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پنجاه دهة ايراِن در ترانهاي

به �مشيرالدوله بعد و %مشيرالملك پيرنيا حسن كابينة براي صفت اين ١

به را خود جاي آبان در و شد تشكيل ١٣٠٢ خرداد در كه رفت @كار
شد/ تلقي پهلوي سرآغاز و قاجار دولت آخرين داد/@ سپه سردار

توصيف هم محّلل١ ميتوان را بازرگان مهدي موقت دولت
خودبهخود شديد; فشارهاي ميان آچمز و كمدوام كابينهاي @كرد:
چرخشي سرآغاز زماني, توالي@ِ نظر از اما, ندارد چنداني اهميت
سياسي/ تحو5ت در نقطهسرسطر نوعي اوضاع/ در بزرگ است

وجود كاغذ روي جز شريفامامي جعفر ملي̀`@ 'آشتي ' دولت
و چشمگير بود: فشفشهبازي مانند بختيار شاپور دولت نداشت/@
اما Dستايشانگيز شايد كنيم, نگاه كه سر پشت به Gو پرشور و
با تؤام صدارِت ميتوان را بازرگان مهدي دولت مستعجل/@
قرباني يا برزخ, در گرفتارمانده نا@كام, مستأصل, كابينة پشيماني,

داد/ لقب گذار دورة
تولد حين در رفتن زا سِر بود: تراژيك بازرگان سياسي فرجاِم
از كه فكر اين جاانداختن براي عمري پيروزي/@ اوج در شكست و
بود, كرده تWش آورد در خارجه عين ترقياتي معجون ميتوان دين
كه روزي بود/@ كشيده حبس و بود گذاشته مايه بود, نوشته @كتاب
آغوش در را پيروزي شاهد بود قرار و دادند وصل مژدة او به
راهبنداني و ترافيك چنان كذايي شاهد آغوش در ديد بكشد,

نمانده/ او براي جايي كه است
ديگر و حرارت ارتباط علم ترموديناميك: Gمتخصص بازرگان
كرد/ دانشگاه وارد اسWمي انجمن و نمازخواندن Dانرژي َاشكال
و رسيد صدراعظمي به صلوات و سWم با گرچه بعد, سال سي
َمطلِع يعني تلويحا است, عصر وّلي@ِ توّجهات ظل در دولتش @گفتند
نكرده پهن را بساطش هنوز تاريخ, بقية از روز اولين مبارك
و نداشت مقام اين پذيرش به اشتياقي برود/@ كند جمع ميخواست
از پس سالهاي بود/@ استعفا حرف صدارتش ماه نخستين همان در

گذراند/ حسرت و اندوه و توضيح به را كوتاه صدارت
و افسرده حد اين تا خدا به معتقد انساني كه را اين سبب@ِ
و سر به چشم شد/@ گرفتار او كه ديد هچلي در بايد شود نوميد
فني, دانشكدة در خطياش طرِف آن همكار@ِ امثال با همسري
پيشتر, بود/@ ملي شوراي مجلس رئيس كه داشت رياضي, lعبدا

به دانشكده همان از بودند توده حزب عضو كه ديگري آدمهاي
بودند/ رسيده وكالت و وزارت

شرع حا@كمان با را رئيسالوزرايي مقام اختيارات بايد حا5 اما
'صحبت@ِ ' حافظ, بيان به ا@گر, ميكرد/@ تقسيم كميته تفنگچيهاي و
در خلخالي امثال از لنترانيشنيدن باشد, @`̀ يلدا شب ظلمِت ُحّكاْم
او به نسبت نظرش بعدها Gشيخ بود اسفلالسافلين به تبعيد حكم
حالت, بهترين در @/ @Dبرداشت ليچارپراندن از دست و شد عوض

آورد/ در برزخ از سر بهشت جستجوي در
حرف تا برسد شورا مجلس به پايش بود كرده آرزو عمر يك
محروم خويش حق از او نظر به كه را مردم از دسته آن يا مردم
بهعنوان حتي احترام, و عّزت عمري از بعد بزند/@ بودند مانده
گردن از كراوات تنها نه ديد كرد باز چشم صبح يك زنداني,
قبيل از برچسبهايي آنها به بلكه ميكنند, باز همكارانش

ميزنند/ غيره و آمريكايي و وابسته و سازشكار
با پيشتر كه البرز دبيرستان پيشين رئيس مجتهدي, محمدعلي
مينويسد گذرا خاطراتش كتاب در ميكرد, مWقات هم شاه
حكم از مجتهدي زد/@ تلفن او به موقت دولت نخستوزير
اندازه بههمان ٦١ سال در دولتي خدمات از انفصالش بيرحمانة
بودم/ بازنشسته ١٣٥٠ سال از 'بنده ' ميگذرد: بيتفاوت
است/ دولتي خدمات از ابد انفصال خودبهخود بازنشسته
آب قطع `̀ ندهند/ مرا بازنشستگي حقوق كه بود اين مقصودشان
شا@كي يك حتي نشد ادعا هرگز كه ايران معلم معتبرترين باريك
كه اشخاصي سوي از ابلهانه و حقير بود ستمي دارد خصوصي

ميشدند/ تلقي ديني تعليمات دبير حد در چيزي پيشتر
انتقامجويان نميداد اجازه ميداشت قدرت ا@گر بازرگان
ـــ نميرسيد كس هيچ به زورش اما بروند, كساني چنين سروقت
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خلخالي دولتي/@ ادارههاي در نه و قدرت اندرونيهاي در نه
گذاشت/ ديوار سينة هم را سالمند رياضي@ِ lعبدا راحت خيلي
دستشان اينكه بهمحض و بودند نفرت از آ@كنده و كينه از سرشار
كه اتهام اين به چزاندند, هم را محبوب و مشهور افراد رسيد
وزارت بعدها زدهاند/@ لطمه دين به و كردهاند گمراه را مردم
كرد/ قطع هم را آدميت فريدون بازنشستگي مستِمّري خارجه

فرد خود سپردة محل از بازنشستگي مستمري كه حالي در
بودند شده ُقلدر حا5 كه كوچولويي آدمهاي زورگويي@ِ است,
طوماري خاموْش قربانيان قبيل اين شمار بود/@ حقالّناس غصِب
روز براي شايد آن به رسيدگي كه سنگين و طو5ني چنان است
همدستي و بود افسرده و خشمگين آشكارا بازرگان بماند/@ قيامت

ميديد/ خويش شأن دون را بساطي چنان در
هركسي از بهتر مهندْس را اين و آمد دنيا به ُمرده موّقْت دولت
برخاست, شاه كناره@گيري زمزمة كه ٥٧ مهر اواخر ميفهميد/@
شاه وقتي رسيد/@ پايان به و شد كورتاژ هم بازرگان آرزوهاي
دربارة او بعد ماه نطق و بود پايان آغاِز نميكند, كناره@گيري @گفت
نسبت است/@ تمام كار كه نگذاشت ترديدي @`̀ شما @انقWب ' '
بود اين حكم در بازرگان فكرهاي به ايران متغّير سريعا شرايط
سر اما شود آماده امتحان براي معّين كتابي پاية بر دانشجو @كه

است/ ديگري كتاب از سؤالها ببيند امتحان جلسة
٥٦ سال بود/@ شده شروع ٥٧ از پيش بازرگان بخت افول
در طرحي انتشار و تدوين براي مطهري مرتضي lآيتا با @كوشيد
اين برسد/ توافق به سياسي, اسWِم يا اسWم, سياسي چشمانداز باب
منبر و حوزه اهل داشت انتظار بازرگان نبرد/@ جايي به راه فكر
حدي در نظرش به فهميدهترهايشان حتي اما باشند حامياش
ديانت اصحاب مقابل, در كنند/@ بحث او با بتوانند كه نبودند
سر پشت را كاشاني ابوالقاسم ميراث فضاحتباِر سرشكستگي@ِ
جامعه در ديگر بار ميتوانند ميكردند احساس و ميگذاشتند

شوند/ مطرح
در نكتهاي هر و بود فكر واردات كار در سالها بازرگان
به شيمي, و فيزيك زمينة در بخصوص غرب, علمي فرهنگ
بخش يك عنوان ميزد/@ وصله اسWم به ميرسيد مفيد چشمش
هم يعني آخرت>/@ و <آنتروپي است: اين بيانتها @ذّره @كتاب

خارجه/ جديد علوم هم و قبور اهل زيارتنامة
فرا ديگر زمانهاي باشد, شده موفق ميرسيد نظر به وقتي
نظرش مورد جديد فكرهاي گفتند او به دين حافظان و بود رسيده
از الهامگيرنده خودباختگان@ِ و است نهفته اسWم خود در اساسا

برگردند/ سرچشمه به است بهتر غرب

داده آزاد انتخابات به تن و بود مانده شاه رژيم ا@گر همه, اين با
شديدا آدمهاي از طيفي سرآمِد نامزد ميتوانست بازرگان بود

باشد/ ديني گرايشهاي به متمايل يا مذهبي, نيمچه ديندار,
انجمن عضو سابق@ِ دانشجوهاي ميرسيد, آخر به شاه كار وقتي
بهاصطWح مبارزة در قاطعيت و بودند كارهاي و كسي اسWمي
را وابستگي بايد وابستگي قطع براي بود: روز ُمد ضدامپرياليستي
چندين نيست/@ وابستگي قطعكردن اهل بازرگان اما كرد قطع
به حاضر هيچيك اما بود گرفته پا ديني گرايش با نوگرا تشّكل

نبود/ بازرگان از دفاع
به شباهتي بود پرورانده خيال در سالها بازرگان كه فضايي
بهعنوان مردم عامة را او نداشت/@ ميگذشت خيابانها در آنچه
انسان و نوجو ديندار و پرسابقه مبارز و دانشگاه قديمي استاد
امام دولت كابينة رئيس رسمي, تبليغات در و داشتند, قبول صادق
تصميم كه فاتح روحانيون چشم در اما ميشد/@ معرفي زمان
بود/ مزاحم بلكه و نا5زم كنند رياست و حكومت شخصا داشتند
و شدند ادغام هم در انقWب شوراي و دولت وقتي ٥٨ تير در
'براي ' گفت: رسيدند مناصب به انقWب شوراي اعضاي برخي
آقايان به را وزارت كه نداشت اشكالي هيچ ابتدا]@ [@از دولت

`̀ كند/ تفويض
به و حدي تا الحادي, افكار خنثيكنندة دين, ويترين بهعنوان
به سلطنت تبديل محّلل@ِ و دانشگاه, و حوزه پيونددهندة نوعي
به نيازي شاه رژيم پايان با و بود داده انجام را وظيفهاش خWفت,
چون نداشتند را ديدنش چشم درحالصعوْد فاتحان@ِ نبود/@ او
اساسي قانون و بگذاريم جمهور رئيس شاه, جاي به ميگفت
'در ' گفت: ٥٧ بهمن آخر هفتة همان در كنيم/@ اجرا را مشروطه
سلطنت, جاي به ميشود: مطرح سؤال يك فقط همهپرسي
كه, بود اين حريفان بحث تمام @`̀ ميخواهيد؟ اسWمي جمهوري
افرادي به مستقيما حكومت موهبت مشروطيت, اصل برخWف
در نيستند/@ كارهاي ميان اين در عوامالّناس و ميشود نازل خاص
فعلي 'دولت ' گفت: @آيندگان به مفتح محمد حجتا5سWم اسفند,
كه است اشتباهي اين باشد/@ اسWمي حكومت الگوي نميتواند
نگيريد, جدي زياد را دوستانش و بازرگان يعني @`̀ ميكنند/ مردم

ميآييم/ داريم خودمان
كاظم و طالقاني محمود مانند معدودي جز علما, طايفة به
حوصلة ميگفت زبان صد به و ميكرد نگاه با5 از شريعتمداري,
مWنصرالّدين از تلويزيونياش پيامهاي در ندارد/@ را حرفهايشان
ملت به خطاب نطقي در @/Wّم ميگفت فقط گاه و ميآورد مثال

گفت: ٥٧ سال پايان در
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و ط� ظروف در اينها كه ميخوانند آقا گوش پشت دايما ميروند
در و هسـتند لخت زنـهاي وزارتـخانهها در مـيخورند, غذا نقره
مراجعه بدون ما, سر با2ي از ميكنند/@/@/@/ زندگي فرعوني @كاخهاي
دسـتور و اعـ�ميه بـپرسند, ما از اينكه بدون دولت, با مشاوره و
گـردو پـوست در را مـا دستوپـاي يكدفـعه ميفرمايند/@ صادر
كـه آنـهايي بـراي 2اقـل كـنيد, مـفت را آب و بـرق ميگذارنـد:
يخزده گوشت بسازيد; پابرهنهها براي زندگي و خانه @كممصرفاند;

حرفها/ اين از و شود مجاني اتوبوس نشود; داده
و صاف رسيديم, آقا خدمت وزرا از نفر هشت اخير جمعة شب
هم شما كند, زياد را آقا توفيق و عزت و عمر خدا گفتيم پوستكنده
ميكنيد]@/@ [@رفتار مردم ساير مثل كه هم شما كرديد, ك�فه را ما @كه
كرد/ بايد چه بگويم من تا بفرماييد ما به را امرتان فرمايشتان, Sاق

اين و شده انقWب واقعا كند باور نميخواست بسياري همانند
و مقررات همرديف فتوا كنند تWش كساني يعني انقWب نوع
روزها آن دربارة بعدها آيد/@ حساب به قانون حتي و بخشنامه
و اساسي موضوع عمومي تماس و مردمي تهييج اماْم 'براي ' نوشت:
و اهميت شرعي احكام اجراي براي و بود رهبري كار اسباب
دولت برنامههاي و سياست و كشور ادارة از بيش فوريت[@ي]@

/١١٣ ص �٦٣ تابستان دوم, حركت%چاپ دو در ايران انق�ب ٢

٢@`̀ بودند/ قائل
نردبان از سرعت به وزارتخانهها در رقيبان كه حالي در
به روزها خودمختار گروههاي و ميرفتند, با5 اداري قدرت
منتسب افراد مجلل خانههاي شبها و ميريختند انبارها و شركتها
پول '@ا@گر ' ميداد: نظر فيلسوفانه ميكردند, خالي را سابق رژيم به

`̀ ميرود/ بين از انقWب نباشد
بهمن ماه در ميرود/@ بين از چيز همه نباشد پول ا@گر
براي نقدا را دارايياش يكهزارم هركس كرد درخواست
شكوهمندمان انقWب يعني تلويحا بدهد/@ مملكت بازسازي
را مملكت شاه ميگفت خميني lآيتاG كرد ويران را مملكت
ديوار و در از مفت مال كه مصادره گرما@گرم در @/ @Dكرد ويران

مجموع كه باشد ديده گزارشي بعدا نميآورد ياد به نگارنده ٣

شد/ چه و بود چقدر يكهزارمها

شديد تنگناي در احتما� بود/٣ بيمورد درخواستي چنين ميباريد
و بود كرده فكر برنامهاي چنين به ٣٢ و ٣١ سالهاي اقتصادي
آماده جمله رفت بيمار عيادت براي وقتي كه ري ـَ ك مثل حا5,
و اوضاع به بيارتباط پيشساختة حرفهاي نميتوانست بود, @كرده

بگذارد/ كنار را جاري احوال
و نميگرفت جدي را موقت دولت قطبزاده راديوتلويزيوِن
اما اساسياند تغييرات خواهان مردم كه ميداد اشاعه را تلقي اين
خيال هم Gقطبزاده است خوب هست كه همين ميگويد بازرگان
دولت دست در راديوتلويزيون ا@گر @/ @Dداشت جمهوري رياست

مطبوعات با رفتن كلنجار به كمتري نياز بازرگان شايد ميبود,
خواهد دولت دست در راديوتلويزيون بود گفته بختيار داشت/@
و بازرگان بنويسند/@ ميخواهند هرچه آزادند مطبوعات اما ماند

نشدند/ برخوردار فرصتي چنين از دولتش
به بيتوجه را روزنامه اما ميخواند دقت با را @آيندگان هم او
@آيندگان ميدانست/@ شربهپا@كن و اّمالفساد ميكرد, منتشر آنچه
ميكرد, حمايت او از @كيهان و @اط&عات از بيش بهمراتب
از نبود, قدرت گروههاي به وابسته كه سبب اين به دستكم
افتادِن از و نداشت, مقام و پست هواي كسي تحريرياش اعضاي
چندين و ميگذاشت احترام او به @آيندگان نميُبرد/@ سودي دولت
او از حمايت در Dقلم اين به Gبيشتر سرمقاله و چشمگير مطلب
در كه نيست نشانهاي صفحات آن جاي هيچ در كرد/@ منتشر
همراهان كه مقالههايي اما باشد شده كوتاهي پشتگرميدادن
از خالي مينوشتند او دربارة جا همه خودش ايدئولوژيك
فقط نميتوانست بابت اين از بازرگان نبود/@ تند انتقادهاي

كند/ مWمت را @آيندگان
عميق ناخشنودي تا بود راهي شايد @آيندگان به رفتن چشمغّره
اميرانتظام, عباس بريزد/@ بيرون ميگذشت آنچه از را خويش

به بيشتر شايد و نبود بجا سمت اين براي اميرانتظام مهندس انتخاب ٤

در برميگشت/@ آزادي نهضت اعضاي خانوادگي@ِ شركتهاي درون رابطة
قدرتمندان هم و تشتّت گرفتار جامعة هم كه حرفي زدن روزها آن
Vمعمو او نظرهاي اظهار اما بود دشوار بينهايت كند راضي را روبهصعود
را او @آهنگر نشرية و نميكرد موقت دولت موقعيت تقويت به @كمكي
انحZل تقاضاي در كه نقشي براي بود/@ داده لقب @`̀ سخنگو '@بلبل '
شخصيتي به زندانكشيدن دهه دو با و ديد كيفر داشت خبرگان مجلس
بعد پيوسته حبس ركورد@داران فهرست در شد/@ تبديل مشهور و محترم
از پس ناپيوسته حبس مدت نظر از و �٥٧ تا ٢٧ %از قهرماني صفر از
نشده بسته پروندهاش ميگيرد/ قرار �سال ١٢+٢٥% عموئي محمدعلي

ميشود/ تلقي مرخصي در محكومي او و

توده حزب ميكرد اعWم موقت,٤ دولت سخنگوي نخستين
در توده حزب اعضاي وقتي است/@ غيرقانوني و منحّله همچنان

و مائوئيستها به ميكرد ادعا و ميتاخت @آيندگان به هم توده حزب ٥

آن عليه ميدهد ميدان آمريكا طرفدار ليبرالهاي و تروتسكيستها
بنويسند/ مطلب حزب

ميپرسيدند ديگران و مينوشتند,٥ مقاله حرْف اين به اعتراض
گرچه بازرگان بودند, قانوني ديگران و اسWم فدائيان مث� مگر
نتيجه توده, حزب به تا ميرسيد بهنظر نزديكتر او به @آيندگان
كينه ماركسيستها از توطئه@گرند/@ و كمونيست همه اينها ميگرفت

ميگرفت/ فاصله آنها از دقت با هم زندان در و داشت دل به
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دولتي رئيس براي اما زد ميتوان حرفها خيلي شخصي متني در
اجتماعي نزا@كت از خالي @`̀ چپيهاچپيها ' ' ترجيعبند مدرن
ممنوع هم بقيه شود, قدغن دلبخواهي كه حزب يك است/@
براي جايي كه اقليت در دستهاي و دار ميماند باقي و شد خواهند
5زمة است/@ پيروز با حق دارد اعتقاد زيرا نيست قائل ا@كثريت

است/ ملحد احزاب آزادي خداپرست, احزاب آزادي
و حوزه اهل لج و تفسيركردن قرآن آية تندتند جاي به ا@گر
كشوري ميديد ميانداخت دنيا اوضاع به نگاهي درآوردن را منبر
خداـ اما شوند سركوبي @`̀ 'چپيها ' آن در كه ندارد وجود
بزنند را حرفشان آزادانه بتوانند حا@كمه هيئت بيرون پرستهاي

كنند/ شركت انتخابات در و

بود/ نابجا اوضاعي چنان در بازرگان صدارت درهرحال,
ميزدند/ پيشانياش به كه بود اتهامي كمترين سازشكار برچسب
در و ميكشيدند بازاريها شبيه تهريش, با را, او @كاريكاتور
باريك كمر استكان يك معمو� لطيفي غWمعلي @كاريكاتورهاي
بود/ انگشتانش 5ي تسبيحي و دستش كنار آن, در قاشقي با چاي,
در غالب فكر طرز يعني چپ, سوي از فقط سازشكاري انگ
و دور آرزوهاي انفجار عصر نميشد/@ وارد او به دانشگاهها,
طبيعي طور به و بودند همترازش كه آدمهايي حتي و بود دراز
انقWب از و سازش اهل بودند معتقد ميگرفتند را پشتش بايد
بسيار است زميني مانند ايران ميرفت گمان است/@ بيزار
مانند روييد خواهد آن از بوستاني بخورد شخم ا@گر كه حاصلخيز
حق بايد ملت و خوردهاند را ملت حق ميگفتند بهشت/@ باغ
به دست جا همه در بگيرد/@ پس وقت اسرع در را خوردهشده
گروگان را كارخانهها صاحبان و مديران و ميزدند اعتصاب

ميگرفتند/
و هرجومرج مسئول را @`̀ 'چپيها ' تحقيرآميز بياني با بازرگان
معرفي شركتها مديران گروگانگرفتن و مصادره و اموال تصرف
دولت از چيزي كارمندها نه ميگفت صراحت با ميكرد/@
به خويش تعهد پرداخت از كارفرماها ا@كثر نه و طلبكارند
وجود تحصن و اعتصاب براي دليلي زدهاند; باز سر@ @كارگران
به ا@گر صنايع صاحبان مجرمانه; است عملي گروگانگيري و ندارد
خالي شانه خود تعهدات انجام از كه زماني تا بدهكارند بانكها
تعهداتي چنين و ندارد; وجود دولت دخالت براي دليلي نكردهاند
در كه افرادي نه گرفته, وام و گذاشته وثيقه كه است كسي عهدة بر

هستند/ او استخدام
ناديده را زمان روح او اما نبود نادرست مورد اين در حرفش

اما بود مردم پايمالشدة حقوق@ِ اعادة قضّيه, ظاهر @ ميگرفت/@
جريان آنها اموال تصرف و صنايع مالكان نابودكردن براي نبردي
اموال و بود شده نابود و خورده شكست سابْق رژيم داشت/@
رژيم كه آنجا از و ميدانستند/@ غنيمت را مغلوب حا@كمة هيئت
غنايم اين ميآمد, حساب به خارجي سرسپردة جزئا و ك� سابق
تWش ميگرفتند/@ اجنبي نوكر و كافر دشمن از مؤمنان واقع در را
مالكيت كه ميشد تعبير چنين اوضاع عاديكردن براي بازرگان
Gيا موجود وضع ميشناسد, رسميت به را صنايع متوارِي صاحباِن
امپرياليسم سلطة به دارد, قبول را Dپيشين موجوِد وضع واقع, در

است/ كشور استقWل و مردم حا@كميت مخالف و ميدهد تن
@انقWب ' ' مينويسد: ميگفت/@ نادرست سخت مواردي در اما
طرف تهران دانشگاه اشغال و كWسها اعتصابات بدنبال فرهنگي
خلق مجاهدين و چپيها @/ @/ @/ داد/@ رخ چپي, دانشجويان
حزبالهيها و مسلمانان به و بودند معركه عمدة ميدانداران
`̀ ميكردند/ تماشا@گري دانشجويان ا@كثريت و نداده چنداني فرصت
ديگران و آيت حسن نداد: رخ همينجوري فرهنگي انقWب
دانشگاهها بستن براي پيش مدتها از اسWمي جمهوري حزب در

/١٠٥ ص حركت, دو در ايران انق�ب ٦

٦
بودند/ كرده برنامهريزي نميرفتند او امثال بار زير @كه

اعتصاب كWسها قلمانداز: است بياني @`̀ كWسها @اعتصابات ' '
ميشود/ تعطيل كWسها و ميكنند اعتصاب دانشجوها نميكنند,

ساير مانند اما, نبود دانشگاه در اعتصاب از خبري زمان آن در
تلقي مقّدم هم تحصيل و درس بر سياسي فعاليت مملكت, شئون
كه سالي چهلوپنج در نبودند; تماشا@گر دانشجوها ا@كثريت ميشد/@
آن تا زماني هيچ در دانشجو ميگذشت ايران در دانشگاه ايجاد از

بود/ نكرده جهتگيري سياسي صحنة در فعا5نه حد
فكري هر بيان فرصت دانشگاهها پرجنبوجوش صحن در
كنند/ تقديم كسي به را فرصت نيست قرار و داشت وجود
@`̀ نداده چنداني 'فرصت ' آنها به ميكند ادعا بازرگان كه مسلماناني
مخالفت و بنيانكن خواستهاي عصر بودند/@ خودش هواداران 5بد
كمتر را آزادي نهضت محافظه@كارانة ديدگاه و بود موجود وضع با

ميگرفت/ جدي دانشجويي
سيستم پيدايش از بعد به مربوط پديدهاي حزباّلهي دانشجوي
جمهوري حزب به وابسته دانشجويان گروه است/@ سهميه
صادق كرد/@ موجوديت اعWم بهمن ٢٢ از پس هفتهاي اسWمي
و اغتشاش ايجاد دستة و دار راديوتلويزيون پول با هم قطبزاده
بهعنوان دانشگاه, جديد اسWمخواهان ميانداخت/@ راه بزنبزن
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آنها از كساني بودند/@ گرايش يك از بيش حا@كم, قدرت بازوي
و شدند اهلي رفتهرفته ناميدند, @`̀ امام خط 'پيرو ' را خود بعدا

گرفتند/ لقب اصWحطلب
دانشگاه در نمازخانه و اسWمي انجمن ,٥٠ دهة فرارسيدن با
واقعي منظور شايد مجاهدين/@ و.يا شريعتي هواداران يعني عمدتا
سالها از او مكتب باشد: قديمي دلخوري@ِ بيرونريختن بازرگان
ميان در را سرآمدبودن موقعيت فني دانشكدة خود در حتي پيشتر

بود/ داده دست از دانشگاهي دينداران
عالي آموزش مرا@كز بستن غائلة زمان در تهران دانشگاه رئيس
باز فع� دانشگاهها داشت اعتقاد بازرگان ٥٨ شهريور ميگويد
دوستان ميگذرد, روايت اين انتشار از كه سالي دوازده در نشود/@

ميزد؟ را حرفها اين چرا پس نكردهاند/@ تكذيب بازرگان
انسانّيت/ و دين ميهن, نجات براي حقيقت/@ خاطر به

در كرد ادعا مصدق محمد داشت/@ سابقه وقايع روايت نوع اين
بود اين ميشد ذ@كر ناامني بهعنوان كه چيزي 'تنها ' صدراتش زمان
كار اين كه ميپاشند سولفوريك اسيد محلول بانوان لباس روي @كه
تا ميدادند انجام بيگانه بسياست مربوط چپ افراد از بعضي را
و كند جلوگيري اجتماعات از كنند مجبور را دولت ناامنْي بعنوان

/٢٨٨ ص مصدق, تألمات و ت خاطرا ٧

٧`̀ شود/ تمام خارجي سياست بنفع مبارزه
بيگانه̀`@ بسياست مربوط چپ افراد بعضي ' ' از منظور ا@گر
كافي اندازة به حزب آن عليه سياسي اتهام انواع باشد, توده حزب
كه را, بيحجاب زنان به اسيدپاشي نبود نيازي و داشت وجود
دهد/ نسبت آن اعضاي به بود, اسWم فدائيان عWقة مورد فعاليت

شود؟ جلوگيري اجتماعات از ميخواست توده حزب و
اشارهاي بايد مصدق بود توده حزب كار واقعا ا@گر درهرحال,
به نميبيند 5زم اما ميكرد/@ باره اين در شهرباني گزارشهاي به
اسيدپاشي دربارة صديقي, غWمحسين كشورش, وزير @گزارشهاي
مصلحت, خاطر به را واقعيت دارد كه ميدانست كند/@ استناد
حوزه, و بازار در خشونت طرفدار اقلّيت با سرشاخنشدن يعني

ميكند/ 5پوشاني
حد اين تا ايران ملت اسطورهاي@ِ پيشواي روايت كه جايي
گرفتار و مليـ@مذهبي شخصيتي از باشد, مغشوش و سست
حاصل هم بازرگان داشت/@ بيشتري انتظار نميتوان رودربايستي
برگزاري در را سيدجوادي, حاج صدر احمد كشورش, وزير @كار
نتيجة با حكومت, شكل تعيين براي آشفتهاي دو@روزة همهپرسي

ميگيرد/ ناديده مثبت, رأي درصد ٩٨.٢ عجيب
از را جامعه و سياست صحنة و بود دولت رئيس كه رند آدمي
بعد مدتي شمردند؟ رأي نشستند داشت باور واقعا ميديد با5

انتخابات دربارة آزادي, نهضت ارگان @ميزان, روزنامة @گزارشهاي
باشد/ كرده باور بود بعيد ميداد نشان اسWمي شوراي اول مجلس
ميدان از براي اقدامي هر كه بود @`̀ 'چپيها ' خطر دلمشغول چنان

ميرسيد/ خداپسندانه نظرش به آنها بهدركردن
و آزاد عمومي انتخابات و باوركردني نتايجي با همهپرسي
اينكه دارد/@ امكان ليبرال دموكراسي در فقط و فقط عاد5نه
براي نيست, يا هست انساني شّر, يا است خير ليبرال دموكراسي
در است/@ ديگري بحث نه, يا دارد فايده يكسان به كشورها همة
همهپرسي نتيجة بيان, آزادي و واقعي قواي موازنة بدون حال, هر
حسين, صدام عراق مبارك, و سادات مصر كه است همان 5جرم
به فعلي رژيم و D٤١ بهمن ,٣٢ Gمرداد سابق رژيم تحت ايران و
به نوسان در آراي ثبت يعني واقعي همهپرسي@ِ ميدهند/@ دست
حقيقت كشف درصدي/@ پنجاه حدودا نظر@ِ دو از يكي سود
عاّمة از نظرخواهي نتيجة نه است, فلسفه اهل شغل متعالي

مردم/

افكار فشار زير كه بود كساني جمله از بازرگان اينها, تمام با
اعتقاد آن به كه اصولي از و نميكنند عوض را حرفشان عمومي
نمينشينند/ عقب مWحظه به بنا يا هراس روي از صرفا دارند
ثابتقدمبودن, استقامت, باشد صحيحتر شايد را روحيهاي چنين

سازشكاري/ تا بخوانيم لجاج يا خودرأيي @كلهشّقي,
به@كرسي براي حاضرند كه اصوليوني بهاصطWح با قياس در
مدام اما بريزند خونها خويش مطلق حق@ِ حرف نشاندن
لقب بازرگان به ميكنند, هم سر مصلحتانديشانه توجيهاتي
مشكل اما باشد, نامنصفانه و غيرمنطقي شايد دادهاند/@ سازشكار

كرد/ سرزنش را مخالفانش فقط بتوان
مهرآباد, فرودگاه در اسلحه@كشي اتهام به كه منتظري محمد
ميگفتند كه چمداني بيرونبردن و كشور از غيرقانوني خروج
با و علنا بود تعقيب تحت است دولتي محرمانة اسناد حاوي
به وابسته موقت دولت كل و بازرگان ميكرد اعWم صراحت
ميرشمس ميديد كه بازرگان صهيونيسماند/@ و امپرياليسم
مسّلح ياغي يك بازداشت به قادر تهران, دادستان شهشهاني,
و است نشده فراموش هنوز مهرآباد فرودگاه 'واقعة ' گفت: نيست

`̀ مينالند/ و ناراحتند همه
نكردند/ او به كمكي هم بازرگان ايدئولوژيك همراهان اما
تنها نه ميخوانند مليـ@مذهبي را خود كه گروههايي تمام تقريبا
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از اتهامهايي با ـــ پرداختند او با مقابله به بلكه كشيدند كنار او از
موجود وضع حفظ طرفدار نيست, ضدامپرياليست كه دست اين
ناديده@گرفتن قيمت به ميدهد, نا بوي اسWم از تعبيرش است,
بختيار است, ساخته ديانت اصحاب با بنيانكن انقWب ضرورت
ِسّر و َسر شاه تيمسارهاي با داده, فراري بازرگان̀` مرز '@از ' را

ديگر/ بسياري و دارد,
چندان كار نتيجة ميخاستند بر او از دفاع به هم ا@گر شايد
كه ميكرد تشبيه فولكسوا@گني به را خودش نميبود/@ متفاوت
در ميكنند ادعا رسمي تبليغات در شود/@ بولدوزر نميتواند
واقعيت حرف اين كرد/@ استعفا آمريكا سفارت اشغال به اعتراض

ندارد/
به مخالف و مؤسسان مجلس تشكيل طرفدار ابتدا از بازرگان
ديد كه زماني بعدا اما بود اساسي قانون پيشنويس رفراندمگذاشتن
و شد پشيمان است افتاده ديگر خطي در پيشنويس بررسي مجلس
از بيش روز هر كند/@ منحل را آن آورد فشار خميني lآيتا به
يكسره وقتي بكشد/@ كنار و كند رها بايد كه ميشد متقاعد پيش
اشغال خبر و گرفتند كناره@گيري به قطعي تصميم شدند, نااميد
سرپوش براي برنامهريزيشده هياهويي كه را, آمريكا سفارت
شنيدند/ قم راه در اتومبيل راديوي از بود, او استعفاي بر @گذاشتن
تصويب به استعفا سفارت اشغال از قبل 'روز ' مينويسد:
انقWب شوراي به آن از پيش هفته دو و بود رسيده دولت هيئت
انتصاب, دوم ماه همان از موّقت دولت بود/@/@/@/@ شده @گزارش
و بينظميها قبول عدم و مسئوليت وا@گذاري براي را خود آمادگي
قدرت تحويل و استعفا براي @/ @/ @/ بود/@ كرده اعWم دخالتها
وجود افشا@گري و بهانه@گيري يا توطئه و نقشه به نياز @كمترين

/٩٥ ص حركت, دو در ايران انق�ب ٨

٨@`̀ نداشت/
كه كرد سرزنش را بازرگان بار يك گرچه خميني lآيتا
فقط گفت ابتدا از و نميكرد حمله صريح و تند ,@`̀ آقا 'ضعيفيد '
سياستي دارد: قبول فكرياش, همراهان از فارغ را, او خود
مهندس/ نگهداشتن حاشيه در و محدودكردن براي محترمانه
جلب براي ويتريني بهعنوان موقتا را او كه بود ملتفت بازرگان
باشد؟ دولت يكتنه ميتواند كسي چه وگرنه ميخواهند, خWيق

او رفقايش حتي كه بود زده سركوفت بختيار به پيشتر lآيتا
غير دسِت از 'همه 'G را سعدي مصرع اما كردهاند/@ رها را
چنين سهو يا عمد به D@`̀ فرياد خويشتن دسِت از سعدي مينالند.
بازرگان/ به كنايهاي ـــ `̀ فرياد دوستان دست از 'سعدي ' خواند:
ارباب تحّمل همراهانش بسياري از كمتر بازرگان واقع در اما

بدهد/ آنها رياست به تن كه رسد چه تا داشت, عمائم

همراهان حذف براي راحل امام كه مصلحتانديشانه توجيهي
`̀ است/ اشخاص فعلي حال 'ميزاْن ' بود: اين داد ارائه بازرگان
است ممكن حا5 بوده ما تأييد مورد زماني ا@گر حتي كسي يعني
مصلحِت و نه; هميشگي دوستان@ِ اما داريم ابدي دشمنان ما نباشد;
و رسيده پايان به مصرفشان تاريخ كساني چه ميكند تعيين وقْت
معيار بهعنوان اشخاص̀`@, فعلي 'حال ' دورانداختنياند/@
هرگز بوده طرفي آن پيشتر كه كسي نبود/@ دوسويه صWحيت,
براي فقط فيلتر اين بگذارد/@ فاتحان لژ به پا يافت نخواهد اجازه

همانند گفتند رجائي محمدعلي به هوايي پايگاهي نظاميان كه بار يك ٩

صريحا اسZم نخستوزير پيوستهاند, حق سپاه به رياحي ُحّرِ
چيزي دريافت انتظار تنها نه حقطلبياش برابر در ُحّر كرد حاليشان

داد/ هم را جانش بلكه نداشت

٩
است/ حذف

كه كساني از تشكر پيام در خميني lآيتا ,٥٦ سال در
داد اندزر بودند گفته تسليت را مصطفي فرزندش درگذشت
داشته را باايمان درسخواندههاي هواي است بهتر علما طايفة
در كه هستند اينها چون كند, رفتار مWيمت به آنها با و باشد
درسخواندههاي از منظور كرد/@ خواهند اداره را مملكت آينده
جايي ايران جامعة در بازرگان زيرا نبود بازرگان مهدي باايمان,
او به مؤمنان از كسي كه رسد چه تا داشت, علني انتقاد وراي
روحانيون از تن چند و چهل كه بود شريعتي علي منظور, بتازد/@
حرمتي از كه بازرگان كار آخِر ا@گر بودند/@ داده اعWميه او عليه
را فاني داِر كه بود نيكبخت شريعتي پس شد, اين بود برخوردار
تبعيد به ديگر بار و بخورد محكمي پسگردني آنكه از پيش

گفت/ وداع شود پرتاب
وزارت براي را بازرگان وقتي مصدق ميكند روايت آدميت
بابا اين گفت كردند پيشنهاد Dامروزي پرورش و Gآموزش فرهنگ
به عوض در را او كند/@ دخترمدرسهايها سر چادر است بلد فقط
ترموديناميكيـ معلومات تا گماشت تهران آب سازمان رياست
كند/ پياده نجاسات و طهارات و ر ـُ ك آب مبحث در را فقهياش
چادر با تنها نه دادند, بازرگان دست به را دولت تمام وقتي بعدها
چنان شكستي فقها و فقه از بلكه نبود, موافق كردن كسي سِر
كرد آنچه هر از پشيمان را جهان شايد كه خورد عبرتآموز

باشد/ گفته ترك
شايد باشد مانده باقي او از منتشرنشده يادداشتهايي ا@گر
از دهد, دست به دوره آن در فكرش طرز از دقيقتر تصويري

نوشت: استعفا از پس ماه يك كه نامهاي براي توضيحي جمله

http://mghaed.com/essays/farewell/signor_f_humanite.2.htm#bazargan
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الرحمنالرحيم Tبسما
پهلوي محمدرضا آقاي سابق اعليحضرت

هر ميكنم فكر است بوده تلخ كه صراحتديدهايد من از هميشه ا@گر
نّيت حسن و صداقت از خالي گفتارم كه است شده روشن نيز دفعه
پيشنهادي ميخواهم هم حا2 است/@ آمده در آب از درست و نبوده,
و شـما جمله از و همه براي بزرگ خير خدا خواست به كه بدهم
و حاضر وحشتنا@ك وضع برابر در داشت/@ خواهد دنيا دو در شهبانو
سرسختي و آمريكا سفارت اعضا گروگانگيري كه 2ينحلي مسأله
كه ميرود و است آورده بوجود شما استرداد سر بر دعوي طرفين
ژست يك بياييد شود مرگكشيده و آتش به عالمي نخواسته خداي
بـه مراجعت اع�م دهيد: انجام ساده حال عين در و تاريخي عالي
نـجات كـليد بـنماييد, محا@كمه در خود دفاع و حضور براي ايران
و وجدانتان آزادي همچنين و بينالملل كور گره بازشدن و مملكت
و هموطنان خاطر به است/@ شما بدست حاضر وحشت از خروج
هميشه كه شريعت به و آنان به خدمتگزاري و دوستي اثبات براي
گـروگانها بكـنيد/@ هم بيدرنگ و بكنيد را كار اين بودهايد مدعي
را شـاه دولتشـان نميگذارنـد كه آمريكا مردم شد, خواهند آزاد
هرگونه و ايران به حمله شد/@ خواهند خ�ص و راضي بدهد تحويل
نگراني از آسيا و اروپا ميشود/@ مرتفع احتمالي مصائب و مشك�ت
بينظيري خدمت افتخار و جهاني شهرت با2خره و ميآيند بيرون
چه ميخريد/@ بود خواهد آينده براي آبرويي و گذشته از كفارهاي @كه
در باشد/@ داشته شما محكوميت در و دلها بر تاثير عمل همين بسا
گذشت اخذ براي كوشا و تخفيف تقاضاي در پيشقدم من حال هر
اين كرد/@ خواهند وساطت چنين نيز كشورها روساي بود/@ خواهم
وضع مردانه شهامت چنين از خودداري صورت در كه بدانيد هم را
برگرديد/@ سلطنت به و س�مت به كه نيست طوري دنيا و ايران مردم
عـرض كـه است هـمان راهحـل خوشعاقبتترين و عاق�نهترين
روي به را سعادت و توبه دِر و است ارحمالراحمين خداوند @كردم,

است/ گذاشته باز بندگان
بازرگان مهدي

١٣٥٨ ماه آذر نهم تهران

آزادي نهضت عليه خميني lآيتا به منتسب متني اصالت در
اما @/ @Dباشد سيداحمد كار ميرود گمان Gو است ترديد جاي
شاه يعني ,@`̀ ساده حال عين در و تاريخي عالي ژست 'يك ' پيشنهاد
براي باشد دليلي ميتواند كند, خلخالي تسليم را خودش برگردد
هويدا براي بود نتوانسته كه نويسندهاش تشخيص قدرت در ترديد
يارانش منظور باب در سؤالي و دهد, ترتيب متعارف محا@كمهاي

كردهاند/ منتشر را متن اين @كه
معاف شخصي اهانِت و تعرض از عمر باقيماندة سالهاي در
ماليده عاميانه, بهاصطWح مجموعا, و نهايتا ميدانست ماند/@

نميشود/ جبران راهانداختن دعوا با تاريخي ماليدگي@ِ و است
مقامها به سرگشاده نامهاي در ٦٩ سال در همفكرانش وقتي
اسWمي حكومت شود, تصحيح ٦٠ دهة مسير كردند توصيه
بپردازد, دهساله خرابيهاي ترميم به و كند رها را ماجراجويي
شكنجه زير و انفرادي در كشيدند, ُصWّبه به را متجاسران
شوند خرد روحا و جسما تا كردند ُپر اعترافات فيلم و انداختند

نوشت: بعدها نامه امضا@كنندگان از يكي نكشند/@ ُنُطق ديگر و

كردم/@/@/@ [@بازجو]@ حاجآقا تسليم را خود خدا, جاي به آنكه از بعد
خدايا بود: اين سلول كنج در خدا درگاه به استغاثههايم و دعا تمام
بـراي كـه كـرد خـطور ذهنم به فكر اين بار يك وقتي بده! نجاتم
از را فكـر آن ب�فاصله كنم, دعا ايمان و حق راه در خود استقرار

�١٣٨٢ فردا, اميد %انتشارات اعتراف يك داستان بهبهاني, فرهاد دكتر ١٠
/٢٥٢ ص

باشد!١٠ آزاديم در تأخير دعايي چنين نتيجة ترسيدم و راندم خود

عمل در بازرگان قرآنيـ@ترموديناميكي@ِ بحث آزگار سال چهل
و َاعمال و افكار از بيرون پيشيني حقيقتي كه رسيد نتيجه اين به
حرف بخواهد چنانچه خداوند و ندارد, وجود آدميان روابط
بتاباند سياه دلهاي به حقيقت از انواري و بنشاند كرسي به حّقي
اين براي و بدارد معاف سياهچال از را فاني بندگان است بهتر

زجركشيدناند/ داوطلب كه كند استفاده قّديساني از منظور
مفيد ديگر دنياي براي است ممكن دين گرفت نتيجه حسرت با
ادباي بيان به آمد/@ سيل كرديم, دعا باران براي گفت و باشد,
كتابهاي در شست/@ آب به ديرين درس الواح و اوراق قديم,
و فيزيك مباحث با را الهي ارادة و دين بود كوشيده قديميترش
روايت و حديث از دهد/@ توضيح ماّده و انرژي تبديل و شيمي
اما ميگذاشت/@ منبر و حوزه اهل براي را آن و ميكرد پرهيز

يافت/ آيهاي ميتوان نيز كاري هر ندادن يا دادن انجام براي
از پر آشكارا كه حركت دو در ايران انق&ب كتابش, آخرين
يكي از پس است سانسور تحميلي@ِ وصلهپينة و حذف و بريدگي
جنبشي دارند توجه كه بود آدمهايي از شد/@ توقيف چاپ دو
فرو رژيمش و رفت او وقتي و كرد فوران شاه عليه @گسترده
گذاشتند را جنبش كل اسم شدند برنده كه كساني ريخت,

نميبرد/ كار به را اين كتابش عنوان براي @`̀ اسWمي/ @انقWب ' '
به سبب همين به و مينوشت صريح و ميكرد صحبت صريح
ابسرواتور @نوول فرانسوي مجلة ٥٨ فروردين ميافتاد/@ دردسر
چاپ @آيندگان در آن ترجمة كه كرد منتشر او با مصاحبهاي متن

نوشت: دست با شخصي نامهاي در بازرگان شد/@
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آيندگان محترم روزنامة
آن ماه فروردين ٢٥ شمارة در ابسرواتور نوول مجلة از ترجمهاي
جـانب ايـن اظهارات با چنداني انطباق كه بود شده درج روزنامه
آقايان و كميتهها گردانندگان تميز عدم از كه آنجا جمله از نداشت/@

آيتاTالعظميى حضرت به كه اشتباهي يا است/@ كرده صحبت علما
ميدهد/ نسبت توده حزب دوجانبة نقش به و خميني

چـند مكـالمة يك از چگـونه نامبرده مجلة نفهميدم درهرحال
ايـنكه جـز است, آورده در مطلب همه اين @[,@] عجله با دقيقهاي@ِ
اروپا امروزي رايج افكار انعكاس و خبرنگار شخصي استنباطهاي

باشد/ شده داده آن در
پاريس تلويزيون با ثبتشدهاي مصاحبههاي نوروز عيد از بعد
پيامهاي همچنين و دارد بيشتري صحبت كه داشتم فرانسه راديو و

خودمان/ راديوتلويزيون در بار چند ماهي
بازرگان,@٥٨.١.٢٦ مهدي

خود بر را اصلي عنوان و بود شده ترجمه دقت با مصاحبه
خبرنگار به هميشگي صراحت با را دلش حرف بازرگان داشت/@
شده ُكفريتر او دست از @`̀ علما '@آقايان ' كه حا5 و بود زده فرنگي
براي آنچه نبود صWح ميگفت و ميانداخت با5 شانه بودند
كه حرفهايي ميكند تعجب و شود, بازگو داخل در گفته خارجه
چطور است زده عجله̀`@ با و دقيقهاي چند مكالمة 'يك ' طي

شود/ مطلب همه اين ميتواند
به مطلب اصل لوثكردن براي نميگيرد, پس را حرفش اما
نيش استعمار قلمبهمزدهاي به نميشود, متوسل افتراآميز @گلههاي
خبر "تكذيب عنوان ادارهجاتيها عادت به و نميزند كنايه و

نميگذارد/ توضيحش روي آيندگان"

عكسهاي و فيلمها در كه قهوهاي چهارخانة تنگ @كتوشلوار
سن به مردي براي دارد تن به نخستوزيري حكم دريافت مراسم
وضع و سر از بهتر كمي فقط ـــ مينمايد نامناسب او موقعيت و
فني دانشكدة كWس سر لباسي چنين با رجائي/@ محمدعلي
خلعت اعطاي بگويد تا بود پوشيده عمدا را لباس آن يا ميرفت؟

نميگيرد؟ جدي را lآيتا يك سوي از صدارت

پسرهاي ميبينيم زمان آن خبري@ِ فيلمهاي در و بود روز ُمد
سفارت اشغال حال در و خيابانها در مسلسلبهدست جوان@ِ
ايران دارند/@ تن به تنگ كمر و باريك شانة با كتهايي آمريكا
چسبان كتوشلوار با جوانهايي كه باشد دنيا كشور تنها شايد
مشاوري محافظه@كارش نخستوزير و بودهاند انقWبيگري سرگرم
خوشدوخت رسمي@ِ تيرة لباس دست يك بگويد او به نداشت

كند/ تهيه
تلويزيون در محترمانهتر پوششي با آن از پس درهرحال,
اهورايي, ُازگلآباد در است: باقي مشكل اصل اما ميشد/@ ظاهر
زيباييشناسي ظرايف متوجه و ميروند با5 نردبان از تا آدمها
ميگيرند/ را جايشان جديد ُازگلهايي و ميكنند سقوط ميشوند

`̀ بينوايي/ نواي و 'ماييم ' همچنان و

زماني نميكرد/@ پنهان را گزندهاش تحقير و بود حاضرجواب
گفت: كشيدند/@ ُرَخش به را امام خط يزد در او سخنراني حين
البته منظورش داد توضيح بعدا و است̀`@ من جيب در امام 'خط '
lآيتا نفع به وقتي و است/@ نخستوزيري فرمان دستخط
با دادند, شعار بعدي فقيه ولّيِ بهعنوان منتظري حسينعلي
به نوبت كه كند عمر بهقدري امام lانشاءا گفت خونسردي

نرسد/ ايشان
روزگار ياد با نباشد بد شايد شده, مستجاب او دعاي كه حال
اريكه بر آنقدر و5يي نظام كنيم دعا فشلشدگياش محنتباِر
و اصWحطلب و او خوِد پيروان استيWي به نوبت كه بماند
اينها همة زماني و نرسد, هم اهليشده ِ@lحزبا و ديني نوانديش

كنند/ مشاركت مملكت ادارة در ميآورند كه رأيي اندازة به
سرزمين, اين در رفت/@ جهان از دلشكسته و نوميد نيز او
حكومتكننده, است: همه تقدير انگار راه پايان در افسردگي

آن/ نتايج و ايمان از سرخورده مهندس@ِ و حكومتشونده
قائد محمد

editor@lawhmag.com
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