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طاھر احمدزاده غروب روز دوشنبھ چھارم ماه می ٢٠٠٩ در 
«کانون دوستداران فرھنگ ایران» در شھر واشنگتن، بھ عنوان شاھد زنده تاریخ 

ھشت دھھ گذشتھ، سخن گفت؛ نھ شاھدی بر تاریخ نخبگان بلکھ شاھدی از میان مردم؛ 
مردمی کھ ھر آنچھ را کھ او داشت در راه سربلندی آنھا داد. 

وی بسیاری از بھترین سالھای عمرش را در زندان شاھنشاھی بھسر برد و دو فرزند 
دلبندش در ھمان ایام با آرمان آزادی ملت ایران شھید شدند. با پیروزی انقالب او نیز 
از بند رھا شد اما دیری نگذشت کھ یاران و ھمبندان مسلمانش او را در بند کشیدند و 

بار دیگر شکنجھھای بیرحمانھ و سخت آغاز شد و در این حکومتی کھ وامدار 
مبارزات و فداکاریھای امثال او بود نھ یکبار کھ دو بار ـ حتی در سن کھولت ـ بھ 

زندان برده شد و ھمین حکومت نیز فرزند جوان دیگری از او را بھ جوخھ اعدام 
سپرد. 

اما، بھ نظر من، آنچھ از او یک «ابرمرد» میسازد نھ زندان و شکنجھ و مرگ 
فرزندان او بلکھ شخصیت کمنظیر اوست کھ مصداق کامل بھ ھر الفی الف قدی برآید 

میباشد. بھ چند خصیصھ در این رابطھ اشارتی کنم بھ امید آن کھ درسی بگیریم از 
آنچھ او نھ تنھا گفت و میگوید کھ با ھمھ وجود بھ آن عمل کرده و میکند. 

١ ـ وی بھ ندرت از آنچھ بر او و خانوادهاش رفتھ سخن میگوید. گویی در نظر او این 
ھمھ مبارزه و گذشت امری است عادی و معمولی کھ در زندگی ھر کسی میتوانست 

پیش بیاید و برای انجام آن بھ توان باالیی نیاز نیست. اما اگر از مبارزات خود و 
فرزندانش نمیگوید در مقابل از دکتر محمد مصدق و آیتهللا محمود طالقانی و 

محمدتقی شریعتی (پدر دکتر علی شریعتی) بھ تجلیل یاد کرده و سخن میگوید و در 
ذکر خاطراتش از دکتر حسین فاطمی چنان عنان اختیار از دست میدھد کھ بغض  در 

گلورا، حتی در میان جمع، نمیتواند بپوشاند و نشان میدھد کھ برای او مبارزه و 
ھدف و دستآوردھای آن برای جامعھ باالترین ارزشھاست و در این راه «خود»ی 

نمیبیند کھ خودی بنماید. 
٢ ـ در نشست ھفتھ گذشتھ کانون، و چھ بسیار نشستھای دیگر با او، جز از شوق و 
امید و عشق چیزی از وی نشنیدم. شگفتا کھ او حتی یکبار بھ تلخی از شکنجھگران و 
زندانبانان و قاتلین فرزندان خود یاد نمیکند؛ ھمھ را یا پیرو اندیشھای خطا میبیند، یا 

ماموری غافل و فریب خورده. و مھمتر آن کھ نامردمیھای یاران دیرینش را ھم 
ضعفھایی انسانی میداند کھ کوچکتر از آنند کھ دل او را تیره کنند و نگاه وی را بھ 
انسان تلخ. در حالی کھ چھ بسیار میبینیم کھ افراد چنان از ھموطنان و حتی انسانیت 

بھ بدی یاد میکنند کھ گویی زشتی وجھ غالب وجود مردم است. اکثر با خوردن جامی 
آلوده از خود جدا میشویم و مستانھ نعره خشم بر میآوریم و ھمھ را بی اخالق و 



بیشرافت میخوانیم ولی امثال او در کالم شمس تبریزی چنین آمدهاند: «ھرچند می 
خورد ھشیارتر، ھر چند مستتر ھشیارتر، تا گلو پر شده است ھمچنان ھشیار، و 

ھشیار کننده جھانی و عالمی.» 
زالل خاطر ما با مشتی خاک تیره میشود و امثال او «دریادالنی» ھستند کھ خروارھا 
خاک و خاشاک را در خود حمل میکنند و باز زالل و پاک و شفافند. وجود دریاگونھ 
این بزرگان چنان گسترده است کھ ھر خشمی و نفرتی و بدبینیای در آن حل میشود. 
لذا او، پس از تمام آنچھ از تلخیھای تاریخی میگوید، سخنش را با این شعر بھ پایان 

میبرد:  
«ھرگز نمیرد آن کھ دلش زنده شد بھ عشق 

ثبت است در جریده عالم دوام ما» 
٣ ـ آنچھ ھمیشھ از دیدار با او در جانت جای میگیرد یک کلمھ است: «امید». این 
ھمھ تلخی و زجر، این ھمھ شکست پس از ھر برخاستن، این ھمھ سرکوب شدن و 
نامردمی دیدن، حتی از نزدیکترین یاران، این ھمھ شاھد تغییر انسان پس از کسب 

قدرت بودن، ھمھ و ھمھ لحظھای نگاه او را از افق روشنی کھ در پیش روی انسان 
میبیند برنمیدارد و لحظھای تردید بھ پیروزی پاکی و شرافت بر ناپاکی و ستم را 
سبب نمیشود. ھمیشھ پس از ترک او متوجھ کوچکی خود میشوی و میفھمی کھ 

شمس تبریزی وقتی در «مقاالت» در مورد انسان میگوید از کدامین انسانھا میگوید 
و این کھ ما ھمھ میتوانیم تا بھ آن اوجھا سفر کنیم و آن ظرفیت انسانی را کھ او از آن 

میگوید در خود کشف کنیم و از پیلھ حقارتھا بھ در آمده و بانشاط در این جھان 
پرواز کنیم. 

«سبحانهللا ھمھ فدای آدمیاند و آدمی فدای خویش. آیا ھیچ فرمود ولقد کرمنا 
السموات؟ ولقد کرمنا العرش؟ [در قرآن آمده ولقد کرمنا بنی آدم ـ نویسنده] اگر بھ 

عرش روی ھیچ سود نباشد. و اگر باالی عرش روی و اگر زیر ھفت طبقھ زمین ھیچ 
سود نباشد. در دل میباید کھ باز شود. جان کندن ھمھ انبیا و اولیا و اصفیا برای این 

بود، این میجستند.» 
۴ ـ از او پرسیدند کھ شما بھ عنوان یک مسلمان معتقد کھ عمری از قرآن گفتھاید و 

اسالم، چگونھ توجیھ میکنید مبارزات و باورھای فرزندانتان را کھ کمونیست بودند و 
ھمان زمان کھ نوشتھ شما تحت عنوان «جھانبینی توحیدی» در جمع دینداران دست 

بھ دست میگشت دو فرزند شما تئوریسین شاخھای از سازمان چریکھای فدایی خلق 
بودند؟ و چگونھ است کھ بسیاری از مبارزان مسلمان و بھ ویژه روحانیت خطدھنده 

فکری آنان چنان کمونیستھا را ضد اسالم میدیدند کھ ھر کسی در زندان شاه با آنان 
حتی ھمغذا میشد و چون سازمان مجاھدین حاضر بھ تکفیر آنان نمیشد را ھم 

مطرود و خارج از دین اعالم میکردند؟ 
و میشنوی کھ معیار او برای اسالم و مسلمانی انسانیت است و غم انسان دانستن. و 
از زبان امام حسین آنان را ھمان «آزادگانی» میخواند کھ آن امام تجلیلشان میکرد. 
شیوه نگرش آنان بھ جھان امری است ثانوی. مھم ورود بھ جرگھ انسانی است، حال 



ھر کسی ممکن است از دری بھ دالیلی بھ این میدان قدم بگذارد. و او کھ چنین 
میگفت شاید بسیاری در آن جمع چون من با خود میگفتیم اگر حاکمان ھم چنین 

میاندیشیدند این ھمھ خون جوانان معتقد و پاکباز و شریف بھ جرم دگراندیشی بر 
خاک ریختھ نمیشد. اگر ما چنین بیندیشیم این ھمھ آسان بر یکدیگر تھمت نمیزنیم و 

بھ این آسانی ھر مخالفی را عامل «سیا»، اسراییل و جمھوری اسالمی نمیخوانیم و با 
فرض در دست داشتن گوھر حقیقت ھر کس را کھ دگرگونھ میاندیشد فاسد و خائن و 

گناھکار و عامل آگاه و سودجو نمیخوانیم و این ھمھ زھر نفرت را در جان جامعھ 
تزریق نمیکنیم. و لذتمان نھ در بدگویی و تخم نفرت و دشمنی پراکندن کھ در یافتن 

نیکیھا و خوبیھا و تالش در ھمزبانی میشود.


