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  مھسا روژان: فرستنده

 ٢٠١٣ جون ٢٣

 

  سيادمان آذر درخشان در پاريگزارش مراسم 
 ٢٠١٣  جون ٨

 

 

 

 و معرفی برنامه ھا توسط سھيال ئیمدگو خوش آ ك به نود نفر و بايمراسم بزرگداشت آذر درخشان با شركت نزد

ما بسيار شادمانيم كه در شرايطی مراسم يادمان آذر را : "او اشاره به حوادث جاری در ترکيه گفت.  آغاز شد قادری

پاخيزی مردم تركيه ھستيم كه با ه اين بار شاھد ب. برگزار می كنيم كه موج ھوای تازه ای خاورميانه را فراگرفته است

نديشی و جھل حكومت مذھبی مبارزه می كنند و به يكی از پايگاھھای مھم نظم نوين جھانی ضربه وارد می تاريك ا

ما نيز ھمبستگی خود را با زنان، جوانان، زحمتكشان ترك . ی حضور دارندئآذر و آذرھا ھميشه در مبارزات توده . كنند

 . آذر درخشان ادای احترام کنند یيك دقيقه سكوت براحضار خواست تا با ۀ سپس سھيال از ھم" و كرد اعالم می داريم
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 پس ازآن، ويرجينی  .فرانسوی شكسته شدۀ قه سكوت با اجرای سرود انترناسيونال توسط ويرجينی پوشن خواننديك دقي

   کردءرا اجرا... گرزي رودر ی چون جان لنون، تريسی چاپمن وچندين ترانه از خوانندگان مترقي
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 :او در بخشی از اين پيام چنين گفت. بزرگداشت آذر درخشان توسط مھری زند خوانده شد ۀپيام كميت

او ھمواره به مردان فراخوان . آذر صدای زنان ايران بود كه خواھان دفن نظام مذھبی حاكم بر ايران بوده و ھستند"..

 ۀردانه مبارزه كنند، جنبه ھای زنانمی داد كه امتيازات نظام سرمايه داری را بدور اندازند، با خودخواھی ھای م

 سی ۀآذر ارمغان تالش بخشھای آگاه و پيشرو جامعه در دور...  زن ستيز خود مقابله كنندۀخويش را دريابند و با نيم

دستاوردی كه متعلق به ھمه كسانی است كه قلبشان برای . شاخه ای پربار از جنگلی سرسبز.  گذشته بوده استۀسال

 عاری ئی است كه ما بھتر می توانيم دنيائیبا وجود چنين دستاوردھا.  و استثمارشدگان جھان می تپد ستمديدگانئیرھا

 ..."از ستم و استثمار را مجسم کنيم

 

 

 : آذر بود، پرداخت گزيده ای ازسخنانۀ شھره به خواندن متنی که دربرگيرند

دم مبارزه را رھا کنم به داليل گوناگون، يکی برای من يک چيز مسجل بود، حاضر نبو. مي كه شكست خوردیزمان"...

که فکر می کردم خيلی از کسانی که من بسيج کردم کشته شدند و آن آرمانھا واقعی بوده و آنھا ھم زندگی را دوست  اين

 یھوانگ. آدم نمی تواند در برابر جنايت بی تفاوت باشد. اين برايم روشن بود. داشتند و من بايد راھشان را ادامه دھم

 ئیکند و می بيند که ھميشه شعله ھا آدم به جوامع بشری و تکامالتشان نگاه می. شعله را نبايد بگذاريم خاموش شود

يک عده . خواستند آن را خاموش کنند برکشيده شده و نيروھای متحجر که نمی خواستند جامعه عوض شود ھمواره می

 ٢٤ ساعت در ٢٤  ھا له يکی از انگيزهأاين مس. اگير و اکثريت شوداقليت ھم می ماندند، نگھش می داشتند تا وقتی که فر

  ..."ساعت فعاليتھای من ھم بود
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 .وف ادامه يافتؤاری مسعود ريکاری از سيروس ماھان با ھم" آذر ما"لم با نمايش فبرنامه 

 

در "عه ای از رقص  شد که قطء اجرائی كانادا– ايرانی ۀبعدی توسط روشنك جابری، طراح رقص و رقصندۀ برنام

 زندگی و مقاومت زنان زندانی سياسی در ۀاين رقص بازتاب تجرب. را به روی صحنه آورد" پشت ديوارھای خونين

به نام "بتنی جی اوزبورن" دكتر شھرزاد مجاب و ۀ در زندانھای جمھوری اسالمی است که بخشی از پروژ١٣٦٠ۀدھ

روشنك اين رقص را با الھام ازتجربه و خاطرات زنان . می باشد" سیزنان زندانی سيا: خاطرات، يادمانده ھا و ھنر"

او ھدف از طراحی و اجرای اين رقص را مستند کردن جنايتی ھولناک می داند تا . زندانی سياسی طراحی كرده است

ای كسانی  خونين را بازتاب دھد، يادكسانی را كه جان باختند گرامی بدارد و صدۀ برجای ماندگان از آن تجربۀخاطر

 .باشد كه ھنوز با آن تجربه زندگی می كنند 
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 .مھناز متين در بخشی از برنامه، به معرفی کوتاھی از کتاب خود پرداخت

 صفحه توسط نشر نقطه در ١٠٠٠ در دوجلد  را  »٥٧خيزش زنان ايران در اسفند «او به ھمراه ناصر مھاجر کتاب 

اين .  اين مجموعه، تولدی ديگر و جلد دوم، ھمبستگی جھانی است ان جلد اولعنو. لمان به چاپ رسانيده انداشھر کلن 

  . می پردازد٥٧ ]حوت[کتاب به حرکت اعتراضی زنان به حجاب اجباری در اسفند

 

 

  

 .آذر درخشان استۀ   برجستیغيعليه خشونت را خواند که يکی از نوشته ھای تبلۀ فريبا اميرخيزی بياني

 ميليارد ٣خشونتی که روزانه بيش از . ديگر قرار داده است جھانی خشونت، ميليونھا زن را در کنار يک ۀزنجير"...

در اسارت زنجيرھای .  و کوچه در شھر و روستا، خانه و محل کار، خيابان. کنند  جھان تجربه میۀزن در چھار گوش

 خشونتی به ۀزنجير .ھم جوش خورده استھای خشونت دولتی و خانگی به  زنجيری که دو سرش با حلقه. خشونتيم

تر شده است، مبارزه و مقاومت  اما ھر قدر زنجير خشونت جھانی!  مرزھای جھانۀقدمت ھزاران سال و به درازای ھم

شنويم و  ديگر را می  از دوردستھا صدای مبارزه و مقاومت يک .زنان نيز ابعاد جھانی بيشتری به خود گرفته است

ھر . کنيم مان احساس غرور و جسارت میھاي و از پيروزیگيريم  ديگر الھام می ز مبارزات يکا. تپد مان می قلب

اينک مائيم در صفوف ميليونی، با رشته پيوندھای محکم . دانيم ای از جھان را از آن خود می پيشروی زنان در ھر نقطه

بر سرعت  . ای بدون ستم و استثمار همان و بنا نھادن جامع  ستم و بردگی تاريخی برای در ھم شکستن زنجيرھای

 ."زند  کوبه بر در زمان می آينده . ايم م، دير کردهئيگامھای خود بيفزا
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اين تئاتر که يکی از .  مھران دخت روی صحنه آوردندیرا به كارگردان" مونولگ ھای واژن"زنان ھشت مارس، تئاتر 

در اين .  نوشته شد1996 در سال ئیفمينيست آمريكا" رايو انسل"برجسته ترين نمايش ھای فمينيستی است توسط 

انسلر اين نام را برای نمايش . نمايشنامه، خشونتی كه بر زنان اعمال می شود از زبان واژنھای مختلف بيان می شود

كه در اين نمايش . خود را برگزيد تا برخوردی باشد به شرم و حيای بی موردی كه زنان نسبت به تن و بدن خود دارند

 واژن، لب به سخن 15 زن، از زبان 15نيويورك اجرا شد، " سوھو"اولين بار در زير زمين يك تئاتر كوچك در محله 

 كشور اجرا 130 زبان ترجمه شده و در 49اين نمايش تا كنون به . گشودند و از ستمی كه بر آنھا رفته صحبت كردند

  باعث شد كه اين نمايش به يكی از كارھای برجسته ھنر فمنيستی ويژگی روشنگرانه و آگاھگرانه اين نمايش، . شده است

  .معاصربدل شود

  

 . مونولوگ از اين تئاتر را انتخاب و اجرا كردند٤ چزنان ھشت مار
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 ی است كه مورد تجاوز گروھئیاينام مونولوگ اول بود كه برگرفته از مصاحبه با زنان بوسن"  منۀواژن من، دھكد"

 . بودندسربازان قرار گرفته

 به نام باب، ی با مردی زنیخوابگ  ھمۀبرگرفته از تجرب. بود" چون دوست داشت نگاھش كند"مونولوگ دوم نامش 

 .ر داديي كه حس و فكرش را نسبت به واژن تغی خوبۀتجرب

وشته  به او تجاوز شده، نیگ كه در بچی دردناك دخترۀ خاطرۀيكه برپا. نام مونولوگ سوم بود"  كه تونستیموچول" 

 . كندیاد مي داشته یگري با زن دی سالگ١٦ كه در یند جنسي خوشاۀن حال از تجربيدر ع. شد

 یجنسۀ ن رابطيم شده كه از تجربه تلخ اولي تنظی ساله ا٧٢بر اساس مصاحبه با زن مسن " ليس"مونولوگ آخر، به نام 

 .دي گویخود سخن م

 

 ايران بزرگداشت آذر، از حزب کمونيست مراسم ۀ اده ، از کميتپری خواھر آذر، به نمايندگی از ديگر اعضای خانو

 که در ئیو تمام دوستان و رفقا )  افغانستان–ران يا (چ، سازمان زنان ھشت مار) ستي مائوئ- ست يني لن–ست يماركس(

 .افتند تشکر کرد و از خاطرات مشترک خود و آذر سخن گفتيبرپائی مراسم نقش داشتند و يا در مراسم حضور 

 .توسط حضار به پايان رسيد ونال يبزرگداشت مراسم آذر درخشان با خواندن سرود انترناسۀ برنام
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 زبان، پداگوژ و متخصص در كار با رنگ و خاك رس و تئاتر، کارگاه یھنرمند فرانسو" آن"مراسم، ۀ در حاشي

" آن"طراتشان از آذر و با راھنمائی ھای دوستان و رفقای آذر با تكيه به احساسات و خا. کوچک ھنری را برگزار کرد

  . را ايجاد کردند که در سالن مراسم، در معرض نمايش قرار داده شدندئیآثار ھنری زيبا

 

در اختيار .." تنھا صداست که می ماند"در طی مراسم، پوستر تبليغی و فھرست موضوعی جلد دوم کتاب آذر با عنوان 

کر است که اين کتاب به زودی و به صورت ايبوک در اينترنت قرار خواھد الزم به ذ. شرکت کنندگان قرار گرفت

  .گرفت
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 ی پرالشز گرد آمده و لوح سنگ  آذر درآرامگاه یاران و رفقاي از دوستان، ی جمعجون ٩كشنبه ي ظھر روز ١٢ساعت 

ان ياسات خود را نسبت به آذر ب از افراد احسیبرخ.  پرداختندی قرار دادند و به سرود خوانیادبود را برسر مزار وي

 كه آذر در جنبش زنان و جنبش ین نقشي شان داشت و ھمچنی مبارزاتی كه آذر در زندگیگر از نقشي دیبرخ. كردند

 .د عھد كردندي تجدیونال با ويت با خواندن سرود انترناسيدر خاتمه جمع. اد كردندي كرد ءفاي ایستيكمون

 

 )افغانستان –ران يا(سازمان زنان ھشت مارس 

 ٢٠١٣ جون ١١

 

 


