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  مناف فلکی فر: فرستنده
  ٢٠١٧ دسمبر ٢١

  

 !(*)ياد آقای احمدزاده گرامی باد
   قصه نيستم که بگوئی

   نغمه نيستم که بخوانی

   صدا نيستم که بشنوی

   ينیيا چيزی چنان که بب

   يا چيزی چنان که بدانی

   من درد ِ مشترکم

   ... مرا فرياد کن

 به "طاھر احمدزاده ھروی"داشت ياد انسان آزاديخواه و دردمندی چون آقای که برای گرامي عزيزانی ۀبا درود به ھم

و رژيم ديکتاتور شاه و  دردھا و رنج ھائی که دۀرغم ھم مراسم ياد بود او آمده اند؛ و گرامی می دارم ياد او را که علی

  . جمھوری اسالمی بر وی تحميل کردند تا آخر عمر از آزادی مردم ايران دفاع کرد و در صف خلق باقی ماند

کم نيستند انسانھای شريفی که از ته قلب درد مشترک پدران و مادرانی را درک می کنند که عزيزان و محبوبترين 

آقای احمدزاده . فع استثمار گران از آنھا ربوده و خونشان را بر زمين ريخته اندفرزند يا فرزندان آنان را رژيم ھای مدا

نيز پدری بود که فرزندانش را، ھم  رژيم شاه و ھم رژيم جمھوری اسالمی از او گرفتند و ظالمانه با قساوت تمام به قتل 

 ايران و از بنيانگذاران و رھبران ۀدو فرزند او ، رفقای ما مسعود و مجيد احمدزاده، دو کمونيست برجست. رساندند

چريکھای فدائی خلق بودند که توسط رژيم شاه تيرباران شدند و فرزند ديگر او ، مجتبی را دژخيمان جمھوری اسالمی 

  .   کشتند

 مسعود و مجيد احمدزاده را دستگير و مورد وحشيانه ترين شکنجه ھا قرار ء شاه، در شرايطی که ساواک، رفقاۀدر دور

دست اندر کاران رژيم شاه می . ه بود، خود آقای طاھر احمدزاده نيز دستگير و اسير چنگال دژخيمان رژيم شاه شدداد

دانستند که آقای طاھر احمدزاده يک مبارز ضد امپرياليست بود و در نھضت ملی به رھبری دکتر مصدق برای کوتاه 

ر آن زمان نيز ساواکی ھا ھمچون اطالعاتی ھای جمھوری د. کردن دست انگليس از منابع نفت ايران مبارزه کرده بود

 وی با فرزندان انقالبيش پی ببرند او را به زير ۀاسالمی حتی به سن و سال او توجه نکردند و برای اين که به رابط

 ھولناک و زخمھای ۀمن که خودم تجرب.  خود کشيدند و بعد ھم به حبس و زندان محکومش کردندۀشکنجه ھای وحشيان
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عميق ناشی از شکنجه ھای رژيم شاه را در جسم و روانم حمل می کنم و در جريان مبارزه شاھد مرگ ھای دلخراش 

ی نسلی از بھترين فرزندان مردم ايران و از جمله فرزندان خودم به دست جالدان حاکم بوده ام، خوب درک ئولی افسانه 

کشيده است؛  و می دانم که او نيز درد و زخم ھای زندان و می کنم که آقای احمدزاده در آن لحظات سرنوشت ساز چه 

داغ از دست دادن جگر گوشه گانش را  با مرھم محبت و احترام و حق شناسی مردم و تسليم نشدن در مقابل دشمن، 

قالب که وی سرفرازانه زندان رژيم شاه را از سر گذراند و موقعی که درب ھای زندان با ان التيام می بخشيد، کما اين

  .توده ھا گشوده شد از زندان آزاد شد

تنھا اين .  جوانب زندگی مبارزاتی اين پدر و انسان عدالتخواه و طرفدار آزادی اشاره کنمۀقصد ندارم که در اينجا به ھم

 مبارزاتی آقای احمدی زاده، او را دستگير ۀرا بگويم که مأموران رژيم جمھوری اسالمی نيز برای درھم شکستن روحي

شنيدم که بازجويان و شکنجه گران رژيم حاکم، جسم اين مرد استوار و .  خود قرار دادند ۀ مورد شکنجه ھای ددمنشانو

محکم در پيکار آزاديخواھانه را آماج آنچنان شکنجه ھای ددمنشانه ای قرار داده بودند که مجبور می شدند وی را با 

  .  ھايشان ببرندئیصندلی چرخدار به اتاق بازجو

در جريان اين صحبت ھا وقتی می . ن بعدھا آقای احمدزاده را چند بار در پاريس مالقات کردم و با ھم ھمصحبت شديمم

 دردھا و ۀرغم ھم  داغھائی که دژخيمان با کشتن فرزندانش بر دل او نھاده اند و علیۀرغم ھم ديدم که او  علی

ھوری اسالمی متحمل شده، ھمچنان اعتقادات آزاديخواھانه رنجھائی که به خاطر حاکميت رژيم ھای ضد خلقی شاه و جم

ن حق و عدالت ااو را می ديدم که در نبرد بين مدافع. اش را حفظ کرده است، احترامم نسبت به او ھر چه بيشتر می شد

 در اين به ھمين خاطر بايد بگويم که آقای احمدزاده. با استثمارگران و سرکوبگران مردم، جانب حق و عدالت را دارد

  . مصاف بزرگ اجتماعی به شيوه ای زيست که شايستۀ سپاس و حق شناسی ست

 مردم ما در مبارزه عليه استثمارگران و سرکوبگران، دير يا زود روزی فرا خواھد رسيد ئیبدون شک با پيروزی  نھا

ه به راستی شايستۀ آنان ن صادق و راستين مردم ما به نحوی کاکه بزرگداشت آقای طاھر احمد زاده و تمامی مبارز

  ! به اميد آن روز. است در يک ايران آزاد و آباد و عاری از ظلم و ستم صورت خواھد گرفت

  . و اميد به فردای روشن آرزومندمئیدارم و برای بازماندگانش شکيبا ياد آقای طاھر احمد زاده را گرامی می

   مادر شايگان–فاطمه سعيدی 
  ٢٠١٧مبر دس
  .يگان به مناسبت درگذشت آقای احمدزاده که در مراسم يادبود آقای احمدزاده در پاريس قرائت شد پيام مادر شا-*
  
 

  


