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  !ياد ماندنيب ي؛ مراسمشكوهمند يوداع
  

  ن يگزارش از مراسم تدف -بخش اول 

و مراسِم وداع با او در ) ماليریمھری علی(ی پيکِر رفيق آذر درخشان ژوئن، مراسِم بدرقه ٨صبح روز جمعه 
ت رفيق آذر برگزار كننده مراسم تدفين و بزرگداش ی به دعوت كميته ،صبح ١٠ساعت ی حوالاز . پرالشز انجام شد

، یمستقل سياسی ، شخصيتھامختلفھای ھا، نھادھا و گروهز احزاب و سازماندرخشان، ياران و دوستداران آذر ا
 جمع - يداِن گامبتام - ورودِی شرقِی پرالشز در تدريج در برابِر  به او و فعالين سازمان زنان ھشت مارس ی حزبی رفقا
ورھای مختلِف اروپايی، آمريکا و کانادا خود را به پرالشز رسانده بودند و از کش ،ی جھانوشهچھارگاز افراد . ندشد

 یھمبستگنشان از ) یو فرانسو يیكايمرآعرب، كرد، ترك، ، یايران( گاندکننشرکت یتيچند ملترکيِب 
  . دن بستندبه گرگان به محِض رسيدن به محِل تجمع، شاِل سرخی کنندشرکتت ياكثرتقريباً . داشت یستيوناليانترناس

و  غمگين و جدی در تکاپو بودندآنان  .برجسته بود ی سرخاستاره منقش به ھای مشکیِ با کاله حضوِر فعاِل جوانان
برداری، سرودخوانی، ھدايت جمعيت در مسير و حفِظ نظِم ی خبر و فيلمتھيه. بردندامور را پيش می ،در خور ینظمبا 

ی خاصی به هجلو ،پاريسدر مراسم ی برگزارِی بود که در ھمکاری با کميته ان ی اين جواندهر عھعمدتا ب ،صف
  . مراسم داده بود

به سمِت ديواِر کموناردھا  ،ماشيِن حامِل پيکِر رفيق آذر درمعيتگان کنندشرکت ،م صبحيساعت ده و ن یحوال
ان يمشترك م آرمانبا  رود انترناسيونال را سر داد وس ،نفره ٢۵٠ت يجمع ،ديواِر کموناردھا در مقابل. حركت كرد

در  برابر و در راه افتاد مِت سالِن مخصوِص سوزاندِن پيکر وی بهسپس به س. عھد كردتجديد ق آذر يرفكموناردھا و 
 .آن تجمع كردی ورود

 گرفت صورت یقالبگر رفقا و زنان انيخانواده آذر و د یاعضاترکيبی از  حمل تابوت آذر به درون سالن توسط
. ھمراه شد "پوشنی نيرجيو" یونال توسط خواننده فرانسويزنده سرود انترناس یاجرا و حضاری ھا دست زدنبا  كه
  :با آذر وداع گفتی متن زيباي خواندن با انيال پرنيل

  م یما از دست داد
  دار ِ مغرورمان رایسپ
  د ِ سرفراز مان رایب

  م یما از دست داد
  ِ مان را  عقاب بلند پرواز

  غ کوه یکه بر ست
  سرخ  یرقیبر گوشه ب
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  . منزل داشت
  ق آذر یبدرود رف

  بدرود
  میعظ یخته با حسرتیآم

  میسپار یسرخ م یترا به شعله ها
  میگذار یخاکسترت را نزد کموناردها به امانت م

  م یده ینه شان قرار مییدر مقابل آ ینه اییآ
   .ساخته شود یتیتا از آرمان مشترک مان ابد

  ق آذریبدرود رف
 بدرود

  و ِ توفنده ِ کارزارهایدر غر
  انه آتشها و آذرخشهایدر م

  یدیتو آگاهانه راه سرخ انقالب را برگز
   یرش گام نهادیده و با افتخار در مسیسنج

 هزاران جنگل را در دل نهفتهد ِیکه ام یبود یتو بذر

  . داشت
  ن ِ شبهایاد تلخ تریبگذار به 
  زهان ِ رویرتریشورانگ

  یفراموش نشدن یامیاد ایبه 
  م ییو انقالب را بسرا ییباز آهنگ رها

  ق آذر یبدرود رف
  بدرود
  یرا سرود یزندگ ین ِ ترانه هایبا تریتو ز

  یدیر کشیدها را به تصوین ِ امیباتریز
   ین شده را پشت سر نهادییتع یمرزها

   یساخت ی، پلیوارها را کنار زدید
   ینان باشصبور، همراه با  ز یتا همدم

  یشان پر و بال ده ییو به شوق رها
  ییخفته برآ یآرزوها یو به جستجو

  ق آذریبدرود رف
  بدرود

  نهاد  یفراوان بر جا یشک رفتن ات غم و درد یب
  ل کردیبزرگ بر ما تحم یرنج

  رتیناپذ یاما پشتکار و مقاومت ِ خستگ
  تالش ِ پر جوش و خروشت 

  دارتیِ پا یدستاوردها
  ت یِ واال یسادگ
  ت ِ چند جانبه اتیخالق

  شور ِ سخاوتمندانه ات
   یو پلشَت یت به زشتیپروا یتهاجم ب

  دهد یبه ما قوت م

  اكموناردهديوار هاي آذر در برابر  عهد با آرمانتجديد    
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  ز یتم زبان ِیتا نگذار
  . ران هرگز خاموش شودیزنان ا

  ق آذریبدرود رف
  بدرود

  تندر و توفان  یا
  انیشورش و طغ یا
  رانیِ زنان ا یصدا یا

  آسوده یتو با لبخند
  شه یهم یبرا

  یمان گام نهاد یاهاین ِ رویبه سرزم
  مان، یاهایدر رو

   یینما یهمواره شجاع، درخشان و شکوهمند رخ م
  تو یها یاد ِ سرکشی

  تو  یخاطره ِ نبردها
  ها یها و روشنگریِ کاوشگر یادآوری

  تو   یدنهاین چشیو طعم ِ افکار ِ نو
  تو در تحمل ستم و استثمار  یها ییبایناشکخاطره ِ

  پر سرود  یادر فرداه
  شکوفنده یسرشار از گل ها یدر باغها

  همواره با ماست
  ق آذریبدرود رف

  بدرود
  م یشمار یتو افتخارات گذشته را بر مبا خاطره ِ

  . مینیآفر ید میجد یراث سرخ ات افتخارهایه بر میو با تک
 .  میدار یدرخشان بپا مِ یو آذرها

  بدرود
ق يكر رفيپ ،ممتد حضاری كف زدن ھای صداجان لنون و " !تصور كن"انه زنده تر یبدرود، با اجرااين پس از 

  .آذر به آتش كوره سپرده شد
كه ی آرامگاه ابديش حمل كرد، در حالی ستر جسدش را به سوخاک آذری ، خانواده بعد از ظھر سهساعت  یحوال 
گر يدوی که مزاری مشترک با  بر مزارِ  .دكری می آنھا را ھمراھ،ناز رفقا و ياران و دوست دارای طوالنی صف
  ١.كرد و وداع گفتتجديد عھد  با او سرود خوان جمعيت چپ است، یديان تبعيرانيا

  

  ق آذر درخشانيداشت رف يرامزارش از گگ –بخش دوم 
 ماندگاری بر ترانه ھا رفيق آذری با صدای كه دكلمه ھاآغاز شد  يیھا پيبا پخش كل ١٩ی يادمان از ساعِت برنامه

 یاز او ھمراه با گل و پالكاردھا يیھا از آذر و نوشته يیھا با عكس جوان یتوسط رفقا قبل سالن یاز ساعت. تاس
كه بصورت ستاره سرخ از جانب  یان دسته گلير مگر ديد یو پوسترھادمان پوستر آذر يچ. ن شده بودييمختلف تز
ه شده بود ھمراه با يمان زنان ھشت مارس تھكه توسط ساز یگريو دسته گل بزرگ د) م ل م(ران يست ايحزب كمون
  ای ژهيوی  به سالن جلوهمختلف ارسال شده بود  یھا تياحزاب و نھادھا و شخص طرف كه از یشمار یب یھا دسته گل

   ٢.ه بودداد
آغاز  یطور رسمه ب ،ك آذرياز دوستان نزد وبرنامه ی مجر یقادر اليسھقه سكوت توسط يك دقيمراسم با اعالن 

ست يام حزب كمونيپسپس . ميريآذر را جشن گ یم تا امشب زندگيا برنامه گفت دور ھم جمع شده یاو در معرف .شد
آذر  یستيو كمون یانقالب یھا تيات و قابليام بر خصوصين پيدر ا. خوانده شد روانيشھاب ستوسط  )م ل م(ران يا

  :و گفته شدد يتاك
ها از  کمونیست ی که اتحادیهند هستی دورانی  ساسا برآمدهآذری که می شناسیم و حزبی که او عضوش بود ا«

ی  گسست جسورانه .گشود خاکستر خویش سر برآورده  و راه پیشروی را از میان گذرگاه های پرپیچ و خم می
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 آور و  مبلغِ آذر پیام. های رایج در مورد ستم بر زن بود؛  که در شکوفائی آذر نقشی به سزا داشت اتحادیه از دیدگاه
  ».دانا و ماهر این خط شد و به تعمیق آن نیز یاری رساند

  :را دكلمه كرد ردکُ شاعر  "شر کوه به کس"از  یشعر یقادرال يسھام ين پيپس از ا
  درخت که سوخت«

  دودش دیوانی از گریه برای باغ نوشت
  باغ که سوخت

  دودش داستانی غمناک برای کوه نوشت
  کوه که سوخت

  رای دهکده نوشتدودش نامه ای اشک آلود ب
  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

  
ضمن اشاره به ام ين پيدر ا. خوانده شد یريعاطفه كشمتوسط  )انستانافغ - ران يا(سازمان ھشت مارس ام يسپس پ

  : كه  شدد يتاكنقش آذر در مبارزات مختلف در صحنه خارج از كشور 
کرده » زن«با زبانی شیوا و ساده شرح می داد، ستمی که زنان را سریع بر دل زنان می نشست آنجا که آذر مهر«

یای پنهان این ستم و اشکال موذیانه و ظریف این ستمگری را برهنه و رد پای آید، زمانی که زوا چیست و از کجا می
کرد تا به طور جامع  ترین زوایا وحتی در خود زنان دنبال می های معصوم وتا پنهان ننگ بشری را در پشت نقاب این

زد و جبهه نبردمان را  ا میه مصالحه بر نشانه روش کار نظام مردساالری و پدرساالری را نشان دهد و چه ماهرانه و بی
بخش زنان داشت و معتقد بود ستم از  انگیزی به نیروی رهائی اعتماد شگفت .کرد مان را عوض می استوار و دنیای

و تو آذر اتی را از روی زمین جاروب کند های طبق نظام ی تواند همه زنان؛ انبار باروتی ساخته که اگر منفجر شود می
بلکه زندگی تو را نیز با سرفرازی جشن . نشینند و رفقایت فقط در سوگت نمیزن خوشبختی بودی که یاران 

ای را  شعله. تو چه خوشبخت بودی که توانستی خشم و نفرت دشمنان و عشق و مهر مردمان را برانگیزی. گیرند می
ونه است که تو گ آذرمان این. ای است رو به روشنائی و گرمی بخش پیکارهای بزرگ آینده که برافروخته ای پنجره

  ».ای در هر گوشه ایران و جهان و متعلق به هر مبارزه. صدای مردم هستی. صدای زنان هستی
 عباس سماكاری شاعر و نويسنده انقالبرا كه  "ھنوز"به نام  یشعر یال قادريسھ ،ام ھشت مارسيپس از خواندن پ

  ٣.دكلمه كرداد آذر سروده بود، يبه 
و بر ادامه   خواند و از حضار به خاطر شركت در مراسم تشكر كرد یاميطرف خانواده پاز  نيز خواھر آذر یپر  
  . كردی پافشاری راه و

ام يپ ی انتھادر  ۴.فرازھايی از زندگِی آذر را که با او تجربه کرده بود بيان کرد دوسِت نزديِک آذر ،زھره ستوده
 یرا جمعی آذر بود که مورِد عالقه" دايه دايه وقِت جنگه" یلری فولکلوِر سروِد رزمندهت خواست كه يخود از جمع
  . در ُبردھا بهرا از تن یگحال و ھوايی ديگری به برنامه داد و خست یجمع ین سرود خوانيا. اجرا كنند

ه دير كشيبه تصو یو یمبارزات یافكار و زندگھايی از پخش شد که در آن برشاز آذر در قسمِت بعد، کليِپ زيبايی 
  .دش

  .گان ُپر شده بود و برخی ديگر روی زمين نشسته يا در راھرو ايستاده بودندکنندتقريبا تمامی سالن توسط شرکت 
را  "كايزندان ات"و  "سامسون"شعر او  . افتيزبان ادامه  یسيانگل یشاعر انقالب د وورديويد یمراسم با شعر خوان

با استقباِل  دی ديويبرنامه. زمان در اختيار حضار قرار گرفت شعرھا ھمی تر جمه . اجرا كرد يیبايزجالب و طرز ه ب
   ۵.شد بروگان روکنندشديِد شرکت

  .  تشكر كرداز آنان ، ام داده بودنديكه به مناسبت درگذشت آذر پ يیه احزاب و نھادھايبا نام بردن از كل یال قادريسھ
 رزم  مھ "برگ لو گرين مری"پيامی را از طرِف  ونيسِت انقالبِی آمريکاحزِب کماز فعاليِن  "رابو رابرت"رفيق 

که عمِق احساساِت انقالبِی ی پيام. ی اين پيام در اختياِر حضار قرار گرفتترجمه. خواندرا آمريکايِی آذر 
  ۶.کردبه آذر بيان مینسبت را ی نترناسيوناليستا
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بزرگداشت آذر را برنامه به مناسبت  رانيست ايحزب كمون یركزته ميكم ی ژهيام ويپ مور زادهينصرت تاو پس از 
  : د كرد كهيامش تاكياو در پ. خواند
کنند به زنان  این زنان تالش می.زنان کمونیست روابط اجتماعی که زنان را به بند کشیده را به مصاف میطلبند«

و این قدر فرو دست است و این که این توضیح دهند که راز این روابط اجتماعی چیست که در آن جایگاه ا ستمدیده
در   .داری است باشد که همان نظام سرمایه بط اجتماعی چطوری متصل به یک روابط تولیدی استثمارگرانه میارو

بی جهت نیست که شالق بی . عین حال نقطه عزیمت رفیق آذردر برخورد به فرودستی زنان از موضع انقالب بود
فرود آورد، آنانی که به عبث در تالش بودند که دره عمیق میان زنان سال صفر و رحم انتقادش را بر کمپینیان 

درست از موضع انقالب است که عمیقا بر این باور است که  ّ بدون متحد کردن  و .را پر کنند سرکوب کنندگان آنان
طلبانه شاید یکی از  این روحیه وحدت. اکثریت جامعه و متحول کردنشان انقالب اجتماعی  را نمیتوان سازمان داد

  7».خصوصیات رفیق آذر بود برجسته ترین

  . به جلسه دادويژه  یھنگآ با نواختن دف ضرب یريامعفر جق يرف
از  و ونيزاسيجنبش ضد گلوبالفعال و ی ھند ستينيفم رادا دسوزادكتر ام ياز پ یا دهيگز دا فرازيفرپس از او 

پيش ازقرائت  ٨.قرائت كردرا  ،زيض آمين تبعيه لغو قوانيزنان عل ی زهكارزار پنج رو يیمايكنندگان در راھپ شركت
فست يگروه مان"ام ياز پ یا دهين گزيچن ھم فرازدا يفر .پرداختی درد احترام و ابراز ھمی به ادا رادا دسوزافريدا، پسر 

   ٩.را خواند "در اروپا - یانقالب
 یران را برايا یفعال سرشناس جنبش كارگر یمود صالحزاده و مح به صالحينجام مشترك يپ انيد مجاوريمھش

های محروم و  یکی از مبارزان و مدافعان سرسخت انسان"آذر د كرده بودند كه يام خود تاكيدر پان آن. حضار خواند
ویژه زنان بود که نیمی از جامعه هستند و به طور مضاعف مورد ظلم و ستم و استثمار سرمایه و  دیده و به ستم

  10".الری قرار دارندمردسا

آذر مبارزه را «: او تاكيد كرد كه. ام پرشور و احساس خود را ارائه كرديپ یزنان افغانستان یطاھره شمس از سو
گاه بر سر باورهایش  کشید و هیچ هدف زندگی اش قرار داده بود و خشونت خودکامگان را در برابر مردم به چالش می

   ١١».ای دست بر نداشت قاد به کمونیسم و جامعه بدون طبقه لحظهبا احدی معامله نکرد و از اعت

 قرائت كرد یزيخريبا اميفر آخرين پيام را و  ١٢.را خواند جمعيت مستقل زنان کارگر در کردستانام يپ ،سپس بيان
باقی مانده  یمانآذر عزیز، در کنار حسرت همیشگی دیدارت که برا" :دبو رانياز دختران دانشجو از ا یا عدهام يپكه 

بار مبارزه  خیزیم و کوله گونه که تو بودی و خواستی که دیگران هم باشند، بر می و در کنار اندوه سخت نبودنت، همان
امید که . "انسان دشواری وظیفه است "چرا که توقف غیر ممکن است و.  بندیم را محکمتر از همیشه بر دوش می

کرد، همه، آذرهایی شوند از جنس  ها را رها نمی کرت و عملت لحظه ای آنتپید و ف دخترانی که قلبت برایشان می
  13".درخشان
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رقص و  ماندانا اشاره كرد كه زادگاه اين .بودماندانا ی فالمينگو آواز و رقصی دقيقه ا ٢٠مراسم ،آخرين برنامه
در مياِن  او. تبعيد شدگان دانستآوارگان و ی  و آن را متعلق به ھمهاست  جنوب اسپانيای ھا یآواز در ميان كول

ی او به کوتاه باعث عالقهکه چگونه ھمان برخورِد اشاره کرد و اينتنھا ديدارش با آذر کرد به ھايی که اجرا می ترانه
  .شتالقه داو زيستن عآذری که به زندگی  بود، هآذر شد

  .افتي پاياندست زدن به افتخار آذر  ونال وياز حضار و خواندن سرود انترناس یال قادريبا تشكر سھ مراسم  
ی دی به شركت كنندگان در مراسم س. ه افتخار آذر نوشيده شدبی شراب ،سادهی صرف غذايبا پايان برنامه پس از 

رسيده در آن ی ھا مكه كليه پيای جزوه ا و از نظرات آذر را در برداشت ی ا كه گزيدهی ا ، جزوهیرھايی ھا ترانه
  .  ھديه داده شد ،شده بودی آور گرد

 .قرار گرفتی مورد استقبال زياد "!پرواز را به خاطر بسپار"دی وی دِی فيلِم و ، "زناِن ساِل صفر"ميز كتاب 
اين مراسم  یھا درصد ھزينه ۶٠ )يورو ٨۵٠٠حدود (خود ی مالی ھا كمكی اھدا باتا كنون كنندگان در مراسم  شركت

  . ندا هرا تامين كرد
  ق آذر درخشانين و بزرگداشت رفيدفمراسم ت يته برگزاريكم

  2012 ژوئن   15جمعه  –س يپار
  

  :ها پيام يها و لينك توضيحات
  .توانيد در لينك زير مشاھده كنيدی را متدفين فيلم كوتاه مراسم  – ١

 www.youtube.com/watch?v=Uw_pv-aU8Cc&feature=plcp 
انجمن "، )"راه كارگر(ران يا یسازمان كارگران انقالب یته مركزيكم"، )"كومله(ران يست ايحزب كمون"از جا دارد نجا يدر ا - ٢

 ستيحزب مائوئ"، "رانيا یستھايدر جھت وحدت كمون -وند يپ"، "رانيخلق ا يیفدا یكھايسازمان چر"، "شبكه زنان"، "حق زنان
، "یزمان مسعود -مورزاده ينصرت ت"، "رمن پوريژن ھين و بيشھ"، "یر مامليعز - یال قادريسھ"، "يیله ندايجم"، "فرانسه

  . ميكن یشان تشكر م یبايز یبه خاطر ارسال دسته گلھاو ديگر ياران " آذری دوستان فرانسو"، "سارا محمد"، "ليالقرايي"
  . ينك زير قابل دسترس استمتن شعر رفيق عباس سماكار را در ل – ٣

www.8mars.com/browsf.php?tb=8MARS_AZAR_DERAKHSHAN&fn=Azar-Samakar.htm&catId=1127&pgn=9 

  .بل دسترس استاك زير قپيام زھره ستوده در لين – ۴
www.8mars.com/browsf.php?tb=8MARS_AZAR_DERAKHSHAN&fn=Azar-zohreh-shotode.htm&catId=1127&pgn 

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

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

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

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

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

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

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

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

  .  از دختران دانشجو از ايران در لينك زير قابل دسترس استی پيام عده ا – ١٣
www.8mars.com/browsf.php?tb=8MARS_AZAR_DERAKHSHAN&fn=azar -osyan.htm&catId=1127&pgn=1 

  


