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 فريبرز سنجری 
 ٢٠١٧ دسمبر ٠٩

  

 !به ياد طاھر آقا
 بر. از خبر درگذشت آقای طاھر احمدزاده ھروی با خبر شدم) ١٣٩۶ (]قوس[ آذر ماه٩سف بسيار، روز پنجشنبه أ با ت 

با توجه به آشنائی ام .  سالگی در شھر مشھد، ما را برای ھميشه ترک نمود٩۶اساس اين خبر ، آقای احمدزاده در سن 

با اين پدر مبارز، با شنيدن خبر درگذشت وی، چھره مھربان و مصمم او در مقابل چشمانم ظاھر شد و خاطراتی که از 

ل تصميم گرفتم که گوشه ای از اين خاطرات را به پاس گراميداشت ياد به ھمين دلي. او داشتم بار ديگر برايم زنده شدند

  .مندان در ميان بگذارمه اين پدر آزاديخواه در اينجا با عالق

پيش تر و در اتاق شماره پنج زندان اوين که با . با آقای طاھر احمدزاده اولين بار در زندان عادل آباد شيراز آشنا شدم

ن قھرمان وی ھمبند بودم ، او از مبارز بودن پدرش و از مواضع ضد امپرياليستی اش برايم رفيق مجيد، يکی از فرزندا

 مسعود و مجيد از بنيانگذاران و رھبران چريکھای فدائی خلق ءگفته بود و می دانستم که ساواک، وی را به خاطر رفقا

 يک کمونيست انقالبی در ۀبود که به مثابرفيق مجيد دانشجوی دانشگاه صنعتی . مورد شکنجه قرار داده بود دستگير و 

 ۀ تنھا راه رھائی مردم ايران از قيد سلطۀ مسلحانه به مثابۀکنار برادرش رفيق مسعود احمدزاده به ضرورت مبارز

 او را به ياد يکی از انقالبيون ءرفقا.  امپرياليسم و رژيم دست نشانده شاه پی برده و در اين جھت فعاليت می کرد

رفيق مجيد به ھنگام دستگيری به اقدامی بس شجاعانه و قھرمانانه دست زده . خطاب می کردند" فريرا"تين، آمريکای ال

   . و نارنجک خود را در ماشينی که ساواکی ھا او را در آن قرار داده بودند منفجر کرده بود

تعداد زيادی از زندانيان سياسی از  طاھر احمدزاده را ھمراه با ١٣۵١من در زندان عادل آباد شيراز بودم که در سال 

در آنجا بود که امکان يافتم از نزديک با وی در طول روزھای بسيار، بارھا . زندان قصر در تھران به اين زندان آوردند

صدا می " طاھر آقا"وی را )  سال سن داشتم٢٠من در آن زمان (برخی از ما جوانتر ھا . صحبت شوم و ساعتھا ھم

قع از حد و حدود برخورد ھای دژخيمان ساواک با وی اطالعی نداشتم ، اما در صحبت با او فھميدم که تا آن مو. کرديم

طاھر  .  ناھيدی از بازجو ھای جنايتکار ساواک مشھد، چه بر سر اين پدر پير آورده بودندۀدر ساواک مشھد، دار و دست

 رھبری مصدق جريان داشت ، يکی از مبارزين اين  نھضت ملی کردن نفت که عليه امپرياليسم انگليس بهۀآقا در دور

  مرداد٢٨از اين رو از تجربيات فراوانش در سالھای نھضت ملی کردن نفت و بعد ھا کودتای امپرياليستی . نھضت بود

 با فاکت ھای عينيی که داشت ضمن انتقاد و حتی تمسخر ۴٢ ملی در سال ۀ و برخورد ھای رھبران جبھ٣٢ ]اسد[

 مبارزاتی تا آن حد در او ھمچنان زنده مانده بود که ۀروحي.  آنان ، با ما صحبت می کردۀضع سازشکارانبرخی از موا
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پرداخته و به زندگی مخفی روی " چريکھای فدائی خلق"وقتی فرزندان کمونيستش در کنار رفقای ديگر به تشکيل 

در حوالی سد کرج، زمانی که آنھا از چشم دشمن او از قرارش با مسعود و مجيد . آورده بودند ، با آنھا در تماس بود

فراموش نکرده ام که می گفت به مسعود گفته بود برای پيشبرد امر مبارزه به حزبی رزمنده  برايم گفت؛ و  مخفی بودند

حزب (در ايران امر سياسی با امر نظامی در ھم تنيده شده است پس حزب :  اضافه کرده بودًنياز ھست و مسعود فورا

در ايران بايد حزبی باشد که قادر به پيشبرد امر نظامی ھم باشد؛ و گفته بود که چنين حزبی در جريان ) نيستکمو

  . مسلحانه شکل خواھد گرفتۀمبارز

شايد بد نباشد که در اينجا کمی حاشيه بروم و يکی از سنت ھای خوب زندانيان سياسی زندانھای شاه در سالھائی که 

با توجه به محدوديت ھای زندان و کمبود کتابھای مورد نياز زندانيان، رسم چنين بود . بازگو کنمخودم شاھد آن بودم را 

زندانی سعی می کرد از ھر امکانی برای ارتقاء سطح آگاھی خود و اطالع از تاريخ جنبش انقالبی توده ھای  که

. جود زندانيان مسن تر و با تجربه تر بودندطور طبيعی يکی از آن امکانات و به واقع منابع، وه ستمديده سود جويد و ب

ی که در موردی و موضوعی اطالعات قابل تر ھم خالصه نمی شد و ھر زنداني به زندانيان مسن ًله صرفاأالبته مس

ش از دکتر مصدق و سالھای  ابه ھر حال طاھر آقا به دليل طرفداری . اتکائی داشت ، مورد مراجعه قرار می گرفت

 در مبارزه عليه رژيم شاه، يکی از منابع مھم برای فھم تاريخ مبارزاتی گذشته ايران يا به عبارت ديگر طوالنی فعاليتش

می  به خصوص که وی از جمله کسانی بود که  . يکی از منابع تاريخ شفاھی يک دوره از مبارزات مردم ايران بود

 شيوا و ًاستبداد مبارزه کرده بود را به صورت کامالتوانست حوادثی که خود به چشم ديده و در بطن آنھا با استعمار و 

اغراق . آموختنی تشريح کند و با بذله گوئی ھای خود فضای خوبی برای درک مسايل و وقايع اتفاق افتاده به وجود آورد

 و او با  کامل از مبارزات و تجربيات وی در نھضت ملی ايران بودمۀنيست اگر بگويم که من شخصا شنونده يک دور

با اين که او از موضع کمونيستی با مسايل آن دوره برخورد . االت ذھن کنجکاو من بودؤ فراوان پاسخگوی سۀحوصل

برای .  برايم روشن شد که مواضع او از چه راديکاليسمی برخوردار می باشدًنمی کرد، اما در جريان اين صحبتھا کامال

 بورژوازی ملی ايران قاطعانه پشتيبانی ۀز مصدق به عنوان نمايندکه طاھر آقا يک مصدقی پيگير بود و ا نمونه با اين

می کرد ولی در مقابل انتقاداتی که ما جوانتر ھا نسبت به روشھای مصدق مطرح می کرديم، از جمله اين که مصدق به 

رتشی که ا(جای اتکاء به توده ھا و بسيج و سازماندھی آنھا، به ارتش تکيه کرده بود و تصور می کرد که ارتش 

از او پشتيبانی خواھد کرد، او در مقابل چنين انتقاداتی با صراحت و بدون واھمه ) امپرياليسم انگليس آن را ساخته بود

  !".راديکال نبود جمال عبدالناصر مصدق مثل"می گفت که خوب 

اما قبل از آن بايد .  ديگری را بازگو کنم که خود گويای شخصيت محکم وی می باشدۀدر ھمين راستا بگذاريد خاطر

ًاما به رغم چنين امری او شديدا .  ھم به اعتقاداتش باور داشتًکيد کنم که آقای احمدزاده فردی مذھبی بود و عميقاأت

بود که با مبارزه با امپرياليسم و   درکی از اسالمۀتالش او ارائ. مخالف خرافاتی بودکه آخوند ھا پخش می کردند

ر واقع او سعی داشت اسالم را در  مبارزه با امپرياليسم و رژيم ديکتاتور حاکم بر جامعه به د.   ديکتاتوری ھمسو باشد

 تفسيری از اسالم به ۀنبايد فراموش کرد که در آن سالھا ، مجاھدين ھم با ارائ.   عقيدتی به کار گيردۀ يک لفافۀمثاب

با .  توحيدی فعاليت می کنندۀ بی طبقۀدن به جامع مسلحانه عليه رژيم شاه برخاسته و مدعی بودند که برای رسيۀمبارز

  .اين توضيح برگردم به خود موضوع و خاطره ای که در اين رابطه از وی دارم

   )١.( ساواک تعدادی از مذھبی ھا از جمله آخوندی به نام حائری شيرازی را دستگير نمود١٣۵١ -  ١٣۵٢در سالھای 

 طرفدارانش جلساتی در شيراز برگزار می کرد و به نوعی از خمينی حائری شيرازی ، آخوند معروفی بود که برای

ئيد نمی کرد، گرچه مثل أاو نيز ھمچون خمينی از موضع ارتجاعی، مجاھدين را که مسلمان بودند ت.  طرفداری می کرد
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کف جنبش خيلی از آخوند ھای سياسی آن زمان، در شرايطی که فعاليت ھای انقالبی کمونيستھا و مبارزين جان بر 

ت مخالفت آشکار با مجاھدين که أمسلحانه موجب قدرت گيری اين جنبش و احترام عميق توده ھا نسبت به آن بود، جر

در صف بندی نيرو ھای مذھبی در آن مقطع، آخوندھائی ھمچون حائری در . خود بخشی از اين جنبش بودند را نداشت

آنھا در شرايط رشد جنبش انقالبی توده ھا، .  آقا ، قرار داشتندًطرف کامال راست مجاھدين و يا افرادی ھمچون طاھر

ی با ختند تا در صورت ھر تغيير سياسيبرای ھمراه کردن خود با اين جنبش به مخالفت با ديکتاتوری رژيم شاه می پردا

  .تکيه بر توھمات توده ھا شرايط را به نفع خود کاناليزه کنند

در آن . ئی در ساواک به بند چھار عادل آباد آوردند و در يکی از اتاقھا جا دادندآخوند حائری را پس از دوران بازجو

يک روز طاھر آقا، قرآن بزرگی .  ، در آخر سالن بند چھار، ھم اتاقی بودم١٢زمان من با آقای احمدزاده در اتاق شماره 

ين قرآن يادآور جشن عروسی او و اگر اشتباه نکنم ا(که خيلی به آن عالقه داشت و برايش ياد آور خاطراتی بود 

 دو ًاين قرآن که طول و عرضش تقريبا. را برداشت و به اتاق حائری رفت) يادگاری از ھمسرش بود که وفات يافته بود

برابر يک کتاب بزرگ معمولی بود، حاشيه ھائی در حدود دو سانتيمتر در طول و عرض خود داشت؛ به طوری که 

در اين حاشيه ھا در ھر صفحه ای کلی مطلب و دعا . حاشيه ھا برجستگی پيدا کرده بودمتن اصلی کتاب در وسط اين 

وقتی طاھر آقا از اتاقی که حائری در آن بود . ھای گوناگون نوشته شده بودند که ربطی به خود متن اصلی نداشتند

 آقا که تعجب اطرافيان را ديد طاھر. بازگشت ، ما ديديم که برخی از حاشيه ھای قرآن مورد عالقه وی پاره شده است

 و روشنگری به ديدن آخوند مزبور رفته تا با توجه به مواضع راست وی ، نظر مذاکرهتعريف کرد که با انگيزه بحث و 

که به آخوند   طاھر آقا تعريف کرد که در جريان بحث برای اين .او را به سمت اسالمی که خود باور داشت جلب کند

ز نظر وی بايد بين قرآن و خرافاتی که به قرآن نسبت می دھند فرق گذاشت برخی از آن حاشيه ھا حائری نشان دھد که ا

در نزد مسلمانھا، پاره کردن قرآن ، کفر بزرگی محسوب می شود و مسلمانی که به چنين کاری اقدام . را پاره کرده است

 طاھر آقا حتی ۀدر مقابل اين عمل جسوران) ئریحا(اما جالب بود که آخوند مزبور . کند مرتد و کافر خوانده می شود

اين واقعه که با . ت نکرده بود لب به شکوه بگشايد؛ بماند به اين که عمل او را به حساب ارتداد طاھر آقا بگذاردأجر

توجه به موقعيت آخوند مزبور در شيراز می توانست عواقب سياسی بدی برای طاھر آقا داشته باشد به روشنی ھم نشانه 

اين واقعه ھمچنين از سوی ديگر . ای از جسارت وی بود و ھم راديکاليسمی که به آن باور داشت را آشکار می کرد

 يک نيروی کمونيستی در رأس ۀنشان می داد که جو سياسی در جامعه با توجه به وجود چريکھای فدائی خلق به مثاب

در اين مقطع ، آقای احمدزاده ھم .  انقالبی چگونه به نفع راديکاليسم و نيروھای انقالبی تغيير کرده استۀجنبش مسلحان

 يک انسان مبارز ملی و ضد امپرياليست و ھم به خصوص از آنجا که پدر مسعود احمدزاده، چريک فدائی خلقی ۀبه مثاب

لق و جنبش مسلحانه در ايران شناخته می شد، به طور بود که در ميان ھمگان به عنوان تئوريسين چريکھای فدائی خ

ت نمی داد که در أوسيع و گسترده ای مورد احترام زندانيان سياسی بود، تا آنجا که اين واقعيت به امثال حائری جر

تاقی که اين را ھم اضافه کنم که در ا.  طاھر آقا در مورد پاره کردن قرآن ، لب به اعتراض بگشايندۀمقابل اقدام جسوران

که از  که او ھم با اين ما با آقای احمد زاده در آن زندانی بوديم ، فرد خشکه مذھبيی به نام جعفر عباس زادگان ھم بود

شدت برای وی مطرح شد له بأتنھا اين مس. ت نکرد کالمی اعتراضی بيان کندأپاره شدن قرآن ناراحت شده بود اما جر

را نمی شد نه در سطل " قرآن مقدس"ندازد، چون از نظر او پاره ھای کجا بيسمت ھای پاره شده قرآن را که حاال ق

باالخره . ، چون توھين به قرآن تلقی می شد) با توجه به محدوديت ھای زندان(اشغال انداخت و نه در ھر جای ديگر 

  . بود بيندازندتصميم گرفتند تکه ھای پاره شده را در داخل پارچه ای قرار داده و داخل ھواکشی که در اتاق
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که نمی خواھم اين نوشته بيش از حد طوالنی شود اما بی مناسبت نمی بينم به نمونه ای از احترام و ارج گذاری  با اين

زندانيان سياسی نسبت به آقای احمدزاده، چه به خاطر شخصيت و مبارزات خودش و چه به عنوان پدر دو چريک فدائی 

ه و عمل انقالبی بودند، اشاره کنم و داستان دو بشقابی را تعريف کنم که با عکس  پيوند انديشۀخلقی که مظھر برجست

اين نمونه به حسن نظر و معرفت يکی از زندانيان سياسی مربوط می شود که پس . ھای مسعود و مجيد مزين شده بودند

س آنھا را روی دو از آن که از شخصيت واالی مسعود و مجيد و رشادت ھای آنان مطلع شده بود می خواست عک

اين زندانی سياسی کاک عبدهللا عزت پور بود که در رابطه با مبارزات خلق . بشقاب نقاشی کرده و به پدرشان ھديه دھد

کاک عبدهللا در ھنر نقاشی سررشته داشت و . ُکرد دستگير شده و چند سالی قبل از ما به زندان شيراز تبعيد شده بود

اما مھمترين مسأله برای او تھيه عکس ھای . دو بشقاب را ھم خودش تھيه کرده بودوسايل نقاشی الزم و ھمچنين 

با توجه به دوستی صميمانه بين من و کاک عبدهللا، او برای تھيه عکس به من رجوع کرد و من به . مسعود و مجيد بود

،  عکس دو رفيق فدائی شھيد، دو او دست به کار شد و با ھنرمندی تمام. ھر ترتيب عکس ھا را تھيه کرده و به او دادم

سپس بشقابھا به عنوان ھديه ای از طرف کاک عبدهللا به آقای احمد زاده داده . سرو ايستاده را بر روی دو بشقاب کشيد

او بشقاب .  با ارزشی بود که بسيار باعث خوشحالی اين پدر که چنان فرزندانی را تربيت کرده بود، گشتۀاين ھدي. شدند

ين وسايل خود جای داد، اما ھمواره نگران بود که در بازرسی ھای بند که ھر از چند گاھی صورت می ھا را در ب

از اين رو خواستش اين بود که آن دو نقاشی را . گرفت چه بسا که آن ھديه ھای ارزشمند به دست ناپاک دشمن بيافتند

طاھر آقا از من خواست که اگر امکانی دارم آن . ندمخفيانه و به دور از چشم نگھبانان زندان به دست خانواده اش برسا

ًمن اين خواست را وظيفه ای برای خود شمردم که حتما می بايست . تابلوھا را مخفيانه به خارج از زندان منتقل کنم

در ھمان زندان در ميان افرادی که با مواضع گوناگون و داليل مختلف، زندانی سياسی محسوب می . انجام می دادم

. د، يک زندانی به نام محمد خان ضرغامی حضور داشت که يکی از خانھای عشاير شيراز و رئيس ايل باصری بودشدن

محمد خان ضرغامی . من با او که دارای گرايشات مترقی بود و انسانی خوب به شمار می رفت دوستی نزديکی داشتم

زندان به سر می برد و موقعيتی متفاوت با ديگر زندانيان به دليل اختالفاتی که با شاه و اسدهللا علم پيدا کرده بود در 

برای اجابت . داشت تا آنجا که به وی اتاقی در بھداری زندان داده بودند و مالقات ھايش ھم آزاد و حضوری بود

ئی خواست پدر احمدزاده برای انتقال نقاشی ھا به بيرون از زندان، از محمد خان کمک خواستم و وی طبق معمول با رو

به اين ترتيب دو بشقاب مورد نظر به بيرون از زندان منتقل شدند و .  گشاده با من برخورد کرد و از کمک دريغ ننمود

در مالقات از مادر خواستم که به خانه . بقيه کار ھا را مادر سنجری انجام داد. به خانه محمد خان ضرغامی رسيدند

بعدھا . را گرفته و به خانواده طاھر آقا تحويل دھد و او نيز چنين کردمحمدخان در مرو دشت شيراز رفته و نقاشی ھا 

 شان در مشھد برپا کرده ۀآقای احمدزاده برايم تعريف کرد که در سالگرد تيرباران مسعود و مجيد ، مراسمی در خان

  .  بودند و آن دو تابلو، زينت بخش ديوار خانه بودند

در نتيجه ديگر . دان عادل آباد شيراز به قزل قلعه و اوين در تھران منتقل کردندمرا بعد ھا برای بازجوئی مجدد ، از زن

 طاھر آقا، اين پدر دردمند اما بذله گو که در ھمان چھار ديواری زندان شيراز به ما درس مقاومت می داد را نديدم تا اين

در آن روزھا، . اری وی را مالقات کنم درھای زندان را گشود و در تھران توانستم چند ب۵٧ و ۵۶که انقالب سالھای 

بسياری از مردم فريب دسيسه ھای امپرياليستی را خورده و در شرايطی که قريب به اتفاق سازمان ھای سياسی موجود 

ھم رژيم تازه روی کار آمده را به عنوان يک رژيم ضد امپرياليست و مردمی به توده ھا معرفی کرده و از آن پشتيبانی 

وھم به خمينی ھمه گير شده بود، توھمی که البته در بستر سرکوبگری ھا و ددمنشی ھای قداره بندان خمينی ت می کردند،

در آن جو ، خيلی .  ھمچون حبابی ترکيد البته بسيار دير، يعنی زمانی که ديگر رژيم پايه ھای خود را مستحکم کرده بود
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ه به امپرياليسم شاه مبارزه کرده بودند ، دچار اين خوش خيالی از نيرو ھای ملی و آزايخواه ھم که عمری با رژيم وابست

در آن جو، طاھر آقا نيز که دچار چنان توھمی بود . شدند که با سقوط شاه، قدرت به نيرو ھای مردمی منتقل گشته است

 زده و پست او را مدتی به عنوان استاندار خراسان فعاليت کرد که البته خيلی زود افراد فاسد و سرسپرده، وی را کنار

 خوشبينی اش نسبت به رژيم تازه روی کار آمده ھمچنان دوستی خود با ۀرغم ھم اما طاھر آقا حتی علی. اشغال کردند

 زنده در اين مورد به دست دھم ۀکه يک نمون برای اين. نيروھای کمونيست و انقالبی را حفظ کرد و به آنھا پشت نکرد

  . ی کنمقبل از ختم کالم به آن اشاره م

 ۀ اپورتونيسم بر سازمان چريکھای فدائی خلق ايران و مماشات طلبی دار و دستۀھمانطور که ھمه می دانند به دليل سلط

حاکم بر اين سازمان با رژيم تازه به قدرت رسيده جمھوری اسالمی، رفقائی که طرفدار تئوری انقالبی سازمان که با نام 

 پويان شناخته می شوند، بودند صفوف خود را از اين جريان جدا ساخته و تحت نام رفقا مسعود احمدزاده و امير پرويز

 ]حوت[ اسفند١١به مناسبت سالگرد شھادت رفقای چريک فدائی در . فعاليت می کردند" چريکھای فدائی خلق ايران"

 ١١يد بھمن آژنگ در  رفيق شھۀ ، چريکھای فدائی خلق ايران تصميم گرفتند که در تھران مراسمی در خان١٣۵٠سال 

از آقای احمد زاده ھم برای شرکت و انجام يک سخنرانی در اين مراسم دعوت . برگزار کنند١٣۵٩ سال ]حوت[اسفند

اما در آن روز مراسم چريکھای فدائی خلق با يورش پاسداران جمھوری اسالمی مواجه . شده و او نيز به آنجا آمده بود

.  پاسداران را بگيرد که نتيجه ندادۀمدزاده تالش کرد جلوی حرکت سرکوبگراندر جريان اين تھاجم، آقای اح. شد

پاسداران تعدادی از شرکت کنندگان در مراسم را دستگير کردند که در ميان آنان مادر سنجری و زھره حاجيان سه پله 

 بھمن آژنگ قرار و يکی از خواھران چريک فدائی) خواھر مبارز چريک فدائی شھيد عبدالکريم حاجيان سه پله(

من خود در اين جلسه حضور داشتم که البته قبل از اين که پاسداران بتوانند دستشان به من برسد به پشت بام خانه . داشتند

 نفر از فدائيان ٩٠"به دنبال اين حادثه روزنامه ھا تيتر زدند که .  آن منطقه را ترک کردمءرفته و به اتفاق يکی از رفقا

در دوره ای که طرفداران چريکھای فدائی خلق شرکت کننده در آن مراسم در ." حمدزاده دستگير شدندھمراه با طاھر ا

زندان بودند، آقای احمدزاده با توجه به روابطی که با برخی از افراد دولت حاکم داشت، برای آزادی آنھا ھر کاری از 

 .ھمگی آزاد شدنددستش بر می آمد انجام داد و باالخره دستگير شده ھای آن مراسم 

آخرين ديدار من با او در پاريس بود . با اشاره ای کوتاه به آخرين ديدارم با آقای احمد زاده اين مطلب را به پايان می برم

ھمچنين اين ديدار فرصتی شد تا گوشه ھائی از آنچه که دژخيمان .  که طی آن خاطرات مشترکمان را با ھم مرور کرديم

 شکنجه ھائی که به او در سنين ۀعالوه بر ھم.  ن آزاديخواه آورده بودند را از زبان خودش بشنومخمينی بر سر اين انسا

ًپيری داده بودند وی تعريف می کرد که در سلولی قرار گرفته بود که به دليل فقدان ھوای کافی در آن ، نفسش شديدا می 

داغ يکی ديگر از فرزندانش، مجتبی که به دست می دانيم که طاھر آقا . گرفت و از اين بابت بسيار در رنج بود

با اين حال برای من بسيار جالب و ارزشمند بود . سرکوبگران جمھوری اسالمی به قتل رسيد را نيز در دل خود داشت

 ۀآزادی مردم ايران که لگد مال سلط رغم ھمه رنج ھائی که کشيده بود ھمچنان سرسختانه از که می ديدم که وی به

و چه امروز در دوران فعال مايشائی خامنه " ِعصر طالئی امام راحل" جمھوری اسالمی چه در ۀو شکنجرژيم دار 

  .فرتوت، گشته است، پيگيرانه ھواداری می کرد ای

 طاھر احمدزاده، پدری که فدائی نابغه ای چون مسعود را به ۀيک بار ديگر با ارج گذاری به مبارزات آزاديخواھان

 .داد،  يادش را گرامی می دارم ايران تحويل ۀجامع

  ٢٠١٧مبر  پنجم دس– ١٣٩۶ ]قوس[ آذر١۴
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 قرآن را در ۀآقای احمدزاده حاشي. حائری شيرازی ھا دو برادر بودند که در آن زمان ھر دو دستگير شده بودند  -١

 ۀشايست" مقام "برادر کوچکتر با روی کار آمدن رژيم جمھوری اسالمی به. مقابل چشم برادر بزرگتر پاره کرده بود

 جمھوری اسالمی ۀاو به عنوان امام جمع. خود که ھمانا جالدی انقالبيون و انسانھای مبارز و آزاديخواه بود دست يافت

 اعالم می کرد که مخالفين رژيم را به صحن نماز جمعه بياوريد و در مقابل چشم مردم اعدام ًدر شيراز کسی بود که علنا

  !کنيد

 

  


