پیام همدردی مادران پارک الله ایران ب رای رفتن آذر خ انم عباس ی ،زنی مب ارز ک ه
سرشار از شور زندگی بود!
با تأسف و اندوه فراوان ،خانم آذر عباسی متولد  ،۱۳۱۵در
طی دو ماه گذشته  ۲ب(ار س(کته مغ(زی کردن(د و روز ب(ه روز
ناتوانتر شدند و در  ۱۰صبح روز دوش(نبه  ۴اس(فند  ،۱۳۹۹در
سن  ۸۴سالگی از می(ان م(ا رفتن(د .گفت(ه ش(ده ک(ه ف(ردا پنج
ش(نبه  ۷اس(فند ۲۵ /فوری(ه ،مراس(م وداع ب(ا م(ادر ب(ا حض(ور
خ(انواده برگ(زار میش((ود و بن((ا ب((ه درخواس(ت خ((ود ایش((ان،
پیکرش را می سوزانند.
تنها از این زن مبارز این را بگوییم که آذر عباسی در ۳۰
مرداد  ،۱۳۳۲در سن  ۱۷سالگی به زندان افتاد و حدود  ۷ماه
را در زن((دان ب((ود .او از عنف((وان ج((وانی ،علی((ه دیکت((اتوری و
بیع((دالتی و ن((ابرابری جنگی((د و ت((ا دم م((رگ از این مب((ارزه
دست نکشید .امید که خانواده و دوستان نزدیک او در زم((انی
مناسب بتوانند خاطرات این زن مبارز و مقاوم را بنویسند.
خانوادهها و دوستانی که خانم آذر عباسی را از نزدیک
میشناسند ،گفته اند :آذر خانم زنی محکم ،مب(ارز و سرش(ار
از ش(((ور زن(((دگی و عش(((ق ب(((ود و از س(((الهای دور رفیقی
ص((میمی ب((رای فع((االن سیاس((ی و هم((راهی همیش((گی ب((رای
مادران و خانوادههای خاوران بود .خوشبختانه م((ادر آذر خ((ود
داغ فرزند ندید ،ولی با عش(قی ک(ه در وج(ودش داش(ت ،ی(ک
دم آرام نگرفت و همواره یار و غم خوار زن(دانیان سیاس(ی و
خانوادهه(ای دادخ(واه زخم خ(ورده از دو حک(ومت دیکت(اتوری
شاه و حکومت اسالمی بود.
خانم آذر عباسی از حدود  ۹سال پیش ایران را ترک کرد و در
هلند ،نزدیک محل اقامت فرزن((دان در اروپ((ا زن((دگی می ک((رد.
در این مدت دو دختر و دو پسر و نوه ها ،چون پروانه ب((ه گ((رد
او می گشتند و مادر نیز آنها را با شوری در سر و عشقی در
دل سیراب می کرد.
دیروز که خبر رفتن نابه هنگام مادر آذر در فضای مجازی
پخش ش((د ،دوس((تانی ک((ه ایش((ان را ب((ه ط((رق مختل((ف می
ش((ناختند و مق((اومت و ایس((تادگی او را در ای((ران و خ((ارج از
کشور دیده بودند ،یادداشتهایی در گرامی داشت او در فیس
بوک نوشتند و تصاویر مختلفی از حضور و هم(راهی ایش(ان ب(ا
خانوادهه((ا در ای((ران و در تجم((ع ه((ای خ((ارج از کش((ور پخش
کردند.
مهین خدیوی نوشت :بدرود مادر جون ،مادر آذر عزیز همه ی
ما ،مادر مبارز و یار و یاور همه ی عزیزان خ((اوران .مادرج((ان
در قلب و جان ما ریشه داری .همیش((ه هس(تی .همیشه .م(ادر
آذر م((ا ،یکی دیگ((ر از م((ادران س((رفراز خ((اوران ،م((ا را تنه((ا
گذاشت.

منصوره

بهکیش

نوشت:

ام(روز م(ادری مهرب(ان و زنی
عاش((ق و مب((ارز و مق((اوم از
می(ان م(ا رفت .دردا و دریغ(ا

که آذر خ((انم عباس((ی عزی((ز
را هم از دس((ت دادیم و این
رفتن ها چ(ه تلخ و ناباوران((ه
اس((((ت و ه((((ر روز م((((ا را
فرسوده تر می کند ،نه ن((ه،
نباید فرسوده ش(د و بای(د از
آن ه((((ا آم((((وخت و محکم
ماند .آذر خ((((انم عزی((((ز ،از
سال های دور ی((ار و هم((راه
م(((ادران و خ(((انواده ه(((ای
خاوران بود و حضورش و وجودش گرمابخش جمع های صمیمی ما بود و گاه ن(یز ب(ا ص(دای زیب(ایش
برای ما می خواند .هم اکنون آن حالت با ج(بروت اش ک(ه ب(ا ص(دایی رس(ا ب(رای م(ا می خوان(د ،در
جلوی چشمانم آمده است ،ولی به یاد نمی آورم که چ(ه چ(یز را می خواند.گ(اه ن(یز ب(ر س(ر مس(ایل
سیاسی با هم بحث می کردیم .تصویری از آذر خانم نازنین و مادر ریاحی عزی(ز از س(ال ه(ای دور و
تصویری از او در سال های نزدیک را به اشتراک می گذارم  .تسلیت به خانواده مهربان او ،و تسلیت
به مادران و خانواده های خاوران و تم(امی دادخواه(ان .یادش(ان گ(رامی و عش(ق ش(ان ب(ه به(روزی
انسان ها ماندگار باد!
فاطمه رضایی از مادران دورتموند نوشت :چه دوران
س((ختی را می گ((ذرانیم .اطالع ی((افتیم ک((ه م((ادر آذر
عزیزمان را هم از دست دادیم .م((ادری ک((ه همیش((ه و
همه جا در راه دادخواهی به هم((راه جنبش دادخ((واهی
بود .به هم(ه خ(انواده عزی(ز م(ادر آذر مهرب(ان م(ان از
ص(میم قلب تس(لیت می گ(وییم .ی(ادت همیش(ه ب(ا م(ا
خواهد بود .راهت پر ره(رو م(ادر ج(ان .عکسه(ایی از
مادران دورتموند در مراسم س(الگرد کش(تار س(ال ۶۷
در سال  ۲۰۱۶که از ط((رف جمعیت دف((اع از زن((دانیان
سیاسی -کلن برگ(زار ش(د را ب(ه اش(تراک می گ(ذارم.
یادت هماره با ما خواهد ماند مادر آذر عزیز!
تونیا ولی اوغلی نوشت :گل نسبتی ندارد با روی
دلف(ریبت .ت(و در می(ان گله(ا چ(ون گ(ل می(ان خ(اری.
دیروز داشتم ب(ا زنی از جنبش دادخ(واهی زن(ان ای(ران
ح((رف می زدم ،از نس((ل اول زن((ان دادخ((واه ای((ران!
زن((انی ک((ه در تم((امی دوران زن((دگی خ((ود غمخ((وار
دیگران بودند و در کنار خانواده هایی که عزیزان شان
کشته شده اند ،فعالیت داشتند .از نسل اول این زنان
تنها چند نفر مانده اند .مادر آذر یکی از آخرین های این نسل اول است که امروز دوش(نبه در خ(واب
جاودانه شد .وی هرگز در جنبش دادخواهی خاموش ننشست و حاضر در هم((ه ج((ا ب((ود .در ده س((ال
آخر زندگی خود در اروپا هرجا که امک(انش ب(ود و توانس(ت حض(ور پی(دا کن(د ،دی(ده شد .براس(تی در
شگفتم از انسان دوستی و همدلی او ،اراده و بردباری ،عزم این زنان آزادیخواه و براب(ری خ(واه .ب(ا
رفتن هرکدام از این نسل براستی زمین فقیرتر می شود و جایگزینی ندارد .آذرجون از آخ((رین ه(ای
این نسل است که دیگر نیست .اما یاد عزیزش همواره با ما می ماند و در روز دادخواهی ن((ام ش(ان
بلند به میان خواهد آمد.
مینا لبادی نوشت :مادر جان چقدر حیف که رفتی ،بیاد همه خوبی هایت و خاطره های با هم بودن مان،
یادت را گرامی می دارم.

و بسیاری از دوستان و یاران دیگر از ایران و خارج از کشور پیامهایی زیبا و با احساس نوشتند که
متأسفانه امکان اجازه گرفتن از آنها برای ثبت در این پیام تسلیت ،در زمانی کوتاه میسر نیست.
خانواده مهربان آذر خانم ،کلیپ زیبایی با موزیک بدون کالم عاشقانه های محمد نوری را ،به همراه
تصاویری از کودکی ،جوانی و می(ان س(الی مادرش(ان در کن(ار خ(انواده و دوس(تان ،در فیس ب(وک ب(ه
اشتراک گذاشتند که بسیار تاثیرگذار است .گفته شده این کلیپ برای تولد  ۸۰سالگی مادر آذر تهی((ه
شده بود.
ما مادران پارک الله ایران ،این غم بزرگ را به خانوادههای داغدار شعاعی و عباسی ،به مادران و
خانوادهه((ای خ((اوران و ب((ه تم((امی آزادی خواه((ان و دادخواه((ان ای((ران تس((لیت میگ((وییم و آروزی
سالمتی و پایداری برای تمامی عزیزان مان را داریم.
تصویری از حضور مادر آذر در مراسم سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان  ۶۷در
گورس(تان خ(اوران ک(ه ب(ر زمین نشس(ته ،و تص(ویری دیگ(ر از حض(ور او در مراس(م س(الگرد کش(تار
زندانیان سیاس(ی در تابس(تان  ۶۷در کلن در س(ال  ۲۰۱۶ک(ه ب(ر ص(ندلی چ(رخ دار نشس(ته و لوگ(وی
مادران پارک الله ایران را نیز بر گردن انداخته است ،گویای شخصیت مبارز و مرام دادخواهانه او با
تمام ناتوانیهای جسمیاش است.
یاد این زن مبارز و شجاع گرامی و همراهیهای عاشقانه اش برای دادخواهی ماندگار باد!
مادران پارک الله ایران
 ۶اسفند ۱۳۹۹
www.mpliran.net

