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 ـ ایران(مارس  8سازمان زنان  این برنامه به همت

 ـچپ   جوانان و  جویاندانششورای  ـ بلژیک و) افغانستان
  . شدی بلژیک برگزار کمیته

تمام دیوارهای ما . برنامه رسماً آغاز شد 17دود ساعت ح
را با  فرهنگی پیانو فابریک  ی مجموعهکازابالنکاسالن 
میز کتاب . آراسته بودیم آذر هاینوشته ها و ، عکسپوسترها

 و "زنان سال صفر" کتابِکوچکی نیز تدارک دیده بودیم که 
زنان از انتشارات حزب و سازمان ی زنان حوزهی هاکتاب

پرواز را به "و فیلمِ  "های رهاییترانه" مارس، سی دی8ِ
آذر در میان گل  ی ازعکس. آن را پر کرده بود "!خاطر بسپار

اش بر میز دیگری قرار  شالِ بنفشِ مورد عالقه وو شمع 
  . داشت

رفیق فریبا ضمن  .آغاز شد برنامه درخشانشثانیه دست زدن به یاد زندگی  30با و ـ ملو شا ش ـمحبوبشاعر  ازشعری  قطعه خواندنِبا 
 ...و  کانادا ای گذشته در شهرهای مختلف اروپا، آمریکا وهدر هفته های مختلف آمدگویی به حضار و اعالم برنامه، به برگزاری مراسمخوش

وی ادامه داد که در بسیاری از . مندانِ آذر بوده تاکید ویژه کردنیروهای محلی و عالقه ها به همتکه تا چه حدی این برنامهاشاره کرد و این
ست که این عزیزان به فعالینِ یو احترام گرِ اهمیتانجام شده که نشانهای محلی ها و ابتکاراتی از سوی افراد و کمیتهها خالقیتبرنامه

ی برنامه را با نام او پیام کوتاه رفقای برگزارکننده .دهندشان یکی بوده میو عملانقالبی جنبش و کسانی که زندگی و باورشان، حرف 
  .را قرائت کرد "!؟چرایی برنامه"

سپاری آذر در گورستان پرالشز پاریس فیلمِ کوتاه مراسم خاک سپس
    .را تازه کردمان  را دیدیم که غم

ها و سازمان یده از سوی احزاب،های رسانبوه پیام در ادامه فریبا به
ها  ی آن ای از گزیده نسخه اشاره کرد که ایرانی و غیرایرانی ... افراد

اشاره کرد برای جلوگیری از  دیوار نصب شده و برای خواندن بر
م (حزب کمونیست ایران طوالنی شدن برنامه دو پیام مهم از طرف 

ه آذر عضو ای کمارس ـ دو تشکل انقالبی 8و سازمان زنان ) ل م
تکثیر شده و به  -شان بود گذاران و از بنیان ها، کادر برجستهآن

 .ی سخنان آذر به حضار تقدیم خواهد شد ای از گزیده همراه نسخه
جویان ن از سوی شورای جوانان و دانشمان هیمرفیق جوان سپس

از پیام شورا را قرائت  ی بسیار کوتاهی ی بلژیک گزیدهکمیته ـچپ 
  . کرد

ی خودش  درخشان است را تماشا کردیم که در آن سخنان آذر درباره آذری زندگی  که فیلمی درباره "!پرواز را به خاطر بسپار" فیلم در ادامه
ایی فریبا به فرازه. مان نشاند و امید در دلمان و لبخند بر لبمان نم بر چشم... ی او و  اش به مبارزه و زندگی و سخنان دیگران درباره و نگاه

. ی این فیلم دارد پیش بیاید و ابراز کندای دربارهاز آذر و یا نکته ای از زندگی آذر اشاره کرد و از حضار درخواست کرد که هرکس خاطره
   :پیشنهاد جالبی بود و مورد استقبال قرار گرفت



ابتدا رفیق زنی از فعالین سندیکایی بلژیک و از مبارزین 
ایی خود با آذر و چند دیدارش ی نسل انقالب از آشنباسابقه

که هرگز این رفیق تاکید ویژه داشت براین. با او گفت
دلیل کوچک دلیل بزرگ کرده و نه بیشخصیتی را نه بی

. کندشمرده و در مورد آذر هم با چنین موضعی صحبت می
کالمی با آذر در یک نشست کارگری در پاریس او از هم

از . ی دوستی و رفاقت با او را فراهم کردکه زمینهگفت 
که در پی صحبت با مالقات او در دوران بیماری گفت و این

او قطار خود برای بازگشت به بروکسل را از دست داده و تا 
وجود بیماری در است و آذر با  نشستهبحث به صبح با او 
شور ا های آتی بوده و طوری ب ی فعالیتریزی برا حال برنامه

همراه بوده است که گویا او سالم  رفقا و هیجان بانشاط و 

ی که آذر داشت ااین رفیق از انرژی ...بوده و دیگران بیمار
  .بدهدانرژی توانست به دیگران هم که مییاد کرد و این

های حضور در اروپا و ی اولین ماهاز خاطره هم شهاب
 2007آذر گفت و برگزاری تظاهرات بزرگ سال  آشنایی با

که به علت .. .جویان دربنددر بروکسل در حمایت از دانشج
ی رفیق آذر برای برگزاری  راهی و تجربه تجربگی از هم بی

در انتهای یکی از  ...این تظاهرات بسیار استفاده کردند
از ما  مذاکرات با رفیقی از حزب چپ سوسیالیست او

ها شان نتوانسته در بحثکه یکی از رفقایعذرخواهی کرد 
است و آذر  مشکلشرکت کند چون سرطان گرفته و برایش 

برایش قابل درک  نشینی به او گفت کههم با لبخند دل
که سرطان دارد و در سال است  9- 8او هم  است چون

رفیق  و...  وکند  هایش سفر می درمانی فاصله شیمی
  !بلژیکی هاج و واج ماند

آذر را مالقات خواهیم کرد، با که فهمیدم قبل از رفتن به پاریس و هنگامی" :گفتی اولین دیدارش با آذر از خاطره مانرفیق دیگر میترا
همه اطالعات و دانش و توانم در برابر اینتواند باشد؟ آیا اصالً من میچگونه آدمی می ،کردمهایش تصور مینگاهی به مقاالت و نوشته

به . گی متعجب شدمهمه سادهحالی وی از دیدن من و دیگر رفقا و آناما به محض برخورد با او از شادی و خوش صحبت شوم؟با او هم ...
  ".سرعت با هم شروع به بحث کردیم و اصالً مرزی بین ما وجود نداشت

وی . آذر حاضر بود نیز صحبت کوتاهی کرد 13مراسم  در 2007طلب که در سال خواه و برابریجویان آزادیرفیق دیگرمان پیمان از دانش
و تاکید کرد که باید این  "تا آدم منفرد موثرتر هستند 1000تا آدم متشکل از  10"که ی آذر در فیلم اشاره کرد مبنی بر اینبه جمله

 2007های آمریکا و ایران در تظاهرات ی آذر در برابر سفارتعنوان فردی که فیلم و صدای مبارزهمیراث و نگرش را تقویت کنیم و به
  .کرده، احساس خود را بیان کردگاه مبارزه میزمان در دانشجویان دربند را دیده و خود در آنبروکسل در حمایت از دانش

چگونه به  که افتی خاتمه می آذراز  ای زیبا هبا جمل که این کلیپ. های آذر را دیدیم در بخش پایانی هم کلیپ دیگری از مبارزات و تالش
  .هایمان کاشت امید در دل که ...ی سرسختانه با بیماریش پاسخ داده است  سبد سبد محبت و احترام دوستان، رفقا و یارانش با مبارزه

سرخ جشن زندگی سرخ آذر را به پایان بریم و این فضای نوشیدن شراب  دعوت کرد تا با راجمع کوچک دوستان حضار، فریبا  تشویقبا 
دانستیم  مان، می های آتی ی نقشه و بحث درباره ...و  برای بحث در مورد فیلم و زندگی آذر و آشنایی بیشترمان بود نه فرصت خوبیصمیما

  !!! های جسورانه برای انقالب در نقشهی مبارزه و  که آذر در چنین فضایی در کنارمان است در ادامه
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