِ  بعد، قسمتِ  در
 تمامی تقریبا .كشیده شد تصویر بھ وی مبارزاتی زندگی و افكار از

 زمین روی دیگر برخی و بود شده ُپر کنندگان شرکت توسط سالن
 .بودند ایستاده راھرو در یا نشستھ

 دیوید خوانی شعر با مراسم
 زبان انگلیسی انقالبی شاعر وورد
 و "سامسون" شعر او .یافت ادامھ

 و جالب طرز را بھ "اتیكا زندان"
 ی جمھ تر. كرد اجرا زیبایی
 حضار اختیار در ھمزمان شعرھا
 با دیوید ی برنامھ .گرفت قرار

 کنندگان شرکت استقباِل شدیدِ 
 .شد روبرو

 مناسبت بھ كھ نھادھایی و احزاب كلیھ از بردن نام با قادری سھیال
  .كرد تشكر آنان از بودند، داده پیام آذر درگذشت

 پیامی آمریکا انقالبیِ  کمونیستِ  حزبِ  فعالینِ  از "بورا رابرت" رفیق
 لو مری" طرفِ  از را

 ھمرزم آمریکاییِ  "گرینبرگ
 این ی ترجمھ خواند را آذر
 قرار حضار اختیارِ  در پیام

 عمقِ  کھ پیامی .گرفت
 یانقالب احساساتِ 

 بھ نسبت را انترناسیونالیستی
   .میکرد بیان آذر

 حزب مركزی كمیتھ ی ویژه پیام زاده تیمور نصرت او از پس
 در او .خواند را آذر بزرگداشت برنامھ مناسبت بھ ایران كمونیست

 :كھ كرد تاكید پیامش
 بھ را کشیده بند بھ را زنان کھ اجتماعی روابط کمونیست زنان
 توضیح ستمدیده «زنان بھ میکنند تالش زنان این. طلبند می مصاف
 قدر این او جایگاه آن در کھ چیست اجتماعی روابط این راز کھ دھند
 یک بھ متصل چطوری اجتماعی این روابط کھ این و است دست فرو
 داری سرمایھ نظام ھمان کھ باشد می استثمارگرانھ تولیدی روابط
 فرودستی بھ برخورد آذردر رفیق عزیمت نقطھ حال در عین .است
 بی رحم شالق کھ نیست جھت بی. بود انقالب موضع از زنان

 بودند تالش در عبث بھ کھ آنانی آورد، فرود کمپینیان بر را انتقادش
 پر را آنان کنندگان و سرکوب صفر سال زنان میان عمیق دره کھ
 کھ است باور  این بر عمیقا کھ است انقالب موضع از درست و .کنند
 اجتماعی انقالب کردنشان متحول و جامعھ کردن اکثریت متحد بدون
 از یکی شاید طلبانھ وحدت روحیھ این. داد سازمان توان نمی را

  .بود آذر رفیق خصوصیات ترین برجستھ
  .داد جلسھ بھ ویژه آھنگی ضرب دف نواختن با جعفرامیری رفیق
 -دسوزا رادا دكتر پیام از گزیدھای فراز فریدا او از پس

  
 جنبش فعال و ھندی فمینیست

 از شركت و گلوبالیزاسیون ضد
 كارزار راھپیمایی در كنندگان

 لغو علیھ زنان ی روزه پنج
 قرائت ؛ راآمیز تبعیض قوانین
 پسر ازقرائت فریدا، پیش .كرد
 و احترام ادای بھ دسوزا رادا
 فریدا. پرداخت ھمدردی ابراز
 را"اروپا در - مانیفست انقالبی گروه" پیام از گزیدھای ھمچنین فراز
 .خواند
 صالحی محمود و زاده صالح نجیبھ مشترك پیام مجاوریان مھشید

 در آنان. خواند برای حضار را ایران كارگری جنبش سرشناس فعال
 مدافعان و مبارزان از یکی" آذر كھ بودند كرده تاكید خود پیام

 نیمی کھ بود زنان ویژه بھ و و ستمدیده محروم انسانھای سرسخت
 استثمار و ستم و ظلم مورد مضاعف طور بھ و ھستند جامعھ از

  ".دارند قرار و مردساالری سرمایھ
 خود احساس و پرشور پیام افغانستانی زنان سوی از شمس اھرهط
 :كرد تاكید او .كرد ارائھ را
 زندگی كھ ھدف را مبارزه آذر
 خشونت و بود داده قرار اش

 مردم برابر در را خودکامگان
 ھیچگاه و کشید می چالش بھ
 احدی با باورھایش سر بر

 بھ اعتقاد از و نکرد معاملھ
 طبقھ بدون جامعھ و کمونیسم
  .نداشت  بر دست ای لحظھ
 و .خواند را کردستان در کارگر زنان مستقل جمعیت پیام بیان، سپس
 دختران از ای عده پیام كرد كھ قرائت امیرخیزی فریبا را پیام آخرین
 دیدارت ھمیشگی حسرت کنار در عزیز، آذر ":بود ایران از دانشجو

 تو کھ ھمانگونھ نبودنت، سخت اندوه کنار در مانده و باقی برایمان کھ
 بار کولھ و خیزیم می بر باشند، ھم دیگران کھ خواستی و بودی

 غیر توقف کھ چرا  .میبندیم دوش بر ھمیشھ از محکمتر مبارزه را
 کھ کھ دخترانی امید" .است وظیفھ دشواری انسان" و است ممکن
 رھا را آنھا ای لحظھ عملت و فکرت و تپید می برایشان قلبت

  ".جنس درخشان از شوند آذرھایی نمیکرد،ھمھ
 ماندانا فالمینگوی رقص و آواز ای دقیقھ ٢٠ مراسم برنامھ، آخرین

 كولی میان در و آواز رقص این زادگاه كھ كرد اشاره ماندانا. بود
 تبعید و آوارگان ی ھمھ بھ متعلق را آن و است اسپانیا جنوب ھای

 دیدارش تنھا بھ میکرد اجرا کھ ھاییترانھ  میانِ  در او. دانست شدگان
 ی عالقھ باعث کوتاه برخوردِ  ھمان چگونھ اینکھ و کرد اشاره آذر با
 .داشت عالقھ زیستن و زندگی بھ کھ آذری بود، آذر شده بھ او

 سرود خواندن و حضار از قادری سھیال تشكر با مراسم
 .یافت پایان آذر افتخار بھ زدن دست و انترناسیونال

 آذر افتخار بھ شرابی ساده، غذایی صرف با برنامھ پایان از پس
 رھایی، ھای دی ترانھ سی مراسم در كنندگان شركت بھ. شد نوشیده

 كھ ای جزوه و برداشت در را آذر نظرات از ای گزیده كھ جزوھای
 .شد داده ھدیھ بود، شده گرد آوری آن در رسیده ھای پیام كلیھ
 بھ را پرواز " فیلم دیِ  وی دی و ،"صفر سالِ  زنانِ " كتاب میز
 .گرفت قرار زیادی استقبال مورد "! بسپار خاطر

 خود مالی كمكھای اھدای با كنون تا مراسم در كنندگان شركت
 كرده تامین مراسم را این ھای ھزینھ درصد ۶٠ )یورو ٨۵٠٠ حدود(
 .اند

 درخشان آذر رفیق بزرگداشت و تدفین مراسم یبرگزار كمیتھ
  . ٢٠١٢ ژوئن 15 جمعھ  – پاریس
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  وداع با آذر 

  كھ آذر از میان ما رفت  یروز گزارشِ 
  

  شھاب سیروان

  
ھا ساعت دو پنجاه و پنج دقیقھ صبح شنبھ، رفیق آذر آخرین نفس

  . را كشید
چپ و  زنانِ  در سمینارِ  مندانشعالقھكھ  یبدنش را با پرچم قرمز

ی رو. ھامبورگ بھ افتخار او امضا كرده بودند، پوشاندیم- كمونیست
 ،كھ ھیچ یزندگ پایت در ساحلِ  رفیق آذر ردّ " :نوشتھ شده بود پرچم

 یچند ساعت ."ھمیشھ جاودانھ و ماندگار است یزندگ در مركزِ 
نفر از رفقا، یاران و آشنایان و  یظھر حدود س یحوال. كنارش بودیم

 نِ نخست مت. دور او حلقھ زدیم ایدقیقھآذر چند  یخانواده یاعضا
نیمھ شب، ما : "از رفقا خوانده شد یبا این مضمون توسط یك یكوتاھ
كمونیست،  یزن. را از كف دادیم یقدربسیار عزیز و گران رفیقِ 
بشریت را در سر  یھمھ یآزاد یانترناسیونالیست كھ آرزو یمبارز

   ".زنان بود یِ رھای راهِ  پیگیرِ  یداشت و رزمنده
 یمبارزه تا آخر شجاعانھ جنگید، از پا یھادر تمام جبھھ یمھر

دلیرانھ مقاومت  یآخر در مقابل بیمار ینایستاد، ناامید نشد؛ تا لحظھ
  .كرد

دوست داشت، قلبش بزرگ بود، افقش گسترده و  را عمیقاً  یاو زندگ
  .یزندگیش شكوفا و سرشار از طراوت و شاد

كنید، مبارزه  ینكنید، زندگ یپس از مرگم عزادارگفت یھمواره م
  !بزرگ یآرزوھا تحققِ  دنبالِ كنید و شاد باشید و بھ

را از  یربار و معنادارو پُ  یعال یآذر شانس آن را داشت كھ زندگ
باشد این . بخش شدیرھای ییاز ھمین رو بدل بھ الگو. سر بگذراند

 .ھمھ فراگیر كنیم الگو را در میانِ 
  

  
است كھ در این لحظات سخت كنار ھم ھستیم  یوقتخوش یجا

این غم و  ھم بگذاریم و گریھ كنیم و بارِ ی ھاتوانیم سر بر شانھیو م
  .سنگین را با یكدیگر تقسیم كنیم اندوهِ 
 ش، یادِ یھایلبخندھا و مھربان او، یادِ  یِ زندگ ییاد و خاطره"
واره زنده نگھ ھمبزرگش را  یداریم و آرزوھا یھایش را گرامیشاد
  .   "داریم

كوتاه یك دقیقھ سكوت بھ احترام او صورت  یِ رانپس از این سخن
او دست زدیم  یگرفت، سرود انترناسیونال خوانده شد و در خاتمھ برا

  . با او وداع كرد ایو ھر یك از رفقا با بوسھ
در ھمین روز رفتیم، كھ  رالشزپِ بھ  یجمعصورِت بھ ،بعد از آن

 كمونِ  دارانِ با پرچم آذر با جمع دوست. سالگرد كمون بود یبرنامھ
. كموناردھا رسیدیم یكردیم و بھ قطعھ یپاریس سرودخوانان راھپیمای

یك زن كمونیست امروز اعالم شد كھ کننده گان توسط برگزاردر آنجا 
ھای گِل سرِخ روی پیکِر آذر را بھ و ما نیز شاخھ درگذشت یایران

  . کھ پاِی دیواِر کموناردھا بگذارندایشان سپردیم 
ھای رفیق پوران بازرگان رفتیم و شاخھ بر سر مزارِ ی سپس جمع

 زِن انقالبِی دیگری نثار ھای سرِخ پیکِر آذر رامانده از گلباقی
ای شده كافھمندان وارِد تماِم عالقھ اتفاقِ  پیمایی، بھدر پایاِن راه. كردیم

  ..كنار ھم بودیم یشیدیم و چند ساعتنو  یبھ افتخار آذر شراب و
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آغاز جلسھ با ادای احترام بھ ھمھ رفقای انقالبی  کھ در میان ما 
  انترناسیونالنیستند و سرود 

  
گونھ آغاز کنم ولی باید ابتدا درگذشت  دوست نداشتم جلسھ را این :آ

بار مسئولیت سنگینی . ی شما رفقا تسلیت بگویم مان را بھ ھمھرفیق
. بار پرکردن جای خالی رفیقی مثل آذر. مان قرار گرفتھ استبردوش

داشت رفیقی کھ االن بین ما نیست ضرورت گبرای ما صرفا بزر
ترین مسائلی کھ نسل ما باید بھ آن  یکی از مھم. تشکیل این جلسھ نبود

واری  اند، سوگسرایی ونوحھ بارمان آورده مایی کھ با ماتم. تاکید بکند
کردن و افسرده شدن در غم از دست دادن این رفیق و آن دیگری و 

داشتی ثابت کنیم کھ جای خالی  چنین بزرگ خواستیم با این! ناامید شدن
شود  تنھا و تنھا مان حس میا کھ با از دست دادن ھر کدام از رفقایر

مباحث امروز ما بھ . با مبارزه و در کنار ھم بودن پر خواھیم نمود
بنابراین . ی جدی مبارزهست برای ورود بھ عرصھ ای نوعی مقدمھ

پردازیم کھ در پروسھ  تر وقت جلسھ را بھ مباحث و نکاتی می بیش
- ست و رفقایی چون آذر تمام طول مبارزه تی ضروریمبارزه کمونیس

  .اندشان بھ آن پرداختھ

  مان گاه نبرد سرخ رفقای بھ پیش
  دو نسِل سرخ

امید و  گی و خفقان، نسل بی گی، نسِل آشفتھ نسِل جنگ و آواره: گفتند
ھای طوالنی و سوال، نسِل صف نسِل بی: سرود، گفتند ترانھ بی بی

  ریشھ، نسِل ارتِش بیست خاطره، بی، نسِل بیھای اخموریخت و قیافھ
میلیونی خاتمی و توھم میلیونی سبز، نسِل  میلیونی خمینی، رای بیست

ی شصتی، افسرده، ی دھھبچھ: سانسوِر تاریخ و سیاست و ھنر، گفتند
گین و قھر،نسل مسجد و حسینیھ و نوحھ، نسل آژیر خطر و خشم
ی فجر و آذین مدارس و ، نسل دھھھای انقالبغنچھ: گفتند. باران بمب

این ھمھ را گفتند و با افسون این ھمھ . گان اسالم دعا بھ جان رزمنده
اعتمادی بھ خود و بھ  دیوار بی. دروغ دیواری برگرد نسل من کشیدند

قدر گفتند تا باورمان شود  آن. آینده، دیوار قھر،  دیوار ناامیدی و یاس
!!! ، تنھا راه رھایی، رای مقلدانھشود، ممکن نیستتوانیم، نمینمی

- پرسشی بپذیریم و سرنھیم، اما ریشھ صحنھ را استادانھ چیدند، تا بی
از . ھای آتشین انقالب سیراب بودترین آاللھھای نسل ما بھ خون سرخ

قد برافراشت، بر .  ھا استوار شدپس این ھمھ دروغ سرانجام ریشھ
ھمھ یاس دستان نسلی را چھ دروغ شورید و در تاریکی این ضد ھر

نسلی سرخ . نسلی کھ توانستھ بود. دانست جست کھ رسم معجزه می
ی ھا گذشتھ بود و تجربھاز گردنھ. کھ تاریخی عظیم نگاشتھ بود

دستان نسل من . روزگاری بس سخت و سرد را در کولھ بار داشت
ھایش را ریشھ. ھرچند دیر،ھرچند دور، بھ چنین دستانی پیوند خورد

 شیی نسلی کھ توانستن براشانھ بھ شانھ. فت و بالیدن آغاز کردیا
 بود و شکست.  جنگ بود و نبرد! سوال نبود، شک نبود، شاید نبود

ی لحظھ اش نھ رویای فردای جھان کھ ھمین تغییر برای. پیروزی
  .بار برای تحقق آن کنونی بود و ستیز خون

 کوشند با زیرو رو کردن میھاست کھ  مان خواندند و سالنسل سیاه
کوشند باورمان  ھاست می سال. ھا سرخی را از یادمان ببرندخاوران

 مان را عوضگان انقالب خمینی ھستیم، ریخت شود کودکان و نوباوه
 ھای سیاه پوشاندندمان تا باورمان شود ما در پوشش. کردند
ھا  طوفانزی پوالدین نسلی کھ ااما اراده. ی تاریخیمواران ھمیشھ سوگ

. دیده شده بود طلسم شوم جانیان را در ھم شکستگذشتھ و آب
اش دست بر کلیت رژیم منحوس والیت !ی انقالب خمینی امیدھای آینده

ھا ھزینھ. ھا زمان برد ضربھ اما کاری بود و ترمیمش سال. اندگشوده
ای جوانھ  کننده داده شد تا درون تاریکِی دروغین، روشنای رھبری

ھای گزافی برای این پیوند ضروری و  ھر دو نسل ھزینھ. زند
مسئولیت بھ . بخش پرداختند و ما با مسئولیتی عظیم روبروییم رھایی

ست بھ فراموشی  دوش کشیدن پرچم رھایی بشر، رویایی کھ دیری
! بر دوش گرفتن بار مسئولیت یاران سرخمان کھ نھ. سپرده شده است

مان باید بر سرعت گامھای. ندگفتند و در آسمان انقالب درخشید
باید دست در دستان . باید دوید. اند دیرمان کرده. دیر کرده ایم. بیفزائیم

ھای نبرد را دیگرباره بھ رنگ سرخ طبقھ  پوالدین نسل انقالب جبھھ
مند و آگاھی این نسل را از  ی ارزشباید تجربھ. مان آذین کنیم جھانی

چنان " امیدِ "سل خود را بھ دستان جوان ن. زیر خاک بیرون کشیم
آنان کھ . کھ توانستندی آنانپا خیزیم برشانھ باید بھ. ای مسلح کنیمتجربھ

شان را  کھ تاریخ آنان. ھای تاریخ را داشتند جسارت گشودن دروازه
  . رحمانھ بھ نقد نشستند بی

کھ درخشیدند و راه   آنان. ھاستآذر درخشان از جنس ھمان ستاره
  .ه را روشن کردندانقالب آیند

-بود کھ در خانواده" مھری علی مالیری"آذر درخشان، ناِم مستعاِر 
ھای جنوِب شھر رشد دنیا آمد و در محلھ کش بھای کارگری و زحمت

ی مشخِص کشان، بھ تجربھدغدغھ و شوِر او بھ رھایِی زحمت. کرد
زندگِی وی اتکا داشت و این شور و حرارت را تا آخرین لحظھ از 

  . دادُعمِر ُپرباِر خویش نشان می
باری از سئوال و خشم نسالِن خود، با کولھ آذر مانند بسیاری از ھم

و با چشمانی باز و جویا بھ خارج از کشور رفت تا با تحصیِل علم و 
دوراِن کوتاِه . چیزان را تغییر دھدگِی بی دانش بتواند بازگردد و زنده

آشنایی با فعالیِن کنفدراسیوِن احیا و تحصیِل او در خارج از کشور بھ 
 چشماِن آذر در این آشنایی و. ھای مبارزاتِی غرب گذشتجنبش

وار رشد کرد کھ چنان باز شد و آگاھِی او چنان جھشمبارزات، آن
 یفعالیِت متشکِل سیاسِی خود را از ھمان روزھا آغاز کرد و تا لحظھ

 ذر در روزھایآ. دانستمرگ، خود را عضوی از یک تشکل می

  گزارش جلسه ی بزرگداشت 
  رفیق آذر درخشان                               

توسط یکی از کمیته های محلی شورای دانشجویان و جوانان 

   ایران چپ 
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ھا ھزار مبارِز ھای تھران بازگشت و ھمراه با دهبھ خیابان ۵٧انقالِب 

پس از سقوط نظاِم سلطنتی آذر ھم مانند . دیگر بھ مبارزه پرداخت
آن دوران، بھ مبارزه علیھ استبداد  یانقالب یھابسیاری از کمونیست

ھا و فعالیت در تشکالِت کارخانھ. تازه بھ قدرت رسیده پرداخت
 یکشان در ھیاِت یکی از اعضای اتحادیھارتباط با کارگران و زحمت

گیرِی قیاِم آمل از جملھ ھای ایران و تالش برای شکلکمونیست
، ۶٠عام ھا و ساِل سرِخ بعد از شروع قتلِ . ھای آذر بودفعالیت

باختِن برادِر جوانش در قیاِم آمل، آذر مجبور شکسِت سربداران و جان
- ماننِد ھزاراِن دیگر، سایھ. با دو فرزنِد کوچکش شد یگِی مخف دهبھ زن

درنھایت مجبور بھ خروج از . ی مرگ بر سِر آذر نیز افکنده شده بود
حضوِر او در خارج از کشور . کشور در شرایِط بسیار دشواری شد

 گاھی و نھ یاد دارند؛ نھ اقامتخوبی بھرا اکثِر رفقا و دوستانش بھ
کرد ی آذر خیلی فرق میبار مسالھاین. شناسایِی مشخصیحتی کارِت 

بخش اصلی و بزرگی از یاران و رفقای .تر بودو بسیار بزرگ
ھمراِه اندک عام شده بودند و آذر بھ ھای دیگر قتلِ سازمانش و سازمان

او باید . دیدی دشوارتری را در برابر خود می اش وظیفھرفقای انقالبی
سازمانش و تبدیِل آن بھ حزب  یتشکیالت - یدر بازسازِی فکر
آذر در تماِم این دوران با . شدوارِد عمل می) م ل م(کمونیست ایران

پشتی عازم سفر بھ شھرھای مختلِف آلمان، بھ اسکاندیناوی، یک کولھ
ھای او در این سفرھا ضمِن انجاِم فعالیت. بود... ترکیھ و پاریس و 

- خوردهگی و امید را در زخم زندهاش، موجی از انرژی و تشکیالتی
آذر در تماِم دوراِن فعالیِت . کردمیگاِن رژیم و جواناِن نسِل جدید بپا
دھی ند و کالً سازمانفمیافتھ و ھدخود بر ضروت فعالیِت سازمان
 ھایی بود کھ بدوِن خجالت از گذشتھتاکید داشت و از جملھ کمونیست

ھ خطاھا و انحرافاِت آن را برمال رحمانکرد و بیو نسِل خود یاد می
و نقِد  ۵٧برای آذر حفظ و تبلیِغ دستاوردھای نسِل انقالبِی . کردمی
دستی ھای دمِ واقع مبارزه بود و از تحلیلھا بھی خطاھای آنرحمانھبی

  .گریزان بود
ای سرخ از آسمان انقالب پیوندمان را با بھ احترام رفیق آذر، ستاره

  .تر خواھیم کرداش عمیقو تجربھ این نسل و آگاھی
  

 :پخش کلیپ الدوز درخشان
http://www.youtube.com/watch?v=FKJsk9Ac2sY
&feature=relmfu   

  
خواھم وقت رفقا را بگیرم تنھا شعری از شاملو  من زیاد نمی :ع
خوانم و بعد پیام شورا دانشجویان و جوانان را کھ برای مراسم  می

تنھا . کنم بزرگداشت رفیق آذر ارسال شده است، برای رفقا قرائت می
مان برای  ھای ھا مراسم خواھم این نکتھ را بگویم کھ ما کمونیست می

مان  طور کھ رفیق ھمان. مان نیز متفاوت استرفتھعزیزان از دست 
داشت جز انرژی گرفتن برای تداوم راه مبارزه و  نیز گفت این بزرگ

دیدیم کھ آذر و . جز عزم جزم کردن برای ادامھ دادن آن راه نیست
ترین روزھای خمیده  نسل آذر بعد از شکست یک انقالب و در سیاه

ر و روستا بھ روستا حرکت طور شھر بھ شھ شدن پشت یک نسل چھ
این . کردند و جنبش را بھ وزن و سھم خودشان دوباره احیا کردند

. نسل بھ لحاظ بیولوژیکی کم کم بھ اتمام خود نزدیک میشود
طور  بینیم چھباوضعیتی کھ در نقاط مختلف دنیا حاکم است و ما می

و ھای میلیونی ابزاری برای ارتجاع قیام ھا و جنبش ھا و انقالب
شوند، ما دیدیم کھ در مصرو سوریھ و لیبی و تونس امپریالیزم می

کرد  ھایی کھ روزگاری جھانی را زیرو رو میطورتوانستند جنبش چھ
انداختند  را بھ و منافع امپریالیست ھا و مرتجعین را بھ خطر می

 نسل ماست کھ باید این بار و این پرچم و این. راحتی مال خود بکنند
  .دوش بگیرد و وارد عرصھ مبارزه شود سالح را بھ

  
 سازند غافالن ھم

 دیزا تنھا طوفان کودکان ناھمگون می
 ھ سانانندیساز سا ھم

 محتاط در مرزھای آفتاب
 گانند گان مرده ئت زندهیدرھ
 ا افکنانندینان دل بھ دریو 

  ھا بھ پای دارنده آتش
 ش مرگیشاپیگانی پ زنده

 دوشادوش مرگ
 سپس کھ با مرگھماره زنده از آن 

 ستھ بودندیھمواره بدان نام کھ ز
 گذرد سار و سرافکنده می کھ تباھی از درگاه بلند خاطرشان شرم

 کاشفان چشمھ،
 کاشفان فروتن شوکران

 ھا گان شادی در مجری آتشفشان ندهیجو
 کاله درد بازان لبخند در شب شعبده

 تر از شادی با جا پایی ژرف
 گان در گذرگاه پرنده

 ستندیا می برابر تندردر 
  رندیم کنند و می خانھ را روشن می

 
من این شعر را اواخر سال گذشتھ نھ برای رفیق آذر بلکھ  :رفیق ر

مان کھ در  اند برای نسل قبلی برای تمامی کسانی کھ مبارزه کرده
  .کنم ام و آن را بھ رفیق آذر تقدیم می اند گفتھ انقالب نقش داشتھ

  دارندمردمان شھر بھ یاد 
  از ھمان روز کھ با ھم 

  غرور زمین دفن کردیم ھای مرده را در کالغ
  ی آفتاب گذشتیماز تناقِض حضور و دغدغھ

  تا بھ شعور ولگرد کوچھ ھا بگوییم
  راز کبوتر چیست
  ی جوان یک آرزوما از عبور ھمھمھ
  ھای شھرپریدیم ازخفتگی پشت بام
  ھا گفتیم و بھ گوش قاصدک
  وھم خشک زمان کوچ کننداز تشعشع خیال و 

  ما فسخ حادثھ را از شروع سرد مرگ
  ھامان دیدیم در وحشت خواب 

  و سکوت سیال خشم را در امیدھای متروک
  تمنا

  تمنای یک صدا کھ نبض کوچھ بود
  و باوری
  شاید

  شاید 
 یگانھ سرود آزادی

 
 .٢٠١٢ژوئن  ٩ 

http://www.youtube.com/watch?v=FKJsk9Ac2sY
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  در جلسھ بزرگداشت مراسم یادمان آذر در فرانكفورت یپیام بھرام قدیم            ماندگارش خاطره و آذر

 كرده مكان نقل فرانكفورت بھ ١٩٨٠ھاى سال اواخر در دارم یاد بھ
 ایست نام بھ بود ساختمانى دانشگاه، غذاخورى روى بھ رو. بودم

 سیاسى نیروھاى آن در كھ) دانشجویان المللى بین مالقات محل مخفف(
 سیاسى جریانات از بسیارى زمان آن .كردند مى گزار بر جلسھ ایرانى

 میز این ادامھ. گذاشتند مى كتاب میز دانشگاه ورودى محوطھ در
ً  سنت یك بھ دیگر كھ گذارى  بھ ھنوز است، شده بدل سالھ پنجاه تقریبا
 دانشگاه در جمعھ روزھاى در جریانات و افراد برخى ھمت

 نیز پیكار سازمان سابق فعالین ما، زمان آن در .برپاست فرانكفورت
 .داشتیم را خودمان میز

 در گاھى .باشم شده آشنا منزا ھمین در آذر رفیق با بار اولین شاید
 حق مینا(نسرین رفیق با كھ آید مى یادم .دیدیم مى را یكدیگر جلسات
 كنار در تظاھرات چند در ھا بعد .شدم آشنا مكان ھمین در ھم )شناس
 .داشتیم شركت ھم
 ١٩٩١ سال در جملھ از بود، زیاد آلمان در تظاھرات نوع این از

 ایران نفت ملى شركت و توسن شركت ھنرى برنامھء علیھ راھپیمایى
 مى نشان را آلمان و ایران ھاى رژیم ھمكارى كھ دوسلدرف شھر در
 چند برگزارى باعث كھ ٢٠٠٠ ژوئن در آلمان بھ خاتمى سفر یا داد،

 آوریل در برلین كنفرانس مناسبت بھ ھمچنین. شد اعتراضى آكسیون
 چپ نیروھاى و بود آن اصلى سازمانده سبزھا حزب كھ ٢٠٠٠ سال

 خارج در اعتراضات این سبد سر گل اما. زدند شاھكار آن در ایرانى
 »اسالمى مجازات و نابرابر قوانین لغو براى زنان كارزار«كشور، از
 نظیرى كم و گسترده كارزار چنین. برگزارشد ھلند و آلمان در كھ بود

 ً  نقش آذر حال این با است، پذیر امكان جمعى ھمكارى با فقط مسلما
 .داشت آكسیون این موفقیت و دھى سازمان در اى كننده تعیین
 آزادیبخش زاپاتیستى ارتش وقتى ٢٠٠٨ سال تابستان در آید مى یادم
 فستیوال نخستین» در شركت بھ را دارى سرمایھ ضد نیروھاى ملى،
 داشت باران فصل كرد، دعوت مكزیك بھ «سزاوار خشم المللى بین
 بھ صدایى ھیچ خوابیدم مى آلونكى در الكندونا، جنگل در .شد مى تمام
. شیروانى حلب بر باران قطرات آھنگ ضرب مگر رسید، نمى گوش
 این و ھستم، زاپاتیستى منطقھء در كھ آورد مى یاد بھ باران صداى
 نمى میھن مبارزه كھ آورد مى یاد بھ .نیست مازندران باران باران،
 .نیست تنھا كس ھیچ مبارزه این در كھ آورد مى یاد بھ .شناسد
 از ھا، زاپاتیست روش طبق گرفت تصمیم پیكار، و اندیشھ ما، جمع
 با .كند دعوت فستیوال این در شركت براى ایران چپ جریانات دیگر
 آنان با و شد گرفتھ تماس خارج و داخل در ھا گروه و افراد از برخى
 .كردیم مطرح را فستیوال در شركت ایدهء

 با. شد مى منعكس باید فستیوال این در نیز ایران زنان مبارزات
 پژواك كھ گرفتیم تماس افغانى ایرانى، مارس ھشت زنان سازمان
 كشور خارج در ھا سال طى را زنان حق بر و رادیكال ھاى خواست
 ارتجاعى و انحرافى ھاى گرایش انواع برابر در و كرده منعكس
 كھ چنان او. گرفتم تماس تلفنى آذر با كھ آید مى یادم .كرد مى مبارزه
 را مطلبى بعد روز چند. كرد استقبال ما پیشنھاد از رفت مى انتظار
 بود، داده قرار ھم سر پشت را آن او خود كھ ھائى عكس با ھمراه
 .زدیم حرف تلفنى ھم با بارى چند رابطھ این در .كرد ارسال برایمان
 بھ بود كرده ارسال مان براى آذر كھ را آنچھ ما كھ بود این كار حاصل
 ھنوز فیلم این( .دادیم ارائھ  فستیوال آن در و آوردیم در فیلمى صورت
  )ست دسترسى قابل مارس ٨ سایت روى
  از .شدم خبر با بیشتر او بیمارى از كھ بود تلفنى ھاى تماس ھمان در
  بھ كردم مى سعى افتاد مى پاریس بھ راھم كھ بار ھر بعد، بھ آن

  .گرفتم مى انرژى و شدم مى خوشحال دیدنش از ھمیشھ .بروم بیدارش
 رفقا از یكى با بود، برگشتھ خانھ بھ بیمارستان از تازه وقتى بار یك
 براىی ا پروژه از و بود كشیده دراز تختش روى .رفتیم دیدارش بھ

 انگار كھ زد مى حرف طورى. زد مى حرف اى مقالھ تھیھء و تحقیق
 روز و شود مى بلند پا روى زودى بھ و دارد كوچك سرماخوردگى یك
  ...نو از روزى نو، از

 كنیم درست بنیادى گرفتیم تصمیم بازرگان، پوران رفیق مرگ از پس
  كتابى بھ بار، یك دوسال ھر یا و سال ھر بازرگان، پوران یاد بھ كھ
 یا و كمونیستى، جنبش كارگرى، جنبش اجتماعى، حاد مسائل  باره در

 .كند اھدا اى جایزه شایستھ كتاب عنوان بھ زنان جنبش
 اندیشھ رفقاى از یكى پیشنھاد بھ صفر، سال زنان كتاب انتشار از پس

 رسیدیم، نتیجھ این بھ ما و گرفت قرار بحث مورد آذر كتاب پیكار، و
 نخستین اھداى براى كتاب ترین مناسب صفر، سال زنان كتاب كھ

 درگذشت سالگرد پنجمین مناسبت بھ. است بازرگان پوران جایزهء
 اوروـ انجمن بھ وابستھ) مقاومت كتابفروشى در بازرگان، پوران
 آذر بھ جایزه این پاریس، در ،٢٠١٢ مارس سوم روز (فلسطین
 ھم آذر خود پزشكى تیم كوشش با كھ خوب چھ و. شد اھدا درخشان
 خود عمومى حضور آخرین در او .كند شركت مراسم این در شد موفق

 جملھ از بود پربارش زندگى ادامھ كھ ناپذیر وصف شورى و اراده با
 زنان كتاب از گرفتھ تصمیم بازرگان پوران بنیاد اینكھ از" :گفت چنین
 اى شاخھ را خود من .است من افتخار مایھ كند قدردانى صفر سال

 خود سھم بھ من. دانم مى ایران زنان جنبش سرسبز جنگل از كوچك
 خود وظیفھ بھ كردم سعى من. بیفزایم جنگل این بھ بارى كردم سعى
 در را ایران زنان جنبش انقالبى دستاوردھاى كھ كردم تالش .كنم عمل
 برجستھ منطقھ رژیمھاى ترین ارتجاعى و ترین خونریز از یكى مقابل
 شان گوناگون گویان مجیز و جھان حاكمان كھ شرایطى در ھم آن .كنم

 ھیاھوھاى و امپریالیستى و ارتجاعى ھاى ھمھمھ در كنند مى تالش
 سعى من. كنند مخدوش و گور و گم را دستاوردھا این رفرمیستى

 بھ اتكا با  را كمونیست و انقالبى زنان ناپذیرى سازش كردم
 این. كنم ثبت و منعكس كتاب این در نو ھاى ایده و جدید كنكاشھاى

 سازش این. است مردساالر طبقاتى نظام با سازشكارى افشاى كتاب
 ھر یا باشد حكومتى غیر و حكومتى طلب اصالح زنان جانب از خواه
 زنان بر ستم بر خواھد مى مختلف توجیھات با كھ نھادى و جریان
 و است طبقاتى جامعھ مھم ستونھاى از یكى كھ ستمى. بندد فرو چشم
 .نیست ممكن ستم این از رھایى بدون طبقاتى جامعھ از رھایى

 كھ گفتم آنجا .گرفت قرار من عھدهء بھ آذر، بھ جایزه اھداى وظیفھء"
 بھ كھ است آذر مبارزاتى زندگى از اى فشرده حال عین در "كتاب این
 مى سو ھر از تسلیم و سازش مسموم بادھاى كھ كنونى شرایط در ویژه
 ."است برخوردار دوچندان اھمیتى از كھ ست اى تجربھ وزد
 در دیگر آذر خود كھ حالى در و مراسم، آن از پس ماه چند امروز، و
 كھ بود فردى ترین مناسب درخشان آذر :یگو مى نیست، ما میان

 .گیرد تعلق او بھ توانست مى بارزگان پوران جایزهء نخستین
 بھ اعتقاد از كھ شخصیتى از بود یا نمونھ من، براى آذر آرى،
 زنان جملھ از ستمدیدگان، رزمندگى تجسم او .گرفت مى انرژى انقالب
   .بود رھایى براى

  !باد گرامى یادش. بود فعالیت و نیرو معدن او
  سپاسگزارم تان توجھ خاطر بھ شما ھمھء از

  . ٢٠١٢ژوئن ٣٠ - فرانكفورت
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از طرف کمیتھ برگزارکننده در ژوئن  ١۶مراسم بزرگداشت آذر درخشان روز شنبھ 
شب ادامھ داشت بیش  ١١تا  ٧در این مراسم کھ از ساعت . شھر تورنتو برگزار گردید

. سالن بوسیلھ عکسھا و بنرھای سرخ آذین بستھ شده بود. نفر شرکت داشتند ١۵٠از 
کھ توجھ  قطعاتی از نوشتھ ھای آذر بھ ابعاد بزرگ روی دیوار نصب شده بود

 برنامھ را با شعری از شاعر کرد،  مریممجری برنامھ . خود جلب میکردحاضران را ب
 . لطیف ھلمت آغاز کرد

 من ترانھ را یاد نمی گرفتم
 بینوایان یادم دادند

  نمی دانستم عصبانیت را ظالمان یادم دادند
 دوست داشتن را نمی دانستم 

 رودھا یادم دادند
  من اصأل شعر را نمی دانستم

  دادندعاشقان یادم 
  دستھای پینھ بستھ و پا برھنھ 

  زحمتکشان یادم دادند
  مردن نیز نبود اگر 

  بھ خاطر زحمتکشان میمردم من
دوستان و رفقایش در مورد او میگویند کھ او زندگی " سپس مریم در معرفی آذر گفت

را عمیقا دوست داشت، قلبش بزرگ بود و افقش گسترده ، زندگیش شکوفا و سرشار از 
او ھمواره میگفت پس از مرگم عزاداری نکنید، زندگی کنید، مبارزه . شادی طراوت و

  ." کنید، شاد باشید و بدنبال تحقق آرزوھای بزرگ باشید
پس از پخش سرود انترناسیونال جمعیت شرکت کننده یک دقیقھ سکوت بھ احترام و یاد 

  .آذر و تمام جانباختگان آزادی و سوسیالیسم کردند
  :در این پیام آمده. را قرائت کرد) م-ل - م(پیام حزب کمونیست ایران  مونا امیریسپس 

مھر مشترک ما نسبت بھ آذر، در عین حال،  واکنشی است بھ تجربھ مشترکمان در «
ھمھ ما کھ سودای تغییر بنیادین جامعھ مان را در . راه ریشھ کن کردن جامعھ طبقاتی

مواجھ بوده ایم و  متاثر از پسروی ھا سر داریم  با مسائل و دلنگرانی ھای ھمانندی 
راھی کھ در آن حماسھ ھا آفریدیم و اشتباھات بزرگ مرتکب . و پیشروی ھای این راه

تضادھا را . بازاندیشی در باره این تجربھ و معضالت آن دغدغھ آذر بود. شدیم
تشخیص می داد، تشریح می کرد و  راه رھائی را با درک  پیچیدگی ھایش نشان می 

  ...."ددا
بھ تماشای فیلم کوتاھی از مراسم تدفین رفیق ) م -ل-م(پس از پیام حزب کمونیست ایران

پس از آن سخنرانی  .آذر درخشان کھ در گورستان پر الشز پاریس تھیھ شده می نشینیم
مرگ " :بود در قسمتی از این سخنرانی شھرزاد در مورد آذر میگوید شھرزاد مجاب

چرا مرگ رفیق جانسوز  ...ندارم کھ آذر در میان ما نیست باور . رفیق دردناک است
بھ این میاندیشم کھ رفتن ھر عزیزی غم بار  .است؟ سئوالی کھ مشغلھ فکریم شده

اما غم از دست دادن رفیق سوزناک ھست و نیاز بھ تعمق و استقامت زیادی  . ھست
از این روست کھ بھ تفکر سیاسی رفیق، بھ راه و روش سیاسی اش و بھ روند  .دارد

آذر راھت را ادامھ می دھیم، مبارزه ات را " مبارزاتیش می اندیشم و خود را با گفتن 
معتقدیم ادمھ راه انقالبی رفیق ، یعنی زنده . تسلی می دھیم" ادامھ می دھیم 

  ......"نگھداشتن یاد و آرمان او 
یکی از دانشجویان  آذرز سخنان شھرزاد پیام دختران دانشجو از ایران توسط بعد ا

تنفس دو پیام دیگر از جمعیت مستقل زنان کارگر  پس از. دانشگاه تورنتو قرائت شد
خوانده شدند در ادامھ فیلمی از  شھالو پیام محمود صالحی توسط  ستارهکرد توسط 

؛ مبارزات و سخنرانیھا و نظرات این رفیق  فیلمی از فعالیتھا. زندگی آذر پخش گردید
خاطره یک شب  فریدسپس . کھ اشک شوق و تحسین را در ھمھ حاضرین برانگیخت

فرید گفت آذر علیرغم . کھ معرفی خوبی از رفیق مان بود. دیدار خود را از آذر گفت
ھ درد و بیماری تمام شب را در کنار بقیھ بھ صبح رساند و با شور و اشتیاق برنام

ھای جنبش کارگری را برای آینده دنبال میکرد و سواالت مھم و اساسی در مورد 
  .چگونگی پیشروی این جنبش و تاثیر آن بر جنبش زنان را مطرح میکرد

   
  ٢٠١٢ژوئن  ١٧ کانادا -تورنتو -) افغانستان-ایران ( سازمان زنان ھشت مارس 

  گزارشی از مراسم یادمان    
  آذر درخشان در فرانکفورت آلمان

مراسم دوستانھ و رفیقانھ ای در عصر روز شنبھ 
ژوئن در شھر فرانكفورت با حضور ھشتاد  ٣٠برابر با 

. تن كھ عمدتا از فعالین سیاسی شھر بودند، برگزار شد
كمیتھ ھماھنگی مركب از رفقا و دوستان نزدیك  آذر با 

  . تالشھای شبانھ روزی خود این برنامھ را تدارك دیدند
متن كوتاھی كھ سوسن در ستایش ن مراسم با خواند

حضار بھ افتخار جشن . تھیھ كرده بود آغاز شد از آذر
سپس موسیقی زنده . آذر یك دقیقھ دست زدند یزندگ

آنان . اجرا شد ھنرمندان افغانستانیكوتاھی توسط 
را كھ یك " شادی كنید ای دوستان"غزلواره ای بھ نام 

سروده  ودوصیت نامھ خشاعر افغانستانی تحت عنوان 
  . بود را اجرا كردند

. پس از آن پیام كمیتھ ھماھنگی مراسم خوانده شد
وجیھھ گزیده ای از پیام سازمان ھشت مارس را ارائھ 

نیز توسط ) م ل م(پیام حزب كمونیست ایران  .كرد
  . شھاب سیروان خوانده شد

پیام عده ای دختر جوانی . ایران خوانده شد دو پیام از
. را بھ سمع حضار رسانداز دختران دانشجو از ایران 

 را ارائھ پیام نجیبھ صالح زاده و محمود صالحیسوسن 
 رزا تابانكھ توسط  كلیپ موسیقیدر البالی پیامھا . داد
  . تھیھ شده بود پخش شد الدوز درخشانو 

 بابھرام قدیمی در پیام خود از خاطرات مشترك خود 
وجیھھ در . جریان مبارزات مختلف سخن راند آذر در

پیام خود بھ عنوان یك زن افغانستانی از تاثیرات سیاسی 
بر خود گفت و پیامش  )درخشان( مینا حق شناس و آذر

  . را با شعری زیبا بھ پایان رساند
در شھر ) اقلیت(پیام فعالین سازمان فداییان سپس 

بی ایران فرانكفورت و فعالین سازمان كارگران انقال
  . خوانده شد )ھیئت اجرایی –راه كارگر (

فریبا شعری را كھ برای آذر سروده بود و آنرا تقدیم 
  . بھ خواھرش پری كرده بود، برای حضار خواند

زنان "در وصف ی دوستی نیز دو شعر یك منوچھر
. خواند" سو پیشینھ خدا"و دیگری بھ نام " شالیكار
امیدواری كرد كھ دستھای ھمیشھ باال و صدای ابراز 

  . رسا امثال مینا حق شناس و آذر درخشان، ادامھ یابد
از ھمھ بھ خاطر حضور در جلسھ   پری خواھر آذر

او اشاراتی كوتاه بھ خاطراتش از دوران . تشكر كرد
و اینكھ چگونھ از آذر زندگی كردن و . جوانی آذر كرد

ند پرواز بلآذری كھ . فتبرخورد بھ مشكالت را یاد گر
بود و ھمواره خواھان انقالب بود و دنبال سھم خود از 

  . این نظام نبود بلكھ خواھان برچیده شدن آن بود
فیلم مراسم تشیع و ھمچنین بخشی از در طول برنامھ 

فیلمی درباره آذر  -پرواز را بخاطر بسپار"فیلم 
  . پخش شد" درخشان

با گیتارش چند ترانھ با  بھرام قدیمیدر خاتمھ برنامھ، 
اجرای زنده سرود برنامھ با . خواند محتوی و زیبا

انترناسیونال توسط بھرام قدیمی و ھمراھی حضار با 
  .وی بھ پایان رسید

  .٢٠١٢ ژوئن ٣٠ فرانكفورت
 

 گزارشی از بزرگداشت رفیق آذر درخشان در شهر تورنتو
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باور ندارم کھ . مرگ رفیق دردناک است
 آذر در میان ما نیست و امشب گردھم آمده

ایم کھ یاد او را گرامی بداریم، بھ 
ش بیاندیشیم و  شخصیت محکم و نستوه
و مھربانیش را  شیرینی کالمش، صبوری

نیست کھ رفیق اولین باری . بیاد بیاوریم
در چند ھفتھ گذشتھ بھ یاد سوسن قھرمان . نازنینی را از دست می دھم

کھ بدست  بوده ام، یکی از اعضا بی ھمتای اتحادیھ کمونیستھای ایران
از دست دادن این دو رفیق . اعدام شد ١٣۶٣دژخیمان رژیم در سال 

  . زن، دو زن کمونیست، برایم ناگوار و سخت بوده و ھست
بھ این . سئوالی کھ مشغلھ فکریم شده رفیق جانسوز است؟ چرا مرگ

اما غم از دست دادن . می اندیشم کھ رفتن ھر عزیزی غم بار ھست
از این . رفیق سوزناک ھست و نیاز بھ تعمق و استقامت زیادی دارد

روست کھ بھ تفکر سیاسی رفیق، بھ راه و روش سیاسی اش و بھ 
آذر راھت را ادامھ " را با گفتن روند مبارزاتیش می اندیشم و خود 

معتقدیم . تسلی می دھیم  "می دھیم، مبارزه ات را ادامھ می دھیم
  .مھ راه انقالبی رفیق، یعنی زنده نگھداشتن یاد و آرمان او ااد

از روزی کھ خبر در گذشت آذر نازنینم را شنیده ام برایم بیش از 
سن حاصل چھ ھر زمانی دیگر این سئوال مطرح شده کھ آذر یا سو

مبارزه فکری و سیاسی ھستند؟ بھ من چھ آموختھ اند؟ من با این 
"  راھشان را ادامھ می دھیم" آموختھ چھ می کنم؟ بھ عبارت دیگر، 

  یعنی چی؟
کھ " زنان سال صفر" برای پاسخ بھ این سئوالھا بگذارید از کتاب 

ر د. مجموعھ ای از مقاالت و سخنرانیھای آذر است مثالی بیاورم 
کمپین "کشتی : " آذر می گوید"  راه یا بی راھھ" ، " کالم آخر" بخش 

سوراخ ھای بزرگی دارد کھ باعث غرق شدن و " یک میلیون امضا
این کشتی دریچھ ی خود را بھ روی رژیم . بھ گل نشستن آن است

جمھوری اسالمی و یکی از مھم ترین موانع آزادی و برابری زنان 
این چھ کمپین برابری زنان است کھ . استیعنی مذھب باز گذاشتھ 

افسار آن بھ دست حکومتیان داده شده است؟ چطور می شود ادعای 
حق جویی برای زنان کرد ولی با دشمنان قسم خورده آنان سازش و 
آشتی کرد؟ این کمپین از سوی دیگر مسئلھ تضاد آمریکا و دولت ھای 

رژیم ایران یا بھتر غربی با ایران و نقشھ ھای آمریکا برای تغییر 
توجھ کنیم . است بگویم تعویض رژیم ایران را مسکوت گذاشتھ است

کھ در شرایط متالطم و حساس کنونی ایران و جھان ھر اشاره و عدم 
اشاره ای معانی گوناگونی دارد، در واقع بیان تنظیم طول موج ھای 

  .یک جنبش است
رون جنبش در شرایط کنونی و با توجھ بھ گرایشات گوناگون د

طرار موضوع را ضزنان، برعھده ی ھمھ فعالین زنان است کھ ا
طرار این کھ جنبش زنان باید سکاندار کشتی مبازرات ضا. دریابند

عادالنھ و برابری طلبانھ خود باشد و برای این امر بھ گرایشات 
بھ اعتقاد من تا . گوناگون درون این جنبش باید مسئوالنھ برخورد کنند

مپین حامل سیاست ھم دستی با جناح ھای حکومتی و زمانی کھ ک
اما این بھ این معنی نیست . اسالم گرائی است نباید از آن حمایت کرد

پیشرفت مبارزات  . کھ فکر کنیم نباید کاری بھ کمپین داشتھ باشیم
 .زنان بھ مجموعھ ی گرایشات درون آن و جدل بین آن ھا ربط دارد

میان ھستند کھ بھ اصطالح سنگ  جریانات فرصت طلبی ھم در این
سکوالریسم و مبارزه علیھ ی مذھب می زنند اما وقتی بھ کمپین 
رسیدند از خود بی خود شده طومار بدست بھ دنبال جمع آوری امضا 
رای کمپین شده اند این ھا ھم در نھایت با خط حاکم بر کمپین یعنی 

   .اتکا بھ باال، برای کسب خرده نانی فصل مشترک دارند
برای این کھ کشتی بان جنبش زنان، خود زنان باشند، برای این کھ 
سکان این کشتی در دست خود زنان برای پیشروی بھ سوی مسیر 

  د، ابتدا باید خواستھ ھا و مطالبات زنان رانرھائی و آزادی زنان باش

بدون ھیچ اما و اگری طرح کنیم تا با استفاده از فضای کنونی و 
شرایط بتوانیم خط مرز میان دوستان و دشمنان زنان را با صراحت 

از یک سو آماج مبارزاتی برای آزادی و برابری زنان . روشن کنیم 
باید روشن باشد و از سوی دیگر مرزبندی با نیروھایی کھ می 

عی خود در جنبش ھای اجتماعی از جملھ خواھند برای اھداف ارتجا
این پروسھ ی ارتقا آگاھی زنان و ھمچنین . جنبش زنان نفوذ کنند 

آماده ساختن آنان برای این است کھ نگذاریم بار دیگر سرنوشتمان را 
ھمان گونھ کھ جنبش . نیروھای حکومتی و امپریالیست تعیین کنند

ش را با دشمنان بھ آذر امسال مرزبندی ھای ١۶دانشجویی در روز 
صراحت اعالم کرد، تمام جنبش ھای اجتماعی دیگر نیز باید خط 

اگر فضایی برای جنبش دانشجویی . قرمزھای خود را نشان دھند 
  "  (* ) ھست بدون شک برای جنبش زنان ھم ھست 

این نگرش آشتی ناپذیرانھ از تفکر سیاسی بر می خیزذ کھ حاصل  
برای ) م . ل. م(دو دھھ تالش ھای تئوریک حزب کمونیست ایران 

آذر  .بازسازی جنبش کمونیستی و ساختن جنبش انقالبی زنان است
  .یکی از چھره ھای برجستھ، جسور، پیگیر و ھوشیار آن بود

برای شرکت در  .ا آذر می گذردتقریبأ یک سال از آخرین دیدارم ب
کنفرانسی در مورد خیزش ھای توده ائی جھان عرب و شمال آفریقا 

آذر با تمام دردھای جسمانی، با ذھنی فعال و . بھ پاریس رفتھ بودم
پس از سخنرانیم با صدای . پرتوان، بھ سخنرانی ھا گوش می داد

خوب و نکات : گرم و مھربانش اما با زبانی سیاسی و برنده گفت
راستش را . مھمی را مطرح کردی ولی سر راه حل انقالبی می لنگی

گوش " .فمنیست بحث کنیم –بخواھی باید سر مسئلھ مارکسیست 
زدھا و انتقادات آذر را جدی می گرفتم، مرا بھ فکر وا می داشت و 
می دانستم کھ تنھا این روش مبادلھ فکری و سیاسی است کھ می تواند 

پیشگیری کند و حفاظی باشد در مقابل بھ بیراھھ از سقوط تئوریک 
آذر بھ رنگ، گل، زیبائی، موسیقی، شعر، . کشانده شدن عمل سیاسی
رمان ھای فارسی کھ در سالھای اخیر . فیلم و رمان عالقھ داشت

خوانده ام، اکثر توصیھ ھای آذر بوده نقد زیبا و پر معنای این کتاب 
از دیدن . آمده است" ن سال صفرزنا"ھا و فیلمھا در فصل ششم کتاب 

گوشواره ائی زیبا، شالی خوشرنگ، کاسھ ھای سرامیک رنگارنگ 
بھ امید ترمیم جسمش برای مبارزه با . ھر دو بھ شعف میآمدیم

از عظمت و زیبائی . سرطان، چند روزی با ھم بھ کوھنوردی رفتیم
فضای فراخ . آب و کوه و دشت حرف می زدیم و لذت می بردیم

آذر را بھ دنیای مبارزه برای از ھم پاشیدن نظام کھنھ پرست  طبیعت
جنبش ". دلم برای انقالب تنگ شده: " و زن ستیز اسالمی برد و گفت

زنان ایران ، سازمان زنان ھشت مارس بویژه ، جنبش چپ و باز ھم 
یکی از زنان برجستھ خود را ) م .ل. م(بویژه حزب کمونیست ایران 

کر و آرمان آذر از تالش بی پایان این دو تف. از دست داده است
نیروی مھم سیاسی برای گسست از کھنھ پرستی و ایده ھای غلط چپ 

از پیگیری برای بازسازی کمونیسم، رھائی . و جنبش زنان می آید
آذر سخت می کوشید کھ این تفکر را  .زنان و امید بھ انقالب می آید

. ی پیش برد این ایده ھاادمھ راھش یعنی تالش ما برا. ھمھ گیر کند
دلم تنگ آذر است و می دانم کھ از سخن سھراب سپھری لذت می 

  :سپھری می گوید .برد
  ......و نھ ھیچیک از مردم این آبادی /  نھ تو می مانی و نھ اندوه

و بھ کوتاھی آن لحظھ شادی / بھ حباب نگران لب یک رود قسم  
فقط خاطره ای خواھد  آنچنانی کھ/  غصھ ھم می گذرد،/  کھ گذشت،

بھ تن لحظھ خود، جامھ اندوه مپوشان /  .لحظھ ھا عریانند/  .... ماند
  .ھرگز

بھ انقالب  آذر حتمأ ادامھ می داد و بھ ما یادآوری می کرد کھ دل
  .جایش در میان ما خالی است. ببندیم

  .١٠٢ - ١٠١ –١٠٠صفحھ ھای " کتاب زنان سال صفر* " 

  درخشان در تورنتو كاناداسخنرانی شھرزاد مجاب در مراسم یادمان آذر 
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  سخنرانی فرید پرتوی 
 در مراسم یادمان آذر درخشان در تورنتو كانادا

  »ھشت مارس -. این متن از نوار صوتی پیاده و ویرایش شده است«

با سالم خدمت ھمھ دوستان و رفقا و با تشكر از رفقای كمیتھ 
  . برگزار كننده مراسم یادمان آذر درخشان

برای . سفر چھار روزه ای بھ پاریس داشتم ٢٠١٠من در سپتامبر 
شركت در كنفرانس كارگری ث ژ ت در حمایت از جنبش كارگری 

طول كنفرانس آذر در . در آنجا اولین بار حضوری آذر را دیدم. ایران
در بخش بحث آزاد، آذر . من ھنوز او را نمی شناختم. حضور داشت

ھم نسبت بھ سخنرانان ھم . خیلی انتقادی و چالشگر صحبت می كرد
نسبت بھ اوضاع جنبش كارگری ایران و آلترناتیوھایی كھ جلو گذاشتھ 

  . می شد
من از دست اندركاران كنفرانس پرسیدم ایشان كی ھستند و گفتم 

. بچھ ھا گفتند او آذر درخشان است. وست دارم باھاشون آشنا شومد
. من مقاالت آذر را خوانده بودم و مصاحبھ ھایش را نیز شنیده بودم

در جریان سفر یدهللا خسروشاھی قبل از فوتش بھ پاریس نیز قرار 
داشتم كھ یكروز كامل را با آذر وقت گذرانده بود و تجربھ شیرینی را 

پرالشز و (،  پاریس یآذر علیرغم بیمار. گذرانده بودندبا ھم از سر 
  .را بھ یدهللا نشان داده بود) دیوار كموناردھا

. من از آذر خواستم كھ وقت بگذاریم بیشتر با ھم صحبت كنیم
عصر رفتیم . دوستان اتحاد بین المللی در پاریس ترتیب جلسھ را دادند

ر ھم در خانھ یكی از ھمھ دو. او با ساك داروھایش آمد. دنبال آذر
از ساعت شش بعداز ظھر تا شش صبح بحث . دوستان جمع شدیم

طوری بود كھ ما باور مان نمی شد كھ او بیمار است با وجود   .كردیم
  .اینكھ ھر از چندگاھی باید دارو مصرف می كرد

بحثھایی كھ شد دقیقا بیان ھمان نكتھ آخری بود كھ آذر در فیلم 
و ) م ل م(الوه بررفقای حزب كمونیست ایران اینكھ ع. كوتاھش گفت

زنان ھشت مارس، رفقای دیگری ھستند كھ قبولش دارند و برای 
خیلی از رفقای ما كھ در . تالش و مبارزه اش احترام وارزش قایلند

درست است از . اروپا با آذر از نزدیك كار كردند جزو اینھا  ھستند
  .  اختالفات فاحش داریمنظر اتحاد ایدئولوژیك متفاوتیم و گاھا 

. ساعت بحث كردیم و این یكی ازتجارب مفید زندگی من بود ١٢ما  
. بھ خیلی دالیل، یكی اینكھ آذر خیلی چالشگر و خوش بحث بود

طوری باھات  .چالشگریش ھم طوری نبود كھ از دستش فرار كنی
در ضمن اینكھ فعالیت  .یبحث می كرد كھ مجبورت می كرد فكر كن

ھایی را كھ خوب انجام می دادیم را قبول می كرد و برسمیت می 
شناخت و می گفت درست است این را ھم طرح می كرد كھ مجموعھ 
فعالیتھا بھ چی خدمت می كند و مثال ربطش با انقالب كمونیستی 

این  مسئلھ  را در رابطھ با فعالیتھای سازمان زنان ھشت . چیست
. آذر در عین حال بذلھ گویی خاصی داشت. م قبول داشتمارس ھ

بحثھای خوبی . لحن خاصی داشت و این بھ ادامھ بحث جذابیت می داد

شد و ما نمی خواستیم بحث تمام شود و آخرش گفت بگذارید بروم 
  . بخوابم

تقریبا تمام نكاتی كھ آذر در این فیلم كوتاه گفت، در موردش صحبت 
ردش را می گویم كھ برای آذر مھم بود و روی من دو سھ مو. شد

  . خودم ھم خیلی تاثیر داشت
چھ جنبش زنان و چھ . یكی رابطھ جنبشھا و مبارزه كمونیستی بود

جنبش كارگری و چالشھایی كھ ما بھ عنوان فعالین كارگری با آن 
روبروئیم، بخصوص رفقایی كھ با احزاب كار نمی كنند یا معتقد بھ 

باالخره رابطھ حزب و طبقھ و رابطھ این مبارزات با احزاب ھستند، 
پروسھ بحثش این نبود كھ  ھجو یچھ بھ .مبارزه كمونیستی چھ می شود

یا این حزب . آلترنایتو است) م ل م(فی المثل  حزب كمونیست ایران 
. این امر برای من بسیار جالب بود.  است كھ پاسخ ھمھ چیز را دارد
م یا عرق شدید حزبی كھ بخواھد روی اصال درجھ ای از سكتاریس

بحث تئوریك اجتماعی بھ عنوان كمونیسم سایھ بیندازد، در بحثھایش 
بحث جدي، مسئوالنھ و چالشگری را برای ھر كدام از ما كھ . ندیدیم

اینكھ راضی نشویم . در ھر عرصھ ای كھ  فعالیت می كنیم طرح كرد
آن فعالیت بھ ھمھ چیز بھ آن فعالیتی كھ انجام می دھیم و فكر كنیم 

  . دارد پاسخ می دھد
عرصھ دیگر بحث اش مسئلھ زنان بود و  كمبودھای شدید جنبش 

نھ فقط فعالین جنبش كارگری در . كمونیستی و جنبش كارگری ایران
خارج از كشور بلكھ فعالین كارگری در خود ایران و ضعفھای 

جنبش كارگری ما می دانیم . شدیدی كھ در رابطھ با مسئلھ زن دارند
درست است سركوب . ایران در رابطھ با مسئلھ زن كم كار كرده است

این كار . شدید ھمیشھ مانع شده ولی این امر توجیھ كننده نیست
خیلی كم و محدود و تسلط مردساالری در جنبش كارگری چھ در 
خارج از ایران چھ در داخل ایران و ھمچنین در جنبش كمونیستی و 

و سازمانھای كمونیست و در میان كمپین ھای در میان احزاب 
  . ، یكی از چالشھای جدی بود كھ آذر طرح می كردیكارگر

بحث دیگر رابطھ زندگی شخصی و مبارزه سیاسی بود، امری كھ 
مثل اینكھ مبارزه سیاسی ما . ما خیلی وقتھا بھ آن كمتر توجھ می كنیم

كنیم و در یك چیز دیگر است و برای خودمان مبارزه سیاسی می 
در زندگی شخصی . زندگی شخصی مان می توانیم ھر كاری بكنیم

مان می توانیم كامال مردساالر باشیم؛ یا در زندگی شخصی مان 
روشھای برخوردمان بھ ھمسر و بچھ ھای مان بدرفتارانھ و كنترل 

چونكھ قرار است انگار . كننده باشد و ھیچ تناقضی در این نمی بینیم
وقتی سرمایھ داری از بین رفتھ و سوسیالیسم برقرار  در دنیای دیگر،

آذر ھمھ اینھا را بعنوان یك مجموعھ . شده بھ این مناسبات پاسخ دھیم
بحث می كرد و اینكھ مبارزه سیاسی و زندگی شخصی در ھم تنیده 

این بحثھا بھ خود من خیلی كمك كرد . اند و نمی توان از ھم جدا كرد
زنان و در افزوده ھایی كھ جنبش زنان  بخصوص در رابطھ با مسئلھ

فمینیستھا آوردند یا در افزوده  -آورد، در افزوده ھایی كھ ماركسیست 
ھایی كھ كلی فعالینی كھ در عرصھ ھای زنان كار كردند آوردند و 

نخواندیم خیلی از ماھا اصال بھش توجھ نكردیم، مرورشان نكردیم،
آن تیپھایی بود كھ نمی  آذر از. شان و كم اھمیت نشانشان دادیم

در آن شرایط مجبورت می . گذاشت از زیر بار این چیزھا در برویم
كرد بھش فكر كني، مجبورت می كرد یك جاھایی تدافعی بشوی و 

این تجربھ برای من مفید بود و برای رفقایی . جاھایی باز نگری كني
كھ آن شب تا صبح بحث كردیم یك شب بیادماندنی و ھرگزفراموش 

من یادش را گرامی می دارم و فكر می كنم ھمھ رفقایی . شدنی استن
  . كھ با آذر برخورد نزدیك داشتند احتماال این تجربھ را با او داشتند

بھ عنوان كسی كھ خارج از رفقای سازمانی آذر دارم صحبت می 
كنم گاھی اوقات فكر می كنی افراد غلو می كنند ولی این را بگویم در 

  . ی نشدمورد آذر غلو
  .. خیلی ممنون از وقتی كھ بھ من داده شد
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برای  ژوئن مراسمی از طرف خانواده و یاران آذر ٢٣روز 
سالن کھ . بزرگداشت او درشھر برمن در  فضایی صمیمی برگزار شد

با عکسھا و قطعاتی از نوشتھ ھای آذر تزیین شده بود پذیرای 
کسانی بود کھ از دور و نزدیک جمع شده بودند کھ یک بار دیگر در 

  . کنار ھم، یاد آذر را گرامی بدارند
با صدای آذر و دی رھایی  - میز کتاب ھمراه با کتاب آذر و سی

ھمچنین کتابچھ ای کھ قطعاتی از نوشتھ ھای آذر در آن چاپ شده 
عکس آذربا . بود، درگوشھ ای از سالن مورد استقبال قرار گرفت

قبل از . گلھای زیبا وشمع روی میز دیگری مقابل حضار قرار داشت
شروع برنامھ و در فواصل برنامھ ھا کلیپ ھای زیبایی با تصاویر 

آذر بھ ھمراه صدای او و سرودھای زیبای دیگر پخش  مختلفی از
  .می شد

. مراسم با یک دقیقھ سکوت بیاد آذر و سرود انترناسیونال آغاز شد 
فیلم . در ادامھ متنی در رسای آذر توسط مجری برنامھ خوانده شد

کوتاھی کھ بخشھایی از فعالیتھا ی آذر و گوشھ ای از آخرین 
صحبتھای او را نشان میداد پخش شد کھ مورد توجھ حاضرین قرار 

  .گرفت
ت و تن از اعضای خانواده آذر از جوانب متفاوبعد از پخش فیلم د

خاطرات خود را از مقاطع مختلف سنی او، در ارتباط با رفتارھا، 
برخورد و تآثیرات وی بھ روی خانواده و اطرافیانش تعریف 

از چگونگی شکل گیری و تکامل ایده ھا و فعالیتھای آذر سخن .کردند
برای  دنبال کشف حقیقتگفتند و اینکھ در ھمھ مراحل چھ پی گیرانھ ب

از . تغییر شرایط موجود و ساختن آنچھ ناممکن  بھ نظر میرسید، بود
 -  کسیسترما(ان یراکمونیست ب حز"چگونگی متشکل شدنش در 

مارس  ٨سازمان زنان "و چگونگی تشکیل  )"مائوئیست - لنینیست
از حساسیتش  .در کنار سایر دوستان و رفقای زن)" افغانستان -ایران(
روی اشکال مختلف ستم و بخصوص ستم جنسیتی سخن گفتند و  بر

ھر گونھ ستم در خانھ و جامعھ را تحسین مبارزه پی گیرش برای رفع 
  .کردند
کھ در مراسم وداع با  پیام  یار و ھمراه آذر، لیال پرنیاناز آن  پس

این پیام تکان . بود برای جمع خوانده شد خوانده او آذر خطاب بھ
دست دادن عقاب بلند پروازمان می گوید و  ضایعھ از ،دھنده و زیبا

  . از تجدید پیمان با او برای ادامھ راھش
از بین سایر پیام ھای ارسالی بھ یاد آذر، پیام رزا تابان ھم خوانده 

یک نسل را  ،من با شناخِت آذر": شد  در بخشی از این پیام می آید
را از نسِل ما شان  و انقالبی کھ دست یک نسل مبارز. شناختم
اما . کردند کھ ما راه را گم کنیم شان را پاک می ی بریدند و خاطره می

قدر بلند کھ بھ گوش  آذر ایستاد و شجاعانھ آزادی را فریاد کرد؛ آن
   ما شنیدیم و اکنون نوبت ماست کھ بلند شویم پا بر زمین! ما رسید

در طول  ...".ارتجاع و ظلم و استبداد بکوبیم و آن را بلرزانیم 
استراحت کوتاھی کھ دراین قسمت اعالم شد در گوشھ و کنار سالن 

سخن از درسھایی . ویژه گی ھا و پیام ھای آذر بود ھمھ جا سخن از
برداشتھای خود از زندگی کوتاه ولی پر بار آذر گرفتھ  کھ ھر کس با

  . بود و از چگونگی ادامھ راھش
کوتاه مراسم خاکسپاری رفیق در در قسمت بعدی برنامھ پخش فیلم 

پرالشز، حاضرین در مراسم را بسیار متاثر کرد و در ادامھ  قبرستان
مارس توسط یکی از فعالین این  ٨خالصھ ای از پیام سازمان زنان 

پس از آن از حاضرین در جلسھ دعوت شد کھ . سازمان خوانده شد
مریم . کننددر صورت تمایل خاطرات خود را در برخورد با آذر بیان 

اینکھ تنھا ساعتی پس از فوت آذر از  عظیمی از فعالین راه کارگر از
شنیده ومتوجھ شده کھ درفاصلھ  طریق فیس بوک این خبر دردناک را

. زمانی کوتاه خبر درسطح بسیار وسیعی در اینترنت پخش شده، گفت
روزه کارزار  ۵ھمچنین خاطره خود از ھمراھیش با آذر درمارش 

بیان کرد و گفت کھ چطور در کلن آذر با وجود بیماریش زنان را 
پیشنھاد دوستانی کھ برایش شرایط استراحت مناسبتری را مھیا کردند 
رد کرد و در کنار سایرین با کیسھ خواب روی زمین سرد یک 
ورزشگاه خوابید و لذت کنار سایرین بودن واستفاده حد اکثر از دقایق 

  .بحث و گقتگو را ترجیح داد
رخنده زندانی سیاسی سابق با وجود بیماری و ضعف جسمانی از ف

او نیز از . راه دور خود را برای شرکت در این مراسم رسانده بود
خاطره اولین شرکتش در کنفرانس زندانیان سیاسی گفت کھ بھ 

انگیزه  فرخنده از دلیل و. دعوت و تشویق آذر صورت گرفتھ بود
آذر نمونھ ای بود کھ ھیچ مانعی  قوی برای مبارزه گفت و از اینکھ

  .انگیزه اش را تضعیف نکرد
جمعی از زنان حاضر در جلسھ ھم طی متنی، خاطره خود از 
حضور آذر در سخنرانی ھا و فعالیتھای دیگر در برمن را تعریف 

از سخنان متفاوت و دلنشین او گفتند و یکی از آنھا گفت کھ . کردند
آذر داشتھ بھ او گفتھ کھ در  طی گفتگو و آشنایی کوتاھی کھ با

آذر در دیدار بعدی کتاب را کھ برایش تھیھ . جستجوی کتابی است
کرده بود بھ ھمراه جملھ ای زیبا بھ او ھدیھ داده بود کھ این حسن 
توجھ آذر برایش خیلی جالب بوده و ھدیھ و پیام آذر ھمیشھ برایش 

  .ارزنده باقی خواھد ماند
 از عباس سماکار کھ در وداع با آذردر بخش ھنری برنامھ شعری 

آفتاب میشود از فروغ فرخزاد با ھمراھی صدای  شعر و سروده،
  .زیبای دف، دکلمھ شد

شد و پس از  کتابچُھ حاوی قطعاتی از سخنان آذر بھ میھمانان اھدا
  .آن از میھمانان با شام ساده پذیرایی شد

.٢٠١٢ژوئن      برمن -)افغانستان -ایران( مارس ٨سازمان زنان 

  گزارش مراسم یاد بود   

  رفیق آذر درخشان                

  آلمان - برمن شهر در                     
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 ٢۴بزرگداشت رفیق آذر درخشان روز 
ژوئن با فیلم خاک سپاری وی در پاریس 

سپس مجری جلسھ یاسمین . آغاز گشت
میظر از یاران آذر در کارزار زنان،  شرکت 
کننده گان را بھ یک دقیقھ سکوت بھ یاد و 

  .خاطره ھمیشھ زنده او فرا خواند
اولین پیام گزیده ای بود از پیام حزب 

بھ مناسبت درگذشت ) م ل م(کمونیست ایران 
 پدرام امیریرفیق آذر درخشان کھ توسط 

در این پیام بطور فشرده بھ . خوانده شد
توانائی ھا، قابلیت ھا و روش کار آذر در 
 :بین مردم خصوصا جوانان تاکید و گفتھ شد

 یآن ھم در زمانھ ا. آذر یک کمونیست بود"
. کھ مرگ این آرمان بارھا اعالم شده است

دانست و ی خود را فعال تمام وقت این راه م
از یکرد تا نسل جدیدی با تمام وجود مبارزه م

رھروان این راه ی انقالبی کمونیست ھا
پیامش بھ نسل جوان این بود کھ . شوند

نسل گذشتھ را از آِن خود   یتجارب انقالب
ی ما بایستید و افق ھا یکنید، بر شانھ ھا

ی دور را روشن تر  از ما ببینید و  قلھ ھا
چشمان خندانش از . را فتح کنیدی جدید

ی کھ این پیام را گرفتھ بودند می دیدن جوانان
  ."درخشید

سپس کلیپ زیبائی کھ توسط دختر جوانی 
درگذشت آذر  کھ بھ مناسبت رزا تابانبھ نام 

  . تھیھ شده بود، نمایش داده شد
پس از کلیپ گزیده ای از پیام سازمان زنان 

. خوانده شد شھره ایرانیھشت مارس توسط 

در این پیام بر سر نقش آذر در جنبش انقالبی 
زنان و ھم چنین مبارزات گوناگون وی در 

در بخشی از پیام . خارج ازکشور تاکید شد
آذر از ما خواستھ است کھ در " : گفتھ شد

رفیق آذر قول می دھیم . مورد او غلو نکنیم
ولی نمی توان از تبدیل  شدن . چنین نکنیم

سالھ بھ کمونیستی کھ  ١٨ی یک زن شورش
با تمام وجود می رزمید تا پرچم سرخ 

برھھ  انقالب و کمونیسم را در
مرد، انقالب  کمونیسم« ای کھ
کاالی رایج بازار سیاست » مرد

چگونھ می . بود؛ حرف نزد
توان از آن ھمھ حساسیت بھ 
درد و رنج مردم این جھان 

بھ ویژه از مبارزه . سخن نگفت
ھای عملی  ای سخت در عرصھ

و نظری علیھ رژیمی کھ یکی 
از ستون ھای اصلی اش در بند 
نگاه داشتن نیمی از جامعھ 

چگونھ می توان از . است
جسارت و پشتکار تو و یارانت 

سازمان زنان ھشت در تشکیل 
چگونھ می توان تالش . نامی نبرد مارس

ھای خستگی ناپذیرت را برای ایجاد اتحادی 
نبش زنان حول گسترده و انقالبی در ج

کارزار زنان علیھ قوانین زن ستیز و 
چگونھ . فراموش کرد مجازات ھای اسالمی

 ۵می توانیم از یاد ببریم تو را در راھپیمائی 
کھ در مقابل سفارت  کارزارزنان روزه ی 

این «: جمھوری اسالمی فریاد می زدی
، صدایی کھ لرزه »صدای زنان ایران است

خت و بھ آنان بر پشت سفارتیان می اندا
وعده می داد کھ زنان ایران میخ ھای تابوت 
نظام ستم و استثمار و مردساالری دینی 

یادمان نمی رود کھ . شان خواھند شد
را افشا » اصالح طلبان«چگونھ ترفندھای 

خاتمی را در » ھای گفتگوی تمدن«  کردی،
سفرش بھ برلین بھ زبالھ دان تاریخ افکندی 

بھ دست پلیس  و دستگیری پیکر کوچکت
توھمانی .فاشیستی آلمان را بھ سخره گرفتی

بودی کھ نگذاشتی فریادت را قطع کنند؛ 
.  چراکھ آن را فریاد مردم ایران می دانستی

آن روزھا را بھ  یاد می آوریم  و اندکی 
بعدتر را؛ روزھایی کھ برلین میزبان ترفندی 
دیگر شد و باز ھم تو بودی آذرکھ ھمراه 

» آشتی ملی«زمانت؛ جلسھ یارانت؛ ھمر
بنیاد ھانریش بل را در برلین کھ برای زدن 
پلی میان اپوزیسیون و حکومت تشکیل شده 

  ."بود، آشفتھ و رسوا کردی
شاعر  دیوید وردبزرگداشت با شعر خوانی 

دیوید شعر . انقالبی انگلیسی ادامھ یافت
را با تمام احساس " زندان اتیکا" و " برده"

مورد استقبال بسیار زیاد  خود اجرا کرد کھ
  .شرکت کننده گان قرار گرفت

از خاطرات  ھادی خرسندیدر این قسمت 
ھادی در بخشی از صحبت ھایش . خود گفت

در زمانی کھ در پاریس مھمان " ھک گفت
آذر بودم با دیدن زندگی ساده او و خانھ ای 

کھ در آن زندگی می کرد کھ در واقع اطاق 
تا دورش پر از  بسیار کوچکی بود کھ دور

کتابھا، مقاالت و روزنامھ ھایش بود، بھ او 
گفتم چرا زندگی بھتری برای خودت درست 
نمی کنی ؟ با توجھ بھ این کھ ھمان زمان ھم 
. مریض بود و ناخنھایش چرک کرده بود

من تا مردمم را رھا نکنم خودم : آذر گفت
او . نمی توانم زندگی آسوده ای داشتھ باشم

یعنی دقیقا . عمل کرده بودبھ این حرف 
ھادی . " ھمان زندگی را انتخاب کرده بود

خرسندی در پایان صحبت ھایش شعری را 
  .بھ یاد آذر خواند

بخش بعدی پیامھائی بود کھ بھ این مراسم 
از فعالین  رابرت بوررفیق . داده شده بود

حزب کمونیست انقالبی آمریکا بخش 
قای کھ از رف لوراکوتاھی از پیام رفیق 
در بخشی از این . نزدیک آذر بود را خواند

  : پیام آمده بود کھ
بھ عنوان بخشی از عشق و شیفتگی اش "

او ھرگز از  –و اعتماد بھ آنھا  –بھ مردم 
مقابلھ و چالش با نظرات دیگر واھمھ 
نداشت و بطور خستگی ناپذیر برای 

او از نگاھش بھ . کمونیسم مبارزه می کرد
ده و افق ھائی کھ می تواند جامعھ انقالبی آین

  ..."برای بشریت بگشاید، دست نمی کشید
پیام شورای ھمبستگی مبارزات مردم ایران 

در بخشی . خوانده شد نوشیندر لندن توسط 
   :ازاین پیام گفتھ شد

امشب در این گرد آمده ایم تا یادی از "
ما در . رفیق از دست رفتھ آذر درخشان کنیم

سیاسی و ایدئولوژی او این جا بھ فعالیت ھا 
نمی پردازیم و تنھا بھ این بسنده می کنیم کھ 
جدا از ھر گونھ اختالف ایدئولوژیک و 
سیاسی، بھ تالشھا و زحمات او در زمینھ 

   ."مسائل زنان ارج می گذاریم
  پیام رفقای حزب کمونیست مائوئیست

 گزارشی از مراسم بزرگداشت آذر درخشان در لندن
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سودا توسط ) شمال کردستان –ترکیھ(

از این پیام آمده در بخشی . گردید ارائھ
  :بود کھ

ھمان گونھ کھ رھبرمان ابراھیم "
اعالم نمود، ھر انسانی کھ می  کایپاکایا

ذاشت، اما آنانی گمیرد، باید بھ او احترام 
کھ در راه نبرد برای کمونیسم می میرند، 
جایگاه ویژه ای را در قلب امان اشغال 

این آن تفاوت عظیمی است کھ . می کنند
ما قول می دھیم کھ نبرد . داردمرگ آذر 

خود را برای رسیدن بھ آرمان کمونیسم، 
آن چھ کھ خواست و آرزوی رفیق آذر 

رفیقی کھ برای . بود، را ادامھ دھیم
ھمیشھ بھ عنوان یک زن پرولتر واقعی و 
رھبری کمونیست در یادمان خواھد 

  ."ماند
از  یاسمین میظردر انتھای این بخش 

امی را بھ جلسھ پی) ھوپی( hopi جانب
. بزرگداشت رفیق آذر درخشان ارائھ داد

آذر " :در بخشی از پیامش گفت یاسمین
درخشان کھ ماه پیش در پاریس 
درگذشت، کمونیستی شجاع، یک انقالبی 
مبارز بود کھ بر علیھ ستم گری 

یم ژامپریالیستی و ھم چنین ضدیت با ر
جمھوری اسالمی برای بیش از سھ دھھ 

بعنوان یک سخنگو، . مبارزه کرد
نویسنده و تحلیگر حقوق زنان او یک 
. حریف بی امان علیھ فمنیسم لیبرال بود

در بسیاری از مقاالتش، سخنرانی ھایش 
بھ ھمھ گوشزد می کرد کھ چھ نوع 

آمریکا و غرب در عراق و " آزادی"
  ."افغانستان برای زنان بوجود آورده اند

ن با نواخت دیوید وردآخرین بخش برنامھ 
ون و ترانھ ھای انقالبی بھ مراسم فکسیاس

  .شور و ھیجان بخشید
تاکید  یاسمین میظردر انتھای برنامھ 

کرد کھ ما در این جلسھ زندگی پربار آذر 
را جشن گرفتیم، زندگی زنی کمونیست کھ 
نقش باالئی در جنبش انقالبی زنان، جنبش 
کمونیستی، در مبارزه علیھ بنیادگرایی و 
امپریالیسم داشت، جلسھ یاد بود با بیش از 

 نفر با خواندن سرود انترناسیونال ١٢٠
  .خاتمھ یافت

 ترانھ ھای مراسم سی دیدر انتھای 
رھایی با دکلمھ آذر ھمراه با گزیده ای از 
  .سخنان وی بھ شرکت کننده گان ھدیھ شد

   سازمان زنان ھشت مارس

  انگلستان - )افغانستان –ایران(       
  

  .٢٠١٢ژوئیھ   

 

  ماه ژوئن  سوم

  بر علیھ جنایت علیھ زنان  ایبرنامھ 

  شھر بوگوتا در کلمبیا برگزار شد،  در

  زنان و مردان انقالبی کلمبیا یاد رفیق آذر درخشان 

 .را گرامی داشتند
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در شھر آمستردام   2012ژوئن ٢۴شنبھ 
از طرف کمیتھ برگزارکننده مراسم ھلند  -

برگزار  بزرگداشت رفیق آذر درخشان
 ٧بعدازظھر تا  ٢مراسم از ساعت  .گردید

سالن با عکسھایی از رفیق . شب ادامھ داشت
شاخھ  ۵٢ھای قرمز؛  شمع  ؛آذر درخشان

گل رز قرمز بھ تعداد سالھای عمر پربار 
برنامھ با پخش . اذر عزیز تزئین شده بود

  .دکلمھ ای از آذر درخشان آغاز شد
از فعالین سازمان  آلیسھ فرد و ندا روشن

زنان ھشت مارس ضمن خوش آمدگویی 
آغاز سھراب سپھری برنامھ را با شعری از 

   .کردند
  بزرگ بود«

   و از اھالی امروز بود
   و با تمام افق ھای باز نسبت داشت

و لحن آب و زمین را چھ خوب می 
  » فھمید

ندا شرکت کننده گان را بھ یک دقیقھ کف  
زدن بھ احترام و یاد رفیق آذر درخشان 

برنامھ با اجرای سرود . عزیز فرا خواند
انترناسیونال توسط رفیق جعفر و آناھیتای 
عزیز با زدن دف و ویلون و ھمراھی جمع 

 .ادامھ پیدا کرد
پرواز را (فیلم یک ساعتھ قبل ازپخش 
فیلم بسیار زیبا و : فتگآلیسھ ) بخاطر بسپار

نادری است، از آن فیلم ھایی کھ ھمیشھ 
این فیلم برای اولین . گوشھ ذھن آدم می ماند

بار در نشست زنان چپ و کمونیست در 
زیبایی این . شھر ھامبورگ بھ نمایش در آمد

فیلم در این است کھ زمانی ساختھ شده کھ 
وقت برای یاران آذر برای در کنار بودن با 

لی ارزشمند بود و سازندگان این فیلم او خی
در آن زمان کھ ھمھ در کشاکش بیماری آذر 
بودند و آذر با مرگ و زندگی مبارزه می 
کرد؛ این کار زیبای ھنری را ساختند، و 

اگر ما بخواھیم راجع بھ این رفیق عزیز 
ھرگز بھ زیبایی و ساعتھا صحبت کنیم 

شیوایی خود او نخواھیم توانست زندگی 
صی و مبارزاتی اش را آنگونھ کھ خصو

رد پای آذر در . خودش می گوید شرح دھیم
ساحل زندگی محکم بر جا ماند و این باعث 
شد کھ ما یاد آذر را ھمیشھ بصورت زنده 

و کاری است در کنارمان داشتھ باشیم 
  . بسیار با ارزش و بیاد ماندنی

بعد از نمایش فیلم اکثر شرکت کنندگان 
بسیاری . زیادی قرار گرفتھ بودندتحت تاثیر 

بیان می کردند کھ شناخت کوتاھی از آذر 
می گفتند آذر را تنھا در . درخشان داشتند

جلسات سخنرانی یا کوتاه مالقات کرده بودند 
ولی با دیدن این فیلم شناخت دیگری از آذر 

این فیلم باعث شد کھ بدانیم آذر . پیدا کردند
گی و مبارزه چھ انسانی بود و چگونھ زند

با دیدن این فیلم تازه می توان بھ . می کرد
شرایط و اھمیت و ارزش این رفقا پی برد 
کھ چگونھ در پروسھ زندگی بھ میدان 
مبارزه می آیند و حماسھ می آفریدند و درس 
شناخت از جھان پیرامون خود و مبارزه و 

افسوس کھ این . استقامت را بجا می گذارند
و معرفی می شوند و این افراد دیر شناختھ 

فیلم نھ تنھا برای جنبش کمونیستی و جنبش 
زنان تاثیر گذار خواھد بود بلکھ در پروسھ 
زندگی اجتماعی ھم برای کسانی کھ با این 
بیماری روبرو ھستند درس چگونگی 
شناخت، مبارزه و استقامت در مقابل این 

ساختن این فیلم . بیماری جانفرسا را می دھد
ت این رفقا بسیار مھم و با ارزش ھا در حیا
  .خواھد بود

با نواختن  خواب ھای طالئیموزیک بعد  
و خواندن سرود  سالھ ١٢آناھیتا  ویلون

بھ اجرا در آمد  کوھستان توسط گروه زنان
  . کھ قابل توجھ جمع واقع شد

 ناصر نجفی از خانھ ھنر ھلندسپس آقای 
ضمن ابراز تاسف از درگذشت رفیق آذر 

  : درخشان عزیز چنین گفت
  بیاد می آورم سرزمینمان را

  با گیسوانی سوختھ  
  و دستانی پر پینھ  

  کھ تا آستانھ ی نابینایی گریستھ ست
  و تب آلوده 

  .بھ زبان ِ سنگالخ و تاول سخن می گوید
انتخاب و خوانش این متن ھا، ارمغانی 

ر درخشان و خاطره است بھ احترام آذ

ھایش، بھ مبارزی خستگی ناپذیر کھ نبرد 
نبرد  .در سھ عرصھ را با ھم در آمیختھ بود

با نابرابری و سلطھ اقتصادی، نبرد با 
سلطھ ی مرد ساالری و نبرد با بیماری 
جانکاه و مھلکی کھ زندگی و جانش را 

  ! یادش گرامی باد. نشانھ رفتھ بود
دو متن : ی خودمتن ھا از میان آقای نجفی

را » شد سحر خواھد« و» خطابھ«ی زیبا
  .برای جمع خواند

پیام سازمان زنان ھشت مارس سپس 
خوانده از فعالین این سازمان توسط ملیحھ 

اندوه از دست دادن آذر کھ : او گفت. شد
. کند ھایمان سنگینی می چون کوھی بر قلب

  : گفت و
آذر نرم و مھربان، آذری بود مثل ! آری

کاج وحشی، نشستھ بر ستیغ پرتگاھی «
ھایش  آذر رفت اما پژواک ُغـرش. »ژرف

علیھ جمھوری اسالمـی طنین انداز 
  ....! »این صدای زنان ایران است«:است

جسمش در میان ما نیست ولی نگاه ژرف 
و پر از امید او از برابر چشمانمان محو 

یوند عمیقی کھ با ذھنمان و نخواھد شد و پ
احساساتمان برقرار کرد ھمواره با ما خواھد 

  .ماند
توسط  پیام کمیتھ میز کتاب آمستردامسپس  

رفیق جعفر امیری کھ در تدارک برگزاری 
ارائھ  کردنداین مراسم بسیار فعاالنھ تالش 

در  :در پخشی از این پیام آمده بود. شد
شرایطی کھ ھر لحظھ انسانی زندگی را 

ھا اھمیت  چرا فقدان برخیگوید،  بدرود می
کند و بیشتر بھ آن توجھ  بیشتری پیدا می

ید ھر انسانی حامل تفکرات دتر شود؛ بی می
ھائی است کھ در پراتیک اجتماعی  و اندیشھ

بخشد، از این نظر است  خود بدان مادیت می
در  ی ارزش و ضد ارزش کھ مسئلھ
کند و  ی جامعھ معنی پیدا می عرصھ
ھا بر مبنای آن در کنار ھم قرار  انسان
  ....گیرند ھم فاصلھ می گیرند یا از می

گزیده ای از پیام حزب کمونیست سپس 
از فعالین  فریدا فرازم توسط  -ل -ایران م

این . خوانده شد سازمان زنان ھشت مارس
آذر تاکید  توانائی ھا، قابلیت ھایبر پیام 

آذر زنده : آن آمده بود کھ داشت و در پایان
نماند، تا در میان امواج خروشان یک 
انقالب واقعي، شاھِد دفِن نظام منفور 

زنده نماند تا بلند . جمھوری اسالمی باشد
شدن موج نوین انقالب ھای پرولتری و 
  . پاگیری جوامع سوسیالیستی نوین را ببیند

  گزارش بزرگداشت رفیق آذر درخشان
 ھلند -در شھر آمستردام 
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 ھزار بار بھتر ازسوسیالیسمی کھ باید 
  ....سوسیالیسِم  پیشین باشد

بار  خون ارغوان ھاسرود بعد از آن  
توسط رفیق جعفر امیری و آناھیتا  دیگر

  . عزیز بھ اجرا در آمد
پیام ھستھ اقلیت بر این نکات تاکید داشت 

آذر درخشان فرزند کار و زحمت و فعال : کھ
ھای اجتماعی در تمام دوران زندگی  عرصھ
ای از تالش و مبارزه  بارش لحظھ مشقت

برای رھائی کارگران و زحمتکشان باز 
نایستاد و تمام وقت، نیروی خود را در این 

   ....راه صرف کرد
پیام کمیتھ مرکزی حزب کمونیست  سپس
 اشاره بھ این داشت کھ خوانده شد کھ ایران

شناختھ   رفیق آذر درخشان از چھره ھای
زنان و از شده و برجستھ جنبش رھائی 

 مبتکران اصلی کارزار زنان در شھرھای
اروپا علیھ قوانین نابرابر و مجازاتھای 
اسالمی بود کھ علیرغم بیماری شدید 

 ناپذیر تا واپسین پیگیرانھ و خستگی
 

 
 لحظات زندگی بھ فعالیت ھای خود ادامھ

بدون شک فقدان این یار دیرینھ  .داد
خسارتی بزرگ برای جنبش زنان ایران 

جعفر  ھر دو پیام توسط رفیق«. واھد بودخ
   ».امیری خوانده شد
مسئول سازمان پناھندگی  احمد پوری

در رابطھ با  بطور کوتاهھلند  –پرایم 
چگونگی آشنا شدنش با آذر صحبت کرد و 
گفت باید قدر چنین انسانھایی را در زمان 

آذر یک انسان . حیات شان بیشتر دانست
بود و در مورد ست و بسیار فعال یکمون

احمد  . مسائل بسیار باھوش و تیزبین بود
گفت کھ  او  زنی با جرئت بود و در مقابل 
ھر نوع برخورد ناعادالنھ و مردساالرانھ 

احمد گفت من . عکس العمل نشان می داد
معموال بھ کسی ھدیھ نمی دھم ولی زمانی 
کھ بھ چین رفتھ بودم برای آذر یک ھدیھ از 

کنم کھ ید بھ این امر اعتراف وردم و باآنجا آ
تا بھ حال بجز آذر بھ ھیچ زنی ھدیھ ای 

  .یادش گرامی باد . ندادم
 

 
پیام صمد شمس را کھ بھ مناسبت در سپس 

 گذشت آذر نوشتھ بود توسط آلیسھ خوانده
از /  ھنگامی کھ سال زنان صفر بود :شد

  نھالی ریشھ /  قامتی رشد کرد  میان صفرھا
تقویم انسانی یکسان آن سال  / ...زد

افق / و آذرھا با درخشش لبخند/ خواھد بود
 .ھای دیگری را رقم خواھند زد

و اجرای مجدد  فیلم تدفین آذرنمایش 
ل پایان بخش برنامھ ناسرود انترناسیو

بزرگداشت یاد رفیق آذر درخشان عزیز 
   .بود

کمیتھ ( مراسماین کمیتھ برگزارکننده 
زنان ھشت سازمان  میزکتاب آمستردام،

خانھ  -ھلند، سازمان پناھندگی پرایم -مارس
و جمعی از فعالین سیاسی و چپ ) ھلند -ھنر

  از یاران و دوستان آذر درخشان
گزارش از فعالین سازمان زنان ھشت 

.ھلند -  )افغانستان - ایران(  مارس
  

  

  در هامبورگ  درخشان آذربزرگداشت رفیق 

  .ژوئن در دانشگاه ھامبورگ باشکوه برگزار شد ١۵بھ دعوت کمیتۀ برگزار کننده بزرگداشت رفیق آذر درخشان روز جمعھ 

سالن .  نفر شرکت داشتند ٧٠در این مراسم کھ زنان برگزارکنندۀ ایرانی و افغانستانی آن را جشن زندگی آذر درخشان نامیده بودند، بیش از 
زیبایی . ھای سرخرنگ، گلھای مورد عالقۀ رفیق آذر تزیین شده و سراسر دیوارھامزین بھ تصویرھای آذر بوددانشگاه ھامبورگ، با شمع

  .تزیین سالن حال و ھوایی بسیار مطبوع و دلپذیررا حاکم کرده بود، کھ شایستۀ رفیق از دست رفتھ مان آذر بود

  :انده شدبرنامھ با صدای رفیق آذر آغاز شد و در ادامھ پیام ھا ی ذیل خو

  پیام کمیتھ کمیتۀ برگزار کننده بزرگداشت رفیق آذر درخشان بوسیلۀ رفیق مریم افصحی 

  پیام شورای زنان افغانستانی بوسیلۀ رفیق نجیبۀ ھوتکی

  پیام سازمان زنان کوراژ بوسیلۀ رفیق سوزه بادر

  MLPD کسیزم لنینیسم آلمان رپیام حزب ما

  رفیق زمان مسعودیپیام سازمان زنان ھشت مارس بوسیلۀ  

  .رفیق پریوش خواھر رفیق آذر ازبرگذارکنندگان و شرکت کنندگان بزرگداشت سپاسگزاری کرد

در بخش ھنری بزرگداشت  ابتدا خانم ھنرمند ناھید صمدیان با دف آوازھای آذربایجانی سرداد ودوستش افسانۀ این آوازھا را بھ زبان 
  .فارسی و آلمانی برای حضار حکایت میکرد

بخصوص . ھنرمند دیگر این بزرگداشت، رفیق کتایون حسینی بود کھ ترانھ سرودھای مورد عالقۀ رفیق آذر را بھ ھمراه تنبور میخواند
احساسات کتایون کھ رفیق آذر را ھرگز ندیده بود و او را تنھا از طریق نوشتھ ھایش و اینترنت میشناخت، و دلیل تعلق خاطر خویش را بھ 

خود قرار داده بود و بسیاری از زنان و مردان حاضر در بزرگداشت  یھ بیان میکرد ھمھ را تحت تـاثیراحساسات صادقانۀرفیق آذر با گر
  .گریستند

 در آخرین بخش برنامھ فیلم  پرواز را بھ خاطر بسپار را نمایش داده  و کسانی کھ رفیق آذر را نمیشناختند بسیار تحت تاثیر زندگی و مرگ
  .ندرفیق قرار گرفت

  .مراسم بزرگداشت رفیق آذر با پذیرایی شام با شراب از شرکت کنندگان بھ پایان رسید
  

 .درخشان در ھامبورگ رفیق آذر کمیتھ برگزار کننده بزرگداشت
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   " آذر درخشان"گزارش برگزاری مراسم یادمان رفیق 

 در بروکسل                                                              

مارس  ٨این برنامھ بھ ھمت سازمان زنان 
ـ بلژیک و شورای ) ایران ـ افغانستان(
ی بلژیک و جوانان چپ ـ کمیتھ شجویاندان

 . شدبرگزار 
ما . آغاز شدبرنامھ رسماً  ١٧حدود ساعت 

  تمام دیوارھای سالن کازابالنکای مجموعھ
فرھنگی پیانو فابریک را با پوسترھا، 

میز . ھای آذر آراستھ بودیمھا و نوشتھ عکس
کتاب کوچکی نیز تدارک دیده بودیم کھ 

-ھای حوزهو کتاب "زنان سال صفر"کتاِب 
ی زنان از انتشارات حزب و سازمان زنان 

و  " ھای رھاییھتران "مارس، سی دِی ٨
آن را پُر  !"پرواز را بھ خاطر بسپار"فیلِم 

عکسی از آذر در میان گل و . کرده بود
اش بر میز  شمع و شاِل بنفِش مورد عالقھ

 . دیگری قرار داشت
شعری از شاعر محبوبش  با خواندِن قطعھ

ثانیھ دست زدن بھ یاِد  ٣٠شاملو ـ و با 
فیق ر. زندگی درخشانش برنامھ آغاز شد

آمدگویی بھ حضار و فریبا ضمن خوش
ھای  اعالم برنامھ، بھ برگزاری مراسم

ھای گذشتھ در شھرھای مختلف در ھفتھ
اشاره ... مختلف اروپا، آمریکا و کانادا و 

ھا بھ کھ تا چھ حدی این برنامھ کرد و این
منداِن آذر بوده ھمت نیروھای محلی و عالقھ

کھ در بسیاری  وی ادامھ داد. تاکید ویژه کرد
ھا و ابتکاراتی از سوی ھا خالقیتاز برنامھ

-ھای محلی انجام شده کھ نشانافراد و کمیتھ
ست کھ این عزیزان گِر اھمیت و احترامی

بھ فعالیِن انقالبی جنبش و کسانی کھ زندگی 
شان یکی بوده و باورشان، حرف و عمل

ی او پیام کوتاه رفقای برگزارکننده. دھندمی
را قرائت !" چرایی برنامھ؟"مھ را با نام برنا
  .کرد

سپاری آذر در سپس فیلِم کوتاه مراسم خاک
مان  گورستان پرالشز پاریس را دیدیم کھ غم

ھای در ادامھ فریبا بھ انبوه پیام .را تازه کرد
ھا و افراد رسیده از سوی احزاب، سازمان

ایرانی و غیرایرانی اشاره کرد کھ ... 
ھا برای خواندن بر  ی آن یدهای از گز نسخھ

دیوار نصب شده و اشاره کرد برای 
جلوگیری از طوالنی شدن برنامھ دو پیام 

م ل (مھم از طرف حزب کمونیست ایران 
مارس ـ دو تشکل  ٨و سازمان زنان ) م

ھا، کادر ای کھ آذر عضو آن انقالبی
تکثیر  -شان بود گذاران و از بنیان برجستھ

ی سخنان  ای از گزیده خھشده و بھ ھمراه نس
سپس رفیق . آذر بھ حضار تقدیم خواھد شد

مان ھیمن از سوی شورای جوانان و جوان
ی  ی بلژیک گزیدهجویان چپ ـ کمیتھدانش

  . بسیار کوتاھی از پیام شورا را قرائت کرد
!" پرواز را بھ خاطر بسپار"در ادامھ فیلم 
ی زندگی آذر درخشان است  کھ فیلمی درباره

تماشا کردیم کھ در آن سخنان آذر  را
اش بھ مبارزه و  ی خودش و نگاه درباره

... ی او و  زندگی و سخنان دیگران درباره
مان نشاند و امید در دلمان و لبخند  نم بر چشم
فریبا بھ فرازھایی از زندگی آذر . بر لبمان

اشاره کرد و از حضار درخواست کرد کھ 
ای ھای از آذر و یا نکت ھرکس خاطره

ی این فیلم دارد پیش بیاید و ابراز درباره
پیشنھاد جالبی بود و مورد استقبال قرار . کند

   :گرفت
ابتدا رفیق زنی از فعالین سندیکایی بلژیک 

ی نسل انقالب از و از مبارزین باسابقھ
آشنایی خود با آذر و چند دیدارش با او 

کھ این رفیق تاکید ویژه داشت براین. گفت
دلیل بزرگ کرده صیتی را نھ بیھرگز شخ
دلیل کوچک شمرده و در مورد آذر و نھ بی

او از . کندھم با چنین موضعی صحبت می
کالمی با آذر در یک نشست کارگری در ھم

ی دوستی و رفاقت با پاریس گفت کھ زمینھ
از مالقات او در دوران . او را فراھم کرد

کھ در پی صحبت با او بیماری گفت و این
ار خود برای بازگشت بھ بروکسل را از قط

دست داده و تا صبح با او بھ بحث نشستھ 
است و آذر با وجود بیماری در حال 

ھای آتی بوده و  ریزی برای فعالیت برنامھ
طوری با شور و نشاط و ھیجان با رفقا 
ھمراه بوده است کھ گویا او سالم بوده و 

ای کھ این رفیق از انرژی... دیگران بیمار
توانست بھ کھ میآذر داشت یاد کرد و این

  .دیگران ھم انرژی بدھد
ھای حضور ی اولین ماهشھاب ھم از خاطره

در اروپا و آشنایی با آذر گفت و برگزاری 
در بروکسل  ٢٠٠٧تظاھرات بزرگ سال 

کھ بھ ... در حمایت از دانشجویان دربند
ی  راھی و تجربھ تجربگی از ھم علت بی

برگزاری این تظاھرات رفیق آذر برای 
در انتھای یکی از ... بسیار استفاده کردند

مذاکرات با رفیقی از حزب چپ سوسیالیست 
-او از ما عذرخواھی کرد کھ یکی از رفقای

ھا شرکت کند چون شان نتوانستھ در بحث

سرطان گرفتھ و برایش مشکل است و آذر 
نشینی بھ او گفت کھ برایش ھم با لبخند دل
سال است  ٩-٨ست چون او ھم قابل درک ا

 کھ سرطان دارد و در فاصلھ شیمی
و رفیق ... کند و ھایش سفر می درمانی 

  !بلژیکی ھاج و واج ماند
ی اولین میترا رفیق دیگرمان از خاطره

قبل از رفتن بھ پاریس : "دیدارش با آذر گفت
کھ فھمیدم آذر را مالقات خواھیم  و ھنگامی

ھایش و نوشتھکرد، با نگاھی بھ مقاالت 
تواند باشد؟ کردم، چگونھ آدمی میتصور می

ھمھ  توانم در برابر اینآیا اصالً من می
صحبت شوم؟ با او ھم... اطالعات و دانش و

اما بھ محض برخورد با او از شادی و 
حالی وی از دیدن من و دیگر رفقا و خوش
بھ سرعت با . گی متعجب شدمھمھ سادهآن

کردیم و اصالً مرزی بین ھم شروع بھ بحث 
  ."ما وجود نداشت

جویان رفیق دیگرمان پیمان از دانش
طلب کھ در سال خواه و برابریآزادی
آذر حاضر بود نیز  ١٣در مراسم  ٢٠٠٧

ی آذر در وی بھ جملھ. صحبت کوتاھی کرد
تا آدم  ١٠"کھ فیلم اشاره کرد مبنی بر این

تا آدم منفرد موثرتر  ١٠٠٠متشکل از 
و تاکید کرد کھ باید این میراث و " دھستن

عنوان فردی کھ نگرش را تقویت کنیم و بھ
ی آذر در برابر فیلم و صدای مبارزه

ھای آمریکا و ایران در تظاھرات سفارت
جویان بروکسل در حمایت از دانش ٢٠٠٧

گاه زمان در دانشدربند را دیده و خود در آن
  .ردکرده، احساس خود را بیان کمبارزه می

در بخش پایانی ھم کلیپ دیگری از 
این . ھای آذر را دیدیم مبارزات و تالش
ای زیبا از آذر خاتمھ  کلیپ کھ با جملھ

یافت کھ چگونھ بھ سبد سبد محبت و  می
ی  احترام دوستان، رفقا و یارانش با مبارزه

کھ ... سرسختانھ با بیماریش پاسخ داده است 
  .ھایمان کاشت امید در دل
یق حضار، فریبا جمع کوچک با تشو

دوستان را دعوت کرد تا با نوشیدن شراب 
سرخ جشن زندگی سرخ آذر را بھ پایان 
بریم و این فضای صمیمانھ فرصت خوبی 
بود برای بحث در مورد فیلم و زندگی آذر و 

ی  و بحث درباره... آشنایی بیشترمان و 
دانستیم کھ آذر در  مان، می ھای آتی نقشھ

ی  در کنارمان است در ادامھچنین فضایی 
ھای جسورانھ برای  مبارزه و در نقشھ

   !!! انقالب
  .ـ  کمیتھ برگزاری ٢٠١٢جوالی ٧
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  گزارشی از یاد

  رفیق آذر درخشان     

 در شھر استکھلم       
جوالی  ٧مراسم یاد رفیق آذر روز شنبھ 

رفقای آذر (برگزاری طرف یک کمیتھ  از
، برگزار شد، برنامھ یاد )در شھر استکھلم

با شرکت بیش از  ١٦تا  ١٣آذر از ساعت 
اعالم برنامھ،  قبل از. نفر انجام گرفت ٦٠

ترانھھای رھایی با صدای رفیق آذر ھمراە 
با نمایش تصویر این رفیق در سالن شنیدە 
 شدە و سالن با عکسھا و گلھای سرخ و

 . تزیین شدە بودشمعھای زیبا 
مجری برنامھ فریدە رضایی با قرائت 

 .شعری مراسم را آغاز کرد
 آنگاە کھ میرفت کاروان، گرما دە تنت باشد

آن سان کھ باید حاصل تالش سختت را درو 
  نمایی 

 چھ زود بود ، چھ بناگاە بود
کھ ستم بر تو کینھ ورزید، کھ ستم آخرین 

 زھرش را ریخت
 .ھمیشھ خاموش شدو قلب خستھ ات برای 

ای یادگار بیاد ماندنی، ای یادگار جنبش 
 انقالبی زنان کمونیست 

 آسودە بخواب، آسودە بخواب
 .چون کاروان، ھمچنان رە پیمای راھت است

چون خانھ ی ساختھات ھمچنان پا بر جا 
 ......خواھد ماند،

 :سپس فریدە برنامھ را اینچنین ادامھ داد
 فقای عزیزمھمانان گرامی، دوستان و ر

ضمن خوش امد بھ ھمگی شما، خوشوقتیم 
کھ امروز دور ھم جمع شدەایم تا یاد رفیقی 
کمونیست و زنی خستگی ناپذیر را گرامی 

آذر (بداریم رفیق مھری علی مالیری
  ،کھ زندگی را عمیقا دوست داشت) درخشان

قلبش بزرگ بود و افقش گستردە، زندگیش 
شکوفا و سرشار ازطراوت و شادی، 
ھموارە میگفت پس از مرگم عزاداری 
نکنید، زندگی کنید، مبارزە کنید شاد باشید و 

 .بدنبال تحق آرزوھای بزرگ
برنامھ با سرود انترناسیونال سرود 
ھمبستگی جھانی طبقھ کارگر و سپس اعالم 

دقیقھ سکوت بھ یاد ھمھ عزیزانی کھ در   ١
راه آزادی و برابری و رسیدن بھ سوسیالیسم 

سکوت با خواندن . ا باختھاندجانشانر
زنان سال ، یشگفتاری کھ آذر در کتاب
  .صفر، نوشتھ بود شکستھ شد

با خاطرە مادر بزرگم ننھ خاور زنی (
زحمتکش کھ راە و رسم زندگی مستقل از 
مردان را بھ من آموخت، با خاطرە مادرم 
صدیقھ کھ ھموارە داغ حسرت آخرین دیدار 

ھرگز نشانی از با برادرم را بر دل داشت و 
سالھ کھ ھمراە  ١٧برادری . مزارش نجست

تن دیگر از رفقایم پس از نبردی دلیرانھ  ٩
در استادیوم شھر امل  ١٣٦٠بھمن  ٩در 

برادری کھ . در مال عام تیر باران شد
  .)کوتاە، اما در اوج زیست

سپس فھرست برنامھ از طرف فریدە بھ 
شرکت کنندگان اعالم گردید کھ عبارت بود 

پرواز را بھ خاطر نمایش فیلم : از
،شرح زندگی و فعالیتھای رفیق آذر از بسپار

بعد از  زبان خودش و رفقای نزدیک وی،
سپس نمایش  نمایش فیلم، استراحتی کوتاه و

 دقیقھ از مراسم وداع با آذر در گورستان ٨
بعد از نمایش فیلم از طرف  پر الشز پاریس،

ر، عباس سماکارشاعر انقالبی شعری کھ 
 .برای یاد آذر سرودە بود را تقدیم کرد

ر، عباس در وصف آذر گفت رفیق آذر 
درخشان چھرە درخشان در گذشت، اما 

من و دخترم ھر دو بسیار . ھرگز تسلیم نشد
 .اندوھگین شدیم برای از دست رفتن آذر

 شعر عباس سماکار. اد آذر درخشانبھ ی
برای خواندن این !( خوانده شد ھنوزشعر 

 .)مراجعھ نمائید ۴٨ شعر بھ صفحھ
 تعدادی از سازمانھای زنان و رفقای
حاضر در مراسم پیامھایی را تقدیم کردند از 
جملھ این رفقا استی پیروتی، مھشید، نوال 
محسن ،ماریا رشیدی از طرف انجمن حق 

شعری از طرف ثریا فتاحی، زن، قرائت 
گالویژ حسینی، میدیا رستمی از جانب 
تشکل سراسری ھرگز فادیمھ و پال را از یاد 
نبریم، آواز محمود صالح بھ نمایندگی از 

و لیال ) کردستان عراق(طرف تشکل راسان 
 .قرایی شبکھ زنان و صدیقھ محمدی 

ھر یک از این رفقا از آذر گفتند از 
. ویژە آذر گفتندخصوصیات برجستھ و 

 :خالصھای از صحبتھای این دوستان
در مورد آذر صحبت کردن : گفت استی

ھم سختھ ھم آسون، خیلی آسوونھ چون در 
زمانی کھ ھنوز در میان ما بود این فیلم تھیھ 
شدە و آنرا دیدە بود کھ  یک دید ھمھ جانبھ 
را از آذر نشان داد آذر با فقر بزرگ شد 

فقر و سیستم مبارزە  ولی آگاھانھ بر علیھ
کرد، وحدت محور ھدفش بود مراسم امروز 
نشانگر آن است کھ آذر در میان دیگر 
فعالین جنبش زنان جایگاە ویژە ای دارد و 

آذر  رفقای حزبیش اینجا حضور ندارند،
سکتاریست نبود اما عاشق حزبش و 

سربداران بود، ضمن اینکھ اختالفات را بھ 
  قالبی زناناما وحدت ان رسمی میشمرد

 ......برایش مھم بود 
در بخش  از صحبتھایش  ماریا رشیدی

روزە کارزار زنان را و  ٥خاطرات دوران 
نقش و جایگاه آذر را علیرغم وضعیت 
جسمیش بازگو کرد، ماریا گفت ھر چند 
سعادت این را نداشتھ کھ بیشتر با او باشد 
اما در سمینارھا در راھپیمایی کارزار از 

رفتم درس شھامت و مقاومت را آذر یاد گ
در مقابل مشکالت جسمی و از پری توکلی 
و آذر آموختم کھ زندگی زیباست و باید از 
لحظھھای زندگی استفادە کرد، مھمترین 
چیزی کھ از آذر آموختم اتحا د بود کھ در 
بین ما فعالین جنبش زنان خالیست، با 

ولوژیک برخورد نمیکرد، یادش ئانسانھا اید
   .می میداریمرا گرا
 تشکل سراسری در بخشی از پیام میدیا

ھرگز پیال و فادیمھ را از یاد نبریم رو بھ 
حاضرین گفت، آذر درخشان زن فعال و 

یکی از بنیان گذاران  و برجستھ حقوق بشر،
مارس، یکی از مبتکرین خستگی  ٨سازمان 

ناپذیر کارزار زنان از میان ما رفت زنی 
کرد برای تمام  خستگی ناپذیر کھ مبارزە

اھداف و آرمانھای برابری طلبانھاش، 
انسانھای بزرگ الزم نیست از نزدیک 
باھاشون روبرو شویم، ھمانقدر کافیھ کھ 
افکار و عقایدشان را بشناسیم انگارسالھاست 
کھ از آنان شناخت داریم و آذر جزو آن 
دستھ بود کھ با افکار و عقایدش ما را بھ 

را ادامھ میدھیم طرف خود جلب کرد راھش 
 .و تا آخر مبارزە میکنیم

در چند جملھ در مورد آذر چنین  مھشید
 ٨گفت، آذر مسئول مطالعاتی سازمان زنان 

مارس بود و خیلی براش مھم بود کھ فعالین 
عرصھ زنان، از لحاظ نظری و آگاھی 
سیاسی خود را ارتقا دھند ھمیشھ میگفت 

و آروزم اینھ زنانی کھ دور و برم ھستند 
میشناسم قلم بھ دست گیرند اگر این گونھ 

   باشد ما چند گام بھ جلو خواھیم رفت، آذر

 



  ٣۴ صفحھ                                                                                                      ٢۶شماره ھشت مارس  

 

  
 در اوج بیماری و شیمی درمانی ھمیشھ در

خرین آ فکر یاد گیری بود مینوشت میپرسید،
 روز قبل از مرگش تمام کرد، ٦مقالھاش را 

از تمام ثانیھھای زندگیش استفادە میکرد و 
  .چگونھ استفادە کنیم بھ ما یاد داد از وقت

مینا . با قرائت سرودەای از ر :ثریا فتاحی
آذر را گرامی  هحق شناس یاد و خاطر

داشت و چند جملھ از پیامی را کھ نوشتھ بود 
  .تقدیم جمع کرد

از آذر صحبت كردن كار  :لیال قرایي
سختیھ، اذر یكی ار ویژگیھاش این بود كھ 
میگفت بعد از مرگم در مورد من غلو نكنید، 
اذر در مقدمھ كتاب زنان سال صفر نوشت 

زنان سوسیالیست ی این حاصل كار جمع
است ، كتاب را متعلق بھ جنبش زنان 
سوسیالیست میدانست وقتی بھ مالقات آذر 

ن و غمگین بودم از اینكھ میرفتم ھمیشھ نگرا
شاید آخرین بار باشد كھ ببینمش اما در 
بیمارستان فرصت این نبود كھ از بیماریش 
حرف بزنیم مرتب سوال میكرد در مورد 
خواندن و مطالعھ كردن، بحث و گفتگو بود 
وقتی بر می گشتم میگفتم اذر نمیمیره آذر 
جاودانھ است، ضرورت كار جمعی ھدف 

ی زنان كمونیست باید آگاھذر بود میگفت آ
خودشونو باال ببرند باید مسئولیت داشتھ 
باشند این كاری كھ ما امروز كردیم 
 ھمکاری زنان از سازمانھا واحزاب مختلف
  و زنان منفرد، برپائی مراسم مشترک چیزی

  

 
  .خواستی است كھ اذر م

حرف زدن از آذر بھ قول استی  :گالویژ
ھم سختھ ھم آسون ، سختیش پیدا کردن 
 جمالتیھ كھ بتونھ شخصیت و تأثیرگذا رى

، جنبش زنان، جنبش یذر در جنبش سیاسآ
از ی وصف کنھ  من یكی چپ و كمو نیست

مشکلھ . پیدا كردن اون جمالت عاجزم
  .آنطور كھ شایستھ آذر باشد، توصیفش كنم

یست در جریان كارزار ذر برای من ماندنآ
او موثرترین شخصی بود كھ . شناختمش 

توانست زنان مبارز كرد را بھ جنبش 
سراسرى نزدیك كند و ھمبستگى بوجود 
آورد، بھ من آموخت كھ بھ نقاط مثبت 

او با تواضع نقاط ضعفھا را . افتخار كنم
بیان میكرد و راه چیرگى بر مشكالت را 

رد، سكتاریست نشان میداد بھ ھمھ اعتماد میك
آذر در میان ما زنده است، تاثیر . نبود

گذاریش قابل ارزش است وھرگز فراموش 
نمیشود، در ھر مالقات وسفری میكوشید تا 
فضا را بھ بحث و تبادل نظر تبدیل كند، ھمھ 
آرمانھایش حركت بود و عمل و زندگی را 

 .دوست داشت
محمود صالح از کردستان عراق  آواز

 :چنین گفت
تشکل . مایندە تشکل زنان راسان ھستممن ن

تشکیل شدە و در جھت  ٢٠٠٤ما از سال 
گری  رفع خشونت بر زنان و برای آگاه
   زنان تالش کردەایم با ایجاد دورەھای

  

 
آموزشی و حرفھای، توان زنان را برای 

یاد آذر . شان باال ببریم بھبود وضع اقتصادی
درخشان زن مبارز و خستگی ناپذیر گرامی 

بخش کردستان باید  ٤باد، ما تشکلھای ھمھ 
از این زنان یاد کنیم و نگذاریم راھشان بی 

ما زنان با ارتباط و اتحاد . رھرو بماند
میتوانیم دستاوردھای بیشتری برای جنبشمان 

 .کسب کنیم
 ١٩٩٩آذر را از سال : گفت صدیقھ

میشناسم، ویژگیھای آذر او را منحصر بفرد 
تابحال ندیدەام اینچنین از زنی یاد . کردە بود

آذر زنی انقالبی بود کھ در جھت . شود
تقویت و انسجام مبارزات زنان چپ، تاثیر 

 آذر در افشای گرایش. چشمگیری داشت
او . لیبرالی زنان درایران بسیار موثر بود

عشق . یرغم بیماری بسیار با روحیھ بودعل
عمیقش بھ زحمتکشان و زنان نوع مادرش، 

آرمانخواە و . او را سخنگوی آنان کردە بود
بھ زنان دیگر جسارت و . خستگی ناپذیر بود

صادق  ومعتقد . جرات و اعتماد بنفس میداد
ھراسید و بھ مخالف خود ی از انتقاد نم. بود

واضع بود و گوش میداد، مغرور نبود، مت
یادش ھموارە .... میگفت از تو یاد گرفتم کھ

از او بیاموزیم و با ادامھ راھش . با ماست
  .یادش را گرامی بداریم

  کمیتھ برگزاری یاد رفیق آذر درخشان

   .جوالی ٩استکھلم 

  آذر درخشان گزیده ای از افکار                                                     زن و انقالب

بنابراین اگر  تحوالت دمكراتیك در . ستم بر زن با پیدایش مالكیت خصوصی بھ وجود آمد و رھایی نھایی زن نیز در گرو محو مالكیت خصوصی است
تواند ظاھر شود؛ یا حتی اشكال قبلی ستم جنسیتی دوباره جان  نخورد، اشكال دیگری از ستم بر زنان می انداز سوسیالیسم پیوند ی حقوق زنان با چشم زمینھ
طور واقعی  ترین شكل دمكراتیزه كرد و برابری حقوقی میان زن و مرد را بھ ترین و رادیكال توان جامعھ را بھ عمیق انداز است كھ می فقط با این چشم. بگیرد

تر و محو  ای صورت نگیرد راه تحوالت عمیق یگر اگر این تحوالت دمكراتیك انقالبی انجام نشود و در جایگاه زنان یك تغییر ریشھاز طرف د. تامین كرد
  .ھرگونھ ستم بر زن گشوده نخواھد شد

«««««««« 
رسمیت  ھزنان و جنبش زنان را ب ی لھااصال مس دانند اما دار تغییرات بنیادین اقتصادی و اجتماعی می ھنوز کم نیستند افراد و جریاناتی کھ خود را طرف

زنان را یک  ی لھاکھ مس جای این ھکھ ب" انقالب اجتماعی" داران کم نبودند و نیستند طرف. در قرن گذشتھ ھم کم شاھد چنین جریاناتی نبودیم. شناسند نمی
 ی نند و معتقدند کھ تاکید کردن بر سر آن بھ تفرقھ بین صفوف طبقھدا لھ بورژوائی میاآن را یک مس، مھم انقالب سوسیالیستی بدانند ی نیروی محرکھ
. این زمینھ افتضاح است شان در دانند و اما ھم تئوری و ھم پراتیک اجتماعی می دار انقالبِ  و نبودند کسانی کھ خود را طرف کم نیستند. زند کارگر دامن می

  .یممھای چپ در گذشتھ یا امروز فعالند گوش دھیم تا عمق مشکل را بفھ کھ در بسیاری از سازمان فعال کافیست کمی بھ درد و دل بسیاری از زنان انقالبیِ 
«««««««« 

تماعی زنان را رھا کند جا یم چگونھ قرار است این انقالبِ یزنان بگذاریم و بگوی  لھانظرمان با مس اجتماعی مدِ  انقالبِ  ی بحث را بر سر رابطھ زم تمرکییبیا
کھ بھ عنوان نیروی  شود یا این شان داده می بھ عنوان کسانی کھ از سر منت، حقوقی برابر بھ. نقشی قرار است در این انقالب داشتھ باشندو و زنان چھ 
  !لھ این استامس. خود را بر آن بزندی  ھر زنانھخواھد نقش سیاسی بزرگی در تحوالت جامعھ ایفا کند و مُ  اجتماعی کھ می

. مان ھم در قبال یکدیگر ھم در قبال جامعھ خواھیم داشت ھای تری از مسئولیت تر و ھمھ جانبھ م آنوقت بھ نظرم درک دقیقینود بباگر چنین نقشی برای خ
ین پذیر است بلکھ مسئولیت متحول کردن کل جامعھ را در ا دست خود زنان امکان ھی زنان ھم بیھا باید زنان را متحد و متشکل کنیم چرا کھ رھانکھ نھ ت این

توان بدون  مگر می. ھای خود متحد کنیم کسانی را کھ بتوان متحد کرد حول اھداف و برنامھ ی کرد کلیھ یم و تالش خواھیمنبی زمینھ نیز بر دوش خود می
 .اجتماعی سازمان داد بشان انقال متحد کردن اکثریت جامعھ و متحول کردن
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 Ö  زنان نھادھایپیام تشكالت و 
  
  زنانی دیگر   »

 یادش گرامی و راھش پاینده
آذر درخشان، كمونیست فعال در حوزۀ زنان در چالشی سخت و 

وی از فعالین  .بیماری سرطان دیروز در پاریس درگذشت طوالنی با
اش از  ھای مبارزه پرتوان و پیگیر در حوزه زنان بود و در سال

ھای  ، سمینار، راھپیمایی، سخنرانی آیی  گردھم یطریق برگزار
مختلف، نوشتن مقاالت و زمانی كھ عملی نبود از طریق شركت در 

كرد كھ  ھا، ھمواره مدافع حقوق زنان بود و ھرگز فراموش نمی پالتاك
   .جریانات انحرافی در جنبش زنان را نقد كرده و بھ چالش بگیرد

مدافعان پیگیر و خستگی  با درگذشت آذر درخشان زنان یكی از
این ضایعھ را بھ تمامی زنان و . ناپذیر حقوق خود را از دست دادند 

داشتند و فقدان این زن شجاع و پر انرژی  مردانی كھ او را دوست می
كنند تسلیت گفتھ و با آنان ھمدردی  را در زندگی خود حس می

  . كنیم می
٧/٣/١٣٩١ 

  از ایرانپیام عده ای از دختران دانشجو    » 
، بر قلھ جنبش کمونیستی و جنبش زنان برای "ذر درخشانآ"

   !می درخشد یھمیشھ ھمچون آذر
بزرگ برای رفقا، ھمرزمان، خانواده اش و زنانی  یخالیفقدان آذر 

  .ست کھ آذر، رھایی زن را برای شان معنا کرد
بحث . ھمیشھ پر شور و محکم بود. آذر را از صدایش می شناختیم

حتی در . دنیای زنانگی مان را معنایی دیگر بخشیدھای آذر 
روزھایی کھ حال مساعدی نداشت و این در صدایش مشھود بود، اما 

مقاومت و  از چالش و بحث دست بر نمی داشت و این صالبت،
  .خستگی ناپذیری اش درسی دیگر برایمان بود

آذر در راه مبارزه علیھ ستم بر زن از ھیچ تالش و کوششی فرو 
نوشتن مقاالت، سخنرانی در ھر جا کھ مبارزه ای در این . ر نکردگذا

مورد در جریان بود، شرکت درتظاھرات، برگزاری جلسات بحث و 
نتیجھ تالشھا و مبارزات او تشکیل . مناظره و کار توده ای با زنان

روزه زنان علیھ قوانین  ۵مارس، برپایی کارزار  ٨سازمان زنان 
مھوری اسالمی در شھرھای اروپا و انتشار تبعیض آمیز و نابرابر ج

   .کتاب زنان سال صفر بود کھ او خود جزیی از ھمان زنان بود

مارس از زمان تاسیسش توانست زنان بسیاری از  ٨سازمان زنان 
ھر طیف سیاسی و از ھر ملیتی را حول خود جمع کند و نگرش و 

می رود  شناخت درستی از زاویھ شناخت از خود و ستمی کھ بر آنھا
آذر بھ عنوان یکی از مسئولین اصلی این . را بھ آنھا بدھد

رمز موفقیت او . نقش مھم و تاثیرگذاری در این زمینھ داشت   سازمان
تئوریھایی بود کھ در این رابطھ داشت کھ بھ شکل ماتریالیستی و 
واقعی جامعھ آینده زنان را برای آنھا ترسیم می کرد و از آن مھمتر 

ر پدید آوردن این جامعھ را بھ آنھا نشان داد و بھ معنای د  نقش زنان
است و  واقعی نشان داد کھ جنبش زنان موتور جنبش کمونیستی

 درخشان آذر   .بدون حضور زنان ھیچ انقالبی رخ نخواھد داد
ھ معنای بفمینیست  کمونیست و یک مارکسیست ،یزن انقالب یک

  و )م - ل -م( ایران کمونیستاو در حزب  فعالیت متشکل. واقعی بود

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .مارس بھ خوبی گواه این مدعاست ٨سازمان  

را ھمانطور کھ بھ خوبی تئوریش را " مسئلھ زن" بودن او سیاسی
در  .درعملش نیز بھ عنوان یک انقالبی نشان داد، درک کرده بود

او  برخورد روحیھ انقالبی اش را از کنار سالھا مبارزه بدون توقفش،
 او خود را متعلق بھ. بھ بیماری اش بھ خوبی می توان درک کرد

 خودش نمی دانست و بھ ھمین دلیل تا روز ھای آخر زندگی اش و تا
 وقتی کھ می توانست دست از مبارزه بر نداشت و روحیھ سرزنده اش

روحیھ و شیوه زندگی و مبارزه آذر نشان . را ھیچگاه از دست نداد
بودن، باید کمونیسم در تمام سلولھای زندگی داد کھ برای کمونیست 

  .و مبارزه مان جریان داشتھ باشد
باقی مانده   آذر عزیز، در کنار حسرت ھمیشگی دیدارت کھ برایمان

و در کنار اندوه سخت نبودنت، ھمانگونھ کھ تو بودی و خواستی کھ 
دیگران ھم باشند، بر می خیزیم و کولھ بار مبارزه را محکمتر از 

انسان " چرا کھ توقف غیر ممکن است و. ھ بر دوش میبندیمھمیش
  ".دشواری وظیفھ است

امید کھ دخترانی کھ قلبت برایشان می تپید و فکرت و عملت لحظھ 
  .ای آنھا را رھا نمی کرد، ھمھ، آذرھایی شوند از جنس درخشان

  دختران عصیان -دختران دشت، دختران انتظار

     .آذر درخشان در پاریس خوانده شد پیام فوق در مراسم گرامیداشت* 

   اطالعیه زنان چپ و کمونیست   » 

  !رفیق آذر درخشان، ھمرزم خستگی ناپذیر چشم از جھان فرو بست
، )م ل م(کادرھای برجستھ حزب کمونیست ایران  رفیق آذر یکی از

یکی از بنیانگذاران سازمان زنان ھشت مارس و ھمچنین یکی از 
کارزار زنان برای لغو کلیھ قوانین نابرابر و مبتکران شکل گیری 

  .ھای اسالمی و مارش پنج روزه از فرانکفورت تا الھھ بود مجازات
تا لحظات آخر زندگی پر بار مبارزاتی خود برای رسیدن  رفیق آذر 

  .جنسیتی مبارزه کرد بھ دنیایی بدون ستم  و استثمار و ستم
مقاومت میکرد، یکی از  آذر در حالی کھ در مقابل بیماری سخت خود

رفیق . فراخوان دھندگان دعوت بھ نشست زنان چپ و کمونیست بود
آذر نقش ارزنده ای در تدوین فراخوان این نشست را داشت و در 
روزھای نشست در ماه آوریل امسال در حالیکھ در بستر سخت 
بیماری بود مباحث را دنبال می کرد و در پایان بھ نکات مھمی اشاره 

 برھھ ای دریغ کھ او زمانی ما را ترک کرد، کھ ما بیش از ھر .کرد
  . بھ ھمراھی او نیاز داریم
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درگذشت رفیق آذر کمبود بزرگی برای جنبش زنان و جنبش 

بویژه زنان ستمدیدۀ جھان یكی از . کمونیستی ایران و جھان می باشد
غم  .ناپذیر حقوق خود را از دست دادند مدافعان پیگیر و خستگی 

سنگین از دست دادن این رفیق را بھ نیرویی، برای پیگیری ایده ھای 
         ! یادش گرامی باد .انقالبی او تبدیل کنیم

  ٢٠١٢ مھماه  ٢٧   

  جمعیت مستقل زنان کارگر در کردستان  »

روز یکشنبھ خبری بس ناگوار را از طریق برنامھ گفت و شنود 
رفیق آذر درخشان از میان ما (پخش زندە تلویزیون کومھ لھ شنیدیم 

برای مدتی کوتاە و خیلی سریع مصاحبھ ھای تلویزیونی، ) رفت ،،،
رزمندە رفیق آذر  رپورتاژھای کارزار زنان، صدای گرم و رسا و

جلو  روزە در میادین و ٥راھپیمایی درخشان ھمراه با یارانش کھ در 
فریاد  آلمان و ھلند ھایسفارتخانھ ھای جمھوری اسالمی در کشور

باورش خیلی سخت بود بھ چند . میزدند در گوش مان طنین انداز شد
تن از دوستانمان کھ با ھم پیام ھمبستگی مان را از کردستان سنگر 
آزادی برای کارزار زنان فرستادە بودیم تماس گرفتیم بلھ متاسفانھ 

قات نکردە آنان ھم خبر را شنیدە بودند ما ھرگز آذر را از نزدیک مال
موضع گیریھایش را بارھا  بودیم اما گفتارھایش، پیامھایش، سخنانش،

و بارھا از طریق برنامھ افق برابری در تلویزیون کومھ لھ شنیدە و 
 در آخرین این زن مبارز و کمونیست خستگی ناپذیر. تعقیب میکردیم

  . مصاحبھ اش زنان را بھ کار متشکل فرا میخواند
 در مسیر رھایی زنان و برای ساختن جامعھ رفیق آذر مبارزەاش

 با نظرات زنان سوسیالیستی فعالیت میکرد نظرات رادیکالش در تقابل
لیبرال و اصالح طلب برای ما ارزندە بود، خرافھ و مذھب را بھ 

با رفتن و مرگ رفیق آذر جنبش رھایی زنان و ... چالش می کشید
امید اینکھ ما در  جنبش کمونیستی دچار خسارتی بس گران شدە بھ

داخل و ھم رزمان آذر با درس گرفتن از تجارب و تازە اندیشی و 
 ادامھ راھش یادش را گرامی بداریم ، دوستان و رفقای عزیز ما را

  بھ امید رسیدن بھ آرزوھای رفیق آذر  .در کنار خود داشتھ باشید

   ١٣٩١ خرداد  ١٦ 

   .خوانده شد در پاریسپیام فوق در مراسم گرامیداشت آذر درخشان  * 

 انجمن حق زنان  »

  !آذر درخشان در گذشت
مھ بعد از  ٢۶سحرگاه روز  در) مھری علی مالیری(آذر درخشان  
سال مقاومت و مبارزه علیھ بیماری سرطان در یکی از  ١١

  .ھای شھر پاریس چشم از جھان دوخت بیمارستان
مساوات و مبارزان آذر درخشان را تمامی فعالین زنان و دوستداران 

گذاران سازمان  او از بنیان. شناسند علیھ ستم و تبعیض بھ خوبی می
دھندگان ن او از سازما. بود) ایران و افغانستان(مارس  ٨زنان 

روزه کارزار زنان در شھرھای مختلف اروپا علیھ  ۵راھپیمایی 
ھای اسالمی و نیز نویسنده کتاب  قوانین ارتجاعی، نابرابر و مجازات

  .بود" زنان سال صفر" 
 مبارزه برای برابری و قفھا زندگی خود را و آذر درخشان سال

از دست  .مساوات، علیھ خرافات و تبعیض، علیھ ستم و استثمار کرد
زنان  دادن آذر درخشان عزیز ضایعھ بزرگی برای جنبش رھایی

   .است

 یاران خانواده، انجمن حق زنان، درگذشت آذر را بھ تمامی اعضای
   .گوید دوستان، تمامی زنان و مردان مبارزتسلیت می و

با مبارزه متحد، بیوقفھ و تعطیل ناپذیرعلیھ ستم و تبعیض، یاد آذر 
   .درخشان را گرامی داریم

  ٢٠١٢ یم ٢۶ 

  شعله ایرانی   »  

  زن اندکاران نشریه ی آوای از سوی دست

 )ایران ـ افغانستان(سازمان زنان ھشت مارس 

جنبش . گرامی درگذشت آذر درخشان را تسلیت می گوییمدوستان 
سابقھ ترین و مصمم ترین  با سوسیالیستی و جنبش زنان یکی از

زندگی آذر درخشان صفحھ ی درخشانی . مبارزانش را از دست داد
تالش ھا  .در تاریخ مبارزات زنان ایرانی برای رھایی و برابری است

ھایش ھیچگاه فراموش و مبارزات آذر درخشان در راه آرمان 
  . شد نخواھد

  ٢٠١٢جون . در اندوه از دست دادن آذر درخشان شریک ھستیم

هرگز پال و « رئیس سازمان ملی  :سارا محمد  »
  سوئد - GAPF - » فدیمه را از یاد نبریم

 تالش و .ما مجبور نیستیم کھ شخصا انسانھای بزرگ را بشناسیم
مبارزه آنھا برای عدالت، برابری، و برای دستیابی بھ حقوق زنان 

آذر . ،بھ ھر صورت این انسانھا را بھ قلبھایمان پیوند می دھد
او برای آنچھ کھ باور داشت . درخشان یک چنین انسان بزرگی بود

. مبارزه کرد، ھمانگونھ کھ در عین حال با بیماریش می جنگید
ت رفتن یکی دیگر از الگوھای این بیماری کھ نتیجھ اش از دس

  . دنیای ماست
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زمانی  .مبارزه کرده است، تغییر داده است آذر الھام بخش بوده است،
، دقیقا می فھمید ریختن چھ معنایی داردگآذر گفت کھ می دانست کھ 

رژیم ایران گریختھ و دنیا را بھ   او خودش از دست. کھ چھ می گوید
این چیزی است کھ ما امروز آمده ایم تا آن  .عنوان خانھ اش بر گزید

صداھای بزرگ ھرگز نباید ساکت . را بھ خاطر آورده و ارج نھیم
مبارزه ای کھ او سرسختانھ و تا آخرین لحظھ انجام داد مبارزه . شوند

ای است کھ ما برای دستیابی بھ حقوق تمام زنان دنیا آن را ادامھ 
 سالم سرکوبگر سیاسی انجام داد بامبارزه ای کھ اوعلیھ ا. خواھیم داد

  .این چیزی است کھ بھ ھمھ شما قول می دھم .او نخواھد مرد
نگاه خواھیم  آذر، آسوده باش کھ ما آتش تو را افروختھ و سوزان

  .داشت
 

   لیال قرایی ـ شبکه زنان  » 

 بھ یاد آذر درخشان
. خورد صمیمیت آذر نخستین چیزی بود کھ در اولین دیدار بھ چشم می

برج عاج . رادیکال بود و برایش عمل و نظر در ھم آمیختھ بودند
گشت تا رفقایش را  اش را برمیداشت و دور جھان می نشین نبود، کولھ

بھ . کرد خواند و عمل می نوشت و می می. پیدا کند تا باھم کاری کنند
شامھ تیزش حرف دشمن را از . رشور و زنده بودھمین خاطر پ

  . شورید داد و بر آن می فاصلھ دور تشخیص می
ای سرشار از عشق بھ زندگی و  مقابلھ علیھ بیماری و حفظ روحیھ

ھایی بودند از سرسختی در مقابل  ھا نشانھ فعال ماندن تا آخرین لحظھ
مرگ و دشمنان زندگی، چھ درقالب سلطھ و اختناق و چھ در شکل 

من نھ تنھا مثل یک فرد در جنبش انقالبی فقدان او را  .سرطان
کنم، بلکھ مثل یک دوست و رفیق از دوریش غمگینم و  احساس می

  .دلم برایش تنگ
 ٢٠١٢ژوئن  

  یهمبستگ یشبکه بین الملل   »

   با مبارزات زنان در ایران                                 

کنشگر جنبش رھایی زنان در آذر درخشان، کمونیست و 
  !گذشت

مھری علی (سحرگاه روز بیست و ششم ماه مھ آذر درخشان 
پس از یازده سال مقاومت در مقابل بیماری سرطان در شھر ) مالیری
 آذر از کادرھای برجستھ حزب کمونیست ایران .درگذشت پاریس

 ٨زنان  سازمان  و از بنیانگذاران) مائوئیست  -لنینیست -مارکسیست(
  روزه   ، از مبتکران اصلی راھپیمایی پنج)فغانستانا -ایران( مارس 

  
ھای   و مجازات شھرھای اروپا علیھ قوانین نابرابر در کارزار زنان

  .بود" زنان سال صفر"اسالمی و نویسنده کتاب 
 ایران سفر بی سایت شبکھ بین المللی ھمبستگی با مبارزات زنان در

ور جنبش زنان را بھ اعضای خانواده و کلیھ بازگشت این یار و یا
    .گوید ھمراھان و یارانش صمیمانھ تسلیت می

 ٢٠١٢مھ  ٢٧یكشنبھ                !یاد آذر ھمواره گرامی باد

 پاریس - جامعه زنان ایرانی برای دمکراسی   »   

با مرگ آذر جنبش زنان یكی از . آذر درخشان از میان ما رفت
آذر . رزمندگان پی گیر و ثابت قدم خود را از دست دادپیكارگران و 

درخشان بھترین سالھای عمر خود را وقف مبارزه برای رھایی و 
او تا آخرین لحظھ ھای زندگی اش با آرزوی جھانی . آزادی زنان كرد

  .بھتر كھ در آن نشانی از ستم طبقاتی و جنسیتی نباشد نفس كشید
ن شیفتھ اش مشعلی را كھ بر فراز آذر از میان ما رفت اما شعلھ جا

 .نگھ می دارد نقلھ رزم و پیكار می سوزد، ھمچنان روش
ضمن تسلیت بھ خانواده، " جامعھ زنان ایرانی برای دمكراسی"

یاران و ھم رزمان آذر، خود را در اندوه بیكران از دست دادن این 
   .آزاده زن شریك می داند

  ٢٠١٢ژوئن  ٨پاریس 
  

    هشت مارس سازمان زنان    »

  ـ تورنتو) ایران ـ افغانستان(                   

  آذر درخشان، ستاره درخشان جنبش زنان ایران

  !زندگی را بدرود گفت 

آذر درخشان، بنیانگذار و مسئول سیاسی سازمان زنان ھشت مارس 
) م- ل-م(و کادر برجستھ حزب کمونیست ایران ) افغانستان -ایران(

می  ٢۶ارزه با بیماری سرطان سحرگاه شنبھ پس از یازده سال مب
  . در بیمارستانی در پاریس درگذشت ٢٠١٢

زتگین و روزا لوگزامبوگ بود کھ برای  آذر زنی از تبار کالرا
و در . تاخت نابودی ھرگونھ ستم بویژه ستم جنسی بھ ریشھ ھا می

مکانیسم ستم جنسی با تمام نیروھای  اش از پرتو آگاھی عمیق
داخلی و خارجی و ھمچنین با نیروھای رفرمیست و مرتجع 

 او .مبارزه و جدل میپرداخت بھ سازشکار درون جنبش زنان
خواھان دنیایی فارغ از ھر گونھ ستم و استثمار بود و ستم بر زن را 

دانست، بھ ھمین دلیل تمام  یکی از ستونھای اصلی جامعھ طبقاتی می
تمدیده ترین و پایین ترین خود را فریادی کرد در دفاع از س ینیرو

  .قشر جامعھ یعنی زنان زحمتکش و کارگر

مرگ آذر درخشان ضایعھ بس سنگین برای جنبش کمونیستی و 
شک ما فعالین زنان ھشت مارس و موج جدید  جنبش زنان است کھ بی

نسل انقالبی با کولھ باری از تجارب و دانشی کھ این مبارز انقالبی 
   .انھای سرخ او را پی خواھیم گرفتبرای ما بجای گذاشتھ آرم

دوستانش و  زندگی آذر را ارج نھاده و مرگ او را بھ خانواده و
  .گوییم تسلیت می )م-ل- م(رفقای حزب کمونیست ایران 

  ٢٠١٢می  ٢۶ 
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Ö المللی ھای بین پیام  

گروه مانیفست «از طرف  »
  )در اروپا(» کمونیست انقالبی

  
  پیام بھ مناسبت درگذشت رفیق آذر

با اندوه و غم فراوان در سوگ رفیق آذر 
ی حزب  او از اعضای برجستھ. ایم نشستھ

 -لنینیست - مارکسیست(کمونیست ایران 
ی  رزمندهاش  و در طول زندگی) مائوئیست

اما . بشریت از قید ھر گونھ ستم بود یرھائ
با خوشحالی و عزمی بزرگ بھ دیگران کھ 

پیوندیم تا  اند می از کشورھای مختلف آمده
گرفتھ و از الگوی وی  نزندگی او را جش

 .بیاموزیم
ما افتخار و بخت آن را داشتیم کھ طی 

حیاتی  ی ھای گذشتھ و در جریان مبارزه سال
جھان برای کمک بھ آغاز  یھا کمونیست
، با رفیق آذر یی نویِن انقالب پرولتر مرحلھ

وی با اشتیاق درگیر مبارزه . آشنا شویم
ھای  ینوین تئور تئوریک بر سر سنتز

ه طرح شد کھ توسط رفیق آواکیان یکمونیست
در ھمان حال کھ درگیر جنگ با  .بود

بیماری سرطان بود و این بیماری او را 
ه بود تالش می کرد کھ سخت رنجور کرد

در این بحث ھا نقشی کامل داشتھ باشد و بھ 
ی جنبش کمونیستی  مبارزه برای آینده

  .انقالبی خدمت کند
در مبارزه برای چیره شدن بر مشکالت 
ایدئولوژیک، سیاسی و تشکیالتِی واقعی کھ 
جنبش انقالبی در ایران و جھان با آن 

. ودروبرو بود، رزمنده ای خستگی ناپذیر ب
او با استواری از دستاوردھای بزرگ 

المللی در انقالب کردن دفاع  پرولتاریای بین
میکرد و مصمم بود کھ جزئی از فرآیندی 

ھای درجھ دوم  خواھد بر ضعف باشد کھ می
ھا  ھای گذشتھ فائق آید، بھ کمونیست انقالب
ھای آینده  ھا کمک کند کھ در انقالب و توده

رھائی بخش بھتر عمل کنند و جوامع 
سوسیالیستِی برقرار کنند کھ بھتر از جوامع 

  .سوسیالیستی گذشتھ باشند
عزم او در مبارزه برای ریشھ کن کردن 
استثمار و ستم و عطش سیری ناپذیرش در 
زمینھ کشف طرق انقالبی در حل مشکالت 
و کمک بھ دیگران در این زمینھ، معیارھای 

ھمواره ھا  ی این ھمھ. کرد باالئی ایجاد می
بخش بوده و ما را بھ جلو خواھد راند  الھام

کھ مبارزات سخت تر و بھتری را برای 
ی کمونیستی، چیزی کھ زندگی  تولد آینده

  .رفیق آذر وقف آن بود، بھ میدان آوریم
  ٢٠١٢ژوئن  ٨

از پیام فوق در مراسم  یگزیده ا*
  .آذر درخشان در پاریس خوانده شد   بزرگداشت

: ِبرگ گرینمری لو  »
حزب کمونیست  یسخنگو

  جنبش  در امریکای انقالب
    زنان  

  بھ یاد آذر درخشان
با تاسف و دردی عمیق از مرگ رفیق 

او . مان، آذر درخشان، با خبر شدم محبوب
نھ تنھا بخشی از مردم ایران بلکھ جزئی از 
مردم ھمھ جای دنیا بود و متعلق بھ ھر جا 

ھای جھان عدالتی و دھشت  کھ علیھ بی
او قلبی بزرگ برای . کنونی مبارزه است

درک عمیقش از ملزومات . مردم داشت
جھانی  -دست یافتن بھ جھانی بھتر

اش را  موجب شد کھ زندگی -کمونیستی 
وقف فعالیت برای این امر کند و برای تولد 

 .کار ممکن را انجام دھد آن جھان نوین ھر
وجود آذر بھ عنوان یک کمونیست با تمام 

علیھ ستم بر زن و رھائی کامل زنان 
مبارزه می کرد و این نبرد را بخشی تعیین 
کننده از مبارزه برای رھائی تمام بشریت از 
. دید ھر گونھ شکل ستم و استثمار می

ھای زنان  سخنان او را در بنیاد پژوھش
ی او  جا مبارزه  شنیدم و در آن) واشنگتن(

: ست دیدمرا علیھ طیفی از گرایشات نادر
گرائی فرھنگی و فمینیسم   علیھ نسبیت

بورژوائی؛ علیھ تئوکراسی اسالمی و آنانی 
چنین علیھ  کنند و ھم کھ با آن مماشات می

این درک مخرب کھ گویا سرمایھ داری 
تواند نجات بخش  غرب می امپریالیستی
  .زنان باشد

چندین بار افتخار و خوشوقتی کار مشترک 
ویژه در مارس سال  بھ. با آذر را داشتم

در راھپیمائی بزرگ علیھ قوانین  ٢٠٠۶
ضد زن در ایران کھ زنان ایرانی و افغانی 
و حامیانشان در چندین شھر اروپائی 

ھرگز او را . راھپیمائی و تظاھرات کردند
کنم کھ چگونھ با اعتماد و خشم  فراموش نمی

کنندگان خشمگین در  در پیشاپیش تظاھر
اسالمی در الھھ  مقابل سفارت جمھوری

سال در مورد  ٢٧برای « :اعالم کرد
امروز . ھای شما حرف زده ایم جنایت

نیروی متحد و . برایتان خبری دارم
زمانی کھ ! ای متولد شده است یافتھ سازمان

  قدرت را بھ چنگ آوردید با حملھ بھ ھمین
مردم قدرتتان را جشن گرفتید اما این 

  -تابوتھای  نیروی تازه متولد شده میخ

  ».جمھوری اسالمی را خواھد کوبید 
او جمھوری اسالمی، امپریالیسم آمریکا و 
کلیھ اشکال پنھان و آشکاِر پدرساالری را 

 بھ شمرد و اطمینان کامل داشت کھ خوار می
وجود آوردن جامعھ و جھانی بنیادا متفاوت 

دشمن را . مطلقا ضروری و ممکن است
ا با تحقیر می کرد و خوار می شمرد ام

مردم، بھ ویژه زنان از جملھ آنان کھ با او 
مخالف بودند، جوش می خورد و گرم می 

در ھمان حال بھ شدت و با شور و . گرفت
علم علیھ افکار نادرست می جنگید و تالش 

ی آن با تغییر  می کرد ستم بر زن و رابطھ
  .  تر بفھمد جھان را عمیق

جا  در این. بھ نیویورک آمد ٢٠٠٧در سال 
رانی کرد و  سخن» انقالب یفروش کتاب«در 

مانند امروز، آمریکا . با مطبوعات مصاحبھ
اش علیھ  در حال تشدید تحریکات جنگی

ایران بود و آذر مصمم بود با  تصور غالب 
یک (کھ گوئی ماجرا فقط دو طرف دارد 

 )طرف تئوکراسی اسالمی و دیگری آمریکا
: اش گفت ی رادیوئی در مصاحبھ. مقابلھ کند

در مطبوعات آمریکا صدای مردم ایران «
ما نیازی  ...تقریبا بھ طور کامل غایب است

... بھ آن نداریم کھ آمریکا ما را نجات دھد
مان  خواھیم خودمان در مورد آینده ما می

خواھیم خودمان با  ما می. تصمیم بگیریم
چنین صدائی،  ».مان بجنگیم دشمنان بومی

. پیش از آن، در آمریکا شنیده نشده بود
ھم بھ چالش می کشید و  صدائی کھ مردم را

  . بخشید ھم الھام می
من بھ عنوان یکی از اعضای حزب 

خواھم اندوه  کمونیست انقالبی آمریکا می
بزرگ رفقای این جا را بھ خاطر از دست 
دادن این رفیق اعالم کنم؛ کمونیسِت 

ندگی خود را وقف مبارزه پرشوری کھ ز
برای رھائی بشریت کرد، جنگید تا دیگران 
را نیز جذب این راه کند و تا آخرین لحظات 
عمرش ھر چھ می توانست برای این ھدف 

اش را گرامی  برای ھمین خاطره. انجام داد
  .می داریم و بھ او افتخار می کنیم

کھ برایش  رفیقمان آذر آینده درخشانی را
ید اما تعھد کامل و نقش ند جنگید می

   .تر کرده است اش آن را نزدیک رھبری
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از طرف رفقای گرایِش  »

مائوئیستی در ترکیه، حامیان و 
 »سنتز نوین«مروجین 

  بھ یاد رفیق آذر

قبول کردن و کنار آمدن با درگذشت رفیق 
 زندگیِ . آذر بسیار سخت و ناگوار است

گرانقدرش بی تردید و بھ طور کامل وقف 
 .ھدف انقالب کمونیستی و جنبش آن بود

صفوف جنبش کمونیستی انقالبی و دیگر 
نیروھای انقالبی در ترکیھ او را بھ عنوان 
مبارز پیشاھنگی می شناختند کھ با اشتیاق 
آماده بود خود را وقف وظایف دشوار نماید 

در  ما او را .مان پیشروی کند تا جنبش
ھمیشھ با . دیدیم شمار می صحنھ مبارزات بی

ی شور و اشتیاق انقالبی درگیر  روحیھ
شد و با حداکثر فداکاری بھ  مبارزه می

در . پرداخت مان می مسائل و وظایف جنبش
ی تئوریک یا   نبردھای خیابانی، در مناظره

ھا برای رویاروئی با  در رھبری توده
ھای ھای ایدئولوژیک و زنجیر محدودیت

اسارتشان، رفیق آذر ھمیشھ بھ رفقای ما 
زندگی می بخشید و بھ افراد ما کمک 

  .کرد کھ پیشروی کنند می
رفیق آذر، در صفوف ما احترام زیادی 
داشت؛ بھ ویژه بھ این دلیل کھ در مورد 

ن  مان، ھر آ ھای جنبش اشتباھات و ضعف
چھ کھ باشند، چھ در زمینھ شکست انقالب 

ی  تر از آن در زمینھ مایران یا حتا مھ
مان، بھ طور جدی و پیگیر  ی جھانی تجربھ

ھا، مطالعھ و  و با ھدف چیره آمدن بر آن
اخیرا، با وجود آنکھ بیماری . کرد تحقیق می

جسمش را ضعیف کرده بود، در مبارزاِت 
 -شرکت می کرد» سنتز نوین«حول 
ای کھ در زمینھ جمعبندی صحیح از  مبارزه

جھانی پرولتری و گذر بھ موج اول انقالب 
» سنتز نوینِ «ورای آن درگیر است و در 

  .پردازی شده است باب آواکیان نظریھ
طبق معمول، در این مبارزه نیز، با 
ماتریالیسم انقالبی و امیدواری انقالبی 
شرکت می کرد؛ با این جھان آن طور کھ 

شد و اطمینان داشت  واقعا ھست روبرو می
در نتیجھ، گام . یر دادتوان آن را تغی کھ می

گذاشت و تا ھر آن جا کھ  بھ جلو می
فرآیند کمک بھ  -توانست بھ این فرآیند می
ای نوین در انقالب  رسیدن مرحلھ فرا

ما افتخار  .رساند یاری می -کمونیستی
 .ایم کرده کنیم کھ در کنار آذر مبارزه می

خدمات گرانبھایش را ھمیشھ بھ یاد و آن را 
  .داشتعزیز خواھیم 

   ارکسیستمحزب کمونیست  »
 )مالیشترکیه و کردستان (لنینیست 
MLKP  

با تاثر فراوان از درگذشت رفیق آذر 
درخشان از كادرھای برجستھ حزب 

  .آگاه شدیم) م ل م(كمونیست ایران 
زندگی آذر، با مبارزه ای خستگی ناپذیر 
علیھ ارتجاع، فاشیسم، كاپیتالیسم و 

برای تحقق دنیای  او. امپریالیسم گذشت
بدون طبقھ و بدون استثمار ھرگز از پا 

رفیق آذر، از رفقایی بود كھ پرچم  .ننشست
علیھ تفكر   مبارزه آزادی زنان را

مردساالری را ھمیشھ در اھتزار نگھ 
  .داشت

او با آرامش یك انقالبی انترناسیونالیست 
از میان مان رفت و بھ جمع نامیران 

ت ھر چھ بیشتر وظیفھ و مسئولی .پیوست
باالتر بردن پرچم مبارزه ای كھ او خستگی 
ناپذیر تا بھ امروز حمل كرد بعد از این بر 

  .دوش ماست
در خاورمیانھ، در اروپا و در ھر كجای 
این دنیا كھ ظلم و ستم است، خاطره او را 
با سرودھای پیروزی مان زنده نگاه خواھیم 

ھم زمان با وداع با او بسوی بی  .داشت
نھایت، درد از دست دادن این رفیق گرانقدر 
را با تمامی پرولتاریای جھان، بخصوص 

قسمت می ) م ل م(حزب كمونیست ایران 
كنیم و سوگند می خوریم كھ خاطره او را 
در تمام طول مبارزه مان برای سوسیالیسم 

  .زنده نگھ خواھیم داشت

  !رفیق آذر درخشان ھمیشھ زنده است 
  ونالیسم پرولتریزنده باد انترناسی

  کارین هاز  »   
زمان و نصرت  با سالم ھمبستگی، 

از صمیم قلب درگذشت رفیق و  عزیز،
 .ھمرزمتان آذر را تسلیت می گویم

بسیار متاسفم کھ او نتوانست بر بیماری 
سرطان غلبھ کند و بھ این زودی از میان ما 

یقین دارم کھ نشست زنان چپ و  .رفت
برگزار کردید، کمونیست کھ در ھامبورگ 

  .برازنده ای بود   برای آذر ھدیۀ وداع
فقا، من حال و احوال شما را بھ خوبی ر

درک می کنم، ار آنجا کھ من نیز دو ھفتھ 
ھا پیش یک دوست بسیار صمیمی را کھ سال

زمینھ  می شناختمش و از ھمرزمان من در
تالش برای کسب امکانات آموزشی عادالنھ 

  .دادمدر جامعھ بود را از دست 

بیماری سرطان بود و در سن  او ھم دچار 
دیروز در آرامگاه . سالگی درگذشت ۶١

مراسم خاکسپاری او را بر پا " راینبک"
" ھورست"خیلی وقت ھا بھ رفیق  .کردیم

او ھم یک سال پیش از پیشمان . فکر می کنم
  .دوستی بی نظیر یک رفیق و. رفت

قصد نا امن   "نازی ھا"در آخر این ھفتھ 
ھامبورگ را دارند اما ما برای  ردن شھرک

" گنزه مارکت"من در! مبارزه آماده ایم
   .حاضرخواھم بود

فکرم پیش شما است و  دیدار، بھ امید
  .برایتان صبر و مقاومت آرزو می کنم

 پیام فوق بھ مراسم یادمان رفیق آذر درخشان* 
   .ارسال شد ٢٠١٢ژوئن  ١۵در شھر ھامبورگ 

  باومیوآخیم گریز   »
نماینده حزب مارکسیستی و لنینیستی  "

  "غربی-آلمان در استان ھای ناحیھ شمال
رفقای  خانم ھا و دوستان ایرانی عزیز،

خبر مرگ آذر  انقالبی ایرانی عزیز،
گرچھ . برایمان بسیار ناراحت کننده بود

مدت ھا قبل دچار بیماری العالج شده بود، 
اما مرگش بھ منزلھ یک شکاف عمیق در 

من از  .دل دوستانش و آشنایانش می ماند
حزب " "ام ال پ د"طرف کلیھ رفقای 

در ھامبورگ " مارکسیستی و لنینیستی آلمان
-و کمیتھ حزب در استان ھای ناحیھ شمال

خدمت تو زمان، بھ عنوان نماینده  غربی
تسلیت می  دوستان ایرانی، مرگ آذر را

رادیکال و  – بھ راستی کھ جنبش. گویم
بین المللی  و ھمچنین جنبش زنان انقالبی
با مرگ آذر دچار کمبود بزرگی شده  زنان،
ما نیز بھ ھمراه شما در سوگ مرگ . است

بگذارید کھ ھمگی یادبود آذر را . آذر نشستیم
در نیرو، شجاعت و اطمینان را در راه 
اھدافش ادامھ دھیم، چھ بسا بتوانیم جامعھ ای 

   .آزاد بسازیم

 ی صمیمانھ و در آغوش گیرندهبا سالم ھا

  رفیق زینپ از ام ال کا پ 
 -مارکسیست   -حزب کمونیست(

 )لنینیست ترکیھ؛ شاخھ بلژیک
insanlık kadinla bitirildi, 0 
yüzden kadın yaşamda öncü 
olmalıdır ....  

انسانیت با زن کمال یافتھ از  :فارسیترجمھ 
زن باید در زندگی رھبری را بھ  این رو
  ...دست گیرد
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                                  پیام از طرف رفیق »
  دسوزا  رادا 

و فعال جنبش ضد  یفعال فمینیست ھند(
گلوبالیزاسیون از شركت كنندگان در 

كارزار پنج روزه زنان علیھ لغو  یراھپیمای
  )قوانین تبعیض آمیز
دلم می خواست در میان  :رفقا و دوستان

شما بودم تا با ھم زندگی آذر را جشن 
فاصلھ میان لندن و پاریس زیاد . بگیریم

ام کھ  آن را نداشتھ» بخت«نیست ولی 
شھروند بریتانیائی یا اروپائی باشم و بھ 

خودم را بھ راحتی داخل ترن پریده و 
اما بخت آشنائی با آذر را  .پاریس برسانم

 اولین بار او را در راھپیمائِی آلمان. داشتم
این راھپیمائی . دیدم ٢٠٠٦بھ الھھ در سال  

سازمان یافتھ بود و » ھشت مارس«توسط 
این . من را نیز دعوت کرده بودند

راھپیمائی یکی از لذت بخش ترین و 
بود کھ در آن برجستھ ترین رخدادھائی 

برای من یک ھمبستگِی . شرکت داشتم
با : گانھ بود؛ ھمبستگِی ضربدر سھ سھ

زنان، با مردم ایران و با مردمی کھ علیھ 
 .امپریالیسم و برای آزادی مبارزه می کنند

  .آذر در مرکز تمام این سھ مبارزه بود
ترین  تکلف بھ یاد دارم کھ یکی از بی

بسیار استوار و ھای راھپیمائی بود اما  آدم
در . ھمیشھ لبخندی بر لب داشت. قوی بود

طول روز، راھپیمائی می کردو عصرھا با 
بقیھ در جشن و سرور شرکت می کرد و 
روز بعد نیز بھ پا خاستھ و تمام روز در 

وقتی بھ پاریس باز . حال راه رفتن بود
یکی از . گشتیم من را بھ شام دعوت کرد

ا کھ در عمرم اصیل ترین غذاھای ایرانی ر
روز بعد . ام برای من و پسرم پخت خورده

. بود کھ رفقای دیگر گفتند آذر سرطان دارد
در آن روزھا محال بود کھ فقط با بودن در 

اش حین کار و بازی  کنار او، با نظاره
  .بفھمی کھ سرطان دارد

بخت آن را داشتم کھ پس از راھپیمائی در 
کنم و واسِی ھند شرکت  کنفرانس زنان آدی

گزارش این راھپیمائی، تئاترھای خیابانی و 
واسی  آدی ھای آن را بھ زنان سرود خوانی

 مورد مبارزات زنان بدھم و برایشان در
پیام ھمبستگی . ایران و افغان حرف بزنم

متاسفانھ . ھشت مارس را نیز بھشان دادم
ھر . زمان بیشتری را نتوانستم با او بگذرانم

افیائی بین ما زیاد چند کھ فاصلھ ھای جغر
 شود وقایع دایره وار مسیری گفتھ می .نبود
 .گردند کرده و بھ نقطھ اول باز می طی را

ھند،   این در مورد مبارزات ما، چھ در
  .ایران یا اندونزی نیز مصداق دارد

نوشت کمونیسم  ١٩٨٩مجلھ تایم در سال 
گویند مارکسیسم  امروز می. مرده است
 داری پایان تاریخسرمایھ . بازگشتھ است
   .اکنون بھ لرزه افتاده است  اعالم شده بود،

شد بعد از جنگ ھای جھانی دیگر  گفتھ می
اکنون ھمھ از . امپریالیسمی در کار نیست

چطور می شود کھ . آن صحبت می کنند
دایره دوباره بھ نقطھ اول باز می گردد؟ 
چطور می شود مبارزاتی کھ شکست خورده 

احیاء شده و از نو سربلند  اعالم شده بودند،
کنند؟ البتھ بھ این دلیل کھ ھنوز زنان رنج  می
اما . اند برند، ھنوز مردم جھان تحت ستم می

ھمچنین بھ این دلیل کھ کسانی چون آذر در 
ھای تاریک و سخت، استوار  دوره
زمانی کھ جھان مبارزات آنان را . ایستند می

. شکست خورده و تمام شده اعالم می کرد
ھرگز متزلزل نشدند و یا بھ دام پدرساالران 

آرام و . و دولت ھای پدرساالر نیفتادند
صبورانھ بھ کار خود ادامھ دادند و زمانی 
کھ موج برگشت آنان آن جا، در مرکز کل 

  .ماجرا قرار داشتند
ھمھ جا موج در ! اطرافمان را نگاه کنیم
ھای  گوئی سال. حال بازگشت است

قیمومیت امپریالیسم : توضیح(» قیمومیت«
ھمھ جا . است) انگلیس بر دولت ھای آسیا

جنگ ھای امپریالیستی جاریست؛ دولت ھا 
را از ھم می گسلند و درست مانند سال ھای 

سیاست تغییر رژیم را دنبال » قیمومیت«
و زنان مانند ھمیشھ روی خِط . می کنند

گرایان و  ھا، میان اسالم آتِش میان این
آذر این خِط . اند رار گرفتھھا ق امپریالیست

آتش را خوب می فھمید، از جملھ بھ این 
اش کرده  دلیل کھ آن را می شناخت و زندگی

  . بود
اش جمع  در این جا کھ برای جشن زندگی

ایم بھترین طریق گرامیداشت او این  شده
روی  .جائی بایستیم کھ او ایستاده بود :است

و نھ  و بگوئیم، نھ بھ بنیادگرایان! خط آتش
این بھترین راه یادمان . بھ امپریالیست ھا

  .یدر ھمبستگ ؛است آذر
  ٢٠١٢ژوئن  ٨

گزیده ای از پیام فوق با حضور پسر رادا * 
دسوزا در مراسم بزرگداشت آذر درخشان در 

  .پاریس خوانده شد
  

  "کوراژ"انجمن زنان      » 

  رفقای ایرانی عزیز، زمان عزیز،

با دلی پر از غم ودر کمال تاسف از فوت 
  آذر با خبر شدم، و اینکھ او چھ نقش پرباری 

داشت و ما چھ   در جنبش زنان رادیکال
  !بسیار ھنوز بھ او نیازمند ھستیم

افکارم بھ خصوص پیش تو است زمان،  
از آنجا کھ تو دوست و ھمرزمی بسیار باوفا 

ر و او را در دلت بسپا. داده ای    را ازدست
بگذار کھ این سوگ و اندوه مبدل بھ نیرو 

صمیمانھ  .ای در راستای اھداف مان شود
   درآغوش می گیرمت

نیز " کوراژ"  ھمچنین از جانب انجمن زنان
پیام تسلیت و ھمدلی را عرض می کنم در 
این ساعات آکنده از این خأل ناباورانھ و بی 

ما در کنارتان ھستیم و دوست داریم . درمان
صورت امکان در مراسم یادبود و وداع در 

 .از این رفیق و ھمرزم شرکت کنیم

رفیق آذر درخشان   پیام فوق در مراسم یادمان* 
 .خوانده شد ٢٠١٢ژوئن  ١۵در شھر ھامبورگ 

  

  انگل -مونیکا گرتنر   »

 از طرف انجمن رادیکال زنان

  .مرده، مرده نیست

ز در ما بھ زندگانی خود یبگونھ ای اسرارآم
 .ادامھ می دھد

او بھترین قوایش را کھ اکنون با مرگ از 
  .بار رنج رھایی یافتھ، نصیب ما می کند

  »کالسیک روم ویرژیل شاعر«
چون شما از  ما نیز: نصرت عزیز  و زمان

درخشان بسیار متاثر شدیم  مرگ رفیق آذر
خود را ابراز می  و بدین وسیلھ کمال تاسف

مبارزه  یازده سال با بیماری سخت. داریم
او در فرانسھ می زیست و کار می . کرد

کرد و بھ عنوان عضو فعال حزب کمونیست 
و یکی از موسسان گروه   )م ل م (  ایران

دست اندر کاران   زنان ھشت مارس،و از
جنبش زنان  شریھ ھشت مارس و از فعالین

جنبش  ایران، تمام قوای خود را برای آینده
ع آنان خصوصا در جوام زنان و رھایی

  .مردساالر بھ کار می برد

مرگش بھ سان یک شکاف عمیق در 
  .می ماند  باقی زنان عرصھ جنبش

باشد کھ امیدھا، آرزو ھا و قوتش را 
دریابیم و در ثمره بخشیدن بھ آن کوشا 

زنان زنده  او در عرصھ جنبش .باشیم
   .خواھد ماند

  در آغوش می گیرم شما را صمیمانھ
  

رفیق آذر رخشان    یادمانپیام فوق در مراسم * 
   .خوانده شد ٢٠١٢ژوئن  ١۵در شھر ھامبورگ 
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  پیامی از کلمبیا   »

  رفقا و دوستان گرامی

شدیم از شنیدن ما بسیار متاسف 
روز یکشنبھ ما  این خبر غم انگیز

گروه کمونیستھای انقالبی در 
بوگوتا در طول برنامھ تجمع زنان 

  .یاد آذر را گرامی میداریم
  سرخ از کلمبیا با درودھای

  

 

های انقالبی شبه  کمونیست   » 
 جزیره عربی

  
 رفقای عزیز حزب کمونیست ایران

و ) مائوئیست - لنینیست -مارکسیست(
 -ایران( سازمان زنان ھشت مارس

فراوان و غم عمیق از با اندوه  )افغانستان
. خبر مرگ رفیق آذر درخشان باخبر شدیم

از دست دادن رفیق آذر، از چھره ھای 
برجستھ ی  جنبش کمونیستی و فمینیستی، بھ 
. معنای از دست دادن برای ھمھ ی ما است

شک جایگزینی چنین رفیقی کھ سراسر  بی
عمر خویش را وقف دفاع از آرمان آزادی و 

بسیار سخت است، مساوات کرده است، 
 ثمر لیکن ما معتقدیم کھ تالشھای او بی

روحیھ . نخواھد بود و بھ ھدر نخواھد رفت
ای کھ این رفیق با آن زندگی نمود، تالش 
ھا، و فداکاری ھا و از خود گذشتگی ھایی 
کھ او نمود شعلھ ای است کھ جاودانھ 
خواھد ماند، شعلھ ایست کھ ھیچ قدرتی 

کند و نوری است  نمی تواند آنرا خاموش 
کھ  بر مسیر راه ما می درخشد و آنرا 

  .روشنایی می بخشد
رفیق در : ما بھ رفیق عزیز آذر می گوییم

 آرامش بھ استرحت ابدی بپرداز، تو ارتشی
  را پشت سرت باقی گذاشتی، ارتشی از افراد

 خودت، کھ با ی ھمچون مسلح بھ روحیھ
آماده استفاده از الگوی متعھد انقالبی ات، 

است تا در مسیر جانباختگان قیام آمل 
ھر چند کھ ما . فداکاری و جانبازی نماید

دلمان برایت تنگ خواھد شد اما مبارزه را 
ھمانگونھ کھ تو بھ ما آموختی بھ پیش 

 !خواھیم برد
ما بھ خانواده رفیقمان آذر، بھ حزب 

-لنینیست - مارکسیست( کمونیست ایران
 ن ھشت مارس، بھ سازمان زنا)مائوئیست

افغانستان  و مردم ایران و )افغانی -  ایرانی(
و بھ تمامی رفقایمان از صمیم قلب تسلیت 
می گوییم، از دست دادن چنین رفیق بزرگی 
دلیلی برای ھمھ ماست کھ تالش ھای مان و 
سخت تر کار کردنمان را برای دستیابی بھ 
پیروزی افزایش دھیم، ھمانا فقط پیروزی آن 

ھ رفیق آذر از ما انتظار چیزی است ک
  ٢٠١٢یکم ژوئن  رفقای شما !داشت

فعال سیاسی هندی (دبجانی  »
   )تبار از آلمان

از آن زمان کھ آذر را شناختم با بیماری 
 کمتر زنی را دیده ام کھ. سرطان درگیربود

 قدرتبا موانع غیر ممکن چون آذر با چنین 

رو  افق گسترده، شوخ طبعی و شجاعت
آخرین دیدارمان در پاریس  در. دررو شود
ھای راحتش را سھیم شدم و کھ خنده ھنگامی

 رویاھایش را نیز، وسوسھ شدم کھ بھ
  ....جاودانگی باور بیاورم

غم تان  .ھمیشھ جایش خالی خواھد بود
 .را شریکم

گزیده ای از پیام رفیق لورا  »
از فعالین حزب کمونیست انقالبی 

  آمریکا

من مدت طوالنی آذر را می شناسم، ھم در 
دوران روزھای خوب و ھم در لحظات 

اما آن چھ کھ . او یک شورشگر بود،. سخت
توانائی او در ھمیشھ در خاطرم است 

برخورد بھ مشکالت، موشکافی آگاھانھ، 
ھم از طریق گوش کردن بھ دیگران و ھم 

این . برخورد بھ آنان در یک بعد وسیع تر
چھ زمانی کھ در . او بود روش برخورد

مورد چین انقالبی و یا جنبش ھای دھقانی، 
تجاوز، فرھنگ و فلسفھ بحث می شد و چھ 
این کھ ما در آینده چگونھ بھ این مسائل 

  . برخورد و عمل خواھیم کرد
زمانی کھ در مورد فیلم بحث انگیز ایرانی 

صحبت می کردیم، " جدائی نادر از سیمین" 
و این کھ دروغ ھا در  او در مورد حقایق

. این فیلم بیان چھ می باشند، بحث می کرد
او بسیار مشتاق کارزار بر علیھ 

 مردساالری و پورنو گرافی بود کھ ما در 
او بسیار تالش . آمریکا بھ راه انداختھ ایم

می کرد کھ بھ زبان انگلیسی کارھای 
تئوریک و سیاسی جدی کھ رفقای 

  .دنبال کندآمریکائی تولید می کنند را 
با وجود این کھ کارھای آذر اغلب بر 
روی بحث ھا و فعالیت  حول موضوع 
. رھایی زنان بود، اما او یک کمونیست بود

او شخصیتی نبود کھ توجھ خود را بھ 
تاثیرات وحشتناک این سیستم بر انسانھا و 
ھم چنین زنان و یا ھر قلمرو ژئوپولتیکی 

نفکری او روش. جنایات آنھا محدود نماید
سازش ناپذیر در ارتباط با ستم گران و 

او از جمھوری . اربابان حیلھ گر بود
اسالمی و یا امپریالیستھا و جریانھای 
سوسیال دمکرات مرتبط با آنھا کھ قول 
تبدیل سرمایھ داری بھ سبک آنھا در اروپا 

 .دائما بھ گوش می رسد، متنفر بود
آرزوی بھار فقط برای "این رفیق واقعن 

 او بھ اشکال . را ھرگز نداشت" دخو

گوناگون تالش می کرد کھ چنین درکی را 
بھ عنوان بخشی . بھ بسیاری دیگر منتقل کند

و اعتماد  –از عشق و شیفتگی اش بھ مردم 
او ھرگز از مقابلھ و چالش با  –بھ آنھا 

نظرات دیگر واھمھ نداشت و بھ طور 
خستگی ناپذیر برای کمونیسم مبارزه 

او از نگاھش بھ جامعھ انقالبی آینده . میکرد
افق ھائی کھ می تواند برای بشریت  و

جامعھ ای کھ در : دست نمی کشید بگشاید،
آن روابط بین انسانھا، بین زن و مرد، راه 
روش ھای متفاوت برای تامین نیازات 
مادی، رشد و تکامل فکری و فرھنگی در 

  .خدمت رھایی بشریت
برای آذر، مشکلی بھ نام زبان وجود 

. او ارتباط گیرنده و مکالمھ گر بود. نداشت
برخی اوقات با او با دو یا سھ زبان صحبت 

بستگی بھ آن داشت کھ اطراف . می کردیم
ھر چند از لحاظ . ما از چھ کشوری باشند

فیزیکی ضعیف تر میشد، اما مغز او کامال 
رد یک زمانی کھ با او در مو. ھوشیار بود

تجربھ یا چیزی کھ مطالعھ کرده بودم بحث 
می کردم بعد از چند لحظھ سکوت یا 
استراحت، ناگھان او با طرح نکاتی تیز و 
فکر شده نظرش را بیان می نمود، بدون 

در . اینکھ نکتھ ای از نظرش دور شده باشد
نبرد جانانھ اش با مرگ، او بسیار زنده تر 

ھند کامال از کسانی بود کھ ھرگز نمی خوا
بیدار شوند و از نقش ناراضی بودن از 
اوضاع و دائما غر زدن و ھم زمان بھ این 
باورند کھ واقعن نمی توان  دنیا را تغییر 

  .داد، دست بکشند
آن نوع زندگی، واقعن ! آذر این گونھ نبود
  .ارزش زیستن دارد

بخشی از این پیام در جلسھ بزرگداشت رفیق *
در لندن  ٢٠١٢ژوئن  ٢۴آذر درخشان در 

  .خوانده شد
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 مائوئیست انقالبی عرب   »

  رفیق و ھمدرد شما 
آذر شھرزاد پرولتاریا در قرن بیستم و 

   ....بیست و یکم 
 ...آذر ما شھرزاد پرولتاریا است
دوستان او . جسم آذر را مرگ از ما ربود

رفقایش کسی را از دست دوستی وفادار و 
دادند کھ برای انقالب تالش ھای زیادی 

-ایران( سازمان زنان ھشت مارس. نمود
یکی از مھمترین بنیانگذاران و ) افغانستان

فعال خستگی ناپذیری آزادی زنان و 
  و حزب کمونیست ایران بشریت،

یکی از ) مائوئیست - لنینیست - مارکسیست(
  .دست دادقاطع ترین رزمندگانش را از 

ما آذر را بھ عنوان دوست خویش، رفیق 
مان، بھ عنوان یک نظریھ پرداز 

و سازمان دھنده، کسی کھ ) تئوریسین(
زندگی خود را وقف مبارزه برای رھایی 

  .بشریت نمود، از دست دادیم
ھر چند ما آذر را بطور فیزیکی از دست 
دادیم اما، او ھمچنان در میان ما ھمچون 

است، آذر ما شھرزاد شھرزاد موجود 
  .پرولتاریا است

او علیھ قدرت ھیئت حاکمھ، مانند شھرزاد 
شورش کرد، و مانند شھرزاد آماده 
جانفشانی و فداکاری در راه منافع زنان 

او از مرگ ھراسی نداشت و . تحت ستم بود
او از طبقات . با افتخار با آن روبرو شد

حاکمھ در قدرت بیمی نداشت و قاطعانھ با 
آزادی زنان اولین و . ا روبرو شدآنھ

مانند شھرزاد، او . مھمترین اولویت او بود
با ستفاده از ھوش و ذکاوت خویش، ھوشی 
کھ نیمی از آسمان را نمایندگی می کرد، ستم 
 جنسی مرتبط با ستم طبقاتی و ملی بھ چالش

  .کشید
  .آذر ما بیش از شھرزاد است
  .آذر ما شھرزاد پرولتاریاست

ش بھ انقالب قدم نھاد، آذر آذر از شور
یک پرولتاریای انقالبی یک کمونیست 

ش ا است کھ ھدف نھائی تمائوئیس
گونھ ستم  کمونیسم و آزادی بشریت از ھر

  .و استثمار است
آذر ما، شھرزاد پرولتاریا بھ عنوان یک 
محقق، غرق در تجزیھ و تحلیل تاریخ جنبش 

او خِط . گذشتھ و حال شد یو مبارزه طبقات
تمایِز مشخصی بین تحول و انقالب از یک 
طرف، و ارتجاع از سوی دیگر کشید، و 

 گذشتھ را بھ آینده  گسست از زنجیر بردگی
 .کمونیسم را ارتباط داد

آذر ما، این شھرزاد پرولتاریا، متوجھ 
اھمیت ارتباط بین فرد و گروه، بین کار 

با توده ھا حزبی و عمل و ارتباط عمومی 
شد، و بخوبی متوجھ نقش پیشتاز و نقش 
توده ھا شد؛ او نیاز مبرم ارتباط تئوری 
انقالبی برای رھبری جنبش انقالبی را 
بخوبی درک کرد و بھ اعمال خط و مشی 
توده ای بر اساس این واقعیت کھ توده ھا 
سازندگان تاریخند در حزب خویش، حزب 

   .شد  کمونیست پرولتاریای انقالبی
ھمراه و در کنار دیگر رفقای خویش، بھ 
پژوھش ھای عمیق و آموزش و مطالعات 
برای عمل انقالبی روشن و شفاف، از یک 

 -طرف و عمل و برداشتھای کمونیستی 
البتھ (بی سابقھ خود را  - فمینیسمی انقالبی

کھ بر اساس ) نھ بھ تنھایی و با دیگران
جھت گیری انقالبی و واقعاً از موضعی 

ی و سیستم تحکم علیھ نظام امپریالیسمست
ارتجاعی و علیھ ھر گونھ رویزونیسم قرار 

خدمات او . داشت، از سوی دیگر پرداخت
بھ سازماندھی جنبش ھای توده ای در 
سراسر اروپا و جھان ھرگز از خاطره 

  .ما محو نمی شود  ی
آذر این شھرزاد پرولتاریا، محتوای انقالبی 

بھ عنوان علم ماتریالیسم دیالکتیک را 
کمونیسم و نیاز بھ تئوری شناخت 

اینکھ انسان ھا چگونھ دانش  - اپیستمولوژی(
کسب می کنند، ماھیت حقیقت چیست و 

و ) مردم چگونھ بھ آن دست می یابند
ضرورت گسست در پیچگاه تاریخی و 

عمیقا در ک نمود  زمانیکھ ایجاب میکرد، را
و با محتوای . و بھ مرحلھ اجرا در آورد

مونیسم انقالبی، او در حزب کمونیست ک
بھ ) مائوئیست -لنینیست - مارکسیست( ایران

تکامل چشم انداز و کمونیستی ماتریالیسم 
دیالکتیک برای آزادی زنان و بشریت و بھ 
عنوان یک کلیت، بر مبنای متدلوژی علمی 

  .مستحکم، کمک کرد
ما نیاز داریم با جھد و پیگیری او، خدمات 

شھرزاد پرولتاریا را بھ مردم مبارز آذر این 
و طبقات تحتانی فرودست نھ تنھا در ایران، 
 بلکھ در سراسر جھان آموزش دھیم، تا

ھای کھ پژواک و بانگ صدا و آموزش جائی
فرز و تند و تیز آذر گوش مرگ را بھ 

در قعر دره ی گوش    عصیان در آورده و
  ستمدیدگان واستثمارشوندگان صعود نموده 

  .بنشیندو 

با درودھای سرخ بھ ھمھ آذرھا این نیمھ 
ی دیگری از آسمان، در ھر گوشھ جھان از 
کره زمین، آنانکھ پرچم سرخ دفاع و ادای 
احترام بھ رھایی زنان و تمام بشریت بر 
افراشتھ اند، و درود ویژه بھ مناسبت در 
 .گذشت و بزرگداشت آذر شھرزاد پرولتاریا

   !ت نماندبھ یاد آذر، زنی کھ ساک 

  ٢٠١٢سوم ژوئن 
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از جانب  : یاسمین میظر »
HOPI پیامی به مراسم یاد بود رفیق ،

 آذر درخشان 
  

آذر درخشان کھ ماه پیش در پاریس در 
گذشت، یک کمونیست با شھامت، یک 

امپریالیسم و انقالبی و یک مبارز علیھ 
ھمینطور علیھ رژیم اسالمی ایران در طول 

بھ عنوان یک . بیش از سھ دھھ بود
سخنران، نویسنده و مفسر حقوق زنان او 
مخالف سر سخت و بیرحم فمینیسم لیبرال 
بود، در بسیاری از مقاالت و سخنرانی 
ھایش او بھ ماھیت جنگ امپریالیستھای 

ان و آمریکائی و غرب در عراق و افغانست
اینکھ بھ واقع چھ نوع آزادی برای زنان بھ 

  .ارمغان آورده اند، را می پرداخت
او ھمواره علیھ فمینیسم اسالمی، این 
تناقض و تضاد عصر ما، می نوشت و 

در تمام فعالیتھا و بحثھایش . سخن می گفت
. او ھمواره آرام، متفکر و بسیار آگاه بود

او از بحثھا و شعارپردازی ھای سطحی 
متنفر بود و در مورد کارھا و فعالیتھایش 

  .بھ طور کامل تحقیق می کرد
، مایلم تا پیام HOPIمن از جانب 

تسلیتمان را در سوگ این رفیق انقالبی 
 ٨شجاع، بھ خانواده اش، بھ سازمان زنان 

و بھ ھمھ رفقایش ) افغانستان-ایران(مارس 
 .اعالم نمایم در جنبش چپ ایران،

اسم یادبود رفیق آذر درخشان این پیام در مر* 
  .خوانده شد ٢٠١٢ژوئن  ٢۴در لندن در تاریخ 

  
حزب کمونیست مائوئیست  »

بوروی  -)شمال کردستان –ترکیه (
  بین المللی

ما با احترام خاطره رفیقمان آذر را کھ تمام 
زندگیش را وقف آرمان کمونیسم نمود و 
بطور خستگی ناپذیری در این راه نبرد کرد 

  .گرامی می داریمرا 
رفیق آذر صرفا یک انقالبی کھ بر علیھ 
امپریالیسم، سرمایھ داری و مرتجعین 
اسالمی مبارزه می کرد نبود، بلکھ او بھ 

اواعالم کرد . مراتب فراتر از آن گام گذاشت
". بنای دنیای دیگری امکان پذیر است" کھ 

او برای آرمان کمونیستی و رسیدن بھ آن 
" عصر طالئی"بدان نام چھ را کھ مارکس 

جھان بدون طبقات و . نام گذاشت ، نبرد کرد
او دراین ! بدون استثمار و دنیائی بدون مرز

نبرد ھیچ شک و تردیدی نداشت و حتی در 
سالھای شکست نیز بھ مبارزات خود ادامھ 

  .داد
ھمان گونھ کھ رھبرمان ابراھیم کایپاکایا 

بھ  اعالم نمود، ھر انسانی کھ می میرد باید

او احترام گذاشت، اما آنانی کھ در راه نبرد 
برای کمونیسم می میرند، جایگاه ویژه ای 

این آن . را در قلب مان اشغال می کنند
ما . تفاوت عظیمی است کھ مرگ آذر دارد

قول می دھیم کھ نبرد خود را برای رسیدن 
بھ آرمان کمونیسم، آن چھ کھ خواست و 

رفیقی . دھیم آرزوی رفیق آذر بود را ادامھ
کھ برای ھمیشھ بھ عنوان یک زن پرولتر 
واقعی و رھبری کمونیست دریادمان خواھد 

  !رفیق آذر ھمیشھ زنده است .ماند
رفیق آذر، پرولتر انترناسیونالیست، ھرگز 

  ٢٠١٢ژوئن  ٢۴ !فراموشت نخواھیم کرد
این پیام در بزرگداشت رفیق آذر درخشان *

 .شدژوئن در لندن خوانده  ٢۴در 
  
کاروان در خدمت حقوق  »

  پناهندگان و مهاجرین
  

  !بھ یاد آذر، زنی کھ ساکت نماند
مھری علی (در غم فقدان آذر درخشان 

پناھنده ی پیگیر و استوار ) مالیری
  کمونیست ـ فمینیست و انترناسیونالیست

کاروان در خدمت حقوق پناھندگان و (ما 
یکی از رفقای فعال خود را از ) مھاجرین

ما در غم درگذشت او سوگوار .  دست دادیم
ھستیم و صمیمانھ بھ رفقای او در حزب 

لنینیست -مارکسیست(کمونیست ایران 
، سازمان زنان ھشت مارس )مائوئیست

، یاران و خانواده ی )ایرانی ـ افغانستانی(
محترم او تسلیت گفتھ با آنھا ھمدردی می 

  .نمائیم
ما بھ اتفاق یکدیگر زمانی طوالنی علیھ 
بیعدالتی ھای دولتی و اجتماعی مبارزه 

آذر از جملھ کسانی بود کھ اولین . کردیم
تور تاریخی کاروان را حمایت کرده و آن را 

در اولین . در بین ایرانیان منعکس نمود
 انترناسیونالیستی سال کنفرانس بزرگ و

کنگره ی "کاروان در ینا  ٢٠٠٠
ناسیونالیستی کاروان متشکل از انتر

از میان مباحث " پناھندگان و مھاجرین
گوناگون، آذر یکی از سخنرانان در زمینھ  

او در سخنرانی خود  .مسائل زنان بود
برخورد تبعیض آمیز دولت آلمان علیھ 
خانواده ھای مختلط آلمانی ـ خارجی را بھ 

گرچھ زنان بورژوا فمنیست در  .کشیدنقد 
س علیھ مردان خارجی در خانواده آن کنفران

ھای مختلط بودند، بحث آذر مانند موضع 
کاروان نشان می داد چگونھ  در این مورد 

آذر در . زن آلمانی مورد تبعیض قرار دارد
خالل سخنرانی خود نسبیت فرھنگی را  کھ 
با توسل بھ آن دولت آلمان حقوق اساسی 

افشاء  زنان خارجی را نا دیده می گیرد،
  .کرد

از این کنفرانس سازمان زنان  مدتی بعد
و کاروان ) ایرانی ـ افغانستانی(ھشت مارس 

در خدمت حقوق پناھندگان و مھاجرین  

مشترکاً  کارزار بزرگی را برای افشاء 
تبانی دولت آلمان و جمھوری اسالمی  در 

زنان پناھنده از ایران بھ راه  ستم بر
اج دولت آلمان برای تسھیل اخر. انداختند

زنان پناھنده ی ایرانی دستور داد زنان 
. عکس پاسپورت با حجاب اسالمی بیآورند
 مبارزه علیھ این ماجرا تاکیدی است بر
. اھمیت ادامھ مبارزه درون شکم ھیوال

درعین حال این مبارزه نشان داد چگونھ 
منافع امپریالیست ھا و  رژیم ھای بنیادگرای 

رده مذھبی از نزدیک بھ یکدیگر گره خو
در واقع این ارتباطی است بین ارباب . است

ما ھمراه با سازمان  .و رژیم ھای کارگزار
و ) ایرانی ـ افغانستانی(زنان ھشت مارس 

دیگر اعتصاب نشستھ ای در شھر  چند گروه
بھ حساب  "کشور امن"برمن آلمان علیھ 

آوردن ایران توسط کشورھای اروپائی 
کی در ما ھمچنین مبارزه ی مشتر. داشتیم

شھرھای ینا و وایمار علیھ  حضور خاتمی 
در آلمان بھ عنوان سمبل صلح، اصالحات و 

کاروان ھمچنین یکی  .مدرنیسم  انجام دادیم
پیمائی پنج  راه"از شرکت کنندگان در 

در اعتراض علیھ قوانین نابرابر و " روزه
  .مجازات ھای اسالمی علیھ زنان بود
رستوک در موارد بسیاری نظیر آنچھ در 

علیھ جی ھشت انجام دادیم برای مبارزه 
در تمامی . علیھ امپریالیسم ھمکاری داشتیم

آن مبارزات آذر یکی از آنھائی بود کھ تاکید 
نمود پناھندگان باید در دو جبھھ ی  می

علیھ ارتجاع : متقابالً مرتبط مبارزه بنمایند
ولی عالوه بر آن  زن . خودی و امپریالیسم

است ھمچنین علیھ نظام پناھنده مجبور 
پدرساالر، علیھ ستم مرد بر زن نیز مبارزه 

بھ این دالیل است کھ ما اینچنین در . بنماید
  .غم فقدان او سوگوار ھستیم

  ٢٠١٢مھ  ٣١ 

  کاروال کوکن  »
سایر  این واقعھ را بھ تو و زمان عزیز،

  .رفقا صمیمانھ تسلیت می گویم
اندوه گرچھ من آذر را نمی شناختم، اما از 

و کالم درونی شما خأل عمیقی را کھ در اثر 
شدیدا احساس    مرگ آذر بوجود آمده است

  .میکنم
بخشد کھ او را  خاطرات او بھ ما نیرو می

ذھن خود حفظ کنیم و با یادش بھ  در
باید ھمچنان برای  .مبارزه ادامھ دھیم

اھدافی مبارزه کنیم کھ در زمان زندگی او 
باشد کھ تمامی  .ھدف مشترکمان بوده است
استثمار رھا شوند  انسان ھا از یوغ ستم و

  .سراسر دنیا حاکم گردد حرمت انسانی در و
بھ تمام کسانی کھ   لطفا تسلیت صمیمانھ مرا

در  .کمبود آذر را احساس میکنند ارسال کن
  .آغوش می گیرمت

پیام فوق بھ مراسم یادمان رفیق آذر درخشان *
  .ارسال شد ٢٠١٢ژوئن  ١۵ شھر ھامبورگ در
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  Öپيامها از افغانستان  

پیام طاهره شمس به مراسم    »
  یادبود رفیق آذر درخشان 

  ای دریغا چھ گلی ریخت بھ خاک

  چھ دل انگیز بھاری پژمرد                  

  چھ دلی رفت ز دست                 

  چھ چراغی افسرد                          
 رفقا، خانواده محترم و دوستان عزیز
سخن گفتن از منش و گویش انسانی واال 
چون رفیق آذر درخشان را نمی توان پایان 

اندیشھ و گفتار وی در رگ و . یافتھ انگاشت
می بداریم اپس گر. ریشھ ما ماندگار است

   .زگار رایاد آن آزاده انقالبی، سر آمد رو
بھ یاد دیداری می ! رفقا و دوستان عزیز

افتم، دیدار دوست و رفیق از دست رفتھ ای 
کھ خاطره پر مھرش ھمواره برایم زنده 

  .است و ھرگز فراموشم نمی شود
ھنگامی کھ از افغانستان برای آذر سخن 
. میگفتم، با دل و جان پذیرای شنیدن آن بود

افغانستان و زیرا عالقھ ای خاص بھ مردم 
رفیق ھر . بھ ویژه بھ زنان افغانستان داشت

چند راه را پر خطر و نا ھموار می دید ولی 
  .با عزم سترگ خویش گام می نھاد

رفیق آذر از خستگی، تلخ کامی و شکست 
نمی ھراسید و با وجود آن ھمھ رنج و 
بیماری ھم چنان پای بند بھ آرمان بزرگ 

  :او می گفت .انقالبی خود بود
روزی سحر از پشت دیوارھای خفاش "

تالش، استواری،  "نمایان خواھد شد
اصالت، تازگی و پختگی افکار وی ھمیشھ 

  .رھنمون رفقا و دوستانش بود
صدای رفیقمان، فریاد زنان افغانستانی 

اطفال  گمی زنند، بان دبود کھ از فقر فریا
بی سرپرستی است کھ با بی سرنوشتی 
خود دست و پنجھ نرم می کنند، نالھ 
ھزاران انسان ھای خانھ بھ دوش و در ھر 

گانی است در  رهاسو پراکنده است، فریاد آو
سراسر جھان، صدای برخاستھ از اعماق 
دل زنانی است کھ ھزاران مشکالت را 

  .تحمل می کنند
رمانی است آری این فریاد، فریاد زن قھ

کھ با صدای خشم توده ھای زحمتکش در 
آمیختھ است و گواھی تاریخ نشان می دھد 
کھ این عزیز از دست رفتھ، در رمز و راز 
زندگی، رنج ستمکشان نھفتھ و برای 

   .رھایی آنھا قلبش سخت می تپید
اوضاع وخیم افغانستان و مردم ستمدیده آن 

و در بھ ویژه زنانی کھ در طلسم بنیادگرایی 

 دست امپریالیستھای جھانی قرار چنگال
دارند، ازجملھ مسولیت ھای آذر بھ شمارمی 

نو شتھ ھا و  در درخشان نمونھ ھای .رفت
 از دیگر .مبارزاتش آفتابی می باشد

 بود کھ وی خصوصیات رفیق ھمرزم ما این
در برابر جمھوری اسالمی و امپریالیست 
ھای جنایتکار با تمام شرایط نامساعد و 
دشوار سر خم نکرد، وی خود را متعھد بھ 
راھش و تزلزل ناپذیر در راه انقالب و 

  .آزادی می دانست
آذر درخشان، در برابر نامالیمات و 

اما دلچسب و   شی سرسختانھنتبعیضات واک
استثمار  رول زنجیدل پذیر، در مبارزه با غ

بی گمان . و اسارت از خود نشان می داد
باورھای رفیق آذر در راستای انقالب و 

و این باور تا آنجا در جسم و  .آزادیست
. روانش رسوخ کرده بود کھ حقیقت داشت

نداد و  راهولی لحظھ ای وسوسھ را در دل 
شتابان در راه مبارزه پیشگام تر از دیگران 

ام افکارش را حرکت می کرد و تم
سرنگونی جمھوری اسالمی ایران و آزادی 
. زحمتشکان و زنان جھان تشکیل می داد

ھرانسان انقالبی وظیفھ دارد " آذر می گفت
 در میدان مبارزه شرکت فعال داشتھ باشد

رفیق آذر اگر شتاب در راه مبارزه داشت، "
اما شتاب بھ سوی مرگ نداشت، زیرا او 

او پیکارگری  .زندگی را دوست می داشت
بود کھ اھمیت دقیقھ ھا و ثانیھ ھا را می 
دانست و در جمعی مبارزاتی کھ می 
نشست، لحن و کالمش را بھ گوش و جان 

جمالتش چھره ھایی آشنا داشتند، . می سپرد
یعنی برای زحمتشکان، کارگران، زنان، 
کارمندان، معلمان و زنان خانھ دار تا زنان 

ان و دختران کارگر و تحصیل یافتھ، پسر
جوان، بھ خصوص ستم اجتماعی ، سیاسی 
و اقتصادی و ستم بر زنان را در البالی 

کرد و   حرفھایش تفسیر و تحلیل سیاسی می
  .راه انقالبی پیشنھاد و رھنمود می داد

رفیق درخشان، زن فریاد و اعتراض بود، 
نسل سکوت و نسل شکست و نسل جوان را 

بدان معنی  بھ میدان مبارزه فرا می خواند،
وی در کنار . کھ آذر جھانی می اندیشید

رفقای حزبی و مبارزین انقالبی در مقابل 
جنایتکاران و خائنین یعنی ارتجاع و 

  .امپریالیسم بھ پا خواستھ بود
آذر مبارزه را ھدف زندگی اش قرار داده 
بود و خشونت خودکامگان را در برابر 
مردم بھ چالش می کشید و ھیچگاه بر سر 

اورھایش با احدی معاملھ نکرد و از ب
اعتقاد بھ کمونیسم و جامعھ بدون طبقھ 

  .لحظھ ای دست بر نداشت
این زن انقالبی، زن شجاع و پیگیر در راه 
مبارزه و آزادی برای رھایی ھمچون آفتاب 

گرچھ امروز آن آفتاب جھان  .می درخشید
چراغ  تاب درمیان ما نیست و آن گوھر شب

بر بستھ، و آن دریچھ از میان ما رخت 
 ذوق، امید، دانش، خرد و مبارزه در دل

خاک آرامیده است، ولی باورھای سختجدی 
اش بھ مردم و انقالب و مسلک و آئین اش، 
یعنی طلوع آفتاب صبح آزادی را بھ رفقایش 

افسوس سحری در باغ  .گذاشت بھ ارمغان
آزادی دامن تیرگی شب بی پایان را گرفت و 

با خانواده، رفقا و عزیزانش رفیق عزیزمان 
  .وداع ابدی نمود

با مرگ رفیق آذر درخشان، جنبش 
کمونیستی ایران، جنبش کمونیستی 
افغانستان، جنبش زنان ایران و مبارزین 
انقالبی زنان افغانستان یکی از یاران و 

  .کادرھایش را از دست داد
یاد و خاطره ھای این عقاب بلند پرواز و 

انقالبی را گرامی داشتھ و ما این کمونیست 
انقالبیون افغانستانی بھ خصوص زنان پرچم 
سرخ انقالب را برداشتھ و راھش را ادامھ 

  .می دھیم
  این عقاب بلند پرواز آزادی
  ای ستاره درخشان انقالبی
  در ردیف ستارگان سرخ

  بھ آوای سرود انقالبی می خوانمت
  
پاریس این پیام در مراسم بزرگداشت آذر در  - * 

  .خوانده شد

جنبش انقالبی آزادی  »
   )جاآا( افغانستان

با کمال تاسف اطالع یافتیم کھ آذر 
در سحرگاه ) مھری علی مالیری(درخشان 

پس از یازده سال  ٢٠١٢می  ٢۶روز 
مبارزه با بیماری سرطان در بیمارستانی در 

 .شھر پاریس درگدشت
بدون شک از دست دادن آذر درخشان 

در نبرد علیھ امپریالیسم و  ضایعھ  بزرگی
ارتجاع و فرھنگ پوسیده حاکم آن تا آخرین 
توان خویش رزمیده اند و در صحنھ ی 
مبارزه از خود خاطرات رزم و نبرد بی 
امان خویش را برجای گذاشتھ اند بھ عنوان 
الگوھای ھمیشھ جاویدانی برای ھمھ 
رھروان را آزادی و برابری در ھمھ زمان 

  .انندھا درخشان می م
، خود )جاآا(جنبش انقالبی آزادی افغانستان

را در غم از دست دادن این انسان مبارز و 
انقالبی و  این یکی از درخشان ترین فعاالن 

ما . آزادی و رھایی زنان شریک می داند
درگذشت این زن مبارز و انقالبی را بھ 

-ایران(رفقای سازمان زنان ھشت مارس
ش، بھ خانواده، و دیگر ھمرزمان) افغانستان

بستگان و دوستان وی از صمیم قلب تسلیت 
بیائید غم از دست دادن این زن . می گوییم

 مبارز و انقالبی را بھ نیروی مبارزاتی
 آزادی رھایی و کوبنده تر برای رسیدن بھ

   .مبدل سازیم
  یادش گرامی باد
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–افغانستان  حزب کمونیست »  
  )مائوئیست(

پیام تسلیت بھ مناسبت درگذشت آذر 
 )مھری علی مالیری(درخشان 

با تاثر و تالم اطالع یافتیم کھ رزمنده 
کمونیست، پیکار جوی راه رھایی زنان، 
یکی از کادرھای برجستھ حزب کمونیست 

یکی از بنیانگذاران و  و) م.ل..م(ایران
رھبران برجستھ سازمان زنان ھشت مارس، 

، پس از )مھری علی مالیری( آذر درخشان
سال ھای طوالنی مبارزه علیھ امپریالیزم، 
ارتجاع و مرد ساالری و مقاومت چندین 

ماه  ٢۶سالھ علیھ مرض سرطان، بھ تاریخ 
، در عالم )١٣٩٢جوزای  ۶( ٢٠١٢می 

در شھر پاریس ( تبعید و دیار غربت
  .چشم از جھان فروبست) فرانسھ

افغانستان در ) مائوئیست(حزب کمونیست
حالیکھ بھ مناسبت درگذشت این زن 
کمونیست انقالبی و مبارز، با حزب 

، سازمان زنان )م ل م( کمونیست ایران
ھشت مارس، اعضای خانواده و دوستان 

اعالم ) مھری علی مالیری( آذر درخشان
جدا یکی می نماید، ھمدردی و غم شر

ست کھ غم و اندوه ناشی از فقدان امیدوار ا
این رفیق انقالبی، ھرچھ زودتر بھ انرژی 
مبارزاتی مبدل گردد کھ بتواند ده ھا و صد 
ھا رزمنده انقالبی ای چون وی بھ جنبش 
انقالبی جھان و جنبش رھایی زنان در 

  .جھان اھدا نماید
  )٢٠١٢جون  ٣( ١٣٩٢جوزای  ١۴

  

حزب کمونیست «هواداران    »
  در اروپا» افغانستان) مائویست(
  

گذشت رفیق عزیز  مناسبت در  پیام تسلیتی بھ
  آذر درخشان

شنیدن خبر درگذشت رفیق عزیز آذر 
برای ما ) مالیری مھری علی(» درخشان«

آذر  رفیق . است آور  دھنده و شوکھ تکان 
دانشمند متبحر، کمونیست » درخشان«

تالش،  ی پیگیر، پر رزمندهواقعی و 
شھامت، متین و غیور بود  کوش، با  سخت

کھ عمرش را شجاعانھ در مبارزه برای 
ھای واالی کمونیسم، سپری  تحقق آرمان

 .نمود
جانبھ رفیق  مبارزات وسیع، عمیق و ھمھ

ھای مبارزاتی مجرب و  آذر را در کارزار
ھای  آبدیده کرد و بھ الگو و رھنمای نیرو

رفیق آذر  .انقالبی تبدیل نمودمبارز و 
. ی توانا بود سخنگو، سخنور و نویسنده

ھای خاص و منحصر بھ فردش او را  گی ویژ
المللی مشھور و  ی ملی و بین در عرصھ

محبوب نیروھای انقالبی و آزادیخواه ایران، 
 .افغانستان و سراسر جھان نمود

آذر سازمان زنان ھشت مارس   رفیق
را با اعتقاد راسخ بھ ) افغانستان - ایران(

انترناسیونالیزم پرولتری با یاری دیگر 
کادرھای انقالبی بنیاد نھاد و در پیشبرد 

 .جان مبارزه کرد  و اھداف آن از دل 
شجاعت، قاطعیت، استقامت و پایداری 
رفیق را در مبارزه علیھ حاکمیت جمھوری 
 اسالمی و خرافات و اجحافات مرد

ی  عھ بھ رزمندهی حاکم بر جام ساالرانھ
آبدیده خصوصاً در جنبش زنان تبدیل نمود و 
باعث استحکام و نیرومندی سازمان ھشت 

سرسختی انقالبی و رزمندگی  .مارس شد
در جریان » درخشان«آذر رفیق عزیز 

یازده سالی کھ با بیماری سخت و 
فرسای سرطان دست بھ گریبان بود،  طاقت

 او در این. تر گردید تر و واضح مشخص
برا و زبان توانایش با جنبش   ھا با قلم سال

انقالبی زنان علیھ دشمنان رنگارنگ 
کمونیسم انقالبی مقابلھ نمود و مبارزاتش 
را بیشتر از پیش با تحمل و مقاومت 

 .انقالبی تداوم بخشید
ما تأسف و تأثر عمیق خود را بھ مناسبت 
درگذشت این رفیق گرانقدر از صمیم قلب 

رھبری و رفقای حزب برای ھیأت 
، رفقای سازمان )م  ل م (کمونیست ایران 

، )افغانستان -ایران (زنان ھشت مارس 
المللی، اعضای خانواده  جنبش کمونیستی بین

ی یاران و دوستان این رفیق عزیز،  و ھمھ
تان  او را برای  گذشت کنیم و در ابراز می

امیدواریم کھ اندوه .گوییم صمیمانھ تسلیت می
دادن این رفیق عزیز را برای تحقق  تاز دس

اھداف واالی این رفیق بھ مبارزه تبدیل 
 .نماییم

دسته هشت مارچ « از طرف  » 
  افغانستان - »زنان

بھ سازمان زنان ھشت  پیام ھمدردی
 !دوستان ھمرزم !مارس

شنیدن خبر ناگھانی وفات آذر 
، یکی از )مھری علی مالیری(درخشان

مارس، ھمھ ما موسسان سازمان زنان ھشت 
از این بابت . را شدیدا غمگین ساخت

المناک، ھمدردی و غم شریکی عمیق مان 
را بھ تمامی منسوبین سازمان زنان ھشت 
مارس و ھمھ اعضای خانواده مھری علی 

باشد تا این غم و . مالیری ابراز می نماییم
اندوه را بھ انرژی مبارزاتی در راه رھایی 

نجملھ در زنان و انقالب در جھان، م
دوستان  .افغانستان و ایران، مبدل نماییم

الزم بھ   درین فرصت غم انگیز،! عزیز
دستھ ھشت مارچ زنان   "تذکر می دانیم کھ 

این طرف از مدت دو سال بھ   ،" افغانستان
  بھ یک تشکیالت مبارزاتی فعال زنان

افغانستانی در داخل کشور مبدل گردیده 
مطابق بھ طرح ما جدا تقاضامندیم تا . است
پیوند مبارزاتی ارگانیک میان ما و   اولیھ،

سازمان زنان "زنان افغانستانی فعال در 
برقرار گردد تا بتوانیم با  "ھشت مارس

برقراری وحدت میان ھم مبارزه مان را از 
لحاظ سیاسی و سازمانی بیشتر از پیش 

 .ارتقاء و گسترش دھیم
ھ امیدواریم با دست بھ دست ھم دادن ھرچ

بھ این دستاورد   اصولی تر و عاجلتر
  .مبارزاتی نائل آییم

یاد و خاطره درخشان مھری علی مالیری 
 ! را زنده نگھ داریم  )آذر درخشان (

 ) ٢٠١٢جون  ٣ ( ١٣٩١ثور  ١۴             

جنبش زنان تحت ستم   »
   افغانستان ـ فریاد

  !آذر درخشان ھنوز با ماست
با تاسف و تالم اطالع یافتیم کھ یکی از 
برجستھ ترین زنان فعال رادیکال و 

  زحمتکش انقالبی رفیق آذر درخشان 
سحرگاه روز ) مھری علی مالیری(

پس از سالھا مبارزه با بیماری ٢٠١٢می٢۶
نفرت انگیز جھانی سرطان در شھر پاریس 

  .فرانسھ درگذشت
براستی کھ از دست دادن رفیق آذر 

اندوھی گران برای جنبش انقالبی  درخشان
زنان و تمامی زنان فعال و رادیکال و 

زیرا آذر  .زحمتکش محسوب میشود
درخشان زنی بود کھ برای رھایی تمامی 
زنان تحت ستم جھان تا آخرین لحظات 
زندگی اش تالش خستگی ناپذیر خویش را 

او در مسیر مبارزه اش استوار . انجام داد
  .ز قدرتی نھراسیدبھ پیش رفت و ھرگز ا

او اگر ! اما، آذر درخشان ھنوز با ماست
چھ از نظر فیزیکی دیگر ھمراه ما نیست 
ولی او در قالب فعالیتھای مبارزاتی ای کھ 
در جھت مبارزه با ستم بر زن و خلق 
جھانی نوین انجام داده است مانند نوشتھ ھا 
،گفتھ ھا و سخنرانی ھایش برای ھمیشھ با 

افغانستان –تحت ستم ایران  ما و با خلقھای
  .و دیگر نقاط جھان میباشد

فریاد،  -جنبش زنان تحت ستم افغانستان
صمیمانھ بھ تمام  ضمن ابراز تاسف،

خصوصا بھ  رزمندگان راه آزادی و برابری
 -ایران(سازمان زنان ھشت مارس 

رفقا،  خانواده محترم آذر، ،)افغانستان
ی دوستان، آشنایان و دیگر دوستداران و

خود را در غم و اندوه  .صمیمانھ تسلیت گفتھ
یاد و .داند فقدان این زن شجاع سھیم می

 آزادی و با آرزوی/  خاطره اش گرامی باد
  ٢٠١٢جون  ١ -برابری

 



  ۴۶ صفحھ                                                                                                      ٢۶شماره ھشت مارس  

 

    
  ا.رفیق افغانی تان س   »

 ! سالم رفقای گرامی
 امروز صبح وقتی کھ بھ دفتر کارم آمدم 

در وب سایت سربداران خبر دردناک و 
آوری را خواندم کھ ھرگز باورم  تاسف
شد بھ ھرحال آنچھ من دیدم واقعیت  نمی

  . داشت
البتھ با تاسف فراوان باید گفت خبر 

" آذر درخشان"مان  درگذشت خواھر گرامی
کھ او  را کھ دیگر با ما نیست شنیدم یعنی این

دیگر در  دیگر با ما نیست شنیدم، نی اگر او
میان ما نیست اما تمام یادھایش زنده و 

اش ادامھ دارد و این وعده  جاودان است، راه
  . و میثاق ما بھ خواھر گرامی ماست

آری خواھرم زنی فعال، بیدار، مبارز و 
ھای برجستھ زنان  سر سخت و از چھره
اگر چھ خواھرم . ایران و افغانستان بود

ستیم کھ متولد ایران است اما ما کسانی ھ
شناسیم زیرا کھ  حدود مرز و سر حد را نمی

مرز و سر حد ما انسانیت یعنی کمونیزم 
کنیم تا  است در نھایت برای این مبارزه می

دست زالوھای خونخوار امپریالیزم را از 
  . جھان کوتاه بسازیم

تنھا   آری خواھرمان خوب مبارزه کرد، نھ
 کھ برای زنان ایران الگوی قھرمانی و این

شجاعت بود البتھ برای زنان افغانستان و 
جھان نیز الگو بود و ھمیشھ یادشان 

شان ادامھ  ھا باقی است و راه درخاطره
  .داشتھ و بیرق شان در اھتزار خواھد بود

من بھ نوبھ خود بحیث یک رفیق وھمرزم 
افغان شما درگذشت خواھرگرامی مان را بھ 

داریم تمام اعضای خانواده کھ ما بھ آن تعلق 
شان و گمنامی  و رفقای ھمرزم با نام و نشان

کھ در ھرگوشھ ای ازجھان با امپریالیزم 
گویم،  خونخوار در مبارزه است تسلیت می

آری فقدان رفیق گرامی چون آذر درخشان 
برای ما دردناک و المناک و ضایعھ ای 

خوریم کھ ما  در اخیرسوگند می. بزرگ است
ن را برافراشتھ شا شان را ادامھ و بیرق راه

  .خواھیم داشت
  یادش گرامی باد 

  مارچ نروژ  ٨زنان افغان     »
با اندوھی فراوان  از در گذشت رفیق آذر 
درخشان با تاسف و تالم اطالع   یافتیم کھ 

 .بسیار تأثر  انگیز است 
صمیمانھ  تاسف خود را بھ خانواده  
محترم  آذر، رفقا و دوستان شان ابراز 
نموده  و خود را در غم و انده فقدان این زن 

 . دانیم  شجاع سھیم می

 .یاد و خاطره اش گرامی باد

 سازمان کارگران افغانستان »
عمدتا  مائوئیست،-لنینیست-مارکسیست(

  )مائوئیست
مائوئیست ھا و پیام تسلیت برای ھمھ 

نیروھای دموكرات انقالبی بھ مناسبت 
  "آذر درخشان"درگذشت رفیق 

رفیق آذر درخشان، رفیقی از تبار و پروز 
و " ھا كوالنتای"، "روزاھا"، ◌َكالراھا"

پای شان  سایر انقالبی زنان شامخی كھ رد
بر جاده مارپیچ تكامل جوامع بشری نقش 
فرا  بستھ است، و چراغ اندیشھ شان، ھنوز

راه ما روشنایی می بخشد، بھ جاودانھ گان 
از دریافت خبر وفات آن انقالبی  .پیوست

خیلی غمین شدیم، و مراتب   زن نستوه،
دستھ زنان "تسلیت خویش را بھ سازمان 

از طریق   ،"افغانستانی -ھشت مارچ ایرانی
شان بھ نیروھایی كھ ھنوز درون حزب 

-لنینیست - ماركسیست( كمونیست ایران
بھ مائوئیسم باورمند اند، و بھ ) مائوئیست

قاطبھ مائوئیست ھای دنیا و نیروھای 
دموكرات انقالبی، اعم از ایرانی و غیر 
ایرانی تقدیم داشتھ، و در سوگ وی، 
مصراعی از رودكی سمرقندی را، اندكی 

نموده، از سر ناگزیری می    "دست كاری"
ی نھ كار" نستوه زن"مرگ چنان  :نویسیم

  !است خرد
رفیق آذر درخشان، بر نھج فمینیسم 
پرولتری رفت، و دیگران را ھم آموخت تا 

-لنینیسم -بدانند كھ جز از پرویزن ماركسیسم
مائوئیسم، نمی توان بھ دركی روشن از 
ستمگری ھایی كھ در جوامع مرد ساالر و 
. طبقاتی بر زنان اعمال میگردد، دست یافت

ود كھ بھ نیز این رفیق آذر درخشان ب
درخشنده گیی تام، برای ھمگان مبرھن 
میداشت كھ جز با فمینیسم پرولتری، و جز 
-با اتكا و دسترسی بھ سالح ماركسیسم

مائوئیسم نمی توان بھ جنگ تیرگی  -لنینیسم
از دست رفتن چنان . و شب پرستان شتافت

فرزانھ زن پیكارگر، ضایعھ یی بزرگی 
نیز . یاست از برای جنبش فمینیسم انقالب

مائوئیست ھای انقالبی، نبود انقالبیی نستوه 
با اینھمھ، . نشیندرا بھ ماتم می  او ییچون 

ما باورمندیم كھ جنگل پر بار خلق، سرو 
آنچھ . ھایی آزاده چون او تقدیم خواھد نمود

مایھ رنج است آنست كھ در شرایطی كھ 
ارتجاع مسلط بر جھان كوشش می نماید كھ 

و با حربھ ھای زور ، زر  "فرار مغز ھا"با 
، جلو ظھور و رشد شخصیت ھای رو تزوی

انقالبی را بگیرد، و بویژه عرصھ را كامال 
وانمود نماید، در چنین شبی " مذكر"

ظلمانی، از دست دادن انقالبیونی چون رفیق 
بسی دردناكتر از آنست كھ بتوان " درخشان"

در . در سطوری محدود بدان پرداخت
چنانكھ نوشتیم از جنگل حقیقت، با آنكھ 

ھایی درخشانتر ممكن "آذر "پربار خلق، 
است برجھد، اما تا زمانیكھ جای خالی این 

پرولتاریای ایران و سراسر   پر شود،" آذر"
جھان، فقدان این انقالبی فرزانھ را حس 
خواھد نمود، و جای خالی وی، بر دیده گان 
. پرولتر زنان گریستن را خواھد سرود

رگران افغانستان، یادمان این سازمان كا
انقالبی زن مائوئیست را گرامی داشتھ، و 
برای رھروان راه خارایین وي، توانش و 
پایایی بیشتر در كوره ھای داغ و سنگر 
ھای ھژبرین مبارزه خواستار بوده، و 
امیدوار است كھ رفقای وي، چھ در ایران و 
چھ در سایر كشور ھا، دوشادوش توده ھای 

بر ضد امپریالیزم و ارتجاع  ستمدیده،
توفیده، تا سپیده دمان كمونیسم، دمی 
نیاسوده، و تا گسترش جھانی كمونیسم، 
خواب را برخویش حرام داشتھ، و حینیكھ 
جامعھ برابر و بی طبقھ بر سراسر جھان 

ھای "آذر"سایھ گسترد، باز یادمان انقالبی 
درخشان خویش را گرامی و بلكھ گرامی تر 

ندیس ھای ایشان را سپاسمندانھ داشتھ، و ت
  !برافرازند

زنده باد فمینیسم پرولتری و پدرام باد 
  یادواره انقالبی رفیق آذر درخشان

پرولتر زنان سراسر جھان، بر ضد 
  !مردساالری متحد شوید
  !مائوئیسم -لنینیسم-زنده باد ماركسیسم

  !جنگ خلق تا كمونیسم
  

جنبش انقالبی جوانان  »
   افغانستان

  !ھمدردی بھ سازمان زنان ھشت مارسپیام 
زن رزمنده   بمناسبت درگذشت آذر درخشان،

 ! انقالبی
  !دوستان ھمرزم

با تاسف و تالم فراوان اطالع یافتیم کھ آذر 
این زن   )مھری علی مالیری (درخشان 

" رزمنده انقالبی و یکی از موسسین فعال 
می  ٢۶سحرگاه  "سازمان زنان ھشت مارچ

در یکی از شفاخانھ ھای پاریس در  ٢٠١٢
 .فرانسھ درگذشت

ما تاسف عمیق خود را نسبت بھ فقدان این 
کادر انقالبی جنبش رھایی زنان اعالم داشتھ 
و ھمدردی خود را با اعضای خانواده، 
دوستان ، رفقای ھم رزمش و تمامی 
 .رھروان راه رھائی و آزادی، ابراز میداریم

غم ازدست دادن این زن رزمنده و  بیایید
مبارز را بھ نیروی مبارزاتی ھرچھ اصولی 
تر و شگوفانتر برای رسیدن بھ رھائی و 

 .آزادی بدل نماییم
 یاد و خاطره آذر درخشان  جاودان باد،

  ٢٠١٢جون  ٣

 



  ۴٧ صفحھ                                                                                                     ٢۶شماره ھشت مارس  

  »زنان سال صفر« معرفی کتاب 
  مقاالت و سخنرانی هايمجموعه اي از 

 رفیق آذر درخشان 

  
  

  مقدمه
ھایی کھ در جنبش زنان فعالیت کرده ام، از  ھای من طی سال آن چھ در پیش رو دارید منتخبی است از نوشتھ

دوستانم برای لزوم تشکل مستقل زنان رزمیدیم و سازمان زنان ھشت مارس را بنا نھادیم، کھ بھ ھمراه   زمانی
در کنار سایر زنان انقالبی صدای مان را علیھ حکومت اسالمی حاکم بر ایران بلند کردیم ولی در مقابل جنایات 

نان و جامعھ گشوده شد مبارزه ھای اصالح طلبانھ ای کھ در برابر ز ھا نیز ساکت ننشستیم، با بیراھھ امپریالیست
سال اخیر  این مجموعھ، پنجره ای بھ تاریخ ده. کردیم و برای روشن کردن راه رھایی با ھم بھ جدل پرداختیم

مبارزۀ جنبش زنان نیز ھست، با این امید کھ برای زنان جوانی کھ بھ صحن مبارزه با نظام مردساالر حاکم قدم 
  .نقالبی ارائھ کندمی گذارند، پیشینھ ای از منظر ا

بر این مجموعھ، نام زنان سال صفر را نھادم تا تعھد و وفاداری خود را بھ زنان شرکت کنندھدر راه پیمایی 
زنانی کھ شجاعانھ، در مقابل فرمان حجاب اجباری خمینی ایستادگی کردند و . نشان دھم ١٣۵٧ھشت مارس 

  .جنبش نوین زنان ایران را پایھ گذاری کردند ی قھرمانانھ                    طی پنج روز مبارزه
بسیاری . ھا و کمبودھاست می دانم کھ بسیاری ازاین مقاالت مھر زمان را بر خود دارد و این بھ معنی محدودیت

ولی کمبودھا نیز بخشی از تاریخ اند و روند رشد فکری . شد از مقاالت با دید امروز طور دیگری نوشتھ می 
  .گذارند ویژه جریانی کھ من بخشی از آنم را بھ نمایش می جنبش زنان  و بھ 

و سازمان زنان ھشت ) مائویست -لنینیست -مارکسیست(من ھمواره بھ عنوان بخشی از حزب کمونیست ایران 
خوانید نیز بدون یاری تجارب و مشورت جمعی   مارس در مبارزه شرکت کرده ام و آن چھ در این مجموعھ می

  .ممکن نبود
ھا کھ قبال بھ نام سازمان زنان ھشت مارس منتشر شده بود نیز  وه برخی از مقاالت و بھ ویژه اطالعیھبھ عال

ھا و مقاالت تبلیغی در این مجموعھ، ھم نسل جوان را بھ مواضع  درج اطالعیھ. در این مجموعھ درج شده است
 .وانان برای ارائھ کار تبلیغی موثرما در ھر دورۀ مشخص آشنا می کند و ھم می تواند نمونھ ای باشد برای ج

و سرانجام این کتاب تقدیم می شود بھ ھمھ کوشندگان راه رھایی زنان و بھ ویژه زنان ھشت مارس و زنانی کھ 
پیمایی کارزار زنان پنج شبانھ روز با ھم بودیم و شادترین لحظات زندگی و مبارزه را کنار ھم  در جریان راه

  .گذراندیم
دوستانی کھ در گردآوری مقاالت، ویرایش آنھا و انتشار این کتاب مرا یاری دادند، سپاس گذاری می از تمامی 

  .کنم
  یورو ٢٠معادل : بھا                                                                          ١٣٩٠پائیز  -آذر درخشان 

  zan_dem_iran@hotmail.com                    .بگیریدجھت تھیھ این کتاب با ایمیل زیر با ما تماس 

  در یوتوب مصاحبه هاي آذر درخشان سخنزانی ها و 
http://www.youtube.com/user/Azarderakhshan/feed  

 

هواداران حزب  »
) مائوئیست(کمونیست 

   افغانستان واحد کانادا

  پیام تسلیت
در گذشت آذر درخشان 
مبارز کمونیست، فعال 
جنبش زنان و از بنیان 

 ٨گذاران سازمان زنان 
) افغانستان - ایران( مارس

را با ھمھ افراد خانواده، 
دوستان، آشنایان و رفقای 
وی در حزب کمونیست 

و )  م - ل -م( ایران
( مارس ٨سازمان زنان 

عمیقا ) افغانستان -ایران 
تسلیت میگویم و با غم و 
اندوه، خود را در فقدان 
این رفیق مبارز ھمدرد 

  . دانیم می
  یادش گرامی باد

  

هسته کارگری  »
  افغانستانمبارز 

 بھ سازمان زنان ھشت
  !مارس

از دریافت خبر درگذشت 
آذر درخشان، یکی از 
موسسین و کادر ھای 
فعال رھبری سازمان 
شما، بی نھایت متاثر و 

او کارگر . غمگین شدیم
زن انقالبی ای بود نمونھ 
و سرمشق در استواری 
مبارزاتی و تحمل درد و 

در گذشت این انقالبی . رنج زندگی
را بھ سازمان شما، رفقا و  زحمتکش

دوستان دیگرش و ھمچنان اعضای خانواده 
اش تسلیت می گوئیم و با تمامی آنھا اظھار 

رزمندگان . ھمدردی و غم شریکی می نماییم
آینده یاد او را گرامی خواھند داشت و 
خصایل شایستھ مبارزاتی او را سرمشق 

  .قرار خواھند داد
  ١٣٩١جوزای ١۵

  ارتکامیلیا  اسپ   » 

 رفتن رفیق عزیز آذر درخشان، این زن 

 مبارز خلق ایران و بھترین مبارز جنبش
  زنان را از کنار رققا کمبود بزرگ

  .دانم تان شریک می خود را در غم. پندارم می
  زنده و جاویدان باد نام آذر درخشان

  با درودھای ھمبستگی / یادش گرامی باد

  وجیهه    »

با تاسف فراوان خبر خاموشی آذر را قبول 
کردم و برای ھمھ دوستان مشترکمان، فامیل 
آذر عزیز، سازمان زنان ھشت مارچ، 
جنبش زنان، و حزب کمونیست ایران  

تسلیت ) مارکسیست، لنینیست، مائویست(
  . گویم می

آذر را با فکر درخشانش دیگر در جمع 
 بدھدفرا خوان نور و روشنی کھ خود نداریم 

و چراغ آور جمع ھای ما باشد، تبریک 
او خود را جاویدان  ،برای جاویدان شدنش

او  .ساخت در جمع زنده نامان پیوست
مبارزات آگاھانھ ای خود را با سرحد و 
مرز بندی کردن با ھر نوع ستم، بی عدالتی 
بھره کشی و عقب گرائی روشن ساخت، و 
در ھر فصلی از تاریخ زنان نامش را ثبت 

    .راھش  پر راھرو .ردک

mailto:zan_dem_iran@hotmail.com
http://www.youtube.com/user/Azarderakhshan/feed
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Ö که در مراسم های یاد بود آذر ارائه شده اند یقطعات ادبی و آثار هنر یاشعار  سروده شده و برخ.  

  سیمین رها  »
  چونان آذرخشی بر صحنه گیتی فرود آمدي

  همواره شکفته از گلهاي عشقدستانت 
  و چشمانت در این آوار تیرگی

  ستاره اي بود رخشان
  چونان هزاران روزنه در دل این ظلمت
  نگاهت، سر به دنبال دریدن این سیاهی

  .....اما دریغ 
  و ما تنها روشنی سایه نگاهت را
  به تیرگی خاك خواهیم سپرد
  تا مگر ریشه دواند در او

    

  عباس سماکار ی ازشعر  »    
  بھ یاد آذر درخشان

  هنوزشعر  
 رت نگاه می کنمیحاال که به تصو

 نمیمی ب
 چ نبوده استیمغزت هکه در 

 مگر اوهام خوفناك آزادي
 ت بازمی تابدیو طالئی که از خونت بر گونه ها

 باي خفته اي داردیآزاد ِ ز هشیشه در اندیر
 ستیگر نیکه د
 د کشف کنمیو شا

 راهنتیکه رنگ سرخ پ
 بازتاب ترانه سرود ي ست

 که دانسته
 از لبانت برآمده است

 ن دمیزي که در نگاهت تا آخریو چ
 ره بوده استین جهان خیبه ا

 غ پرندگانی ستیناشی از ج
 اند که در اعماق جانت پرواز کرده

 ن نگاهتیآخردر 
 دیاما هنوز می شود د

 ن باوريیبر ا
 نییکه سرزم
 هنتیخونبارتر از م

 ن جهانیک ایدر اعماق تار
  ستیدا نیپ
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 فریبا رهاسه سروده از  »

            برای آذر درخشان؛ کھ فقدانش غم سنگین 

  .جانکاھی بر قلبم نھادهو   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )١( 
 مه باز بر تختخوابيکتاب ن

 نهای مالفهينی البالی چينک ذره بيع

مهتاب که دزدکی از البالی پرده های نارنجی 
 سرک می کشد

 فنجان چای سبز

 ناتمام ر پر از نوشته هایيز تحريم

 مقاالت فرهنگی،کتابهای فلسفی

 ره جا رختیيربدشامبر حوله ای بر گ

 های سبز راحتی یيدمپا

 عکسهای خانوادگی بر لبه جا کتابی

 گردنبند آبی فیروزه ای

 زيگوشواره های آو

 سربند بنفش،شال سرخ

 ه دار روی پاتختیطساعت شما

 بر آستانه که پا می نهی

 بغض در گلویت آوار می شود

ز را آب خواهد يکسی گلدان کوچک روی م چه
 داد؟

ی ست فاصله يايروی دنيکی که فرو ميدر تار
   ن تويب

 و

  مهتاب که در فنجان چای سبزت 
 .جا خوش کرده

)٢(  
  چه طنين شادمانه ای دارد
  هياهوی غريب گنجشكان

  بر شال بلند سرخت
كه طناب می شود، در امتداد 

  صنوبرها
  داردچه اهتزار شادمانه ای 
  سربند بنفش ات
  كه پل می شود 

  قطار دوستی ها را 
  كدام شانه تاب می آورد

  حجم سنگين گيسوانت را 
  كه به دست باد سپرده ای 

  در گردی انگشتان خيس ات 
واژه ! چه طعم گسی دارد

  تنهايی 
  من اما بر لبانت 

  !خواندم
  ترانه شاد گنجشكان

  را كه 
  بر شال بند سرخت 

  د به رج نشسته بودن
  در امتداد صنوبرها

  

 

)٣(  
  كدام آواز، كدام ترانه 
  كدام تصوير، كدام رويا

  بر كناره جنگل سبز مرطوب 
  بار سنگين افكار هندسی ات را 

  باد به كدام سو می برد
  شادی سيال ذهنت را

  صمغ شرحی، كدامين درخت
  به نظاره می نشيند

  در ازدحام نابرابر جنگل و مه 
  هجوم افكار فلسفی ات را

  در آشيانه كدام پرنده 
  به امانت سپرده ای 
  روياهايت را با كدام 

  سمور وحشي، مشترك شده ای
  دل مشغولی هايت را بر برگهای 

  كدام صنوبر وحشی كتاب كرده ای 
  در ازدحام پر هياهوی 

  جنگل سبز
  فرصتی اگر بود

  به خانه سری بزن
  كناره پنجره 

  پری كوچك غمگينی 
  .در انتظار توست
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 فریدون گیالنی  »

کنم به رفيق از  اين آخرين کارم را تقديم می
ام آذر درخشان که من چون او مبارز  دست رفته

 .ام آگاهی را هميشه آموزگار خود دانسته

 نان
 تنی نمی خواهم که آرام باشد 

 شبی نمی خواهم که در خانه هايش 

 ساقی می بچرخاند و صنم زلف بيفشاند 

 اين همه سودای بی مقدار 

 کوچه هايم را به بند کشيده 

 و پنجره ام را به روی شبنم بسته است 

 من به شبی دل بسته ام که تنم را 

 بی قرار به دمدمه های صبح برساند 

 ای می خواهم که در آن  و خانه

 سفره اش از ميهمان خجالت نکشد 

  ١٣٩١خرداد 

  

    س. ش      »

 چيگر هيآذر؛ زندگی، مبارزه و د

  آذر، فرصتی بده
  .دها، زمانی نمانده استين اميتا خاموشی آخر

  ی درخشان، برگرد به ماشعله
  کُنران يکابوسِ مرگ را و

  ريکابوسِ مرگ را از من بگ
 .ان ما برگرديبه م

  ترسممن می
ترسم چشمانم را باز کنم و کابوسِ مرگ واقعی می

  شود
  و تو فرصت نکنی

  ی،يی، از مبارزه بگويم از فردا بگويبرا
  ی و از زندگی بخوانی،ياز عشق بگو

  !ات را نثارم کنین جملهيی و بهتريتنگیِ من بگواز دل
  "تواند زندگی کندی ما فقط با مبارزه مین، طبقهيبب"

...................  
  نميبيشنوم، ماند، حال که میحال که چشمانم باز شده

  ستی،يگر نيای، و دحال که رفته
  ا نه؟يآورم اد میي خوبی بهدانم تو را، بهنمی
  ا نه؟يتوانم زندگی کنم ات را، مین جملهيدانم بهترنمی
  !ن نگاهت به من چه گفتیيش از آخريدانم پنمی
  !دم چه بوديزی که گفتی و من نفهمين چيدانم آخرنمی
  ها بود که توان،دانم، سالمی

  .ات جاری بودنه در جسمِ رنجورت که در اراده
  دانستی وها بود که حقیقت مرگ را میسال

  .باورش برای من تقابل با تُهیِ آذر بود
  دن تنی استوار بوديدن و ديآرزویِ من، شن

  .وند داشتيکوچه پت با ذهنِ مردمِ يهاو تو، نفس
  ردیمشت را میيهاها بود که نفسمی دانم، سال

  کردند،ميشل، پوران و مادرت زندگی يس ميو در هر شماره؛ لوئ
  .کردندزن و انقالب، در آن زندگی می
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 هنگامی که سال زنان صفر بود 
 از ميان صفرها قامتی رشد کرد 

 نهالی ريشه زد 
  تا روزی درختی باشد لبالب از مهربانی

  
  
  !ق آذر درخشانیاد رفیبھ                                              شمی صلواتی » 

 …چون دلم می گیره. نگو کھ فانوس خونھ خاموش است/ از مرگ با من سخن مگو 
  :رفیقی بھ شتاب نوشت

 !دوررسد از راه  دھد خبر مرگ عزیزی کھ می چھ سخت آزارم می» در کوچھ ما فانوسی دیگر از سوختن باز ایستاد«
  لرزیم بر خورد می/ ھای تاریک چگونھ گذرم باشد  آلوده شد و پاک ترسیدم کھ بھ تنھایی، از کوچھ با نگاھی بھ گذشتھ دلم بھ غم

ھا بود بسیار و امروز تک بھ تک خاموشی  ز شوق آن روز کھ فانوس/ و لکنت زبان گرفتم از این راھی کھ پیمودمش بھ دشوار
 !ارھای ت گیرند در این شب می

 سینھ ام در آتش سرخ سوخت
 وجودم از نالھ ھا جانسوز دل مردم آغشتھ بھ غم سوخت

 آتش شد پریشان و دلش بر من سوخت
 جانم در سفر روزگار از نابرابریھا سوخت
 ھوای آرزوی دلم غروب کرد باز

 دلم می خواست ھمچو کوه بلند و قوی،
 و تا زنده ام استوار و محکم میزبان زیبایی ھا باشم
 دلم می خواست ھمچو کوه آتشفان شعلھ ور بھ ھر سو

 تا ستمگر و مستبد، جانی را بسوزانم
 ...دلم می خواست ھمچو دریا در حال طغیان باشم 

 ھا را جارو کنم تا زشتی
 و باغھا را آباد
 بیشھ ھا را پر از گل

 و جھانی را در ھیجان و شادی غرق کنم
  دلم می خواست

  ..............می............

  یانسان یارزش ها یيکسان
  از آرامش و آزادی و آبادی پر 

 چرخ گشت و گشت تا
 در ميان کوره ره تاريک ظلمانی

 آذری درخشان شعله زد
 صدای زنان گشت و با گامی بلند

 ستاره ها را يک يک خورشيد ارمغان کرد
 بسوی جهانی ديگر ساختن را

 توشه راهش و راه مان کرد
 امسال ديگر سال صفر نيست
 هر چند تا بانگ کامل رهايی

 سال ها باقی است
 آورم ميدانم و ايمان می

 که روزی ياران نوباوه امروز ما
 ام ديدن شبنمهنگ

 در باغ نياز انسانی
 از آن نهال سخن خواهند داشت

 آن سال تقويم انسانی يکسان خواهد بود
 و آذرها با درخشش لبخند

  .رقم خواهند زد های ديگری را  قاف
  

 صمد شمس  »
 بزرگ بود

 و از اهالی امروز بود

 و با تمام افق های باز نسبت داشت

 سهراب سپهری - ديفهم ن را چه خوب میيو لحن آب و زم

خبر ناگوار درگذشت یکی از صدیقترین یاران جنبش کمونیستی و جنبش زنان، آذر درخشان 
 .را شنیدیم

صدای رسای زنان و بیانگر آرزوی دیرین زنان در مبارزه برای برابری جنسیتی، خاموش 
 .خواھند دادشدنی نیست و می دانم یاران و درس آموختگان وی راھش و اھدافش را ادامھ 

از دست دادن آموزگارم، کسی کھ افق ھای دیگری را برایم می گشود و ھر بار کھ جایی کم 
می آوردم بردبارانھ تحملم می کرد و آرام آرام راه رفتن را نشانم می داد، را بھ خودم تسلیت 

، سازمان زنان ھشت )م -ل - م(می گویم و بھ جنبش کمونیستی، حزب کمونیست ایران 
  .، یاران و ھمرزمانش و بھ خانواده علی مالیری تسلیت می گویم)افغانستان -ایران ( مارس
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    » سوما کاویانی  
 ای ما هگذشت و ما ماندیم و سر زمین درخون طپید ھا نآاز 

 مکن هآه ای آسمان بسوی ما نظار
 ایم هما بس گل در خاکدان خاک سپرد ھک
 ایم هما بس شقایق در این دامن چید ھک
 مکن های آسمان بسوی ما نظار هآ
 ما خاموش و سرد تماشایی ایم دیگر ھک

 یھای آزادی خوا ھنغم ھن نگی،ھآ ھن شنوی زما، فریادی می ھن
 گان است کنون ھسرزمین ما سرزمین خفت

 شوند می نھای دل پنھااز برای نان در پستو  ھافریاد ھک
 شوند ی جنگل عادی میھابدیدن تاریکی ھا چشم  ھک

 است هآواز شوم دد و دیو جنگل خو کرد ھرزم  ب ھبجای نغم ھاگوش  ھک
 لب بسوی سراب میدوند ھتشن ھمھ ھک
 مکن های آسمان بسوی ما نظار هآ

 نیاکان را فراموش کرده ایم ھیما آواز آزادی خوا ھک
 زنیم ما در تاالب دست ساخت ارتجاع دست و پا می ھک
 ایم هآن قراوالن آزادی را فراموش کرد گان، ھخون خفت ھما ب ھک

 برخیز برخیز بگوش ما نمیرسد ھدیگر نغم ھک
 اند هو خاموشی خو کرد ھیخود خوا ھنگنگیان ما بفرھرف ھک

 مکن های آسمان بسوی ما دیگر نظار هآ
 مکن های آسمان بسوی ما دیگر نظار هآ

 لیک تو ای آسمان،
 ھمز  هی نا شنوا را بردرد پردھاگوش  ھبرکش آن آوازی ک

 را ھبیدار کند این قوم بخواب رفت ھبرکش آن آوازی ک
 برخیزاند بر پا مردگان متحرک را ھبرکش آن آوازی ک
 ی مردمان این مرز بوم بس استھا هبس است، آ

 بیدار شوید بیدار شوید آخر بجنبید بیدار شوید،
 ی راھبیدار شوید و بر افرازید پرچم آزادی خوا

 بیدار شوید و بکشید بر دار دشمن آزادی را
 نددشمن غدار خلق ا ھرا ک ھآن خاینین  دست و پا بوسان سرمای

 بکشید بر دار، بکشید بردار، بکشید بر دار
 ی بقلمون صفت راھااین مداری 
 فت پوست راھی ھا این افعی
 پوش  را ھاین دلقکان عمام این چپن پوشان،

 هزار بخون غلطیدھزاران ھو  ھزار کشتھزاران ھ ید،ھزار شھزاران ھ ھک
 چشم بسوی شما دارند۔

 بگیرید گلوی ارتجاع راد شویبیدار  ی خالیق،ھا هی مردمان ،آھا هآ
 بگیرید گلوی این ددان وحشی صفت را

 باالی جسد طفل معصوم این سرزمین ھیچ آرزوی جز آنکھندارند  ھک
 بر پا سازند قصر رذالت را و درآن رقص شوم خدای کنند

 شات شوم خویش بگذارندھتا پا در  آسمان خوا
 بزیر کشید این خدایان کاذب را

 ی امپریالیست راھا ھساخت بزیر کشید این دست
 بمیرد ھتا کی فرزند مظلوم غریب گرسن

 تاکی علم چنین در گرداب فراموشی مدفون شود
 تاکی غریب بگرید

 ل بر فرزندت حکم براندھتاکی جا
 لت بر تو پیروز باشدھاتاکی ج

  بس است بس است، برخیز ید دیگر بس است،
31-05 -2012  
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  سامسون  –شعر اول   »

  بودی سامسون مثل داشتی دوست
  شد می بلند موھات دوباره
  شدی می قوی و بزرگ دوباره

  ھا ستون بین ایستادی می » خوب « و » بد   «
  را ھا ستون دادی می ھل
  بعد و
  پائین ریخت می صدا و سر با چیز ھمھ
  جھان کابوس پایان
دختر  کھ جھانی
  ھستند اشتباھی جنس کھ این جرم بھ کشند می را ھا بچھ
  ھا بچھ دست دن می اسلحھ بازی اسباب جای بھ کھ جھانی
  بجنگند برقی برای کھ کنند می وادار را ھا آن و
  شده، دزدیده شان چشمھای از کھ
  استریتی وال بانکدار الماسی ی دگمھ روی شده چسبانده و بریده
  آفریقا از برده ھای کشتی و شالق جای اینکھ مثل آره،
  میکروچیپ و سھام شمارش گزارش بھ داده جاشو
  و کردن پیدا پا خانھ مشقت ھای کارخانھ و
  بشن رد مرزھا از گرفتن یاد
  است کھنھ آواز ھمان جھانی نوین نظم ھر اما
  حق ضد فقرا و دارند حق پولدارا توش کھ
  مخدر مواد سلطان و مدیره ھیئت رئیس و
  شده مذھبی و دیده مقدس نور سیاستمداران و اسلحھ سوداگر و
  خوانند می جمعی دستھ آواز یک ھمھ
  کنند می آنور ور این و چرخانند می را چماق ھمان
  شی می تعمید غسل آتش توی تو
  شھ می پاک گناھاشون ھا آن
  .خون و پول و نفت در

  کردی حس را سیل از قبل نوحِ  حضرت مثل ھیچوقت
  بگھ و بشھ پیدا خدائی یک کنی دعا کھ
  !دیگھ بسھ
  بروبھ زمین از را بیشرفھا این و

  ھرکولی کردی احساس ھیچوقت
  بزنھ را وحشی حیوان ھزاران گردن شده فرستاده کھ
  کنی می قطع را سر یک وقت ھر اما
  !ترق
  شھ می سبز جاش تا دو

  شده حبس تو توی کھ داری عشق کلی کردی حس ھیچوقت
  بدی بیرونش تونی نمی اما
  کنی ولش تونی نمی
  بخوری را بغضت باید
  کنی حفظ را ای زده یخ سکوت و

  شی می منفجر و گرنھ
  زنی می بار خشونت ی کلھ بی کارھای بھ دست
 کنی می زندگی کارتونی ھای داستان توی داری انگار
  مرگھ چنگال در خاکی کره کھ دانی می
  بده تکان اونو بتونھ کھ گردی می قدرتی دنبال

  که توسط وی در مراسم گرامیداشت " دیوید وورد"انگلیسی زبان  کالمی از شاعر اشعاری   

  .شدایی اجرا یبآذر درخشان در پاریس بطرز ز                                           

  بشکنھ اونو بتونھ کھ ھستی سالحی دنبال
  کن نگاه داری دلت در کھ عظیمی عشق بھ

  کنھ می روشن را تو کھ بشھ آتشی بگذار
  نیست گریزی خشونت از آره
  ... اسلحھ و عشقھ قدرت اما
  و خطرناکھ ... علم
  و آره می وجود بھ تغییر
  کنھ می باز را ھا ممکن درھای
  ما زیرپای زمین حتا
  نیست امن نیست، محکم
  سوزوندن ھیزم تو رو دانشمندا
  ترسیدن می ما شورش از چون
  بترسن داشتن حق چیھ؟ دونی می
  بسازیم روز شب، از تونیم می ما چون
  کنیم روشنائی بھ تبدیل را تاریکی تونیم می
  کند پیدا دست ھا ستاره بھ تواند می کھ را قدرتی و
  کند سفر زمان در و کند رخنھ اتم درون بھ و
  زندان ھای میلھ روی قفل بھ کن نگاه و
  کند می حبس را ما کھ

  شود می منتقل دیگر عصری بھ عصر این از کھ است قدرتی
  مغز کار از و دست کار از
  سازیمش می و کنیم می را تصورش و دھیم می انجام و کنیم می فکر ما
  آموزیم می را اشتباھی ھر ھای درس و
  دانیم می چھ ان ھر و ما دستاوردھای ھمھ و
  شده بنا قبلی ھای استخوان بر
  کنیم می مطالعھ را بشری جامعھ و بیولوژی ھا، ستاره ، ھا سنگ ما آره

  زنند می پوزخند ما تاریخ بھ قدرتمند ھای کلفت گردن این وقتی بنابراین
  خیابان آزمایشگاه در ھایمان شکست و ھا پیروزی بھ
  کنند می غارت ھم را مرده ھا کھ را ھا زنده ما فقط نھ
  مردند برایش و خونریختند و جنگیدند کھ جنگی ھر برای
  زمستانی قصر بھ ھجوم تا پاریس ھای کوچھ پس کوچھ از
  ویتنام شالیزارھای تا ھائیتی نیشکر مزارع از
  تحریر میدان تا آسمانی صلح میدان از
  مائو صدر تا کنیا ھای مائومائو مارکس، تا مالکوم از
  فردا بھ ما پرش سکوی ماست، ھای استخوان ھا این
  بمکند را ما استخوان مغز کنند می سعی مدرن خفاشان و
  است ھمراه آن با کھ شجاعتی و افق و دانش تمام و
  نباشد فروشی و خرید کھ جنگیم می جھانی برای ما اما
  یافت بتوان انسان قلب در فقط را طال ترین واقعی کھ جائی
  اند عقل پیرِ  کھ سرھائی با باشیم جنگجویانی باید
  کشد می زبانھ آن از جوانی آتش کھ ھائی قلب و
  برادرانم و خواھران ای
 !برگردانید روی دروغگوھا از
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Ö  پیام احزاب و نھادھای سیاسی   
  

    شناس حق تراب: پیکار و اندیشه طرف از   »    

  .بود صحنه روی دم آخرین تا درخشان آذر

 آن از بود آذر ھم. نبود آمیز مبالغھ. داشت اى شایستھ مستعار نام چھ
 در ھم و" ماست دل در ھمیشھ نمیرد كھ آتشى كھ) "حافظ گفتھء بھ( نوع
 گویاى او زبان. بود درخشان كنونى، تبعیض و ستم پا سرا و تیره محیط

 اھل. بود زنان یعنى جھان و ایران ستمدیدهء قشر ترین وسیع مبارزهء
 اسیر خواست نمى محدودى و ویژه قالب در نبود، ساحتى تك بود، فكر
 تلقى آن طبقاتى تاریخ و جامعھ كل و مردان از جدا را زنان مسألھ. باشد
  .بود رادیكال برد، مى دست ھا ریشھ بھ. كرد نمى
 با بار، ھر داشتم، را او از عیادت شانس بارھا كھ گذشتھ سال یك در

. آموختم مى او از و شدم مى روبرو رزمنده و امیدوار شكیبا، اى روحیھ
 بھ. گرفت مى مسخره بھ بود رسیده مراحلش آخرین بھ كھ را بیمارى
 متوقف را درمانى شیمى بود آمده پدید روده در كھ زخمى درمان خاطر
 تا ببین حاال: "گفت مى تبسم با. رفت مى جلو سرطان و بودند كرده
 آمیز ترحم رو ھیچ بھ اش چھره درد، عین در"! بره مى تشریف كجاھا
 سخت كمونیسم بھ دلبستگان ما كھ ھمان. اى روحیھ چنین بود نادر. نبود
 و تفاھم زبان ھم و داشت انتقاد زبان ھم برخوردھا، در. داریم نیاز بدان

 جھان و ایران در زنان جنبش پیرامون اطالعاتش و مطالعات. تشویق
 فعالیت در صرفا را جنبش این. ژرف بگویم توانم مى و بود گسترده
 ادبى آثار بلكھ دید، نمى دینى احكام و ساالرى مرد با مبارزه و سیاسى

 جنبش این از ُبعدى نیز را) نقاشى و فیلم رمان، شعر،( زنان ھنرى و
 در. بگذارد سنجش و نقد بھ را ھا آن توانست مى حتى و دانست مى
 براى اى وسیلھ ھیچ از .بود صادق و جسور نظراتش و آرا طرح

 اى نكتھ با صحبت در وقتى. نبود غافل كردن برقرار ارتباط دانستن،
 را جانكاه درد گویى و شكفت مى گلش از گل شد مى رو بھ رو جالب

 .كرد مى كار تشكیالتى و جمعى. كرد مى فراموش
 و مقاالت گزیدهء" (صفر سال زنان" كتاب بھ امسال مارس سوم

 از و گردید اھدا بازرگان پوران جایزهء) او ھاى مصاحبھ و ھا سخنرانى
 با و ستودنى ھمتى با كھ او. شد تقدیر پیگیرش مبارزهء و نویسنده
 در بود آمده مراسم بھ بیمارستان از پزشكى اكیپ دوستانھء ھمكارى
 :گفت چنین خویش عمومى حضور آخرین

www.youtube.com/watch?v=xQ9THup9KAI 
. م( ایران كمونیست حزب در رفقایش بھ فراوان اندوه با را ضایعھ این 
 و نزدیكان خانواده، بھ افغانى، ایرانى ـ مارس ٨ زنان سازمان در ،.)م.ل

 كمونیسم راه ناپذیر خستگى رھروان بھ ایران، زنان جنبش بھ دوستانش،
 در پاریس، كمون سالگرد در ٢٠١٢ مھ ٢۶ دیروز. گوییم مى تسلیت

 و زحمتكشان و كارگران طبقاتى مبارزهء. كردیم خالى را جایش پرالشز،
 آذرھا كرد، خواھد پا بھ ھا آتش زنان بخش رھایى مبارزهء ستمدیدگان،

  .درخشان ھمھ آفرید خواھد

 /  عشق بھ شد زنده دلش آنكھ نمیرد ھرگز

 ماست مزار عارف مردم ھاى سینھ در                            

  .٢٠١٢ مھ ٢٧ 

 اتیکا زندان -شعر دوم   »

  زندان تو انداختنم و جانی گن می من بھ

  انداختن دور کلیدشو و کردن قفل

  باشم زنده فقط اینکھ تا باشم آزاد دھم می ترجیح

  کرد نخواھند فراموش منو من، مردم دونم می

  )جمعی آواز ( 

  اتیکا زندان تو میلھ ھزار ده

  اتیکا زندان تو آجر میلیون یک

  اتیکا زندان تو میلھ ھزار ده

  شن می خراب شون ھمھ روزی

  دارن تفنگاشونو دارن، ھاشونو نارنجک

  دارن قانونشونو دارن، سربازاشونو

  خوان نمی اونارو اما اند گروگان نگھباناشون،

  بخرن دیگرو تای میلیون یک تونن می کنند می فکر

  )شوند می تکرار جمعی دستھ آواز (

  کرد می نگھبانی منو اینجا کھ بودم نگھبان این نگھبان من

  کرد جھنمی را ام زندگی

  دادند می را دستورات کرد می کار براشون کھ مردانی

  کردند دفن سلول این تو را ما دوی ھر و

  شدند پیروز کھ کردند فکر مردیم وقتی

  بدن شکست را ما تونند می ھاشون تفنگ با کردند فکر

  کرد خواھد قوی را ما ، ما مردم عشق

  )جمعی دستھ آواز (

  اتیکا زندان تو میلھ ھزار ھا ده

  آتیکا زندان تو آجر میلیون یک

  اتیکا زندان تو میلھ ھزار ده

  ریزند می پائین زودی بھ روزی

  ریزند می پائین زودی بھ روزی

  ریزند  می پائین زودی بھ روزی

 

http://www.youtube.com/watch?v=xQ9THup9KAI
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کمیته مرکزی حزب پیام  »

   کمونیست ایران
  بھ مراسم بزرگداشت آذر در  پاریس

 - مارکسیست(حزب کمونیست ایران  بھ
  )مائوئیست -لننیست

  !رفقای عزیز 

میتوان در فقدان رفیق آذر درخشان 
 در سوگواری نمود، بھ ماتم نشست و

 ھممیتوان  .خویشتن خویش فرو رفت
اندوھگین گشت ولی در خویش فرو  اما

آن افق و آن راه سترکی  نرفت و آن آمال،
تا آخرین را مادیت بخشید کھ رفیق آذر 

. بارش بر آنھا پای فشرد لحظات زنگی پر
  .بدون تردید ھمھ ما دومین را انتخاب میکنیم

تردیدی نیست کھ فقدان او ضایعھ ای بس 
برای ھمھ آنانیکھ از خالل  عظیم است،

ھمھ  برای نوشتھ ھایش او را شناختند،
 آنانیکھ ھم پای او رزمیدند، برای ھمھ آنانی

جنگیدند و  خواندند، کھ ھمدوش او نوشتند،
  .صمیمیتش را از آن خویش ساختند

و    تردیدی نیست کھ جنبش کمونیستی
جنبش رھایی زنان یکی از رزمندگان 

آنھم درھنگامھ  پرشور خود را از دست داد،
ای کھ نیاز بھ جنگنده گانی از جنس او بیش 

این را بھ جد  و از ھمیشھ احساس میشود
 پرطنین وبسیاری از ما فریاد . میگوییم

خشم آلود او را در مقابل سفارت جمھوری 
رزار کا  روزه ۵اسالمی در انتھای مارش 

زنان فراموش نمیکنیم، آنزمان کھ خطاب 
در مقابل  :بھ جانیان اسالمی فریاد میزد

شما زن ستیزان جمھوری اسالمی صد ھا 
نسلی از  بل شماادر مق. زن ایستاده اند

بھ  ۵٧سال زنان ایستاده اند کھ روز زن 
 خیابان آمدند تا بھ حکم حجاب اجباری

آنان بھ شما . خمینی شما اعتراض کنند
   .گفتند کھ نخواھیم گذاشت کھ آرامش ببینید

آنان بھ شما گفتند کھ حاشا اگر با نظام 
شما آنان . ارتجایی شما لحظھ ای آشتی کنند

اما امروز نسل ھای  .را سرکوب کردید
نسل  اند، ستھدیگر نیز بھ صفوف ما پیو

جدیدی کھ مانند موجی از پشت آمده و موج 
با این حال باید بھ . ما را بھ جلو رانده است

رفیق آذر  و◌ّ .شما گفت عمرتان بر باد است
بود  -سال صفر – ۵٧یکی از آن زنان سال 

یکی از آنانی کھ شانھ ھایش را  و
کھ بر  برگامھای نسل بعد خویش قرار داد

   .رزم را بھ پیش رانندفراز شانھ او، این 
در برخورد بھ  نقطھ عزیمت رفیق آذر

  بی فرودستی زنان از موضع کمونیسم بود،

زنان کمونیست : ... جھت نبود کھ نوشت 
روابط اجتماعی کھ زنان را بھ بند کشیده را 

این زنان تالش میکنند  .بھ مصاف میطلبند
توضیح دھند کھ راز این  بھ زنان ستمدیده

اجتماعی چیست کھ در آن جایگاه او روابط 
این قدر فرو دست است و این کھ این روبط 
اجتماعی چطوری متصل بھ یک روابط 

ھمان نظام  تولیدی استثمارگرانھ میباشد کھ
  .سرمایھ داری است

در  در عین حال نقطھ عزیمت رفیق آذر 
برخورد بھ فرودستی زنان از موضع انقالب 

بی رحم بی جھت نیست کھ شالق . بود
انتقادش را بر کمپینیان فرود آورد، آنانی 
کھ بھ عبث در تالش بودند کھ دره عمیق 
میان زنان سال صفر و سرکوب کنندگان 

درست از موضع انقالب  و را پر کنند آنان
بدون   کھ عمیقا بر این باور است کھ . است

متحد کردن اکثریت جامعھ و متحول 
میتوان را ن  کردنشان انقالب اجتماعی ّ 

این روحیھ وحدت طلبانھ شاید  .سازمان داد
یکی از برجستھ ترین خصوصیات رفیق آذر 

  .بود
اعضای حزب کمونیست ایران با    ھمھ

شما، با خانواده و بستگان رفیق آذر عمیقا 
  .او در ما زنده خواھد ماند. ھمدردیم

٨-۶-٢٠١٢  

فعالین سازمان فدائیان اقلیت   »
  در شهر فرانکفورت

 !رفیق آذر درخشان را گرامی میداریمیاد 
نیازی بھ معرفی آذر درخشان نداریم، چرا 

زمان حیاتش با نوشتھ ھا، سخنان  کھ او در
و حضور فعال در مبارزات سیاسی خطوط 

آئینھ ی تاریخ معاصر  چھره ی خود را در
مبارزات علیھ زن ستیزی و ساختارھای زن 

   .داده است ستیزانھ بھ روشنی بازتاب
 تالش خستگی ناپذیر او برای رفع تبعیض

تاریخی علیھ زنان از منظر یک زن 
سوسیالیست حاکی از پیوند عمیق این 

 ادعاست کھ  مبارزات و انکار مکرر این
سوسیالیست ھا بھ مسائل زنان بی توجھند و 
مبارزه برای رھایی زن را بھ آینده ای مردد 

  .واگذار می کنند
ھایش ھ نوشتآذر درخشان در یکی از 

می کشد و  موقعیتی را بھ نقد فمینیست ھای
این نگرش تمکین را می : چنین می نویسد

کنده در یک  پوست توان خیلی راست و
مردساالرانھ و زن ستیزانھ  رھنمود

تجاوز می  وقتی دارند بھت: "معروف دید
  لذتکنند و کاری نمی توانی بکنی سعن کن 

  !"ببری
با بیان اندیشھ یاد آذر درخشان را ! آری

چرا کھ قصدمان نھ . داریم ھایش پاس می
سوگواری، بلکھ کشیدن خط ممتد حیات زیر 

پیکاری ست کھ حقارت  عنوان اندیشھ و
  ا.فراموشی را از مرگ دریغ می دارد

قصدمان نھ انکار تنوع و اختالف 
بر انتظار مشترک  نظرھاست، بلکھ تاکید

م بامدادی است کھ طلوع خورشیدش امید گر
سرد امروز  و دلنشین ھوای ناجوانمردانھ

یاد آذر درخشان و تمام مبارزان راه . است
دیگر در  آزادی و سوسیالیسم را کھ امروز
   .میان ما نیستند، گرامی می داریم

این پیام در بزرگداشت رفیق آذر درخشان در * 
 .خوانده شد ٢٠١٢ژوئن  ٣٠فرانکفورت 

 سازمان کارگران انقالبی ایران  »
هیئت اجرایی، واحد  –)راه کارگر(

 فرانکفورت

خانواده محترم، دوستان، یاران و رفقای 
  عزیز

خاطره رفیق كمونیست، انترناسیونالیست، 
فعال خستگی ناپذیر جنبش زنان، آذر 

تالشھای سخت . درخشان ھمواره با ماست
كوشانھ، سخنان و كارھای ماندگار او در 
جنبش چپ ما و در جنبش زنان كشورمان 

  . ھرگز فراموش نخواھد شد
در این جمع صمیمی از یاران، فقدان رفیق 
آذر درخشان را بیش از ھمیشھ احساس می 

یاد و خاطره او ھمواره با ما بوده و . كنیم
  . خواھد بود

  ٢٠١٢ژوئن  -٣٠
پیام فوق در مراسم یادمان آذر درخشان در 

   .شھر فرانكفورت خوانده شد
  پیام هسته اقلیت » 

 نگرامی باد یاد و خاطره آذر درخشا
 ٢۶خرداد برابر با  ۶سحر گاه روز شنبھ 

، قلب پر تالش آذر درخشان، ٢٠١٢ماه مھ 
کمونیست و فعال جنبش رھائی زن، پس از 

سال مبارزه با بیماری سرطان از  ١١
  .حرکت باز ایستاد

کار و زحمت و فعال    آذر درخشان فرزند 
ھای اجتماعی در تمام دوران زندگی  عرصھ

تالش و مبارزه  ای از مشقت بارش لحظھ
برای رھائی کارگران و زحمتکشان باز 
نایستاد و تمام وقت، نیروی خود را در این 

  ستم جنسی بھ مثابھ یک. راه صرف کرد
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ستم مضاعف او را بر آن داشت کھ مبارزه 

ھای اجتماعی را با مبارزه علیھ  با نا برابری
آذر اما بھ سبب . نابرابری جنسی پیوند زند

وگر و طغیانگرش بھ عنوان یک روح جستج
زن، عرصھ نابرابری جنسی را نیازمند 

او  .دانست توجھ و تمرکز نیروی بیشتر می
دید باز و روشنی  در این عرصھ دارای
یک فعال زن : کرد بود ھمواره تاکید می

کمونیست باید تالش کند صف مستقل خود 
را از گرایشات راست و بورژوا در جنبش 

روی خود را برای متشکل متمایز کرده و نی
کردن زنان کارگر و زحمتکش و طبقات 

او در این . فرودست در جامعھ صرف کند
راه ھمواره بر سازماندھی و تشکل یابی 

سوسیالیست تاکید نمود و  زنان چپ و
  . بحق زحمات زیادی کشید

توان گفت آذر درخشان بھ کل  بھ جرات می
 .جنبش سوسیالیستی زنان تعلق داشت

 تاسف عمیق خود را نسبت بھ فقدان اینما 
 فعال کادر زحمتکش جنبش رھائی زن و

کمونیست اعالم داشتھ و ھمدردی خود را با 
اعضای خانواده، دوستان، رفقای ھم رزمش 
و تمامی کوشندگان راه آزادی و سوسیالیزم 

   .داریم ابراز می

   ٢٠١٢ماه می  ٣١ -یازدھم خرداد ماه 

رخشان داین پیام در بزرگداشت رفیق آذر * 
 .خوانده شد ٢٠١٢ژوئن  ٢۴ھلند  -در آمستردام 

پیام شورای همبستگی با  »
  مبارزات مردم ایران در لندن

امشب گرد آمده ایم تا یادی از رفیق از 
ما در این جا . دست رفتھ آذر درخشان کنیم

بھ فعالیت ھای سیاسی و ایدئولوژیک او 
این بسنده می کنیم کھ  تنھا بھ نمی پردازیم و

جدا از ھر گونھ اختالف ایدئولوژیک و 
سیاسی، بھ تالشھا و زحمات او در زمینھ 

  .مسائل زنان ارج می گذاریم
شاید در این لحظھ بیش از ھر زمان دیگر 
احساس کنیم کھ از دست رفتن ھر یک از ما 
چھ بار سنگین و احساسی و عاطفی ای بر 

زیرا کھ در نھایت ما جای خواھد گذاشت، 
  .ھمھ از یک خانواده ایم

باشد کھ این گردھم آیی گامی باشد در 
ادامھ ھمفکری و ھمکاری در جھت نیل بھ 
آرمانھا و اھداف مشترکمان در برپایی 

  .دنیایی بری از بھره کشی و ستم

این پیام در مراسم یادبود آذر درخشان در * 
  .ژوئن در لندن خوانده شد ٢۴

  

فدائیان  عمومی اتحاد روابط  »
  کمونیست

  درخشان گرامی باد آذر یاد
کھ رفیق آذر  با نھایت تاسف اطالع یافتیم

مای، ششم خرداد ماه  ٢۶درخشان سحرگاه 
 شھر بیمارستانی در  در ١٣٩١
  .گذشتھ است در پاریس

درخشان یکی از کادرھای حزب  رفیق آذر
گذاران  بنیان از و) م - ل -م(کمونیست ایران 
) افغانستان-ایران(مارس  ٨سازمان زنان 

جنبش  ھای مختلف فعالین عرصھ از و
آخرین لحظات  زنان بود کھ تا کارگران و

سوسیالیسم  ھای انسانی حیات خود بھ آرمان
پای  ماند و برای تحقق آن ھا از وفادار
درخشان را بھ  فقدان آذر ما. ننشست
حزب کمونیست  اش در و ھمرزمان خانواده
 ٨و فعالین زنان در سازمان زنان  ایران

اجتماعی   ھای دیگر فعالین جنبش مارس و
او را  خاطره گوئیم و یاد و تسلیت می انقالبی

  .داریم اش گرامی می تداوم مبارزات در

 وحدت جهت در - پیوند »
 ایران یها کمونیست

 آذر مان ھمرزم رفیق بزرگداشت در
 درخشان
 فمینیستِ  یک ایران کمونیستیِ  جنبش
 یک ایران فمینیستیِ  جنبش و ناپذیر خستگی

. داد دست از را ناپذیر آشتی کمونیستِ 
 غیر است کمبودی درخشان آذر خاموشیِ 

 .ھا جنبش این دوی ھر برای انکار قابل
 ھا کمونیست از بسیاری کھ زمان آن در

 محسوب بورژوائی تفکری را فمینیسم
 ھا فمینیست از بسیاری و داشتند می

 گذشتھ بھ متعلق ای ایدئولوژی را کمونیسم
 نوشت، آذر انگاشتند، می خورده شکست و
 است این مسئلھ": کھ کرد استدالل و گفت
 خصوصی مالکّیت پیدایش با زن بر ستم کھ
 گرو در نیز زنان رھائی و آمد وجود بھ
 اگر این بنابر. است خصوصی مالکّیت محو
 سوسیالیسم انداز چشم با (*)تحوالت این
 از دیگری اشکالِ  تواند می نخورند پیوند
 ھای شکل حّتی یا شود ظاھر زنان بر ستم
 فقط. بگیرند جان دوباره زنان بر ستم قبلی
 شود می را جامعھ کھ است انداز چشم این با
 شکل ترین رادیکال و ترین عمیق بھ

 زن میان حقوقی برابری و کرد دمکراتیزه
 طرف از. کرد تأمین واقعی بطور را مرد و

 انقالبی دمکراتیک تحوالت این اگر دیگر
   تغییر یک زنان موقعّیت در و نشود انجام

  
 برای پیشروی راه نگیرد انجام ای ریشھ

 باز زن بر ستم محو و تر عمیق تحوالتِ 
 ."شود نمی

 برای تشکل لزوم بھ آذر رفیق اعتقاد
 حزب در عضوّیتش در مبارزات پیشبرد

 در شرکتش در و) م.ل.م( ایران کمونیست
 مارس ھشت زنان سازمان بنیانگذاری

 .یافت تجلّی) افغانستان -ایران(
 درسی درخشانش زندگیِ  با آذر رفیق
 و آزادی راه کوشندگان ھمۀ بھ بزرگ
 حکومت علیھ او مبارزات. داد برابری
 و اسالمی جمھوری خونخوار و ارتجاعی
 جدائی برای رژیم، این با کنندگان مماشات
 دخالت گونھ ھر برضدّ  دولت، از دین

 و زنان حقوق از دفاعش امپریالیستی،
 ساختن  راه در تالشش و آنان رھائی
 در ھم آن استتثمار، و ستم از خالی دنیائی
 بھ سال یازده کھ ھولناکی بیماری جریان
 .ساخت استثنائی انسانی او از انجامید طول

 فرزندان، بھ را بزرگ زن این درگذشت
 صمیمانھ یارانش و رفقا برادر، خواھران،

 و داریم می گرامی را یادش. گوئیم می تسلیت
 .داد خواھیم ادامھ را راھش

 03/06/2012 
 ابتدای در تیکادموکر تحوالت بھ اشاره *

 در زنان ھای پژوھش کنفرانس در صحبتش
  ١٩٩٩) ١٣٧١( سال

اطالعیه کمیته مرکزی حزب   »
 کمونیست ایران

 درخشان آذر رفیق درگذشت مورد در

 رفیق کھ یافتیم اطالع تأسف نھایت با
) مالیری علی مھری( درخشان آذر مبارز

 از و مارس ٨ زنان سازمان گذاران بنیان از
 در) م.ل.م( ایران کمونیست حزب کادرھای

 سالھا از بعد و مھ ماه ٢۶ روز گاه سحر
 سرطان بیماری با کردن نرم پنجھ و دست 

 جھان از دیده پاریس شھر در بیمارستانی در
 .بست فرو

 شناختھ ھای چھره از درخشان آذر رفیق
 از و زنان رھائی جنبش برجستھ و شده

 شھرھای در زنان کارزار اصلی مبتکران
 ھای مجازات و نابرابر قوانین علیھ اروپا

 شدید بیماری علیرغم کھ بود اسالمی
 لحظات واپسین تا ناپذیر خستگی و پیگیرانھ
 .داد ادامھ خود ھای فعالیت بھ زندگی
 خسارتی دیرینھ یار این فقدان شک بدون
. بود خواھد ایران زنان جنبش برای بزرگ
 از گیری درس بھ آن جبران کھ ای ضایعھ
 چون ھایی چھره کوشی سخت و وفاداری
 .داشت خواھد نیاز درخشان آذر
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 اعضای بھ را دیرین مبارز این درگذشت ما

 حزب رفقای بھ وی، بستگان و خانواده
 سازمان رفقای بھ ،)م. ل.م( ایران کمونیست

 مردان و زنان ھمھ بھ و مارس ھشت زنان
 رھائی برای قلبشان کھ ای آزاده و ستمدیده
  .گوییم می تسلیت صمیمانھ تپد می زنان

 ١٣٩١خرداد۶ـ  ٢٠١٢ مھ ٢۶

     ران ایرانجبحزب رن »

 بھ کمیتھ مرکزی حزب کمونیست ایران
 )مارکسیست ـ لنینیست ـ مائوئیست(

  گرامی یرفقا
با کمال تاسف باخبرشدیم کھ رفیق آذر 

کادرھای برجستھ ی حزب شما،  درخشان از
فعال خستگی ناپذیر کمونیست کھ زندگی 

خود را صرف وحدت کمونیستھا و  پرافتخار
پایمال شده ی زنان دفاع قاطعانھ از حقوق 

جنبش  نموده و از احترام خاصی در
بود، پس از  کمونیستی ایران برخوردار

در   سالھا مبارزه سرسختانھ با مرضی کھ
وظایف این رفیق گرامی مانع ایجاد می 
 کرد، ولی آذر بدون تعلل و تا آن جا کھ در

لحظھ ای وظایفش را تعطیل   توانش بود
  .جھان فروبست نکرد، چشم از

فقدان این کادر ارزنده را بھ شما، تمامی 
اعضای حزب شما و کلیھ زنان و مردان 

نزدیک با  آزادی خواھی کھ از کمونیست و
بودند و بھ خصوص بھ خانواده ی  وی آشنا

وی تسلیت گفتھ و امیدواریم کمبود این رفیق 
جنبش کمونیستی و جنبش زنان را با  در

وی آموختن از صفات برجستھ ی کمونیستی 
  .یادش گرامی باد   .ُپرکنیم

مرگ انسان حتمی است، ولی ھمھ مرگھا "
مرگ بھ ... دارای ارزش مساوی نیستند

خاطر منافع خلق سنگین تر از کوه تای 
است، ولی خدمت بھ فاشیستھا و مرگ بھ 
خاطر منافع استثمارگران و ستم گران سبک 

  )مائو."(قو است تر از پر

 ٢٠١٢مھ  ٢۶

  کشور از خارج تشکالت   »

 جنبش دیگر از آسمان ای ستاره
 !رفت ما میان از کمونیستی

 سازمان گذاران بنیان از درخشان آذر
 قدیمی کادرھای از و مارس ھشت زنان
  مارکسیست،( ایران کمونیست حزب

  

  
 شنبھ روز سحرگاه در) مائوئیست لنینیست،

 در مقاومت سال ١١ از پس ٢٠١٢ مھ ٢۶
 در بیمارستانی در سرطان بیماری برابر
 ایجاد در کلیدی نقش او. گذشت در پاریس
 بھ و داشتھ مارس ھشت زنان سازمان
 نقش سازمان این سیاسی مسئول عنوان
 کرده ایفا انقالبی زنان مبارزات در مھمی
 ناپذیر خستگی مبارزی درخشان آذر. است
 در شرکت او مبارزات از توان می کھ بود

  :برد نام زیرین فعالیتھای
 در شرکت خرداد، دوم توھم با مبارزه
 علیھ برلین، مبارزه کنفرانس ضد مبارزات
 جنایات علیھ مبارزه عراق، بھ آمریکا حملھ

لغو  کارزار سازماندھی اسالمی، جمھوری
 اسالمی جمھوری زن ضد قوانین کلیھ علیھ
 جریان رھبران افشای برای فعال شرکت و
 انقالبی ھای خواستھ گذاشتن پیش و سبز
 کرده تالش متفاوت ای آینده راه در زنان
 ماندگار اثری" صفر سال زنان" کتاب .است

 او و انقالبی تئوریک نظرات از و تبلوری
 بجا کمونیستھا جدید نسل برای کھ است
   .است گذاشتھ
 از یکی زنان جنبش و کمونیستی جنبش
. داد دست از را خود وفادار و متعھد یاران
 برای  گرانمایھ رفیق این فقدان شک بدون
 اعضای و زنان جنبش و کمونیستی جنبش

 بزرگی ضایعھ دوستانش و یاران خانواده،
  .آید ِمی بشمار

 ھمبستگی با را وجودش فقدان بکوشیم
 مبارزه تداوم برای نیروئی بھ خود میان

 گروه کمونیستی وحدت بر تأکید و طبقاتی
 سرخش یاد .کنیم تبدیل انقالبی چپ ھای
 .باد گرامی

 کانادا – ایران کمونیست حزب -
 در مردم مبارزات از پشتیبانی شورا -
 ایران

 تورنتو در زنان جنبش فعالین از جمعی -
- ایران(مارس  ھشت زنان سازمان -

 تورنتو -)افغانستان

هواداران حزب کمونیست     »
  واحد تورنتو) م-ل -م(ایران 

یاد آذر درخشان سمبل نسلی از 
  !انقالبی گرامی بادھای  کمونیست

رفیق آذر درخشان؛ کمونیست و مبارز 
انقالبی و از پیشگامان رادیکال جنبش 
رھایی زنان، از کادرھای برجستھ حزب 

   بنیانگذاران، از )م ـ ل ـ م(کمونیست ایران 

  
و مسئول سیاسی سازمان زنان ھشت مارس 

بعد از یازده سال مبارزه ) ایران ـ افغانستان
اری سرطان در بامداد روز طوالنی با بیم

  . می در پاریس چشم از جھان فرو بست ٢۶
رفیق آذر درخشان نمونھ بارزی از یک 
بلشویک بود، بلشویکی کھ شجاعانھ پرچم 
کموناردھا را در دست گرفت و افکار و 
آرمان  انقالبیون چین سرخ را مشعل 

او استوارانھ و با . زندگی خود قرار داد
توده ھا و انقالب و تعھد بھ عھدی کھ با 

حزب بستھ بود سرو مانند با نگاھی بھ 
آفتاب سرخ آرمان کمونیسم زندگی را بدرود 
گفت و میراث پر باری از تجارب تئوریکش 

برای نسل " زنان سال صفر"را در کتاب 
  .ھا بجای گذاشت ستیجدید کمون

 .با ادامھ راھش، یادش را گرامی می داریم
 ٢٠١٢می  ٢۶

 های کمونیست از جمعی  »
  )آذرخش( ایران

 باد گرامی درخشان آذر یاد

 آذر رفیق یافتیم اطالع بسیار تأسف با
 پیگیر مبارز) مالیری علی مھری( درخشان

 جنبش زنان، آزادی جنبش دلیرِ  و
 حزب عضو و کارگری جنبش دموکراتیک،

 خرداد، ٦ سحرگاه) م.ل.م( ایران کمونیست
 پاریس ھای بیمارستان از یکی در مھ ٢٦

 .درگذشت
 از سرشار درخشان آذر کوتاه زندگی
 اقتصادی وضع تغییر برای تالش و مبارزه

 او. بود زحمتکشان فرھنگی و اجتماعی ـ
 بیماری با گذشتھ سال ١٠ طول در کھ

 روحیۀ ھرگز بود، درگیر سرطان جانکاه
 دست از را خود پرتالش و مبارز زنده،
 صدای و قلم رنج، و درد تحقیر با او. نداد
 انسانی اھداف پیشبرد راه در را خود رسای
 از ای لحظھ درخشان آذر. برد کار بھ اش

 اسالمی جمھوری خونخوار رژیم افشاگری
 ایران جامعھ بر حاکم اجتماعی روابط و

 افشای در تنھا او تالش. بر نداشت دست
 خالصھ رنجبر ھای توده استثمار و ستم
 افق و رھایی راه کوشید می او شد؛ نمی
 بھ خود قدم و قلم با نیز را آینده روشن

 .دھد نشان آیندگان و معاصران
 را درخشان رزمندۀ این رفتن دست از ما
 .گوییم می تسلیت نزدیکانش و رفقا بھ

  است گرامی او یاد

  ٢٠١٢ مھ ٣٠ ،١٣٩١ خرداد ١٠
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اتحاد چپ ایرانیان در خارج   »
  کشوراز 

چشم از جھان " آذر درخشان"رفیق 
 !فروبست

" مھری علی مالیری"رفیق آذر درخشان  
از فعالین کمونیست و فعال جنبش زنان در 

ماه مھ پس از نبردی طوالنی با  ٢۶روز 
بیماری سرطان در پاریس چشم از جھان 

  .فرو بست
آذر درخشان از کادرھای حزب کمونیست  

و از ) مائوئیست-لنینیست-مارکسیست(ایران 
مارس  ٨گذاران و فعالین سازمان زنان  بنیان

زنان «و نویسنده کتاب ) افغانستان -ایران(
  .بود» سال صفر

فعالین اتحاد چپ ایرانیان در خارج از  
گذشت این رفیق مبارز را بھ ھمھ  کشور در

مبارزان و فعاالن جنبش کمونیستی و زنان 
و نیز رفقای حزب کمونیست ایران 

تسلیت  )مائوئیست -لنینیست -رکسیستما(
  .گوید می

نمیرد آن کھ دلش زنده شد بھ  ھرگز
  ثبت است بر جریده عالم دوام ما    /   عشق

 حمایت در المللی  بین اتحاد  »
  ایران در   کارگران از
 درخشان آذر درگذشت مناسبت بھ

 آذر کھ شدیم مطلع تاثر و تاسف کمال با
 زنان سازمان گذاران بنیان از درخشان،

 حزب قدیمی کادرھای از و مارس ھشت
 -لنینیست - مارکسیست( ایران کمونیست
 مھ ٢۶ شنبھ روز سحرگاه در ،)مائوئیست
 برابر در مقاومت سال ١١ از پس ٢٠١٢
 شھر در بیمارستانی در سرطان بیماری
 .گذشت در فرانسھ پاریس
 در کارگران از حمایت در المللی بین اتحاد
 آذر دادن دست از اندوه در را خود ایران،
 او ھمرزمان و یاران ھمھ خانواده، با عزیز
 راسخ، فعالین خالی جای. داند می سھیم
 در درخشان آذر ھمچون پیگیری و مبارز
 طلبانھ برابری ھای جنبش کلیھ و زنان جنبش

 ما،. نیست پرشدنی راحتی بھ سوسیالیستی و
 و بستگان خانواده، بھ را آذر درگذشت
 زنان سازمان رفقای ھمچنین و او دوستان
 ایران کمونیست حزب و مارس ھشت

 صمیم از) مائوئیست -لنینیست -مارکسیست(
      .گوییم می تسلیت قلب

  ٢٠١٢می  27  -یادش گرامی باد 

 و دانشجویان شوراِی پیاِم  »
   ایران چِپ جواناِن

  درخشان آذر رفیق درگذشتِ  مناسبتِ  بھ
 درخشانِ  راهِ  گانِ  ستاره کھ بدار یقین و

 رھایی آسمانِ  ورِ  شعلھ آذرانِ  امروزت،
 …شوند می

 زنان رھاییِ  جنبشِ  و کمونیستی جنبشِ 
 یارانِ  سرسختترین و پیگیرترین از یکی
 درخشان آذر رفیق داد؛ دست از را خود

 قدیمیِ  کادرھایِ  از) مالیری علی مھری(
 مارکسیست" (ایران کمونیستِ  حزبِ "

 و گذاران بنیان از و) مائوئیست لنینیست
-ایران( مارس ٨ زنانِ  سازمانِ  رھبرانِ 
 با گین سھم نبردِ  سال ١١ پیِ  در) افغانستان

 ! شد جاودانھ سرطان بیماریِ 
 را او رنجورِ  و نحیف جسم مرگ اگرچھ

 و استواری بر کھ حاشا اما ربود، ما از
 و مبارز انسانِ  پوالدینِ  یِ  اراده

 و آرمان بر و او چون ناپذیری خستگی
 آذر رفیق. باشد نھایتی و پایان امیدش
 در بشریت، رھاییِ  آرمانِ  در است جاودانھ
 و ستم از عاری جھانِ  یافتنیِ  دست رویایِ 
 تبارِ  درخورِ  جھانی کشی، بھره و تبعیض
 او. فرازش بر سرخی یِ  ستاره با انسان
 و کالم اش، ھدف اش، راه در یابد می تداوم
 رودِ  در است؛ زنده آذر رفیق. اش عقیده

 فریادھایِ  در مبارزه، خروشانِ 
ی ھا شورش در گان، شده تباه ناپذیرِ  یخاموش
 قیامِ  در گان، گرسنھ و فرودستان مکررِ 

 در ،یم یکِ  در کشان، زحمت و کارگران
 ھا ساعت و روزھا یِ  ھمھ در مارس، ھشتِ 

 او آری قیام، تدارکِ  و مبارزه یھا لحظھ و
 در کمونیسم، در انقالب، در است زنده

 …رھایی
 چرا مرگِ  بھ« بودی نسل تبارِ  از آذر رفیق
 و ھا خروش ھا، توفان نسلِ  ،»آگاھان خود
 نسلِ  انقالب، نسلِ  گین، سھم ھایِ  خیزش
 تاریخ کھ نسلی حماسھ، و سرود و باروت
 آسمانِ  و بود خمیده شان عزم گاهِ  پیش در

 نسلِ . نرفتھ ھایِ  راه یِ  ھمھ یِ  نقشھ ُپرستاره
 نسلِ  بازنایستادن، میانھ در و رفتن و رفتن

 گانِ  پرنده انتھا، بی ھایِ  شورش آغازگرانِ 
 ببرھایِ « و سترگ ھایِ  ایمان نوپرواز،
 و شب افسونِ  بر خندیدن نسلِ  ،»عاشق
 تبارش کھی نسل. آتش سرخیِ  بھ باختن دل
 بھ بلکھ جغرافیا مرزھایِ  یِ  محدوده در نھ

 انسان، وسعتِ  بھ بود، زمین تمامیِ  وسعتِ 
! فریاد البتھ و رنج و درد در پیچیده انسانِ 

 گان برآشوبنده نوین، اکتبرھایِ  فرزندانِ 
 دالالنِ  و رویزیونیستھا و خائنین علیھ
  ی گاردھا نسلِ  مردم، ھایِ  آرمان و امیدھا

 پرولتری، فرھنگیِ  کبیرِ  انقالبِ  سرخِ 
◌ِ گانِ  رزمنده  و  مائسترا سیئرا ویتنام، نگ
 و زیست را اش حرف کھ نسلی فلسطین،
 گی زنده را اش مرگ و سرود را اش عزم
 .کمونیسم نسلِ  انقالب، نسلِ  فردا، نسلِ . کرد
 نیز کمونیست یانقالب زنِ  سمبلِ  آذر اما
 برحق کھی گر عصیان زنانِ  از نمادی. بود

 درونیترین از را ارتجاع علیھ شورش بودنِ 
 خود پیرامونِ  مناسباتِ  و روابط ھایِ  الیھ
 و حصارھا تمامِ  بر آنان. کردند آغاز

 در مردساالری و پدرساالری ھایِ  ھنجاره
 و گی زنده و کار و تشکیالت و خانواده
 بر. گفتند »نھ« و شوریدند مبارزه

 بنایِ  پیریزیِ  و کھن روابطِ  انھدامِ  ضرورتِ 
 یانقالب زنِ  هِ  یگاجا و نقش از نوینی

 و گفتند مارس٨ از. فشردند پای کمونیست
 و کارزارھا از زنان، مستقلِ  تشکیالتِ 
 نفیِ  کارِ   بھ  دست کھ یھای نشست و ھمایشھا

 باید اغراق بی. بودند نوین زایشِ  و کھنھ
 در حتا و ایران در کمونیستی جنبشِ  گفت
 از گسست راهِ  آغازِ  در جھانی ابعادِ 
 از غلط، و ارتجاعی و سنتی ھایِ  درک
 گاهِ یجا و کمونیسم و زن یِ  مسالھ نسبتِ 
 و سخت انقالب، در زنان یرھای جنبشِ 
 آذر چون یسرسخت و گام پیش زنانِ  امدارِ 
 و عمل ابتکارِ  کھ چنان   ھم. است بوده
 و تئوریک جانبھ یِ  ھمھ نقشِ  گامیِ  پیش
 و ھا گرایش با مرزبندی در وی پراتیکِ
 زنانِ  جنبشِ  در ارتجاعی و راست خطوطِ 
  لیبرال ھایِ  جریان انواعِ  افشایِ  و ایران

 -پرو و پراگماتیستی رفرمیستی،
 ِکتمان قابلِ  غیرِ  زنان جنبشِ  در مپریالیستی

 .است
 ایران چپِ  جوانانِ  و جویان دانش شورایِ 

 زنِ  این یِ  خاطره و یاد داشتِ  گرامی ضمنِ 
 نبودِ  غمِ  کھ است معتقد انقالبی، و مبارز
 گرفتنِ  بردوش با جز را انقالبیونی چنین
 با بستن پیمان با جز آنان، پرچمِ  و سالح
 گرفتن درس با جز شان، سرخ ھدفِ  و آرمان

 جز شان، منش و مرام و روش و راه از و
 و ھا اشتباه از گسست و بندی جمع با

 جمعی تدارکِ  با جز و ایشان ھایِ  کاستی
 در دگربارهی رزم و دوبارهی آغاز برایِ 
 نمیتوان را رھایی و کمونیسم انقالب، مسیرِ 

 بھ کھی سرخ پرچمِ . کرد تحمل نباید و
 ھا میلیون و درخشان آذر رفیق وجانِ  دست

 جھان سراسرِ  در کمونیست انقالبیِ 
 امروز است، شده داشتھ نگاه برافراشتھ

 و نبوغ و ما نسلِ  ایمانِ  و عزم ما، دستانِ 
 .طلبد می را نوین کاریِ  پشت

 رفیق سرخِ  راهِ  باد َرھرو ُپر و پوینده
  / !انقالب باد زنده  / !درخشان آذر

 ١٣٩١ خرداد     -   !کمونیسم باد زنده 

 



  ۵٩ صفحھ                                                                                                     ٢۶شماره ھشت مارس  
  
  گفتگوهای زندان   »

 !ما رفتآذر درخشان از میان 

  از کاروان چھ مانده است 
  جز آتشی بھ منزل

  باور کنم مرگ شقایق ھا را 
  !ھرگز! نھ

  من مرگ ھیچ رفیقی را باور نمی کنم
زنی ) مھری علی مالیری(آذر درخشان 

فعال، مبارز، کمونیست، سرسخت و شکست 
ھای برجستھ حزب  ناپذیر، یکی از چھره
-لنینیست-مارکسیست(کمونیست ایران 

و از بنیانگذاران زنان ھشت ) مائوئیست
 ۵و راھپیمایی ) افعانستان -ایران(مارس 

روزه زنان در اروپا، کھ تا آخرین لحظھ، 
قلمش، کالمش در خدمت رھایی زنان و 

او از . زحمت کشان بود، از میان ما رفت
معدود زنان کمونیستی بود کھ قلبش برای 

نو  جامعھ ای نو می تپید و سالح اندیشھ ھای
را برای رھایی زنان و زحمتکشان خالقانھ 

بدون شک فقدان آذر . بستبھ کار می
عزیز، برای جنبش رھایی زنان و جنبش 
کمونیستی و ھمھ رفقا و یاران ضایعھ ای 

  . دردناک و تاسف بار است
ما بھ سھم خود، در گذشت آذر درخشان را 
-بھ خانواده و رفقای ھمرزمش تسلیت می

فیقی ارجمند، با تجربھ و فقدان ر. گوئیم
کوشا از جنبش کمونیستی ایران، اندوھی 
بزرگ برای ھمھ فعالین جنبش زنان و 

  .مبارزین راه آزادی و سوسیالیسم است
تو را بھ جای تمام کسانی کھ نشناختھ ام 

  دوست می دارم
کھ نزیستھ ام  تو را بھ جای تمام روزگارانی

  دوست می دارم
داشتن دوست می تو را بھ خاطر دوست 

  )پل الوار( - دارم
  ٢٠١٢مای  ٢٧

فیلم سخنرانی  - بھ یاد رفیق آذر درخشان 
رفیق آذر درخشان در دومین گردھمایی 

باره کشتار زندانیان سیاسی در  سراسری در
  ایران
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  جمعیت کردهای مقیم فرانسه» 

  بمناسبت درگذشت آذر درخشان 

تاثر اطالع یافتیم كھ مبارز  با نھایت
مشھور آذر درخشان بر اثر بیماری طوالنی 

  مدت سرطان بدرود زندگی گفت ۔

آذر درخشان در تاریخ سی و پنج سالھ 
مبارزات مردم ایران چھره ای شناختھ شده 
است، مبارزات او برای برابری خواھی در 
عرصھ جنسیتی، سیاسی و اقتصادی از 

رخورداراست، ویژگی ھای برجستھ ای ب
فعالیتھا و تالشھای پیگیر و بی وقفھ اش بر 
علیھ مظالم سیاسی و اجتماعی در دوران 
جمھوری اسالمی ایران، حضورش در 
جنبش مستقل و مترقی زنان ایران، وزنھ 
سنگینی بود كھ بدون تردید برای ھمرزمان و 
ھمراھانش از یك سو و كل جنبش مترقی 

بزرگ بھ  ایران از سوی دیگر، ضایعھ ای
  ھمراه خواھد داشت۔

جمعیت كردھای مقیم فرانسھ با اندوه 
فراوان درگذشت این آزاده مبارز و مدافع 
برابری در ایران را بھ خانواده اش، بھ 
ھمرھان و ھمفكرانش؛ بویژه بھ اعضا ی 

و سازمان ) م م ل(حزب كمونیست ایران 
ھشت مارس و ھمھ آزادیخواھان ایران 

  ٢٠١٢ماه مھ  ٢٧ریس، پا تسلیت می گوید۔

 –کمیته میزکتاب آمستردام  »  
 هلند

ی میزکتاب آمستردام بھ مراسم  پیام کمیتھ
یاد  یادمان رفیق آذر درخشان در آمستردام

 رفیق آذر درخشان فعال جنبش ضد سرمایھ
انقالبی   داری و جنبش زنان و کمونیست

  !گرامی باد
در شرایطی کھ ھر لحظھ انسانی زندگی  

ھا  گوید، چرا فقدان برخی بدرود میرا 
کند و بیشتر بھ آن  اھمیت بیشتری پیدا می

ترید ھر انسانی حامل  شود؛ بی توجھ می
ھائی است کھ در پراتیک  تفکرات و اندیشھ

بخشد، از این  اجتماعی خود بدان مادیت می
ی ارزش و ضد ارزش  نظر است کھ مسئلھ

کند و  جامعھ معنی پیدا می   ی در عرصھ
ھا بر مبنای آن در کنار ھم قرار  نسانا

  .گیرد گیرند یا ازھم فاصلھ می می
ھای  رفیق مھری علی مالیری حامل اندیشھ

ارزشمندی بود کھ با پراتیک اجتماعی خود 
آذر بر خرمن مناسبات ضد ارزشی جھان 

داری و زن ستیز و نابرابر زده بود،  سرمایھ
دی نابو تا راه درخشان مبارزه و پیکار برای

  .آن را بیش از پیش ھموار گرداند
حضور ما دیروز در پاریس در مراسم 
خاکسپاری او امروز در آمستردام و فردا در 
کشورھا و شھرھای دیگر جھان شاھدی 

 زنده بر زندگی و مرگ رفیقی است کھ در 
طول حیاط کوتاه خود قامت انسان اندیشمند 
و انقالبی و کمونیست را تا توانست بلند نگھ 

  .داشت

ما امروز در کنار شما عزیزان ضمن 
احساس ھمدردی با خانواده و بازماندگان او 

اش اعالم  شان با رفقای ھم رزم در غم فقدان
کنیم و تالش خواھیم کرد در  ھمبستگی می

ھای  پیشبرد وظایف خود و ضرورت
یعنی اتحاد . مبارزاتی، ھم چنان کوشا باشیم

گفتمان عمل نیروھای انقالبی و گرایش و 
سوسالیستی و کمونیستی، زیرا کھ در 
شرایط کنونی اتحاد مبارزاتی ما عامل 

  .پیروزی ما است
باشد تا در این فرایند مبارزاتی در خارج 
کشور با حمایت و پشتیبانی از مبارزات 

 داری وابستھ مردم ایران علیھ رژیم سرمایھ
ی سرنگونی  جمھوری اسالمی زمینھ ی

اش فراھم  جناح و دستھ انقالبی آن را با ھر
          .آوریم

باری، رفیق آذر ھنوز فرصت داشت تا در 
ی ضد امپریالیستی ھم چنان پر  صف مبارزه

شور و تاثیر گذار و خستگی ناپذیر و 
آگاھانھ کوشش و فعالیت کند، افسوس کھ 

اش نداد و او را از ما  بیماری و مرگ امان
و ربود؛ گر چھ راه او تداوم خواھد داشت 

پذیرفت؛ اما بودن  ھایش تحقق خواھد آرمان
و   چنین رفقائی بخصوص در این شرایط

حضور و نقش آنان در تسریع و پیشرفت 
تواند  ی ضد ظلم و ستم و استثمار می مبارزه

 ’.بسیار با ارزش و مھم باشد
   !یاد رفیق آذر زنده و گرامی باد 

  ٢٠١٢یونی  ٢٤
درخشان این پیام در بزرگداشت رفیق آذر * 

خوانده  ٢٠١٢ژوئن  ٢۴ھلند  -در آمستردام 
  .شد

 های مائوئیست از جمعی»   
  ایران
 مبارز) مالیری علی مھری(درخشان آذر

 استبداد علیھ بر زنان جنبش فعال کمونیست،
 سازمان گذاران بنیان از و امپریالیسم و

 روز در) افغانستان -ایران(مارس  ٨ زنان
 راه در مبارزه ھا سال از پس خرداد ۶ شنبھ

 و کمونیسم و سوسیالیسم استقالل، آزادی،
 در سرطان، بیماری با یطوالن جدالی در

 در پاریس شھر در غربت، در و تبعید
 .گذشت
 این فقدان در را خود اندوه، و غم با ما
 دوستان، خانواده، افراد ھمھ با مبارز رفیق

 کمونیست حزب در وی رفقای و آشنایان
 امیدواریم و دانیم می ھمدرد) م .ل .م(ایران 

 و انقالبی پیشرو، زن ھا ده آینده در کھ
 را مبارزی کادرھای چنین جای کمونیست

 باد گرامی یادش. کنند پر
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  سیاسی زندانیان کانون »

    )تبعید در(ایران
 !درگذشت زنان جنبش فعال درخشان، آذر

 فعال ،)مالیری علی مھری( درخشان آذر
 زنان سازمان بینانگذاران از و زنان جنبش
 ایران کمونیست حزب و کادر مارس ھشت

 ٦(مھ  ٢٦ شنبھ روز سحرگاه ،)م ل م(
 مقابل در سال مقاومت ١١ از پس ،)خرداد
 شھر در بیمارستانی در سرطان بیماری
 .باخت جان پاریس
 خستگی و پیگیر مبارزی درخشان، آذر
 اش زندگی لحظات آخرین تا کھ بود ناپذیر
 برابری و ھای عدالتخواھانھ آرمان بھ

 از لحظھ یک و ماند وفادار اش طلبانھ
 .نماند باز راه این در مبارزه
 ،)تبعید در(ایران سیاسی زندانیان کانون
 زن این خاطر و یاد گرامیداشت ضمن
 ضایعھ زنان، حقوق و عرصھ طبقاتی مبارز
 ی ھمھ و دوستان خانواده، بھ را وی مرگ

 .گوید تسلیت می وی ھمرزمان

  خرداد ٦ با برابر ٢٠١٢ مھ ٢٦

 یه نشریه روشنگریرهیئت تحر »

آذر درخشان زنی کمونیست بود و از 
رفیقی، کھ تمامی  .مبارزان خستگی ناپذیر

عمر خود را در راه مبارزه بر سر اھداف 
ھای  انسانیش گذاشت و حتی در آخرین لحظھ

زندگیش، با تمام رنجی کھ در اثر بیماری 
شد از مبارزه خود بر علیھ  بر او وارد می

او یکی . تمامی نابرابری ھا دست بر نداشت
سر ستمی  از زنان مطرح در راه مبارزه بر

بود کھ بر تمامی زنان بھ وسیلھ ارتجاع 
   .گردد   داری آوار مذھبی و سرمایھ

 گرامی و راھش پویایادش 

   کارگری فعالین از جمعی   »

  عزیز دوستان و رفقا ھمھ بھ درود با

 رفیق( آذر با وداع آخرین آستانھ در 
 و اشک و سوگ در) مالیری علی مھری

 تا باشد. شریکیم شما صمیمانھ احساسات
 اھداف با باشد دوباره سالمی وداع، آخرین

 بشر نوع رھایی کھ درخشان آذر آرمان و
 ھر و مردساالری طبقاتی، جامعھ زندان از

 او سوگ در. بود استثمار و ستم از شکل
  .خوانیم می کمونیسم و انقالب سرود

 ٩١ خرداد١۶ 

  
  مجله هفته   »

 جاوید اش خاطره گرامی، یادش
 از کھ آذر عزیز رفیق درگذشت ھفتھ مجلھ
 ما حال و قدیم ھمرزمان و دوستان و یاران
 ھای کمونیست و ھا چپ تمامی بھ را بود

 کمونیست حزب و مبارز زنان و ایرانی
 می عرض تسلیت ایران لنینیست مارکسیست

 .کند
 شفافیت و مبارزه برجستھ  نمونھ آذر رفیق

 سرطان برابر در سال یازده کھ رفیقی. بود
 اسالمی ارتجاع برابر در سال سی از ش

   .کنیم نمی فراموشت ھرگز ایستاد،

  سایت گزارشگران  »

  !میان ما رفتآذری دیگر از 
مھری علی (مطلع شدیم کھ آذر درخشان  

ھا مبارزه با بیماری  پس از سال) مالیری
سرطان در بیمارستانی در شھر پاریس 

جنبش زنان در تبعید یکی از . درگذشت
خواب خود را  سازماندھندگان و فعالین بی

ناپذیر   مبارزی خستگی. از دست داد
 رفتنسرانجام آرام گرفت و ما را در غم 

 ۵ھنوز خاطره راھپیمایی . خود باز گذاشت
روزه کارزار زنان در شھرھای اروپا علیھ 
قوانین نابرابر جمھوری اسالمی در یادھا 
باقیست و نبود آذر در تداوم این مبارزه 
 .زنان در تبعید قطعا محسوس خواھد بود

سایت . یاد و خاطره او جاودان باد
ادن گزارشگران خود را در غم از دست د

داند و برای  این فعال جنبش زنان شریک می
خانواده و دوستانش صبر و بردباری 

  !راھش مداوم. آرزومند است

  سیاسی گفتمانی اتاق پالتاک  »
  اجتماعی -

پرواز را بھ خاطر بسپار پرنده 
 !ست مردنی
 حزب برجستھ کادرھای از درخشان آذر

 لنینیست مارکسیست( ایران کمونیست
 ٨ زنان سازمان بنیانگذاران از و) مائوئیست

 مبتکران از ،)افغانستان -ایران( مارس
 در زنان کارزار روزه ۵ راھپیمایی اصلی

 و نابرابر قوانین علیھ اروپا شھرھای
 زنان" کتاب نویسنده و اسالمی ھای مجازات

 و انقالبی زنی آن از فراتر. بود" صفر سال
 جنبش آسمان در فقدانش کھ بود کمونیست
 زند می مان نھیب زنان جنبش و کمونیستی

 و کنیم نظاره را پروازش و آییم ھم گرد کھ
 می پرواز باد جریان خالف کھ بگوییم او از
 بودگان ھیچ بھ و زیست می اوج در کرد،
 .اندیشید می

  

 آزاد سینمای پژوهشی مرکز »

  نصیبی بصیر -
  !ستارۀ درخشاِن آذر غروب کرد

 خاموش درخشان آذر درناک، خبر یک
 خبری درخشان، آذر خبر خاموشی! شد

 راه در را عمر کوتاھش بود، آذر دردناک
 ماندگی عقب و ارتجاع و استبداد با مبارزه
 چپ و مترقی زنان جنبش برای. کرد سپری
 آخرین تا بود گشا راه و موثر شخصیتی گرا

 آذر. نکشید مبارزه از دست زندگی روزھای
 بود آگاه سیاسی ھای شخصیت گروه آن از
 و جھل جمھوری فرھنگی صادرات با کھ

 ناپذیر آشتی و قاطع بندی مرز جنایت
 ھمھ بھ را نکردنی باور اتفاق این .داشت
 مترقی ھای جنبش و ھمراھانش و یاران
 او یاد و او نام. میگوئیم تسلیت زنان

    .باد ھمیشگی
 زندانیان از دفاع انجمن »

 پاریس در ایران عقیدتی و سیاسی

 بھ رگز نمیرد آنکھ دلش زنده شدھ
  ثبت است بر جریده عالم دوام ما / شقع
 انقالب نسل زنان از زنی درخشان آذر 
 عدالت و آزادی، برابری برای کھ بود

 .نھاد مبارزه میدان بھ پا اجتماعی
 ستم و زنان رھایی راه مبارزین از او

 .بود خواھان آزادی یاور و یار و دیدگان
 علیھ بر مبارزه و تالش سال سی از پس

 سالھا و اسالمی جمھوری حکومت مامیتت
 در آذر شور پر قلب نحس، مرگ با مبارزه
 از خرداد ۶ با برابر مھ ماه ٢۶ گاه سحر
 و بازرگان پوران کنار آذر و. ایستاد تپش
 .گرفت آرام... و کالم فضیلت پدر

 عقیدتی و سیاسی زندانیان از دفاع انجمن
 بھ او، یاد بزرگداشت ضمن پاریس در ایران
 می تسلیت او آشنایان و دوستان و یاران ھمھ
 ابراز آنان با را خود ھمدردی و گوید
 ھایش آرمان تحقق امید بھ.دارد می
  زنده ھمیشھ نامش و یاد
 کانون فرهنگی ایرانیان هلند  »

در گذشت دوست مبارز، آزایخواه و 
درخشان را بھ  ھمھ  رطلب ما، آذ برابری

  .شما دوستان و ھمراھانش تسلیت می گوییم
بدینوسیلھ ھمدردی صمیمانھ و دوستانھ  خود 

   .داریم را با  شما عزیزان اعالم می
یاد آذر درخشان ھمیشھ زنده  -ا سام ویشک

  پیروز باشید باد
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  پاسداشِت جمعی   »

در  یو زندگ  آذر درخشانیاِد  بھ
 اوجش

آذر درخشان، زِن انقالبی و کمونیست در 
در بیمارستانی در  ٢٠١٢ماه مھ  ٢۶روز 

. پاریس برای ھمیشھ از بیِن ما رفت
اش را در مبارزی کھ تماِم ابعاِد زندگی

زنان  یی خود و رھایطبقھ یخدمت بھ رھای
ترین قشِر بشر صرف کرد کشعنواِن ستمبھ

سال با بیمارِی مھلکِ  ١١و در این راه 
سرطان دست و پنجھ نرم کرد و سرانجام 

آذر درخشان، . جبِر طبیعت بر او غلبھ کرد
بود کھ در " مھری علی مالیری"ناِم مستعاِر 

دنیا آمد کش بھای کارگری و زحمتخانواده
. ھای جنوِب شھر رشد کردو در محلھ
کشان، بھ وِر او بھ رھایِی زحمتدغدغھ و ش

ی مشخِص زندگِی وی اتکا داشت و تجربھ
این شور و حرارت را تا آخرین لحظھ از 

  . دادُعمِر ُپرباِر خویش نشان می
نسالِن خود، با آذر مانند بسیاری از ھم

باری از سئوال و خشم و با چشمانی کولھ
ور رفت تا با باز و جویا بھ خارج از کش

تحصیِل علم و دانش بتواند بازگردد و 
دوراِن کوتاِه . چیزان را تغییر دھدزندگِی بی

تحصیِل او در خارج از کشور بھ آشنایی با 
ھای فعالیِن کنفدراسیوِن احیا و جنبش

چشماِن آذر در این . مبارزاتِی غرب گذشت
آشنایی و مبارزات، آنچنان باز شد و آگاھی 

وار رشد کرد کھ فعالیِت او چنان جھش
متشکِل سیاسِی خود را از ھمان روزھا 

ی مرگ، خود را آغاز کرد و تا لحظھ
آذر در . دانستعضوی از یک تشکل می

 تھران ھایخیابان بھ ۵٧ انقالبِ  روزھای
ھا ھزار مبارِز دیگر راه با دهھم و بازگشت

 نظامِ  سقوط از پس. بھ مبارزه پرداخت
-کمونیست از بسیاری مانند ھم آذر سلطنتی

 علیھ مبارزه بھ دوران، آن انقالبیِ  ھایِ 
 .پرداخت رسیده قدرت بھ تازه استبداد

ھا و ارتباط با فعالیت در تشکالِت کارخانھ
کشان در ھیاِت یکی از کارگران و زحمت
ھای ایران و ی کمونیستاعضای اتحادیھ

گیرِی قیاِم آمل از جملھ تالش برای شکل
عام بعد از شروع قتلِ . ھای آذر بودفعالیت

، شکسِت سربداران و ۶٠ھا و ساِل سرِخ 

باختِن برادِر جوانش در قیاِم آمل، آذر  جان
 مجبور بھ زندگِی مخفی با دو فرزندِ 

 ماننِد ھزاراِن دیگر، سایھ. کوچکش شد
 در. مرگ بر سِر آذر نیز افکنده شده بود
 شرایطِ نھایت مجبور بھ خروج از کشور در 

حضوِر او در خارج از . بسیار دشواری شد
 خوبی بھ کشور را اکثِر رفقا و دوستانش بھ

کارِت  یاد دارند؛ نھ اقامتگاھی و نھ حتی
ی آذر خیلی بار مسالھاین. شناسایِی مشخصی

بخش . تر بودکرد و بسیار بزرگفرق می
اصلی و بزرگی از یاران و رفقای سازمانش 

ر قتل و عام شده بودند و ھای دیگو سازمان
 یاش وظیفھھمراِه اندک رفقای انقالبیآذر بھ

او باید . دیدمی خود برابر در را دشوارتری
تشکیالتِی سازمانش  –در بازسازِی فکری 

) م ل م(و تبدیِل آن بھ حزب کمونیسِت ایران
آذر در تماِم این دوران با  .شدوارِد عمل می

ھرھای پشتی عازم سفر بھ شیک کولھ
مختلِف آلمان، بھ اسکاندیناوی، ترکیھ و 

او در این سفرھا ضمِن . بود... پاریس و 
اش، موجی از ھای تشکیالتیانجاِم فعالیت

-خوردهانرژی و زندگی و امید را در زخم
. کردمی گاِن رژیم و جواناِن نسِل جدید بپا

 آذر در تماِم دوراِن فعالیِت خود بر ضروت
و کالً  مندھدف و یافتھسازمان فعالیتِ 
دھی تاکید داشت و از جملھ سازمان
ھایی بود کھ بدوِن خجالت از کمونیست
رحمانھ کرد و بیو نسِل خود یاد می گذشتھ

 .کردخطاھا و انحرافاِت آن را برمال می
برای آذر حفظ و تبلیِغ دستاوردھای نسِل 

ھا ی خطاھای آنرحمانھو نقِد بی ۵٧ یانقالب
دستی ھای دمِ ع مبارزه بود و از تحلیلواقبھ

ی زنان و نگاِه او بھ مسالھ. گریزان بود
اختصاص دادِن بخِش ُپرباری از زندگِی 
خود بھ مبارزه در این جھت، یکی از 

ھای نقِد او بھ گذشتھ و حاِل جنبِش عرصھ
کمونیستی بود کھ در خلِق فضاِی دیگری 

 ی زنان در جنبِش چپدر رابطھ با مسالھ
را  آذر این مبارزه. سزایی ایفا کردنقش بھ

با نبرِد بزرگ با دشمِن اصلی یعنی رژیم 
داری الزم و ملزوم اسالمی و نظاِم سرمایھ

دانست و ھرگسستی از این انحرافات را می
راندِن ارتجاع تلقی حرکتی در جھِت عقب

  .کردمی
یادگارھای آذر برای نسِل ما و جواناِن 

گاه فرصتی ست کھ ھیچیھایفردا، نوشتھ
نیافت تا تمامِی انباشِت تجربی و فکرِی خود 

کتاِب زناِن ساِل . "را با ما درمیان بگذارد
از جملھ یادگارھای با ارزِش آذر " صفر

ی انترناسیونالیستِی او مبارزه. برای ماست
آذر در اوج و با  .است نیز یادگاِر دیگری
 رایب نو ھایھا و ایدهانباشتی از طرح

  تمام کسانی. رفت مبارزه، آموختن و زندگی
 دانندبار آذر را دیده بودند میکھ فقط یک

او ھمیشھ انقالبی و محکم بود ولی  کھ
ای داشت و مسیری تازه ھمیشھ حرِف تازه

بودن و  این خصلِت نو. دادرا نشان می
شکنی خصلتی بود کھ آذر را ابتکار و سنت

. رسانده بوددر زندگی و مبارزه بھ اوج 
ولی . اندوِه از دست دادِن آذر سنگین است

امیدی کھ در جنبش کمونیستی و زنان ایجاد 
جا  کرد و میراثی کھ برای نسل ما بھ

زند کھ آذرانھ گذاشت، این ایده را دامن می
-دست بھ دسِت ھم دھیم و متحدانھ آرمان

  .ھایش را پاس بداریم
. یمما در تالشیم تا یک یادگاری تھیھ کن

  ی پاسبرای امضای این یادگار و تبلیِغ ایده
صورِت جمعی، لطفاً اسامی خود داشِت بھ

  : را بھ ایمیِل زیر ارسال کنید

shahabbe@gmail.com  

  :امضا کنندگان
زاد پاکباز، فریبا امیرخیزی، اولدوز آ

درخشان، سارا کوشش، پژمان رحیمی، پگاه 
روشن، جاوید جویان، امید راد، ارژنگ 

محمدی، سوسن گل ،فریدا فرازنورایی، 
ھیمن پرند، گلشن کاظمی، نازلی دھقان، 

پویش،  توانمند، نغمھ احمدی، کامیار نارین
 ،ادم فرییمرساواش خیابانی، اکرم بیرانوند، 

، تانیا ندا روشن آلی فرد، ،سحر قاسمی
مارس  ٨مودتی، فعالیِن سازمان زنان 

، امیر بیژن رستگار، البرز توانا، )پاریس(
، آاللھ، رھا کیا، رزا )رادیو پیام کانادا(

تابان، ناھید بازفتی، ایرج شعبانی، محسن 
رضوانی، بیژن جاللی، غالمرضا طاھری، 

یاسمین ، پویا عزیزی، احمد بخردطبع
میظر، علی رضایی، امین حصوری، مھسا 
روژان، شھره تھرانی، سایت اتحاِد 
کارگری، آیدا، بنفشھ، ناتالی فان ِایدن، بادر 

 ،دیکو پالنزاس، خسرو گلستانیژاکوبن، 
رضا کریمی، مرجان افتخاری، محمد 

، علی سیروس ماھاناشرفی، فرھاد اشتری، 
سا رسولی، شیدان وثیق، شیرین حسینی، پار

نیکجو، مینا زرین، فریده رضایی، نیکی 
بھزاد  ،داری سھیال گلھمسروپ، ناھید، 

شیری، وحید ولی زاده، عزیز .، مسھرابی
عارفی، بھزاد، پیروز زورچنگ، محمود 
بدریان، سوسن شھبازی، سوسن کولیوند، 

پور، فرشتھ  عدالتجو، فلورا، مھین شکرهللا
بھاری، علی بروکسل، اختر کمانگر، 

اد مھرپورمحمدی، اشرف غیاثی، مھرد
زمان مسعودی، سیامک ھلند، گالویژ 
 حسینی، فراست صالحی، سوسن شھبازی،
  پریسا نصرآبادی، پیام شاکری، تیکا کالکی،

Ö  داھای افر پیام 
 

mailto:shahabbe@gmail.com
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ھای شورای سوسیالیست(جعفر، مجید 

، ثریا فتاحی، رضا آزموده، پویا )مسلمان
یاوری، رضا ریحانی، مھری زند، علی 
اشرف شیرزادی، پری برمن، آذر ماجدی، 
مریم افشاری، ماریا رشیدی، گیسو شاکری، 
ناصر نجفی، مانو روسا، شھین حیدری، 
اسماعیل قھرمانی، مھری زند، طاھره 

، شھاب صمد شمسشمس، عباس سماکار، 
  . قبادی، صدیقھ محمدی لرخسیروان، گ

 به یاد آذر درخشان

 )١٣٣٨ـ  ١٣٩١(

پس از ) مالیرى مھرى على(آذر درخشان 
. نبردى جانانھ با بیمارى، از میان ما رفت

بستگان، رفقا، دوستان و دوستارانش بھ 
انسانى واالمنش بود، . اند سوِگ او نشسستھ

دوستى صمیمى، كمونیستى انقالبى و 
در پیكار با نظام جمھورى فمینیستى پیگیر 

  ست و جاى آذر در میان ما خالى. اسالمى
  .یادش زنده و ماندگار

ھومن آذرکاله، ابراھیم آوخ، ژالھ احمدی، 
عسل اخوان، فواد اردالن، یوسف اردالن، 
کورش امجدی، محبوبھ امیری، مھرداد 
باباعلی، لوئیز باغرامیان، ھژیر پالسچی، 

فریبا ثابت،  حیدر تبریزی، ھایده ترابی،
گلرخ جھانگیری، حسن حسام، تراب 
حقشناس، ایرج حیدری، نسیم خاکسار، 

خانی، بیژن  ھوشنگ دیناروند، ناصر رحیم
پور،  رستگار، ھوشنگ سپھر، بیژن سعید

. م.محمدرضا شالگونی، فرھاد شعبانی، ا
شیری، برھان عظیمی، مسعود علوی 

خانی،  بحرینی، بھروز فراھانی، پرویز قلیچ
سمین ماتر، مھناز متین، باقر مرتضوی، یا

سھیال مسافر، میالد مسافر، آذر مساوات، 
مسروپ، بنفشھ مسعودی، باقر  نیکی

مؤمنی، ناصر مھاجر، اردشیر مھرداد، 
  .یحمید نوذر

امی زیر پس از پخش اطالعیھ بھ اس
  :دست ما رسید

پژمان رحیمی، ساناز اسکندری، ناھید 
سپانیان، زارع، سرور علیمحمدی، روبرت 

زاده،  اختر فاضلی، مارشال جمال، امین ندال
مینو پیرانی، مارال قاسمی، بھروز 

قدم، وزیر فتحی، یاسمین آزادی،  شادی
سیروس فکری، امیر جواھری لنگرودی، 
فرخ قھرمانی، مھرداد مھرپور محمدی، 

  مھرداد جوادیان، رحیم استخری، عسکر
    .یشیرین بالغ 

  ٢٠١٢ژوئن  ٧ 

  

 ـ آذر در شهر برمن یاران  »
  آلمان

 ھرگز نمیرد آنکھ دلش زنده شد بھ عشق
 ثبت است در جریده ی عالم دوام ما

  ستم دیدگان جھان یاوری خستگی ناپذیر را 
 .از دست دادند

او آذری بود . آذر درخشان از میان ما رفت
  . کھ در قلب ھیچ بودگان تابان درخشید

این شعلھ خاموش نخواھد شد تا ھیچ 
 .بودگان ھرچیز گردند

آذر در کنار چندین دھھ مبارزه اش علیھ 
سال اخیر زندگی اش  ١١ستم و فرودستی 

ولی این . را با اھریمن سرطان می جنگید
ھرگز  ٢٠١٢مای  ٢۶جنگ تا سحرگاه 

او با . سدی برای مبارزه ی اصلی اش نبود
آگاھی و دانشی کھ از جامعھ داشت، در 

محکومین مسلط جامعھ ای کھ حاکمان بر 
می کرد و رھنمود   ھستند، علیھ آنھا مبارزه

می داد چون قلبش برای محکومین می 
تنھا کمتر از چند ھفتھ قبل از . طپید

خاموشی اش در حالیکھ اھریمن سرطان در 
در بستر  اوج چنگ اندازی بھ او بود،

طریق ارتباط مستقیم از راه دور   بیماری از
رگ شرکت در نشست زنان چپ در ھامبو

او آنجا با صالبت مخصوص خودش . کرد
تا : بھ فرودستان جھان این چنین پیغام داد

برپایند برجای نمی توان    دیوان و ددان
ما این . او پرچمدار این خیزش بود. نشست

پرچم را بی وقفھ حمل خواھیم کرد، چون 
 .ثبت است بر جریده ی عالم دوام ما

  جمعی از یاران تو در لندن  »

 ...عزیز تو با ما خواھی بود آذر

نویسیم کھ رفتنت را باور  برای تو مي
مان و در اعماق  غمی در قلب .نداریم

کشد و  وجودمان رخنھ کرده فریاد مي
اش را  فشارد و سنگینی گلویمان را می

ھا  كنیم، اما یاد و خاطره و تالش احساس می
 . و آرمان ھایت ھمیشھ با ما خواھد ماند

ا سرود زندگی كردی و بھ تو نیز مرگ ر
تو چگونھ زیستن را . یابعاد مبارزه افزود

 . یمعنی كرد
علیرغم مبارزه زیبایت قلب تو از طپش 
ایستاد، اما آرزوھای زیبایی كھ آن قلب 

آرزوی . تپید ادامھ خواھند یافت برایش می
  . نابودی ظالمان عصر و فنای حاكمین منفور

  
ھ برای آرزوی ساختن دنیایی نو، كھ ھمیش

آن آماده مبارزه بودی و در تالش بودی تا 
آنرا زالل و شفاف، و بھ صراحت كالمت 

دنیای نویی كھ در آن بھ ھیچ . تصویر كني
زنی و ھیچ كسی ستم نشود و ھیچ فردی 
 نتواند كار دیگران را بزور و یا فریبكارانھ

 . غصب كند
میراث . رفیق آذر تو با ما خواھی بود

تو، تالش و استقامتت، در برجای مانده از 
لحظھ لحظھ ھای مسیر مبارزاتیمان بھ ما 
جان خواھد بخشید و راھگشایمان خواھد 

آتش نگاھت و . تو با ما خواھی بود. بود
نیرویت از درون ما و از درون دختران و 
زنان جوانی زبانھ خواھد كشید كھ پرچم 

  .اند را  برافراشتھ“ سوزاندن ریشھ ستم”
احساس خواھیم كرد چرا کھ ما وجود ترا 

تو جزئی از وجود معترض ما در سرتاسر 
جھان برای نابودی دنیای كھنھ و بنای 

 .جھانی نوین خواھی بود

  ھمیشھ در قلب ما زنده ھستی
  ٢٠١٢ یم

  دوستان آذر در واشنگتن  »

ھای  توان بر فراز تفاوت چگونھ می
و گروھی جای خود را در دل   عقیدتی

و مھربانیش   ھمگان باز کرد؟ آذر با زندگی
ناپذیرش در راه مبارزه با   و تالش خستگی

اسالمی و در مرکز آن  دفاع از . رژیم ج
ای را بھ من نشان  حقوق زنان نمونھ یگانھ

 . دھد می
یدی و امید ، پرھیز از نام عشق بھ زندگی

آذر   بخشیدن در دنیا سیاه کنونی ما، زندگی
بھ ھمین خاطر فقدان آذر، فقدان . بود

ھای  دنیای ما بھ آذر. کوچکی نبود و نیست
بیشتری نیاز دارد کھ در برابر این ھمھ 
تیرگی، تبعیض مظھر مقاومت و مھربانی 

کھ   از دست دادنش رو بھ ھمھ کسانی .باشد
  .گویم د تسلیت میکنن بھ رھایی فکر می

یاران آذر از شهر  »
 )آلمان(دوسلدورف 

ما زنان در سھ دھھ اخیر ھمراه با زنی  
عال جنبش زنان و بشریت ھمچون فمبارز و 

آذر ھمراه شدیم و عطر کالمش و سخنش 
او رفت اما اندوه    .در وجودمان باقی ماند

 فقدانش برای ما و ھمھ کسانی است کھ
  .تابند ھست بر نمیجھان را این چنین کھ 
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رفیق آذر درخشان، انسانی بود کھ 

داشت و برای  جھاندگرگونھ را دوست می
آفرینش چنین دنیایی تالش پیگیرانھ و عمیقی 

 .را داشت
او تاریخچھ ستم بر زن و ریشھ فرودستی  

زنان را در این جھان و بویژه در مذھب را 
برای ما تشریح نمود و ذھن تاریک ما زنان 

با سخنان گویا و روانش و با تکیھ بھ علم  را
 .و منطق، روشن نمود

 نقشی کھ او بھ سھم خود در جذب ما بھ
جنبش زنان و سازمان زنان ھشت مارس 

پیمائیم تا در  داشت، راھی است کھ می
 .نبودش فریاد آزادی را بھ جھانیان برسانیم

ما بعنوان بخشی از زنان سازمان ھشت 
فقدان رفیق آذر مارس در دسلدورف، 

درخشان را در جنبش زنان بھ تمامی یاران 
 گوئیم و و دوستان و ھمرزمانش تسلیت می

 عزم خود را جزم و با قدرت بیشتر بسوی 
  .رھائی زنان راھش را ادامھ خواھیم داد

محمود  -زاده  نجیبه صالح   »
  صالحی

 بھ مناسبت درگذشت آذر درخشان

تمام عمر آذر درخشان زن مبارزی بود کھ 
خود را وقف آرمان ھای انسانی و ارزشمند 
خود کرد و سالیان طوالنی در نبرد بی امان 

سخت، بھ امید پیروزی و رھایی   با بیماری
  .ھمھ ستمدیدگان، تاب آورد

با درگذشت آذر درخشان، یکی دیگر از 
یاران و حامیان حقوق زحمتکشان و 

اکنون . ستمدیدگان در جھان از میان ما رفت
 ھمبارزات بسیاری در سراسر جھان علی

سرمایھ در جریان است و جای آذر درخشان 
  .در دل این مبارزات خالی خواھد بود

او یکی از مبارزان و مدافعان سرسخت 
انسان ھای محروم و ستم دیده، و بھ ویژه 
زنان بود کھ نیمی از جامعھ ھستند و بھ 
طور مضاعف مورد ظلم و ستم و استثمار 

  .و مردساالری قرار دارندسرمایھ 
ما بھ سھم خود، درگذشت این زن مبارز 
را، بھ تمام کوشندگان و مبارزان راه رھایی 
انسان و مدافعان عدالت و آزادی، تسلیت می 

یادش گرامی و راه اش پر رھرو . میگوی
  !باد

  ١٣٩١خرداد  ١۵دوشنبھ 

پیام فوق در مراسم گرامیداشت آذر درخشان * 
  .ه شددر پاریس خواند

  
  تابان رزا   » 

و ما ماھیان کوچکی بودیم کھ راه دریا را 
اما  ،آسمان ھرچند ابری. مان دادی نشان

 !چھ باک؟ تو کنارمان بودی؛ خواھی بود
با تو ھم  ،ما دخترکان این مرِز پر خون
 ،ھای خستھ پیمان شدیم؛ برای تمام دست
برای تمام  ،برای تمام کودکان گریان

 .آرزو و زنان پر درد دختران بی
ھای حادثھ سرودھای تو را  کوچھ
امان تو  ھا در نبرد بی خوانند و جنگل می
ایم کھ مرگ ستاره را  پیچند و ما ننشستھ می

ای مرگ  تماشا کنیم کھ سرود ھیچ ستاره
 .نیست

آذر رفت و این برای من و مایی کھ اولین  
  غم بزرگی ،داریم ھا را در راه او برمی قدم
غم از دست دادن نھ فقط یک شخص . ست

 !ھزاران چراغ راه ،عزیز کھ ھزاران تجربھ
  . یک نسل را شناختم ،من با شناخِت آذر

شان را  یک نسل مبارز و انقالبی کھ دست
 شان را پاک ی بریدند و خاطره از نسِل ما می

اما آذر . کردند کھ ما راه را گم کنیم می
ایستاد و شجاعانھ آزادی را فریاد کرد؛ 

ما شنیدیم !قدر بلند کھ بھ گوش ما رسید آن
ا پو اکنون نوبت ماست کھ بلند شویم 

برزمین ارتجاع و ظلم و استبداد بکوبیم و 
گام  حال نوبت ماست کھ ھم. آن را بلرزانیم

یروزی و صدای آذرھا شویم و تا پ و ھم
بھ امید آن روز این . آزادی از پای ننشینیم
 .راه را ادامھ خواھیم داد

  !یادش گرامی و راھش پر رھرو باد

   نسترن    »

  برای بزرگداشت آذر یكالم
كنم صبر و استقامت آذر ی من ستایش م

مبارزه اش علیھ بیماریش انعکاسی از . را
مبارزه قدرتمندانھ اش علیھ سیستمی بود 

  .مانند سرطان بیرحم استکھ 
بھ . گیرم از خشم آذری من الھام م 

خصوص کھ این خشم در لحظات کنونی 
برای ما دانشجویان انقالبی در مونترآل  

اعتصاب ما بیش . الھام بخش است) كانادا(
از چھار ماه است کھ جریانات راست و 
. راست افراطی را بھ جنون کشانده است

ا در بھترین م. ولی ما مقاومت می کنیم
 تا روزنھ. بریمی لحظات زندگی مان بسر م

  ای بھ سوی دنیای بھتر باز شود، دنیایی کھ 

  
ھنوز نمی شناسیمش، اما بھ سویش می 

    .بھتر یرویم، وه چھ زیباست كشف دنیا
درد مزمن، بیماری و  علی رغممن آذر را 

چالشگر  یک روشنفكر، یک انقالبی و یک
بلھ، غیر قابل . سیاسی غیر قابل تسلیم یافتم

او از نظراتش با تمام وجود دفاع می ! تسلیم
کرد و زمانی کھ الزم بود مخالفین سیاسی 

زنی بود با . خود را سرجایشان می نشاند
زنی بود کھ ایده عدالت . روحیھ ای قوی

اجتماعی و ساختن دنیایی بھتر را با خود 
ز ایده ھایش با قدرت او ا. حمل می کرد

دفاع می کرد و بدینگونھ برای خود دشمن 
آری ما وقتی خالف جریان . تراشی می کرد

آب شنا می کنیم و جوامع سرمایھ داری را 
در کلیت شان افشا می کنیم، برای خود 

ولی در این مسیر . دشمن تراشی می کنیم
 .دوستانی ھم پیدا می کنیم، رفقایی استثنایی

   .یک رفیق استثنایی بود آذر برای من
، ٢٠١١آشنایی ام با وی در تابستان 

امروز بیش از پیش . زندگی مرا رقم زد
مصمم بھ مبارزه برای رھایی زنان و 

من ھرگز سر تسلیم در برابر . مردان ھستم
خشونت ھای روانی و فیزیکی نیروھای در 

ھر ضربھ ای کھ . قدرت فرود نخواھم آورد
. درتمندتر برمی خیزم بھ من وارد می آید، ق

  .ممنون رفیق آذر
مرگ بر قدرت  –مرگ بر سرمایھ داری 

زنده باد جامعھ خودگردان  -ھای ستمگر
   !مردان و زنان آزاد

    ٢٠١٢ سوم ژوئن

  اولدوز درخشان   »

آذر یولداشیمیزین کزل کاوگاسی 
بو ساواش ایشیک سیز ... اوغورونا

خالقین بوساواش ... کالماییپ کالمایاجاخ
.. ینی بیر دونیا کازاناجاغیز...  ساواشیدیر

اولدوزالر، ... کارا بالیقالر، کزل اولوپ
خالقین شانلی ساواشینین ... آذره دونھ جاخ

یولداشالریمیزین قانلی خاطره ... دوامی وار
  ...سیلھ ینی دونیانی ایشیکالندیراجایق

   :ترجمھ فارسی

این تقدیم بھ پیشگاه سرخ نبرِد رفیق آذر، 
این . نخواھد ماند  نبرد ھرگز بی روشنی
   .نبرد، نبرد خلق است

ھای  ماھی. جھانی نو را خواھیم ساخت
ھا، آذر خواھند  شوند و ستاره سیاه سرخ می

ھا ادامھ دارد و با  نبرد مقدس خلق. شد
ی سرخ رفقایمان جھان نو را روشن  خاطره

  .نمود خواھیم 
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  پاریس - زهره ستوده  » 

 برای آذر
چشمم تازه گرم خواب شده بود کھ با 

با صدائی ی رفیق. صدای تلفن بیدارشدم
بغض آلود و گرفتھ، کھ گویی از تھ چاه 

  .رفت، آذر رفت  :میآید، گفت
یازده سال با مرگ دست و پنجھ نرم 

چقدر صبور بود؟ ؟ یکردن، چھ نبرد جانکاھ
  و چقدر قوی؟

 ١٩٩٨میآورم، آن روزھا را، سال  بھ یاد
کھ برای اعتراض بھ دعوت خاتمی بھ 

میدان تروکادروی  یفرانسھ، در ھیاھو
پاریس، بھ دنبال بچھ ھای چپ می گشتم، از 
دور پرچم ھای قرمز، پالکاردھائی با نوشتھ 
ھای فارسی و قیافھ ھای ایرانیانی کھ برایم 

از کشورھای دیگر . نا آشنا بودند را دیدم
فقط مینا اسدی را شناختم کھ    .آمده بودند

وھش ھا در ژبرنامھ بنیاد پ در ١٩٩٧سال 
پوران بازرگان را کھ . یس، دیده بودمپار

دو زن جوان در وسط . دیدم بطرفش رفتم
آذر بود و . جمعیت، پرشور شعار می دادند

  .لیال
بعد از تظاھرات در یک کافھ جمع شدیم و 

فرصتی نبود کھ با . شب بعد در خانھ من
آذر نگاه مھربانی داشت، . ھمھ صحبت کنم

 ھمین خصوصیات. تکلف بود ساده و بی
بود  ٢٠٠٠دیدار بعدی سال  .برایم جالب بود

 کھ با پوران بازرگان و ھمکاری کمیتھ ضد
و سازمان زنان ھشت مارس، روز  سنگسار

در آن چند . جھانی زن را برگزارکردیم
روز کھ با ھم بودیم، بحث ھا در باره 

این فرصتی بود کھ . موقعیت زنان داغ بود
اوت و با آذر بیشتر آشنا شوم و بھ ھوش، ذک

تحلیل و بیان ساده و صمیمی  قدرت تجزیھ و
نظرات آذر در رابطھ با زنان  .اش پی ببرم

نگاھی تیز و . خیلی رادیکال و صمیمانھ بود
مبارزه برای . دقیق روی مسایل زنان داشت

احقاق حقوق زنان را از مبارزه طبقاتی جدا 
ولی . او یک زن کمونیست بود. نمی دانست

آذر نبود کھ مرا مجذوب این تنھا ویژه گی 
یکی بودن در حرف و عملش . خودش کرد

 .آذر آنچھ را می گفت، زندگی می کرد. بود
کھ در دفاع از آرمان ھا و علیھ  آنچھ را

عقب ماندگی ھای فکری می نوشت و در 
تظاھرات با صدای بلند فریاد می زد، نشانھ 

تمام  در ھایش در زندگی روزمره و
طش فراوانش برای ع. روابطش دیده می شد

آموختن درعرصھ سیاست، تاریخ، ھنر و 
. ادبیات، ذھنی باز و خالق بھ او بخشیده بود

از طرف دیگر آنچھ را کھ آموختھ و می 
 ساده، بھ دیگران دانست، با بیانی شیرین و

 آذر، توانائی ھای فکری و. منتقل میکرد
 عملی دوستان و اطرافیانش را بھ درستی 

سخاوتمندانھ ازتجربیات تشخیص می داد و 
و آموختھ ھای خود در ارتقاء این توانائی ھا 

با تشدید بیماری آذر،  .استفاده می کرد
دیدارھایمان بیشتر، مرتب تر و دلبستگی ھا 

دوستی و پیوندی عمیق تر بین ما . بیشتر شد
علی رغم بعضی اختالف . شکل گرفت

درس مقاومت . نظرھا، بسیار از او آموختم
مبارزه، اصرار بر رھائی زنان،  و

صمیمیت در دوستی و درس عشق بھ 
  .زندگی

دیدن  آذر عاشق بود، عاشق زندگی، از
یک گل و از بوی خوش آن ، از یک انجیر 
کوچک باغچھ کوچک من ، از عبور روی 
پل عشاق در پاریس و پیک نیکی کوچک 
در کنار جوانھا، مثل یک کودک بھ وجد می 

  .آمد
، عاشق رھائی ستمدیدگان آذر عاشق بود
عشقش بھ مبارزه از او یک . و محرومان

در جنبش زنان و  زن فعال خستگی ناپذیر
آذر در بستر . جنبش کمونیستی ساختھ بود

بیماری تا آخرین لحظھ دست از مبارزه 
برنداشت و مرگ را بھ چالش می کشید و 

روزی کھ قرار بود در مراسم  .عقب میراند
پوران بازرگان بھ کتاب  اھدای جایزه بنیاد

، شرکت کند، بھ شوخی "زنان سال صفر"
روز  آذر، گلبولھای سفید را ھر: بھ او گفتم

تا در تعدادش اشتباه    با دستھایت می شماری
نشود کھ مبادا نتوانی در جلسھ شرکت کنی؟ 

زندگی یعنی در جوابم لبخندی زد و گفت 
  .مبارزه
ی در راه مبارزه با بی عدالتی ھاِ  آذر

اجتماعی و علیھ سرمایھ داری، در راه 
علیھ خشونت  مبارزه برای رھائی زنان و
  .بر آنان، مرزی نمی شناخت

از : آذر در وداع با مینا حق شناس گفت
دست دادن یک رفیق، یک دوست، سنگینی 

آذر، خوب می دانست کھ . یک کوه را دارد
است و برای ھمین    این غم چقدر سنگین بار

روزھای زندگیش نگران  حتی در آخرین
  .ھمھ ما بود

نازنینم، نگران نباش کھ حتی مرگ  آذر
دوستان فراوانی پیدا . تو، دوستی آفرین بود

کرده ایم و در کنار یکدیگر و با یاد تو 
ترانھ ی لری را کھ ھمیشھ با ھم  و   .ھستیم

زمزمھ می کردیم، برای تو و بھ یاد تو، 
یلین ، رفیقوونم خ   :دستھ جمعی می خوانیم

ِسی تقاص خین مھ سر ور . َھزار َھزارن
   . مِی آرن ، سر ور میارن

  ٢٠١٢ ژوئن ٨ - 

پیام فوق در مراسم گرامیداشت رفیق آذر  -* 
  .درخشان در پاریس خوانده شد

     

  عباس شاد»  
  )٢٠١٢می ٢۵(

  شب جدال با مرگ

سرسخت و ! آری او ھنوز ایستاده است
آرمان و  شکست ناپذیر، با افقی سترگ از

، »کولھ باری از سرود و روشنی بر دوش«
آرمان رھایی بشریت، آرمان جھان عاری 
از ستم و تبعیض و بھره کشی، جھانی 
درخور نام انسان با ستاره سرخی بر 

دھد، بوی  فرازش، ھنوز بوی باروت می
جنگ خلق، بوی زنان انقالبی در بند؛ بوی 
دختران ال فرونتھ، بوی زنان ارتش رھایی 
بخش خلق در جای جای این جھان ستم و 
سرمایھ، گاردھای سرخ انقالب کبیر 

ھنوز از رھایی میگوید  فرھنگی پرولتری،
با آخرین نفسھایش، از رھایی زنان از 

مارس، از کارگران و  ٨نیمی از آسمان، از 
زحمتکشان، از تباه شدگان و اسیران، 

زنجیری سازش ندارند چ دستھایش با ھی
 را در گوش دارد، آری» عاشقببرھای «و
ی نو پرواز بر آسمان بلند سرانجام  پرنده«

بمان و ! ، بمان رفیق آذر»کند پر باز می
  . ...جھان را بھ خشم و رزم خود برآشوب

 یاسمین میظر  »

جنبش کمونیستی ایران  ـخبری دردناک 
 .یکی از بھترین فعالین خود را از دست داد

تنھا جنبھ  شجأعتش در برخورد با بیماری
از شجاعت بی نظیرش در مقابلھ با    ای

 .امپریالیسم و سرمایھ بود

 .او را پر نخواھد کرد  ھیچکس جای خالی

  .یاد و خاطره رفیق آذر  گرامی باد

 ملیحه   »

با کمال تاسف و تاثر درگذشت آذر عزیز 
مارس تسلیت  ٨را بھ کلیھ دوستان و رفقای 

ھمچنین پری جان و اعضای  .گویم می
آذر با زندگی پر بار و تجارب . خانواده

گرانبھایی کھ از خود برای ما 
مندترین  بھترین و ارزش گذاشت، بجا

   .راھنماست برای آینده ما

  یادش گرامی و راھش پاینده باد
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  عاطفه   »

  !ست مردنیپرواز را بھ خاطر بسپار پرنده 

مامان بود از  .زنگ تلفن بھ صدا درآمد
خمیده شدن زمان رو از مرگ  خبر. ایران

 !پرنده ای کھ فقط یک بار دیده بود؛ بھم داد
صداش می ! راجع بھش خونده بود در اخبار

بھم گفت کھ سعی کرده پیام تسلیت  .لرزید
بفرستھ بھ ھمھ کسانی کھ اون رو با آذر 

ھمھ کسانی کھ ھمراه و بھ ! آشنا کرده بودند
ھم رھرو آذر بوده و ره در گرو رھایی 

سعی کرده بود  پیام . بشریت داشتھ و دارند
تسلیت بفرستھ بھ ھمھ اون قلم ھایی کھ در 

می بالیدند تا پیام آزادی و آزادگی  دستان آذر
بھ اون آسمانی ! را برپیکره تاریخ بنویسند

نقاشی  کھ زیباترین افقش را؛ رھایی آذر
مامان سعی کرده بود پیام بفرستھ و  !کرد

بگھ کھ پرواز آذر؛ اوج شعلھ کشیدنش؛ 
گرمای وجودش و درخشندگیش درخاطره ھا 

! خاطره ھا باقی خواھد ماند ھست و در
اون ھم ! مامان متأثر بود و بغض داشت
ساده کھ  زنی است رنجدیده؛ زحمتکش و

رنجش را با آذر قصھ کند و  تونست درد و
وشش را در افقی کھ آذر رھنمونش پایان خ

 خوندن خبر مامان بعد از. کرد جستجو کند
خاموشی آذر ساعت ھا در خیابون ھای پر 

غم مردم قدم زده بود و دلش  از درد و
ای مردم یکی از خواستھ بود کھ فریاد بزنھ، 

یاران وفادارتون رفت؛ بیایید با ھم یادش 
 ! رو گرامی بداریم

از رفتنت و این آذرجان خیلی غمگینم 
رفتن رو باور می کنم، ولی مرگ باورھا و 
اندیشھ ھای نابت رو کھ از سرچشمھ زالل 
دانش رھایی بشریت از ھر گونھ ستم و 

  . استثمار می نوشید باور نمی کنم

  ٢٠١٢می               !زنده باد راه تو

 مینا زرین   »

آذر درخشان یکی از زنانی کھ با شور و 
در ھمھ افق ھای زنانھ و  صداقتی زنانھ

ھمبستگی زنانھ و کمونیستی حرفی برای 
گفتن داشت، سالھا در کنار ھم برای کارزار 
زنان بر علیھ نابرابری زنان مبارزه کردیم، 
اختالفاتمان ھیجگاه باعث نشد، ھدف را 
کنار زده بلکھ با متانت و با شعور باالیی کھ 
 داشت و سازنده گی انسانی عجیبی کھ داشت
من و ما را بھم نزدیک کرد اما ھیچگاه با 
دشمن جنبش انقالبی زنان سازش نکرد و ما 
 برای ھمیشھ رفقای خوبی باقی ماندیم و

   .خواھیم ماند
  یادش با ھزاران خاطره گرامی باد

  
  زهرا شوکتی   »

آری این ھمھ مخاطرات حرفھ ی ماست 
 !رفیقم
روم اضطراب دارم و  ھمیشھ وقتی سفر می

بازگشت ھم معموال باید چند روزی پس از 
بگذرانم تا بھ اصطالح خودم را " کما"را در 

گزافھ  بی. این بار اما بھترم. بیابم از نو باز
دانم کھ این روحیھ ی بھتر نتیجھ و  گویی می

ھ این بار کچون بھترم. تاثیر دیدار آذر است
جایی رفتھ بودم کھ گویی نور تازه ای بھ 

با او بر حسب اتفاق . گرفتجھان من تابیدن 
گویم از این زن  آشنا شدم آذر را می

او را زنی زیبا و . گویم کمونیست سخن می
ای کھ ذره  سرطان پیشرفتھ. باشکوه یافتم

وجودش  ایدمی خذره جسمش را زیر دندان 
آری زنی کھ بیماری . برد را بھ تحلیل می

ھولناک دیوانھ سر، پاره ھایی از تنش را بھ 
رده است و ھر آن ممکن است کھ غارت ب

بھ بیان خودش ... بھ زندگی اش خاتمھ دھد 
. دیگر گلبول سفیدی برایش نمانده است

سرش را ھمیشھ با دستمال ھای خوشرنگ 
اش کھ بر  بندد تا موھای ریختھ و قشنگی می

اثر شیمی درمانی ھای بینھایت ھولناک و 
فرسا از دست رفتھ است بھ  سخت و طاقت

ان نیاید تا بھ بیان خودش حالت چشم دیگر
 .بودگی سرش را بپوشاند" گر"

من شش روز آنجا بودم پاریس را 
ھر روز . گویم گویم، پیش آذر را می می

صبح  کھ در اتاق کوچکی  کھ رفیق دیگری 
خاستم   در اختیارم گذارده بود از خواب برمی

لباس پوشیده و عازم  بھ حمام رفتھ و سپس
شدم کھ آپارتمان شیک آذر  محلھ کناری می

پس از ورودم بھ تنھا . در آن قرار داشت
اتاق آپارتمانش یا بھ ھمراه دوستی دیگر و 

خوردم و  گاھی  ا با خود آذر صبحانھ میی
ھا با آذر و دوستان  ھا و ساعت ساعت

آمدند بھ  بسیاری کھ مرتبا بھ دیدارش می
 . پرداختم بحث و گفتگو می

کارگری داده بودند بھ بھ آذر لقب اشرافیت 
دلیل زیبایی و آرامش نسبی محل سکونتش 

ھای معموال بسیار ساده  کھ در برابر مسکن
ی رفقای دیگری کھ دیدم بسیار  و فقیرانھ

 .نمود شکوھمند و مرتب و آراستھ  می
ھای سال بدون خانھ سر کرده بود  سال

ھمیشھ عازم جایی بوده است ھمیشھ 
بار  است و سبکپذیرفتھ  ماموریتی را می

. شده است راھی مقصدی دور یا نزدیک می
کرده است  ترکیھ یا آلمان یا سوئد فرقی نمی

برای کارزار زنان کھ چند سال پیش با 
موفقیت در اروپا برگزار شد او ھر چھ در 

  توان داشت انجام داد و اثر انگشت خود را 

  
تا ھمیشھ بر این کارزار و بر مسئلھ ی زنان 

 .گذاردبھ یادگار 
وقتی با ھمسر خود بھ مشکالتی حل 
ناشدنی برمیخورد دو فرزند پسرش را بھ 

" بازگشت قدم در راه بی" سپارد و خود میاو
ی وجودش را وقف اھدافی کند  نھد تا ھمھ می

کھ بزرگتر از چاردیواری خانوادگی و 
و اما پسرانش . ی خصوصی است عرصھ

مردانی بزرگسال . حاال بزرگ شده اند
اند  ھستند کھ ھمواره با مادر در ارتباط بوده

مادر را دوست دارند و گاه بھ گاه پیش او 
کند  پسر بزرگترش با او شوخی می. یندآ می

گذارد کھ اگر کمی شیرمال  می سر بھ سرش
روی نان خشک تان بمالید و بھ مردم تحویل 

تان را بھتر خریدار باشند، یبدھید شاید کاال
ری سوسیال دمکرات شاید بھتر باشد قد

ھا را بھ کار  بشوید ھمان شگردھای آن
ھا را آذر با لبخندی نرم و  ھمھ این. بزنید

شیرین بر گوشھ دھان برای من تعریف 
 . کند می

پس از بیماری اش کھ ده سال است با آن 
شود و از  دست و پنجھ نرم میکند ساکن می

زندگی کوچ نشینی و دوره گردی و 
دارد و ھمھ  می دست بر ھای دائمی ماموریت

شوند تا  کسانی کھ دوستش دارند متعھد می
. آرامش خاطر اندکی را  برایش فراھم کنند

اراده ی آھنین او، عشق شدید او بھ 
داری  اش نسبت بھ سرمایھ کمونیسم و کینھ

ی  رود ھستھ ھایی کھ بر زنان می و ستم
. دھند اش را شکل می اصلی شخصیت

چنین سرسخت کرده ھاست  کھ او را  این
است چنان سرسخت کھ مرگ را نیز از 

 . تاراند آستانھ ی خانھ اش می
من از توانایی جسم و جان بھ تحلیل رفتھ 

شدم و این شگفتی را  اش در شگفت می
بارھا ناخودآگاه در مقابل خودش بھ زبان 

برای بیان نظراتش برای بیان . آوردم
ای  ھایش برای بیان آرزوھایش لحظھ نگرانی

بار کھ نشستھ بودیم  یک. داد را از دست نمی
و او در حال گفتگو با من و جمعی از 
. دوستان دیگر بود بھ ناگھان سکوت کرد

من سرم را با کنجکاوی بھ سوی او 
ھایش را از  برگرداندم دیدم در حالی کھ چشم

ھای عینکش بھ جایی در دورھا  پشت شیشھ
مام شد اگر ت دوختھ بود آھستھ گفت چھ می

مردم دنیا کمونیست بودند وه چھ دنیایی 
من با . داشتیم شد چھ دنیای زیبایی می می

لبخندی سرشار از ستایش و خیرگی تنھا 
کردم و ھیچ بر زبان  تماشایش می

ھا  آرزویش مرا نیز بھ دوردست. آوردم نمی
نگران این بود کھ مبادا جنببش . برده بود

تاه ھای کو زنان در کشور اسیر استراتژی
  مدت و تاکتیک ھای نابجای فعالین بورژوا 
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ھای کمونیست  لیبرال بشود و فمینیست
نقشی بسزا  در این جنبش بزرگ ایفا  نتوانند
من بتدریج با نگرانی ھای او آشنا  ...کنند

. شدم و نگرانی ھای او را از آن خود کردم
ھا  داشت در آننبردھایی کھ او دوست 

ھند و او  مشارکت جوید نبردھایی کھ در را
چشم انتظار فرارسیدن شان روزشماری 

کند  تا از راه برسند  روزشماری می. کند می
و توفان عصیان دوباره برخیزد و او نیز 
دوباره با سر در میانھ ی توفان بدود تا 

پیش او احساس . دوباره زندگی از سر گیرد
و چشم اندازھای بزرگ خوبی داشتم پیش ا

پیش او . دیدم را مقابل چشمانم ترسیم شده می
یک بار دیگر روزھای خوش از دست 

ی کودکی و نوجوانی را پیش چشم  رفتھ
پیش او باز میل بھ رھایی را . آوردم می
چون ھمان روزگار شیرین کوتاه آزمایش  ھم

 .کردم ھای اجتماعی و فرھنگی مزه می
بیشتر برایم دوست داشتم آذر ھر چھ 

حرف بزند، از زندگی و آرزوھایش بیشتر 
دوستی بمن گفت کھ بھ وقت شیمی . بگوید
ھای ھولناکش زبانش حتی کبود شده  درمانی

ھای دست ھا و  گراید ناخن و بھ سیاھی می
ھمھ چیز در . شوند پاھایش نیز گاه سیاه می

تیرگی و سیاھی داروھای کشنده سمی گم 
گر در دھان شود و زبانش نیز دی می
خواستم بیایم  روز آخری کھ می. چرخد نمی

خواھم عکسی از  شب پیشش بھ او گفتم می
او بھ یادگار بردارم موافقت کرد اما ھرگز 
فرصت نشد و صبح آن شب او بھ  نزد 
پزشک معالجش رفت و وقتی بازگشت من 

ی بی  تنھا توانستم پشت تلفن دو سھ جملھ
ا در مقابل اھمیت و ناقص بھ او بگویم زیر
توانستم  نمی. حالت او زبانم  بند آمده بود

ای بیابم کھ بتواند احساس و حالت  واژه
بھ او گفتم .  ھمدردی و ستایش مرا بیان کند

فعال پس از این دوره از درمان باید 
استراحت کند من بعدا با او تماس خواھم 
گرفت و حالش را خواھم پرسید با صدایی 

در ...شد گفت آررر کھ بھ زحمت شنیده می
نمود  این حالت این زن باز برایم زیباتر می

در آن حالت جسمانی باز تلفن مرا پاسخ گفتھ 
 .بود

ای برای  شناسی کلمھ من شوریده از حق
یادم ھست کھ تقریبا . ابراز احساسم اما نیافتم

ھر روز بھ آزمایشات و معاینات مختلف 
گشت  رفت و ھنگامی کھ بھ خانھ برمی می

پرسیدم خستھ شدی؟ با  اگر آنجا بودم می
گفت خیلی، و من با  لبخندی شیرین می
زنی کھ  گفتم چنان لبخند می شگفتی  بھ او می

کنی و  باور خستگی را برای من دشوار می
. گفت خب چکار کنم ھمین است دیگر او می

  من یک بار بھ زمزمھ برایش گفتم آری این 

  
او با . ھمھ مخاطرات حرفھ ی ماست رفیقم

. لبخندی گرم جملھ را از پس من تکرار کرد
نزد او نگاه من بھ بیماری و مرگ تغییر 

ی خود  توان بیمار بود اما در خانھ می. یافت
ھای  داران و رفقای راه را بھ روی دوست

توان بیمار بود  می. دور و نزدیک باز گذارد
میھمانان را  و امور شخصی و دوستانھ و

خود با قدرتی غیر قابل تصور مدیریت کرد 
توان این چنین  می. و امور را سازمان داد

سخت بیمار بود و ھنوز مسائل سیاسی روز 
. ال کردبرا با عالقھ و شور وصف ناپذیر دن

  ی مرگ بود و دیگران را  توان در آستانھ می
  .ھنوز امید بخشید و راه را نشان داد

بیمار بود و مرگ را از در توان سخت  می
توان رنگ زندگی را نشان  می. خانھ راند

توان مرگ و بیماری را ھم معنایی  می. داد
 .دیگر بخشید

شنیدم کھ قوی زیبا فریبنده  زاد و 
  !یاد آذر گرامی باد !فریبا بمیرد

 ٢٠١٢مھ  ٢٩

  شادی امین   »

جنبش زنان یکی از یاران خود را از  
دست داد و من امروز بھ خاطر از دست 
دادن چالشگر و فعالی دیگر و ھمراھی 

 . مصمم، غمگینم
آذر درخشان فعال دلسوز جنبش زنان 
سحرگاه امروز پس از سالھا نبرد با بیماری 

 .سرطان، مرگ را در آغوش کشید
ذر درخشان را نمی دانم اولین بار چند آ
ل پیش و در کدام سمینار یا کنفرانس سا

سال است کھ  ١۵زنان دیدم، ولی بیش از 
آذر و نظراتش را می شناسم و از ھر 
فرصتی برای چالش و جدل صمیمانھ با 

علی رغم اختالف . یکدیگر سود جستیم
نظراتم با اذر عزیز ، ھمیشھ او را کنشگری 
صادق و استوار می دانستم و برایم قابل 

آخرین بار کھ برای سخنرانی . احترام بود
مارس در پاریس بودم، جایش  ٨بھ مناسبت 

از دوستان سراغش را . در جلسھ خالی بود
گرفتم و گفتند، اذر زیاد رو براه نیست و در 
پاسخ اینکھ آیا می شود بھ دیدارش بروم 

و بھ این ترتیب دانستم کھ  .ترجیحا نھ: گفتند
یم آذر را ھم دیگر در کنار خود نخواھ

  . داشت
باز ھم از کوشندگان اھل عمل و فکر و قلم 

. جایش خالی ست. یکی از میان ما رفت
امید کھ آرزو ھایش و تالش ھایش بھ بار 

   .نشیند

  یادش گرامی

 

وفا ( محسن رضوانی »
  )کرمانشانی

جھان نوین سیمائی زنانھ، سیمائی از آذر 
و گرنھ نھ نوین است و نھ رھا از ستم . دارد

 .استثمارو 
بھ رفیق مونا کھ خبر نابھنگام مرگ آذر 
را داد نوشتم، گریھ مکن رفیقم، آذر چون 

ھای  کوه دماوند استوار ایستاده است و نشان
رسیدن بھ قلھ را در راه سخت و طوالنی 

 .کوه آشنای بیدار ما، کاشتھ است
ھا  گریھ مکن، نیرو بگیر، ھمراه شو، نشان

قلھ را با راه صعود بھ . را جستجو کن
ھای عاشقانھ شاھکارساز زمانھ ما  زیبائی

او معنی آزادی و برابری را تمام . آذر، بیآرا
دانست، تالشش تقسیم کردن آنچھ را کھ 

 .داشت با ما بود 
با عشق بھ آذر و بار سنگین غم  او، در 

بھ آنچھ داشتم از . ھا افتادم جستجوی نشان
از حزبش و از سازمان . خودش و رفقایش

 .شت مارس رجوع کردمھ
را ورق زدم، برای " پرنده نو پرواز"

ھا بار دیگر با جانباختگان  تسلی خود، ساعت
قیام آمل در عالم خیال حال کردم، عجین 

مرده شدم، زنده شدم، خا ک شدم، . شده بودم
یافتم کھ پرنده نو پا دیگر . باز بھ پرواز شدم

خود پرواز شده است و آذر را تا ابدیت 
ھائی  ھائی از او را، نشان دارد، نشان ھمراه

مان از سراسر دنیا، از ایران از  از آشناھای
وفا،   کرمانشانخسرو روزبھ، از  -مالیر
 .سوسن

ھای مشترکمان را، رفقای دیده  یافتم نشان
ای را کھ در آن زمانھ، در برابر  و نادیده

رژیم ارتجاعی سرمایھ  پرچم سرخ طبقھ 
افراشتند و با خون انقالبی کارگری را بر

خود راه  ادامھ دھندگان را گلگون کردند و 
در عمل و میدان نبرد سخت مبارزه طبقاتی، 
پیوند گذشتھ جنبش انقالبی کارگری ایران را 

 .با آینده استحکام بخشیدند
زنی پیشمرگھ، سربازی انقالبی، آزاده و 
برابری طلب نامش سوسن، اھل کرمانشان، 

یئده شدم و در طبیعت ھمانجائی کھ منھم زا
اش  ھای سر بھ فلک کشیده زیبا و کوه

) وفا(پرورش یافتم، زادگاه مھوش جاسمی 
 جانش را با شھامت طبقھ ١٣۵۵کھ در سال 

انقالبی کارگر در راه کمونیسم و سوسیالیسم 
ش قیام علیھ رفدا کرد، سر زمینی کھ شاع

 ستم قیام کرد و سرود جاویدانش را بجای
نجبران وحدت و تشکیالت چاره ر -گذاشت

است تا بھ پرچم مزدکیان برابر طلب زمانھ 
 .تبدیل شود

  اش با آذر در این  برجستگی سوسن و رابطھ
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است کھ سی سال پیش، ھنگامی کھ اکثرأ 
ھای دگماتیک  ھنوز در چم و خم فرمول

مارکسیسم نیم پختھ حزب توده ایران و 
ھای منتخبات صافی شده، گیر کرده  جمھتر

کھ در تقسیم کار رفقای مرد  ھنگامی. بودیم
فرمانده بھ او وظیفھ پشت جبھھ را محول 

کنند، انتقاد می کند، مقام زن را تا حد  می
داند و بھ تبعیض  مساوی در جبھھ جنگ می

و کم بھا دادن بھ رفقای رزمنده زن، 
. سوسن  آذر آن زمان است. معترض است

قصھ سوسن ناتمام " پرنده نو پرواز"در 
شاید آذر کرده، . مانده است باید جستجو کنیم

در آن زمان رفقای دیگر بھ نقد سوسن کھ 
از انقالب اکتبر ھم در مورد نقش زن بلندتر 
بود، چگونھ پاسخ گفتند و آیا سوسن در 
آخرین دم ھای زندگی گواھی رفقای مردش 

 .را بر درستی انتقادش شنید
آنچھ روشن است، آذرحرف ھای سوسن 
را فتح کرد و بار دیگر بھ میان ما برای 

آذر نشانی برجستھ . تجدید تربیت ما  آورد
از قلھ . از سوسن امیری بجای گذاشتھ است

بلند دماوند تاریخ ستمدیدگی بھ زن را در 
داری  دوران رژیم ارتجاعی مذھبی سرمایھ

ستیزی است  ھایش زن کھ یکی از ویژگی
او در عین وفاداری بھ . کند بازنگری می

طبقھ انقالبی کارگر و تأکید روی رسالت 
تاریخیش، نقش جنبش زنان را در رھائی 
بشریت از یوغ امپریالیسم و سرمایھ، بھ 

رساند کھ نھ تنھا زن  مقامی استراتژیک می
شناسد بلکھ بھ وجود   ستمدیده طبقاتی را می

یابد  ھی میزن ستمدیده قبل از طبقات ھم آگا
و تأکید دارد زن دیگر در جنبش انقالبی 
کارگری جاری نھ تنھا نیمی از جھان است 

ای  بلکھ نیم بیشتری است و بدون مبارزه
ھمھ جانبھ برای آزادی و برابری زنان، ھیچ 
جنبش توده ائی انقالبی دوام نخواھد آورد و 
ھیچ انقالب عمیق ماندگار و دائمی بھ ثمر 

  2012 مھ ٣١ .نخواھد رسید

 فریده رضایی  »
مھربان آذر بدرود، آیا مرگت را باور کنم، 

ناپذیر  ای مبارز، ای رفیق رزمنده خستگی
سال در برابر بیماری سخت مقاومت  ١١کھ 
ی ای این صدای زنان ایران است جملھ. یکرد

تاریخی کھ در کارزار زنان در مقابل 
ی آذر رزمنده ا. یزدی ا  فریاد م.سفارت ج

سازش ناپذیر با آرمان واالی کمونیستی کھ 
ھا آموختم، این ضایعھ بزرگ را  از او درس

 ٨زنان بھ خانواده، بستگان، رفقای سازمان 
 .گویم مارس تسلیت می

با ادامھ راھش یاد ھمیشھ زنده اش را 
  . داریم گرامی می

  .گیرد آذر آتشی ست کھ خامو شی نمی

  
 ندا روشن »  

  دوستان سالم
رفیق آذر را  درگذشت خبر وقتی
  بدی بھم دست داد  حال بسیار  شنیدم
شد و  ھایم جاری می گونھ بر وقفھ اشکانم بی
 دونم چرا ھمیشھ باید منتظر خبر بد نمی
  .باشم
عزیز  غمگین بھ خانواده و  شکستھ قلبی  با
دونم  پری جان نمی(تسلیت میگم  آذر

چون جدایی   تسلیت بگم  تونم بھ تو می چطور
و امیدوارم   برای تو خیلی سخت است آذر
غم بزرگ را با بردباری تحمل کنی  این کھ

افتخار  آذر عزیز و ما بھ رفیقمان )عزیزم
   فقط  تمام زندگی اش را آذر  رفیق .کنیم می
اش سخت  مبارزه کرد و با مریضی وقف
ولی متاسفانھ  بود  حال مبارزه در
طرف  من از. درھا نکر مریضی او را این

مارس  ٨خودم بھ ھمھ دوستان و رفقای 
  !گویم تسلیت می

لیال جان می دونم کھ برای تو خیلی سخت 
وداع  و ھمراه خود بخواھی با رفیق است کھ
 امیدوارم کھ این درد بزرگ را .بگویی
تو ھمیشھ پر توان و پر  .تحمل کنی بتونی
امید کھ این بار ھم  .بودی و ھستی  تحمل

من !پر تحمل باشی عزیزم  بتونی پر توان و
در کنارتون نیستم ولی قلبم و روحم با 

تسلیت بھ  غم در قلبم و  یک دنیا با .شماست
  با سپاس.  رفقا  ھمھ

  بنفشه    »

 با کمال تاسف و تاثربھ نوبھ خود این
ضایعھ را بھ ھمھ دوستان و رفقای ھشت 

 .مارس تسلیت می گویم 
زندگی پر باری داشت و تجارب گرانبھایی 

امید کھ بتوانیم از . از خود بھ جا گذاشت 
این گنجینھ ھا مراقبت کنیم و کمال استفاده 

  .را ببریم
  .یادش گرامی و راھش متداوم

  
  مهسا روژان   » 

با  سخنم عزیزم،   دوستان و ھمراھان
یاران و رفیقان عزیز آذر است کھ   ھمھ

نھایت تالششان را در جھت بھبودی و حفظ 
او انجام دادند و بھ اوعشق میورزیدند، آن 

مردم و   با ھمھ عشقی کھ شایستھ اش بود،
بویژه زنانی کھ آذر با تمام وجود برای 
 تغییر دنیایشان و نشان دادن یک دنیای بھتر

آزادی و  رھایی و  مبارزه میکرد، کھ
  سخنم  برابری جزء بی قید و شرط آن است،

 
با ھمھ کسانی است کھ از دور و نزدیک 
ھمراه و ھمرزم او بودند، بھ ھمھ شما با 

خواستم بگویم . تمام وجودم تسلیت می گویم
قلب من ھم چون شما ماالمال از درد است و 

 قلبم  خواستم بگویم .وجودم پر از اضطراب
و  ضایعھ عظیم بینھایت غمگیناز این 

 ... گرفتھ است
آذر یار و یاور جنبش زنان بوده و ھست و 

آگاه و  برای ھمھ ما نمونھ یک زن مبارز
زنی کھ در راه  .انقالبی بوده و خواھد بود

آرمانھایش از کلیھ افکار کھنھ و سنتھا و 
باورھا گسست کرد و در افت و خیز ھای 

ھ و سازشی مسیر مبارزاتش بھ ھیچ مصالح
 ناامید نشد و ھرگز با ارتجاع تن در نداد،

زنی کھ . صحنھ مبارزه را ترک نگفت
بیماری جانفرسایش ھم نتوانست او را از 
تالش و مبارزه باز دارد یا حتی از مقدار آن 

 . او با بیماریش ھم بھ ما درس داد. بکاھد
او ھر چند دیگر در میان ما نیست   جسم

ھیچ گاه   او ز امید ولی نگاه ژرف و پر ا
از برابر چشمانمان محو نخواھد شد و 
پیوند عمیقی کھ با احساساتمان برقرار کرد 
. ھمواره بر قلبھایمان جاودانھ خواھد ماند

تئوری و پراتیک مبارزاتی انقالبی آذر 
ادامھ مسیر مبارزاتی ما را محکم تر از 
ھمیشھ در راه رسیدن بھ جامعھ ای عاری 

م و استثمار ھمانگونھ کھ او گونھ ست از ھر
 .میخواست، رھنمون خواھد بود

جسم او اکنون پس از تحمل رنج 
توانفرسای بیماریش آرمیده است و این ما 
ھستیم کھ باید رنج بی او پیمودن را تحمل 

از  کرده و بار سنگین مسولیت را سنگین تر
و تالش کنیم و   ھمیشھ بر شانھ بگیریم

 !تالشمان راھمچون آذر ھمھ  و .تالش
دوستان، مرگ در انتظار ھمھ ماست ولی  

کھ چگونھ زندگی کنیم و  مھم این است
مرگ و زندگی مان چھ تاثیری بر زندگی 

این مھم است کھ چگونھ  .دیگران بگذارد
ارزش بیافرینیم و چھ ارزشی در زندگی 

آذر از این بابت زن . دیگران داشتھ باشیم
 ھم، او با مرگش. بسیار خوشبختی بود

 ...چگونھ زیستن را بھ ما آموخت
 یاد و نامش جاودان باد راھش پر رھرو، 

  ٢٠١٢ می 

 فیروزه راد »

از دست دادن ھمراھان، : دوستان، رفقا
متاسفانھ . است بسیار سنگین و تاسف بار

   .میان ما رفتز رفیقمان آذر ھم ا

یادش گرامی و آرمانش، آزادی و نبود 
 .پررھرو باشدھرگونھ تبعیض، پایدار و 
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 ساحل دریا   »

روز یکشنبھ وقتی خبر از دست دادن آذر 
  .عزیز را شنیدم بسیار ناراحت شدم

از بیماریش اطالع داشتم اما ھیچوقت  
فکر نمی کردم کھ اینھمھ زود از میان ما 

وقتی بھ این فکر می کنم کھ دیگر او . برود
  .را نخواھم دید خیلی غصھ ام می گیرد

نتوانستم رفتنش را باور کنم گرچھ ھنوز 
 ...بواقع ھمیشھ در میان ما خواھد بود

ھنوز بھ غم از دست دادن مینا حق شناس 
عادت نکرده بودم کھ غم آذر نیز بھ آن 

 اضافھ شد 
عکسش را کھ نگاه می کنم گوئی با آن 
صدای دلنشینش با من حرف می زند و این 

 ...بھ ذھنم خطور می کندشعر احمد شاملو 

 چھ بی تابانھ می خواھمت
 !ای دوریت آزمون تلخ زنده بھ گوری
 !چھ بی تابانھ تو را طلب می کنم

 بر پشت سمندی
 گویی، نو زین

 کھ قرارش نیست
 و فاصلھ

 تجربھ ئی بیھوده ست
 بوی پیرھنت

 ...این جا، واکنون
 کوه ھا در فاصلھ

 سردند
 دست، در کوچھ و بستر

 حضور مانوس دست تو را می جوید
 و بھ راه اندیشیدن
 یاس را، رج می زند
 بی نجوای انگشتانت

 ...فقط
 .و جھان از ھر سالمی خالی است

  راھت ات جاودان و خاطره یادت گرامی،
 پررھرو باد آذر عزیز

بھ خانواده گرامی آذر، تمامی دوستان، 
رفقا، سازمان زنان ھشت مارس و حزب 

فقدان آذر عزیز را ) م ل م( کمونیست ایران
 .گویم تسلیت می

 
  آذر شیبانی  »  

خبر اندوه بار رفتن آذررا یک ساعت پیش 
 . شنیدم

آذر حضور    درخشان ترین وجھ زندگی
گوناگون   ھای در عرصھ موثر او در مبارزه
بدون ستم و   دنیایی  برای رسیدن بھ
ستم  برابر در مبارزه استثمار بود و

پیوند آن با دیگرعرصھ ھای  جنسیتی و
کارنامھ مبارزاتی  در جلوه ویژه ایمبارزه 
  .او داشت

بھ  و دلپر باکانھ چنین بی آنچھ کھ او را 
 فرستاد می اش بیماری با جنگ میدان

چراکھ درد  .افق مبارزاتی او بود پھناوری
ھایش برای  خودش را در برابر نگرانی

جنگ آذر  .دید ھای بزرگترکوچک می درد
برای دیدن یی بود  اش آینھ درخشان با بیماری

 ای بزرگترو باید آن را در او در گستره
پیوستھ مبارزات او در  نجیره بھ ھمز

 .ھای دیگر دید زمینھ
 !ھمواره درخشان باد آذرعزیز یاد

  ٢٠١٢مھ٢٧

  جعفر امیری   »
خبر در گذشت رفیق آذر درخشان برای 
ھر فعال جنبش کمونیستی و کارگری و 

و تاسف  زجنبش رھائی زنان خبری غم انگی
من ھم بھ سھم خود بھ بازماندگان، . بار است

رفقا و ھم رزمان رفیق آذر تسلیت می گویم 
 .و خودم را در غم آنان شریک می دانم

بی تردید نبود رفیق آذر ضایعھ ی بزرگی 
مھ خواھد ادااست، اما بی شک راه او 

داشت و حتمن رفقایش برای تحقق آرمان 
 .ستادھایش از تالش باز نخواھند ای

اتفاقا فکر کنم دو سال پیش ھمین حدودھا 
بود، کھ او را در پاریس در مراسم یادمان 
 بھ خون خفتھ گان کشتار دھھ ی شصت دیدم

بیماری اش پرسیدم، با لبخند ھمیشگی و  از
برایش  .بھترم، خوبم: روحیھ ای شاد گفت

آروزی سالمتی کردم، ھرگز فکر نمی کردم 
 .اش را بشنومدو سال بعد خبر درگذشت 

 یادش گرامی باد

  پری قدمی  »

با سالم خدمت لیال پرنیان و دیگر رفقای 
امروز در فضای : سازمان ھشت مارس

 فیس بوک خبری رو دیدم کھ راستش شوکھ
کننده بود، رفتم توی سایت ھشت مارس 
 چک کردم و متوجھ شدم کھ بلھ متاسفانھ از 

 
رفقای این بھ بعد آذر درخشان بین یاران و 

نمی دانم چرا اما بھ . مبارز نخواھد بود
راستی دلم گرفت، دلم شکست و بغضم 

نمی دانم چرا ... گرفت و اشک امانم نداد 
با وجودی کھ من این شخصیت بزرگ رو 

کنم اما احساس  موفق نشدم از نزدیک دیدار
نزدیکی بھش می کردم، نوشتھ ھایش را 

فکر حاال امروز بھ این ... دنبال می کردم
  .  می کنم چقدر ھمیشھ زود، دیر میشود

شاید ایمیل یا نامھ نوشتن من فایده ای 
ندارد اما می خواھم بگویم کھ بھ عنوان یک 

ار مبارز و رھایی زن یبدختر کھ بھ جو
ایمان و اعتقاد دارد، نبود شخصیتی چون 
آذر را مصیبتی بزرگی می داند؛ اما در 

انده عین حال برای یاران و رفقای بازم
صبر، پایداری و سالمتی را آرزو می کنم 
برای تمامی دوستان زحمت کش در سازمان 

  با مھر و دوستی  - زنان ھشت مارس

  سیامک مؤیدزاده   »

 رفقای گرامی

با اندوھی فراوان از خبر درگذشت رفیق 
عزیز آذر با خبر شدم، خود را در اندوه 

ھا،  اندیشھ. بزرگ شما شریک می دانم
و مبارزات این زن آزاده فراموش ھا  تالش

لطفاً مراتب اندوه و تسلیت مرا  .نشدنی است
    .خدمت بستگان محترمش ابالغ نمایید

  !عزیزش را گرامی بداریمیاد 

  مرجان افتخاری  »

ذر درخشان برای آبدون شک خاموشی 
 .جنبش زنان سنگین است

آذر یکی از چھره ھای خستگی ناپذیر و 
نابرابریھا، استثمار و ستم مبارزه بر علیھ 

او برای رسیدن بھ افق و . بر زنان بود
ی اش کارنامھ ای درخشان از ناھداف انسا

زنی مبارز حتی در سخت ترین شرایط را 
 .یادش گرامی و راھش پر رھرو باد .داشت

 پیروز  »

چھ . خبر کوتاه بود و بسیار دردناک
انگیز است از دست دادن رفیقی چنین  غم

جنبش چپ و جنبش زنان . کوشسخت 
ایران یکی از توانمندترین یاران خود را از 

مطمئناَ جبران جای خالی او . دست داد
ضمن ھمدری با . بسادگی میسر نخواھد بود

حزب م ل م و سازمان زنان ( یاران او 
بھ تمامی دوستداران او ) ھشت مارس 
 راھش پر رھرو باد .تسلیت می گویم
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 فرازفریدا     »

آذر درخشان ستاره ای کھ ھمچنان خواھد 
 درخشید، چون ھزاران ستاره دیگر

خبر در گذشت و از دست دادن رفیق آذر 
درخشان برای بسیاری از فعالین جنبش 
زنان و جنبش کمونیستی و انسانھایی کھ 
آذر، صدا و ھمدرد آنھا بود و ھمچنین 
  . خانواده عزیزش بس سنگین و ناگوار است

این واقعھ مملو از درد و باورش  قلبم از
جنبش انقالبی زنان و جنبش . برایم سخت تر

کمونیستی و سازمان زنان ھشت مارس 
یکی از با ارزش ترین ) افغانستان -ایران(

  . کادرھای خودش را از دست داد
آذر درخشان یکی از فعالین جنبش زنان و 
جنبش کمونیستی بود کھ در طول زندگیش 

مبارزه با نظام ھای سرمایھ ھمواره در حال 
داری و ارتجاعی بود و با ھر بی عدالتی و 

آذر با بیماریش . نابرابری مبارزه می کرد
سال مبارزه کرد، آذر با مرگ ھم  ١١

مبارزه کرد تا زنده بماند، زنده بماند تا 
بتواند برای رسیدن بھ آرزوھا و 
آرمانھایش کھ رھایی بشریت از یوغ ستم و 

آذر آرزوی جھانی . ادامھ دھد استثمار بود
دیگر را در سر داشت، جھانی عاری از ھر 
گونھ ستم و استثمار، جھانی عاری از ھر 
گونھ ناعدالتی و نابرابری و تبعیض 

  . جنسیتی در تمامی عرصھ ھا
آذر از میان رفت ولی باز ھم در قلبھای 
بی شماری زنده خواھد ماند و در تاریخ 

  . یت ھایش ثبت شدمبارزات ایده ھا و فعال
از صمیم قلبم کھ مملو از درد است بھ تمام 
رفقا، یاران، ھمرزمان، خانواده عزیزش، 
بھ جنبش انقالبی زنان و جنبش کمونیستی 

  . تسلیت می گویم
باشد تا راھش را تا توان داریم ادامھ 

آذرھا با مبارزات ما زنده خواھند . دھیم
یادش گرامی و راه و مبارزه اش  .ماند

 .تا شقایق ھست زندگی باید کرد !پاینده باد

  ٢٠١٢می  ٢٧

  نوید دانش    »

در گذشت آذر درخشان را بھ ھمھ زنان 
می مبارز و انقالبی و کمونیست تسلیت 

راھش پرتوان باد و آرمانش استوار . گویم
  .باد

 

  شهین حیدری   »

آذر عزیزم چگونھ باورکنم؟ دیگر ترا 
آرام و با  نخواھم دید؟ صدای گرمت را کھ

اعتقادی سرشار از امید بھ زندگی بود 
 . نخواھم شنید

 امید آخر تو سرشار از مھربانی، عاطفھ،
   برای وصف کلمات  بھ پیروزی بودی،

دلم گرفتھ بھ . کافی نیستند   ھای تو خوبی
دنبال جمالتی برای بیانی گویا از قدردانی 

آن  زبان از بیان  گردم مان می برای دوستی
  . عاجز است
. خواھم مرگت را باور کنم نمی

 .نخواھم کرد فراموشت
  

  شیرعلی  ایمان»  

 !دوستان گرامی
با نھایت تاسف و اندوه بھ اطالع میرسانم، 

، قلب ) خرداد ۶(مھ  ٢۶سحرگاه روز 
سال نبرد با  ١١انسان بزرگی پس از 

بیماری سرطان، در بیمارستانی در شھر 
 .حرکت باز ایستاد پاریس از

مھری علی (زنده یاد آذر درخشان 
براستی از درخشان ترین مبارزان ) مالیری

راه آزادی و برابری و از شخصیتھای 
 .شاخص جنبش واقعی زنان در ایران بود

درگذشت این انسان فرھیختھ را بھ ھمۀ 
بستگان، دوستان و ھمرزمان آذر و نیز بھ 

و ) ل م م(کمونیست ایران ...اعضای حزب 
) افغانستان -ایران(مارس  ٨سازمان زنان 

 .کنم تسلیت عرض می
 

یاد آذر عزیز ھمیشھ زنده است، باشد کھ  
   !راھش پررھرو باشد

 سعید سالک»    

کھ شنیدم رفیق آذر  باورم نشد وقتی
بی  درخشان دیده از جھان فروبستھ است

شک بزمین کشیده شدن زودرس و نابھنگام 
درخشان آسمان غمزده ھمھ آذر، این ستارۀ 

ی یاران و بخصوص خانواده عزیزش را 
در اندوھی  بزرگ وغمی سنگین فرو 

 .خواھد برد
فقدان آذر را بھ یاران او و بھ خانواده اش و 
بھ ھمھ ی مبارزین راه آزادی و سوسیالیسم 

برای راه او و آرمانش . تسلیت میگویم
  .پیروزی آرزو میکنم
  نھا بماندباشد کھ نام او در زبا

  ٢٠١٢لندن  مھ  

 

 گالویژ حسینی»   

آخرین باری کھ آذر عزیز را مالقات کردم 
در بیمارستانی در پاریس بود کھ بھ اتفاق 

کارتی . چندی از دوستان بھ دیدارش رفتیم
برای او نوشتیم کھ متنی کردی داشت و 
خیلی مشتاق بود کھ معنی جملھ کردی را 

  ستیڕه و ئھ تۆ ئھ( برایش تعریف کنیم
الم  ، بھ ھیندیك جار دیاڕ نییھ  ێ کھ شھ گھ
تو آن ستاره درخشانی کھ ) ییت میشھ ھھ ھھ

 ھمیشھ قابل دیدن نیست ولی جاودانھ ای
 . متن و زبان متن را خیلی دوست داشت

توانایی نیاز است تا وصف فقدان آذر 
آذر از جملھ . عزیز را بشود توصیف کرد

کھ تا انسانیت و مبارزه انسانھایی است 
برای آزادی و برابری انسانھا در جریان 
است، آذر و آرمانھایش و انسان دوستی و 
صداقت و پاکیش جاودانھ خواھد ماند و 

بھ کی باید تسلیت گفت بھ  .مردنی نیست
خانواده و بچھ ھایش و بھ دوستان و آشنایان 

و یا بھ رھروان جنبشھای آزادیخواھی و  رآذ
زنان؟ یا بھ خودم؟ آذر بھ ھمھ  بھ جنبش

تعلق داشت و ھر آنچھ از شخصیت توده 
   .ایش سخن گفت باز کافی نیست

من نھ تنھا دوست و انسان واالیی را 
ازدست دادم، بلکھ معلم و الھام بخش امید و 

آذر بھ . آرزوھا و دوستیھا را از دست دادم
من آموخت کھ بھ خود باور داشتھ باشم و با 

بھ دگراندیشان، عمق اختالفات و  گوش دادن
بھ ما و من چون . دگر نگرشھا را درک کنم

ملتی دیگر اعتماد داشت و بھ نقطھ 
کرد و ضعفھایمان را  ھایمان افتخار می قوت

 . نشان میداد و ره غلبھ کردن بھ آنھا را

آذر آرمانھا و باورش را زندگی کرد و 
  . زندگیش در خدمت آرمانھا و باورھایش

توده ای و بغایت با اتوریتھ آذر  شخصیت
را در صف وسیع تظاھرات و راھپیمایھا 

توانست مشاھده کرد، و انسانھا در کنار  می
کردند، تالش  او احساس غرور و اعتماد می

کرد کھ ھمھ بھ خود اعتماد داشتھ باشند  می
بشود بھ رھروان کاروان آزادی اعتماد   تا

کھ آذر  از اعماق وجودم بھ تمام کسانی. کرد
و باورھای آذر را دوست داشتند، تسلیت 

و خیلی متاسفم کھ آذرھا فراوان گویم  می
  .نیستند
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  شهناز غالمی   »

 !باور نمی کنم مرگ آفتاب را
از سر بھ دیوار کوفتن ھای بی حاصل 

  !چھ سود؟
 !تو دیگر نیستی؟ 

باور نمیکنم آذر، باور نمیکنم رفتھ باشی 
زھره را،  فلور را، لیال را من را، آیناز را، 

و ھمھ زنانی را کھ در این برھھ حساس از 
زمان بھ تو، بھ روشنگریھای تو، بھ رھبری 
تو محتاجند تنھا و بی یار و بی رفیق گذاشتھ 

   !باشی و رفتھ باشی؟ً
 سال با سختترین بیماری دنیا یعنی١١

 سرطان نفرین شده جنگیدی، چنانکھ با
 الیسیم جھانی مبارزهفاشیسم دینی، با امپری

 چون نمی خواستی تنھای مان. کردی
بگذاری، چون می خواستی رویاھایت، 
آرزوھای بزرگ و انسانی ات را برای ھمھ 

  . مردم دنیا بھ بار بنشانی
 باور نمی کنم رفتنت را و یقین دارم کھ تن

رنجور و قلب سرشار از امیدھای روشن و 
کاشتھ می آفتابی ات  درخاک نھ دفن، بلکھ 

شود و تو زنی از نسل زنان رادیکال 
 وانقالبی سال صفر، بارور می شوی در

ای رفتھ تا ابدیت، تا  .نسل  فردا و فرداھا
 افق ھای دوردست، تو کی بھ انتھائ می

  !کی تو تمام می شوی؟! رسی؟
 نوشتھ ھایت، در جاودانھ شده ای در تو

خاطراتت، در شیوه مدرن و  صدایت، در
 .ک مبارزاتی کھ برگزیده ایدموکراتی

رفتنت را ھیچ وقت قبول نمی کنم و 
 !!! نخواھم کرد تا چھ برسد بھ مرگت؟

طاقت دوری چشماتو نداریم، طاقت دوری 
.  دستاتو نداریم، طاقت دوری حرفا تو نداریم

این  ما را در ما،  کھ  ای بی وفا نگار
ای  !خراب آبادغربت تنھا گذاشتی و رفتی؟

روح انسانی کھ مراد ما بودی بھ زیبا ترین 
 !بھ کجا چنین شتابان؟! کجا چنین شتابان؟

مباد آن روزیکھ  بی تو، قایق امیدمان برای 
کھ تو [انقالب نوین دموکراتیک مردم ایران 

را بھ ِگل ] یکی ازرھبران سیاسی آن ھستی
 .بنشانند

گیرم  کھ تن رنجور و زخم دار تو بسان 
ده  باشد و با دانھ ای در خاک  کاشتھ ش

رفتن تو و دیگر شقایق ھای باغ 
سرزمینمان، ساقھ تن مان را زخم دار 

 !تبرھا کرده با ریشھ چھ خواھند کرد؟
آنان کھ می زنند، آنان کھ می ُبرند، آنان 
کھ می ُکشند با رویش ناگزیر جوانھ ھا چھ 

آنان کھ پرواز را عالمت  !خواھند کرد؟
  تھ درممنوع می زنند با جوجھ ھای نشس

 
  !کرد؟ آشیانھ چھ خواھند

جزء پی ) مھری علی مالیری(آذر درخشان 
گیرترین و انقالبی ترین  کمونیست ھای 
رادیکال است کھ  با ایمان انقالبی اش ھنوز 
خواھان جھانی دیگر، جھانی عاری ازھر 

او در ھمھ جا . گونھ  ستم و استثمار ھست
با صراحت و جسارت اعالم می کرد کھ 

رتجاع و امپریالیسم نگھبانان نظام قوای ا
پوسیده ستم و استثمار، ایده ھای ارتجاعی 
وعقب مانده در باره زن بھ اتوریتھ موجود 

آذر براین باور بود کھ  . صحھ گذارده اند
زن ھم در بازارکار از طریق فروش نیروی 
کار و ھم درخانھ از طریق کارخانگی یا 

ھمین  بیگاری عریان استثمار میشود و برای
نیز می خواھد افق جنبش رھایی زنان را تا 
امحاء کامل ستم بر زن و برچیدن سلسھ 

 .مراتب جنسیتی رھبری کند
او از جملھ نادر زنانی است کھ با گذر از 
استراتژی ھای مردد و خشونت بار، با 
جھش ھای از خود گذشتگی و بلند ھمتی 
توانست قدرت خشمش را بھ مثابھ نیرویی 

او موانع پیشروی . ب رھا کندبرای انقال
زنان را درچھار حوزه مختلف تقسیم می 

اقتدارقدرت حاکم، اقتدار مذھب، اقتدار  :کرد
 .سنت، اقتدار مرد برزن

و برکنشگران جنبش زنان توصیھ می کرد 
تا دیدگاھھا را فراگیر کنند و بدانند کھ چھ 
افق واھداف و روشی را درپیشاروی خود 

تا بھ پیشروی ھای بزرگ و . باید قراردھند
موثر دست یابند او ازکنشگران جنبش می 
خواست تا علیھ ھر شکل از ستم دیدگی بھ 
ی عصیان و مقاومت انقالبی بھ شورشگر

بپردازند، قوانین، آداب و رسوم ارتجاعی  
را بھ زیر سوال ببرند، نقش درجھ دوم و 
تبعی زن نسبت بھ مرد را بھ زیر سوال 
ببرند، درعرصھ ھنر و ادبیات مبارزه و در 

 . سیاست  دخالت کنند
او دررابطھ  با سرکوب سیستماتیک زنان 
در رژیم تئوکراتیک در یادداشت ھایش 

مسائل زنان در جامعھ ما « :چنین می نویسد
آنقدر حاد است و موقعیت رژیم جمھوری 
اسالمی از بدو تولد ش آنقدر بھ زن ستیزی 
اش وابستھ بوده است کھ بی تفاوتی و 

ـ اعم از  انفعال ھر جنبش اجتماعی
کارگری، دانشجویی، روشنفکری ـ بر سر 
. مسالھ زنان مطلقا غیر قابل قبول است

عقب مانده و اسالمی شمشیر  یجمھور
خفقان آورش را در کوره سرکوب زنان 
صیقل داد و با آن گلوی بقیھ را ُبرید قوانین 

جمھوری اسالمی جزء  زن ستیز و افکار
شاخصھای غیر قابل انکار این حکومت 

از کتاب کمونیست و مسالھ زنان [ » .است
 ]١٣٠صفحھ  -جھت گیری ھای نوین

 انسان  وظیفھ ھر آذر ھمواره تاکید میکرد

 
 آزادیخواھی است بھ دفاع  از این مبارزه

او می خواست تا زنان  .عادالنھ  برخیزد
مادران متعھد بھ زنان  خانھ داِر مطیع و

رزمجو و شورشگر در پھنای عمومی تبدیل 
شوند تا کلیت نظام مالکیت خصوصی و  
. قدرت ھای سیاسی حاکم را سرنگون سازند

تی برآن بود او با  تئوری و پراتیک مبارزا
جنبش زنان ایران را با ھمبستگی جھانی 
سایر زنان، تمامی زنجیرھایی را کھ بر 

 . دست و پای زنان بستھ شده  بگسلد
آذر شعلھ ای افروختھ در فرا راه مبارزه 
برای آزادی و برابری توده ھاست، او 
جاودانھ شد بھ دلیل عصیان و مقاومت 

 .رھایی بخشش
ھ دھنده راھی باشیم امیدوارم ھمھ ما  ادام

کھ آذر از پیشگامان آن محسوب می شود، 
مرگ آذر درخشان ضایعھ ای جبران ناپذیر 
برای جنبش کمونیستی و جنبش رھایی بخش 

این ضایعھ جبران . زنان محسوب می شود
را بھ ھمھ مبارزین کمونیست،  ناپذیر

کنشگران جنبش زنان، خانواده محترمش و 
مارس کھ  ٨ان رفقاء ھمرزمم در تشکل زن

من نیز عضو کوچکی از آن ھستم  تسلیت 
  . می گویم

ھمراه  امیدوارم با تالش و مبارزه ای کھ 
آذر بودیم رویاھای آفتابی او را کھ ھمیشھ 
از آن حرف می زد و حتی برای لحظھ ای 

. شد، متحقق سازیم از آن غافل نمی
تورج علی (رھروان راه سرخ برادرش ام

قھرمانھ با ھمرزمانش  مالیری کھ در نبردی
دستگیرو تیرباران شدند و ھمھ جانباختھ 
گانی کھ بھ جرم روشنگری وعشق بھ آزادی 
و برابری مصلوب شدند و می شوند تا 

ھا آزاد و رھا بدون قید و بند بردگی  انسان
 .باشیم.) زندگی کنند

این سروده را بھ رفیق آذر درخشان تقدیم 
 توّلد :کنم می

 تو کھ رفتی
 بالھایم را سوزاندند
 خاکستر بالھایم را
 بھ توخواھم سپرد

 .تا در باد رھایشان سازی
 !چرا بھراسیم ازمرگ؟ 
 !چرا بترسیم از زندان؟ 

 !چرا دروحشت باشیم از شکنجھ؟
 بوی خاکستر ترا

 عقاب ھا نفس خواھند کشید
و تو در تنفس آنھا تولد دوباره خواھی 

 .یافت
  ٢٠١٢/٠۵/٢٨ 
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   پوری احمد»  
ھایی بود کھ بھ  جزء معدود انسانآذر 

معنی واقعی کلمھ با آرمانھایش زیست و 
 .مثل خیلی ھا با آرمانھایش تجارت نکرد

زنی پیشرو در میدان عمل و اندیشھ،  
کسی کھ در عین وفادرای بھ سازمان اش 
می توانست فراتر از چھارچوب منافع 

 . سازمانی اش فکر و عمل کند
عھ ای جبران ناپذیر برای فقدان او ضای

جنبش مترقی، عدالتخواه و سوسیالیستی 
در نھایت تاسف ما دوزخیان . زنان است

زمین در مرحلھ ای از تاریخ بسر می بریم 
کھ این گونھ انسانھا در دوران حیاتشان 
آنچنان کھ شایستھ آنھا ست نھ شناختھ می 

الزم  شوند و نھ حمایت سیاسی و اجتماعی
 . را از جامعھ دریافت می کنند

بھ امید روزی کھ زندگی و تجارب آذرھا 
شمع روشنی بخش شبھای تاریک مبارزات 
زنان و مردان جامعھ برای رسیدن بھ 
آزادی، دمکراسی واقعی و سوسیالیزم باشد 

 و  جھل و نام آذر ھا آذری برخرمن 
 .جنایت و استثمار باشد

      سینا احمدی  »

 صدای زنان ایرانآذر، 
صدا و پیام آذر را از زبان زنان و مردان 

غم نبودن او را بھ . مبارز خواھیم شنید
یاران ھم رزم او رفقای حزب کمونیست 

، )مارکسیست لنینیست مائوئیست(ایران 
ـ  ایرانی(سازمان زنان ھشت مارس 

، جنبش انقالبی )افغانستانی
ھ انترناسیونالیستی، خانواده اش و مردمی ک

 .گویم بھ نوعی او را می شناختند تسلیت می
ھمراه با تشکیل سازمان زنان ھشت مارس 
و حضور علنی آذر درخشان در میدان 

مبارزه طبقاتی، روشن بود زنی آزموده  
چون جنگجوی تمام وقتی در حال مبارزه 

سرباز تمام وقت . علیھ ستم جنسی است
انقالب بودن برای یک زن، بھ ویژه اگر 

ج کرده باشد، تنھا زمانی میسر است ازدوا
کھ  بتواند بھ شکلی موثر با نھاد خانواده 
تعیین تکلیف کند، توانستھ باشد اتوریتھ 

قدرت آذر . مردی را بھ نوعی شکستھ باشد
بھنگام گالویز شدن با سیستم مردساالر و 

 .مدافعان آن بخشاً ناشی از سبکبالی او بود
اری یازده سال جنگ و گریز علیھ بیم

افسار گسیختھ ی سرطان، تحمل زخم ھای 
  متوالی چاقوی جراحی و بمباران شیمیائی و 
  پرتوی در عین حال مبارزه ی ماھرانھ علیھ 

  
مرتجعین مردساالر بومی و جھانی، خود 
حکایت ھا از تشکل و رفاقتی ریشھ دار 
. برای رھائی از بختک مردساالری می کند

ادامھ ی چنان مبارزاتی در این زمانھ کھ 
ھرچیز اسیر و زبون روابط کاالئی است 
 . بدون داشتن رفقائی متحد باورکردنی نیست
 تاکید آذر بر کمونیست بودن در زمانھ ی
جنایات بنیادگرایان بومی و امپریالیست ھا و 
تالشش برای شرکت در جمعبندی از تجارب 
پرولتاریا و سھم دادن برای تصحیح و 
ارتقاء نگرش پرولتاریا در زمینھ ستم جنسی 

  . شورانگیز و الھام بخش است
آذر در کنار زنان مبارز سرشار از امید و 
انرژی می شد و خود عاشقانھ برای اتحاد 
جنبش زنان بھ حول خطی پرولتری فعالیت 

 .می کرد
آذر در زندگی و مرگش خرافھ ی مذھب 
را بھ چالش گرفت و صدای اعتراض زنان 
ایران علیھ مرتجعین جمھوری اسالمی و 

چھ پرشکوه . حامیان امپریالیست اش شد
بود حمل پرچم سرخ لبریز از دلنوشتھ ھای 
دوستان اش با غرش سرود انترناسیونال 
در روز وفات اش ھمراه با بسیاری از 
دوستداران کمون بھ مناسبت گرامیداشت 
مبارزین کمون پاریس در قبرستان پرل 

  .الشز
 !عزیز دل

 ات آذر بینم می
در زنان پرولتر کھ گیسوان آتشینت را 

 بافند می
و در  طنابی باشد مرگ مردساالری را،

 گر دختران شورش
 کھ با نامت سنگرھای عصیان بھ پا

 کنند می
کھ با نگاھت جنبھ ی زنانھ  و در مردانی
  بینند خود را می

    ناهید بهمنی     »
 !ای انسان خوب، آذر عزیز  بدرود

با کمال تاسف خبر مرگ مبارز خستگی 
ناپذیر، تالشگر حقوق زنان و انسان شریف 
و صمیمی آذر درخشان را امروز از طریق 

خبر شوک آور بود و مرا . رسانھ ھا شنیدم
آذر را از اواخر . در سوگ عمیقی فرو برد

میالدی از طریق فعالیت ھای  ٩٠دھھ 
جمعیت مبارزه برای آزادی زنان " مشترک 

 .  شناختم" مارس ٨سازمان "و " انایر
شخصیت آذر و خصوصیات انسانی اش در 

و  خاطراتپیشبرد کار مشترکمان ھمواره 
  گذشتھ ھای شیرینی را برای من بھ جا 

  
آذر انسانی سخت کوش،  .گذاشتھ است

تالشگری بی امان در راه آزادی و رھایی 
زن و دارای خصوصیات انسانی واالیی بود 

جان خریدن درد بیماری بی غم بھ ی رعل. 
رحمش ھمیشھ انبوھی از شکیبایی و چھره 

از آن جملھ انسانھایی . ای مملو از امید بود
شعبده بازان لبخند در شبکاله "بود کھ شاملو 

 .توصیف شان می کند" درد
فقدان وجود آذردرخشان را بھ خانواده و 

مارس  ٨بھ فعالین سازمان  زفرزندانش و نی
یاد آذرعزیز و سنت ھایش . تسلیت می گویم

 در بھ ثمر رسانیدن آرمانھای انساندوستانھ
       .پایدار

  ٢٠١٢ماه مھ  ۶   

 مهری زند    »

جنبش فمینیستی ایران،کمونیستی پیگیر و 
 جنبش کمونیستی، فمینیستی خستگی ناپذیر

و  ھا شاد آذر با شادی انسان .ازدست داد را
ھا  انسان برد و شکوفائی از رنج آنان رنج می

عشق بھ عدالت اجتماعی و .جست را می
   .برابری و آزادی در عجین شده بود

آذر، بھ جدائی دین از دولت و برچیدن 
بساط جمھوری اسالمی، بعنوان اولین گام 

  .تحقق حقوق زنان باور داشت

  مهستی شاهرخی »

  آذر دیگر نمی خندد

صبح یکشنبھ خبر را در سایت 
از روزھای گزارشگران دیدم، و عکسی 

پس آذر دیگر نفس نمی کشد، . بھروزی آذر
پس دیگر آذر نمی خندد، پس دیگر آذر نمی 
خنداند، پس دیگر آذر نیست، پس رفتھ است 

آذر را نمی شد باور کرد کھ . برای ھمیشھ
آذر را، از روزی کھ شناختمش . رفتنی است

سرطان داشت و گھ گاه با عقربی لمیده در 
نیش اش می زد و بدن، عقربی کھ مدام 

جابجا می شد، با این ھمھ بود و می ایستاد و 
. می خندید و می خنداند و حاال دیگر نیست

امروز صبح دیدم، رزا احساس و نظر و 
برخورد و نگاھش را در مورد آذر نوشتھ 
کھ خوب کاری کرده است و جدا از مسایل 
حزبی باید بھ آذر نگریست، از انسانی کھ 

نفس ھم نمی کشد، رزا بود و حاال دیگر 
روشن از آذر درخشان، زنی کھ وجود 
عقربی در تن، خنده را از لبانش گرفت و از 

 .نزدیک می شناختیمش نوشتھ است
نکتھ مھم آذر، نرمی رفتار و سلیس بودن 
زبانش بود کھ خیلی ساده و راحت ارتباط 
برقرار می کرد و شاید این خصلت آذر از 
آنجا برمی خاست کھ با زنان و خانواده ھای 

 یا کارگر و فقیر در تماس بود و  روستایی
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دنیای ساده ولی شیلھ پیلھ آنھا را می شناخت 

و سادگی را از کوھپایھ  و یا شاید این روانی
ھای لرستان و از راه ترکیھ تا آلمان و 
سرانجام بھ پاریس کشانده بود و با خود حفظ 

  .کرده بود
آذر در زمینھ موضعگیری خود در برابر 
رژیم روشن و درخشان بود، او نتوانستھ 
بود مرگ برادر جوانش را ببخشد و مانند 
برخی از مھره ھای پر ھیاھوی جنبش بھ 

ھر زنان، بھ یکی از مزدور دولتھای ظا
بیگانھ در جھت سرکوب مبارزات زنان و 

  .و زحمتکشان تبدیل شود ستم دیدگان
روشنی آذر در ھمین جا بود کھ خیلی  

درخشان و با طنزی غریب، مسایل را می 
شکافت و راز نگفتھ را با کمترین کلمات و 

 مقاالتش. نکتھ سنجی بسیار برمال می کرد
 شت مارس گویای طنز غریبدر سایت ھ

 آذر در افشای حربھ ھا و حقھ ھای رژیم
  نکتھ جای طنز و. جنایتکار ھزارچھره است

دیگر کیست کھ . بینی اش خالی می ماند 
خود «و یا » ھووھای مھاجرانی«بیاید و از 

بنویسد؟ جایش آذر » را کشتاندن زھراھا
 .درخشان خالی می ماند

اما می شناخت من از آذر محدود است، 
دانم کھ اگر آذر می توانست مستقل باشد و 
مستقل عمل کند، یعنی این سر سپردگی 
رایج حزبی را نداشت، برای ھمھ ما، 
منظورم از ما، امثال من یا رزا است، زنانی 

حزب، زنانی -نچسبیده بھ پستان مادر
نچسبیده بھ پستان منافع مادی و یا شخصی، 

و زنان  زنانی در آرزوی رھایی ستمدیدگان
از ھر گونھ قید و ستم و استثمار، حضور 
آذر می توانست غنیمتی روشنگرانھ و مفید 

در ھر حال فقدان آذر، برای ھمگی . باشد
چھ آنان کھ با او ارتباط حزبی داشتند و . ما

چھ آنان کھ آذر را، آنگونھ کھ بود می 
شناختند و رنج او را ارج می نھادند، ضایعھ 

 .ایست عظیم
ردناک این است کھ آذر از لحاظ نکتھ د

روحی فعال و محکم و استوار بود اما 
جسمش توان نداشت تا از زھر آن عقرب 

آن سرطان . مرگ آفرین خالصی یابد
وحشتناک در درون پیکر آذر، مانند آن 

ھر دو با ھم زھر بھ کام . رژیم مرگبار بود
فیلم . آذر ریختند و خنده را از لبانش گرفتند

یمایی کارزار را نگاه می کردم و اولین راھپ
مصاحبھ آذر را، چگونھ می شود حدس زد 
کھ در آن لحظھ، عقربی دارد از درون بھ او 

زد و با این ھمھ او بھ راه پیمایی  نیش می
 !آمده است و با این ھمھ ھنوز ایستاده است

 .گویم فقدان آذر را بھ ھمگی تسلیت می

  .یادش گرامی و راھش پایدار

  
  لیال دانش   »

 بھ یاد آذر درخشان

در دوران کوتاه آشنایی ام با آذر او را زن 
ثابت قدمی یافتم کھ موفق شده ھر آنچھ از 
/ حکومت سرکوب و تبعید و فرھنگ پدر

مرد ساالر بر او رفتھ را بھ بن مایھ 
او در . شخصیتی استوار و مبارز تبدیل کند

سال ھای بیماری با اتکا بھ ھمین تنھا 
ھ زندگی اش توانست شوق زندگی را سرمای

ذر از آ. در پیکر بیمارش فروزان نگھدارد
آن دستھ زنان کمونیستی بود کھ مبارزه 
برای رھایی زن نھ تنھا در اھداف 
استراتژیک کھ در ساده ترین عادات 
روزمره ھم از دایره دید و درکش پنھان 

یادش برای ھمیشھ زنده خواھد . نمی ماند
   .ماند

  ٢٠١٢می 

  نظام جاللی   »

 آذر درخشان یادش گرامی باد

، فعال )مھری علی مالیری(آذر درخشان 
پیگیر و رادیکال جنبش زنان و از 

گذاران سازمان زنان ھشت مارس و  بینان
، )م ل م( کادر حزب کمونیست ایران

، پس )خرداد ۶(مھ  ٢۶سحرگاه روز شنبھ 
سال مبارزه با بیماری سرطان در  ١١از 

مان  بیمارستانی در شھر پاریس از میان
 .رفت

آذر درخشان کمونیستی مبارز و خستگی 
ناپذیر بود کھ تمام زندگی خود را تا آخرین 

با اینکھ .لحظھ مرگ صرف مبارزه کرد
سال گذشتھ درگیر بیماری  ١١رفیق آذر در 

بود اما ھر جا کھ مبارزه ای جدی برای 
 حقوق زنان و مبارزه با سرمایھ داری
جھانی و جمھوری اسالمی در جریان بود 

آخرین باری کھ  .رفیق آذر نیز آنجا بود
رفیق آذر را دیدم درتظاھرات و برنامھ ای 
در مورد دفاع از حقوق زنان در بلژیک بود 
کھ بھزاد کاظمی ھم یادش بخیر کھ او نیز 

 .ھنوز زنده و فعال در آنجا شرکت داشت

ن آری رفیق آذر نیز بھ خیل تبعیدیا
کمونیستی پیوست کھ پیش از این در خارج 
از کشورجان سپردند ولی تسلیم جمھوری 

 .اسالمی نگشتند

  .ھایمان زنده باد یادش گرامی و در خاطره

  
  مادر یکی از رفقای آذر   »

  پیامی از سوی مادر یکی از رفقای آذر

اش اگر پایان یافت                  ی ھستیافسانھ
 .بھ پایان نرسیدخوشنامی و عزتش 

ی شیرینی اولین بار کھ دیدمش چھ لحظھ
پاکی و صداقت در نگاھش و نفوذ کالم  .بود

تصمیم گرفتم . در بیانش ھمھ بھ ھم آمیخت
در جوار اطاقش جایگاھی داشتھ باشیم تا از 

بعد از دو روز  .مصاحبتش بیشتر لذت ببرم
آشنائی این ھمھ گرمی کالم از کجا، مایھ 

  گرفتھ؟
ھا  او از سرزمین گرم خوزستان سخن آری

با . گفت و معلوم گشت اھل دزفول است
اش آھنگی را خواند کھ صدای دلنشین

چرا کھ . سراپای وجودم را بھ آتش کشید
ھای بسیار دور برد با کولھ باری مرا بھ سال

ساعتی از  ۴٨حدود . گشت از خاطره ھمراه
مان گذشت دانستم کھ دردی  آغاز آشنائی

او برایم . دھد ه او را سخت آزار میجانکا
مقاومت خواھم کرد، با این پدیده  :گفت
چھ درست . جنگم تا تسلیمش نشوممی
تر از دیدمش شادابھمچنان کھ می. گفت می

ھا ھمھ حاکی از امید و  حرف. زمان قبل بود
با مطالعھ و نوشتن مقالھ  .امیدواری بود
اد بھ ی. بھ او انس گرفتھ بودم. سرگرم بود

ام را در خانھ ھای زندگیدارم شبی از شب
در ھمان اطاقی کھ جایگاه او . او خوابیدم

در تخت خوابی کھ او با افکاری . بود
. نامش آذر بود. رساندمتفاوت بھ صبح می
گفت و از زنان کھ می .چھ گویا بود اسمش

از ظلم و ستمی کھ بر این قشر در جامعھ ما 
وئی کھ االن شد گ رفتھ یک پارچھ آتش می

در جمع میلیونی ایستاده از سینھ فریاد 
چھ . »اف برشما حکومتیان«آورد کھ برمی

این نازنین . ظلم مضاعفی را روا داشتید
توانست در وطن باشد و بخش صبور می

عظیمی از ھموطنانش را کھ نیازمند او 
بودند راه گشا باشد و فریاد برآورد این 

پر تحمل زندگی برای ما زناِن صبور و 
افسوس و آه او در . پایگاھی نخواھد داشت

  . میان ما نیست
چھ بھ جا گفتھ زنده یاد منوچھر آتشی از 

  :ی جنوبخطھ

ھزار تیر یکی کارگر نشد از مرگ شکستھ  
  .باد کمانش بدین نشانھ زدن

 روانت شاد آذر عزیزمان
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  فرشته بهاری   »  

  ردمُ آذر ن
  .کردمرگ را برای او باور نخواھم 
آذر . در میان ماست و ھمیشھ خواھد بود

  .جاودانھ شد
رھنمودھا، تئوریھا و مبارزات خستگی 
ناپذیر کمونیستی اش در جنبش کمونیستی، 
جنبش زنان ایران و مبارزات پرولتری 

  .ھمان خواھد بود چراغ را
باید بیاموزیم کمونیستی انقالبی چون آذر؛ 
بھ راحتی بدون زحمت و ھزینھ درخشان 

او با آگاھی، تالش و زحمت پیگیرانھ، . نشد
شجاعت، سازش ناپذیری در برابر دشمن، 
گذشتن از منافع شخصی و پایداری بر 

اش  یاصول و آرمانھای انقالبی و کمونیست
  ".درخشان"شد چنین " یآذر"بود کھ 

  و پر رھرو گرامیراھش 
2012 may29  

  فیروزه از تورنتو»

 بیاد رفیق آذر درخشان
شاھد بالھای درخشان گشوده . دیدید رفیقان

اش کھ برفراز تاریک و گاه روشن خأل 
رھبری جنبشی بس توانا و کلیدی در اوج 
فرود تاریخ مبارزات زنان بھ پروازی بلند 

با اندک رفیقانی، یار رھبری فکری . در آمد
خستگی ناپذیر ھمھ . و عملی جنبش زنان شد

حرکت سدھای محکم و ایستاده در مقابل 
عظیم تاریخی جنبش زنان را صبورانھ با 
دوستان ناروشن، و قھر آمیز با دشمنان 
مرتجع رھائی زنان یکی پس از دیگری 
شکست و کارزاری چنان فراموش نشدنی 
براه انداختند کھ دیگر امروز این آذر 
برافروختھ را ھیچ تاریکی خاموش نخواھد 

 . کرد
بھ پشتوانھ دانش تاریخی و آگاھی 

کسیستی سازمان زنان ھشت مارس را مار
بھ عنوان اولین سازمان دمکراتیک و 
انقالبی دوران اخیر تئوری مبارزه رھائی 
بخش زنان را در وسعتی جھانی، پرچم این 
جنبش شد و با آن ھزاران ھزار فانوس 
آذرین برافروخت کھ دیگر سر خاموشی 

اما چنان کھ ھمیشھ چنین بوده ، وقت . ندارد
 . رسیدرفتن فرا 

ھای گشوده درخشان بعد از سال ھا  بال
جدال با بیماری مرگبار سرطان در میان 
. آذری خود از برافروختگانش بود نشست

اما کیست کھ نداند ققنوس وار از خاکستر 
آنچھ کھ . خویش ھمواره بھ پرواز خواھد آمد

  یادش . ھرگز فراموش نمی شود پرواز است

 
. ش پر ره روھمیشھ تازه خواھد ماند و راھ

ھای دوری از آذر درخشان  از ھمھ دلتنگی
یار و رفیق ھمھ زنان رنجدیده و خصوصأ 
کارگران و زحمتکشان کھ دیگر حاضر بھ 
تن دادن بھ ستم جنسیتی و نابرابری ھای 
ناشی از جامعھ طبقاتی نیستند، پرچمی یگانھ 
بدست می گیریم تا راھش را تا پیروزی 

   .نھائی ادامھ دھیم
 ٢٠١٢ون ج ۵

  

 ناهید   » 

با قلبی ماالمال از اندوه و درد، از دست   
مھری علی ( دادن آذر درخشان عزیز

را بھ تمامی رفقا و خانواده عزیز ) مالیری
و گرامیش و ھمھ زنان ھمرزم این عزیز 

قلبش برای  بزرگوار را کھ ھمواره
تپید را تسلیت  رھاییزنان جامعھ می

رفیق آذر درخشان و ھمانطور . ..گویم می
 :گوید در گفتگویی با یکی از یارانش می

ھدف دراز مدتم کمونیسم است ولی ھدف "
کوتاه مدتم در مبارزه با سرطان زنده ماندن 
تا روزی است کھ سقوط جمھوری اسالمی 

 ...را ببینم
ھای این  نھیم بر اندیشھ ما نیز ارج می

راه و اھدافش یاد   عزیز و با ادامھ دادن
 .داریم را گرامی می عزیزش

  

  سوسن بهار   »

 !یاد آذر ھمیشھ زنده می ماند
آذر درخشان، دیگر در میان ما نیست، اما 

ی  یاد او و فعالیت ھایش، درخشش صمیمانھ
جدیت و پیگیری او در امر ذات انسانی او، 

رھایی انسان، در یادھا، سالھا و سالھا 
آذر را از نزدیک نمی  .زنده خواھد ماند

شناختم، با او چون بسیاری دیگر در تماس 
نزدیک نبودم، اما برای او و صمیمیت و 
صداقتش در امری کھ پیش روی خود قرار 
داده بود ارزش و احترام خاصی قایل بوده و 

آذر انسان زیبایی بود کھ فارغ . خواھم بود
از اختالف نظر و عقیده می توانستی با او 

و ھم قدم شوی، مسایل را فراتر از ھمکالم 
ھا می دید و بھ آنھا می پرداخت،  کلیشھ

عاشق زندگی بود و برای زنده ماندن می 
جنگید، زنده بودن و تالشش غیر قابل انکار 

 .است
وقتی کھ در تظاھرات برای مسایل مصر 
: در پاریس او را  مالقات کردم و بھ او گفتم

باالخره چھ خوب کھ من موفق شدم شما را  
ای سوسن  تو مرا دیده: ببینم، صمیمانھ گفت
  ام، فقط  ماه ھا بعد او  جان، من عوض شده

  
را بھ خاطر آوردم، دختری جوان بلند قد و 

با شنیدن . آه کشیدم. صمیمی در میز کتاب
خبر از دست رفتنش ھم آه کشیدم اما، بھ 

اش،  یادش لبخند میزنم برای  تالش بی وقفھ
ایش ھر زمان کھ جان لنون برای صدای زیب

  :را بشنوم و ھر وقت کھ زمزمھ کنم
But I’m not the only one  

 ی را بھ ھمھ غم دیگر در میان ما نبودنش
می  صمیمانھ تسلیت دوستان و ھمکارانش

      .گویم
   ٢٠١٢مھ  ٣١

  حسین بهادری   »

بی شک خبر در گذشت رفیق اذر برای 
جنبش تمام انسانھای آزادیخواه، زنان و 

یاد او ھمیشھ در .کمونیستی سخت است
 .خاطره ھا زنده خواھد بود

  یادش گرامی                                

   ساسان دانش  »

 .در سوگ آذر درخشان
و آتشی  اخگری از جنبش زنان خاموش

 .در اندرون مبارزان شعلھ ور شد
بھ درازای تاریخ، انسان برای رھایی 

نظام ھای حکومتی  خویش تالش کرده است،
نیز برای چپاول جھان، ستم بر زنان را صد 
چندان رواداشتھ اند، اما بھ موازات این 
ستمگری، زنان آزاده از اعتراض گری 
فرونکاستھ اند و حقوق خویش را فریاد 
کشیده اند و تا برابری انسان ھا این نبرد 
تداوم خواھد داشت و ھمواری این مسیر پر 

وزمره ی زنان و سنگالخ با کوشش ر
مردان آزادیخواه میسر گشتھ است و 
درخشانی این راه، مبارزات آذر درخشان 

فعاالن کارزار زنان، امروزه . نیز ھست
روز سوگوارند و مقاومت آذر و آذرخش 

 .ھای تاریخ را فراموش نخواھند کرد

  یادش گرامی باد و راھش درخشان تر

 الدن داور  »

 مارس  ٨رفقای عزیز سازمان 
  درگذشت رفیق آذر درخشان را :با سالم

 بھ شما و ھمھ انسانھای آزادیخواه و زنان 
مبارز و ھمچنین بھ خانواده ایشان تسلیت 

  . می گویم
    یادش گرامی باد

  سازمان رھایی زن ـ کلن
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 انیس. ا   »

 !آذر ــ آزاده زنی از تبار انسان
در آخرین لحظات شب بود کھ بھ نحوی 

تصادفی، از درگذشت رفیق آذر کامال 
درخشان، با خواندن یادداشت مختصری بھ 

بھ " صبا راھی"ھمین مناسبت کھ توسط 
گسیل شده بود، اطالع ) بابا(آدرس رفقای 

این خبر ناگوار، ھرچند کھ خیلی . یافتم
ناگھانی و غیر مترقبھ ھم نبود، برای من 

 .بسیار تکان دھنده و بغایت دردناک بود
بل در جریان یک سمینار چند سال ق

بمناسبت یادبود از قربانیان ترور جمھوری 
اسالمی موسوم بھ کشتار جمعی زنذانیان 

بود، کھ برای اولین بار از  ۶٧سیاسی سال 
بیماری جانکاه آذر و آنھم از زبان خودش 

 او کھ با نگرانی و حیرت از بیماری . شنیدم
رفیق (ناگھانی زنده یاد مینا حق شناس 

کرد، در کمال  برایم تعریف می) نسرین
آرامش و خونسردی خاطرنشان ساخت، کھ 

ھاست با ھمین بیماری  خود او ھم سال
 !باید دست و پنجھ نرم و جدال نماید می

از طریق رفیق نسرین بود کھ با رفیق آذر 
ھم آشنا شده و این آشنایی با ھمین سمبل 
ھای مبارزه و مقاومت، طی سالیانی دراز، 

ن استواری از یک ھمرزمی رفیقانھ بر بنیا
در اکسیون ھا . انقالبی بارور گردیده است

یا مناسبت ھای سیاسی متعددی ھمچون 
ھا و تظاھرات بود کھ  سمینارھا، گردھمآیی

ھمواره با آذر تالقی نموده و بھ حرف ھا و 
ھای او با عالقمندی و اشتیاق وافر  سخنرانی

ھرات باری ھم در یک تظا. گوش فرا میدادم
اعتراضی در واکنش بھ سفر سردمدار وقت 
دولت جمھوری اسالمی بھ برلین، چھ بسا 
 شاھد خشونت عریان ابزار ھای سرکوب
امپریالیستی و در نتیجھ، بازداشت آذر توسط 

  .آلمان بودملیس پ
آذر از چھره ھای محبوب، متبارز و 
درخشان جنبش زنان آزادیخواه و انقالبی 

بعنوان یک زن رزمنده اگر آذر  .بود
انقالبی، عمیق ترین درد و رنج و انسانی 

طلبانھ نیمھ بیشتر جامعھ  ھا حق ترین خواستھ
را با آگاھی و درایت نمایندگی، و پرچم 
پراھتزاز آزادی و برابری میان زن و مرد 
 در تمامی شئون زندگی را برافراشتھ نگھ

بمثابھ یک زن کمونیست بنیادی میداشت؛ 
ه آل ھای بشریت مترقی را با ترین اید

داعیھ برحق برپایی جامعھ و جھان انسانی 
فارغ از ھرگونھ ستم، اجحاف، استثمار، 

در خویشتن خود ... تبعیض، نابرابری و 
 پرورانیده، و با گزینش سالح رزم انقالبی

  طبقاتی، در راستای نیل بدان، مجدانھ با 

 
 .کرد استقامت و پیگیری مبارزه می

چنین دورنمایی بوده است کھ فقط با  
بر داعیھ متعالی آزادی " تمرکز"برایآذر، 

زن بعنوان شاخصی اساسی از پراتیک 
اش، مفھوم گردیده و عینیت  اجتماعی

ترین وجھ   یافت؛ و این رویھمرفتھ عمده می
تمایز آذر را با آن سنخ از جماعت زنان 

آرمان آزادی زن و ساخت، کھ  رزمنده می
را، در تنگنای حل تضاد   تحقق عملی آن

 .سازند جنسی محصور ساختھ و می
آذر بھ این ایده داھیانھ عمیقا باور داشت 
کھ اگر انسان محصول اوضاع و مناسبات 
محیط اجتماعی میباشد، الزم است کھ پیش 

در پرتو . از ھمھ، محیط را انسانی کرد
ھمین آموزه ژرف و پربار مادی تاریخی و 

د ھای آن بود کھ آذر تمکین عملی بھ رھنمو
 !ھماره درخشیده و حقا کھ درخشان شد

برخالف عبارت پردازی ھای خودخواھانھ 
عمل از ھر  و بی محتوای قافیھ بافان بی

ای، آذر نمونھ بارزی از  رسالتمندی،  نحلھ
تعھد و ایثارگری انقالبی بوده و بر چنین 

ای، وحدت دانستن و عمل کردن را  زمینھ
ساخت، و  ن خود متحد میھمچنین در خویشت

گفت، ولی بیشتر عمل  بسا کھ کمتر می چھ
آالیش، صمیمی  او بسیار ساده، بی. کرد می

ھای نکوھیده  آن، از منش و مزید بر
 .بورژوایی مبرا بود  اندویدوآلیسم خرده

آذر مبارزی بود از نسل درد و رنج، نسل 
" درد و رنج"عصیان و انقالب؛ او ثقالت 

بعد و مفھوم فردی و را در ھر دو 
اجتماعی، سالیان متمادی در خویشتن 
خویش حمل، و در ھریک از ھمین دو 
عرصھ، مظھر درخشان مبارزه، مقاومت و 

دریغا کھ یورش بی وقفھ و . پایداری بود
ممتد یک بیماری جانکاه، تومار زندگانی 
پربار او را در غایت قساوت و بی مروتی 

زودرس و درھم پیچیده و سرانجام، مرگ 
 نابھنگام نیز بیش از این مجال نداد، تا او
شاھد زنده تحقق بسا از آرزو ھای بھ ثمر 

 !نرسیده انسانی خود باشد
 !باری، آذر بھ جاودانگی پیوست

میرند،  یھمھ م"بقول رفیق مائوتسھ دون 
مرگ  ؛..."ھا یکسان نیستند  ولی ھمھ مرگ

 ھایی از ساللھ ــ نسرین ھا و آذر ھا ــ آدم
تردید برای  شان، بی بگونھ زندگانی پربار

ھا منبع الھام، مقاومت، پیگیری و  بسیاری
 .پایداری بوده و خواھد بود

ھنوز ھم ھمان کلمات شمرده و بغض آلود 
آذر درخشان در گوشم طنین انداز ھستند کھ 
در مکالمھ تلفونی بھ مناسبت درگذشت 

شناس ــ رفیق  مان مینا حق ھمرزم انقالبی
  کھ با  او در حالی. ین ــ بھ زبان آوردنسر

 
یک تلخی جانکاه خبر درگذشت نسرین را 

کرد، با صفای دل و روان یک  مخابره می
یار انقالبی متعھد و وفاکیش، براین 

نھاد، کھ آخرین مراسم  ضرورت تأکید می
وداع او را بایستی طوری باشکوه برگزار 
کرد، کھ سزاوار مرگ و زندگی با شکوه 

 .بی او باشدانقال
آذر ھمواره و تا آخرین رمق بھ تعھدات 
خودش وفا داشت، و اینک بر یاران با وفای 
اوست، کھ با یادبود، با پایداری و پیگیری 

 !راه و آرمان او، وفا بعھد نمایند
ترین مراتب  با اغتنام فرصت عمیق

ھمدردی و غم شریکی خودم را با خانواده 
زبی و رفیق آذر درخشان، با رفقای ح

سازمانی آذر و باقی دوستان و عالقمندان 
رفیق فقید ابراز، و بدینوسیلھ برای ھمھ 

 .گویم تسلیت می
رفیقی کھ از "آذر ھم بگونھ نسرین، 

آغوش زمانھ رفت، تا در بستر زمان 
نام، یاد، راه و رزم شان  !"جاودانھ بماند
 !جاودان باد

  ٢٠١٢اول جون 

  کتایون   » 

 رفتی و رفتن تو آتش نھاد بر دل  

 از کاروان چھ ماند جز آتشی بھ منزل

جان با سایت زنان ھشت مارس، با  آذر
کتاب زنان سال صفر، با کارزار زنان و 
صدای نوید دھنده و خوش آھنگت در 

ھای رھایی و در آخر، پیامت در بستر  ترانھ
بیماری برای  نشست زنان کمونیست و چپ 

 .ترا شناختم ٢٠١٢ل ایران در آپری
 تو بھ زبانی شیوا و ساده ھمھ رنج و ستم
مضاعفی را کھ بر ما زنان رفتھ و ھمچنین 
افق و راه برون رفت از این مسائل را بھ 
رشتھ تحریر در آوردی و چھ زیبا و  
پرتوان تا آخرین لحظھ زندگی ات بھ مبارزه 

 .ادامھ دادی
تو . آذرجان تو رفتی و دل ما غمین شد

رفتی و با رفتنت کولھ باری سنگین بر دوش 
بھ یقین می توان گفت  .تک تک ما نھادی

ھای ناب  گرچھ تو رفتی ولی با اندیشھ
ھایی کھ در این راه  و ره توشھات  انسانی

برای ما گذاشتی آذرھا در راه مبارزه برای 
ھمچنین جنبش زنان  رھایی انسان و

پروراندی تا در نبود تو راھت را بھ 
 .انجام رسانندسر

تو با عمر کوتاھت بھ ما آموختی کھ در  
 وزندگی ھر چند کوتاه می توان ستاره شد 
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 .درخشید ھمچون آذر درخشان

تو با صبوری و قوی بودن در مقابل درد  
شود  جانکاه بیماریت بھ ما آموختی کھ می

ھمچون مبارزه علیھ ستم جنسیتی، بھ مبارزه 
علیھ بیماری و ھر آنچھ کھ لذت زندگی 

 . گیرد بھ پا خاست انسانی را از ما می
ات در دوران  تو با روحیھ وصف ناشدنی
ریختن شود با گ بیماری بھ ما آموختی کھ می
ای کوتاه، از  از درد ھر چند برای لحظھ

 :زندگی لذت برد چرا کھ

 زندگی زیباست   

 ای زیبا پسند

 زند ه اندیشان بھ زیبایی رسند

 آنقدر زیباست این بی بازگشت

 ...کز برایش می توان از جان گذشت

  ھمیشھ بھ یاد تو ھستیم آذرجان
  

  جابر کلیبی -پروانه قاسمی   »

 !درخشان گرامی بادیاد رفیق آذر 

بدون تردید با فقدان رفیق آذر، جنبش 
کمونیستی و انقالبی ایران یکی از 
. رزمندگان پایدار خود را از دست داده است

این واقعیت برای رفقای حزب کمونیست 
مائوئیست ایران نیز  - لنینیست -مارکسیست

 . رود ضایعھ ای بزرگ بشمار می

ست با این ھمھ جای خالی رفقای از د
رفتھ را نیروھای جوان و پرشور دیگری 
پر خواھند کرد و این دیالکتیک تاریخ 

 . مبارزه طبقاتی است

یاد و خاطره آذر درخشان را در تشدید 
  !مبارزه علیھ نظام سرمایھ داری زنده کنیم

  ٢٠١٢ماه مھ ٢٧   

  جمیله »

 . خبر بسیار سنگین و ناگوار بود

  از میان با دل پر درد رفتن آذر بسیار عزیز

  مان را بھ شما و تمام فعاالن جنبش زنان و  

  .چپ تسلیت می گویم

 !یادش ھمیشھ زنده باد

 
امیر   و شهرزاد مجاب »   

      حسن پور

  دوستان، یاران، رفقا،
غم از دست دادن آذر را باید بھ نیروی 

مانند آذر زندگی را در  .مبارزه تبدیل کنیم
مانند آذر  .مبارزه برای رھایی جستجو کنیم

گیری  از یاد مانند آذر .ای آرام نگیریم لحظھ
روزی را  .نو سازی زنده شویم و انتقاد و
کھ آذر  حدود ده سال پیش، آوریم، بھ یاد می

از راه دور تلفن کرد و بعد از سالم و 
 یک کار فوری دارم،« :احوالپرسی گفت

وقتتان را زیاد  دانم سرتان شلوغ است، می
صدایش شعف و کنجکاوی در  .»گیرم نمی

ای  از تورنتو نامھ« :ادامھ داد شد و شنیده می
 .و انتقاد کرده بھ نشریھ ھشت مارس رسیده،

خیلی خوشحالم از توجھی کھ بھ نشریھ شده 
 .و مشتاقم کھ با نویسنده نامھ صحبت کنم

آذر » شناسید؟ شما این شخص را می
ی نامھ بھ بحث  خواست تلفنی با نویسنده می

زد و از انتقادی کھ کرده بیشتر یاد بپردا
ی ما باعث شد کھ  سکوت و خنده .بگیرد

 اسم مستعار حدس بزند کھ نویسنده از
استفاده کرده و بزودی فھمید کھ نامھ را امیر 

  .نوشتھ بود
ی پراتیک  و کردار آذر نمونھ رفتار

ھا و  سخنرانی ھا، در نوشتھ. انقالبی بود
برخورد ھایش گسستی را در  مصاحبھ

و  بینیم، کمونیستی بھ نظام پاتریارکی می
آرامی، غلیان و شورش  ھمھ جا او را در نا

توان ھمھ جا احساس کرد کھ  می. یابیم می
  .»!شورش روا است« :گوید می آذر

از  چھ در بودنش و چھ در نبودنش،
  .زندگی آذر الھام بگیریم

  خسرو شهریاری  »

 .ماستبھ یاد آذر درخشان کھ ھمیشھ با 
   !آذر عزیز

قرار گذاشتھ بودیم کھ شکسپیر بخوانیم و با 
تو و گیسو سفری دراز داشتھ باشیم و 

  .ھای ھیمالیاصعود کنیم بھ کوه
ھای ھیمالیا صعود نکردیم اما، بھ کوه

ی عشق و پایداری، انگیزه صعود تو بھ قلھ
  .ھای ھر رھروی است در صعود بھ قلھ
خندان، : تصویر تو ھمیشھ با ماست

      پرتوان، امیدوار و صبور

 ٢٠١٢ژوئن  5      

  
  آناهیتا رحمانی  »

آذرعزیزم، رفیق، معلم و راھنمای مھربان 
و دوست داشتنی ام را از دست دادم، از 

مھری علی ( آذر درخشان. دست دادیم
ستاره درخشانی کھ در دل سیاه ) مالیری

کرد و شعلھ ھای  شب پرتو افکنی می
زندگی، عشق و امید را در  فروزان شور

اعماق ظلمانی و درد آلود دوران شکست 
 .ساخت از بین ما رفت شعلھ ور می
در  ٢٠٠۵من آذر را در سال  اولین بار

چھره خندان و . پاریس مالقات کردم
 درد نداشت اگرچھ از مھربانش نشانی از

انگشتانش بھ دلیل شیمی درمانی چرک و 
بالفاصلھ . داشتو درد فراوان  مدآ خون می

توانی برای تایپ  گفت چھ خوب شد آمدی می
کمتر از چند . نوشتھ ھایم بھ من کمک کنی

دقیقھ متوجھ شدم کھ با زنی بسیار ویژه 
سراسر اتاق کوچکش مملو از . روبرو ھستم

کتاب و جزوه بود و یادداشتھایش روی 
رختخوابش و روی زمین در اطرافش 

وجودت نفوذ  نگاھش تا اعماق. پراکنده بود
او نھ تنھا بدقت حرفت را گوش . کرد می
داد بلکھ حتی کلمات گفتھ نشده را نیز از  می

   .خواند درون ات می
زنی از تبار کالرا زتکین و روزا 

  . لوگزامبورگ
تبار زنان سال صفر، زنان  زنی از

  .۵٧کمونیست انقالب 
گرا کھ برای ساختن  آذر، زنی آرمان

فارغ از ھرگونھ ستم و جھانی دیگر، جھانی 
او از درون . جنگید استثمار و تبعض می

ھمواره متاثر  انقالب برخاستھ بود و
دستاوردھای درخشان انقالبات    از

دیده بود چگونھ با  او کھ .سوسیالیستی بود
پیروزی سوسیالیسم در ابعاد میلیونی 
مسئلھ اعتیاد و فحشاو گرسنگی رخ بر 

برای حل    ھای عظیم بندد و پیشروی می
برای حل  .گیرد ستم جنسی صورت می

او . اندیشید نھایی مسئلھ زن بھ کمونیسم می
کشان و از دل انقالب  کھ از درون زحمت

برخاستھ بود ھم طعم تلخ فقر و تبعیض  ۵٧
ه آسای زرا چشیده بود و ھم قدرت معج

توده ھای بپاخستھ را بر علیھ سلطنت دیده 
پوالدی گونھ قدرت چدیده بود کھ . بود

ھای  دستگاه سلطنت کھ متکی بر قدرت
 ھا فرو جھانی بود با طوفان خشمگین توده

او ایمان عجیبی . از ھم پاشیده شد ریخت و
ھا داشت و فشرده تمام این دانش و  بھ توده

ھای بزرگ برای  مایھ جھش تجارب را دست
  .اش کرد ادامھ مبارزه

  آذر ھرگز حاضر نشد در مقابل نظام حاکم 
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طلبی  کاری و اصالح و موج سھمگین سازش

کھ بسیاری از زنان چپ دیروز را با خود 
  .برده بود، سر تسلیم فرود آورد

آذر تمام نیروی خود را در کالم و قلم 
آتشین اش فشرده کرد تا با فضا و روحیھ 
بعد از شکست انقالب و اشاعھ یاس و 

ای  روحیھ. ناامیدی در میان فعالین مقابلھ کند
وردن آبھ گرایشات رفرمیستی و پایین  کھ

  .زد ھا دامن می ھای آن افق خواستھ
با گرایشاتی کھ انقالبی بودن و   آذر

انقالب کردن را بھ ھیجانات کودکانھ منتسب 
و " معقول"ھای  کردند و خواھان روش می

 ھر آنچھ ممکن "دنبال کردن استراتژی 
بودند شدیدا مبارزه " !است، مطلوب است

این استراتژی بھ    کرد تاکید می و .کرد می
در   انجامد کھ تقلیل افق جنبش زنان می

حالت اصالحاتی در چارچوب قانون  بھترین
قلم  .اساسی اسالمی نھایت اھداف آن است

چون چاقوی جراحی با تیزی و  آذر ھم
ویژه  ھھای ستم ب برندگی بھ اعماق و ریشھ

زد و کالبد شکافی  ستم جنسی نقب می
رفرمیستی درون جنبش زنان  و خطکرد  می

ھای سرخ کمونیسم و  و افق را افشاء کرده،
  . کشید را بھ تصویر می  رھایی کامل زنان
حقیقت  گفت در ابتدا ھمیشھ او ھمواره می

برد  شود و زمان می توسط اقلیتی درک می
و زیستن  .ھای وسیع نفوذ کند تا درون توده

در اقلیت و متفاوت از دیگران بودن 
سارت و شجاعت و پای فشاری و ج

ھا فشار آن را  خواھد کھ خیلی ایستادگی می
آورند و در نیمھ راه از لکوموتیو  تاب نمی

  .شوند انقالب پیاده می
ای بسیار آزاده و سرکش  آذر روحیھ 

 داشت ھیچ محدودیتی را تحت ھر عنوانی
جزم اندیشی و سکتاریسم . تاب نمی آورد
از    فارغ .تافت بر نمی تشکیالتی را

مالحظات سیاسی، تشکیالتی، سنتی و 
ھر ستم و  بر  مھابا و جسورانھ فرھنگی بی

جسارت و برایی زبان . تاخت عدالتی می بی
اش در حمایت از حقوق  و منطق قوی

و تعمیق دانش فمینیسم مارکسیستی با   زنان
متدولوژی ماتریالیسم دیالکتیک و بیان ساده 

از او یک رھبر و روشن مسائل پیچیده 
پرنفوذ و محبوب در جنبش رادیکال زنان 

کھ در برابر دشمنان مردم  آذر. ساختھ است
و قاطع بود در چالش با    بسیار سرسخت

ھای مختلف درون جنبش بسیار  دیدگاه
متواضعانھ و وحدت طلبانھ عمل 

اش  برای متقاعد کردن مخاطب  .کرد می
کننده  ھای ارعابی و مرعوب ھرگز از روش

کرد کھ  و ھمواره تاکید می کرد استفاده نمی
 ھای غلط و افراطی از برندگی روش
  آمیز نداشت زبان سرزنش .کاھد یم مان انیت

  
 . بلکھ مشوق و یاری دھنده بود

ھمواره حس اعتماد بنفس و باور بخود 
انگیخت و مشوق  می داشتن را در زنان بر

 آذر. ھای بیشتر بود ھا برای پیشروی آن
ھایی  فوج عظیم انسان. ھا بود انسانعاشق 

از اقشار و طبقات گوناگون با گرایشات 
و او این  .گوناگون دور او حلقھ زده بودند

توانایی را داشت کھ نفاط قوت و برجستھ 
این    ھا را تشخیص داده و با اتکاء با انسان
   .ھا پیوند اتحاد ببندد با آن نقاط

گذاشت  اش احترام می او عمیقا بھ مخاطبین
انتقادات را . ھمیشھ آماده آموختن بود و

داد و در صورت درست  بدقت گوش می
ھا از پشت  شد ساعت می .پذیرفت بودن، می
ترا در عمق  ات را بشکافد و تلفن نوشتھ

  .ات کمک کند بخشیدن بھ مطلب
ھا  آذر بخوبی دریافتھ بود کھ برای پیشروی
ھای  بزرگ بسوی کمونیسم باید گسست

رھروان آن صورت گیرد  جانب بزرگ از
او با عملی کردن این نظر و با گسستن از 

توانست بھ  روابط سنتی خانھ و خانواده
ھا  در اوج   ای عنوان یک انقالبی حرفھ

ھایی را برای  او چنین گسست .کند پرواز 
کھ  یمادام خواست و معتقد بود تمام زنان می

توده وسیع زنان زحمتکش بر علیھ شرایط 
بار خود شورش و عصیان نکنند  اسارت

   .رھایی کامل متحقق نخواھد شد
 آذر کھ آگاھی سیاسی خود را در اتحادیھ

 متاثر و ھا ایران کسب کرده بود کمونیست
 -م(ھای بلند حزب کمونیست ایران  از جھش

 و مبارزه تعمیق درک ستم بر زن در) م -ل
ھای  علیھ مردساالری در جامعھ و سازمان

توانست نقش تعیین کننده برای چپ بود خود 
ھای  و پیشروی   تر شدن ھر چھ رادیکال

  .داشتھ باشد  بیشتر این حزب در این زمینھ
آذر چون ستاره سرخی در جنبش زنان 
ایران و جنبش کمونیستی ایران 

مرگ آذر ضایعھ بزرگی ھم برای  .درخشید
جنبش زنان و ھم جنبش کمونیستی است کھ 

زندگی و  .نیست ای پر کردن آن کار ساده
ھای آذر در سازمان زنان ھشت  آرمان

 -ل - م(ایران   مارس و در حزب کمونیست
ھای او ھمواره  آموزه. ھمواره جاریست) م
ھا و نبردھای بزرگی  راغ راه ما در رزمچ

  .خواھد بود کھ در پیش رو داریم
این شعر را بھ رفیق عزیزم آذردرخشان 

  :کنم تقدیم می
  ھا رقصیدی ھا، در قلھ در اوج

تو شاداب و خندان، تو زیبا و عاشق، 
  کوبان رقصیدی پای

تو در دل سیا ه شب با ھر ھجوم 
  موج خون رقصیدی کرکسان، در

  
  رقصیدی چھ سرخ

ات، آزاده و  تو با وجود سرکش
  انتھا با طوفان رقصیدی کنان، بی شورش

تو پرتوان؛ پر اشتیاق، با شر و شور، در 
  اوج درد رقصیدی

  رقصیدیچھ سرخ 
تو با نگاه؛ تو با کالم آتش ات؛  ،تو با قلم

  تا پای جان رقصیدی
تو چون عقاب، با بال باز، تیز پرواز، در 

  ھا رقصیدی ، در قلھاھ اوج
ھا، بھ وسعت روی  در ورای لحظھ تو

  انتھا رقصیدی زمین، در بام قرون بی
   چھ سرخ رقصیدی

   ٢٠١٢اول جون     

  مهین شکرالله پور    »

بدون شک آذر درخشان یکی از چھره 
ھای برجستھ و شاخص جنبش زنان ایران 
بود کھ با توجھ بھ بیماری شدیدش پیگیرانھ 
و خستگی ناپذیر تا واپسین لحظات زندگی 

 . بھ فعالیت ھای خود ادامھ داد
وی از فعالین پرتوان حوزه زنان و یکی 
از مدافعان خستگی ناپذیر زنان بود کھ 

نمی کرد جریانات انحرافی ھرگز فراموش 
 .در جنبش زنان را نقد و بھ چالش بگیرد

آذر درخشان انسانی تالشگر و سخت 
کوش در راه آزادی و رھایی زنان، دارای 
خصوصیات واالی انسانی و یکی از چھره 
 .ھای سخت کوش جنبش زنان ایران بود

جنبش رھایی زنان با فقدان و از دست دادن 
این زن توانا خسارتی جبران ناپذیر را 

درگذشت این زن مبارز را  .متحمل میشود
  ھمھ پوینده گان راه رھایی و برابری

  .صمیمانھ تسلیت می گویم

      هادی جفرودی   »

  یاد و خاطره آذر درخشان گرامی باد

صبور،  ھای مقاوم و آذر از تبار کمونیست
گر و پیگیر تا آخرین لحظات زندگی  اندیشھ

ھای سوسیالیسم و کمونیسم  بھ آرمان
وفادارماند و زندگی سرشار از تالش و 

  .وقفھ ادامھ داد مبارزه را بی

 من طی بیش از دو دھھ آشنائی با مبارزات
 مستمر او در جنبش کمونیستی ایران و

 کشور خواه زنان  جنبش مترقی و آزادی
   ھای او ارج عزم و اراده و توانائیما،بھ 
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طبعا ھمرزمان آذر و ھمھ . گذارم می

آنفعالین کمونیست کھ با این عزیز از دست 
رفتھ فعالیت و ھمکاری داشتتند این ضایعھ 

 . ھا خواھند داشت جبران ناپذیر را در خاطره

من بھ ھمرزمان آذر و اعضاء حزب 
) مائوئیست -لنینست - مارکسیست( کمونیست

 .گویم و رفقای دیگر تسلیت می

 میترا حق شناس    »  

  )خواھر مینا حق شناس(

  من آذر را اولین بار در ھامبورگ زمانی
کھ بھ دیدن خواھرم مینا حق شناس رفتھ 

آن زمان چھره زیبای  :بودم مالقات کردم
آذر و موھای بلند و پر پشتش توجھ مرا بھ 

دومین بار آذر را برای  .خودش جلب کرد
در برلین در یک حرکت اعتراضی بھ 

آذر یک زن  .حضور خاتمی مالقات کردم
این  .ناپذیر و پر انرژی بود  خستگی مبارز،
را در ھمین دو مالقات در چشمانش  یویژگ
خواھرم مینا  یبیمار .توانستم ببینم می

فرصتی را پیش آورد کھ بتواند از 
ھای  فعالیتو  خاطراتش با آذر و از شجاعت

شبانھ روزی آذر برای حقوق زنان برایم 
شوق این را داشتم کھ با مینا  .بیشتر بگوید

مالقاتی دوباره با آذر داشتھ باشم اما افسوس 
ھا درگیر بیماری سرطان و  کھ ھر دو آن

بیماری بودند با  معالجات طاقت فرسای این
ھم صحبت  تلفنی با  این وجود وقتی

و " خوبی"پرسیدند   می کردند فقط از ھم می
ھای سیاسی و تفسیر و  بد از آن بھ بحث

 یویگ .پرداختند   ھای سیاسی می تحلیل خبر
ھای  ھا جای در بحث ناکھ بحث بیماری 

مالقات سوم من با آذر در  .ھا نداشت آن
بھ ھیچ عنوان . خاک سپاری مینا بود

توانستم باور کنم کھ در آن زمستان  نمی
 تن رنجورش در  آذر بافرسا  سرد و طاقت

درمانی   کھ با بیماری سرطان و شیمی  حالی
جنگ و جدال میکرد برای خاک سپاری 

ایش و دوست  مینا کھ ھم رزم انقالب
حضور آذر  .او بود حضور پیدا کند  صمیمی

در مراسم خاک سپاری مرھمی بر دل داغ 
انگار کھ مینا را در کنار  .دیده ما بود

قوی بود قدرت آن را آذر  .خودمان داشتیم
داشت کھ بغضش را در خود فرو برد و با 

آن ھم  .صدایی رسا پیامش را بھ مینا برساند
 .در شرایطی کھ برای ھیچ کس ساده نبود

بود کھ عزم کرده   دیدار من زمانی آخرین 
ھای آخر زندگیش مالقاتش   بودم کھ در ماه

او را مالقات کردم    کنم، اما متاسفانھ زمانی
ھای آخر زندگیش را سپری  ساعت کھ
آخرین فروغ چشمانش را شاھد  .کرد می
کھ فھمید بھ مالقاتش آمدم با   زمانی .بودم

یک نگاه و یک لبخند چشمانش را برای 
  کتاب زنان سال  .ھمیشھ بھ این دنیا بست

  
ای بود کھ از  صفر بھ قلم آذر درخشان ھدیھ

دارم، خوشحالم کھ یادگاری از او  .او گرفتم
ای شد در  او ستاره .او جاودانھ شد  اما نام

کھکشان مبارزاتی انسان بھ خصوص زنان 
تا راه را برای دیگر انسانھای آزاده روشن 

او    و ھموار بسازد باشد کھ پرچم سرخ
و افزون گردد و با نام او مبارزه را   جھانی

بھ ھدف آزادی و برابری برای تمام زنان 
 خانواده و یاران و رایب .دنیا ادامھ دھیم
   .بردباری آرزومندم دوستانش صبر و

 پر رھرو باد   و را ھش  یادش گرامی

  ٢٠١٢ژوئن    ٣  -سوئد  

  آرمان کوشا   »

وقتی خبر فوق، درگذشت رفیق آذر 
درخشان، را خواندم حقیقتاً قلبم بھ شدت 

 و نھ از) احتماالً (نھ او را دیده بودم . گرفت
اما چند بار بھ  .بودم نزدیک با او آشنا

صحبتھا و بحثھایش در پالتاک گوش داده 
کشش خاصی بھ او در من ایجاد شده  .بودم
احساس غریبی بھ من می گفت . بود

وجودش آکنده از صداقت و خلوص نیت 
چیزی کھ در این دوره کمتر دیده می ( .است
  ).شود

   یادش ھمیشھ گرامی

  و راه او پر ره رو باد              

  گیسو شاکری   »
  برای رفیق آذر درخشان

آذر عزیز نامی جاودانھ داری در تاریخ 
مبارزات زنان بر علیھ ستم و نابرابری و 

  .ارتجاع مذھبی
تا این رود خروشان مبارزه ادامھ دارد تو 

صدای رسایت در . در آن جاری ھستی
ھر جمعی کھ برای آزادی و برابری زنان 

است و ھمچنان مبارزه میکنند طنین انداز 
یک دوست، رفیق، ھم رزم و ھم زبان 

  .برای ھر زن مبارزی ھستی
ی صادقت با آن  ات و چھره یادت، خاطره

  .لبخند شیرین ھمیشھ با من است
 

  حمید حق شناس    »

مھری (فقدان رفیق كمونیست  آذر درخشان  
را بھ خانواده، بازماندگان و ) علی مالیری

تسلیت رفقای حزب كمونیست ایران 
  .گویم می

 
  امیری مونا    »

  !بر مزار من گریھ مکنید"
 "!سازماندھی کنید

آخر شب بود تلفن راه دور زنگ خورد 
گوشی را کھ برداشتم صدای ھق ھق گریھ 
رفیقی در بیمارستانی در پاریس کھ بر بالین 
آذر بود را شنیدم، دانستم کھ آذر را از دست 

تمام  دادیم گریھ امانم نداد، بھ بلندای
مبارزات زنان ایران و جھان برای آزادی و 

تمام شب را . برابری، دنیا بر سرم آوار شد
ھای  ، صحبتاھ با خاطرات او بحث

ھایش و تصویرش بھ صبح  صمیمی، شوخی
  .رساندم

رفیقی از واشنگتن تلفن زد و با تأثر 
اش را از  فراوان و ھمدردی زیاد، خاطره

 ھای زنان در نشست بنیاد پژوھش
کھ جو ناامید کننده و : گفت   واشنگتن

ھای قبل از خود  آلود ناشی از سخنران یأس
را، چطور آذر با سخنان پرشور و انقالبی 

چون یک  توانستھ بود بشکند و چگونھ ھم
کمونیست انقالبی و یک سخنور خبره با 

یر داده و امید انرژی فراوان جو سالن را تغی
برجستھ آذر ھای  ایجاد کند، و این از ویژگی

 در روزھای اخیر با دوستان زیادی بیاد .بود
 ھر کس از رفیق آذر صحبت کردم کھ

چھ کھ  نگریست ولی آن می منظری بھ آذر
  :ھا مشترک بود ھا و خاطره بین این صحبت

ھای  پایداری او براصول و آرمان
انقالبیش، سازش ناپذیریش در برابر 
دشمن، خستگی ناپذیریش در مبارزه، 

بھ زندگی،کالم پرنفوذش و نگاه  عشقش
نافذش و البتھ محبوبیت، صمیمیت و 

  .صداقتش در میان مردم بود
باشد کھ زندگی این رفیق رزمنده 

  .بخش زندگی ما باشد کمونیست الھام

  راه سرخش پایدار و یادش ماندگار

  ٢٠١٢جون  ۵

   فرخ یونی   » 

مھری (خبر درگذشت رفیق آذر درخشان
  )علی مالیری

سھ و سی دقیقھ بامداد است در غم ساعت 
ساعت پیش  نیم. بسیار بزرگی فرو رفتھ ام

در سایت حزب خبر فوت رفیق عزیز را 
زنی شجاع و مبارزاز نسل سرخ، . خواندم

 از مبارزان خستگی ناپذیرو مقاوم و رفیق
   !عزیزی را از دست دادیم
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غم از . نفرت استو  وجودم پراز خشم
دست دادن رفیق آذر و نفرت از سرمایھ و 

   !ستمش
رفیق آذر، مثل ھمیشھ و برابر با ھمان 
عھد و پیمانی کھ بستھ ایم کھ راه را ادامھ 

ھمیشھ شھامت ھا ! ادامھ خواھیم داد! دھیم
و سخت کوشی ھای تو را بھ یاد خواھیم 

  !داشت و خواھیم آموخت
بار آخر در مراسم خاکسپاری رفیق مینا 
حق شناس تو را دیدم و از تو سئوال کردم 

رام ھستی و خیلی راحت و آکھ خیلی 
گفت من ھم سرطان دارم و رفتنی  خونسرد
آنروز در روز غم خاکسپاری رفیق . ھستم

حق شناس غمی سنگین وجودم را گرفت و 
اشکم را پنھان و فقط کارھای کھ کردی 

بھ خود گفتم مگر . نم رژه رفتندجلوی چشما
. مینا حق شناس مرد کھ یک روز آذر بمیرد
و . بھ خود گفتم ھمیشھ با ما خواھند بود

امروز ھمان روزی است کھ می دانستم کھ 
  .یکروز ھم آذر بھ سفر خواھد رفت

یاد تمام رفقا و تمام مبارزان برای رھایی 
چقدر سخت است کھ یک ! انسان گرامی باد

از دست دادن و چقدر سخت است  رفیق را
! چاره ای نیست. کھ جای آن را پر کردن

ھمھ می دانستیم آذر ما را ترک خواھد کرد، 
 .گرچھ باورش سخت است

  الهه امانی   »

با آذر درخشان از نزدیک آشنا نبودم اما 
با مسیر فکری وی و نگاھش بھ مسائل 
اجتمایی بسیار آشنا و اگر چھ دیدگاه ھای 

من در زمنیھ تحقق برابری جنسیتی، کنونی 
عدالت اجتمایی و نقش جنبشھای نوین 

ی با دیدگاه ھای آذر زاویھ داشت، اما عاجتما
احترام عمیقی برای وی قائل بودم و کار 

  . ھایش را دنبال میکردم
در این دوران کھ جنبش ھای اجتمایی و 
مبارزه در برابر چالش ھای عدیده و توھم 

کنترل صاحبان قدرت ھای رنگارنگ و 
میباشد، انسان ھایی کھ ھمچنان بھ اصالت 
مبارزه برای جامعھ ای کھ از طراوت 
عدالت، حقوق انسانی و برابری برخوردار 

گام برمیدارند،  باشد، با تکیھ بر ایمان
قدرت مردمی   نگاھشان برای تغیر بھ

میباشد و از شفافیت و عشق برخورداند، 
ذر در راھش آ. بسیار با ارزش میباشد

صادق و پویا بود و دلش نھ تنھا برای 
زنان و مردان ستم دیده سرزمین خود میتپد 

رفتن نا بھ ھنگام وی  .بلکھ جھان وطن بود
   .دلم را بھ دارد آورد و بھ غم نشاند

  .یادش زنده و پایدار بماند

  
  نهیه خوشکالم   »

 آذر عزیز
ھا را  عھد بستھ بودیم كھ شكوفھ كردن گل

ی نھ چندان دور  آینده  بھار كردستان، دردر 
پیمان بستیم  .با ھم بھ نظاره بنیشینیم

طلوع شكوفھ گل خورشید را بدون دلھره  كھ
ھای دار از فراز  شدن چوبھ  از افراشتھ

ھای سر بھ فلك كشیده دیار غم با ھم  كوه
آزادی   پیشوازی كنیم و قرار بود كھ زمزمھ
كنیم،  این سرزمین ماتم را با ھم نجوا

ھای بلندقامت  ھمانگونھ كھ با ھم گذر شب
ھای دختران  این دیاڕ را تجربھ كردیم، شب

دیار من كھ بھ مانند سروھای سوختھ در 
حاشیھ زندگانی در ژرفا و عمق سیاه شب 

آرزوھایشان را   پوشانند و چھرھایشان را می
بافند و با  از تار و پود غمھایشان می

ویھ میكنند سرگردان و بیرمق گ   نگاھی
آرزوھایشان  فاصلھ كوتاه میان اوج امیدھا و

قرار بود .ھایشان را و ژرفا و عمق ناامیدی
كھ امید بدھیم و پرواز كبوتر را نقاشی كنیم 
و با لبخندی از نور و روشنایی پایان عمق 

پیشروی مرگ در سكوت  ھا و پایان تاریكی
ھای شبانھ دختران دیارمان  را در كابوس

   .منوید بدھی
 تواند عزیزم جای خالی تو را ھیچ كس نمی

 پر كند و در خانھ قلبم تصویر ترا ھم در
كنار عزیزان دیگر از دست رفتھ برای 

دانم چرا با دیدن این  نمی. ھمیشھ قرار دادم
  .شعر بیاد تو افتادم

  در جنگل
  تاریکی کھ فرا رسید
   شیر با خود گفت

  فردا پلنگ را از ھم خواھم درید
  ...با خود گفت پلنگ ھم

  فردا روباه را شکار خواھم کرد
  ...روباه نیز گفت

  کبوتر آخرین سھم فردای من است
  و کبوتر با خود اندیشید

 ی زندگان این جنگل را توان ھمھ چگونھ می
  با ھم
  دل و ھم آواز کرد ھم

  ؟... توان راستی چگونھ می
آذر عزیز كبوتر شعر زندگی و باورھایت 

آواز  ی ھم پیام و اندیشھ با كند و پرواز می
گیرد و تو در  كردن، جھان را در بر می

اعماق باورھای انسانی برای ھمیشھ زنده 
س  شعر از شیركو بیكھ - .خواھی ماند

 .باشد می
٠۶ -٠۶-٢٠١٢ 

  
 نادر ثانی   »

 .آذر درخشان را از دست دادیم
 ٢۶( ١٣٩١خرداد  ۶سحرگاه روز شنبھ 

کادرھای  آذر درخشان از) ٢٠١٢مھ 
مارکسیست ( حزب کمونیست ایران"

 و ھمچنین از)" مائوئیست-لنینیست
، پس "مارس ٨سازمان زنان "گذاران  بنیان

سرطان  از سالھا مقاومت در برابر بیماری
  . درگذشت در بیمارستانی در شھر پاریس

شک درگذشتن ھر مبارز بھ سود  بی
ھای ستمدیده  جھانی و دشمنان توده سرمایھ
ت و از این رو از دست دادن آذر جھان اس

چون محروم شدن از ھر  درخشان نیز
ای بھ مبارزه بوده و  مبارز دیگر ضربھ
دادن او  از دست .باشد دردآور و اسفناک می

را بھ تمامی مبارزان و بھ ویژه بھ افراد 
دوستان  خانواده، رفقا، ھمرزمان، یاران و

 او تسلیت گفتھ و خواھان آن ھستم کھ بتوانند
  .این بار اندوه را تحمل نمایند

  ١٣٩١خرداد  ١٠استکھلم، چھارشنبھ 

 تهران  -م    »

 با سالم و احترام: رفیق عزیز

و با اعتذار از این کھ بھ دلیل اقامت در 
ایران نتوانستم نسبت بھ در گذشت رفیق 
کمونیست و مبارز آذر درخشان عزیز حتا 

منتشر یک پیام ساده برای شما و سایر رفقا 
این دشواری امنیتی اما مانع از آن نمی . کنم

شود کھ بدین طریق مراتب ھمدردی خود را 
بھ سبب فقدان رفیق بھ حضور شما از این 
طریق اعالم نکنم  یاد رفیق در دل ھمھ ی 

بی شک جای او ھمیشھ . ما زنده خواھد ماند
  . خالی خاھد بود

احترام در برابر یاد با  اما راھش پر رھرو
حاال دیگر . خاطره رفیق آذر برمی خیزم و

ھدایت و ساعدی ما در پرالشز تنھا 
نخواھند بود ساعدی مھمان دارد و چھ 

  مھمان عزیزی

  بانو هفت لنگ   »

خبر در گذشت : دوستان گرامی: با احترام
این . رفیق عزیز آذر د رخشان را شنیدم 

خبر نھ تنھا من بلکھ تمای نیروھای آگاه و 
. کارگری را افسرده کرد مسئول جنبش

بدینوسیلھ از میان رفتن این رفیق گرامی را 
بھ خانواده او، رفقا و اطرافیان تسلیت 

   .عرض کرده
 .استقامت را برای ھمگی آرزومندم 
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  عزیزه شاهمرادی  »

 !آذر ازمیان ما رفت

دردی کھ . عمیق خبر کوتاه بود و درد
چرخش قلم را ناگزیر کرد برای اندکی 

در   .استکھلم سوئد آشنا شدم در با آذر. تسلی
ھای  بنیاد پژوھش   ٢٠٠١کنفرانس سال 

  .زنان ایران
مندان بھ  گران و عالقھ ھمان جایی کھ کنش

 ی کره جنبش زنان ایران از چھار گوشھ
ھای نظری و  یافتھتا . خاکی گرد آمده بودند

شان را با ھم بھ  ھای انجام یافتھ پژوھش
 .گی ناپذیر پر شور و خستھ. فتگو بنشینندگ

نفری  ٨٠٠-٧٠٠آن جمعیت  ی از بخش
کسانی بودند کھ دل در گرو ایجاد جھانی 

  .داشتند کھ ممکن بود
آذر از پاریس آمده بود و من سخنرانی از 

نظر  ھر دوی ما با کمی اختالف. ایران بودم
آذر و من  .در یک مکان ایستاده بودیم

علیرغم مکان جغرافیایی در بسیاری از 
مباحث مربوط بھ مسایل زنان با ھم نزدیک 

مان از پیش  ی دوستی بھ واقع رشتھ .بودیم
یی تاریخی  ھا تنیده شده بود و پیشینھ تر

تاریخی بھ درازای مبارزه علیھ ستم  .داشت
مرز  درست بود اندیشھ .و استثمار

شناخت و در آن مقطع کھ  جغرافیایی نمی
تاب فضای  بخش غالب اپوزیسیون در تب و

سیاسی پس از دوم خرداد فرو رفتھ بود و 
گرایش راست ترکتازی می کرد آن دوستی 

  .پر بھا بود
 در اولین سفر بھ خارج از کشور کھ برای

طھ با حقوق بشرکت در سمیناری در را
گرایش  ی سلطھکودکان بھ سوئد رفتم با 

در سفر . راست در اپوزیسیون روبرو گشتم
تری از  بود کھ با بخش بزرگ   دوم

گران جنبش زنان  اپوزیسیون بھ ویژه با کنش
شد کھ بخش وسیعی از  باورم نمی. آشنا شدم
ی روشنفکری ایران تا آن درجھ  جامعھ

 دچار آلزایمر سیاسی شده باشد و از
ان دین زده و ھم چن  نیاموختھ ۵٧! انقالب؟

. در پی تئوری استحالھ نظام اسالمی باشد
اگرچھ این بار اما با بھ عاریھ گرفتن واژه 

آن ھم در خارج از مرزھای ! ھای مدرن؟
توانست  ایران کھ سرکوب و سانسور نمی

  .گی باشد ھای واداده تئوری گر توجیھ
شادمان   پس از سمینار بھ ایران بازگشتم

مان  آشنایی   .ھمراه از دیدار و یافتن یارانی
دیرترھا پس از مھاجرتم بستر ) من و آذر(

کارزار . "ھمکار ی در ظرفی مشترک شد
 ی من کھ روزھای خون و مبارزه. "زنان

ھفتاد را از نزدیک  ی جنبش دانشجویی دھھ
 تجربھ کرده بودم بھ اھمیت و ضرورت

یابی گرایشی کھ در پی تغییرات  سازمان
بنیادین جامعھ باشد و برای آزادی و 

  . بجنگد بیش از پیش آگاه بودم   سوسیالیسم
ایمان داشتم کھ چنین گرایش سازمان 

ای تاثیری بسیار رژف بر جنبش زنان  یافتھ
ی نظر خواھد  داخل دست کم در حوزه در

داشت کھ زیر تیغ سانسور و سرکوب امکان 
از این  .دھی خود را ندارد زمانبیان و سا
کھ با ھمھ رھروان این راه کھ  رو بود

امکان تماس بود این ضرورت را در میان 
  . گذاشتم
ھا با ھم در این مورد تلفنی گفتگو  ساعت

کردیم از شرق تا غرب و از جنوب تا 
قرار بود یک گردھمایی در کانادا . شمال

در سمینار زندانیان  .نشد. برگزار شود
در کلن آلمان در  ٢٠٠۵اسی بھ سال سی

قرار " کارزار زنان"گیری  جریان شکل
 –گیری  ی شکل علیرغم نقد بھ نحوه. گرفتم

بھ دلیل اھمیت ضرورت  -کھ مکتوب کردم
جدل و . ھمراه شدم" کارزار"یابی با  سازمان

  سیاسی/ کشاکش فکری
در درون کارزار شکل گرفت و پیش رفت 

ی  ایھقرار بر آن شد کھ بن م و
ا و ھم .زنان نھ باشد ھم بھ ج کارزار حرکت

ھای غربی در امور داخلی  بھ دخالت قدرت
با نقد قدرت   "کارزار زنان" .کھ شد ایران

از جایگاه روشنفکر پرچم استقالل از قدرت 
مارس  ٨وسلطھ را بھ دوش گرفت و در 

ھایش  ترین فعالیت یکی از گسترده ٢٠٠۶
سازمان داد کھ با ی را  یعنی راھپیمایی

در  تاسف من بھ دلیل مشکل ویزا نتوانستم
سازمان اما آذر کھ یکی از . آن شرکت کنم

گان آن حرکت بود حضوری فعال در  دھنده
راھپیمایی  .پر شور و بی محابا. آن داشت
رفت تا از ھمان ابتدا بھ دلیل تنگ  کھ می
ی  ھای گسترده ھا علیرغم تالش نظری
با تاسف بسیار . قق نیابدکاران تح اندر دست

کھ . بود" کارزار"راھپیمایی اما پایان حیات 
  .گی بر جای گذاشت یاس و پراکنده

از آذر اطالع چندانی نداشتم تا این کھ در  
دومین گردھمایی زندانیان سیاسی در 

. دیدم او را در پنل زنان ٢٠٠٧آگوست 
این بود کھ بھ . صمیمی بود و آرام و شکیبا

ی پنل توانستم براحتی مشکل  نندهعنوان گردا
پیش آمده از سوی یکی از شرکت کنندگان 

رای  با من ھم. پنل را با او در میان بگذارم
ضرورت طرح مطالبات زنان .بود و ھمراه

ی خاطر ھر  زحمتکش و کم در آمد دغدغھ
  . مان بود دوی

چرا کھ ما بھ فراگیر شدن جنبش اجتماعی 
بھ تحقق مطالبات زنان باور داشتیم در نتیجھ 

 قلم او نیز براین ضرورت. ھا در صدی ٩٩
  خود نیز پای در این و بارھا تاکید کرده بود

  .راه داشت
ش ھرگز صحنھ را  علیرغم بیماری آذر

آن . شاداب بود و سرزنده. ترک نکرد
فرسایید از درون  ش را می ھیوالیی کھ جان

مبارزه یش سال با بیمار  ١١. آمد بھ چشم نمی
. زندگیکرد و مرگ را پس راند با عشق بھ 

 زندگی باورھایش را دانم تا آن جا کھ می
ی  ھا عرصھ چرا کھ ما فمنیست. کرد

ی اجتماعی جدا  خصوصی را از عرصھ
    .دانیم نمی
ھای  توان با گام فقط می  ی آذر را کارنامھ 

ش برای ھموار سازی ایجاد دنیایی  پیموده
او در . خشان استکھ در. بھتر محک زد

بھ راستی خوش درخشید و کم   این عرصھ
 .نیاورد

  برکلی ٢٠١٢جون  -  یادش گرامی 

 پـویـان انصـاری    »

سـالمی دوباره، بھ آذر درخشـان کھ دیگـر، در 
 .بیـن مـا نیست

عاقبت بنـد سفـر سراغ اش آمد و او ھم 
رفت، او رفـت خستھ از بیماری، سرشار 

رفـت بـھ آن دیـاری، کھ از شـادابـی، او 
جای من و تو ھم ھست، او رفت با تمام 
آرزوھایش، آرزوھای شیـریـن رھایـی 
انسان ھـای دربنـد، آرزوھایی کھ 

ھـای طـوالنـی برای آن مبـارزه کـرد،  سال
او رفـت ولـی، فـریـاد او علیھ نظام 

ھای مردمی، فراموش  چپاولگر سرمایھ
ش و خشـم شود، او رفت ولـی، ُغـر نمی

اش علیـھ رژیـم زن سیـز جمھوری 
اسالمـی در چھـره دوست داشتنـی اش، 
بـرای من و تـو یـادگـاریست، او رفت 
ولی، ُغنچـھ شادی در صـورِت فـروتـن 

ست،  اش، برای من و تـو، فراموش نشدنی
او رفت امـا، ُسرود زیبـای رھایـی زن، 
از زبـان شیرین اش، در ھیاھوی شمشیـر 

مانـد، او رفت  داد، در خاطره ھا میاستب
 .ولی، مبـارزه اش ھمچنـان ادامھ دارد

  ـ استکھلم ٢٠١٢مھ  ٢٨دوشنبـھ 

  صبا راهی  »
مرگ انسان . ترین واقعیت است مرگ تلخ

ھای مبارز در راه نابودی ستم و نابرابری 
  .تر است طبقاتی تلخ

ان آشنا شدم، با نظرات آذر در کارزار زن
تفرمی کھ تھیھ کرده البا پاز ھمان ابتدا 

اختالف نظر داشتم، متاسفانھ بیش از . بودند
یک ماه نشد کھ از کارزار جدا شدم، اما در 
مان یکماه خبر تلخ بیماری او را شنیدم و 

  !بسیارمتاسف
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  اشرف   »

 آذر رفیقم، دخترم، عزیزم

داشتنی بھ زنی مبارز، توانا، دوست 
  .سرو   کوه و بھ افتادگی  عظمت

با  آذر رفیق و دوست خوبی برای من بود
وجودی کھ بیش از یک نسل فاصلھ سنی 
داشتیم درد مشترکمان را درک کرده بود و 
کودکی اش مثل کودکی من توام با فقر و 

  .کار سخت بود 
آذر میدانست ستم بھ کودکان کار یعنی 

توانفرسا را تجربھ چھ، با تمام وجودش کار 
یکی از دالیلی کھ نیاز بھ مبارزه  .کرده بود

مثل آتشی در درونش را میسوزاند و یک 
لحظھ آرامش نداشت ، تاریخچھ اش بود کھ 

آذر معلمی بود برای  .او را ھک کرده بود
من کھ با زبانی شیرین و گویا بھ سادگی 
زبان یک کارگر کارخانھ مسائل پیچیده 

میکرد و طوری کھ حتی سیاسی را بیان 
کسانی کھ فقر را تجربھ نکرده بودند ھم 
تحت تاثیر او قرار میگرفتند و بفکر فرو 

  .میرفتند
 آذر ستاره درخشانی بود کھ با روشنائی
افکارش تمام نابرابری ھای اجتماعی و 
سیاسی را کھ قدرتمندان سعی در پنھان نگھ 

او از ستم  .داشتنش دارند را عریان میکرد
خانواده ن میگفت کھ در چھار چوب زنا

مجبور بھ تحمل خفت و تحقیر و آزار 
کھ چاره ای برای رھائی جز  .جسمی بودند

از بچھ ھائی میگفت کھ  .خودسوزی نداشتند
بجای اینکھ بھ مدرسھ بروند مجبور بھ 
دستفرشی در خیابانھا ھستند و ھنوز 
گرسنگی میکشند و بھ دنبال غذا در زبالھ 

  .ا میگذرانندھا روزشان ر
از دختران جوانی میگفت کھ برای تامین 
معیشت خود مجبور بھ تن فروشی میشوند و 
در این دنیای کثیف جمھوری اسالمی حتی 

  .گاھی ھم آن پول ھم نمیتوانند بگیرند
وقتی از دھقان ایرانی کھ میگفت ھمھ 

آنقدر   مرغھایمان را فروختیم چون نان
مرغھا کھ خرده نانی برای   گران شده

نمیماند بچھ ھایمان را ھم نمیتوانیم با نان 
سیب زمینی ھائی  نبرای ھما .سیر کنیم

احمدی نژاد بخاطر جمع آوری کھ  است 
رای در دھات پخش کرده بود کلی خوشحال 

خیلی ناراحت    ،برایش گفتم .شان کرده بود
آدمھا باید خیلی بی وجدان باشند  :گفت .شد

کھ با بی تفاوتی بھ این چیزھا فقط بھ زندگی 
   .خود تنھا فکر کنند

  آذر از میلیونھا جوانان پرشور میگفت کھ

 عناصر جمھوری اسالمی بھ خاطر منافع
 خود آنھا را معتاد کرده  اقتصادی و سیاسی

از پسر جوانی کھ از خانھ خالھ اش  .بود
شیشھ    پول مواد مخدری کھ دزدی میکرد تا
  .بیاورد میگویند، را در

آذر برایم از زنانی میگفت کھ نھ فقط در 
جامعھ ایران بلکھ در ھمین اروپای بھ 
اصطالح ،آزاد در خیابان، اداره، زندان، 
کارخانھ و در خانھ بھ آنھا تجاوز میشود و 
ھیچ حقوقی برای دفاع از خود ندارند و 

این بی حقوقی را  خیلی شان بھ مرور زمان
چرا کھ در این جامعھ سرمایھ . میپذیرفتند

  .داری بعنوان جنس دوم دیده میشوند
آذر از درد اجتماعی دنیا میگفت دردی کھ 
ھمھ ما اسیرش ھستیم و بخاطر از بین 

جای پای آذر ھمھ جای  .بردنش میجنگیم
میماند بخاطر شیوه رفتارش و شخصیتش و 

ش را ناخوداگاه دانشی کھ داشت دنیا اطراف
تحت تاثیر میگذاشت و کسانی کھ فقط یکبار 
با او برخورد داشتند، احساس میکردند کھ 

با اینکھ  .یک دوست نزدیک شان را دیدند
جنگید،  سال با بیماری سرطان می ١١

ھیچوقت عشقش بھ زندگی کم نشد و در 
تخت بیمارستان خودش را مثل یک زندانی 

میکرد و دلش میدید اما اخبار را دنبال 
میخواست مقالھ بنویسد و سخنرانی کند و 

ھرکس بھ مالقاتش می  .دنیا را تغییر دھد
میکرد کھ درباره چھ  آمد بھ او توصیھ

  .مسائل روزی توجھ کنند و مطلب تھیھ کنند
در یکی از مصاحبھ ھای تلویزیونی از او 
بسیار تعریف و تمجید شد و او در جواب 

ر درخشان فعال درست است کھ من آذ: گفت
جنبش زنان و کمونیست ھستم اما من بدون 
تشکل در سازمان ھرگز نمیتوانستم آذر 
درخشان باشم نقش تشکل و سازماندھی در 

من . پیشبرد کارھا بسیار تعیین کنند است
فعال سازمان زنان ھشت مارس ھستم و 
 -عضو حزب کمونیست ایران مارکسیست

  .مائوئیست ھستم - لنینیت
مام وجودش زندگی را دوست آذر با ت

این .داشت و عشق از وجودش فوران میزد
چنین انسانھائی ھستند کھ بخاطر عشقشان 

او  .بھ زندگی خوب قادر بھ تغییر دنیا ھستند
برای بی حقوقترین انسانھای این جامعھ کھ 
زنان بخش بزرگی از آن ھستند، مبارزه 

تمام عمر اذر . کرد میکرد و زندگی می
ای دنیائی بود کھ در آن ھیچ ستم مبارزه بر

  .و نابرابری وجود نداشتھ باشد

ستاره   آتش من؛  آذر من؛   آذر؛
یادت گرامی و راھت    درخشان من؛
     .جاودان باد

  ٢٠١٢ ھشتم ژوئن   

 زمان مسعودی، نصرت    »

  تیمورزاده      

مان،  درخشان، رفیقمان، ھمرزم آذر
 !ھمدلمان از میان ما رفت

کھ در پگاه صبح، بیست و ششم ای  لحظھ
مان بود کھ  ماه می زنگ تلفن برخاست، یقین

دانستیم  چرا کھ می. خبر رفتن آذر است
 .کند ھایش را می آخرین مقاومت

شاید رھایی از   ـ این رفتن برای تو آذر
درد جانکاھی بود کھ بخصوص در 

اما برای ما . کرد روزھای آخر رھایت نمی
میقی کھ راه گریز در بند شدن بھ ماتم ع

آخر تو برای ما فقط این نبودی . گذاشت نمی
خواندیم، با تو در  کھ  نوشتھ ھایت رامی

کردیم، در کارزار زنان  جلسات شرکت می
بیش از ھمھ گرفتار ... در کنارت بودیم و

 .مھر و صمیمیت تو بودیم
وقتی در تناوب شدت و ضعف بیماری چند 

بکشی و روزی مجال می یافتی کھ نفسی 
ھامبورگ را طی -راه طوالنی پاریس

کردی تا چند روزی با ھم باشیم و  می
با ما تقسیم کنی،  مھربانی و مالطفت را

توانستیم تصور کنیم کھ چھ زود قطار  نمی
ھامبورگ زوزه خواھد کشید، بدون -پاریس

و این صد . این کھ ما چشم بھ راه توباشیم
 .البتھ اندوه پایداری خواھد بود

غ و درد کھ قافلھ ساالری رخت بربست دری
کھ نیاز بھ او بیش از ھر برھھ ای احساس 

ایکاش، ایکاش، در اردوی پیکار  .میشود
رھایی نیمی از جامعھ تنھا بھ اندازۀ 

امید این کھ . انگشتان دست آذر داشتیم
این را بارھا . آرزویی دست نیافتنی نباشد

بخودش ھم گفتھ بودیم و او کھ جوابش 
ره لبخندی مھرآمیز بود و شرمی کھ ھموا

تردید نداریم . ساخت چھرھاش را گلگون می
تصویر ھمیشھ  شرم کھ آن لبخند و این

  .ماندگار آذر در ذھن ما خواھد بود

  ٢٠١٢مھ  ٢۴ھامبورگ، 

 آلیسه   »

با تاسف فراوان فقدان آذر عزیز زن 
کمونیستی کھ تمام عمر خود را صرف 
مبارزه علیھ ستم و رھائی زن کرد تسلیت 

جایش در این برھھ از زمان کھ . می گویم
خش مبارزه زنان است خالی بوجودش الھام 

برای من آذر ھمیشھ زنده ست و کالم . است
و رفتارش و منش خاصش الھام بخش من 

  ن این بزرگ زن تاریخ بھ پریوشفقدا. است
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 عزیز، مھربان خواھر و تمامی زنان مبارز،
خانواده محترش و بھ لیالی عزیز کھ  این 
روزھا جای ھمراه، ھمیار و ھمفکرش، 

باشد تا . گویم بسیار خالی است تسلیت می
 ی صبر و تواناییزوبا آر. راھش پرتوان

  .برای ادامھ راھش
  

  شیالن همیشه بهار»   

خبر بسیار سنگین و ناگوار بود و باورش 
با دل پر درد رفتن آذر بسیار . دردناک

عزیزمان را بھ شما و تمام فعالین جنبش 
 . زنان و چپ تسلیت می گویم

  !یادش ھمیشھ زنده باد

 استی پیروتی »

غم از دست دادن زنی کمونیست و فعال 
جنبش زنان را فقط با ادامھ راھش می توان 

پرواضح است کھ یاد آذر عزیز تحمل کرد، 
 .ھایمان زنده خواھد بود ھمیشھ در دل

  ناهید   »  

ای بس سنگین و ناگوار بود علیرغم  واقعھ
دانستم کھ یک روز بھ زودی این  اینکھ می
  شنوم اما باورش باز برایم سنگین  خبر را می

آذر؛ آذری کھ . و دور از واقعیت بود
ر خود ما اھمیشھ با روحیھ مقاوم و تاثیرگذ

ی کھ آذرخشی آذر. داد را بھ پیش سوق می
بود در جنبش زنان کمونیست و انقالبی 

با قلبی مملو از  .شتامان گذ اکنون تنھای
درد رفتن آذر درخشان عزیز را بھ خانواده 
عزیزش و یاران و ھمراھان او تسلیت 

بھ جنبش زنان از دست دادن این . گویم می
  . گویم عزیز را صمیمانھ تسلیت می

  !داریم یاد عزیزش را گرامی می

 سوسن   »

 با دورود بھ دوستان و رفقا
قبل از ھرچیز ھمدردی خود را از  فقدان 
رفیق مبارز و کمونیست آذر عزیز، بھ ھمھ 

م و کالمم در گفتن احساسم ینما رفقا ابراز می
ناتوان شده و شب گذشتھ تا صبح از درد 

پیچیدم و سرگردان و  سرو گردن بھ خود می
مبھوت از درد بی خبر از ھمھ جا کھ 
یکدفعھ صفحھ فیسبوک را کھ باز کردم تمام 
اندامم بی حس شد و مات و مبھوت ماندم نھ 

  اما . میخواھم باور کنم و نھ میخواھم بپذیرم

  
واقعیت ھمیشھ با بیرحمی بر وجود ما 

 .زند اش را می ضربھ
آرزو داشتم در حال حاضر در کنار شما 

درد را با یاد او و صحبتھایش و . باشم
 .نظراتش، تسکین بدھیم

باشد تا راھش رھرو راه ما زنان باشد و 
از او برای تمامی مبارزاتی کھ داشتھ 

  باسپاس .میبیاموز
  
 سوئد ـماریا رشیدی   »

 آذردرخشان زن مبارز، آزادیخواه و
سال مبارزه با ١٠فمینیست امروز بعد از 

من از . بیماری سرطان از میان ما رفت
ھ عطرف خودم و انجمن حق زنان این ضای

را بھ تمامی کوشندگان راه آزادی و زنان 
آذر  تسلیت عرض میکنم و یاد عزیز

  .داریم درخشان را گرامی می

 . یادش گرامی باد
  یبیژن جالل   »

و بھ تمامی مبارزین راه  رفقا، یاران،
  نقالب و سوسیالیسما

با کمال تاسف من فرصت و افتخار آشنایی 
با رفیق آذر را نداشتم ولی سحرگاه 

، قلب رفیق مبارز و )خرداد۶(می   ٢۶  روز
سال نبرد با بیماری   ١١ کمونیست ما پس از

  سرطان، در بیمارستانی در شھر پاریس از 
حرکت باز ایستاد و رفیق آذر از میان ما 
رفت، از گفتگوھای مختلف با رفقایی کھ 
  افتخار دوستی و آشنایی با رفیق آذر داشتند 

 توان و از نوشتھ ھای رفیق آذر بخوبی می
پی برد جنبش کمونیستی ایران و جھان 

  .رفیق مبارز و واالیی را از دست داد
 مھری علی(بھ یاد مانده آذر درخشان 

ترین مبارزان راه  از برازنده) مالیری
آزادی، اسقالل و عدالت اجتماعی و از 

شاخص جنبش واقعی زنان در  مبارزین
ایران و جھان بود از دست دادن رفیق آذر 
درخشان لطمھ سنگینی بھ تمامی مبارزین 

درگذشت . باشد راه انقالب و سوسیالیسم می
و  رفیق آذر را بھ ھمۀ بستگان، یاران و رفقا

نیز بھ اعضا و رھبری حزب کمونیست 
مارس  ٨و سازمان زنان ) م -ل - م(ایران 

و طبقھ کارگر ایران ) افغانستان -ایران(
 .یمنک تسلیت عرض می

 را فراموش پیامش   راھش، یادش و
  !کنیم نمی

  
   جمیله ندایی  »

  .کنم نبودنت را باور نمی
یی کھ نتوانم  فقط دوباره از من دور شده

دانم  نمی. دوباره و چندباره تبعید .ببینمت
ام، تئاتر پریشب، جلسھ  فیلمی را کھ دیده

ھا، ھمھ چراھایم  ھا، بدفھمی سوادی زنان، کم
گویم توھم با  بھ خودم می. را بھ کھ بگویم
ھایی کھ دوستشان  ھمھ آن. یی من قھر کرده

    .دارم ھستند، اما با من در تبعید قھرند

  من باشیاد ... آذر عزیزم تو 

  اعظم کم گویان      »

درگذشت رفیق آذر درخشان از فعالین 
مبارزه  سوسیالیست جنبش حق زنان و

برای آزادی و برابری را صمیمانھ بھ رفقا 
و خانواده ایشان تسلیت می گویم و 
 برایشان در تحمل این غم بزرگ صبر و

  گذشتدر  با احترام .کنم شکیبایی آرزو می
 

آذر درخشان را بھ اعضای خانواده اش، 
از صمیم قلب  رفقا و دوستان نزدیکش

  .متسلیت می گوی
  ! مرگ انسانھای مبارز تلخ تر است

اما چھ شیرین است مرگ سرمایھ داری 
 با تمام ابراز ظلم و ستم استثمارش  جھانی

و تمام زالوھای قلدرش کھ روز و شب 
 شیره جان کودک و زن و مرد را در جای

    !...مکند جای جھان می
  نادر   »

 بھ یاد رفیق آذر درخشان

ماه می رفیق  ٢۶روز  سحرگاه متاسفانھ
پس از ) مھری علی مالیری(آذر درخشان 

سال مبارزه در مقابل بیماری سرطان  ١١
در بیمارستانی در شھر پاریس 

با  جنبش زنان و طبقھ کارگر .درگذشت
 یاری برجستھ و رھبری درخشان    مرگ آذر

  . دست دادرا از 
اولین بار در تظاھرات برلین بر علیھ آمدن 

بھ آلمان با آذر آشنا شدم و  جعخاتمی مرت
ساعتھا در ماشینی کھ قرار بود ما را بھ 

آخرین . زندان منتقل کند بھ صحبت نشستیم
باری کھ او را مالقات کردم در مراسم 

از او سوال کردم کھ حالت . بود تدفین مینا
چطور است؟ با تبسمی در چھره و شکیبایی 

من از او بھ عنوان یک . جواب داد بد نیستم
زن کمونیست در رابطھ با مسایل زنان خیلی 

 در مبارزه بر علیھ ستم و .چیزھا یاد گرفتم
  استثمار طبقاتی و ستم جنسییتی تیز و
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در کنار خاطراتش ھمیشھ . رادیکال بود

مبارزاتمان بر علیھ امپریالیسم و ارتجاع 
 امیدوارم در آینده آذرھای بی. خواھد ماند

کمونیستی در پروسھ مبارزه  شماری جنبش
از صمیم  .ایران پرورش دھد انقالبی در

قلب بھ جنبش انقالبی زنان، جنبش 
کمونیستی و تمامی رفقا، خانواده عزیزش 

ی بھ ثمر مبارزات ما برا. تسلیت می گویم
رساندن انقالب راه آذر ھا را ادامھ خواھد 

   .داد
  ماه می ٢۶   .یادش گرامی باد 

  ستاره از ایران   »

چندی پیش با خبر شدیم كھ ستاره ای دیگر 
اما ستاره ما با دیگر . خاموش شده است

  . ستارگان تفاوت داشت
او بزرگترین، پیگیرترین و یكی از 
مھمترین رھبران در جنبش كمونیستی بود 
. و آرمان رھایی زنان را فریاد میكرد

درخشش آرمان و تئوریھای او ھمواره 
 یاد و خاطره، . جھان ما را روش می سازد

آرمان و تئوریھای او ھمواره جھان ما را 
یاد و خاطره، آرمان و . روشن می سازد

ن ستاره از دست رفتنی نیست و ما تعالیم ای
عھد بستھ ایم روشنایی این ستاره را تا 

   .تحقق كامل اھدافش پا برجا نگاه داریم
ھمانگونھ كھ آذر تا پای جان برای 
اھدافش جنگید و برای رھای از جھان از 

  .قید ستم و استثمار مبارزه كرد
ھر جا كھ مبارزه باشد آذر برای من زنده 

ھ ای برای تداوم مبارزه است و یادش شعل
  .خواھد بود

   کامران امیری   »

خبر رفتن آذر نھ تنھا برای ما بلكھ برای 
كل جنبش انقالبی و كمونیستی ایران و حتی 

 .فراتر از آن خبرجانگدازی است

آذر رفیق دوران سخت ضربات و عقب 
  .بود ۶٠نشینی ھای ایدئولوژیك دھھ 

بین آذر، رفیق دوران مقابلھ با كارزار 
  .بود ٧٠المللی ضد كمونیستی دھھ 

آذر، رفیق دوران مبارزه بر علیھ موج 
“ دوم خرداد”سازش طبقاتی و رفرمیسم 

  آذر رفیق دوران مبارزه برعلیھ موج .بود
   .سبز بود

  
 تمامی این آذر انقالبی كمونیستی بود كھ

دوران چشم از آرمان رھایی كل بشریت 
آذر كل زندگیش را خالف جریان  .برنداشت
  خالف جریان مناسبات و سنتھای . شنا كرد

  
كھ از این مناسبات و   حاكم و ایده ھایی

 .سنتھا برخاستھ و تحكیم شان می كرد
آذر، روشنفكر كمونیستی بود كھ سخت 

آذر، زن عمل  .مطالعھ و فكر می كرد
تعھد، درك و كسب این  .آگاھانھ بود

مبارزه، آذر را بھ خصوصیات در پروسھ 
شخصیت برجستھ جنبش رھائی زنان و 

  .انقالب كمونیستی تبدیل نمود
  آذر، در پروسھ مبارزاتش، اندوه از دست
دادن بسیاری از رفقایش را از سرگذرانده 

  !بود
رفقای سربداران، رھبران و كادرھای 
شورای چھارم اتحادیھ كمونیستھای ایران، 

یان سیاسی رھبران كمونیست اعتصاب زندان
و بسیاری از انقالبیون و كمونیستھای كل 

و در این میان ھنگام خبر ترور ... جنبش 
رفیق برجستھ كمونیست كامران منصوردر 

. من و آذر در یك محل بودیم ١٩٩٢سال 
آذر تمامی تالش خود را نمود تا خبر از 
دست دادن كامران كمترین ضربھ روحی را 

ھمدیگر را  بعد از اعالم خبر. بھ من زند
 و بعد از اشكھای غم از دست    آغوش گرفتھ

دادن رفیق كامران درباره زندگی و مبارزه 
  .او بحث كردیم

افسوس كھ اینبار جبر تاریخ مجبورمان 
ساختھ درباره زندگی و مبارزه آذر سخن 

آن روز آذر بھ من گفت تا كنون  .بگوییم
داشتیم با ناخن چاه می كندیم، حال كھ رفیق 
كامران را از دست داده ایم، مجبوریم با 
ناخنی كھ روی آن ضربھ چكش سختی 

  .خورده بھ چاه كندن ادامھ دھیم
آذر بھ قولش وفادار ماند و بھ الگو و 

با این قول كھ  .سمبلی برایمان تبدیل شد
اندوه از دست دادن رفیق آذر را بھ خشم و 
آگاھی بیشتر برای پیمودن راھی كھ سالھا 

   .یمودیم بدل كنیمبا ھم پ
  ٢٠١٢ژوئن   ۵

  صدیقه محمدی   »

 ...دارم میام دیدنت آذر جان، اما این بار
ای، دیگر درد نمی  در بسترت آرام غنوده

  .دھی اما دیگر جوابم را نمی. کشی
رفیق بسیار گرامیم، سنگ صبور ھمھ،  

خواھم باور  نمی. امید دھنده، مشوق، رھبر
شب و روزت، . ای کنم کھ کوچ کرده

ات، ھمھ زندگیت، فقط و فقط مبارزه  مشغلھ
  آیا تو ھیچوقت استراحت داشتی؟. بود

پروانھ . بارت بسی سنگین بود کولھ
وجودت تحمل آتش عشق عمیق  درونت را 

ھ رھایی زحمتکشان، عشق عشق ب. نیاورد
   بھ انسان، عشق بھ برابری و رستگاری از

  
کارھای ناتمامت را برای ما  .ستم و استثمار

دل پرامیدت . گذاشتی و پرکشیدی عزیز دلم
. بیش از این درد و بیماری را تاب نیاورد

اما تو بیش از ھرکسی مقاومت کردی، تو 
نمونھ پایداری و سرمشق استواری و 

ای و  برای ھمھ ما رفقایت بودهامیدواری 
  . ھستی

ای رفیق واقعی، ای دلسوز و ای عزیز 
ھمھ ما، نمیدانی بی تو ما چھ حالی داریم، 

توانستی مطمئنم ما را  دانستی، و می اگر می
نمیدانی تو با . نشاندی اینگونھ بھ غم نمی
  .ای دلھای ما چھ کرده

پرچم سرخی کھ .  دانم اما یک چیز را می
. داشتی بر زمین نخواھد افتاددر دست 

اند ادامھ دھنده راھت  جوانان ما عزم کرده
  .باشند
توانیم جای تو را پر کنیم،  مان نمی کدام ھیچ

ھمھ مسئولیتی را کھ بر . اما نگران نباش
کردی، ما میان خود  دوش خود احساس می

با تو پیمان می بندیم کھ . کنیم تقسیم می
راھت . م بمانندنمیگذاریم کارھایت نیمھ تما

دھیم و تو ھمواره پیشاپیشمان،  را ادامھ می
مان ھر لحظھ یھا دل در یادھایمان، در

  .بامایی
  ٢٠١٢ژوئیھ  ٦

   گالویژ رستمی   »

آه چھ دردناک است از : پیام ھمدردی
  !زن مبارز و کمونیست دست دادن این

زن  نیآه چھ دردناک است از دست دادن ا
  !ستیمبارز و کمون

آذر  قیکمال تأسف با خبر شدم کھ رف در
 یاز جھان فرو بست و برا دهیدرخشان د

 عھیضا نیا. را وداع گفت یدار فان شھیھم
و ھمھ  شانیا زیبزرگ را بھ خانواده عز

 و مینما یعرض م تیرفقا و ھمرزمانش تسل
مرگ  کرانیخود را در غم و اندوه ب

ھنوز زود . دانمیم کیشر زینابھنگام آذر عز
  !ودب

 نیآذر، ا قیبدون شک مرگ نابھنگام رف
جنبش  یبرا ریناپذ یو خستگ ستیزن کمون

طلب و  یو برابر ستیالیزنان سوس
تکان دھنده و دلخراش  اریھمرزمانش بس

در صحنھ مبارزه  شھیزن ھم نیفقدان ا. بود
ھمھ  یینھا ییو رھا یآزاد یبرا

 ،یو بردگ ریزنج دیاستثمارشوندگان از ق
جنبش زنان چپ  کریاست بر پ یلطمھ بزرگ
کھ راه سرخش با  دوارمیام. ستیالیو سوس
و تحقق  یروزیتا پ شیراسختر از پ یعزم

   آذر. ابدیاش ادامھ  یواال و انسان یآروانھا
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شناختھ شده و  یاز چھره ھا یکی زیعز

 دهیستمدکارگر و  یتوده ھا انیمحبوب در م
 یآذر درخشان، زن. بود یستیو جنبش کمون

 یھمچو ستاره ا ر،یناپذ یمبارز و خستگ
درخشان بود  بر آسمان جنبش پر از  شھیھم

بخصوص جنبش  ،یستیکمون بیفراز و نش
 بارآذر از ت قیرف. دهیزنان کارگر و ستمد

زنان ستمکش و  یصدا یب ادیخون و فر
  .طلب بود یبرابر

اما  ،یآذر گرچھ در جسم خود فان قیرف 
با ! گشت دانیجاو شیدر عمل و کردار خو

و  ادی میبدار یادامھ راه سرخش گرام
   ....شیخاطره ھا

  !و راه سرخش پررھرو باد یگرام ادشی
  

 مینا احدی  »

 بھ یاد زن آزاده و کمونیست، آذر درخشان
او . خبر تلخ درگذشت آذر را در ایتالیا شنیدم

زنی آزاده بود کھ در مقابل حکومت 
فاشیست اسالمی و جناح ھای رنگارنگ و 
متعدد و مدافعین خجول و آشکار این 
حکومت ایستاد و ھمواره از آزادی و حقوق 
انسانی و از حقوق و حرمت زنان دفاع 

 . کرد
مللی آذر درخشان را در کنفرانسھایی بین ال

مالقات کرده بودم و با وجود اینکھ ما 
اختالف نظراتی باھم داشتي ولی در یک 
نقطھ مشترک بودیم حکومت اسالمی دون 

 . شان بشر است و باید برود
از چنین انسانھایی کھ در تمام عمر برای 
دفاع از حقوق انسانی و بر علیھ یک 
حکومت فاشیست و دیکتاتور مبارزه کرده و 

ادای . نیامدند باید با تمام قوا دفاع کردکوتاه 
 احترام بھ آذر درخشان و حضور در
 مراسمی کھ از سوی سازمان زنان ھشت
 مارس برای وداع با آذر درخشان سازمان
 یافتھ باید این مراسم را بھ یک گردھمایی
 بزرگ ھمھ آزادیخواھان و مدافعین حقوق

یک گردھمایی علیھ . زنان تبدیل کند
حکومت اسالمی و در گرامیداشت یاد زنی 
آزاده کھ تا آخرین لحظات زندگیش علیھ این 

 . حکومت ایستاد و مبارزه کرد
من بنوبھ خودم از ھمھ فعالین مدافع حقوق 
انسانی و مدافعین حقوق زنان دعوت میکنم 

ما . کھ در این مراسم حضور بھم برسانند
نشان دھیم کھ بھ فعالیتھای ارزنده یک باید 

 زن کمونیست و انقالبی در دفاع از حرمت
  زنان و در مقابلھ با یک حکومت جنایتکار و 

  

  

  

  

  

   

 

 



  ٨۴ صفحھ                                                                                                      ٢۶شماره ھشت مارس  

 

  
 گذاریم و با فاشیست اسالمی احترام مي

 آرمانھای این کمونیست انقالبی تجدید عھد
کنیم کھ تا سرنگون کردن این حکومت  مي

 . ضد زن و ضد انسان از پای ننشینیم

 گرامی باد یاد آذر درخشان

 مرگ بر حکومت اسالمی

  ٢٠١٢ژوئن  ١کلن  

  

     استکهلم – مینا اسدی   »

 دلم برایت تنگ می شود

خبر مرگ در راھت را خودت بھ من 
چند روز پیش در آخرین گفتگوی ... دادی
 .شد صدایی کھ بھ زحمت شنیده میبا . مان

... گفتی کھ دیگر از کسی کاری بر نمی آید
تو : و من بر سر زنده ماندنت با تو چانھ زدم

.: کھ این ھمھ سال توانستی باز ھم می توانی
ھمھ جایم ... نھ این بار شوخی بردار نیست

را سوراخ کرده اند و ھمھ ی تنم لولھ کشی 
با ھم حرف  کھ ست این آخرین باری... ست
 کھ... ی عشقی باید بروم با ھمھ... زنیم می

از اولین روزی کھ ترا دیدم  .بھ ماندن دارم
 نھ بھ حزب و سازمانت نگاه کردم و نھ بھ

خود خودت را دیدم و بھ ... نوع مبارزه ات
باره ی ترا کھ چھ  نوشتن در. تو اعتماد کردم

کسی بودی و چھ کردی بھ دیگران وا 
و خود ... ھ سود و زیانشانگذارم و ب می

کنم کھ دیگر ترا  خواھانھ بھ خودم فکر می
باشی و ... یخواستم زنده باش می... ندارم

  ھمھ زخم کھ بر جان و با آن... کشی نفس بھ
  

 
عزیزی بودی کھ بودنت برایم . تنت داشتی

پیش از تو کسی را ... بھایی گران داشت
ندیده بودم کھ این چنین با خاموشی جدال 

ی زیستن، بھ مرگ،  برای ھر لحظھ و. کند
کردم کھ  فکر می. چنگ و دندان نشان دھد

اگر تو باز ھم بایستی و تن ندھی راھی 
برای رھایی تو از این درد جانکاه پیدا 

  ... شود می
  .دریغا کھ مرگ، آن راه بود

  . برایت تنگ می شود آذر جان دلم

 ثریا شهابی   » 

درخشان را بھ درگذشت زودرس رفیق آذر 
خانواده، ھمرزمان، دوستانش از صمیم قلب 

  یادش گرامی باد. گویم تسلیت می

  ٢٠١٢ژوئن 

  گیل آوایی  »  

 درود بر شما؛  دوستان گرامی
ھا، وانفسای نفسگیری برھمھ  در این سال

فریادھامان در   یاران و ھمراھان و ھم
 مبارزه برای آزادی و برابری انسان، آوار

 .شود ھنوز شده و می
ما  اما اندوھبارتر پرکشیدن یاری از میان 

چھ گاھان بر دار شدن یاران بوده است 
سربدارمان و چھ از این دست کھ آذرمان از 

و ما با ھمھ کمر شکن بودِن  .میان ما رفت
ھایی کھ بر دل داشتھ و داریم با سخت  داغ

مان بر درستی راه و خواست  سرانگی ھماره
 ھایمان پا کوبیدیم و ھمین فریادھا و و آرمان

 مبارزه پیگیرانھ مرگ را حقیرتر از آن
  

   
کرده است کھ باور کنیم یارمان را از ما 

  تا زمانیکھ حتی یک صدا از ما . گرفتھ است
در کارزار مبارزه برای آزادی و برابری 
    ھست، ھمھ یاران سربدار و ھمراھان و ھم

اند و مرگشان را باور  مان زنده فریادھای
مگر آنکھ از تب وھن دق کرده باشند نیست 

نیستند  کسانی کھ بباورانند و بباورند کھ
مبارزه و  باری، آذر در ھر فریاد و. اینان

ما نفس می  حق خواھی ما حضور دارد و با
  داشت آذرھایمان را  پاس .کشد
   .ھایشان عینیت دھیم با ادامھ راه ُو آرمان 
   ا مھر و احترامب

  ٢٠١٢مھ١٣٩١/٢٩  نھم خرداد

  

  لندن ـهادی خرسندی    »

 آذر درخشان، آرمانی زن کوشا

قلمزنی . بانوی بزرگ پویائی! آذر مبارزه
آگاه و گوینده ای آزادیخواه، کھ در 

زیست   کوچکترین آپارتمان شھر پاریس می
 . َبزرگترین آرزوھا را برای مردم دنیا داشت

 پرسید و می جستجوگر، میپژوھنده و 
  .نوشت گفت و می خواند و می

نوشتھ ھایش پیش . آذر، ھمیشھ با ماست
شم است و کالمش در گوش و یادش در ان 

برای ھمرزمانش آرزوی پیروزی و  .ما
  ■.رستگاری داریم

  

 

 



  ٨۵ صفحھ                                                                                                     ٢۶شماره ھشت مارس  

  زن و کمونیسم
   گزیده ای از افکار آذر درخشان                                                                                   

  

ای است کھ دیگر روابط تولیدی استثمارگرانھ در آن وجود ندارد، روابط اجتماعی ستمگرانھ در آن  ی کمونیستی جامعھ جامعھ
ر این روابط تولید استثمارگرانھ و روابط اجتماعی ستمگرانھ است، وجود ندارد و ایده و نیست، تمایزات طبقاتی کھ مبتنی ب

  .افکاری کھ از این روابط اجتماعی حمایت می کند، وجود ندارد

««««« 

این زنان تالش می کنند بھ زنان ستمدیده . طلبند میزنان کمونیست روابط اجتماعی  کھ زنان را بھ بند کشیده را بھ مصاف 
کھ این روابط اجتماعی  قدر فرودست است و این توضیح دھند کھ راز این روابط اجتماعی چیست کھ در آن جایگاه او این

دھند کھ  توضیح می آنان . داری است کھ ھمان نظام سرمایھباشد  میچطوری متصل بھ یک روابط تولیدی استثمارگرانھ 
شود کھ حافظ جایگاه فرودست زن  ایده و افکاری منتج میبھ ا فاکتور، چطوری تمایزات طبقاتی درجامعھ، متصل بھ این دو ت

برند کھ وقتی وارد  کنند و بھ این طریق آگاھی توده وسیع زنان را باال می در واقعیت امر زنان کمونیست رازگشائی می. است
در  یک ذره کمتر و یا کمی بیشترشوند برای رھائی و برابری واقعی بجنگند نھ برای یک افقی کھ حاال  مبارزه می ی صحنھ

   .ھمین نظام ستمگرانھ بھ زندگی ادامھ دھند

««««« 

، یھای اجتماع ی عرصھ در ھمھ ترین جریان فکری و عملی تاریخ بشر المللی از بدو پیدایش خود انقالبی جنبش کمونیستی بین
در این مورد بھ طور غالب موجب سرافرازی است اما در برخی  یتاریخ جنبش کمونیست. ی زنان، بوده است لھااز جملھ مس

  .کنیم گیریم و پیشرفت می جوانب مھم باعث تاسف است کھ باید بھ بازنگری آن بنشینیم زیرا ما نیز از تاریخ خود درس می

«««««« 

یری از اشتباھات و تر و تازه گ زنان کمونیست باید بتوانند با اتکا بھ نقاط مثبت جنبش کمونیستی در قرن گذشتھ و با درس
    .رھایی زنان، آگاھی کمونیستی را در بین زنان ببرند  ھا در مورد کردن تئوری

«««««« 

ترسند بلکھ سالح نقد را متعلق بھ علم خود  ھا تنھا نیروی اجتماعی ھستند کھ نھ تنھا از ابراز عقاید خود نمی کمونیست
مارکسیسم علم است و برای ھمین دارای . داری زاده شد مناسبات طبقاتی سرمایھمارکسیسم از درون نقد علمی . دانند می

. مثابھ یک علم رشد کرده است  ھبشری ب ی پابپای پیشرفت جامعھ. تواند ایستایی را تحمل کند سرزندگی و پویایی است و نمی
  . روی کرده استھرآنچھ موجود است پیش نقدِ  ی از بدو پیدایش خود از درون پروسھ یجنبش کمونیست
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طور ویژه جنبش کمونیستی ایران بر سر مسالھ زنان وضعش وخیم است پاشنھ آشیل جنبش کمونیستی ایران مسالھ   بھ
ھم در   آن. رود تا یک دور دیگر در حاشیھ تحوالت قرار گیرد زنان است و اگر خود را در این زمینھ بازسازی نکند می

اجتماعی سیاسی در جامعھ ایران نشان دادند کھ ناتوان از کوچکترین تحول در جامعھ ھستند شرایطی کھ نیروھای مختلف 
  .و بدون یک نیروی قدرتمند کمونیستی جامعھ ایران روی پیشرفت و تحول و عدالت اجتماعی را نخواھد دید

«««««« 

وجود . کرد، نبود ی عمل میجنبش کمونیستی و چپ ایران ھم جدا از بحرانی کھ در سطح جھانی در جنبش کمونیست
طور خاص باعث شد کھ نتواند نقش درستی را برای  ی زنان بھ طور کل و در زمینھ  انحرافات ایدئولوژیک ـ سیاسی بھ
ی حجاب  بینیم در دوران تظاھرات زنان علیھ خاطر وجود ھمین انحرافات است کھ می  بھ. رھایی زنان در جامعھ ایفا کند

ھای کمونیستی از آن مبارزه دفاع نکردند و آن را بھ یک  یری رژیم جمھوری اسالمی سازمانگ اجباری پس از قدرت
ھا، دید غلط ھم  ھا، نارسایی خوب حاال بھ ھر حال یک سری اشکاالت، ضعف. کارزار مبارزاتی علیھ رژیم مبدل ننمودند

دیگر . روند و جنبش کمونیستی ضعیف بشودھا در جنبش کمونیستی باعث شد کھ بسیاری از زنان از این جنبش کنار ب این
خوب این جنبش . ام برای رھایی بشریت جنبش کمونیستی آن نیست کھ در آغاز قرن بیستم گفت کھ من بھ صحنھ آمده

کھ بتوانند دوباره نقش اصلی و واقعی خودشان را در صحنھ بگیرند خیلی مھم است  کمونیستی و زنان کمونیست برای این
 .را سر رھایی زنان و مسالھ زن باز تعریف کنند شان کھ دیدگاه

چطور مکانیزم مناسبات اجتماعی . کھ جنبش کمونیستی چقدر نبض جنبش زنان در دستش ھست  ھم برمی گردد بھ این این
ھای آتش در سطح نشان از آن است کھ در  دھد کھ این فوران چطوری تشخیص می. شناسد تولید آن جامعھ خاص را می

کھ بیاییم بگوید آھان  کار ما تشخیص آن فعل و انفعاالت است نھ این. دھد عل و انفعاالت دیگر دارد بھ آن شکل میزیر یک ف
دیدن اینکھ مردم در جوش و خروش اند ھنر نیست و کار سختی ھم . بیرون شلوغ است و مردم در جوش و خروش اند

آیند توی خیابان و اعتراض  ھایی کھ می بسیاری از توده .اند اھمیت دارد کھ چرا در جوش و خروش تحلیل این. نیست
این کار ماست، یعنی بردن آگاھی سوسیالیستی و سمت و سو دادن بھ مبارزه و  !توانند بگویند چرا؟ کنند دقیقا نمی می

 .تغییر جھت مبارزه

 «««««« 

ی کارگر باید یاد بگیرد و آگاه شود و  قھمرد طب. اول باید این را بھ رسمیت شناخت. کند مرد کارگر بھ زن کارگر ستم می
خواھم و  کھ خودش را حفظ کند و من این امتیاز را نمی بگوید این نظام بھ من این امتیاز را داده در ستم کردن برای این

گر کھ چشم ببندند در برابر ستم مرد کار نھ این. کار جنبش کمونیستی و احزاب کمونیستی ھم ھمین است. جنگم اش می علیھ
فقط دولت است کھ ستم . کنند کھ اصال مردھای کارگر بھ زن کارگر کھ ستم نمی  ھای بدتر این یا تئوری. بھ زن کارگر

کند ھم در تئوری و ھم در پراتیک این شکاف استراتژیک  مسالھ این است کھ جنبش کمونیستی چطوری تالش می. کند می
در کارخانھ، در خانواده، در خانھ، مرد کارگر بھ زن کارگر . شود ده میرا از بین ببرد، شکاف استراتژیکی کھ ھمھ جا دی

  .گیرد ی طبقاتی و روابط قدرت و ستم بر زن شکل می خانھ جایی است کھ سلول جامعھ. کند ستم می

«««««« 
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گرچھ . داشتند زنان، ھم زنان فمینیست بودند و ھم احزاب چپ و کمونیست کھ کنار ھم گام بر می ی پیمایی پنج روزه در راه
توان این حرکت را برای پیوند بین جنبش زنان ایران و جنبش  ھای میان این دو جنبش کامال شکستھ نشد اما می یخ ھنوز

اندرکار این  زنان چپ و کمونیست و انقالبی دست ھای بی وقفھ ھا محصول تالش ی این فال نیک گرفت و ھمھبھ  کمونیستی
شاید آغازی باشد برای این کھ نیروھای چپ و کمونیست بھ اھمیت جنبش زنان در زیر و رو کردن مناسبات  . پیمایی بود راه

ی چپ و تا نیروھا؛ لھ زنان باال ببرندااستانداردھای درون حزبی خود را در رابطھ با مستری برسند،  کھن بھ درک عمیق
  .کمونیست شاخص و قطب اصلی ترقی خواھی و آزادی زنان در جامعھ ایران شوند

«««««« 

ھای ھای بزرگی در مقابل ماست کھ امکان پرورش یک نسل جدید از عناصر انقالبی کمونیست را در درون جدالفرصت
یران بھ جای تولد و خیزشی دوباره، در عین حال خطر این ھم ھست کھ جنبش کمونیستی ا. سیاسی امروز فراھم کرده است
نمای ورود ما بھ این  بھ ھمین جھت، بحث و تبادل نظر در مورد قطب. ھای سیاسی تجربھ کندشکستی دوباره را در پیچ و خم

ھای انقالبی یاری رساند و نمایی کھ بھ شکوفایی فرصت قطب. تر از ھر بحث دیگری استی دشوار و پیچیده، مھمدوره
نمای سیاسی شفاف کھ ھر گام و  ھا خدمت کند و سرانجام یک قطبھا و خیانتنمایی کھ بھ پرھیز از خطرھا، ریسک قطب

  . ی آن تعیین شده و مورد سنجش قرار گیردحرکت و کنش ما بر پایھ

«««««« 
ھرگونھ سرکوب و چپاول  ای نو، عاری از پیکار شورانگیز ھزاران ھزار زن و مرد جوان کھ با اشتیاق دست یافتن بھ جامعھ

ی  ھای شیفتھ این جان: دھد اند بار دیگر مسئولیت تاریخی ما را ھشدار می مذھبی جان خود را مایھ گذاشتھ مذھبی و غیر
ما ھستند کھ نباید بگذاریم  ی بھای جامعھ آزادی و برابری کھ طی ھفتھ ھای گذشتھ بر زمین فرو افتادند، مرواریدھای گران

ما مردم در ھمین روزھا است کھ ھیبت جمھوری اسالمی را شکستیم، پس  .وم نظام پوسیده اسالمی شوندی تدا پشتوانھ
یدند دوباره بھ جای ی تاریخ بیرون جھ از فراموش خانھ ۵٧اسالمی را کھ با انقالب ی حاکماِن  توانیم و باید دار و دستھ می

شوند این بار ھم  آیا دولت مردان نظام جمھوری اسالمی موفق می ی نبرد ما بستگی بھ این دارد کھ آینده. خود بازگردانیم
کھ این بار ما قادر خواھیم شد نظام جمھوری اسالمی را در  ھای خود را با فداکاری و مبارزات ما پر کنند و یا این شکاف
 .ھای  جامعھ دفن کنیم شکاف

  حجاب و زن
  .جمھوری اسالمی است اسمش کھ نظامی است  ،حجاب در حقیقت پرچم سیاسی

 اعالم است، زنان سرکوب و ستیزی زن ی پایھ بر کھ را خود حکومت ھویت اجباری حجاب اعالم جمھوری اسالمی با سران
 گرفت، خواھد قرار آن بر حکومت این کھ ای پایھ عنوان بھ را مرد و زن بین نابرابر مناسباتی اجباری حجابِ  با ھا آن. کردند
 .است استوار زنان نابرابری و تبعیض سرکوب، ی پایھ بر اسالمی حکومت کھ کردند اعالم آنان حقیقت در. کردند اعالم
 در کھ بود کسانی برگرداندن کھن، نظم از حفاظت برای کار اولین و است کھن نظم حافظ کھ کرد اعالم کار این با خمینی
 بود غولی آنان نظر از بودند، آمده سیاسی ی صحنھ بھ میلیونی وسعت در کھ زنانی .بودند آمده صحنھ بھ سرنگونی ی پروسھ
  .شد می بازگردانده بطری بھ دوباره بایست می و بود آمده بیرون بطری از کھ
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نظاِم . نیست کشور داخل در اسالمی نظامِ  حفظ و قدرت روابط بخشیدن انسجام بھ مربوط فقط زنان، سرکوب دیگر سوی از
اقتدار  اعمال .است داشتھ را اسالمی انقالب صدور و اسالمی امتِ  تشکیل ادعای خود پیدایش بدو از اسالمی جمھوری

 ای رابطھ چنین ھم بلکھ نیست نظامی ـ مالی ـ سیاسی ی رابطھ فقط خاورمیانھ در بنیادگرا ھای جنبش بر جمھوری اسالمی
ھمین  بھ .است زن حجاب آن پرچم کھ حکومتی. است اسالمی حکومتِ  الگوی ایران ھا، جنبش این برای. است ایدئولوژیک

 بنیادگرای ھای جنبش با اسالمی جمھوری دولت ی رابطھ حفظ در مھمی نقش داخلی، مصرف زنان عالوه بر سرکوب دلیل
 سر بر ایران زنی چانھ برای ای وسیلھ منطقھ، در اسالمی بنیادگرای جریانات پشتیبانی و حمایت جلب .دارد منطقھ در اسالمی
 مرکز ابتدا ھمان از زن بدن بنابراین .است تازشان و تاخت مرکز خاورمیانھ کھ است غربی دول از گیری امتیازو  مذاکره میز

 تنظیم برای ای وسیلھ چنین ھم و بود اسالمی حکومت گیری شکل و ایران بر روحانیون قدرت تحکیم و استقرار برای کشمکش
 .جھان بر حاکم امپریالیستی داری سرمایھ نظام کل و منطقھ در اسالمی بنیادگرای جریانات با حکومت این قدرت روابط

«««««« 
 دامن مردم از نیمی میان در را تسلیم جو اجباری، حجاب .کند می تضمین را زن و مرد میان قدرت روابط اجباری، حجاب
  . زند می

 استثمار شونده، طبقات بر استثمارگر طبقات ی سلطھ تثبیت برای است، خصوصی مالكیت ی سلطھ دادن نشان برای حجاب
اگر این سلطھ در گذشتھ توسط محبوس کردن زنان در اندرونی میسر بود امروز . است زن بر مرد ی سلطھ سمبل حجاب

  .کند حجاب، نقش اندرونی متحرک را بازی می
«««««« 

كند یعنی تمرینی روزمره است برای عادت كردن  یستمدیدگان می  ز و دعا با كلیھاكند كھ نم یحجاب با زنان ھمان كاری را م
دھد كھ از مردانی كھ صاحب وی ھستند اطاعت كند، تابع  زن با حجاب اجباری خود را عادت مي. بھ عبودیت و اطاعت

دن بھ اشكال خانھ در واقع بھ تمرین اطاعت از حكومت و تن دا زن با تمرین اطاعت از مردِ . ی  مردساالر مستبد شود جامعھ
  . پردازد یگوناگون بردگی م

«««««« 
ای در از بین بردن  کننده کش باشد این قدرت، نقِش تعیین زمانی کھ قدرت دولتی و قوانین آن در دست مردم زحمت مسلما
اب دولِت انقالبی پس از بھ قدرت رسیدن، قانونی مبنی بر منع حج. ھای سیاسی ـ اقتصادی ستم بر زن خواھد داشت پایھ

ھای مقرر در قوانین  تصویب نخواھد کرد اما قانونی مبنی بر آزادی پوشش تصویب خواھد کرد و تجاوز ھر فرد بھ آزادی
ی ایدئولوژیک  تر از تصویب ھر قانونی، پرولتاریا با دامن زدن بھ مبارزه اما مھم. اساسی کشور را ممنوع اعالم خواھد کرد

یعنی از طریق مشی . و باال بردن آگاھی مردم با این پوشش مبارزه خواھد کرد ی خرافھ و مذھب و باورھای سنتی علیھ
ھا، دوم آگاھی دادن بھ آنان و با اتکا بھ خواست و  ھای توده ماندگی  یکم سازش نکردن با عقب: کھ دو جنبھ دارد(ای  توده

ای است کھ پرولتاریا در راه  این مبارزه. کند شان پاره می  زنجیرھای خرافھ و سنت را از ذھن) آگاھی و ابتکار عمل خودشان
گوید، گسست از مناسبات مالکیِت کھن، نیازمند  ساختمان سوسیالیسم و رسیدن بھ کمونیسم باید انجام دھدمارکس می

 .ترین گسست از افکار کھن است قطعی
«««««« 

فقط از . ھای زن است و آگاه کردن توده ھایی مثل حجاب، بسیج ماندگی خالصھ این کھ روش اساسی برای از بین بردن عقب
ی تاریخ خواھد رفت و این امر با این درک منطبق است کھ رھایی  زنان است کھ حجاب بھ عنوان یک پدیده بھ موزه طریقِ 

  .زنان بھ دست خود زنان ممکن است
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  زن و مذهب
كشد؛ آزادی عشق، اخالقیات حاكم را متزلزل  زن، ایدئولوژی حاكم را بھ زیر سوال می در شرایطی كھ آشكار شدن مویِ 

كند؛ دفاع از حق برابر زنان با مردان نظام سیاسی را بھ لرزه  طالق زنان شریعت را تضعیف می كند؛ صحبت از حقِ  می
ھای ایدئولوژیک آن  طور خاص پایھ سیاسی حاكم و بھ تواند بھ رویارویی آشكار با قدرتِ  آورد؛ جنبش زنان نمی در می
  .فریبی محض است کتمان این حقیقت عوام. مذھب اسالم کشانده نشود یعنی

«««««« 

سیتز است، مانند سایر ادیان، روشن است كھ میان آن و فمینیسم ھیچ  ساالر و زن كھ اسالم یك دین مرد با توجھ بھ این
» اسالمی فمینیسمِ « ی عالوه، پدیده بھ. را باید در گیومھ گذاشت» اسالمی فمینیسمِ «بھ ھمین دلیل، . قرابتی موجود نیست

. است» دولتی فمینیسمِ «ویژه در كشورھای خاورمیانھ و شمال آفریقا شاھدش ھستیم، در ایران مترادف با   كھ امروز بھ
ھا  آن .گیرد طور عمده زنان حكومتی را در بر می  شود كھ توجیھ كننده وضع موجود است و بھ یعنی بھ گرایشی اطالق می

گردند كھ بھ زعم آنان اشاراتی بھ حق  ھایی می بین در قرآن دنبال آیھ كنند، یعنی با ذره» فمینیزه«كنند اسالم را  تالش می
تاكید » الھی و قرآنی زن نقشِ «بر  »ھای اسالمی فمینیست«. و حقوق زنان داشتھ باشد؛ كھ البتھ تالش عبثی است

» ی و اجتماعیگار، و تابع و فرودست در مناسبات خانودامادر خوب، ھمسر مطیع و وفاد«گذارند كھ چیزی جز  می
  .نیست

«««««« 

رژیم جمھوری اسالمی . لھ زن استایابی مس گر حدت بال گرفتھ، نشان ای در ایران ظھور یافتھ و پر و  كھ چنین پدیده این
نقش اجتماعی و سیاسی  .چنگ اندازند» فمینیسم اسالمی«در مواجھھ با جنبش رو بھ رشد زنان، مجبور شده بھ ترفند 

  .تالش برای كنترل و مھار و منحرف كردن حركت مبارزاتی زنان است» فمینیسم اسالمی«

«««««« 

ی زنانی کھ از ناچاری مذھبی ھستند بیاموزد کھ نقش دین و  یک فعال صادق جنبش زنان در نھایت باید بتواند بھ آن توده
اما زمانی . ست و برای رھایی کامل چرا باید از این  تفکرات گسست کننداسالم در ارتباط با سرکوب و فرودستی زنان چی
رسانند؛ زیر  دانند با چسباندن خود بھ مذھب عمال بھ تحکیم آن یاری می کھ برخی زنان فعال کھ خود را سکوالر نیز می

ھر چند ک ھ ای ن ک ار (نیست گری علمی  لھ مخالفت با اسالم، صرفا از زاویھ تبلیغ روشنامس. کنند پای خود را خالی می
است کھ احقاق ھر حقی در رابطھ با زنان، بھ طور عینی   لھ آنابلکھ مس) ما امری ضروری است ی برای پیشرفت جامعھ

ھا در کشور  قوانین نابرابر و تبعیض ی یعنی کلیھ. از این امر گریزی نیست. دارد مذھبی قرار در مقابل اسالم و حکومتِ 
  .قوانین ویژه آن برای زنان دارد ما ریشھ در اسالم و
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   زن و سیاست
ھای  ، مثل اختالف میان پزشکان بر سر روش"ترین فمینیستی"ھای فمینیستی گوناگون بر سر تعیین  اختالف میان سیاست
درمان یک  عنوان راهِ دیگر دارند اما ھمگی با جادو و جنبل بھ با وجود اختالفاتی کھ پزشکان با یک. مختلف درمان است

کرد و باید علیھ  طرح دوم خرداد اعالم جرم می  جنبش فمینیستی باید علیھ. کنند بیماری ضدیت دارند و علیھ آن اعالم جرم می
  .لھ این استامس. طرح رفراندوم ھم اعالم جرم کند

«««««« 
درست است، " بگویم ھدفت چیست؟ شوی تا بگو با کی متحد می"باشد؛  ی ما باید سازگاریھای مبارزهمیان اھداف و روش

ای جز اتحاد با برخی توانند بھانھ کنند کھ چارهبرخی، این ضعف را می. اندی ما ضعیفنیروھای چپ و انقالبی در جامعھ
ی ضعف بھ قدرت، الزم است در حالی کھ اتفاقا برای گذر از پروسھ .ھای لیبرال ندارندھای بریده از حاکمیت و یا جریانجناح
قوت خویش تاکید کنیم تا بتوانیم  ی یش از ھر زمان بر ھویت سیاسی و کمونیستی و انقالبی خودمان و بر بزرگترین نقطھب

نقطھ قوت ما دفاع از منافع مردم است و این را باید . بخش بھ مردم بدھیم و آنان را یاری رسانیم اندازی روشن و امید چشم
تفاوت خود را با آلترناتیوھای دیگر برجستھ کنیم، طوری کھ  مردم . ی خویش بدانیمھای اتحادھا و فعالیتپایھ و شالوده

  .تمایز ما با دیگران را دریابند

«««««« 
با جریان ) اند و زنانی کھ حرکات آمریکا در منطقھ را پشتوانھ فعالیت خود کرده(ھم شدن جریان فعالیت زنان طبقات حاکم  در

کند ولی خصلت  چند جریان آن را بھ ظاھر تقویت می ھر. ب فاضالب با جریان آب گواراستھم شدن آ جنبش زنان، مانند در
  آیا این حقیقت ساده نیاز بھ تئوری دارد؟. چرا باید اجازه داد کھ چنین شود. گیرد گوارا بودن آن را می

«««««« 

 ارتقاء کھ تشکیالتی .کنند ھمگانی را شان تجارب بتوانند جنبش این متعھد و کاردان زنان کھ داریم نیاز تشکیالتی بھ ما
 و آگاه زنان تا باشد کارش دستور در مناسبات مردساالرانھ، علیھ شان کردن متحد و بسیج شان، دانش تعمیق زنان، آگاھی
 ھا الیت"شرط  و قید بی جویی سلطھ برای جایی دیگر کھ شود زیاد ھا آن چنان  "نخبھ"تعداد  تا باشیم داشتھ بیشتری توانمند
  .نباشد

«««««« 
شدگان این نظام، آخرین میخ را بر تابوت  شرایط برای جنبش زنان بیش از ھر زمان دیگری مھیا شده تا اولین سرکوب

وقت آن رسیده کھ جنبش زنان خود را تکانی دھد و . ی خاورمیانھ ایفا کنند حکومت دینی بکوبند و نقشی تاریخی در منطقھ
ھا و تکیھ بھ تنھ  سمج و کج تابیده اندیشھ و تطھیر در زیر باران، با رخِت نو و تمام قامت با حفظ ریشھبا قطع شاخھ ھای 

  .ی چند نسل، آغاز دیگری داشتھ باشد تنومند تجربھ
«««««« 

وش ی ما قضاوت قطعی را خواھد کرد و بھتر است فرام ھای ھمھ ای نھ چندان دور، تاریخ در مورد فعالیت مسلما در آینده
   .زنند ھا رقم می نھایت نھ مرغان خانگی کھ عقاب نکنیم کھ تاریخ را در
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  خشونتزن و 
  زنان، جزئی از یک نظام طبقاتی مردساالر است کھ در آن اعمال قھر طبقات استثمارگر علیھ  خشونت علیھ

لھ اشکال وسیع و ای زنان این مس در زمینھ. شود ستم و استثمار بھ اشکال گوناگون اجرا می طبقات تحتِ 

زنان بخشی از اعمال قھر دولت طبقات استثمارگر   گوییم خشونت علیھ وقتی می. گیرد متنوعی بھ خود می

انجام  معنای آن نیست کھ این خشونت فقط توسط دولت علیھ بخشی از محرومین و محکومین است، بھ

زنان توسط مردان خانواده و مردان جامعھ و عشیره و طایفھ، بخشی از   خشونت روزمره علیھ. شود می

زنان از سوی طبقات حاکم فقط از طریق قوای دولتی و   اعمال خشونت علیھ. ساختار کلی این نظام است

ھا نیز شاھد اعمال  ن انسانیبشود بلکھ در خود جامعھ و در مناسبات اجتماعی  قوانین دولتی انجام نمی

طور خاص توسط اکثریت مردان در واقع  خشونت علیھ زنان توسط جامعھ و بھ. خشونت بر زنان ھستیم

خشونت علیھ زنان چھ بھ . بخشی از اعمال قھر طبقات استثمارگر است کھ عامل اجرایی آن خود مردم ھستند

زنان بیان سیاست،   خشونت علیھ. زن استشکل تجاوز و چھ بھ شکل کتک و غیره منجر بھ فرودستی 

کھ  این خشونت قابل مھار نیست مگر این. آمیز است دست بودن زن بھ شکل قھر فرھنگ و تفکر فرو

زیرا ریشھ در روابط  ،فرودستی زن با اقدامات نرم و نازک از بین نخواھد رفت. فرودستی زن سرنگون شود

بھ ھمین دلیل رھایی زن، وابستھ بھ . شود از آن محافظت میقدرتی نابرابر دارد کھ توسط خشونت و قھر 

سرنگونی کل این نظام طبقاتی مردساالر در ایران و جھان است کھ بر اعمال  قھر و خشونت سیستماتیک 

  .علیھ مردم استوار است

«««««« 

د و قرار شو خانگی علیھ زن بھ طور سمبلیک از ھمان اولین شب ازدواج کھ شب زفاف نامیده می  خشونت

در این شب باید خونی بر زمین ریختھ شود، تا قدرتی تثبیت . شود خانواده تشکیل شود آغاز می است نھادِ 

تر خونی بر دستمالی سفید باید رویت شود تا بر ھمھ، برتری قدرت مردانھ ثابت شود و زن بھ  شود، یا دقیق

گربھ را باید دم "فشرده شده کھ  مردساالرانھ نیز المثل معروفِ  این تصرف در این ضرب. تصرف مرد در آید

  .زن است یانسان ن و حقوقِ أی ش گربھ در حقیقت ھمھ!" حجلھ کشت
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  زن و زندان
ما باید  . این یکی از برآمدھای پتانسیل انقالبی عظیم زنان است. نظیر است  تعداد زیاد زنان زندانی سیاسی ایران در جھان کم

زندانیان سیاسی را در جنبش زنان برجستھ کرده و آن را بھ خدمت رشد و تکامل جنبش انقالبی زنان در بتوانیم موضوع 
توانند نقش مھمی در این زمینھ  بخش و مردمی خود تعھد دارند می  ھای رھایی زنان زندانی سیاسی کھ ھنوز بھ آرمان. آوریم
این یک . یع در مورد این بخش از میراث مبارزات زنان آگاھی دھندھای وس توانند بھ توده فعالین جنبش زنان می. ایفا کنند
  . بھا برای جنبش زنان ایران است ی قوت گران نقطھ

«««««« 

این موضوع . شود کرد آن برای حفظ خود مربوط می ی قدرت سیاسی حاکم و عمل لھاموضوع زندانیان سیاسی مستقیما بھ مس
انیان سیاسی و ی زند لھامردم نباید مس. ستان و دشمنان مردم را بھ روشنی ترسیم کندظرفیت آن را دارد کھ خط تمایز میان دو

ی قدرت سیاسی حاکم و  لھاموضوع زندانیان سیاسی مستقیما بھ مس. کشتارھای عظیم یک دھھ را بھ سادگی فراموش کنند
تمایز میان دوستان و دشمنان مردم را بھ این موضوع ظرفیت آن را دارد کھ خط . شود کرد آن برای حفظ خود مربوط می عمل

  .روشنی ترسیم کند
«««««« 

ی  جمھوری اسالمی جامعھ. ی موقعیت اکثریت زنان در جامعھ بود ھای جمھوری اسالمی، فشرده موقعیت زنان در زندان
شدند، در  سالخی می ھای اوین وقتی دستھ دستھ زنان و دختران نوبالغ در زندان. ھا تحقق بخشید آرمانی خود را در زندان

  .رسید خورد و بھ قتل می زندانی بھ بزرگی ایران نیز زنانگی و جنسیت زنان شالق می

«««««« 

زنان سرکشی کھ نھ فقط تن بھ حقارت و فرودستی اسالمی . خادمان زمینی خدا از چنین زنانی ترس و تنفر داشتھ و دارند
شد زنانی را کھ بھ خدای آسمانی باور ندارند و از خدای زمینی نیز  ونھ میچگ. دادند، بلکھ ادعای تغییر جھان را داشتند نمی

چال ھای تو در توی اوین، قزل  ھراسی ندارند بھ زانو درآورد؟ پس زنان زندانی سیاسی را بھ شالق و تازیانھ کشیدند سیاه
انی سیاسی چھ مقاومت باشکوه و زنان زند. ی نبردی بزرگ و بس نابرابر بود صحنھ... حصار، گوھردشت و عادل آباد و 
ھزاران زن پیچیده در پتو شالق خوردند و پیچیده در  ۶۴تا  ۶٠ھای  در فاصلھ سال. باور نکردنی را بھ نمایش درآوردند
  .حجاب سیاه تیرباران و حلق آویز شدند

«««««« 
چنان قاطعانھ و  ما باید آن. کنندی زندانیان سیاسی و کشتارھای عظیم یک دھھ را بھ سادگی فراموش  لھامردم نباید مس

ی زندانی سیاسی چاقویی است در دست مردم  لھامس. ای با این جنایات تصفیھ حساب کنیم کھ دیگر در تاریخ تکرار نشود ریشھ
ھای طبقاتی کنونی  کشمکش. عدالتی و سرکوب و کشتار است برای شکافتن قلب مناسباتی کھ پر از چرک و خون و تعفن و بی

نیروھای انقالبی و رادیکال باید بھ تیز  .کند یا کند ،  یا این چاقو را تیز می۶٧و اوج آن در سال  ۶٠ی  کشتار دھھبر سر 
 .کردن این چاقو خدمت کنند
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ھمانگونھ کھ . نسل جوان کنونی برای اینکھ بتواند پرچم پیروز مبارزات مردم باشد باید را ه خود را آگاھانھ بیابد
گیرانھ با نسل  نسل جوان باید پي. زندگی خود، راه خود و مرگ خود را اگاھانھ انتخاب کردند ۶٧جانبختگان سال 

باید بار . این نسل را كھ زیر خاك مانده است بیرون كشد یتجارب و آگاھ. مبارز پیش از خود پیوند برقرار كند
نسل جوان كنونی باید تاریخ نسل پیش از خود را .  دیگر میعادگاه  شوند یدیگر گلزار خاوران و صدھا گور جمع

ھ چگونھ راه خود را آگاھان. بود یببیند كھ نسل قبل فشرده چھ آمال وآرزوھای انقالب. جستجو كند، بھ آن اتكا كند
  .انتخاب كرد
یك بخش مھم آگاھی . باید با پشتكار و سنجیده یكدیگر را جستجو كنندی كنونی و مبارزین قدیم ینسل جوان

خود است تا بتواند در صحنھ  یاز تاریخ نسل قبل یآگاھ ینسل كنون یاز آگاھ یبخش مھم. دانستن تاریخ است
 ..پرپیچ و خم مبارزات سیاسی محكم و با اطمینان گام بردارد

  خطاب به دشمن
تان شکنجھ کردید، مورد تجاوز قرار دادید و بھ دار آویختید  ھای مان را در زندان مادران و خواھران و دختران
کردید و بسیاری دیگر را در راھروھای مرگ، بسیاری از زنان ایران را سنگسار . چون بھ رژیم شما تن ندادند

از . زنید تا تابع اخالقیات منفور شما شوند زنان را شالق می. اید بھ انتظار اجرای حکم سنگسار نگاه داشتھ
ھشدار . ھای اسالمی  تربیت کنند ی شما، با اخالق و ارزش شان را بھ شیوه دختران. ی شما، بر خود بلرزند سایھ

ھای قوانین  حیف از زنانی کھ در شعلھ. آلود خواھند کرد جھند و صورت شما را خون کردگان می  کھ این سر خم
ھا زن کھ ھر روز طعم تلخ تحقیر و فرودستی را در  حیف از میلیون. ستیز شما سوختند و رفتند  ارتجاعی و زن

  .کنند نظام شما با خشم، تجربھ می

شما چھ کردید؟ . اند ی کاشتیم کھ بھ درختان سرسبز و سربلند تبدیل شدهبذرھای. ما از توفان گذشتیم و آبدیده شدیم
پارسال گفتیم، نیرویی در جنبش . کنید باد کاشتید، توفان درو می. گردان پیر و جوان از شما روی. پایھ  منفور و بی

کھ بذرھای این  گوییم امروز بھ شما می. ھای تابوت شما را خواھد کوبید زنان متولد شده است کھ آخرین میخ
دارد و بر  ھا زن بر امیدی و انتظار را از دوش میلیون ھا نا ھای استواری تبدیل شده تا بار سال جنبش بھ نھال

شما نظامی را بر قرار کردید کھ . ھای تابوت شما را بکوبند زمین بگذارد تا بھ پرواز در آیند و با شھامت میخ
اما ما در پی . المللی آن است ستیزی، ھویت ملی و بین بردگی زنان، زنحقوقی و  بی سنگ بنایش سرکوب زنان،

ھای پاک نشدنی آن است؛ جھانی کھ برای اولین بار در  خلق جھانی ھستیم کھ رھایی و آزادی زنان سنگ نوشتھ
  .دھند داوطلبانھ جامعھ را سازمان می ای برابر و انسانی و تعاونِ  تاریخ بشر، زن و مرد در رابطھ

ستم و بردگی    ک مائیم در صفوف میلیونی، با رشتھ پیوندھای محکم برای در ھم شکستن زنجیرھایاین
کوبھ   آینده .ایم کرده ھای خود بیفزاییم، دیر بر سرعت گام. ای بدون ستم و استثمار مان و بنا نھادن جامعھ تاریخی

  ■.زند بر در زمان می
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  درخشانکلیپ ها ی ساخته شده بیاد آذر     ×

  

   bgZvc4&feature=player_embedded-https://www.youtube.com/watch?v=rVi5   Ø                   رزا تابان

  

  http://www.youtube.com/watch?v=FKJsk9Ac2sY&feature=plcp      Ø                            الدوز درخشان

  

   atch?v=f6Q7K7qycX4&feature=plcphttp://www.youtube.com/w   Ø     شوراي دانشجویان و جوانان چپ

 

  http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=u4YOJoWNen4    Ø                  شهرام

  

    http://www.youtube.com/watch?v=J69hGLQKAsg&feature=plcp     Ø                       دوستان آذر در برمن آلمان

  

   http://www.youtube.com/watch?v=RMY1xg8KpSU&feature=plcp     Ø                                   فوتو فرري

  

  post.html-http://jami2025.blogspot.co.uk/2012/06/blog    Ø                                                                  جمیله ندائی

  

  رادیویی به مناسبت درگذشت آذر یمصاحبه ها   ×

  http://www.kvinnonet.org    Ø                                    رادیو شبکه زنان: سهیال قادري و پریسا نصر آبادي 

  

  A.mp3-nou.net/php/women/Derakhshan%20-http://asre    Ø      رادیو پیام آزادي: مهري زند
  

  iiwjHJ0&feature=youtu.be-http://www.youtube.com/watch?v=pnu   Ø                           گیسو شاکري

  

https://www.youtube.com/watch?v=rVi5
http://www.youtube.com/watch?v=FKJsk9Ac2sY&feature=plcp
http://www.youtube.com/w
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=u4YOJoWNen4
http://www.youtube.com/watch?v=J69hGLQKAsg&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=RMY1xg8KpSU&feature=plcp
http://jami2025.blogspot.co.uk/2012/06/blog
http://www.kvinnonet.org
http://www.youtube.com/watch?v=pnu
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  آلمان    »

ü   یورو ٣٠٠كتایون  

ü   یورو  ۶٠٠مریم  
ü   یورو ۵٠فریبا  
ü  یورو ۵٠ یزر  
ü   یورو ۵٠نصیر  
ü   یورو ۴٠سوسن  
ü   یورو  ١٠٠مھسا  
ü   یورو  ۵٠مینا  
ü   یورو ٢٠٠زنان چپ و كمونیست  
ü   یورو  ١۵٠٠زمان  و نصرت  
ü  ٢٠فروش كتاب زنان سال صفر 
  یورو
ü در مراسم یادبود  یكمك مال-

  یورو  ٣٠فرانكفورت 

     هلند   »

ü  یورو ۵٠مھناز  

ü   یورو ۴٠کمک مالی برای مراسم  

ü  کتاب زنان سال صفر و سی فروش
  یورو ۶٠دی 

ü در مراسم از طرف دو نفر  یكمك مال 
  یورو ١٢٠ھلند  - یادبود

  فنالند  »

ü   یورو ٣٠٠ایرج  

  انگلستان   »

ü   پوند ۴٠ایوب 
ü   پوند ۶٠کمک مالی برای غذا  
ü   پوند ۶٠فرزین 
ü   پوند ١٠٠آذر شیبانی  

ü   پوند ٣٠ستار  
ü   پوند  ۵٠صادق  
ü   پوند ١٠٠سیاوش  
ü   پوند ١٠٠ھادی   
  
  
  کانادا   »
ü  یورو  ١٠٠٠محمد  

 ü  دالر  ۵٠٠شھرزاد  
ü  ۴٠٠فروش كتاب زنان سال صفر 
    دالر

ü شده در جلسھ ی جمع اور یكمك مال 
  دالر ٢۶٠بزرگداشت 

  

  سوئد  »

 ü  یورو  ١٠٠ثریا  
 ü  یورو ١٠٠فریده  
 ü  یورو ۵٠لیال  
 ü  یورو ۵٠نادر  
 ü  یورو  ١٠٠انجمن حق زنان  
 ü  یورو  ٢٠٠صدیقھ  

  آمریکا   »
 ü  دالر  ۵٠پویان  
ü  دالر  ۵٠٠علیرضا و فریده  

 ü  دالر  ۵٠ناھید و حسین  
 ü  دالر  ١٠٠محمد  
ü دالر  ١۵٠ یزر  
ü  دالر  ١٠٠ ینیك  
ü   دالر  ۵٠روبرت  
ü   دالر  ٢٠٠محمد و فرزانھ  
ü   دالر  ۶٠٠برھان  
ü   دالر  ۶٠٠نوید  
ü ۴٠٠فروش كتاب زنان سال صفر 

  دالر 

  فرانسه   »
ü   یورو ٢٠٠٠عزیز و سھیال  
ü    یورو  ۵٠٠تراب  
ü   یورو ٢٠٠بھرام و سیمین  
ü   ۴٠سوسن   
ü  یورو ٢٠سیاھپوست  یزن  
ü   یورو  ٢٠٠زنان ھشت مارس  
ü   یورو ٢٠٠پوران    
ü   یورو ۵٠شھزاد  
ü  یورو ١٠٠ی زر  

 ü  یورو  ١٠٠سمیا و ژینوس 
ü ۴۵٠فروش كتاب زنان سال صفر 
   یورو

   یدریافت یمال یلیست کمك ها    × 

  در  یادبود رفیق آذر درخشان رای مراسم ھا یدریغ بار مالی كھ ب یبا تشكر فراوان از ھمھ رفقا و دوستان   

در پاریس را نیز تامین  یمختلف بر عھده گرفتند و عالوه بر آن بخش اعظم مخارج مراسم مركز کشورھای
  .كردند
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 زندگی آذر درخشان بارهفیلمی در 

 

  
  

  .با ایمیل زیر تماس بگیرید فیلمجھت تھیھ این 
  

                    zan_dem_iran@hotmail.com 
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