ﭘﺮوﺍﺯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎﺭ! ﭘﺮﻧﺪﻩ ﻣﺮﺩﻧﯽﺳﺖ!
ﻣﺎ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﯾﻢ
ﺳﭙﯿﺪﺍﺭِ ﻣﻐﺮوﺭﻣﺎﻥ ﺭﺍ
ﺑﯿﺪِ ﺳﺮﻓﺮﺍﺯ ﻣﺎﻥ ﺭﺍ
ﻣﺎ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﯾﻢ
ﻋﻘﺎﺏ ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮوﺍﺯِ ﻣﺎﻥ ﺭﺍ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺘﯿﻎ ﮐﻮﻩ
ﺑﺮ ﮔﻮﺷﻪ ﺑﯿﺮﻗﯽ ﺳﺮﺥ
ﻣﻨﺰﻝ ﺩﺍﺷﺖ
ﺁﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﺣﺴﺮﺗﯽ ﻋﻈﯿﻢ

ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺁﺫﺭ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﺭوﺯ  6ﺟﻮﻻی ﺩﺭ ﺑﺮوﮐﺴﻞ ﮔﺮﺩ ﻫﻢ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺁﻣﺪ.
انقالبی کمونيست و جسور از کادرھای برجستهی حزب کمونيست ايران )مارکسيست لنينيست مائوئيست( و از
آذر درخشان زن
ِ
بنيانگذاران سازمان زنان  ٨مارس )ايران  -افغانستان( ،از مبتکران اصلی راھپيمايی  ۵روزهی کارزار زنان در شھرھای اروپا
برای لغو قوانين نابرابر و مجازاتھای اسالمی و نويسندهی کتاب "زنان سال صفر" بود که بارھا صدای پرخروشش در برابر
سفارت جمھوری اسالمی در بروکسل نيز طنينانداز شد .فراتر از آن ،او زنی انقالبی و کمونيست بود که فقدانش در آسمان جنبش
کمونيستی و جنبش زنان نھيبمان میزند که گردھم آييم و پروازش را نظاره کنيم و از او بگوييم که خالف جريان باد پرواز
میکرد ،در اوج میزيست و به ھيچ بودگان می انديشيد.
بدين وسيله ھمهی شما عزيزان را دعوت میکنيم تا در روز جمعه ششم جوالی  ٢٠١٢در سالن آرنبرگ در پيانو فابريک گرد ھم
زندگی سراسر مبارزهی او بگوييم و بشنويم .از مبارزهی سرسختانهاش با آن روابطی که انسان را بند میکشد و يازده
آييم و از
ِ
سال مبارزهی توامانش با بيماری سرطان که سلولھای بدنش را به بند کشيده بود.

با پخش فيلم

ﭘﺮوﺍﺯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎﺭ!
ناشنيدهھای زندگی يک زن سرسخت و عاصی را خواھيم شنيد و بخشی
از کليپھا ،پيامھا ،دلنوشتهھا و  ...که رفقا و يارانش از مليتھای
مختلف به ياد او از سراسر جھان فرستاده اند با ھم مرور خواھيم کرد
زندگی درخشانش را جشن
تا به دور از فرھنگ عزاداری و مرگ
ِ
بگيريم.
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