تقدير از پيشگامان جنبش زنان ،که ديگر در ميان ما نيستند!
پرواز را به خاطر بسپار پرنده مردنی است!
اين کلمات زيبای فروغ فرخزاد ،شاعرۀ ايرانی را زمان مسعودی برای تقدير از دوست خود آذر
درخشان برای ما ارسال کرده است .ما ميخواھيم امروز به نمايندگی از طرف ھزاران زن در جھان
از سه زن پيشآھنگی ياد کنيم که امسال درگذشته اند.
زمان مسعودی مينويسد
" آذر درخشان . . . .يک زن کمونيست ،انترناسيوناليست و يکی از برجسته ترين نمايندگان جنبش
رھايی زنان بود .اوعضو حزب کمونيست ايران ) م ل م( يکی از بنيانگزاران سازمان زنان ھشت
مارس) ايرانی افغانستانی( و ھمچنين او يکی از برگزارکنندگان مارش از آلمان به ھلند از چھار تا
ھشت مارس  2006عليه جمھوری اسالمی ايران .اين آکسيون خواھان لغو تمام قوانين ضد زن در
جمھوری اسالمی ايران بود.
با مرگ آذر نه تنھا جنبش رھايی زنان ايران يک مبارز راديکال خود را از دست داد ،بلکه در سطح
جھانی ھم ما کمبود ھمبستگی ھمرزمی فعال را احساس ميکنيم ،زيرا برای آذر مبازرات زنان
وھمچنين انترناسيوناليسم اھميت بسياری داشت" . . . .
آذر در سال  2008و  2010در کنفرانس بين المللی سياسی مشورتی زنان در دوسلدرف آلمان شرکت
کرد .او با زمان مشترکا گروه کاری " زنان و بنيادگرايی مذھبی" را برگزار کرد.
زمان مينويسد . . " :رفيق و دوستم آذر به من بسيار نزديک وبرايم بسيار مھم بود .من ھميشه به ياد ش
ھستم ،جای او بسيار خاليست".

دوروتھا شپالينگر:
ما با دوروتھا شپالينگر ھم بايستی وداع کنيم .ھيات اجراييۀ سازمان زنان کوراژ زحمات او را بسيار
پاس ميدارد . . ." .او در زمان فاشيسم ھيتلری بزرگ شده بود و ھميشه به مبارزۀ ضد فاشيستی اعتقاد
داشت . . .ما او را مادام به عنوان زنی تجربه کرديم ،که ھرگز وحشت نداشت بر سرنظرات خود
محکم بايستد و مواضع انقالبی خود را بيان کند .او با انرژی و مقاومت تا سن کھولت برای صلح و
آينده ای بدون استثمار و ستم در جھان مبارزه ميکرد .يکی از اھداف مبارزۀ او رھايی زن بود و به
مبارزۀ فراحزبی ،ھمکاری و ھمبستگی زنان بسيار اھميت ميداد .اوچه در کنفرانس بين المللی سياسی
مشورتی زنان و چه در سازمان زنان کوراژ فعال بود.
دوروتھا برای عدم وابستگی اقتصادی جنبش رھايی زنان بسيار ميکوشيد .و برای تامين مالی جنبش از
ھر لحظه ای برای دوختن کيف ،تھيۀ کارھای دستی و فروش آنھا دريغ نميکرد.
اوخود را متحد جنبش جوانان ميدانست ،آخرين بار در سال  ،2011بسيار قابل تحسين بود ،که او
چگونه عليرغم اينکه سخت از بيماری رنج ميبرد فعاالنه در گردھمآيی جوانان شرکت کرد.
دوروتھا نقد و مبارزه ميکرد  ،ميخنديد و زندگی ميکرد.

دوميتيال چونگارا:
دوميتيال چونگارا اھل بوليوی و کارگر معدن ،در ماه مارس  2012درگذشت .در پيامی که سازمان
زنان کوراژ ،به مناسبت فوت او نوشته بود ميآيد " :به عنوان مادر ھفت فرزند تلخی فقر و سختی
زندگی کارگران معدن و خانواده ھايشان را خوب درک ميکرد".
دوميتيال از سال  1961کميتۀ " زنان خانه دار " را فراخواند و عليه ستم و استثمار به مبارزه
پرداخت .او به عنوان " صدای زنان کارگر" محسوب ميشد.
دوميتيال در سال  1975در کنفرانس جھانی زنان سازمان ملل متحد شرکت کرد .او زمانی معروف
شد ،که کتاب خود " اگر به من اجازه صحبت بدھيد" را انتشار داد.
ما بسيار قدر ميدانيم که او را در سال  2008در کنفرانس بين المللی سياسی مشورتی زنان در
دوسلدرف آلمان مالقات کرديم .او بسيارمتواضع و با لبخندی مھربان روی سن ايستاده بود وسخنان
بسياراميدوارکننده و مؤثری برای زنان ايراد ميکرد .او خطاب به زنانی که تغييرات اجتماعی را کند و
نااميد کننده ارزيابی ميکردند گفت " :انسان قبل از اين که راه رفتن ياد بگيرد ،خزيدن را ميآموزد ،بعد
ياد ميگيرد روی پايش بايستد ،بعدا اولين قدمھا را برميدارد تا اينکه راه بيافتد و باالخره در مسابقۀ دو
ماراتون شرکت کند .يک حرکت انقالبی را ھم کسی يک روزه انجام نميدھد".
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