
سیامک نادری .درآلبانیرجوی  تشکیالتاز  هنرمندانسمفونی جدایی    

وخودکشی و... زنان هنرمند ازتشکیالت ازپشت پرده ها، فرار مواردیوهنرمندان جدا شده عکسها و همراه با اسامی  

برای سمفونی جداشدن ازتشکیالت مجاهدین است. وارعابی ، پوشیبرعلیه اسماعیل وفا یغمایی سمفونی فحاشی کباده کشان رجوی  

نویسد؛ از ، از ضرورت هنر پایداری می«جوان هایموزیسین سخنی با»در فصل ششم کتاب  سمفونی مقاومت نوشته سیدی کاشانی)بابا( 

  جوان سخن می گوید... هایموزیسین او ب« ترین امیدها و آرمانهای بشریسمفونی مقاومت؛ موسیقی شریف»

وسایت موزیک سازمان مجاهدینروشنگری پشت پرده موزیسین های جوان   

، حتی دربرنامه تلویزیونی سیمای مقاومت به معرفی این چندین خواننده مجاهد وجود داشت« سایت موزیک اشرف»سال در پس ازسرنگونی صدام

 سایت پرداخته میشد.

 لینک ضمیمه است:

 فرداي ما،معرفي سایت موزیك اشرف
https://www.youtube.com/watch?v=rYUputblwJA 

 



 

سال سیاهپوش بود ۳صفحه هنرمندان اشرف وموسیقی مقاومت )موزیک اشرف( کالً ازسایت مجاهدین حذف شد، این صفحه بمّدت سه سال پیش 

(:ویک ترانه ازحبیب غراب درآن وجود داشت وتنها نام یک هنرمند وخواننده مجاهد درآن باقیمانده بود) روزبه ؟وموزیک خارجی  

 

 



 

سال پیش محتوای همه این سایت حذف شد، ورنگی سیاه پس زمینه سایت بود بدون اینکه حتی یک خواننده ازسازمان مجاهدین وجود داشته ۳از

موزیک اشرف مراجعه کردم، اما هم از شیربی یال ودم اشکم نیست. هنگامی که خواستم این مقاله را بنویسم به همان سایت هوسی  دیگرحتی باشد.

درصدهنرمندان سازمان مجاهدین، ۷۰و قبلی درصد خوانندگان ۹۰این سایت هم ازصحنه هستی موزیک ریزش کرده است وموجود نیست. زیرا 

شوند جاهدین جدا درآینده سازمان ازمواحتمال اینکه درآلبانی ازتشکیالت جدا شده اند ومهمتر اینکه خوانندگان دیگری که درتشکیالت هستند 

خودداری می کند.ازسیمای مقاومت پخش ترانه های آنها انتشارسایت واز  

درتهاجم دولت مالکی وابسته به والیت فقیه خامنه ایی به اشرف، مجروح ومصدوم شده اند، که ازتشکیالت جدا شده اند، بسیاری ازاین هنرمندان  

د، اما براساس تعهد، سوگندنامه، تجدید عهد و... که هرسال درچند نوبت توسط رجوی لیبرتی حضورداشتن۹۲روزه درسال  ۹۰دراعتصاب غذای 

ن دراشرف، لیبرتی وآلبانی ازاعضای سازمان گرفته می شد، همگان باید می نوشتند که مجاهد می مانیم ومجاهد می میریم ودرهمین تعهد جدا شد

را خیانت وزالوصفتی وازآن بعنوان  توسط شخص رجوی تحمیلی ودیکته شدهازتشکیالت سازمان مجاهدین وپشت پا زدن به این تعهد های 

درصد هنرمندان جداشده ازتشکیالت مجاهدین با رژیم جمهوری اسالمی ۹۸...، این درحالی است که شدمی برده پاگذاشتن برروی خون شهیدان نام 

هردلیل ازتشکیالت مجاهدین جدا می شود اتهام خیانت وبریدگی و زالوی ووالیت فقیه پلید آخوندی مرزبندی دارند. آیا می توان به هرکسی که به 

راستی چرا رجوی پس ازجداشدن افراد ازسازمان به آنها  ؟.نسبت داده ومورد لعن ونفرین ونفرت وکین قراردادخون شهیدان وحتی بدتراززالو...

ه ها وخائنان وزالو صفتان با چه اهدافی صورت می گیرد؟. چه پرداخت پول وهزینه زندگی به برید پول وهزینه ماهانه پرداخت می کند؟.

 اطالعاتی ازدرون تشکیالت... وجود دارد که رجوی راناگزیرچنین نقص اصولی می کند؟. آیا رجوی نمی داند که معنای این تف سرباال است؟.

ت  وخودکشی و...اسامی وعکسها هنرمندان جدا شده ومواردی ازپشت پرده ها، فرارزنان هنرمند ازتشکیال  

 محمد ملک)سجاد سپهری(

این جوان آینده خوبی دارد به  »گفته بود: اصیل موسیقی ونوازنده خواننده سپهری( )سجادخانم مرضیه بانوی آواز ایران درباره محمد ملک 
 هم (که همایون)العماره درقرارگاه۱۳۷۹ درسال بامن درصحبت خلق مجاهدین سازمان قدیمی ازاعضای یکی ازشهریارشاخص )نقل «اوبرسید.

 قراردارد(. درتشکیالت اکنون



 

 
 
 

 
 



 
 عاشورا مراسم خوانی نوحه درحال ۹۲ سال یغذا اعتصاب حالدر سپهری( ملک)سجاد محمد

 

 
 است. شده حذف ازسایت کامالا  اینک که خلق مجاهدین سازمان درسایت سپهری( ملک)سجاد محمد های ترانه لیست

 



 
 وپیش یافتم اواطالع شدن ازجدا شدند. و...حذف اشرف موزیک و مجاهدین های ازسایت سپهری( )سجادملک محمد ونام ها ترانه تمام ۹۶ درسال
 گرفتم. عکس ازسایت سریع او، آثار تمام کردن ازحذف

 

 
 

 
 
 



 
 

 نوحه مجاهد بمانم مجاهد بمیرم درلیبرتی 
https://www.youtube.com/watch?v=f34ERAtJ__0 

 سپهری( )سجادحمد ملک م
 

وکارکرد برای حفظ ترانه مجاهد بمانم مجاهد بمیرم!. دریوتیوپ، همین معنا  بلکه ،میشد اجرا محرم درماه بمیرم ومجاهد بمانم مجاهد نوحه تنها نه

 را دارد:اعضا وسوگند خوردن های تحمیلی 

 است( موجود دریوتیوپ عنوان همین با ).wmvبمیرم مجاهد بمانم مجاهد ترانه
 

 
 

 :سازمان مرکزی شورای اززنان -نظری نصرت

https://www.youtube.com/watch?v=-c2vz5Yp3Zc


  

 
 شد. حذف پیش سال۳ که خلق مجاهدین سازمان سایت – «اشرف درموزیک» او های وترانه نظری نصرت صفحه

 

 



 

 

 

 

جان باخت.۹۲شهریورسال ۱۰رژیم به اشرف درجنایتکارعکس برادرش امیرنظری که درحمله مزدوران بانصرت نظری دراعصاب غذا   

  سازمان مجاهدین فرارکرد.نصرت نظری درفرانسه ازتشکیالت 



 اعضای شورای مرکزی زنان وخواننده ترانه وسرود های سازمان درسیمای مقاومت درفرانسه از پایگاه سازمان فرارکرد.نصرت نظری از

ازتشکیالت مجاهدین فرارکردند.۱۳۹۷سال زنی بود که ۵جمله ازدرآلبانی هم سارا هفت برادران   

 وسنتی اصیل موسیقی خواننده -کردامیری پیمان
 

 
 

 
 

 با اتاق یک کنیم، می فراهم برایت بخواهی هرچی نشو، جدا ازسازمانتو »بود: گفته پیمان شدن جدا هنگام به رآلبانید شریف( ابریشمچی) مهدی
 شخصی )زندگیباشی دراختیارخودت و بده انجام خودت برای آنجا خواستی خودت وهرکاری باش همینجا ،کنم می تهیه برایت موزیک دستگاههای

 (.مجاهدین پایگاه درون اما
 
 پور: ایران انوشیروان 
 



 

 
 

 تنبور نواختن درحال اصیل موسیقی نوازنده انوشیروان
 

 خواننده(: )فرهاد تیموری مرتضی
 

  



  

 
 
 

  

 
 

 خواننده( )فرهاد تیموری مرتضی
 

 غراب: داود
 



 

 

 

 غراب داود
 

 ناجی ایمان نژاد - خواننده رپ



 

 

 ناجی ایمان نژاد خواننده رپ مجروح درحین انتقال بر روی برانکارد می گوید:» مینی بوس ازرویم رد شده«

 جهاد عبادی )موسیقی جاز(:

   

 



 جهاد عبادی )موسیقی جاز(

 یاسراکبری نسب:

 

 یاسر وسه تن دیگردراین تصویرازسازمان جدا شدند.

 

برادروی موسی اکبری نسب نیزازسازمان جدا شد. ) دراشرف خودکشی کرد(یاسراکبری نسب  

 زینب حسین نژاد- عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین



 

 

 مصاحبه زینب حسین نژاد با نشریه مجاهد:

 



 

 

 زینب حسین نژاد درآلبانی

دوماه پیش ازآنکه درمهرماه سال ۹۶ به آلمان بیایم، همراه با آقای تونی کارمند رمسای)اداره پناهجویان درتیرانا( به اداره پلیس برای گمشدن برگه 

تردد بعنوان پناهجویی رفتم. برگه خانمی با حجاب نیزدردست تونی بود، ویک عکس بی حجاب بر روی برگه قبلی که حجاب داشت کلیپس شده 

بود، ازروی برگه وعکس شناختم که زینب حسین نژاد است.خیلی خوشحال شدم زیرا عکس بدون حجاب معنای گسستن ازبند ها وبطورخاص 

 گسستن ازقاّلده های ایدئولوژیک رجوی بود. 



 حمید رضا صنوبری

 

خواننده -حمید رضا صنوبری  

 امیرعطا نیک نیا:

 

 امیرعطا نیک نیا- خواننده ونوازنده گیتار

 صادق ظهوری:

 



 

 صادق ظهوری- خواننده ترانه های کردی

 میری یکتا:

 

 میری یکتا - خواننده ترانه های شمالی و... ازاقوام آقای میری هنرپیشه کمدی سینمای ایران

 شهرام نصیری فرد:

 

 

 



    

 این فرد درآلبانی برای سازمان –۱۳۷۴خواننده ترانه های کردی و همچنین نوحه خوانی واززندانیان پروژه رفع ابهام درسال  شهرام نصیری فرد

همچنانکه سازمان ازکسانی که هزینه مالی میگیرند چنین خواسته ایی دارد تا درباره سایرجدا شدگان جاسوسی کرده وبه  مجاهدین جاسوسی میکرد.

 سازمان گزارش کنند. 

 شقایق:

 

 شقایق ) سنتورمی زند( ازمیان این ۴تن، فقط سه تارزن درسازمان مانده است

 محمد اخوان:



 

محمد اخوان- مجری برنامه فردای ما، برادرش درحمله مزدوران مالکی وخامنه یی به اشرف درسال ۹۲ جان باخت. پدروی مجتبی اخوان         

 نیزازمجاهدین جدا شد. سازمان با واگذاری مسئولیت مجری برنامه تلویزیونی فردای می خواست اورا درسازمان حفظ کند.    

  

 محمد وسعید درسن ۱۵سالگی به ارتش آزادیبخش پیوستند؟. عکس دیدار با مسعود ومریم رجوی درهمین ۱۵سالگی آنهاست. 

 فرید شاه کرمی- خواننده رپ و رقص

 

 



فرید شاه کرمی خواننده ترانه های رپ. اونیزدرکودکی همراه با خانواده پس ازسرنگونی صدام به سازمان پیوستند. وبهمراه پدر وتنی چند 

 ازاعضای خانواده ازسازمان مجاهدین جد اشدند.

 هستی شاه کرمی:

 

درسازمان مجاهدین حتّی ازکودکان۸-۹ نمی گذرند وآنها باید درتبلیغات هنری) خواندن ترانه ویا شعر ونمایش و...( شرکت کنند. هستی 

 در۱۷سالگی درسال ۱۳۹۶ ازتشکیالت جدا شد، پدروی نیزازسازمان جدا شده اما مادرش کماکان درتشکیالت است.

 حنیف درودیان:

 

 حنیف درودیان یکی ازمجریان فردای ما و بازیگر نمایشنامه ومیان پرده



 

 حنیف درودیان پس ازجدا شدن ازسازمان ازدواج کرد.

 محمد مسعودی )ابوذر(:

 



 

 محمد مسعودی )ابوذر( سمت چپ- نوازنده ضرب

 برات  ابودردا)برات صنایع(:

 

 برات  ابودردا)برات صنایع( درحال نواختن نی



 

 شمشیردردست رجوی ساخته برات ابودردا)برات صنایع( بود.

 سجودی:

 

 سجودی )نوازنده نی وفلود( - نفرسمت چپ. دربرنامه ویدئویی درباال سمت چپ عکس نوشته شده است »موزیک اشرف«

 سارا هفت برادران- اززنان شورای مرکزی سازمان مجاهدین:



 

 

 طبق معمول نام وعکسهای اوراپس ازجدا شدن درسایت مجاهدین حذف کرده اند.



 

  سارا هفت برادران - مجری برنامه فردای ما بهمراه پدر وخواهرش صبا که بدست جنایتکاران مالکی و رژیم والیت فقیه جان مظلومانه باخت.

 سهیل حائری: 

 

مجری برنامه فردای ما -سهیل حائری   

 علیرضا روستا:



 

 علیرضا روستا درحال نواختن نی – عکس ازنشریه مجاهد

 

 علیرضا روستا درمراسم شام غریبان درلیبرتی

 البرز جعفری:



 

 البرز جعفری- شاعر

 علیرضا حسنی:

 



 

 علیرضا حسنی - نوازنده گیتار وعضوگروه شباهنگ

 

 

نشریه مجاهد –وه شباهنگ  گر  

 

 



 

 گروه شباهنگ

 رضا زاهدی:

 

 رضا زاهدی- نوازنده 

 حنیف گل مریمی:

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 شدند جدا ازسازمان مریمی گل امین -مریمی گل رضا علی -مریمی گل برادرحنیف هرسه
 

 
 یوسف مایلی- بازیگرنمایشنامه

 سعید داوری:

 



اعضای مجاهدین دراشرف عنوان می شد( درگروه سرود. بیشترمیلیشیاها )نامی که برای فرزندان سعید داوری فرزند عباس داوری) رحمان( 

 درگروه سرود هم شرکت داشتند.

 

فردین( ازسازمان جدا شده اند. –هومن  –سه تن که با فلش قرمز مشخص شده اند)علیرضا   

 

 سوسن غالمی- عضو گروه موزیک ارتش آزادیبخش- طبل

 

درگروه کارسرودهای سازمان مجاهدین وارتش آزادیبخش جوانانی طعمه قدرت طلبی رجوی شدند و با فریب وعده کار، پول ،کیس پناهندگی اروپا 

 و زن وخوشگذارانی...به عراق و اشرف کشانده شده بودند، درگروه کارسرودها شرکت داشتند. به همین دلیل سازمان مجاهدین پس ازجدایی آنها

شده استفاده کنند...این معضلی است که سازمان تا همین اینک وامروزبا خروج  ازسازمان وتشکیالت دیگرنمی توانستند ازاین سرودهای ضبط

 وجدایی اعضا با آن مواجه است. بدلیل کثرت اسامی وعکسها همین یک چندنمونه کافیست: 

 شهرام بهادری



  

  

» فریب ونیرنگ به عراق آمده کشانده شدند. سرودشهرام بهادری ازراست نفر اول با برادرش شهرود اجازه دیدار باهم رادرتشکیالت نداشتند. با 

رامی خوانند.این رایت پستی رجوی است. سروده زندانی را می خوانند، اما خودشان درزندان اشرف ولیبرتی هم حق دیدار برادرش « رایت شرف

 شهرود را نداشت.

 یک نمونه ازعجز واستیصال رجوی

 محمد رضا مبینی:

 

اوازسازمان جدا شده وبه تیف رفت) محل جداشدگان نزد  ۱۳۸۲محمد رضا مبینی ترانه ها ی آذربایجانی می خواند. پس ازسرنگونی صدام درسال 

نیروهای امریکایی درکنارضلع شرقی اشرف(. پس ازمدتی بازهم ترانه های اودرمرکزما وسایرمراکزپخش میشد...، روزی من به جهانگیر) 

محمد رضا مبینی ازسازمان جدا شده وبه تیف رفته است، هرکسی که به تیف میرود اورا خائن می نامید که به »گفتم: ۶( فرمانده مقرپرویزکریمیان

جهانگیر « سمت ٰرژیم آخوندی و وزارت اطالعات رفته است و...، چرا هنوزهم ترانه های اورا فرهنگی مقر ازبلندگوهای محوطه پخش می کند؟

به من چشم دوخت، برای  وانتقامجویانه غضبناک با خبرهستم، واستیصال آنها را بازگویی می کنم،این موضوع ازمد رضا که من باشنیدن اسم مح

شورای رهبری و مردان فرمانده ازرفتن محمد رضا مبینی مطلع بودند واین ترانه های اورا که با صدای  زنان من عجیب بود که تمامی فرماندهان

پخش می شد را می شنیدند...اما به روی مبارک خود نمی آوردند، زیرا نمی خواستند کسی بفهمد که محمد رضا مبینی  ۶ه مرکزبلند درتمام محوط

. رجوی ازهرجدا شده ایی وعلنی شدن جدایی او وهرگونه یک کاندید عضو سازمان بودجدید آمده بود وازسازمان جدا شده ...، بااینکه محمد رضا 



به ایران تحت  یکی دونمونه ایی ازهنرمندان اشرف بودکه محمد رضا مبینی ی ترسید وسعی می کرد همه چیزرا پنهان کند.مازتشکیالت ریزشی 

رفت وبا انجمن نجات همکاری می کرد. حاکمیّت والیت فقیه  

 علی کاکی: 

 

خواننده ترانه های بندری ونوحه خوانی علی کاکی  

 

)این نشریات و... درآلمان توسط دوستانی که هوادارسازمان مجاهدین  ۱۳۸۲فوق العاده  دربهمن  -۶۴۱شمارهعکس علی کاکی درنشریه مجاهد 

 بودند بدست من رسید. با سپاس وتشکرازهمکاری ازآنها(

این اگر کسی گفت من سوال یا ابهام سیاسی یا خطی استراتژیک دارم، یا به مناسبات پیله کرد.»رجوی پس ازسرنگونی صدام دراشرف می گفت:
)مسائل جنسی( و جیم می دهد شیطان رجیم!. ابتدا به او بگویید، گرانیگاه خود را به جمع نشان دهد. تا جمع هم « جیم » حرف چیزی نیست جز 

زا روی نقطه درست او)مسائل جنسی( آتشباری کند. اگر فرد مسائل جنسی را انکارمی کند، شما برادران! که خود را بهتر می شناسید...)با استه
همه را متهم می کند به مسائل جنسی(؟!. همه این بحث ها وسواالت خطی وسیاسی، بخارات همان جیم است. پس بی راهه نروید و تنها به همین 

همین بحث وسخنان را هم برای علی کاکی که پشت میکرفون رفته بود وسوالی که مطرح کرده بود، بعنوان سوژه « نقطه تهاجم وآتشباری کنید!.
تکرارکرد. علی کاکی چندماه بعد ازسازمان جداشد وبدلیل اینکه نمی خواست با همین سخنان فوق را ت رجوی یکبار دیگردرمورد علی کاکی نشس



خانواده اش اورا طرد کرده بودند واو هم با رژیم که از او همکار می خواستند تن نداد »رژیم همکاری کند خودکشی کرد. رجوی درنشست گفت:
 «خوب شد که خود کشی کرد خودش را به رژیم نسپرد.» رجوی می گفت:« خودکشی کرد.والنهایه 

یکبار هم سال ۸۰ ازعلی کاکی خواست که برای او روضه رقیه رابخواند. وعلی کاکی درنشست عمومی پشت میکرفون روضه رقیه را خواند. 

 علی کاکی درسال۸۷ ازسازمان ، نزد پلیس عراق رفته وسپس درایران خودکشی کرد...، اوازرجوی ومریم متنفربود.

 

 ۱۳۸۶سال  - ۸۶۱نشریه مجاهد شماره  -نوشته ایی ازعلی کاکی  

 تفکیک جنسیّت درتشکیالت مجاهدینتوتالیتاریسم هولناک و

می  به من با شکوه وشکایت  ی دریگان تبلیغات باهم بودیم ودرلیبرت۹۱می کند. سال امین ساالری که دریگان تبلیغات آهنگسازی وموزیک فعالیت 

من که آهنگ می سازم وگروه کرا  -ساختن یک آهنگ واقعاً جزء دشوارترین کارهاست. ما مجبوریم هر کدام جداگانه کارکنیم) ترانه سرا«گفت:

انرژی چندین باره از ما می وخواننده اصلی و نوازنده هایی که سازهای مختلف می زنند!. باید همه اینها را بگیرم وروی کامپیوتر کارکنم .این 

ب، »:به اوگفتم« گیرد. او جواب «جدا ازهم که امکانپذیرنیست ؟.چرا جمع نمی شوید یکجا، ودرصحنه با هم هماهنگ نمی کنید، چنین کاری  خا

 بدلیل محفل وانتقال اطالعات و...( «)تشکیالتی گفته اند نمی شود کنار هم باشید وکارکنید!. فقط موقع ضبط موزیک کنار هم باشید.»داد:

یم با این اصلی ترین مشکل ما است. گاهاً نیاز به تغییر یک کلمه از متن ترانه است ویا... حاال ببین وقتی بخواه»امین ساالری اضافه کرد:

آنها خواهران هم مشترک کار کنیم!، وبا آنها سرود یا ترانه دوصدایی اجرا کنیم، دیگر چه مصیبتی است!. چون حتّی درضبط هم نمی توانیم کنار 

کنم... چیزی که باشیم!، آنها جداگانه تمرین می کنند وجدا گانه هم اجرا وضبط می کنند. وما هم جداگاه ضبط می کنیم ومن باید همه اینها را میکس 

ما  شما درسیما می بینید، تهیه شده وخواننده ها کنار هم هستند اینطورنیست و ما تصویر گذاری می کنیم کاربه این راحتی نبوده. تمام انرژی

 «صرف همین هماهنگی ها می شود که بتوانیم حرفها ونت ها و...را تصحیح وتنظیم کنیم.

 

  ن( -مجتبی میرمیران)م

خودش مجتبی  .، او کتاب قبیله سبزپوشان رابرشته تحریردرآورد۱۳۶۴لازاعضای شورای مرکزی سازمان درسان( شاعر و -یران)ممجتبی میرم

 حلق آویزکرد. مجتبی درگوری بی نشان دفن شد. ۶۷رادرسال
 

 



 

 

 

کباده  سمفونی هم رهبرارکستر مقاومت وهم فرمانده ارتش آزادیبخش وهم مسئول شورای ملی اینک رجوی باید هم خودش رهبری عقیدتی باشد

هم پیانیست وهم نوازنده تار وکشان فحاش و آتش بفرمان دربرابرحقایق پشت پردهٔ فساد وجنایت وتبهکاری. رجوی ناگزیراست خودش دست بزند و 

...باشد. دریک کالم علی مانده وحوضش:خواننده و  

 

 



 

سازمانی که به دختران انقالب و...هم فحاشی میکند، »سازمانی منسجم همچون فوالد آبدیده« درعرصه اجتماعی پشمی به کالهش نمانده 

، اما بازهم سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه امریکا برای رودی جولیانی ترانه اجرا کنددرآلبانی مریم رجوی عجیب نیست که است.

 موضعگیری کند:

»فعالیتها و سخنان برخی سیاستمداران آمریکا سیاست رسمی این کشور نیست و سازمان مجاهدین خلق ایران جایگاهی در میان مردم ایران  

 ندارد.«

 لینک ضمیمه است:

https://www.dw.com/fa-ir/iran/av-45621268 

 

ازتلویزیون مجاهدین خلق درآلبانی ۹۷درعید نوروزسال، تا ترانه ایی ازمریم رجوی برای رودی جولیانی ازترانه سرکوچه کمینه  



 

 

 مریم همیشه برای .استسازمان مجاهدین خلق رجوی و کسب قدرت واستراتژی وتشکیالت این تصاویرآیینهٔ تمام نمایی از تمامت ایدئولوژی

سه دهه حضور  را تبلیغ وتبیین می کند( این تمام داستان رجویهم، فقط به فقط، مریم  هم برای مریم) چراکه رجویاسپند دود می کند و رجوی

برهمین پاشنه می چرخد. در کما کاننیز۳درعراق است، ودرآلبانی وزندان اشرف   

۱۳۹۷دی ۱۶ سایت حقیقت مانا  
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