وداﻋﻲ ﺷﻜﻮﻫﻤﻨﺪ؛ ﻣﺮاﺳﻤﻲ ﺑﻴﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﻲ!
ﺑﺨﺶ اول  -ﮔﺰارش از ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺪﻓﻴﻦ

مراسم وداع با او در
کر رفيق آذر درخشان )مھری علیماليری( و
صبح روز جمعه  ٨ژوئن،
مراسم بدرقهی پي ِ
ِ
ِ
پرالشز انجام شد .از حوالی ساعت  ١٠صبح ،به دعوت كميتهی برگزار كننده مراسم تدفين و بزرگداشت رفيق آذر
درخشان ،ياران و دوستداران آذر از احزاب و سازمانھا ،نھادھا و گروهھای مختلف ،شخصيتھای مستقل سياسی،
رفقای حزبی او و فعالين سازمان زنان ھشت مارس به تدريج در
دان گامبتا -جمع
برابر در ورود ِ
ی پرالشز  -مي ِ
ی شرق ِ
ِ
شدند .افراد از چھارگوشهی جھان ،از کشورھای مختلفِ اروپايی ،آمريکا و کانادا خود را به پرالشز رسانده بودند و
ب چند مليتی شرکتکنندگان )ايرانی ،ترك ،كرد ،عرب ،آمريكايی و فرانسوی( نشان از ھمبستگی
ترکي ِ
ً
شال سرخی به گردن بستند.
تجمع،
محل
به
دن
ي
رس
محض
به
گان
کنند
شرکت
ت
ي
اكثر
ا
ب
ي
تقر
.
داشت
ی
ست
ي
ونال
ي
انترناس
ِ
ِ
ِ
حضور
ی منقش به ستارهای سرخ برجسته بود .آنان غمگين و جدی در تکاپو بودند و
ِ
فعال جوانان با کالهھای مشک ِ
ِ
نظم
و
ر
ي
مس
در
ت
ي
جمع
ت
ي
ھدا
،
ی
سرودخوان
،
ی
بردار
لم
ي
ف
و
خبر
ی
ه
ي
تھ
.
بردند
ی
م
ش
ي
پ
را
امور
،
خور
در
با نظمی
حفظِ
ِ
ی مراسم در پاريس ،جلوهی خاصی به
صف ،عمدتا بر عھدهی اين جوانان بود که در ھمکاری با کميتهی برگزار ِ
مراسم داده بود.
وار کموناردھا
ي
د
ت
سم
به
،
آذر
ق
ي
رف
کر
ي
پ
حامل
ن
ي
ماش
درمعيت
گان
کنند
شرکت
،
صبح
م
ي
ن
و
ده
ساعت
حوالی
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وار کموناردھا ،جمعيت  ٢۵٠نفره ،سرود انترناسيونال را سر داد و با آرمان مشترك ميان
حركت كرد .در مقابل دي ِ
سوزاندن پيکر وی به راه افتاد و در برابر در
مخصوص
سالن
ت
م
س
به
سپس
.
كرد
عھد
د
كموناردھا و رفيق آذر تجدي
ِ
ِ
ِ
ِ
ورودی آن تجمع كرد.
حمل تابوت آذر به درون سالن توسط ترکيبی از اعضای خانواده آذر و ديگر رفقا و زنان انقالبی صورت گرفت
كه با دست زدن ھای حضار و اجرای زنده سرود انترناسيونال توسط خواننده فرانسوی "ويرجينی پوشن" ھمراه شد.
ليال پرنيان با خواندن متن زيبايی با آذر وداع گفت:
ﻣﺎ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﯾﻢ
ﺳﭙﯿﺪﺍﺭ ِ ﻣﻐﺮوﺭﻣﺎﻥ ﺭﺍ
ﺑﯿﺪ ِ ﺳﺮﻓﺮﺍﺯ ﻣﺎﻥ ﺭﺍ
ﻣﺎ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﯾﻢ
ﻋﻘﺎﺏ ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮوﺍﺯ ِ ﻣﺎﻥ ﺭﺍ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺘﯿﻎ ﮐﻮﻩ
ﺑﺮ ﮔﻮﺷﻪ ﺑﯿﺮﻗﯽ ﺳﺮﺥ
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ﻣﻨﺰﻝ ﺩﺍﺷﺖ.
ﺑﺪﺭوﺩ ﺭﻓﯿﻖ ﺁﺫﺭ
ﺑﺪﺭوﺩ
ﺁﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﺣﺴﺮﺗﯽ ﻋﻈﯿﻢ
ﺗﺮﺍ ﺑﻪ ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎی ﺳﺮﺥ ﻣﯽ ﺳﭙﺎﺭﯾﻢ
ﺧﺎﮐﺴﺘﺮﺕ ﺭﺍ ﻧﺰﺩ ﮐﻤﻮﻧﺎﺭﺩﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﯾﻢ
ﺁﯾﯿﻨﻪ ﺍی ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺁﯾﯿﻨﻪ ﺷﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﺩﻫﯿﻢ
ﺗﺎ ﺍﺯ ﺁﺭﻣﺎﻥ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺎﻥ ﺍﺑﺪﯾﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﺩ.
ﺑﺪﺭوﺩ ﺭﻓﯿﻖ ﺁﺫﺭ
ﺑﺪﺭوﺩ
ﺩﺭ ﻏﺮﯾﻮ ِ ﺗﻮﻓﻨﺪﻩ ِ ﮐﺎﺭﺯﺍﺭﻫﺎ
ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺁﺗﺸﻬﺎ و ﺁﺫﺭﺧﺸﻬﺎ
ﺗﻮ ﺁﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺭﺍﻩ ﺳﺮﺥ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺭﺍ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪی
ﺳﻨﺠﯿﺪﻩ و ﺑﺎ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﺴﯿﺮﺵ ﮔﺎﻡ ﻧﻬﺎﺩی
ﺗﻮ ﺑﺬﺭی ﺑﻮﺩی ﮐﻪ ﺍﻣﯿﺪ ِﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺟﻨﮕﻞ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻝ ﻧﻬﻔﺘﻪ
ﺩﺍﺷﺖ.
ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺗﻠﺦ ﺗﺮﯾﻦ ِ ﺷﺒﻬﺎ
ﺷﻮﺭﺍﻧﮕﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ِ ﺭوﺯﻫﺎ
ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺍﯾﺎﻣﯽ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﺸﺪﻧﯽ
ﺑﺎﺯ ﺁﻫﻨﮓ ﺭﻫﺎﯾﯽ و ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺭﺍ ﺑﺴﺮﺍﯾﯿﻢ
ﺑﺪﺭوﺩ ﺭﻓﯿﻖ ﺁﺫﺭ
ﺑﺪﺭوﺩ
ﺗﻮ ﺯﯾﺒﺎ ﺗﺮﯾﻦ ِ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻫﺎی ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﺳﺮوﺩی
ﺯﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ِ ﺍﻣﯿﺪﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪی
ﻣﺮﺯﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻧﻬﺎﺩی
ﺩﯾﻮﺍﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﮐﻨﺎﺭ ﺯﺩی ،ﭘﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﯽ
ﺗﺎ ﻫﻤﺪﻣﯽ ﺻﺒﻮﺭ ،ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺎﺷﯽ
و ﺑﻪ ﺷﻮﻕ ﺭﻫﺎﯾﯽ ﺷﺎﻥ ﭘﺮ و ﺑﺎﻝ ﺩﻫﯽ
و ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺁﺭﺯوﻫﺎی ﺧﻔﺘﻪ ﺑﺮﺁﯾﯽ
ﺑﺪﺭوﺩ ﺭﻓﯿﻖ ﺁﺫﺭ
ﺑﺪﺭوﺩ
ﺑﯽ ﺷﮏ ﺭﻓﺘﻦ ﺍﺕ ﻏﻢ و ﺩﺭﺩی ﻓﺮﺍوﺍﻥ ﺑﺮ ﺟﺎی ﻧﻬﺎﺩ
ﺭﻧﺠﯽ ﺑﺰﺭگ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮﺩ
ﺍﻣﺎ ﭘﺸﺘﮑﺎﺭ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ِ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﺕ
ﺗﻼﺵ ِ ﭘﺮ ﺟﻮﺵ و ﺧﺮوﺷﺖ
ﺩﺳﺘﺎوﺭﺩﻫﺎی ِ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭﺕ
ﺳﺎﺩﮔﯽ ِ وﺍﻻﯾﺖ
ﺧﻼﻗﯿﺖ ِ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺍﺕ
ﺷﻮﺭ ِ ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪﺍﻧﻪ ﺍﺕ
ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺑﯽ ﭘﺮوﺍﯾﺖ ﺑﻪ ﺯﺷﺘﯽ و ﭘﻠﺸَﺘﯽ
ﺑﻪ ﻣﺎ ﻗﻮﺕ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ
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 ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻋﻬﺪ ﺑﺎ آرﻣﺎنﻫﺎي آذر در ﺑﺮاﺑﺮ دﻳﻮار ﻛﻤﻮﻧﺎردﻫﺎ 

ﺗﺎ ﻧﮕﺬﺍﺭﯾﻢ ﺯﺑﺎﻥ ِﺗﯿﺰ
ﺯﻧﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻫﺮﮔﺰ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺷﻮﺩ.
ﺑﺪﺭوﺩ ﺭﻓﯿﻖ ﺁﺫﺭ
ﺑﺪﺭوﺩ
ﺍی ﺗﻨﺪﺭ و ﺗﻮﻓﺎﻥ
ﺍی ﺷﻮﺭﺵ و ﻃﻐﯿﺎﻥ
ﺍی ﺻﺪﺍی ِ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻥ
ﺗﻮ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪی ﺁﺳﻮﺩﻩ
ﺑﺮﺍی ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﺑﻪ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ِ ﺭوﯾﺎﻫﺎی ﻣﺎﻥ ﮔﺎﻡ ﻧﻬﺎﺩی
ﺩﺭ ﺭوﯾﺎﻫﺎی ﻣﺎﻥ،
ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺷﺠﺎﻉ ،ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ و ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪ ﺭﺥ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯽ
ﯾﺎﺩ ِ ﺳﺮﮐﺸﯽ ﻫﺎی ﺗﻮ
ﺧﺎﻃﺮﻩ ِ ﻧﺒﺮﺩﻫﺎی ﺗﻮ
ﯾﺎﺩﺁوﺭی ِ ﮐﺎوﺷﮕﺮﯾﻬﺎ و ﺭوﺷﻨﮕﺮﯾﻬﺎ
و ﻃﻌﻢ ِ ﺍﻓﮑﺎﺭ ِ ﻧﻮﯾﻦ ﭼﺸﯿﺪﻧﻬﺎی ﺗﻮ
ﺧﺎﻃﺮﻩ ِﻧﺎﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺗﻮ ﺩﺭ ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺘﻢ و ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺩﺭ ﻓﺮﺩﺍﻫﺎی ﭘﺮ ﺳﺮوﺩ
ﺩﺭ ﺑﺎﻏﻬﺎی ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺍﺯ ﮔﻞ ﻫﺎی ﺷﮑﻮﻓﻨﺪﻩ
ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ
ﺑﺪﺭوﺩ ﺭﻓﯿﻖ ﺁﺫﺭ
ﺑﺪﺭوﺩ
ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮﻩ ِﺗﻮ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﺍﺕ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺷﻤﺎﺭﯾﻢ
و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﯿﺮﺍﺙ ﺳﺮﺥ ﺍﺕ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺁﻓﺮﯾﻨﯿﻢ.
و ﺁﺫﺭﻫﺎی ِﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﺑﭙﺎ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﯾﻢ.
ﺑﺪﺭوﺩ
پس از اين بدرود ،با اجرای زنده ترانه "تصور كن!" جان لنون و صدای كف زدن ھای ممتد حضار ،پيكر رفيق
آذر به آتش كوره سپرده شد.
حوالی ساعت سه بعد از ظھر ،خانواده ی آذر خاکستر جسدش را به سوی آرامگاه ابديش حمل كرد ،در حالی كه
مزار وی که مزاری مشترک با ديگر
صفی طوالنی از رفقا و ياران و دوست داران،آنھا را ھمراھی می كرد .بر ِ ١
ايرانيان تبعيدی چپ است ،جمعيت سرود خوان با او تجديد عھد كرد و وداع گفت.
ﺑﺨﺶ دوم – ﮔﺰارش از ﮔﺮاﻣﻲداﺷﺖ رﻓﻴﻖ آذر درﺧﺸﺎن
ت  ١٩با پخش كليپ ھايی آغاز شد كه دكلمه ھای با صدای رفيق آذر بر ترانه ھای ماندگار
برنامهی يادمان از ساع ِ
است .از ساعتی قبل سالن توسط رفقای جوان با عكسھايی از آذر و نوشتهھايی از او ھمراه با گل و پالكاردھای
مختلف تزيين شده بود .چيدمان پوستر آذر و پوسترھای ديگر در ميان دسته گلی كه بصورت ستاره سرخ از جانب
حزب كمونيست ايران )م ل م( و دسته گل بزرگ ديگری كه توسط سازمان زنان ھشت مارس تھيه شده بود ھمراه با
دسته گل ھای بی شماری كه از طرف احزاب و نھادھا و شخصيتھای مختلف ارسال شده بود به سالن جلوهی ويژهای
٢
داده بود.
مراسم با اعالن يك دقيقه سكوت توسط سھيال قادری مجری برنامه و از دوستان نزديك آذر ،به طور رسمی آغاز
شد .او در معرفی برنامه گفت دور ھم جمع شدهايم تا امشب زندگی آذر را جشن گيريم .سپس پيام حزب كمونيست
ايران )م ل م( توسط شھاب سيروان خوانده شد .در اين پيام بر خصوصيات و قابليت ھای انقالبی و كمونيستی آذر
تاكيد و گفته شد:
»ﺁﺫﺭی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ و ﺣﺰﺑﯽ ﮐﻪ ﺍو ﻋﻀﻮﺵ ﺑﻮﺩ ﺍﺳﺎﺳﺎ ﺑﺮﺁﻣﺪﻩی ﺩوﺭﺍﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺗﺤﺎﺩﯾﻪی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ ﺍﺯ
ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺳﺮ ﺑﺮﺁوﺭﺩﻩ و ﺭﺍﻩ ﭘﯿﺸﺮوی ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﮔﺬﺭﮔﺎﻩ ﻫﺎی ﭘﺮﭘﯿﭻ و ﺧﻢ ﻣﯽﮔﺸﻮﺩ .ﮔﺴﺴﺖ ﺟﺴﻮﺭﺍﻧﻪی
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ﺍﺗﺤﺎﺩﯾﻪ ﺍﺯ ﺩﯾﺪﮔﺎﻩﻫﺎی ﺭﺍﯾﺞ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺘﻢ ﺑﺮ ﺯﻥ ﺑﻮﺩ؛ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺷﮑﻮﻓﺎﺋﯽ ﺁﺫﺭ ﻧﻘﺸﯽ ﺑﻪ ﺳﺰﺍ ﺩﺍﺷﺖ .ﺁﺫﺭ ﭘﯿﺎﻡﺁوﺭ و ﻣﺒﻠﻎِ
ﺩﺍﻧﺎ و ﻣﺎﻫﺮ ﺍﯾﻦ ﺧﻂ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﻖ ﺁﻥ ﻧﯿﺰ ﯾﺎﺭی ﺭﺳﺎﻧﺪ«.
پس از اين پيام سھيال قادری شعری از "شر کوه به کس" شاعر ُکرد را دكلمه كرد:
»ﺩﺭﺧﺖ ﮐﻪ ﺳﻮﺧﺖ
ﺩوﺩﺵ ﺩﯾﻮﺍﻧﯽ ﺍﺯ ﮔﺮﯾﻪ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﻍ ﻧﻮﺷﺖ
ﺑﺎﻍ ﮐﻪ ﺳﻮﺧﺖ
ﺩوﺩﺵ ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﯽ ﻏﻤﻨﺎک ﺑﺮﺍی ﮐﻮﻩ ﻧﻮﺷﺖ
ﮐﻮﻩ ﮐﻪ ﺳﻮﺧﺖ
ﺩوﺩﺵ ﻧﺎﻣﻪ ﺍی ﺍﺷﮏ ﺁﻟﻮﺩ ﺑﺮﺍی ﺩﻫﮑﺪﻩ ﻧﻮﺷﺖ
ﺩﻫﮑﺪﻩ ﮐﻪ ﺳﻮﺧﺖ
ﺩوﺩﺵ ﺗﺮﺍژﺩی ﺍی ﺑﺮﺍی ﺷﻬﺮ ﻧﻮﺷﺖ
ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻫﻢ
ﺯﻧﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺩﺭﺧﺖ ،ﺑﺎﻍ ،ﺩﻫﮑﺪﻩ و ﺷﻬﺮ ﺭﺍ
ﺩﺭ ﺩﻝ و ﭼﺸﻢ و ﻗﺎﻣﺘﺶ ﺩﺍﺷﺖ
و ﺁﻥ ﮔﺎﻩ ﮐﻪ ﺯﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﺁﺯﺍﺩی ﺳﻮﺯﺍﻧﺪ
ﺩوﺩﺵ ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺑﺮﺍی ﺳﺮﺯﻣﯿﻨﻢ ﻧﻮﺷﺖ«
سپس پيام سازمان ھشت مارس )ايران  -افغانستان( توسط عاطفه كشميری خوانده شد .در اين پيام ضمن اشاره به
نقش آذر در مبارزات مختلف در صحنه خارج از كشور تاكيد شد كه :
»ﻣﻬﺮﺁﺫﺭ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺮ ﺩﻝ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﯽ ﻧﺸﺴﺖ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺯﺑﺎﻧﯽ ﺷﯿﻮﺍ و ﺳﺎﺩﻩ ﺷﺮﺡ ﻣﯽ ﺩﺍﺩ ،ﺳﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍ »ﺯﻥ« ﮐﺮﺩﻩ
ﭼﯿﺴﺖ و ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺁﯾﺪ ،ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺯوﺍﯾﺎی ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﺳﺘﻢ و ﺍﺷﮑﺎﻝ ﻣﻮﺫﯾﺎﻧﻪ و ﻇﺮﯾﻒ ﺍﯾﻦ ﺳﺘﻤﮕﺮی ﺭﺍ ﺑﺮﻫﻨﻪ و ﺭﺩ ﭘﺎی
ﺍﯾﻦ ﻧﻨﮓ ﺑﺸﺮی ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﻧﻘﺎﺏﻫﺎی ﻣﻌﺼﻮﻡ وﺗﺎ ﭘﻨﻬﺎﻥﺗﺮﯾﻦ ﺯوﺍﯾﺎ وﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﯽﮐﺮﺩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺟﺎﻣﻊ
ﺭوﺵ ﮐﺎﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺮﺩﺳﺎﻻﺭی و ﭘﺪﺭﺳﺎﻻﺭی ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﺪ و ﭼﻪ ﻣﺎﻫﺮﺍﻧﻪ و ﺑﯽﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺑﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﯽﺯﺩ و ﺟﺒﻬﻪ ﻧﺒﺮﺩﻣﺎﻥ ﺭﺍ
ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ و ﺩﻧﯿﺎیﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﻋﻮﺽ ﻣﯽﮐﺮﺩ .ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺷﮕﻔﺖﺍﻧﮕﯿﺰی ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﺭﻫﺎﺋﯽﺑﺨﺶ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺍﺷﺖ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮﺩ ﺳﺘﻢ ﺍﺯ
ﺯﻧﺎﻥ؛ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺑﺎﺭوﺗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﻮﺩ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﻫﻤﻪی ﻧﻈﺎﻡﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭوی ﺯﻣﯿﻦ ﺟﺎﺭوﺏ ﮐﻨﺪ و ﺗﻮ ﺁﺫﺭ
ﺯﻥ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺑﻮﺩی ﮐﻪ ﯾﺎﺭﺍﻥ و ﺭﻓﻘﺎﯾﺖ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺳﻮﮔﺖ ﻧﻤﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺳﺮﻓﺮﺍﺯی ﺟﺸﻦ ﻣﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺗﻮ ﭼﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺑﻮﺩی ﮐﻪ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﯽ ﺧﺸﻢ و ﻧﻔﺮﺕ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ و ﻋﺸﻖ و ﻣﻬﺮ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻧﮕﯿﺰی .ﺷﻌﻠﻪﺍی ﺭﺍ ﮐﻪ
ﺑﺮﺍﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺍی ﭘﻨﺠﺮﻩﺍی ﺍﺳﺖ ﺭو ﺑﻪ ﺭوﺷﻨﺎﺋﯽ و ﮔﺮﻣﯽ ﺑﺨﺶ ﭘﯿﮑﺎﺭﻫﺎی ﺑﺰﺭگ ﺁﯾﻨﺪﻩ .ﺁﺫﺭﻣﺎﻥ ﺍﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺻﺪﺍی
ﺯﻧﺎﻥ ﻫﺴﺘﯽ .ﺻﺪﺍی ﻣﺮﺩﻡ ﻫﺴﺘﯽ .و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩﺍی ﺩﺭ ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ و ﺟﻬﺎﻥ«.
پس از خواندن پيام ھشت مارس ،سھيال قادری شعری به نام "ھنوز" را كه شاعر و نويسنده انقالبی عباس سماكار
٣
به ياد آذر سروده بود ،دكلمه كرد.
پری خواھر آذر نيز از طرف خانواده پيامی خواند و از حضار به خاطر شركت در مراسم تشكر كرد و بر ادامه
راه وی پافشاری كرد.
۴
ت نزدي ِ
ی آذر را که با او تجربه کرده بود بيان کرد .در انتھای پيام
زھره ستوده ،دوس ِ
ک آذر فرازھايی از زندگ ِ
فولکلور لری "دايه دايه وق ِ
ت جنگه" که مور ِد عالقهی آذر بود را جمعی
ی
رزمنده
د
سرو
كه
خود از جمعيت خواست
ِ
ِ
اجرا كنند .اين سرود خوانی جمعی حال و ھوايی ديگری به برنامه داد و خستگی را از تنھا بهدر بُرد.
پ زيبايی از آذر پخش شد که در آن برشھايی از افكار و زندگی مبارزاتی وی به تصوير كشيده
ت بعد ،کلي ِ
در قسم ِ
شد.
تقريبا تمامی سالن توسط شرکتکنندگان پُر شده بود و برخی ديگر روی زمين نشسته يا در راھرو ايستاده بودند.
مراسم با شعر خوانی ديويد وورد شاعر انقالبی انگليسی زبان ادامه يافت .او شعر "سامسون" و "زندان اتيكا" را
استقبال
به طرز جالب و زيبايی اجرا كرد .تر جمه ی شعرھا ھمزمان در اختيار حضار قرار گرفت .برنامهی ديويد با
ِ
۵
شدي ِد شرکتکنندگان روبرو شد.
سھيال قادری با نام بردن از كليه احزاب و نھادھايی كه به مناسبت درگذشت آذر پيام داده بودند ،از آنان تشكر كرد.
ب کمونيس ِ
رفيق "رابرت بورا" از فعالي ِن حز ِ
ی آمريکا پيامی را از طرفِ "مریلو گرينبرگ" ھمرزم
ت انقالب ِ
ی
انقالب
ت
احساسا
عمق
که
ی
پيام
.
گرفت
قرار
حضار
ار
ي
اخت
در
ام
ي
پ
يی آذر را خواند .ترجمهی اين
ِ
ِ
ِ
ِ
آمريکا ِ
۶
انترناسيوناليستی را نسبت به آذر بيان میکرد.
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پس از او نصرت تيمور زاده پيام ويژهی كميته مركزی حزب كمونيست ايران به مناسبت برنامه بزرگداشت آذر را
خواند .او در پيامش تاكيد كرد كه:
»ﺯﻧﺎﻥ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺭوﺍﺑﻂ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻑ ﻣﯿﻄﻠﺒﻨﺪ.ﺍﯾﻦ ﺯﻧﺎﻥ ﺗﻼﺵ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺯﻧﺎﻥ
ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﻩ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺩﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺭﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭوﺍﺑﻂ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺍو ﺍﯾﻦ ﻗﺪﺭ ﻓﺮو ﺩﺳﺖ ﺍﺳﺖ و ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ
ﺭوﺍﺑﻂ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﻄﻮﺭی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺭوﺍﺑﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﮔﺮﺍﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﺩﺍﺭی ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ
ﻋﯿﻦ ﺣﺎﻝ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺭﻓﯿﻖ ﺁﺫﺭﺩﺭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﻪ ﻓﺮوﺩﺳﺘﯽ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺑﻮﺩ .ﺑﯽ ﺟﻬﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻼﻕ ﺑﯽ
ﺭﺣﻢ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺵ ﺭﺍ ﺑﺮ ﮐﻤﭙﯿﻨﯿﺎﻥ ﻓﺮوﺩ ﺁوﺭﺩ ،ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺚ ﺩﺭ ﺗﻼﺵ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭﻩ ﻋﻤﯿﻖ ﻣﯿﺎﻥ ﺯﻧﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺻﻔﺮ و
ﺳﺮﮐﻮﺏ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺁﻧﺎﻥﺭﺍ ﭘﺮ ﮐﻨﻨﺪ .و ﺩﺭﺳﺖ ﺍﺯ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﯿﻘﺎ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺑﺎوﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ّ ﺑﺪوﻥ ﻣﺘﺤﺪ ﮐﺮﺩﻥ
ﺍﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺘﺤﻮﻝ ﮐﺮﺩﻧﺸﺎﻥ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺭﺍ ﻧﻤﯿﺘﻮﺍﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﺍﺩ .ﺍﯾﻦ ﺭوﺣﯿﻪ وﺣﺪﺕ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ
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ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺕ ﺭﻓﯿﻖ ﺁﺫﺭ ﺑﻮﺩ«.
رفيق جعفر اميری با نواختن دف ضربآھنگی ويژه به جلسه داد.
پس از او فريدا فراز گزيدهای از پيام دكتر رادا دسوزا فمينيست ھندی و فعال جنبش ضد گلوباليزاسيون و از
شركتكنندگان در راھپيمايی كارزار پنج روزهی زنان عليه لغو قوانين تبعيض آميز ،را قرائت كرد ٨.پيش ازقرائت
فريدا ،پسر رادا دسوزا به ادای احترام و ابراز ھمدردی پرداخت .فريدا فراز ھمچنين گزيدهای از پيام "گروه مانيفست
٩
انقالبی  -در اروپا" را خواند.
مھشيد مجاوريان پيام مشترك نجيبه صالحزاده و محمود صالحی فعال سرشناس جنبش كارگری ايران را برای
حضار خواند .آنان در پيام خود تاكيد كرده بودند كه آذر "ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺒﺎﺭﺯﺍﻥ و ﻣﺪﺍﻓﻌﺎﻥ ﺳﺮﺳﺨﺖ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎی ﻣﺤﺮوﻡ و
ﺳﺘﻢﺩﯾﺪﻩ و ﺑﻪوﯾﮋﻩ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻧﯿﻤﯽ ﺍﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻣﻮﺭﺩ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ و ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و
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ﻣﺮﺩﺳﺎﻻﺭی ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ".
طاھره شمس از سوی زنان افغانستانی پيام پرشور و احساس خود را ارائه كرد .او تاكيد كرد كه» :ﺁﺫﺭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺭﺍ
ﻫﺪﻑ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺵ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﻮﺩﮐﺎﻣﮕﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و ﻫﯿﭻﮔﺎﻩ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺎوﺭﻫﺎﯾﺶ
١١
ﺑﺎ ﺍﺣﺪی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﮑﺮﺩ و ﺍﺯ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺪوﻥ ﻃﺒﻘﻪ ﻟﺤﻈﻪﺍی ﺩﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﺪﺍﺷﺖ«.
سپس بيان ،پيام جمعيت مستقل زنان کارگر در کردستان را خواند ١٢.و آخرين پيام را فريبا اميرخيزی قرائت كرد
كه پيام عدهای از دختران دانشجو از ايران بود" :ﺁﺫﺭ ﻋﺰﯾﺰ ،ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺣﺴﺮﺕ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺩﯾﺪﺍﺭﺕ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯾﻤﺎﻥ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ
و ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺍﻧﺪوﻩ ﺳﺨﺖ ﻧﺒﻮﺩﻧﺖ ،ﻫﻤﺎﻥﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻮﺩی و ﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺮ ﻣﯽﺧﯿﺰﯾﻢ و ﮐﻮﻟﻪﺑﺎﺭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ
ﺭﺍ ﻣﺤﮑﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮ ﺩوﺵ ﻣﯽﺑﻨﺪﯾﻢ .ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ و" ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﺷﻮﺍﺭی وﻇﯿﻔﻪ ﺍﺳﺖ" .ﺍﻣﯿﺪ ﮐﻪ
ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﻠﺒﺖ ﺑﺮﺍﯾﺸﺎﻥ ﻣﯽﺗﭙﯿﺪ و ﻓﮑﺮﺕ و ﻋﻤﻠﺖ ﻟﺤﻈﻪ ﺍی ﺁﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﺭﻫﺎ ﻧﻤﯽﮐﺮﺩ ،ﻫﻤﻪ ،ﺁﺫﺭﻫﺎﯾﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ
13
ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ".
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آخرين برنامه ،مراسم ٢٠دقيقه ای آواز و رقص فالمينگوی ماندانا بود .ماندانا اشاره كرد كه زادگاه اين رقص و
ان ترانه
آواز در ميان كولیھای جنوب اسپانيا است و آن را متعلق به ھمهی آوارگان و تبعيد شدگان دانست .او در مي ِ
ھايی که اجرا میکرد به تنھا ديدارش با آذر اشاره کرد و اينکه چگونه ھمان برخور ِد کوتاه باعث عالقهی او به آذر
شده بود ،آذری که به زندگی و زيستن عالقه داشت.
مراسم با تشكر سھيال قادری از حضار و خواندن سرود انترناسيونال و دست زدن به افتخار آذر پايان يافت.
پس از پايان برنامه با صرف غذايی ساده ،شرابی به افتخار آذر نوشيده شد .به شركت كنندگان در مراسم سی دی
ترانهھای رھايی ،جزوهای كه گزيدهای از نظرات آذر را در برداشت و جزوه ای كه كليه پيامھای رسيده در آن گرد
آوری شده بود ،ھديه داده شد.
ی في ِلم "پرواز را به خاطر بسپار!" مورد استقبال زيادی قرار گرفت.
زنان
ِ
سال صفر" ،و دی وی د ِ
ميز كتاب " ِ
شركتكنندگان در مراسم تا كنون با اھدای كمكھای مالی خود )حدود  ٨۵٠٠يورو(  ۶٠درصد ھزينهھای اين مراسم
را تامين كردهاند.
ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺪﻓﻴﻦ و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ رﻓﻴﻖ آذر درﺧﺸﺎن
ﭘﺎرﻳﺲ – ﺟﻤﻌﻪ  15ژوﺋﻦ 2012
ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت و ﻟﻴﻨﻚﻫﺎي ﭘﻴﺎمﻫﺎ:

 – ١فيلم كوتاه مراسم تدفين را می توانيد در لينك زير مشاھده كنيد.
www.youtube.com/watch?v=Uw_pv-aU8Cc&feature=plcp

 - ٢در اينجا جا دارد از "حزب كمونيست ايران )كومله("" ،كميته مركزی سازمان كارگران انقالبی ايران )راه كارگر("" ،انجمن
حق زنان"" ،شبكه زنان"" ،سازمان چريكھای فدايی خلق ايران"" ،پيوند  -در جھت وحدت كمونيستھای ايران"" ،حزب مائوئيست
فرانسه"" ،جميله ندايی"" ،سھيال قادری  -عزير ماملی"" ،شھين و بيژن ھيرمن پور"" ،نصرت تيمورزاده  -زمان مسعودی"،
"ليالقرايي"" ،سارا محمد"" ،دوستان فرانسوی آذر" و ديگر ياران به خاطر ارسال دسته گلھای زيبای شان تشكر می كنيم.
 – ٣متن شعر رفيق عباس سماكار را در لينك زير قابل دسترس است.
www.8mars.com/browsf.php?tb=8MARS_AZAR_DERAKHSHAN&fn=Azar-Samakar.htm&catId=1127&pgn=9

 – ۴پيام زھره ستوده در لينك زير قابل دسترس است.
www.8mars.com/browsf.php?tb=8MARS_AZAR_DERAKHSHAN&fn=Azar-zohreh-shotode.htm&catId=1127&pgn

 – ۵ترجمه فارسی اشعار ديويد وورد در لينك زير قابل دسترس است.
www.8mars.com/browsf.php?tb=8MARS_AZAR_DERAKHSHAN&fn=Azar-sher david.htm&catId=1127&pgn

 - ۶پيام مری لو گرين برگ در لينك زير قابل دسترس است.
www.8mars.com/browsf.php?tb=8MARS_AZAR_DERAKHSHAN&fn=Azar-mary lu greenberg.htm&catId=1127&pgn=3

 – ٧پيام ويژه كميته مركزی حزب كمونيست ايران در لينك زير قبال دسترس است.
www.8mars.com/browsf.php?tb=8MARS_AZAR_DERAKHSHAN&fn=Azar-hka.htm&catId=1127&pgn

 – ٨پيام رادا دسوزا در لينك زير قابل دسترس است.
www.8mars.com/browsf.php?tb=8MARS_AZAR_DERAKHSHAN&fn=Azar-rada.htm&catId=1127&pgn=1

 – ٩پيام گروه مانيفست انقالبی در اروپا در لينك زير قابل دسترس است.
www.8mars.com/browsf.php?tb=8MARS_AZAR_DERAKHSHAN&fn=Azar-group-manifest.htm&catId=1127&pgn=1

 – ١٠پيام نجيبه صالح زاده و محمود صالحی در لينك زير قابل دسترس است.
www.8mars.com/browsf.php?tb=8MARS_AZAR_DERAKHSHAN&fn=Azar-mahmoud salehi.htm&catId=1127&pgn=1

 – ١١پيام طاھره شمس در لينك زير قابل دسترس است.
www.8mars.com/browsf.php?tb=8MARS_AZAR_DERAKHSHAN&fn=Azar-tahereh shams2.htm&catId=1127&pgn

 – ١٢پيام جمعيت مستقل زنان كارگر در كردستان در لينك زير قابل دسترس است.
www.8mars.com/browsf.php?tb=8MARS_AZAR_DERAKHSHAN&fn=Azar-zanane kargar.htm&catId=1127&pgn=1

 – ١٣پيام عده ای از دختران دانشجو از ايران در لينك زير قابل دسترس

است.

www.8mars.com/browsf.php?tb=8MARS_AZAR_DERAKHSHAN&fn=azar -osyan.htm&catId=1127&pgn=1
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