
.یمل هاي سرمایه میراث داشت پاس  
  ٢٠١٨فوریھ  ٢۴ ،ایراد شده در مراسم بزرگداشت شادروان طاھر احمد زاده در دانشگاه جرج واشینگتن سخنان

  عبدالعلی بازرگان

  .نام آنکھ انسان را بھ موھبت آزادی و اختیار کرامت داد بھ

ھ��ای  ب��ا س��الم و خیرمق��دم خ��دمت ھموطن��ان عزی��ز و ارجمن��دی ک��ھ ب��رای بزرگداش��ت یک��ی از خ��دمتگزاران مل��ت و اس��طوره    
  .اید در این مجلس حضور یافتھاستقامت و پایداری در راه آزادی، 

و زن�ده   گذش�تھ  ھرمان�ان ق با تق�دیر از  کنند و آیند کھ تاریخ را از تولد خود آغاز نمی شمار می ھایی زنده بھ در دنیای امروز ملت
پیون�دی می�ان گذش�تھ و ح�ال و آین�ده برق�رار        ب�ار تجربی�ات و تولی�دات فک�ری آن�ان      داش�تن خ�اطره خ�دمات و برداش�تن کول�ھ      نگھ
پیش�تازان و الگوھ�ایی ھس�تند    ... و ھای سیاسی، ملی، مذھبی، فرھنگی وعلمی سرمایھ ھر ملتی در تحکیم  زیرساخت .کنند می
شناس�اندن آن�ان ب�ھ    از ای�ن روی   .ان�د  ھ�ای مختل�ف گس�ترش داده    وار مرزھ�ای م�یھن را در زمین�ھ    آرش ودب�ا ج�ان و ت�وان خ�     کھ
   .عامل وحدت و انسجامی برای جامعھ گردد موجب رشد و توسعھ فرھنگی و تواند ھای بعدی می نسل

ک�ھ در حرکت�ی انتح�اری    در انگلس�تان   ی زن�ان أح�ق ر  ح�امی  عض�و جن�بش زن�ان مب�ارز     س�ون میلی دیویادر اوایل قرن بیستم، 
و ج�انش  ش�د   دوانی اسب در مسابقھ پادشاه انگلیساسب سد راه ، نیمی از جامعھجھانیان بھ حقوق پایمال شده برای جلب توجھ 
 توانس�تند ج�ان او  برکت کھ بھ گردید ) سافروجتھا( ای برای زنان انگلیس و جنبش بانوان فعال سیاسی سرمایھ ،را از دست داد

ج�ان س�ھ   این�ک م�ا از س�رمایھ کس�ی ک�ھ       .برس�انند  یخواستھ خود را ب�ھ تص�ویب ق�انون   در ھشتم مارچ  رست یکصد سال پیشد
را ب�ھ اس�ارت    مس�توره  استبداد سلطنتی و فقاھتی ف�دا ک�رد، دخت�رش    دو نظام ی را در مبارزه بافرزندش مسعود، مجید و مجتب

  کنیم؟ ای کرده و می چھ استفاده ،از دست داد سوگ آناندر بیماریاز احتماال  را ،داد و ھمسرش، مادر آن مبارزان

سال زندان آن مبارز خستگی ناپ�ذیر نھای�ت اس�تفاده     ١٩و تجربیات  »نلسون ماندال«مردم آفریقای جنوبی ازسرمایھ مجاھدات 
س�ال   ١٩ب�ھ   ٨٠و  ۶۵ت�ا   ۶٠، ۵٧ت�ا   ۵٠، ٣۵ھ�ای  ھای اسارت احمدزاده در س�ال  جمع عددی سال کھ را کردند، درست است

پ�س   ب�از ھ�م   خود راانگیزه و ایمان و قدرت صبرو مقاومت کسی کھ با چشیدن شکنجھ و آزار جسمی و روحی،  ، امارسد نمی
اس�ت  " َف�ِإَذا َفَرْغ�َت َفاْنَص�بْ   " :این ھمان ارش�اد قرآن�ی  . دیگری آماده کند بیشتر استمبارزه و زندان آزادی خود را برای  ھر از

  .ھرامتحانی آسوده شدی، خود را برای امتحان بعد آماده سازکھ ھرگاه از 

م�ارتین  «جن�بش ب�ا س�رمایھ ج�ان و    ، نداش�تند  را ورانترس�  در اتوب�وس و  نش�ینی ب�ا س�فید پوس�تان     سیاه پوستان آمریکا کھ حق ھم
لگی، یعن�ی س�ھ رب�ع    س�ا  ٩٣س�الگی ت�ا    ١٨ط�اھر احم�دزاده از   . را بھ کاخ سفید برس�انند  »باراک اوباما«توانستند  »لوترکینک

ھ�م ن�ھ ب�رای ی�ک ص�نف و       ق�رار داش�ت، آن  ع�دالت اجتم�اعی   و  برای کسب آزادی و اس�تقالل در متن مبارزات ملت ما ! قرن
در نھض�ت مل�ی دکت�ر مص�دق، ک�انون نش�ر        ؛ملی، مذھبی و سوسیالیست: طبقھ و نژاد و مذھب، بلکھ شانھ بھ شانھ سھ جریان

  .کرد پدری میجوانان دوش گرفتھ بود و برای او پرچم مبارزات سھ نسل را بر. حقایق اسالمی و جریانات چپ

 ای�ن  تحم�ل  زندان ب�ھ آن زن�دان گذران�د، ام�ا ب�ھ م�وازات      ھمچون مرحوم طالقانی زندگی را در انتقال از این مرحوم احمد زاده 
ھ�ای   ازان�واع اس�ارت   ب�ھ آس�انی   توانس�ت  ،)ِإنَّ َم�َع اْلُعْس�ِر ُیْس�ًرا   ( »ھمراه ھر سختی حتم�ا آس�انی اس�ت   «: داقبھ مصھا،  اسارت

  :کنم بھ مواردی از آن اشاره می . تر سازد شخصیتش را آبدیده و نفسانی، فکری، فرھنگی وسیاسی خود را آزاد

عیان چپ و راست مدافع حقوق محرومان ب�ود  ه بود، اما بیش از مّدای مرفھ متولد شد او در خانواده :آزادی از زندان طبقھ -١
  .و از ھمھ چیز خود برای بھروزی آنان گذشت



مرح��وم اس��تاد محم��دتقی ش��ریعتی در ک��انون مفس��ر ق��رآن غ��ار و دس��ت راس��ت  احم��دزاده ی��اِر :آزادی از اس�تبداد پدرس��االنھ  -٢
ن�ھ م�انع پیوس�تن     چن�ان نھادین�ھ ش�ده ب�ود ک�ھ      آزادی انس�ان ب�رای او آن  ای کامال مذھبی ب�ود، ام�ا    و چھره »نشرحقایق اسالمی«

  .د، و نھ مانع ترک مبارزه و خدمت برخی دیگر از طریق علم و دانش تخصصیبھ جریان چپ ش شفرزندان برخی از

جھ�ان بین�ی   «ن ھ�ای س�نتی فقیھ�ان و نوش�ت     زاده با پیوستن بھ جریان نوگرای دین�ی و نق�د دی�دگاه   احمد :آزادی ازتعصب دینی -٣
  .ھای تقلیدی عبور کرده است نشان داد از اسارت چارچوب »توحیدی

ھ��ای ثاب��ت نش��د؛ در  عم��ر سیاس��ی ھفت��اد س��الھ احم��د زاده در ی��ک جری��ان نگذش��ت و اس��یر قال��ب :ب سیاس��یآزادی از تعّص�� -۴
نھض�ت  «نیم�ھ مخف�ی    وارد تش�کیالت  ١٣٣٢م�رداد س�ال    ٢٨جوانی بھ جبھھ ملی بھ رھبری مصدق پیوست، پ�س از کودت�ای   

ھ�ای   ھا و اح�زاب در س�ال   ھای مبارزه مسالمت آمیز قانونی و سرکوب گروه پس از بستھ شدن ھمھ راه د وگردی »مقاومت ملی
  .شد یجریانات برانداز از دھھ پنجاه بھ بعد غیر مستقیم حامی، ۴٣تا  ۴١

 دکت��ر اوان ج��وانی ب�ا پیوس�تن ب�ھ نھض��ت مل�ی ش�ادروان      ھم�ان او زن�دگی سیاس��ی خ�ود را در   :تش�کیالتی  بآزادی از تعّص�  -۵
ن پیش�وا، ب�ا جبھ�ھ    پس از دستگیری آ .، اما نقدھایی نیز بھ گزینش بعضی ھمکاران رھبرمحبوب خود داشتمصدق آغاز کرد
 .ک�رد  م�ی مخالفت  ،ھا در نقد مستقیم شاه و پرھیز از ذکر نام مصدق و ملی شدن نفت کاری دلیل برخی محافظھ ملی دوم نیز بھ

  .کرد با تندروی جریان چپ، از یاران فرزندان جانباختھ خود، مخالفت می ھم زندان رداو 

 از ش�رکت در انتخاب�ات،   در دوران اصالحات با وجود اک�راه جری�ان بران�داز   زاده احمد :آزادی ازھمیشھ اپوزیسیون بودن -۶
در یک جامع�ھ دین�ی ب�ا گ�زینش ی�ک روح�انی باورمن�د ب�ھ         ر بھ دموکراسی گذکرد و بر این باور کرد کھ  از خاتمی حمایت می

  .کرد ھای مثبت قانون اساسی موجود تشویق می او در ھر دو نظام مخالفان را بھ استفاده از ظرفیت .تر خواھد بود آزادی آسان

 رت ک�رده ب�ود، از  ج�وانی ب�ھ ای�ران مھ�اج    از ک�ھ  خ�ود را  افغان تب�ار طاھر آقا از نھ سالگی پدر :ھای یتیمی آزادی ازاسارت -٧
ک�ھ فرزن�د ب�زرگ     ب�ھ غ�ارت رفت�ھ و او    بقی�ھ مح�دودی  ج�ز   توانمن�د  پ�در  آن  ملک و مزرع�ھ  از ، گویادست داده و یتیم شده بود

ج�وانی   ،احی�اء آن می�راث   در کش�اوزری  مجب�ور ب�ود ب�ا   خانواده بود، برای حمایت از مادر و دو برادر و دو خواھر خردس�ال  
ھ��ا و  ھ��ای کمرش��کن روزگ��ار او را ب��رای تحم��ل ب��ار زن��دان     خ��انواده کن��د و چن��ین ش��د ک��ھ س��ختی    خ��ود را وق��ف سرپرس��تی   

  .ھای بعدی نیرومند ساخت شکنجھ

نق��د ق��درت،    در »ش��ھامت «لھج��ھ،   »ص��راحت «و مقاوم��ت،   »ص��بر «ط��ور خالص��ھ، او در ھفت��اد س��ال مب��ارزه، اس��وه        ب��ھ
  .با مخالفین بود »تمرّو«با موافقین و  »مدارا«عمل ، انطباق ایمان با در  »صداقت«

ھ�ای   ب�رداری از س�رمایھ    طور کھ در ابت�دای س�خن ع�رض ک�ردم، رش�د ی�افتگی ھ�ر مل�ت نس�بت مس�تقیمی ب�ا می�زان بھ�ره              ھمان
ھ�ای مختل�ف    ھ�ا و الگوھ�ای ممت�از در رش�تھ     نس�ل ن�و ھم�واره نیازمن�د ش�ناخت نمون�ھ       .دارد خ�ود  انسانی موجود و از دنیا رفت�ھ 

 .م�ل کن�یم  أت »جامعھ شناسی نخبھ کشی«و ضرورت دارد در  »مرده پرستی ھستیم کِش ما ملت زنده«گفتھ شده است کھ . است
 گذش�تگان  داشتن مزرع�ھ و خرمن�ی ک�ھ    ، اما آباد نگھاست حاصل بی شک نیست غلو و گزافھ گویی در باره درگذشتگان کاری

  .احداث کردند و بھره بردن از محصول تجربھ و تداوم تولیدات آنھا  شرط دوام و بقای یک ملت است

ھایی کھ ب�رای خ�اموش    جا دارد کتاب خاطرات ایشان کھ در نسخی بسیار محدود برای خواص تکثیر شده، بھ رغم ھمھ تالش
ک�ھ ب�ھ فرھن�گ    و ب�رای کس�انی    ور چاپ و توزیع گردددر داخل و خارج کششود،  و خفھ کردن نور و ندای این رادمردان می

  .گیرد نسخھ شفاھی آن در اختیارعالقمندان قرار اند، با استفاده از ابزار الکترونیک امروزی، شفاھی خو گرفتھ

اھان و ھمرزمان قلیلی کھ ھنوز در قید حیات ھستند، خالص�ھ نویس�ی ب�رای جوان�انی     ھمرمصاحبھ و جمع آوری خاطرات از 
تھی�ھ ف�یلم    ھای چاپ ش�ده در داخ�ل و خ�ارج و در ص�ورت امک�ان      صت کافی برای مطالعھ ندارند، تنظیم مقاالت و بیانیھکھ فر

احم�دزاده  . باش�د  م�ی  آن س�فر ک�رده   باقیماندگان فکری و خ�انوادگی ی  ، وظیفھاده از امکانات امروزیامثال آن با استف زندگی و
  .زندگی خود را برگزید، این راه را برای دیگران ھموار سازیمدر نوجوانی با الھام گرفتن از مصدق راه 


