
سه@پيشقراول

نفر ٥٥٠ خروج از مهرآباد در پيش شب بود حا@كي @آيندگان روزنامة ٥٨ خرداد ٢١ شمارة در خبري
در شركت عازم دستهجمعي كه اشخاص اين از بعضي گفت خبرنگاران به فرودگاه پليس است/@ شده جلوگيري
تبعة تعدادي نداشتند, گذرنامه حتي برخي و ثالث, كشور از عبور ويزاي بودند ليبي كشور استقCل جشن
چند و آيت حسن نام شوند/@ هواپيما سوار تفنگ و تير با ميخواستند شماري و بودند, ديگر جاهاي و بحرين
در پيشتر اولي اسم شد/@ ذ@كر سخنگو بهعنوان منتظري محمد نام به طلبهاي نام و سردستهها, بهعنوان ديگر نفر
داشت/ تازگي دوم اسم بود/@ آمده اساسي قانون بررسيپيشنويس براي مسلمان حقوقدانان جلسات خبرهاي
كمديـ@حادثهاي فيلمي به بيشتر كه شد پا به قشقرقي فرودگاه همان در تير نهم بعدازظهر بعد, هفته دو
هم باز ـــ بود لندن عازم جّده راه از كه شوند پا@كستاني هواپيمايي سوار كوشيدند نفر بيستوچهارپنج ميماند:
داد دستور ابتدا انقCب, كل دادستان هادوي, مهدي مسلح/@ البته و گذرنامه, بي حتي مواردي در و رواديد بي
در دخالتي و است رفته قم به گفتند دفترش كارمندان و زد جا زود خيلي اما كنند بازداشت و خلعسCح را همه

ندارد/ قضيه اين
و بستند را آن رفتند, باند روي گرفتند, گروگان را فرودگاه گاردهاي از افرادي نيامدند/@ كوتاه بار اين ياغيان
دمشق عازم كه شدند سوريه هوايي خطوط هواپيماي سوار بعد روز صبح سرانجام كردند/@ شليك هوايي تير
ـــ چمدانها احتمالي محتويات دربارة شايعاتي مدتها تا ندادند/@ تن هم چمدانهايشان بازديد به بود/@
ميشد/ شنيده ـــ عتيقه ,Cط دbر, عربي, كشورهاي دربارة خارجه وزارت و ارتش طبقهبنديشدة پروندههاي
نام به ُمهري و آورده وجود به مسلح تشكيCتي خودش براي منتظري محمد گفت پاسداران سپاه سخنگوي
مسئوليت مقامي هيچ ندارد/@ مسئوليتي شخص اين كارهاي قبال در سپاه و است ديده تهيه پاسداران سپاه
اين به اعتراض در دولت استعفاي حرف ديگر بار و نگرفت عهده به را منتظري محمد غيرقانوني خروج
نخست معاون چمران, مصطفي و هادوي گفتند فرودگاه مقامهاي شد/@ شنيده جهاني, سطحي در ملي فضاحت

كردند/ انكار را ماجرا اين در دخالت تن دو هر شود/@ حل مسالمت با مسئله كردهاند توصيه وزير,
بازرگان, مهدي با امل سازمان عضو زنان ديدار از عكسي فروردين ٢٦ شماره سوم صفحة در پيشتر
عنوان گرچه است, نيامده آن شرح در ميشود ديده عكس در كه چمران نام اما شد چاپ نخستوزير,
آشنا خبر اهل براي او عكس نه زمان آن تا باشد/@ او به اشاره بايد خبر متن در امل̀`@ سازمان نظامي كل 'فرمانده '
وزير, نخست معاون بهعنوان چمران نام ميشد نقل ديگر نشريات از كه مطالبي در مرداد اوايل نامش/@ نه و بود
ميخورد/ چشم به اسCمي جمهوري اطCعاتيـ@امنيتي سازمان راهاندازي مأمور و دفاع وزارت دوم ركن رئيس
رژيم اول ماه شش همان در تن سه هر بودند, پيشقراول سه هر منتظري: و چمران و آيت مشترك وجوه
نوارهاي شدند/@ كشته يكديگر از اندكي زمانِي فاصله با بعد سال دو سه هر كردند, اعCم را آينده جهت جديد
tعمدا؟w پرسوناِژ گرفته, جايزه تهران شرق در خياباني گرچه او, خود اما كرد پا به صدا و سر ٥٩ سال در آيت
در مكانهايي صاحب منتظري محمد يافت/@ تهران در بزرگراهي حد در اهميتي چمران نام است/@ ازيادرفتهاي

شد/ نيروگاه حد
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او وادارد را خلبان تا مسافريشد هواپيماي پرواز مانع و رفت فرودگاه باند روي اتومبيل با اس مي مجلسشوراي يكعضو اصفهان در ٨٧ سال در ١

اطاعت به وادار را فرودگاه مسلح محافظان كه شخص اين واقعي شغل به نه خبر انعكاس در كند/@ سوار بود رسيده راه از طو?ني تأخيري با كه را
اس مي/ جمهوري در پرواز باند بستن پيشينة به نه و شد اشاره ميكرد

فرودگاه,١ باند در هفتتيركشي با tداد او به @آهنگر هفتهنامة در فقيد محجوبي منوچهر كه wلقبي رينگو̀`@ @ممد ' '
منتظري حسينعلي zآيتا كرد/@ متحير را عمومي افكار زد خارج در كه حرفهايي و پدرش, عذرخواهي نوع
خوانندهاي است/@ ريخته هم به اعصابش و ميَبرد رنج كشور نابسامان اوضاع از پسرش گفت پوزشخواهانه
'@آقازاده ' نوشت: پدرش سوي از منتظري zآيتا پسر رفتار توجيه به اشاره در tتير ٢١w مرعشي احمد بهنام
خود و بريده خود خCصه و داده تشكيل ارتش شده, انقCب زعماي جزو شده, انقCبپيروز در كرده, انقCب
فرودگاه فتح براي ميدارد بر مسلسل و ميبرد هم رنج كشور نابسامان اوضاع از وقت آن تازه و دوخته
نابسامان اوضاع از و ميبرند رنج آقازاده از بيشتر خيلي خيلي اوضاع از كه مردمي تكليف پس @/ @/ @/ ميرود؟/@

`̀ چيست؟ هستند ناراحتتر عزيز ايران
'@نخست ' گفت: جرايد به بيروت در جنجالياش, سفر ادامة در پذيرفتند/@ حضور به رسما را او ليبي رهبران
در آمريكايي و صهيونيستي 'عوامل ' و است̀`@ صهيونيسم و آمريكا اطCعاتي سازمانهاي نفوذ زير ايران وزير
باره اين در يادداشتش دومين در @آيندگان, سردبيري شوراي عضو نائيني, عميد @`̀ كردهاند/ رخنه ايران دولت
به نيست̀`@ ايراني ميكند افتخار كه منتظري محمد '@شيخ ' ا@گر نوشت t<تضمينشده <تروريسِت اول: wيادداشت
و آمريكا اطCعاتي سازمانهاي نفوذ زير ايران وزير 'نخست ' كه بود كرده اظهارنظر تهران در بيروت جاي
انعكاس براي ك� را ايران مطبوعات ارشاد, وزير ميناچي, ناصر تازة bيحة موجب به , است̀` صهيونيسم
راحت آنها دست از ملي ارشاد 'وزارت ' و ميافتادند زندان به نويسندگانشان ميبستند, حرف اين بيواسطة

`̀ ميشد/
شهشهاني, ميرشمس كردند/@ استقبال او از فرودگاه در مسلح جوان دويست و برگشت تهران به تير ٣٠ روز
از غيرقانوني خروج و شكنجه و جرح و ضرب اتهام به ورود هنگام را او بود داده دستور كه تهران دادستان
@محمد ' ' گفت: بعد مدتي شهشهاني كرد/@ لغو را بازداشت دستور ورودش از ساعتپيش يك كنند جلب @كشور

`̀ كرد/ كنار بر مرا منتظري
جديد جهانبيني يك ظهور آنها پيروزمندانة بازگشت و همراهانش و منتظري محمد آرتيستِي پرواز ماجراي
شرق در گرايشهايي با نظام اين باشد, هرچه اسCمي جمهوري اعCمشدة رسما سياسِت بود: مشي يك تولد و
اجنبي عّمال و دشمن و جاسوس بهعنوان مشي اين منتقدان داخل, در و, است همراه آفريقا شمال و مديترانه
بزرگ قدرتهاي يافت: تقليل ائتCف در جابهجايي به زود خيلي استقCل مفهوم قرار, بدين ميشوند/@ سركوبي

آري/ عربـ@آفريقايي دستههايي و دار نه;
رساند: نبود كر كه هركس گوش به رسا فرياد با را آن اما نبود جديد استراتژِي پايه@گذار منتظري محمد
بايد پس گرفت/@ نخواهند تحويل را @هُمالغالبون اقليِت حكومت باشد بازرگان مهدي آنها بهتريِن كه مردمي

كرد/ حساب آنها شرا@كت روي درقدرتماندن براي و يافت ديگر جاهاي در متحداني
,٦٥ سال در بود/@ بهموقع گشت/@ نائل tرستگاري هم شايد wو نيكنامي به ٦٠ تير هفتم انفجار در شهادت با
مسببان آمريكا در كرد/@ پا به جنجال تهران به ريگان, رونالد امنيتي مشاور مكفارلِين, رابرت مخفيانة سفر
اسCمي جمهوري به اسرائيل ساخت جنگافزار پنهانِي فروش بيحسابوكتاب عايدات كردند ادعا افتضاح



٣ پيشقراول سه

شخصي ايران در شده; نيكارا@گوئه رژيم عليه مبارزه صرف tلبنان در آمريكايي گروگانهايي آزادي برابر wدر
ركود احتمال و تهران در جديد بدهبستانهاي از كه منتظري, محمد خويشاوند هاشمي, مهدي بهنام
محمد ديد/@ كيفر بود داده لو بيروت چاپ @الشراع هفتهنامة در را قضيه و بود دلخور لبنان در @گروگانگيري

ميرفت/ ديوار سينة او همراه بار اين شايد بود برده در به جان پيشين واقعة از ا@گر منتظري

منتخب سه از يكي قاسملو عبدالرحمن شد/@ اعCم خبرگان مجلس انتخابات نتايج ٥٨ مرداد آخر هفتة
از كساني داشت/@ جريان پرا@كنده درگيريهاي و دائمي تنش كردستان در بود/@ مجلس آن براي غربي آذربايجان
روزها كردستان جادههاي ,٧٠ دهة اواسط wتا بودند كردستان در نظامي حكومت برقراري به معتقد پيش ماهها

/ @tبود محلي مردم دست در شبها و دولتي, نيروهاي دست در
محيطي در شدند/@ شهر در پاسدارها استقرار خواستار تجمعي طي عدهاي صدهزارنفري, شهري پاوه, در
حمايت در است/@ دشوار بينهايت كرد شليك كجا از كسي چه را تير اولين اينكه تعيين مسلح, آدم از پر متشنج
راديوـ@تلويزيون گرفت/@ در خونين خوردي و زد و كردند پياده شبهنظامي نفرات هليكوپتر با گروه, آن از
مسئولين ا@گر كرد تهديد عتاب با خميني zآيتا بريدهاند/@ سر پاوه در ميكرد تكرار شب تا صبح قطبزاده
آمدن و كردند اعCم تعقيب تحت و مجرم را قاسملو ميكند/@ برپا دار چوبههاي و ميآيد تهران به قم از نجنبند

شد/ منتفي ديگري, منظور هر و خبرگان, مجلس در شركت براي تهران به او
با قاعدتا ُكرد wجمعيت بودند؟ شده خبرگان مجلس در نمايندهاي داراي كه بود كساني خواست درگيري آيا
نشده انتخابات برندة كه كساني @t/بود خواهد چه نتيجه ببيند تا باشد داشته نگه دست بايد قاسملو انتخاب
هواپيماي داشتند؟ محلي طرفدار تعداد چه پاوه در دولتي شبهنظامِي نيروهاي بودند؟ درگيري خواهان بودند
كه ميكند تأييد هوايي نيروي شد؟ سرنگون سCحي چه آتش با كرد سقوط ميشد ادعا كه هليكوپتري و افـ٤
چمران, مصطفي رفت؟ كجا به بعد و آمد كجا از ضدهوايي سCح شد, ا@گر شد؟ سرنگون هواپيمايي واقعا
كه زميني نيروي در بود؟ چه وقايع آن در او نقش و ميكرد چه پاوه در او, معاون و بازرگان مهدي قديمي شا@گرد
نظري چه افسرها كردند, استفاده نفرات انتقال براي هليكوپترهايش از اما نداشت ماجرا در مستقيم دخالت

شد؟ انتخاب درگيري صحنة براي پاوه چرا داشتند؟
مصمم ظاهرا بود/@ تحملناپذير خبرگان مجلس در ايران, كردستان دموكرات حزب رهبر قاسملو, حضور
حضور آن نبود/@ مناسب او بازداشت حتي يا ترور براي هنوز فضا برسد/@ تهران به پايش نگذارند بودند
اولين در مردم نمايندة بهعنوان سخنراني و خارجه زبان به مصاحبه و عكس و كراوات و دكوپز و چشمگير
دليل به صرفا نابابي آدم هر كه ميكرد ايجاد را سابقه اين و داشت تحمل غيرقابل پيامدهايي جمهوري مجلس
قرار كمونيست سّنِي ُكرِد تحتالشعاع داّمةافاضاتهها سالن, آن در كند/@ گـُل و برود تريبون پشت رأيآوردْن
و روزنامهها دفتر برابر در كه حالي در بود/@ مراغهاي مقدم zرحمتا او هموزن مكCّي تنها شايد و ميگرفتند
بامزه , `̀ ليبCر بر @مرگ ' ' و كمونيست̀`@ شو گم برو عليست. راه ما '@راه ' ميزدند فرياد تلويزيون در و دانشگاه

شوند/ فقها محفل ستارههاي اينها كه ميبود
آورده, رأي بيشتر كسي چه نيست مهم كرد: روشن را آينده شكل از بخشي و حركت جهت نيز پاوه وقايع
به شوند, كشته نفر چند هر و شده قيمتي هر به داشت; خواهد هزينهاي چه آرا ناديده@گرفتن نيست هم مهم
دادند/ ادامه را سياست همين مجلس انتخابات در بعد سال داد/@ صحنه به ورود اجازة نبايد نامطلوب عنصر
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مركزي ارگان @مردم, هفتهنامة از شد نقل مطلبي @آيندگان ٥٨ ارديبهشت ٦ شمارة مطبوعات> ميان <از ستون در
آقايان اسCمي, جمهوري حزب مؤسس اعضاي از تن 'دو ' اتحاد>: عيني <زمينههاي عنوان با ايران, تودة حزب
روشن كشور اجتماعي و اقتصادي مسائل مورد در را خود حزب مواضع آيت, حسن دكتر و بجنوردي @كاظم
خلق متحد جبهة براي ما حزب پيشنهادي برنامة با خود خطوط اصليترين از پارهاي در مواضع اين ساختند/@
همكاري براي مساعدي بسيار زمينة ميتواند زير مشترك وجوه وجود ما نظر به دارد/@ آشكاري نزديكي
دستاوردهاي تنظيم منظور به مشترك جبهة يك در اسCمي جمهوري حزب و ايران تودة حزب ميان مشترك

`̀ آورد/ فراهم جامعه نوسازي و انقCب
اسCمي, جمهوري حزب سياسي دبير ميشد: چاپ @آيندگان در آيت حسن نام بود بار نخستين احتما�
آنچه بود, دوآتشه ضدكمونيستي گرچه دكتر/@@ به ملّقب و سياسي, طيف راست منتهياليه در بقائي مظفر مريد
و احزاب و مطبوعات و بيان آزادي با او هيستريك مخالفت ميرسيد مشترك̀`@ '@وجوه ' توده حزب نظر به
غرب به متمايCن رشد و ليبراليسم براي را راه توده, حزب و او نظر به كه, بود دانشجويان فعاليت و اجتماعات

ميكند/ باز
بيشتر نام اين اساسي قانون پيشنويس بررسي براي مسلمان حقوقدانان جلسات خبرهاي در بعد اندكي
ميخواست اسCمي جمهوري حزب رسيد/@ گوش به آنجا از بار نخستين فقيه وbيت مضمون و شد تكرار
فزايندة شمار فشار زير و عمومي افكار شديد مقاومت برابر در اما شود گذاشته همهپرسي به پيشنويس
موجود متن بررسي براي هفتادنفره هيئتي به بازرگان, مهدي شامل مؤسسان, مجلس تشكيل طرفداران

كردند/ َعَلم را وbيت طرح و آوردند در آستين از ورق نا@گهان جلسه, چند از پس داد/@ رضايت
عضو آيت, نقش طور همين نيست, روشن كام� هنوز گذشت چه پرده پشت و بود قرار چه از داستان اينكه
دادند/ شدت او با مبارزه به آمد, كجا از سناريو اين كه كرد اعتراض شديدتر بازرگان هرچه خبرگان/@ مجلس
برخاست آمريكا سفارت اشغال غوغاي تهران در ميرفت قم به استعفا براي نااميد و خشمگين كه روزي صبح
اين براي دانست/@ نخواهيم هرگز شايد/@ بود؟ نقشه شد/@ گم هياهو در موقت دولت كناره@گيري پيامدهاي و
از بيش چيزي معمو� شفاهي روايتهاي و بيايد, دست به صورتجلسهاي است بعيد هيئتي دسيسههاي قبيل

نيست/ روز مصلحت به بنا وارو و پشتك

/٥٩ خرداد ٢٨ @انق�باس�مي, روزنامة ٢

در ميزد حرفهايي آيت شد,٢@ پياده كاست نوار دو از كه متني در كرد/@ بهپا جنجال گِيت̀`@ '@آيت ' بعد, سال
در دستكاري و دانشگاه بستن دروغ, و تهمت و بهتان جاانداختن عمومي, افكار فريب توطئه, كلك, مايههاي
بيرون خرابكاري, آموزش حتي و كار يكسره@كردن براي مسلحانه كودتاي نهايي مرحلة به رسيدن تا انتخابات
نقشههايش, دربارة او توضيحات حا@كمه/@ هيئت يكدستكردن و سياسي صحنة از كمترخوديها حتي ريختن
ابوالحسن كردهاند جزم عزم خرداد اصحابپانزده نميگذاشت باقي ترديد دارد, مجدد دقيقو مطالعة جاي @كه
خود جاي به سركوبي با را رقيبان ساير بكشند, پائين جمهوري رياست از فرصت نخستين در را بنيصدر

ندهند/ امان چيزي يا كسي به مقدس صراط اين در و كنند حكومت تنهايي به و مستقيما بنشانند,
را نوارها متن و گرفتند فاصله او از حزب معّمم غالبا اعضاي اما بود اسCمي جمهوري حزب خطدهندة آيت
بيبا@ك لوكوموتيوي كه ميبينند نكته اين به اذعان معادل را او نام ذ@كر همچنان انگار و دانستند/@ شخصياش نظر
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اعCم ميكرفن پشت نداشتند را بيانش جرئت بعد به zفضلا شيخ از آنچه و ميراند پيش را همه كه بود
روز همان از برود/@ پيش برنامه طبق كار تا بود خميني zآيتا از بعد فكر به بايد ميگفت نوارها آن در ميكرد/@
گذاشت خاورميانه در استعمار نقشههاي ميتوان را اسمش آنچه تمام بود/@ خCفت حرفش مفهوم اول,

نميرسد/ ايران براي آيت سناريوي پاي گرد به جزئيات و گستره و حجم نظر از رويهمرفته
عالي مدارس و دانشگاهها مسلمان دانشجويان سازمانهاي و اسCمي wانجمنهاي وحدت تحكيم دفتر
كه دهد جلوه ناب فكري را دانشگاهها تصفية ميكوشيد و بود كرده هوا فرهنگي انقCب َعَلموكتل tكشور@
انجمنهاي و خويش, بولدوزري برنامة از بخشي را فكر اين آيت انداخت/@ خواهد تعالي مسير در را مملكت
استاد 'ما ' , `̀ شود تعطيل بايد فعلي صورت اين به @دانشگاهها ' ' ميكرد: معرفي سياستهايش عملة را اسCمي
ميكند شروع پائين و ميگيرد تصميم bبا يكدفعه @/ @/ @/ @/ شود اعCم يكمرتبه 'بايد ' , نميخواهيم̀` غيراسCمي
@به ' ' , داشت̀` خواهيم برنامهاي ما بعد و ميشود تعطيل خرداد ١٤ از بعد @دانشگاه ' ' , راهانداختن̀` سروصدا

`̀ است/ تغييرناپذير و شده گرفته تصميمي باشند, محكم و قرص بگوييد اسCمي]@ انجمن بچهها[@ي
اين به 'ما ' ميكشيد: خطونشان بيهوده بود شده نشانده آيت حسن پادِو حقيِر موقعيت در كه تحكيم دفتر
آقاي آنچه به نسبت ما شخصي/@ و فردي جريان يك نه ميكنيم برخورد حزبي جريان يك صورت به مسئله
پاسخگوي بايد اسCمي جمهوري حزب ميكنيم/@ جرم اعCم گفتهاند اسCمي انجمنهاي مورد در آيت
ميخواهد كه را طرفي هر و دارد دست در را مملكت سياست ميكند خيال كه باشد آيت آقاي ياوهسراييهاي

`̀ بزند/ ميتواند
نيستند جريان در دقيقا و / @/ @/ ندارند مردمجهت 'عموم ' و كرد خCيقحساب روي نبايد اينكه بر تأ@كيد با آيت
ساده خيلي دنبالهاش ' ' و @`̀ كرد شروع مشيرالدوله و مستوفيالممالك از 'بايد ' ميگفت جمله, از , `̀ @كيبه@كيه
نكردند, قهرمانانه كارهاي خدماتشان كنار در ا@گر و بودند قاجار رجال خوشنامترين تن دو آن @@`̀ جلو/ ميروند
به دست نكشاندند, بيراهه به و ندادند فريب را مردم نزدند, بلوف نگفتند, دروغ كه هست قدر اين دستكم
به رسيدن , جلو̀` ميروند ساده 'خيلي ' از بقائي, مريد بهعنوان آيت, منظور نكشتند/@ هم را كسي نزدند, چپو
جمهوري حزب محل در مطبوعاتي مصاحبهاي در بود/@ معاصر مليگرايان زدن و او خرابكردن مصدق,
صورت به غربي صورت از خبرگان مجلس در كردم تCش من را اساسي 'قانون ' گفت: خود از دفاع در اسCمي

`̀ هستم/ فقيه وbيت اصل تصويبرسيدن به باعث 'من ' , @`̀ آورم در اسCمي
درسـ جمعيت كل سركوبِي به اما ميگرفت هدف را بنيصدر كوتاهمدْت در ظاهرا بود ريخته كه برنامهاي
ايرانيستيز شديدا اسCِم رگة نمايندة ميتوان را او داشت/@ نظر ايران غيربازارِي غيرمذهبِي شهرِي خواندة
پوسانده كفن هفت و شده تمام پيش قرنها بايد ايرانيبازي و ايران فتح, قانون به بنا دارد, اعتقاد قويا كه دانست
بدهند اجازه آن, يا او, به بعد و كند خراب را كفنش ُمرده يعني مفت حرفهاي قبيل اين و عمومي آراي و باشد,
به اسCم مملكت در است بيمعني مطلقا نظرشان به برود/@ راه خيابان در و بيايد بيرون قبر از مُلّوث كفن با
كه بدهند مخفي رأي آدمهايي به شود داده اجازه آوردهاند ايمان و گفتهاند شهادتين اجدادشان كه جماعتي

دارند/ گرايش غربي ليبراليسم و دموكراسي به و نگهداشتهاند زنده دلشان در را گبربازي منسوِخ عقايد
و انزجار بود, غيظ فوران نبود; بيرحمانه انتقاد حتي يا نّقادانه ايراني فرهنگ و ايران مليّون به نسبت نظرش
طبقاتيو منافع از دفاع حق قائلبودن شفقتو ذّرهاي بي مملكت, اين زندة و مرده به نسبت بيانتها تنفر و @كينه
بقائي مظفر مرشدش و او پيشگاه در بايد رفتگان حتي معاصران/@ نه و پيشينيان براي نه شخصي, عقيدة

ميكشند/ دزدي نفس كه زندگاني به رسد چه تا باشند, پاسخگو
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آزاد انتخابات در معضلاند: همين گرفتار آفريقا شمال و خاورميانه مسلماننشين جوامع تمام تقريبا امروز
اين نتيجة ميشود, شروع امروز از تاريخ ميگويند و ميكنند چپه را نردبان فورا برسند قدرت به آيت امثال ا@گر

بيايد/ بيرون رأي صندوق از شيطان خدا جاي به گذاشت نبايد ديگر و است ابدي استثنائا انتخابات يكي
از يكي آيت حسن كردند, اعCم را آينده برنامة صادقانه كه چمران مصطفي و منتظري محمد همانند
اجرا يا ميآورند زبان بر راحت چنان كنند استنباط بهزحمت ميكوشند مخالفانشان را آنچه كه بود چهرههايي

ميگذارند/ فيلم و صحنهسازي حساب به برخي را باورنكردنيشان صراحت كه ميكنند
را مملكت اين شايد او خود حضورنداشتن ميرود, پيش پيروزمندانه و ميشود اجرا همچنان او نقشة @گرچه
كمي ٦٠ سال ُبكشُبكشهاي هنگامة در كشتهشدنش تاريخ و دهد/@ جلوه امنتر قدري كساني چشم در
تاريخ مادة به موسوم ميسرودند بيتي اشخاص مرگ در قدمايي شعِر اهل روزگاري مرداد/@ ١٤ است: عجيب
ا@گر سرايندهاي ميداد/@ نشان را واقعه سال بودند قائل الفبا حروف براي كه اعدادي طبق دومش مصرع @كه
tمرداد ٢٨ جعفري: شعبان مرگ عجيب تاريخ wو اينتاريخ براي شايد باشد داشته ذوقورزي حوصلة همچنان

كند/ هم سر پندآموز بيتي بتواند
قائد محمد
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