آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺷﻔﻘﻬﺎ ﻣﯽآراﻣﻨﺪ.

ﻋﺬرا آدﻣﯽ )آﺑﺎﺟﯽ(  ۵۵ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷﺮوع ﮐﺮد .وی ﺣﺪود  ۴۰ﺳﺎل
ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻀﻮ در ﺗﺸﮑﯿﻼت و اﺣﺰاب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﯾﺮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﭘﯿﮕﯿﺮاﻧﻪ ای داﺷﺖ .ﺧﻮد وی اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺷﺮوع
زﻧﺪﮔﯽ اش را ﺑﺎز ﮔﻮ ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﻓﺮوردﯾﻦ ﺳﺎل  ۱۳۰۳ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ  ۲۰ﻣﺎرس  ۱۹۲۴در ﺷﻬﺮ ﺳﻨﻨﺪج ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪم.
ﻫﻨﻮز ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ ﺑﻮدم ﻣﺎدرم ﻓﻮت ﮐﺮد.ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﺎ ﻣﺎدر ﺑﺰرﮔﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدم.از اﻗﺒﺎل ﺑﺪ ﻣﺎدر ﺑﺰرگ ﻫﻢ ﻓﻮت ﮐﺮد و ﻫﻤﺮاه
ﺑﺮادرم ﺑﻪ ﻧﺰد ﺧﺎﻟﻪ ام رﻓﺘﯿﻢ .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮادرم ﻫﻢ در اﺛﺮ ﺑﺪ رﻓﺘﺎری ﺧﺎﻟﻪ ام در ﮔﺬﺷﺖ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺶ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮدم ﭘﺪرم
ﻫﻢ ﻓﻮت ﮐﺮد.اوان ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ در ﺑﻪ دری و دور از آﻏﻮش ﮔﺮم ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﺎﻧﻮاده ام ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻣﻨﺰل
ﻋﻤﻮﯾﻢ رﻓﺘﻢ و ﺗﺎ ﺳﻦ  ۱۷ﺳﺎﻟﮕﯽ ﮐﻨﺞ ﺧﺎﻧﻪ و ﻗﺎﻟﯿﺒﺎﻓﯽ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﻢ را رﻗﻢ زد .ازدواج ﺑﺎ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺧﺘﻤﺶ و ۴
ﻓﺮزﻧﺪ از ازدواج ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯿﺶ داﺷﺖ را ﺑﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺮﺟﯿﺢ دادم .ﻋﺬرا آدﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯾﺶ و ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﻞ
زﻧﺪﮔﯿﺶ ﻫﻢ وی را آﺑﺎﺟﯽ ﺧﻄﺎب ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ زﻧﺎن زﺣﻤﺘﮑﺶ در ﺟﺎﻣﻌﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺨﺖ و ﭘﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ داﺷﺖ.
او ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺑﺮای ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ در ﺑﺎزی ﻓﻮﺗﺒﺎل دﺳﺖ و ﭘﺎﯾﺸﺎن ﺻﺪﻣﻪ ﻣﯿﺪﯾﺪ
ﭘﯿﺶ او ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ دﺳﺖ ﻟﻄﯿﻒ و ﻣﻬﺮﺑﺎن و آب ﮔﺮم و ﻧﻤﮏ ﻣﺪاوا ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ رواﺑﻄﯽ ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪ و دوﺳﺖ
داﺷﺘﻨﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان داﺷﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﻧﺴﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺮاﻣﯽ ﺑﻮد.
آﺑﺎﺟﯽ و ﻫﻤﺴﺮش ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺮﯾﻢ ﮔﻠﭽﯿﻨﯽ دارای  ۱۰ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻮدﻧﺪ .دو دﺧﺘﺮ و  ۸ﭘﺴﺮ .ﺷﻮﻫﺮش ﻧﺠﺎر ﺑﻮد و وی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
اداره ﺧﺎﻧﻪ و ﺑﭽﻪ ﻫﺎ را داﺷﺖ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﻐﻞ ﺷﻮﻫﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده زﺣﻤﺘﮑﺶ دﭼﺎر ﺗﻼﻃﻢ ﻣﯿﺸﻮد.
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﭘﺪر ﺗﻼش ﻣﯿﮑﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺰرﮔﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ دوره اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ و ﺧﻠﻊ ﯾﺪ ﺑﺨﺸﯽ از
ﻣﺎﻟﮑﺎن اراﺿﯽ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ آﺑﺎﺟﯽ ﻫﻢ زﻣﯿﻦ ﻫﺎی اﺟﺎره ای از آﻧﻬﺎ داﺷﺖ و ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﺮد زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﻬﻢ
رﯾﺨﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی داﻣﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮی در ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .آﺑﺎﺟﯽ ﺑﺎ ﮐﺎر و زﺣﻤﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﻮاﺟﻪ
ﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﮕﻬﺪاری ﻓﺮزﻧﺪان و ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ را ﻫﻢ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺪوش ﻣﯿﮑﺸﯿﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ
آﺑﺎﺟﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎی ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎز ﻣﯿﮕﺮداﻧﺪ .اﺑﺎﺟﯽ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ و ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮش ﻣﯿﮕﻔﺖ او آدم ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﯿﺸﺪ و راه و ﭼﺎره ای
ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﯿﺎﻓﺖ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ زﻧﺎن در ﺧﺎﻧﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻣﺮد ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮد اﻣﺎ آﺑﺎﺟﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را داﺷﺖ
و ﻣﺘﻌﻬﺪ و ﭘﯿﮕﯿﺮ در اﻧﺠﺎم اﻣﻮری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺧﻮد را ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ .ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ را ﺧﻮد ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﯿﮑﺮد
و ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن داﺷﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯿﮑﺮد .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻌﺪ از ﺗﺤﻤﻞ دوره ای ﺳﺨﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
زﻧﺪﮔﯽ را ﺳﺮو ﺳﺎﻣﺎن دﻫﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺒﻠﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارد.
اوﻟﯿﻦ ﺟﺮﻗﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺪن ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮاده و درﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺮس از
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪن ﻓﺮزﻧﺪش ﻋﻠﯽ ﮔﻠﭽﯿﻨﯽ ﺳﺮاﺳﺮ وﺟﻮدش را ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﺎل  ۱۳۵۰زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ درﺟﻪ دار ژاﻧﺪارﻣﺮی و
ﻣﺴﺌﻮل آﻣﻮزش ﮔﺮوﻫﺎن ﺑﻮد ﺑﺮ اﺛﺮ ﮔﻢ ﺷﺪن ﯾﮏ ﻗﺒﻀﻪ اﺳﻠﺤﻪ ﮐﺎرش ﺑﻪ ﺿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯿﺸﻮد .در اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺿﺪ رژﯾﻤﯽ در ﻣﯿﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از آﻧﻬﺎ در ردﯾﻒ اﻓﺴﺮ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر
ﺑﻮدﻧﺪ واﯾﻦ ﮔﻢ ﺷﺪن اﺳﻠﺤﻪ ﻫﻢ ﺑﺪون رﺑﻂ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺒﻮد .ﻋﻠﯽ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺗﺒﻌﯿﺪ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ در ﺧﺮاﺳﺎن و
ﻣﺎزﻧﺪران و ﺟﻠﺪﯾﺎن ﮐﺎرش روال ﻋﺎدی ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﺪ وآﺑﺎﺟﯽ ﻫﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻔﺲ راﺣﺘﯽ ﺑﮑﺸﺪ.
ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﮐﻪ ﯾﺪی و ﻋﻠﯽ در ﺧﺎﻧﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﻣﺪﺗﻬﺎ آﺑﺎﺟﯽ را در ﻫﺮاس و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺑﻮد .در ﺳﺎل ۱۳۵۱
ﺗﻌﺪادی از دوﺳﺘﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﯾﺪی ﺑﻪ اﺗﻬﺎم اﻧﻔﺠﺎری در ﻣﺤﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪاری در ﺳﻨﻨﺪج ﺗﺤﺖ ﺗﻐﻘﯿﺐ و دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ
و ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﺮس از دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده را ﮔﺮﻓﺖ  .ﭼﺎه ﻋﻤﯿﻖ آب در ﺣﯿﺎط ﺧﺎﻧﻪ و دﻓﻦ ﮐﺮدن ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ در آﻧﺠﺎ اﯾﻦ
ﺑﺎر ﻫﻢ آراﻣﺶ را ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪ.
ﻗﯿﺎم ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﭘﻬﻠﻮی ﺧﺎﻧﻮاده اﺑﺎﺟﯽ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻣﺒﺎرزه ﮐﺸﺎﻧﺪ .آﺑﺎﺟﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯿﻬﺎ اﻣﺎ
ﺑﺎ ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﺷﺎﻫﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از اﻃﺎق ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ رﻓﻘﺎﯾﺸﺎن ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ،
اﻋﻼﻣﯿﻪ ﭼﺎپ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و در ﺑﯿﺮون ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﺘﻨﻮع داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ اوﺿﺎع آﺑﺎﺟﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻪ
ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ و در ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻈﺎﻫﺮات و ﺗﺤﺼﻦ ﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﺮد .ﮐﻢ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ زﻧﯽ در اﯾﻦ ﺳﻦ و ﺳﺎل ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺗﺮﯾﺒﻮن ﭼﭗ را ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ
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آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺷﻔﻘﻬﺎ ﻣﯽآراﻣﻨﺪ.

ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺮاه ﺷﻮد .در ﻓﻀﺎی آن دوره ﻣﻌﻤﻮﻻ رﺳﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
دوﺳﺘﺎن “ﺑﺪ” ﻣﻘﺼﺮ از “راه ﺑﺪر ﮐﺮدن و ﺑﺪﺑﺨﺖ” ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده آﺑﺎﺟﯽ ﻣﺴﺒﺐ اﯾﻦ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح
ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺑﻮد .ﺟﺒﻬﻪ او در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی ﺗﺮ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮش ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ ﻧﺪاﺷﺖ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای او
ﺑﺎﺷﺪ .آﺑﺎﺟﯽ ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ اوﺿﺎع ﻓﻼﮐﺖ ﺑﺎر ﺑﺮای ﻫﺰاران ﻫﺰار اﻧﺴﺎن رﻧﺞ دﯾﺪه و ﻣﺼﯿﺒﺖ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮدش را
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪﻫﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ آﺑﺎﺟﯽ ﺧﻮدش ﻣﯿﮕﻔﺖ اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ اش ﺑﺎ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪ  .اﺑﺎﺟﯽ در زﻧﺪﮔﯿﺶ
뎗ﺨﺘﯽ و ﺑﯽ ﻣﲼﯾﺘﯽ ﺑﻨﺪ〠〮㈰リ뛻آﺑﺎﯿﺪه ﺑﻮد و ﺑﺎ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺟﻨﮕﯿﺪه ﺑﻮد .اﻧﻘﻼب اﯾﺮان و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺑﻌﺪ ی اش اداﻣﻪ اﯾﻦ
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ﭘﺴﺮش و دﯾﮕﺮ ﮐﺎدرﻫﺎی ﮐﻮﻣﻪ ﻟﻪ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﮑﯿﻼت را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻨﺪ در ارﺗﺒﺎط
ﺑﻮد و ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس  ،دﺷﻮار و ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺒﺘﮑﺮاﻧﻪ آﻧﺮا ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯿﮑﺮد .او راﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ
ﺷﻬﺮ و دﯾﮕﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺑﻮد و ﻫﺮ ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎری ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺟﺎن ده ﻫﺎ ﮐﺎدر و ﻓﻌﺎل ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ را ﺑﻪ
ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻨﺪازد .آﺑﺎﺟﯽ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه ﻣﺤﮑﻢ  ،اﺳﺘﻮار و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدی ﺑﻮد ﮐﻪ در ﮐﻮران اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺒﺎرزات آﺑﺪﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد .در
ﺟﺮﯾﺎن ﺿﺮﺑﺎت ﺑﺮ ﺗﺸﮑﯿﻼت و دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻫﺎی وﺳﯿﻊ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺰدوری ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی اﮐﺜﺮﯾﺘﯽ و ﺣﺰب ﺗﻮده در
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺗﻬﺮان  ،ﺳﻨﻨﺪج و ﻣﻬﺎﺑﺎد در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮد  ،آﺑﺎﺟﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﺗﺮک ﻣﻬﺎﺑﺎد و رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻧﻘﺪه ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﻨﺞ ﻣﺎه و ﺑﻌﺪ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع و دﺷﻮار در اﯾﻦ دوره ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎد و در ﯾﮏ ﻗﺪﻣﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﮐﻪ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﺒﺎت ﯾﮑﯽ از ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺮﯾﻢ و ﯾﺪی ﮐﻪ در اﯾﻦ دوره ﺑﺎ او زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮد ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺪر ﺑﺒﺮد .اﯾﻦ
ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﭘﺮ اﻓﺘﺨﺎرﺗﺮﯾﻦ دوران ﻫﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ آﺑﺎﺟﯽ ﺑﻮد.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﺑﺎﺟﯽ در ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺑﺨﺶ ﻋﻠﻨﯽ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﮐﻮﻣﻪ ﻟﻪ ﺑﻤﺪت  ۶ﺳﺎل اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .آﺑﺎﺟﯽ آﺷﭙﺰی در ﻣﻘﺮ
ﭘﯿﺸﻤﺮﮔﺎن ﮐﻮﻣﻪ ﻟﻪ در ﺷﻬﺮﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯿﻪ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق را ﺑﻌﻬﺪه داﺷﺖ .وی ﺑﻌﻨﻮان رﻓﯿﻘﯽ دﻟﺴﻮز ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﭘﯿﺸﻤﺮﮔﺎن،
ﺑﺮای رﻓﻘﺎی ﭘﯿﺸﻤﺮگ زﺧﻤﯽ و ﺑﻮﯾﮋه ﺑﺮای رﻓﻘﺎی زن ﮐﻪ ﻣﺮﯾﺾ و ﯾﺎ در دوران ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻘﺶ اﯾﻔﺎ ﻣﯿﮑﺮد.
دﻟﺴﻮزی و اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺎدراﻧﻪ از او ﺷﺨﺼﯿﺖ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮز ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻌﯽ
ﺑﺮای ﻋﺸﻖ ورزﯾﺪن ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ رﻓﻘﺎ و ﯾﺎران ﻋﺰﯾﺰش در ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻧﺸﺪ .اﯾﻦ دوران ﯾﮑﯽ از ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﯾﻦ دوران
ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ آﺑﺎﺟﯽ ﺑﻮد .در اﯾﻦ دوران او ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺮام ﺗﺮی ﺑﻮﯾﮋه ﺑﺮای زﻧﺎن در ﺷﻬﺮ ﺳﻨﻨﺪج ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯿﺸﺪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ درﺟﻪ ﻫﻢ ﻣﻮرد ﻧﻔﺮت از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮدان ﺳﻨﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
در ﮐﻨﺎر ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺎ رﻓﻘﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻋﺮاﻗﯽ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﺸﺎن در ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻮد و در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ
ادﺑﯿﺎت ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .اﯾﻦ رﻓﻘﺎﻗﺖ و دوﺳﺘﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺑﺮدوام ﻣﺎﻧﺪ.
آﺑﺎﺟﯽ دﭼﺎر ﻣﺮﯾﻀﯽ ﺷﺪ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﻮﻣﻪ ﻟﻪ ﺑﻪ اروﭘﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ و ﻓﺼﻞ ﺟﺪﯾﺪی از زﻧﺪﮔﯽ و اداﻣﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای
آﺑﺎﺟﯽ ﺷﺮوع ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪن و روال ﻋﺎدی زﻧﺪﮔﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ اش را در ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر
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ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﺎ آﺑﺎﺟﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻋﻤﯿﻘﺎ دوﺳﺘﺶ داﺷﺖ ﻗﻠﺐ آﺑﺎﺟﯽ را ﻓﺸﺮد و ﺑﺸﺪت ﻣﺘﺎﺛﺮ ﮐﺮد.در
ﺳﺎل  ۲۰۱۶آﺑﺎﺟﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺪ ﻧﺰد ﻣﺮﯾﻢ و ﯾﺪی ﺑﺮﻣﯿﮕﺮدد و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﯿﺮود و در آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔﯿﺶ را
اداﻣﻪ ﻣﯿﺪﻫﺪ و ﺑﻼ اﺳﺘﺜﻨﺎ روزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ رﻓﺘﻦ رﻓﻘﺎ و دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﺑﻪ ﻧﺰدش ﻧﺒﺎﺷﺪ ،رﻓﻘﺎﯾﺶ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺘﻬﺎ وﻗﺖ
ﻋﺰﯾﺰﺷﺎن را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ وی ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و در آﻏﻮﺷﺶ ﻣﯿﮑﺸﯿﺪﻧﺪ .در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﺳﺎل اﺑﺘﺪا ﺧﺒﺮ در ﮔﺬﺷﺖ داﻣﺎدش ﻫﻤﺎﯾﻮن
ارﺟﻤﻨﺪی و در اواﺧﺮ آﭘﺮﯾﻞ  ۲۰۱۸ﺧﺒﺮ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﭘﻮران ﻣﺎدر دو ﻧﻮه اش و ﺑﻌﺪا ﺧﺒﺮ در ﮔﺬﺷﺘﺶ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺮﻃﺎن
وی را دﭼﺎر ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮدش در وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ دﺷﻮاری ﻗﺮار داﺷﺖ .در ﺑﺎﻣﺪاد
روز ﺷﻨﺒﻪ  ۵ﻣﯽ  ۲۰۱۸اﺑﺎﺟﯽ در آراﻣﺶ ﮐﺎﻣﻞ دﯾﺪه از ﺟﻬﺎن ﻓﺮو ﺑﺴﺖ و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺎ را ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺖ.
ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در اﯾﺮان ﻫﺪف و آرزوی آﺑﺎﺟﯽ ﺑﻮد و ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ اش وﻗﻒ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای آن ﺷﺪ.
آزادﯾﺨﻮاﻫﯽ و ﺑﺮاﺑﺮی ﻃﻠﺒﯽ و ﺗﻼش ﭘﯿﮕﯿﺮاﻧﻪ در ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮدن آن در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻋﻤﯿﻘﺎ ﺑﺎ او
ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد .ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ آﺗﻪ ﺋﯿﺴﺖ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻼش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ و زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎن را
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﯽ ﮔﺮاﯾﯽ و ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﻌﺼﺐ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را دﺷﻤﻦ ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ در ﺗﻔﺮﻗﻪ
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ و ﺑﻮﯾﮋه ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و ﻣﺮدم ﺳﺘﻢ دﯾﺪه ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ،ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ زن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ را ﺑﺮ
ﻧﻤﯿﺘﺎﺑﯿﺪ و از رﻧﺞ و درد و آزار زﻧﺎن ﻋﻤﯿﻘﺎ ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯿﺸﺪ و ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اش ﻣﺒﺎرزه ﻣﯿﮑﺮد ،زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮ ﺑﺎر و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی
داﺷﺖ .ﯾﺎد  ،ﺧﺎﻃﺮه و راﻫﺶ ﺑﺮای ﻣﺎ ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﺖ.
اﺳﺪ ﮔﻠﭽﯿﻨﯽ
 ۱۰ﻣﯽ ۲۰ / ۲۰۱۸
اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۷
*دو ﺳﺘﺎن ﻋﺰﯾﺰ آﺑﺎﺟﯽ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﯾﺎداوری در ﻣﻮرد ﻫﺮ دوره ای از زﻧﺪﮔﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﺑﺎﺟﯽ و ﯾﺎ ﻫﺮ ﺧﺎﻃﺮه ای از او ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻟﻄﻔﺎ
ﺑﺮای ﻣﺎ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ .ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪم ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از ﺧﺎﻃﺮه و ﭘﯿﺎم ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ در ﻣﻮرد آﺑﺎﺟﯽ ﭘﺨﺶ ﮐﺮده اﯾﺪ را ﺑﺮای ﻣﻦ
ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ .ﭘﯿﺸﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ.
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