
 

   ۵ -افسانه ما

   هایآغاز سلطه کودتاچ
  یشکنجه افسران توده ا

   فروتن-غ 
  

 تي تهران وجود داشت و فعالی نظامیمحوطه فرماندار  دریشترين روزها جنب و جوش بيا
پ، ي جیادتريشده بود و تعداد ز افسران و کارمندانش دو برابر.  شدی میدتري شدیها

س ستاد ياق رئتا  دریول. آنجا گرد هم آمده بود در ن سربازيم و همچني سیکلت، بيموتورس
 آرامش ،داخل قفل شده بود  شد و درش ازیله چند نگهبان مسلسل به دست حفاظت ميکه بوس
 آن سه جلد ی که رویزي پشت م- و مبصری امجد-نفر سرهنگ دو.  حکمفرما بودیمنحوس

د و دو چراغ ي کاغذ سفیار دو خودکار و مقد،آن د رمزي، صورت الفباء و کلیدفترچه مثلثات
 با هم یخسته شده بودند، ضمن صرف چا کار  قرارداشت، نشسته بودند و چون ازیزيروم

  . کردندیصحبت م
  

و " .اومد جونمونو به لب رسوند تا به مقر: "  گفتیخته اي لجام گسیشاد  بایسرهنگ امجد
  ."نرفت درارزش داشت زحماتمون ه: "ن جواب دادي چرکیشخنديبا ن سرهنگ مبصر

. بردم ها و شگردها رو به کار تمام فوت و فن. م نبودي مستقیچ صراطيبه ه: " گفتیامجد
و   دونه شتری ساربونه، میعل اگر: " و مبصرجواب داد. " دستمون بره  نمونده بود ازیزيچ

  ."کجا بخوابونه
 که یستي لیول. نصف دفترچه ها کشف نشده بود هنوز. شدند ت مشغول کاريو دوباره با جد

  : ه شده و شامليموقع ته تا آن
کشف همچنان ادامه  ش ازده صفحه بزرگ شده بود و کاري ب، درجه و رسته بود- شهرت-اسم

  .داشت
  

ارسطو برود حوادث تاسف آور و ناراحت کننده  دارينتوانسته بود به د روزي که فیدوهفته ا
 که یليخ، چون اتوموبيرچرخ تا. وستي پیهم و با سرعت به وقوع م  پشت سریاديز

 شد جلو حرکتش را ی نمیله ايچ وسيده، دوربرداشته بود و با هي ترمزش بریب تنديدرش
ورش عده ي آورد و با هری به ساحل حمله میکري شده بود و امواج کوه پیا توفانيدر. گرفت

ه کام  اورا بیروزمنتظر بود تا موجي برد و فیانوس مينان را با خود به اقي ازساحل نشیا
ال ي درتالش بود تا به خیل کودکانه ايم امواج شود با مي خواست تسلی چون نمیکشد ول

زند به ي ری که آب در غربال می بدهد، درست مثل کسانیخودش به اوضاع سرو صورت
 یهدف م یق، بيوانگاه غريکدست دي زد و تالشش به حرکت ی دست میحاصل ی بیکارها

.  شدی درکارها حس میه هم خورده بود و هرج و مرج مبهم حزب بیکپارچگيو  ماند، نظم 
اوضاع  خبراز یا درمرزها بي درشهرستانها و یشتر افراد سازمان نظاميبا نصف بيتقر

. ا اطالع نداشتنديت قضايفي و کم تهران هم ازکمي مقیشتراعضايسرگرم کارشان بودند و ب
دادها گذاشته شوند و يان روي درجر داد تا سربازان حاضربه کارحزبیاجازه نم"  یرازدار"

.  الزم بودی جنگ زرگرین سپاه برايا ايگو.  خواسته شودیازآنان دراداره امورراهنمائ
کشنبه به ياو قبل ازظهر. ربودين رکود و رخوت تالش ارسطو چشم گيدربحبوحه ا

شکنجه و  ر فشاريران زيئت دبيه: قش اطالع دادي دردناک به رفیسربازخانه آمد و با تاسف
 یبعد  گفتن خبریو برا."   لو رفتهینفر ٣٠٠ست يک لي هستند و ازقرارمعلوم یديشد

  :ش مرتعش گشتيشد و صدا چشمانش قرمز
  :و ادامه داد. " شکنجه کشته اند ري را هم زیسرهنگ محمدعل



 

له يقرار است وس. ف کرده امي شدن ازحزب کسب تکلی مخفیداده و برا رييم را تغيمن جا
 ٩تو فردا شب ساعت .  بدهندی من دستوراتی شدن و محل اختفایمد درمورد مخفسروان اح

  ."ايبا سروان احمد به منزل ما ب
  

همه  هم داشت و  و دریافه عصبانيشه قي شهرتهران برخالف هم١٣٣٣ورماه يشانزدهم شهر
خ مبارزات و نهضت يتار ن روز دريا.  و ناراحت کننده بودیرعادي غیوضع  ازیحاک زيچ
 یها پادگان را از  افسر٣٠٠ک ينزد ن روزيا در.  استیان روزمشخصيبخش نظاميزادآ

  ازیبي عجی آنها دستپاچگیري دستگیمختلف ارتش عفلتا بازداشت کردند و ستاد ارتش برا
ه ي ازهم گسست و روحی ماندگان سازمان نظامیورش ارتباط باقين يا پس از. خود نشان داد

ماند يباق  ازیتک و توک.  دچارشدندیري همه گیجي و به گدي گردیشان دستخوش دگرگون
 داشته باشند و هم ی گرفتند تا هم قوت قلبی تماس میرنشده تهران با هم به شکليان دستگينظام
 یجه ميک نتي پس ازتبادل نظرهمه شان به یول. ندي نجات ازبن بست بجوی را براید راهيشا
ند يايبود تا ب و هرکس منتظر"  کندی را محکوم م خودسرانهی کارهایانظباط حزب: " دنديرس

روزنامه ها کم کم به حرف آمدند و دادستان ارتش سکوت را شکست و . رش کننديو دستگ
 دامن ارتش را آلوده بودند و ین افسران چون لکه ننگيا: " ...  اعالم داشتیدرمصاحبه ا

رقابل ين سازمان به حزب توده غيانتساب ا....... د با خون خود آنها شسته شودين لکه بايا
ش را گم کرده و مبادرت ين افسران دست و پاي ایري که از دستگیانکاراست و تنها دسته ا

من درادعا نامه  موارد استناد  ازیکي......   باشدیه کرده است حزب منحله ميبه صدوراعالم
هم ن گرگان یابچه  حضرت فرمودند که ازياعل........ ه ها ستين اعالمياشاره به هم

  .......دینگدار
ن اقدام دادستان ارتش ارائه ي کردند اولی مراجعه میرشدگان به دادستانيهرگاه کسان دستگ

انت خود يح به خي صریليان بود که با خط خودشان خي زندانی و بازپرسی بازجوئیبرگها
دند که بستگان  دایت خبرميف واقعيه مقدمات و تحرياعتراف کرده بودند و روزنامه ها با ته

 دارند و ی خود را نسبت به متهم ابراز می عدم بستگ،یدن اوراق بازپرسيد ان پس ازيزندان
 قول خواهران سروان دکترشکور  مخصوصا از. کنندی میاز اعمال آنها احساس شرمسار

  ." ستيگر برادر ما نيشکورد: " نوشته بودند
 ی برایوقت: "  اشغال کرده بودیري چشم گی عصرتهران جایروزنامه ها ن خبرهم دريا

 ی کل مراجعه می به ژاندارمری نظامین فرمانداريان ماموريريوز  سرگرد دکتریريدستگ
ان يري کشتن سرگرد وزیت کلتش را براي شود با عصبانی که ازماجرا مطلع میکنند ستوان
 یمنصرف من عمل يرا ازانجام ا  از کارمندان با خواهش و تمنا اویعده ا.  کندیآماده م

 را به اطاقش یرا قانون انجام خواهد داد و افسرعصبان ن کاري کنند که ایسازند و قانعش م
  ." برندیم

له ي کند وسی فرمانده اش اعتراض میاطان که به فحاشيفه خيوظ درپادگان باغشاه سرباز
 ی رویاپيرپي که سه تیدان مشق جلو سربازان و افسران با اسلحه کمريم سرهنگ صادق در

 ٢س رکن ين واقعه سرهنگ امجد رئيد و به دنبال اي آیپا درم  کند ازیک مينه او شليس
  :  دارد کهی اعالم می ضمن مصاحبه ای نظامیفرماندار

 یه انظباط درسربازخانه ها به شکل کامال محسوسي پای افسران توده ایريپس ازدستگ"
  ."محکم شده است

: دي گویراحت به افسران لشکرش م با صی نطقیه طيديد فرمانده پادگان جمشيپ مجيسرت
ردستان با يو با ز! د دزد باشنديافسران لشکرمن همه با!  خواهمیمن افسرمهربان و پاک نم"

ردستان يگر مدارا نسبت به زيد. ط سربازخانه است رفتارکننديسته محي که شایخوشونت
  ." اثرسازندیند انضباط را ب خواستی بود که میها کار افسران توده اين کثافتگاريا! موقوف

  



 

  :".... کندی میسرهنگ صادق درباشگاه پادگان باغشاه  سخنران
ه ين وجه نتبيدتري را با شدین عمل خالفين پس کوچکتري خوب؟ ازایپس ک. زبانم الل شاه بد

  !رباران کنندين افسران را تي دهم همه ایخواهم کرد و قول م
 مرداد ٢٨شتراز واقعه ي بیزکشف سازمان نظاممن ا: " دي گویکان خود ميشاه به نزد
  ".خوشحالم

ان همه دربهت و ي نظام. شدیده ميعه شکنجه کردن افسران بازداشت شده همه جا شنيشا
را گرفته  چند نفر: " ن سئوالها مطرح بودي همه شان ای آشکارفرو رفته بودند و برایالتهاب

 ادامه خواهد یرتا کيربگين بگي دهد؟ ای چه آنها را شکنجه می برا واند؟ چرا گرفته اند
  " داشت؟

 نداشتند ترس فرا گرفته بود چون معتقد شده یاست کاريهن پرست را هم که با سيافسران م
  ".رکنندي خواهند همه شان را دستگیکودتاگران م" بودند که 

  
.  حاضرشده بودندی مهمی استماع سخنرانیبرا تخت طبق دستوريعصردوشنبه افسران پا

چند بلند گو .  شدیک گروهان دژبان محاصره محافظت ميله ي وسیدانشکده افسر  تاتریفآم
 که خارج عمارت ی سخنرانها را بگوش کسانیدرخارج ازساختمان نصب شده بود تا صدا

 بند و بارعده ی بیز، شاديدو قسمت کامال مشخص و متما آتمسفرسالن از. مانده بودند برساند
.  معروف ارتش سخن گفتندیل شده بود سه نفرازامرايگر، تشکيد ید عده اي و تاثرشدیا

ن افسران به شاه مملکت يا: " ..... ان گفتيس ستاد ارتش عربده جوي رئچيرباتمانقلسرلشک
. د شدي نخواهیم شما راضيم ازگناه آنان صرفنظرکنيو حاال اگرما هم بخواه.... انت کردنديخ
انت ين است خي زمین شاهان روياست و جوانترين خلبان دني به شاه که بهتر،ستيف نيح

ابتدا چند نامه را که . بون رفتي تهران پشت تریفرماندارنظام موريتپ يپس ازاو سرت!" کرد؟
رشدگان به دست آمده بود خواند و ادامه داد ما دو ي شد و ازمنزل دستگیمدرک جرم حساب م

دن ي به ناخن کندن دندان کشیازيگر نيم و ديون کتاب و هفت چمدان مدرک دردست داريکام
اعتراف  رقابل انکار چاره جزين مدرک غيا ست و بازداشت شدگان در برابريو شالق زدن ن

  ."ندارند
بون ي را با خود پشت تریاو قرآن. ن سخنران جلسه بوديدادستان ارتش آخر آزمودهپ يسرت
ن ين، عرف و موازيقوانرشدگان برابرمقررات، ين قرآن قسم که با دستگيبه ا: " ..... برد
 به آنها نشده ین آزاري و کمترین اهانتي شود و تا کنون کوچکتری رفتارمی و انسانیاخالق
 به ی و مانعیچ اشکالي هیماست و بازپرسان ب اري دراختی سازمان نظامینيکارگز. است

  ." دهندیکارخود ادامه م
دند و ي شاهنشاه هورا کشیمتن امرا به سالير و اين سه امي این سالمتيو درخاتمه حاضر

ن يهمزمان با ا. افتي بدهد خاتمه ی آنکه به سئوال افسران جواب قانع کننده ایجلسه ب
 ی بود که ستاد ارتش طیارمحرمانه اي دستور بسیاول: زانجام شديگرنيانات دو اقدام ديجر

 واحدها به .... لغو شودیمرخص: " ....  ابالغ کردی نظامی به فرماندهان عالیبخشنامه ا
د تا حزب منحله نتواند با ي حاضرداشته باشیاتيچند طرح عمل.... نديحال آماده باش در آ

و ..... انه خود را انجام دهد ي جوی اقدامات خطرناک و تالفی نظامیر کردن واحدهايغافلگ
 اش ی بود که خشونت و وقاحت فطریجمال امام ی و پرسرو صدای نطق جنجالیدوم

 از ک مويان حل مسئله نفت ياگردرجر: " .... راد کردي ای ملیبون مجلس شورايازپشت تر
  ."مي کنی م را قتل و عامیاسيان سيتمام زندان امورکم شود یايسراول

نقدرگرم ياست ايبازار س.  پرمعنا و ترساننده بودیليخ" کشف مهم" ن حرفها درآستانه فاجعه يا
د جان کالم و يشا:  گفتندیده شد و مردم به خود ميشده بود که گفتگوها به کوچه و بازارکش

 مملکت را یاسيط سيتب نفت مح! اه نهفته استي سین سروصداها درطالي همه ایاصل سر
اد ين بو و فريد و همي رسیاه و بد بو ازهمه جا به گوش ميع سين ماي ایاليفراگرفته بود واو



 

سف آورآن و وطنپرستان را افسرده  تای بود که تراژدیمونيش درآمد آهنگ ناهنجار و ناميپ
ن يوم برخود داشت مست کرده بود و اي را که نام کنسرسی نفت شرکتیبو.  کردیو دلمرده م
آنان .  خواستندی می قطور نفت قربانی سرچاهها و جلو لوله های براین الملليقره مستان ب

 ی میاهرنگيآورسع سکرير و برکت ماي کردن شگون دارد و باعث خیمعتقد بودند که قربان
ستد يک لحظه ازحرکت بايان است و اگريکا درجريگردد که چون خون درعروق اروپا و آمر

ان بربرخود به ارث برده بودند ينيشي که ازپیده ايعق. م و متمدن خواهند مردين دو قاره عظيا
 انسان را جلو ین هر سال عده ايرين سنت دي حفظ  و زنده داشت ایو فرزندان خلف برا

ت ي صاحب نفت تربی را درکشورهای غضبهائ-رينکارمي ایدند و براي بری نفت سرمیاههاچ
ن کرده اند که يي تعیزه اي هرسرجای برایعني.  دهندی هم به آنها میکرده اند و دستمزد قابل

 یرو برکتيه پرخيره که مايا لي آن را به دالریک راس گوسفند است منتهيمتش معادل با يق
 پردازند امسال که سال اسب است قرعه به نام، یک ها و گاوصندوقهاست مبها، قلي جیبرا
ست چون ين به حزب منحله نيچکس مناسبتراز منسوبيان هم هين نظاميان افتاده است و بينظام

  . شوندی میا تر قربانيرين تراست و هم بيهم خونشان رنگ
  

د يست که دسته دسته باين ناي نظامی نگهداری برایمحل جادار و مناسب  قصر٢شماره زندان 
 ی گم کردن صدای که برایاستمداران نفتيهماهنگ با نعره س. به قربانگاه برده شوند

 ی هم به گوش می کند عربده سران نظامیمردم، گوشها را کرم! نفت! نفت! اعتراض، نفت
 یبرجا ه قرص و پايک اتحادي مطرود است و ما بدون یطرفياست  بيگرسيد: " ديرس

  ."ميريزم را بگيم و نه جلو نفوذ کمونيم استقالل خودمان را حفظ کني توانینه م" یتدافع"
  
 Important" کشف مهم"  پس ازتولد ی کمDefensive Pact" یمان دفاعيپ " یقلو

Discoveryعوارض یمان دفاعيگر کشف مهم و پيا به عبارت دي. ا آمدي ازهمان شکم به دن 
ب ين نوزادان عجي بود و نفت ما دراProblem of Petrol"مسئله نفت  " ی و فرعیتبع

افت و همه ي یصله ميمسئله نفت ف" حل" زداشت به نفع يهمه چ.  شدیالخلقه محسوب م
مسلم . ران بشودي سواحل جنوب اینهايرزمياچه ها متعفن و پرگاززي دریست فداي بایزميچ

 مستقرساختن یرا براحداکثراستفاده " کشف مهم" ازواقعه " وم نفتيکنسرس" بود که 
 کرد و ی او بودند میطانيالت شيشه و همه جا سد راه تماي که همی کسانیتش و سرکوبيحاکم

وطئه خواهند تن يان اي ازصدها قربانیکيهرکدام ...... امک، ارسطو وي، سیجعفر، محمدعل
 .شد
 

 نشده یبرآمدن او خ از  گذشت و هنوزیست آمده باشد مي بای که احمد میوقت قه ازيده دق
. ده بود منتظرانه دراطاقش نشسته بوديشان دورخود تني ازافکار پریله ايکه پ روزيف. بود
احمد . ان دادين انتظارتلخ پايد به اي کوبی که احمد آن را میبا آهنگ خاص  چکش دریصدا

 او منتظرنشد که . درد آلود صورتش را پوشانده بودیغبار مالل. دارشديدرآستانه اطاق پد
د و ي حزن زده اش جنبیده بود لبهاي که صبرش را بلعیشته ازآنجا دور شود و با عجله اگما

  :  گفتیبا حالت دردناک
 "IL est Perdu ) "گماشته رفت ادامه دادیو وقت). ازدست رفت :  
  ." پس ازمرگ بودمیمن حامل نوشدار و" 
 ازخود یس العمل نتوانست عکیرون جست وليشان خود بيپر روزبهت زده ازالک افکاريف

هفته قبل که درمورد  کي: "  نشست و دنباله صحبتش را گرفتی صندلیاحمد رو. نشان دهد
له من ي ساعت صبرکند تا وس۴٨ف کرده بود به او گفته بودند ي شدنش کسب تکلیمخف

هفته تمام  کي . نداشتی امنی که منزلش را عوض کرده بود جایارسطو با وجود. خبربدهند
"  شودیارسطو مخف" رگفتند يشب پس ازپنج روزتاخي د. شدمیقرار حاضرممن هرشب سر 



 

: خانمش گفت. من هم بالفاصله به منزلش رفتم.  کجا و چگونه مشخص نکردندیول
  .ختند و بردنشين به خانه ريعصرمامور

  
ز دارد دراطراف ي خورد و همه چینشانه ها اضمحالل درهمه جا به چشم م: " احمد ادامه داد

ک يربرازنده يتاخ  دارد پنج روزیاتيت حيکساعت اهمي که یطيدرشرا. زدي ریومما فر
  ."ستي نیالت انقالبيتشک

  
. انوس استيرحم اقيست که دستخوش امواج کور و ب ایقيه قايسازمان ما شب: " روزگفتيف

ق سازمان ما به شکل آبکش درآمده و يقا. م کردي شود ترمیک سوراخ کوچک را ميالبته 
 که حاکم است امکان یه آشفته و هرج و مرجي رود و با روحیرآب مي سرعت زدارد به

  ." است و فرصت هم از دست رفته استیم وضع منتفيترم
 خواهد یورق آن را به جائ ب باد هريرازه کتاب ما ازهم دررفته و عنقريبله، ش: " احمد گفت

  و بلند شد، ." افکند
  کجا؟: ديسروزپريف
  رم منزلي م-
  ؟یبکن که چه -
  ! !رم کنند يند دستگياينم تا بي بنش-
  

 کرد و تازه ی را زنده میش خاطره اي که هرگوشه آن برایاطاق. یروز ماند و اطاق خاليبازف
  .ن آنها خاطره احمد بوديتر
  

به " سرطان خون" ن يشرفت اي ساختن پفق متوی برایکمک ارسطو تالش فراواناحمد که با 
 کردن ی مخفیربراي ناپذی خستگیه تمام شب و روزبا کوششهفت کي که یاحمد. عمل آورد

دانه و با ي حاال نومیم دشمن شود ولي تسلیده نداشت به آساني که عقیاحمد. ديارسطو کوش
ند و يايند تا بيد رفت درخانه اش بنشي کشیتش پرده مي عصبانیرو  که بری ظاهریآرامش
اد احمد ي. د تا او را به مشهد بفرستديايربي که منتظربود مادرش ازمالیاحمد. رش کننديدستگ
 د و سراسري درمغز او جوشیرا رها نکرده بود که خاطره ارسطو مانند آتشفشان روزيهنوز ف

 که ی ای خالی صندلین اطاق آمده بود و رويکبار به ايارسطو فقط . وجودش را فرا گرفت
 بلند، یشانياه، پي سی موروزقراردارد نشسته بود و کالهش را دردست داشت،ي فیاکنون جلو

 براق و پرپشت رنگ سبزه و یها ليب س،د و محکمي سفی، دندانهای مشکیچشم و ابرو
.  نمود درنظراو مجسم شدیترم  فرو رفته بود کوتاهی درصندلیکوتاهش که مخصوصا وقتقد

دونن يخودشون م"  کند یش نشسته و دارد با او درد دل مين حاال جلو رويارسطو هم انگار
ابم ي دونن که درغیکنه، ميدم مي دونن که خطر تهدی هستم، میازده نفريته يه من عضو کمک

ن ي دونن که ماموریرورو کردن، مي خانمم را زی لباسهایرفتن منزلمو درکرمان گشتن و حت
بود   کنن، قراری می کردنم سهل انگارین درمخفي با وجود ا،بم هستنيبا سماجت درتعق

 ندارم خودمو هر طورباشه ینکه درتهران مقدوراتين، اگراجازه بدن با اروز به احمد خبربديد
 یوضع ما در....  کنمین مي شوند تامید مخفي که بای مخارج افسرانی کنم و حتی میمخف
  ."  و شکستمان موثرهیروزيپ قه دريک دقيم که يهست

  
بل را به  چهارشب ق٩ ساعت .ديرون پري اطاق بیروز به پرواز درآمد و ازفضايفکرف

 منزلش یده بود و او که در فاصله پنجاه متريک منزل ارسطو رسيخاطرآورد که با احمد نزد
د به ي پائی شده بود و اطراف خانه اش را می مخفیکيه داده و درتاري تکی بلندیمانير سيبه ت

مارستان ي اطراف بیها ابانيبه طرف کوچه مخالف که به ب ن دو افسريدن شبح ايمحض د



 

داخل کوچه  چراغ  ريش به زي رفقای وقتید به حرکت درآمد ولي رسی میختخوابهزارت
 ینکه برايرازه کار و اي شیدرخانه ارسطو صحبت ازگسستگ. رون آمديدند از اشتباه بيرس

 که احمد را به خانه ارسطو یتيهمان ن. ان آمدي امکان دارد، به می نظم چه کاریبرقرار
افت و قرارشد که يان ي پایزي غم انگیجگي نتی جلسه با ب گفتگویپس ازساعت. کشانده بود

 که - ارتباطشان را با هم و با بهمنیريروز تا روزدستگيل و فيارسطو، احمد، محمد اسماع
 شناختند تماس ی که میرنشده اي حفظ کنند، با افسران دستگ- شدی حساب میرابط حزب

ادش آمد که ارسطو ده يو باز .  کنندهي حزب پول تهیه ماليت بني تقویبرقرار سازند و برا
صداقت و . اگاهانديب الوقوع بيوجود خطرقر روز قبل به سربازخانه آمد تا او را از

 موهوم یزهايبد و به چيگران را بفريد. قت را بپوشاندي او مانع آن بود که حقی ذاتیخونگرم
 ی را به دنبال میگري فکردی شد و فکریرشته افکارتلخ و ناهنجاراو پاره نم. " دلخوش کند

  .....آورد
 و ی اداریها تيالت سه روزه چرخ فعاليروزچهارشنبه و تاسوعا بود و به مناسبت تعط

د يل ازشهي و تجلی، عزا داریستاده بود و همه جا را جنب و جوش مذهبي ازحرکت ایاجتماع
 دربرابر اران اوين و مقاومت شجاعانه او بستگان او و يکربال و بزرگذاشت روح پاک حس

ن، سالم بر عباس دالور، لعنت يسالم برحس: یصدا. غاصبان حکومت حق فرا گرفته بود
ن افکنده ي تهران طنیابانها يدرکوچه و خ....  و شمر وید، ننگ برخوليزين بر يه نفريبرمعاو
ل ين مظلوم در دست تجليا حسياه با شعاري سیده بودند و علمهايمردم لباس عزا پوش. بود

 رنگ ی پرچم آسمانین غلغله و ماتم همگانيان ايدرم. دان راه حق دراهتزاز بودي شهکنندگان
 ننگ و استبداد افراشته ی برحق برفراز کاخهایروزيه به عالمت پيدبن معاويزيحضرت ياعل

" شمربن ذوالجوشن" پ ي، سرت"اديداهللا زيعب" پ ي سرتیر چکمه هايبود و مدافعان حق درز
  . شدندیال ملگدم" یپ خوليسرت" و 
 
  


