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 منيژه حبشی

 

در بخش نھم درمورد روش سازمان نسبت به کودکان و مشک$ت جسمی افراد و شيوه آن در برخورد با 
ھمچنين از معترضين و منتقدين نوشتم. ھمچنين به تجربه خود در  عمليات آفتاب و چلچراغ اشاره کردم. 

تجربه ای که از انفجار موشک رژيم در بغداد و نزديک پايگاه مجاھدين داشتم و مشابھش را مردم ايران 
در داخل بسيار داشته اند چند نکته را بيان کرده و نھايتا به اخت$ف با ھمسرم برای خروج از سازمان و 

 د8يل پاگير بودنم نوشتم. 

----------------------- 

 عمليات فروغ جاويدان -بخش دھم

در نشستی که چند ماه قبل از فروغ جاويدان، بمناسبتی که بياد ندارم تشکيل شده بود، رجوی باز  

تحليل خود مبنی بر عدم امکان پذيرش صلح از ناحيه خمينی را تکرار کرد و يکنفر از ميان جمع 

چه خواھيم کرد؟ رجوی پاسخ را پرسيد که اگر بھر طريق، روزی خمينی قرارداد صلح را بپذيرد ما 

به محمود عطائی احاله داد و او گفت که بايد زد و رفت... رجوی ھم تاييد کرد که در آن صورت حمله 

 نھايی را خواھند کرد.

 

ھمان ماه گفت که  ٢٩شورای امنيت را پذيرفت و در  ۵٩٨خمينی قطعنامه  ۶٧تير ماه سال  ٢٧در

 را سركشيده است.» جام زھر«

 

ال اين پذيرش، شرايط سازمان مجاھدين در عراق بسيار ملتھب شده بود. زيرا مجاھدين فقط از بدنب

شرايط جنگی بين ايران و عراق و باز بودن مرز ھا ميتوانستند برای حمله استفاده بكنند و يكی از 

كرد فرماندھان ارتش آزاديبخش  در تيپ جواد ، حرف دل رھبری سازمان را در قالب شوخی بيان مي

 » در شرايط حاضر تنھا كسانی كه جنگ در مرزھا را ميخواھند ما ھستيم«و ميگفت: 

طبيعی بود كه بعد از قطعيت صلح، صدام ديگر اجازه حمله گسترده از مرزھای عراق به ايران را 

 نميداد و سوال اصلی برای مجاھدين اين بود: چه بايد كرد؟

كه بدنه سازمان به عراق منتقل شد، مھدی ابريشمچی در  8۶۵زم به يادآوری است كه در تابستان سال 

طی نشستی، تحليل مسعود رجوی را به ھمگان اينطور اع$م كرد كه ما بايد در طی يكسال آينده كار 

 را يكسره كنيم و گرنه بلحاظ سياسی خواھيم سوخت.

يم گرفت كه قبل از بسته در نتيجه رھبر مجاھدين که با بسته شدن مرزھا خود را قفل شده ميديد، تصم

شدن كامل مرزھا، حركت نھائی را بكند. بويژه كه طبق تحليل مسعود رجوی پذيرش صلح و سر 

توسط خمينی، به ت$شی كامل نيروھای وفادار به رژيم منجر شده بود و خمينی به »جام زھر«كشيدن 

 نميبود. » ارتش آزاديبخش«وجه قادر به بسيج نيرو و مقابله با  ھيچ



ن خود متاسفانه سخنرانی مسعود رجوی را قبل از شروع عمليات فروغ جاويدان مطلقا بياد ندارم. م

نميدانم که آيا در سخنرانی بوده ام يانه اما متن  سخنان رجوی از روی نوار پياده شده موجود است که 

. اول خواندنش ھرچند دردناک ولی برای دريافت ميزان توھم رھبری مجاھدين بسيار ضروريست

 سخنان او را بخوانيم و بعد به واقعيتھای صحنه تا جائی که من ميتوانم شھادت دھم خواھم پرداخت.

 

http://www.hamneshinbahar.net/indexm2.php?id=172 

 

 بخشھايی از آنرا در اينجا می آورم.

 

ای جز عمل نداريم و اگر ا8ن  می که ما گرفتيم تصميم بسيار حساس و مشکلی بود و ما چارهتصمي -

اقدام نکنيم فرصت از دست خواھد رفت. زيرا بعد از اينکه بين ايران و عراق صلح شود ما در اينجا 

 م.شوي از لحاظ سياسی تبديل به فسيل می توانيم کاری انجام بدھيم و شويم و ديگر نمی قفل می

 

 آيد.  اند و ھمه مخالف جنگ ھستند و کسی به جبھه نمی  ملّت ديگر از جنگ خسته شده -

 

تمام لشکرھا و نيروھای رژيم در حم$ت عراق ضربه کاری خورده و پراکنده ھستند و يارای مقابله  -

سياسی در ) ھم از لحاظ نظامی تعادل خود را از دست داده و ھم از لحاظ رژيمبا ما را ندارند. پس (

 المللی قرار دارد. انزوای بين

 

البته در عمليات چلچراغ يک نفر به کمک شما آمد و آن حضرت علی بود که به شما کمک کرد و  -

 آيند. اين بار ھم حضرت محمد و امام حسين به کمک شما می

  

برقدرت ، چون فقط يک ادر حد توان و اشل يک ابرقدرت است خواھيم انجام دھيم کاری که ما می

کيلومتر فاصله  ١٨٠تواند کشوری را ظرف اين مدت تسخير کند، به طور مثال بغداد تا مرز ايران  می

سال جنگ ايران ادعای گرفتن آن را نکرده است، و ھمين طور عراق ھم ادعای  ٨دارد و در طول 

 خواھيم برويم تھران را بگيريم. گرفتن تھران را نکرده است اما می

 ھا اين طور پيش مياد ديگه. کرد ديگه. بعضی وقتخوب، چه ميشه 

 

رادار ھمدان بايد منھدم شود تا ھواپيماھا نتوانند درست کار کنند. از پايگاه نوژه ھم ترسی نداشته  -

. دھم ھواپيماھای عراقی بيايند و آنجا را بمباران کنند ھر سه ساعت به سه ساعت دستور میباشيد، 

 با ھواپيما ھر سه ساعت به سه ساعت مورد ھدف قرار خواھيم داد.پايگاه ھوايی تبريز را ھم 

 

ھا و  خيزند. کسانی که حاضرند با ما بيايند را از پادگان در اين عمليات مردم به حمايت از ما بر می -

مراکز سپاه مسلح کنيد و ھر چه(که) خواستند تا تھران بيايند آنھا را با خودتان ببريد. در اين عمليات 



ھا که باز شود آنھا ھم با ما ھستند و با  ھای زيادی به ما کمک خواھند کرد. از طرفی درب زنداننيرو

 ما خواھند آمد. نيروھای زندان بالقوه با ما ھستند.

 

وقتی که تھران را گرفتی در خيابان طالقانی به  مسعود رجوی خطاب به محمود عطائی: محمود،  -

بقه پنجم آنجا اتاقی است که روزی اتاق من و اشرف و موسی روی. در ط ساختمان بنياد علوی می

 است. بوده

نجا بودند جای ديگری را به آنھا بده چون ما را بعد  رسانی و اگر مردم آ س$م من را به ساکنين آنجا می

جا دار تا وقتی که به تھران آمدم در آن از انق$ب به زور از آنجا بيرون کردند. آن اتاق را برای من نگه

 مستقر شوم.

 

 اگر کسی مخالفتی دارد بيايد و صحبت کند و کسی ھم حق ندارد با او مخالفت کند. -

[مسعود نشست و يک سيگار روشن کرد. در ھمين حين خواھری از ميان جمعيت بلند شد و دست خود 

 نام داشت و در فروغ به جان باخت.]» اشرف«را بلند کرد. وی 

... 

 ھای خودت را بگو. ميکروفون بيا و حرفمسعود رجوی: پشت 

کنم چنين باشد. من و شوھرم چند شب  گوييد مردم با ما ھستند فکر نمی من مخالف نيستم، اما اينکه می«

 ام. ماه است که از ايران آمده ۴ايم و خود من   قبل از خارج آمده

گونه  کنم آنھا به ما کمک کنند. ھيچ گوييد تفاوت دارند. فکر نمی ام با آنچه که شما می مردمی که من ديده

ھا در ايران  کنيد در ايران به وجود نيامده است، چون خيلی جّو سياسی نظير آنچه شما به آن اشاره می

خبرند. شما چطور انتظار  دھند و از مجاھدين ھم به کلی بی ھستند که حتی راديو مجاھد را گوش نمی

 »ين کسانی در تھران بلند شوند و از ما حمايت کنند؟داريد با اختناق شديدی که وجود دارد چن

کنم. اين نظر تو به  گويی و درست صحبت کردی ولی من ا8ن تو را قانع می مسعود رجوی: درست می

 …است گردد و اZن ايران خيلی فرق کرده ماه پيش بر می ۴

 

 مريم: (رو به خواھری که صحبت کرده بود):

باشد. شما ناراحت نباشيد. ما نبايد  ھا دقيق می چيز آماده است و طرحشما خيالتان راحت باشد. ھمه 

مردم را زياد ھم دست کم بگيريم، چرا که در ميان خود ما ھم عده زيادی از اسرا وجود دارند که به ما 

اند و اين نشان دھنده حمايت زيادی است که در شھرھا از ما خواھد شد. اسرا دستشان را بلند  پيوسته

 کنند.

 کنند] [تعداد زيادی دست بلند می

 

 ۶٠خرداد  ٣٠رويم اما اين بار (با) زمانی که در  می عاشوراگونهمسعود رجوی: ما در اين راه  -

انداز پيروزی نداشتيم و عاشوراگونه شروع کرديم  کند، چون در آن موقع چشم شروع کرديم فرق می

خواھند  است. البته ھمه افراد بايد بدانند که می انداز پيروزی داريم که خيلی ملموس ولی اين بار چشم



خواھيم بکنيم که ھمه دنيا تعجب کند و يکدفعه بفھمند که ما در تھران ھستيم  چه کار کنند. ما کاری می

 و خمينی ديگر وجود ندارد.

ماً شويم ولی در اينکه ما حت ای که داريم عاشوراگونه وارد می مريم: درست است که ما به خاطر وظيفه

تر برويم کسی  ھا خالی شده و وقتی که از جبھه آن طرف شويم ھيچ شکی ندارم. ا8ن جبھه پيروز می

 …نيست که جلو ما را بگيرد

-------------------- 

 فاصله توھمات مسعود رجوی با واقعيتھای صحنه

 بدستور رھبری سازمان ھمگان دست به  تدارك يك حمله رو در رو و تمام عيار زدند. 

نفر داشت و با كمك تبليغات  ٣۵٠٠ - ٣٠٠٠در آن زمان سازمان مجاھدين نيروئی به تقريب حدود 

وسيع و سازمان يافته، به توسط انجمن دانشجويان مسلمان خود، دست به بسيج نيرو زده و در حد 

 نفر را به عراق آوردند. گويا بخشی از سربازانی که در جبھه ھا ١٠٠٠ - ٧٠٠توان،  قريب به 

بوسيله عراق يا سازمان به اسارت گرفته شده بودند و به اعتقاد يا برای رھائی از چنگ نيروھای 

عراقی به سازمان پيوسته بودند ھم، چنانکه از سخنان رھبران سازمان در نشست مشخص است، در 

 اين عمليات به کار گرفته بودند.

، صدا و سيما، تداركات، اط$عات، ھای تبليغات ھای سازمان مجاھدين چون بخش بسياری از بخش

تعميرات و ھمچنين تمامی تازه واردين، كام$ از امور نظامی بيگانه بودند، تعدادی از تازه واردين ھم 

توقع خود را مبنب بر ديدن آموزش نظامی بيان ميکردند. ولی رھبری سازمان وقت زيادی نداشت. 

ی چند روز حركتی را كه مي خواستند، مي كردند و ھا بايد در ط مرزھا به سرعت بسته می شدند و آن

 گرنه فرصت از دست رفته بود.

بنابراين ضمن تدارکات صنفی و نظامی، نفرات را دسته بندی كردند و ھر گروه را برای حدود دو الی 

بردند. البته آموزش که يک شوخيست و ھدفشان فقط اين بود که ھم » آموزش نظامی«سه ساعت برای 

ی غير نظاميان فرو کاھد و ھم افراد اسلحه ای را لمس و نحوه شليک گلوله از اسلحه را دل نگران

دقيقه نبود و  ١۵-١٠بشناسند! چون بی اغراق زمانی كه برای تمرين  به ھر كس می رسيد بيش از 

ن دقيقه رسيد و ظاھرا با اين تمري ١۵-١٠آنھم طبعاً فقط صرف تمرين تيراندازی می شد. به منھم اين 

 رھبری ھمه را آماده جنگ ديد!

در ھمين زمان تداركات سخت فعال بود تا امكانات 8زم برای حركت ھمگان را آماده كند. ھم خورد و 

خوراک و تانکرھای بنزين آماده ميکردند و ھم به دو طرِف وانتھای عادی پشت باز، دو صفحه آھنی 

 …تميز و آماده استفاده ميشدند و  بزرگ جوش داده و ميگفتند زرھی شده است. س$حھا ھمه

مرا ھم برای آماده سازی نيازھای خوراکی افراد به تدارکات فرستادند. در آنجا ديدم که پروين (نميدانم 

اسم مستعار بود يا واقعی) ھمسر سنا برق زاھدی مسئول منست. ما در فرانسه در پايگاھھای خاکسار 

ق و دوست داشتنی و درعين حال معتقد مذھبی و با باور و مشيری مدتی باھم بوديم. زنی بغايت صاد

 کامل ايدئولوژی سازمان بود. 



حال که جايگاه ھر يک از  ما عوض شده بود، رابطه اندکی از ناحيه او متفاوت شده بود ولی ھمچنان 

 متعادل  بود.

ھن نگاه کردم. ايران و درفاصله ای در ميانه کار نقشه ايران را پيدا کردم و به آن گربه زيبا يا شير ک 

ترين راه  كيلومتر مرز مشترك دارند. در نگاھی سريع به نقشه می بينم که  كوتاه 1200عراق حدود 

 رسيدن به تھران از مرز غربی كشور، از طريق كرند، اس$م آباد، كرمانشاه است.

 

د و غير نظامی چون تر از افراد غير وار وقايع بعدی نشان داد كه بررسی رھبری مجاھدين ھم عميق

من نبوده است! زيرا بعد ھا من از آشنايان به امور نظامی و به منطقه كرمانشاه و مرز غربی ايران 

آگاه است. اين تنگه » چھارزبر«شنيدم كه ھر فرد آشنا به امور نظامی و به منطقه، از وجود تنگه 

آنرا قتلگاه مھاجمين و بھترين سنگر  موقعيت جغرافيائی خاصی دارد كه به لحاظ نظامی به واقع ميتوان

 مدافعين ناميد. 

ھای تندی ھم  اند و تنگه از پيچ ھای كم ارتفاعی گرفته ھای جنگلی و كوه دو طرف اين تنگه را تپه

ھای اطراف، بر تمامی تنگه و جاده ميانی آن تسلط و  ھا يا كوه برخوردار است كه افراد مسلط بر تپه

  اشراف صد در صد مييابند.

 سخن مسعود رجوی قبل از عمليات:  

گفتند برويم کرمانشاه را بگيريم. ما  گفتند برويم اھواز را بگيريم و يک سری می البته يک سری می-

نشستيم و فکر کرديم و ديديم بايد از طريق کرمانشاه برويم. زيرا او8ً تا حدودی وضع و شرايط 

تر و بھتر است، چون عراق تا قصر شيرين و  ايم نسبت به قبل مناسب مسيری که انتخاب کرده

توانيم تا کرمانشاه برويم.  شکنی نداريم و به راحتی می ذھاب پيش رفته است و اين بار نياز به خط سرپل

 است. ثانياً نزديکترين نقطه مرزی برای رسيدن به تھران کرمانشاه 

 

با فرمانده تيپ ھا فراخوانده می در ميانه روز بعد ھمه افراد برای نشستھای درون تيپ ھای خود 

 شوند.



ھای منظم دنيا  ھای موجود در ارتش 8زم به يادآوريست که تيپ در اصط$ح سازمان مجاھدين با تيپ

يكی نيست، چون رھبر سازمان معتقد بود که يک مجاھد خلق با کيفيتی که دارد چند صد نفر از 

نفر تشكيل ميدادند(  ٢٠٠-٢۵٠يپ آن ھا را نيروھای دشمن را حريف است. وبا ھمين محاسبه يك ت

سرباز تشکيل  ٠٠٠،۶تا  ٠٠٠،٣ھای ارتشی است. ھر تيپ معمو8ً از  توضيح: تيپ، يکی از يگان

 دھند. ) تيپ با ھم يک لشکر تشکيل می ۴ھنگ با ھم يک تيپ و  ٢است. معمو8َ  شده

ر فرماندھان نظرات مسعود رجوی توضيحاِت فرمانده تيپ ما خواھر فائزه (زھرا رجبی) که چون ساي

را منتقل ميکرد، بدين مضمون بود كه فردای آنروز ھمه به سمت مرز ايران حركت و از طريق اس$م 

ھا برابر  آباد، اول به كرمانشاه و سپس به تھران خواھيم رفت. و به يقين در اين مسير تعدادمان ده

 ھند پيوست و نھايتاً تھران بسادگی فتح خواھد شد.خواھد شد. زيرا مردم دسته دسته در مسير به ما خوا

ھمچنين وی به عدم توانائی رژيم به بسيج نيرو مجددا تاكيد کرده و رژيم را در نقطه ضعف مطلق 

 اع$م کرد.  

 او گفت که قرار م$قات ھمگان را در ميدان آزادی تھران گذاشته اند.

در پاسخ به سوال … ی آذر، محمود، فائزه، جواد وھا ھا، به عنوان نمونه در تيپ در اكثر اين نشست

 برخی كه می پرسيدند: چقدر احتمال درگيری می دھيد؟ جواب اين بود:

 »درگيری مختصری شايد باشد، ولی درگيری اساسی نخواھيم داشت.«

--------------------- 

 

ھايشان  به پانسيون  بروند.  شب آخر به پدر و مادرھا گفتند که می توانند برای خداحافظی از بچه 

فضای عجيبی بود. در نگاه پدر و مادرھا  بيم و اميد بود و نگاھشان به فرزندانشان و درآغوش 

کشيدنشان متفاوت از ھميشه. عليرغم تمام جوی که سازمان بعنوان عمليات صد در صد پيروز و نھائی 

ھرکدام از ما ممکن است جزو کشته  ساخته بود، ھمه می دانستيم که حتی درصورت پيروزی عمليات،

 شدگان اين جنگ باشيم. 

سال دارند خيلی   ١٢- ١٠تر ھنوز قادر به درك قضايا نيستند، ولی آنھا كه بيش از  ھای كوچك بچه

خوب می فھمند كه معنی اين خداحافظی چه ميتواند باشد. برای آنھا ھم موجی از   تبليغ بی امان و 

ھای بزرگتر موج می زد. بخصوص كه  ولی اضطراب بر چھره بچه فضای حماسی ساخته شده بود

سال به با8 ، برای  تدارکات و  ١٢-١٠مسئولين با افزودن بر غلظت فضاسازی ھايشان، از بچه ھای 

ھايشان استفاده  ھای سفر مرگ و زندگی پدر و مادر جابجائی جعبه ھای فشنگ و درست كردن ساندويچ

 كرده بودند.

 دن نگرانی بچه ھا ما ھم به آنان وعده ديدار در چند روز بعد در ايران می داديم!برای آرام کر

 …!آخر رھبر سازمان وعده داده بود که به محض فتح تھران، بچه ھا را سريعا به تھران خواھند آورد

فرھنگ بسيار گرفته و نگران بود. نمی دانم حتی در فرض داشتن خوش بينی نسبت به عمليات 

ھمه مغزشوئی ھای روزانه)، شايد  تصور اقامت در پانسيون با بخشی از آن مربيان، بدون (بخاطر آن

اينکه ديگر حتی سايه پدر و مادرھا نزديک آنھا باشد، احساِس بی پناھی و نگرانی بيشتری به او می 



 داد. اين اضطراب را درنگاه اکثر  نوجوانان  که گروه کوچکی ھم بودند بوضوح ميشد ديد. امين

کوچکتر و آرام تر بود و از فضای ساختگی درک کمتری داشت و بھمين دليل کمتر مضطرب بنظر 

 سالش بود و ھيچ چيزی نمی توانست بداند. ۴می رسيد. آزاده کوچولو ھم که 

  

کار بعدی ھمه در شب آخر بستن کوله پشتی شان بود. در آن شب فضای قرارگاه اشرف عجيب بود. 

ھا حرف می زدند و در اين ميان يك نفر ھم  رسيدن به تھران و ديدار خانواده ھمه از شوق بازگشت و

ھا با خود حفظ كرده كه ب$فاصله بعد  ريالی اش می گشت كه در تمام اين سال 2به جستجوی چند سكه 

 ھا عوض نشده باشد. اش تلفن كند واميدوار است سكه 8زم براي دستگاه از بازگشت به تھران به خانواده

ه ھمه زنان سازمان گفته شد كه روسری ھای قرمز خود را كه در مراسم رسمی به سر ميكنند، در ب

 كوله پشتی ھايشان بگذارند، تا در ميدان آزادی ھمه با روسری قرمز حاضر شوند.

فضا بيشتر تداعی كننده يك سفر دسته جمعی فاميلی است تا فضای آمادگی برای جنگ با رژيم وحشی 

 چون رژيم خمينی. ای  و درنده

دختر جوان دانشجوئی که در کنار من درحال بستن ساک خود بود و روز قبل از انگلستان آمده بود از 

 شادی ديدن خانواده اش و سقوط رژيم يکسره برای من حرف می زد.

 

 صبح زود ھمه آماده حرکت بودند. به من گفتند که رانندگی وانت مواد غذائی را بکنم و پروين ھم در

را کرده بودند بدون ھيچ … کنار من نشست. به عده ای ھم پيشنھاد رانندگی کاميونھا و نفربرھا و

 آموزش قبلی! که عده ای عاق$نه آنرا رد ولی عده ای قبول کرده بودند.

ھای سبك (كه با زنجير  ھای نفربر و مواد سوختی و غذائی به ھمراه  تانك ھمه افراد درون كاميون

) و خمپاره اندازھا و چند ضد ھوائی و... در صفی طويل از مقابل آقای مسعود رجوی حركت نميكنند

و خانم مريم رجوی كه به شادمانی و بسيار خندان دست خداحافظی تكان می دھند، عبور كرده و با 

سرعتی نه چندان زياد (عليرغم آنكه رجوی آنرا حركت براندازی شھاب وار ناميده بود) به سمت مرز 

 کرديم. حركت

حركت اين صف طويل در روز روشن از ديد افراد عادی ھم نمی توانست پنھان بماند، چه رسد از ديد 

 ای آن. رژيم خمينی و جاسوسان منطقه

 



 
 

بعد از چند ساعت نزديک ظھر در يک منطقه وسيع و خالی از سکنه، صف را متوقف کردند و ھمه 

ولی احتما8 ساعتی طول کشيد و بعد مجددا ھمه سوار  برای خوردن نھار جمع شدند.نميدانم چه مدت

خودروھا شده و براه افتاديم  فکر ميکنم حدود غروب بود که از مرز رد شديم (زمان دقيق را مطمئن 

نيستم) و براه ادامه داديم. در کرند يا اس$م آباد ضمن گذر از شھر، مدتی متوقف شديم و عکس العمل 

 يرمردی 8ستيک يک نفربر را بوسيد و گفت چرا اينقدر دير آمديد؟مردم خوشحالی بود و حتی پ

 اما خبری از دسته دسته مردمی که قرار بود به صف ما بپيوندند نبود!

ھای اطراف جاده  قبل از رسيدن به تنگه، دستور آمد که خودرو ھا را پارک کنيد و شب را در بيابان

 منتظر دستور باشيد. 

که بر خودروھا سوار شويم و براه ادامه دھيم.  به نظر می رسد فرماندھان از سپيده كه زد دستور آمد 

 عدم درگيری آنقدر مطمئن بودند كه شب را ماندند و در روز روشن دستور شروع به پيشروی دادند!

اما از اوائل صبح مشخص شد كه خمينی نيروھايش را بسيج كرده و به منطقه فرستاده است و چنانكه 

اند و منطقه را  گواھی داد فرماندھان نيروھای رژيم دچار مشكل رھبری مجاھدين نبودهگذر وقايع 

 اند. بخوبی می شناخته

 راه زيادی نرفته بوديم که حمله رژيم آغاز شد.

به چندين خودرو خمپاره خورد. دستور رسيد كه ھمه از خودرو ھا پياده شده و در اطراف جاده منتظر 

 دستور بمانيم.

ھای اطراف جاده را كه ما  ھواپيماھا و ھليكوپترھای رژيم نيز به پرواز درآمده و دشت و تپه اندكی بعد

 در آن پراكنده بوديم شروع به  بمباران کردند. 

 تعدادی كشته و زخمی در ھمان موج اول بجا ماند.



به خواھری که زمانی که صدای ھواپيما آمد بروی زمين خوابيده و سرخود را با دستھايم پنھان کردم و 

ھمسر مسئول تدارکات در » منيژه«متری ما  ۶- ۵نزديکم بود گفتم بخواب رو زمين. اما درست در 

فرانسه (فکر ميکنم به رجِب تدارکات معروف بود) كه ايستاده بمباران را تماشا ميكرد با تركش بمب 

بخوابد و سر خود را در  نيمی از مغزش  مت$شی شد. او نمي دانست كه بايد ھنگام بمباران بر زمين

دقيقه آموزش نظامی بيش از اين نمی شد انتظار  ١٠ھا پنھان و محافظت كند. صد البته از  ميان دست

 داشت. منھم اگر از دوران سربازی ھمسرم چند نکته را بياد نداشتم بيقين ھمان می کردم که او کرد.

ن پناھنده است. ھمه حيران بودند كه چرا ھا مملو از مجاھدي ھای مخصوص عبور آب در زير جاده تونل

از ھواپيماھای عراقی كه قرار بوده به ارتش آزاديبخش پوشش ھوائی بدھد، خبری نيست. البته بعدا 

ھا يك ھليكوپتر رژيم را  بچه«اند. يكنفر از بيرون خبر آورد كه  معلوم شد كه آمده و گشتی زده و رفته

 ھمه فرياد شادی سر دادند. » زدند.

ه مدت در آن تونل باريک آب مانديم نمی دانم ولی بعد دستور رسيد كه ھمه سوار خودرو ھا شويم و چ

چون تپه سمت راست جاده که مسلط به تنگه  است بدست سپاه افتاده، با سرعت از تنگه عبور كنيم. 

وباز سوار ماشين تدارکات را قرار شد درآنجا رھا کنيم و من و دو خواھر ديگر را پشت يک نفربر ر

کردند و به ھريک س$حی دادند وگفتند در حين عبور از تنگه برای ترساندن سپاه و بسيج مستقر در 

روی تپه جنگلی سمت راست، به آن سمت بی ھدف شليك كنيم! نفرات مستقر در درون خودروھای سر 

 واھم کرد. باز، ھمگی بی ھدف به آن سمت شليک کرديم و من خوشحال بودم که به فردی شليک نخ

ھا يكی بعد از ديگری خودرو ھای مجاھدين ھدف  ھای بی ھدف ثمری نداد و از روی تپه ولی شليك

 خمپاره و آر پی جی قرار گرفتند.

آتش گرفتن چند كاميون و يك نفتكش پر از بنزين در اواسط تنگه، راه عبور را نيمه مسدود كرده 

 است.

آن سوار بوديم ھم به سمت تنگه به حرکت درآمد. چون  راننده نفربری که ما در قسمت روباز پشت

جاده براثر خودروھای مورد اصابت خمپاره، نيمه بسته بود به آرامی جلو می رفت و از يک تانکر 

نفت آتش گرفته رد شد. اما چند متر جلوتر يکباره ايستاد و بعد شروع به آمدِن عقب عقب و به ھمان 

ير خورده بود. خودرو درحال سقوط به گودی دو سه متری خاکريز سمِت راسِت جاده کرد. راننده ت

کنار جاده بود که از پشت آن و طبعا به داخل ھمان حاشيٌه راسِت جاده پريدم و دو خواھر ديگر ھم 

بدنباِل من پريدند و نفربر در کنار ما سقوط کرد و شانس آورديم بروی خود ما نغلطيد. سنگی به 

انتی، نزديک من بود که بسرعت خود را به پشت آن رساندم. اطرافم را س ٩٠-٨٠ارتفاع تقريبی 

گلوله باران کردند اما تکان نمی خوردم. دو خواھر ھمراه من در خود رو عليرغم امکان مخفی شدن 

در حاشيه سنگھای بزرگ ميانه خاکريز، بسرعت شروع به دويدن در ھمان حاشيه راست و تحت 

ياد نرِو من بی جواب بود. ھردو يکی بعد از ديگری مورد اصابت قرار تسلط قوای رژيم کردند.  فر

 گرفته و به خون غلطيدند. 



به آرامی و بدون حرکت دادن بدن، پشت سرم را نگاه کردم، جاده پراز خودرو ھای آتش گرفته بود. 

می  و ھر خودروئی که مورد اصابت قرار ميگرفت، نفراِت سوار بر آن ھرکدام به سمتی از جاده

 رفتند. آنانکه به سمت راست می افتادند ب$فاصله ھدف قرار می گرفتند. 

می دانستم که تا به ابد نمی توانم پشت سنگ پنھان بمانم و مطمئن بودم که با غروب آفتاب نيروھای 

 رژيم از تپه به پائين سرازير خواھند شد.

ی ديدم و از آن باکی نداشتم. اما مرگ را بسيار خواستنی تر از اسارت به دست اين رژيم سفاک م

خشاب  س$حی که در آستانه ورود به تنگه به من داده بودند و گفتند بی ھدف شليک کنيم خالی بود . 

 پس گلوله ای ھم برای شليک به مغز خودم نمانده بود. 

 نميدانم چقدر گذشت. زمان جز در نگرانی از رسيدِن شب مفھومی نداشت.

رسيد. سرانجام با خود گفتم من می دانم که يک تفنگ خالی در دست دارم ولی  چاره ای به فکرم نمی

نيروھای رژيم که نمی دانند، پس اگر صبرکنم و وقتی ديدم از تپه به پائين سرازير ميشوند، از پشت 

سنگ خارج شوم و س$ح را به شکل حمله به سمت آنان بگيرم، طبعا آنھا برويم رگبار خواھند بست 

 واھد شد و زنده نخواھم ماند.و تمام خ

اين فکر قدری آسوده ام کرد. تصور دستگيری و تاب نياوردن زير شکنجه و شکستن برايم غيرقابل 

تحمل بود. تجربه ای از شکنجه جسمی نداشتم و از توان مقاومتم، اطمينان نمی توانستم داشته باشم و 

 ض ديگری دشوارتر بود.شکستن دربرابر رژيم سفاک و جنايتکار، برايم از ھر فر

 باز مدتی گذشت و نميدانم چقدر گذشت.

 متر شيب به سمت با8 بود. ٣-٢متر مسطح و  ١٠باز به جاده نگاه کردم. فاصله من تا لبه جاده حدود 

باخود گفتم تو که آماده مرگی، پس چرا منتظر می نشينی. فکر کردم به سرعت به سمت جاده حرکت 

که از ھمسرم شنيده بودم بشکل زيکزاک، تا توان نشانه گيری آنھا قدری کمتر خواھم کرد ( البته چنان

شود) اگر تيرھايشان به من اصابت کرد که آنچه برای چند ساعت بعد در ذھن داشتم زودتر اتفاق می 

 افتد و اگر توانستم خود را به آنطرف جاده برسانم شايد شانس نجاتی باشد.

لحظه بسرعت زياد و دويدن زيکزاکی به سمت جاده دويدم و از قوای خود را جمع کرده ودر يک 

سربا8يی خود را با8 کشيده و بر کف جاده انداختم. شليک آنھا مستمر بود ولی به من نخورد و چون 

 کف جاده خوابيده بودم امکان ھدف گيری آنھا بسيار پايين تر بود. 

ر کنار من کوله پشتی اش را می بست و در دو متری من در کف جاده ھمان خواھری که شب قبل د

از انگلستان آمده بود، تير خورده و به سينه در کف جاده بيھوش افتاده بود. بنزين تانکری ھم که مورد 

اصابت قرار گرفته بود، بيرون ريخته و مشتعل به او نزديک ميشد. در دل آرزو  کردم که گلوله ھا 

 ر آتش نسوزد.کارش را تمام کرده باشند و نيمه جانش د

 َبعِد مکثی کوتاه باسرعت برخاسته و خود را به سمت ديگر جاده پرت کردم.

 وضعيت آنسوی جاده کام$ متفاوت بود.



تعداد زيادی از بچه ھای سازمان گاه مجروح و گاه سالم ولی در بھت، در کناره جاده پناه گرفته بودند 

په ھای سمت راست نباشند. به خود نگاھی که در تيررس نيروھای رژيم در سمت راست و با8ی ت

 کردم و ديدم تيری نخورده بودم. شانس عجيبی بود. 

 اما احتمالی از سر گذشته نبود و ھرلحظه ميتوانست پيش بيايد. 

سر داد! درحاليکه خودش ھم تير خورده » به پيش  به پيش«ناگھان يکی از فرماندھان گروه ھا، فرياد 

 بود. 

 .گوش شنوائی نيافت

من در پناِه کمرکش جاده به سمتی که از آن آمده بوديم خود را خميده خميده به جلو کشاندم. شايد صد 

متری رفته بودم که تونل بزرگ و وسيع آب زير جاده را ديدم که بسياری از مجاھدينی که تا آنزمان 

 جان بدر برده بودند، درآن پناه گرفته بودند. منھم به آنان پيوستم.

 سکوت به انتظار بوديم. ھمه در 

کسی در پشت سر من نيم نشسته و مجروح بود و فکر ميکنم تير به شکمش اصابت کرده بود. با 

کمک چند تکه ای که از خودم و بقيه بچه ھا جمع کردم برای زير سر او چيزی آماده کردم که بتواند 

پرسيد او را شناختی؟ گفتم نه. گفت راحت تر باشد. بعد از اين کار نفر ديگری که سمت ديگر من بود 

 سعيد شاھسوندی است.

 من او را بھرحال نميشناختم. 

ھمه در انتظار بوديم. من به چگونگی امکان مرگ در زير تونل که فکر ميکردم، احتمال شليک يک 

آر پی جی به داخل تونل را محتمل ترين ميديدم. ھرچند مرگی نخواستنی بود ولی بھرحال مرگ بود و 

 ھتر از اسارت. البته نگرانی اصلی درآن بود که سر و ته تونل را ببندند و ھمه را يکجا اسير بگيرند. ب

انتظار با رسيدن غروب به پايان رسيد و دستور آمد که ھمه خود را در پناه کمرکش جاده به سمتی که 

روی تپه خود را به آمديم بکشند و از تپه ھای سمت چپ خود را با8 کشيده و از ميان جنگل کوچک 

 آنطرف تنگه برسانند.

 ھمه براه افتاديم ولی مجروحين که امکان حرکت اينچنينی را نداشتند باقی ماندند.

 

بسرعت خود را به ميان درختان با8ی تپه کشانديم. نيروھای رژيم که با تاريک شدن ھوا امکان ديدن 

 اه ما بود مستمر با کاتيوشا می کوبيدند. و نشانه گيری نداشتند ، تپه ھای سمت چپ را که تنھا ر

بعد ھا ھرزمان بياد آنچه گذشت می افتادم، در حيرت می ماندم که چگونه  سالم مانديم و يا راه را 

 تشخيص داده و درست رفتيم! نميدانم. 

 احتما8 اينھم شانسی ديگر بود.

تعدادی از مسئو8ن را ديديم که در با8خره به سوی ديگر تنگه رسيديم و در آنجا ماشينھای سازمان و 

 حال جمع و جور کردن بچه ھا و برگرداندن آنھا بودند.

خواھر شھره (مھين رضائی) ھم آنجا بود. از او سراغ بھزاد ھمسرم را گرفتم ( ھمسرم بياد برادرم، 

است. از اين نام مستعارش را در سازمان، بھزاد ، انتخاب کرده بود). او گفت که او را ديده و او زنده 

خبر نفسی کشيدم. خواھر شھره به من گفت که با خودروئی که در حال حرکت بود براه بيفتم . ھمه 



نفری در يک وانت کوچک. راننده با سرعت ھرچه  ١٢-١٠فشرده درکنارھم سوارشديم. نميدانم شايد 

 تمامتر براه افتاد.

م بصورت گازانبری راه برگشت را ھم در راه ھمه ساکت بوديم ولی يکی خبر داد که نيروھای رژي

 بسته اند. اميدھا دوباره ضعيف می شد. 

درحين رفتن چند خودرو آتش گرفته را درکنار جاده ديديم. مدتی باز رفتيم که ناگھان رگباری به 

خودرو ما بستند. با وجود رگباری که به خودرو خورد خوشبختانه راننده سالم مانده و به چرخھای 

صابت نکرده بود. راننده چنان سريع ميرفت که تا رسيدن به اس$م آباد نفھميده بوديم که خودرو ھم ا

چه شده. درآنجا که خواستيم پياده شويم، برادری که چسبيده به من دوشادوش ھم سوار در خودرو 

 سانتيمتری من.  ٢٠-١۵بوديم، دو گلوله به کتفش اصابت کرده بود. در 

ر زخم زدن ھم انصاف ندارند، من و شما کنار ھم بوديم بايد يکی به من و  به شوخی به او گفتم حتی د

 يکی به شما ميخورد. جوانی بود که فکر ميکنم دانشجو بود. 

 

صبح بود که به اس$م آباد رسيديم. شھر پراز افراد مجاھدين بود. ساختمان نيمه تمامی در کنار خيابان 

آنند. نمی دانم برای چه به آنجا رفتم و با که درحال گفتگو بود که به من گفتند بخشی از بچه ھا در 

بودم که ھمسرم را درآنجا ديدم. او ھم به آنجا رسيده و برکف نيمه تمام اطاق دراز کشيده بود و به 

گفته خودش دراين فکر بود که اگر من کشته شده باشم جواب فرھنگ را چگونه بدھد؟ که صدای 

 حرف زدن مرا شنيد و برخاست.

با ھم به خيابان رفتيم که افراد را دسته دسته سوار نفربرھا کرده و برمی گرداندند. باھم تصميم گرفتيم 

که جدا جدا برگرديم که اگر يکی از ما در راه بازگشت کشته شد شايد ديگری سالم برسد و بچه ھا 

 يکی از ما دو نفر را داشته باشند.

اد، يکی از اسرای خردسالی را که در جنگ با عراق به من سوار يک نفربر شدم که وقتی براه افت

اسارت درآمده و به سازمان پيوسته بود با مسلسلی بردوش ، خسته و وارفته در آنجا ديدم. اين صحنه 

مانند پتکی بود که برسرم فرود آمد. پس ھمه انتقادھای به خمينی در فرستادن کودکان به جنگ، وجه 

 نسيپی که بايد رعايت کرد.تبليغی داشت و نه باور و پر

بعدا دانستم که از نوجوانان سازمان ھم به اين پيک نيک مرگ برده بوده اند و پسر آقای گنجه ای، 

 روحانی بارگاه مسعود رجوی يکی از آنھا بوده است.

دراين سفر مرگ رجوی از ھيچکس نگذشته بود و جسد پاک مادر ميمنت را ھم در خاک ايران بجا 

 گذاشتند.

بته مسعود رجوی گفته بود که مجاھدين ميبايست عاشورا گونه حرکت کنند ولی برعکس عاشورای ال

اصلی، امام حسيِن مجاھدين و ھمسرش دور از خطر و در جای امن خود مانده و ديگران را به 

 آغوش مرگ فرستادند.

يدن جنگ حساب ھا متفاوت بود. بخشی با د با8خره لشگر شكست خورده به قرارگاه برگشت. روحيه

فروغ «ناشده متفكر بودند ولی اكثريت برحسب عادت چون آقای رجوی عمليات را پيروزمند و 



ايران می ناميد، لب به تائيد می » خلق«خود را فخر تاريخ مبارزه و پيروزی بزرگ » جاويدان

 گشودند.

---------------------- 

مختصر در مقاله ای ديگر نوشتم و شايد نياز  بعد از اين مرحله را تا خروج خود از سازمان بصورت

 به بيش از آن نباشد :

 

http://pezhvakeiran.com/maghaleh-72773.html 
 

عمری ولی بھرحال شرح مختصری ھم در اينجا ميدھم و يادمانھا را در اين مرحله خاتمه ميدھم. اگر 

باقی باشد، سالھا بعد مرحله بعد از خروج سازمان را خواھم نوشت که رنجنامه ای بس قطور خواھد 

 بود.

--------------------------- 

 بازگشت به فرانسه تا جدائی از سازمان

ھمانطور که در پاسخی به سوال آيا حقيقت نصفه نيمه ، حقيقت است؟ نوشته بودم، بعد از فروغ 

فرمانده فتح jِ معروف ( مسرم درخواست خروجش را مجددا پيگيری کرد و با تصميم جاويدان ھ

مھدی افتخاری )، مجاھد پاکباز و دلير و مبارز از جان گذشته ، من و ھمسرم به ھمراه فرزندانمان با 

. اگر ھم به فرانسه برگشتيم. تصميمی که ميشود گفت زندگی خانواده ما را در شکل پنج نفره، نجات داد

مرا به بيرون از عراق نمی فرستاد، چند ماه بعدش که من می خواستم از سازمان جدا شوم، ديگر در 

 دام مانده بودم و درھای خروج کام$ برويم بسته می ماند. 

در بازگشت به فرانسه در چند ماھی که تا خروج من از سازمان طول کشيد، من در سه پايگاه کار 

شورا که مسئولم آقای مسعود بنی صدر بود که بعدھا خود نيز از سازمان جدا کردم. بخشی در محل 

گشت. فردی تحصيلکرده و با شخصيتی متفاوت از بسياری ديگر از مسئو8ن. در آن دوران ھمچنان 

 روشھای سازمان با اعضاء شورا را بدون تغيير  و ھمچنان دو چھره يافتم.  

شدم و بازھم در بخش صنفی عليرغم دردھای دستم کار کردم. در بخشی ديگر به اورسوراواز منتقل 

ولی يکی از ماندگارترين دوستانم را در آنجا يافتم. آنھم در جائی که دوستی  جائی در روابط تشکي$تی 

نداشت. اين دوست که دنيای صداقت بود، فردی تحصيلکرده و دکتر داروسازی بود که ھمه امکانات و 

نوادگيش را در راه مبارزه برای  آزادی و در ھمراھی با سازمان از دست زندگی موفق شغلی و خا

داده بود. او را ھم سخت عذاب دادند و نھايتا ھم به سوئد فرستادند. در آنجا ھم  آنقدر آزارش دادند تا 

سازمان را رھا کرد. او نيز زندگِی پراز رنج و سختی و بی پناھی را در آنجا شروع کرد و ھنوز نيز 

 ار آن سالھا بر جسم و جان او و خانواده اش باقيست.آث

 

نھايتا به زائريان تبعيد شدم و در آنجا تحت مسئول ھمان خواھر عصمت (فائزه محبت کار) قرار 

 گرفتم. 



ھرآنچه درتوان داشت   او که دوباره از نردباِن ترقی سازمان با معياِر ذوب در رھبری، با8 رفته بود،

بکار برد. مرا با ھمان مشک$ت جسمی به آشپزخانه زائريان که برای بقيه پايگاھھا برای لِه کردن من 

ساعت  ٢:٣٠ساعت با قطار بايد ميرفتم و  ٢:٣٠غذا تھيه ميشد فرستاد. من روزانه تا زائريان 

از  ۶:٣٠برميگشتم و سرويسھای ترابری سازمان ھم که به بسياری داده می شد به من نمی داد. ساعت 

ھم ترابری برای بردن غذا به  ١١:٣٠تا  ١١:١۵آنجا بودم و ساعت  ٩راه می افتادم و ساعت خانه ب

نفر بايد از صفر غذا تھيه می شد که حتی پوست کندن  ١٠٠ -٨٠ساير پايگاھھا به آنجا می آمد. برای  

ھا فرضا سيب زمينِی 8زم برای خورش اين تعداد خود بيش از يکساعت وقت می خواست و اکثر روز

 ھم کس ديگری را برای دستياری در کار نمی داد. 

 

من بچه ھا را بسيار بسيار محدود می ديدم. ھمسرم ھم بدنبال کار رفته بود تا ھيچ وابستگی به سازمان 

 نداشته باشيم. 

 اعتراض من ھم روشن است که با داشتن چنان مسئولی بی پاسخ می ماند.

  

د. او و خواھرش از نظر من بواقع از خون سه برادر شھيد مسئول با8تر ھمه ھم محسن رضائی بو

 رضائی ھا ِرزق و روزی داشتند.

او که در بی اخ$قی و ذوب در و8يت، کم از ھم نام خود در رژيم حاکم ندارد، در نشستی عمومی که  

يسند ما يا چندی بعد از آن بود داد سخن داد که نشريات ساير گروھھا می نو ۶٨فکر ميکنم نزديک عيد 

زن و شوھرھا را مجبور به جدائی ميکنيم، اين چرنديات دروغی بيش نيست و برای ما اھميت ندارد و 

 …ھرچه می خواھند اراجيف ببافند و 

ھنگام شنيدن آن سخنان، بدليل بی خبری مطلق از مطالب ساير نشريات و ھمچنين خط و خطوط خود 

وز  بعد از سه چھار سال، داستان جدايی مريم از مھدی سازمان، با تعجب با خود فکر کردم که آيا ھن

 ابريشمچی برای آن گروھھا مطرح بوده؟ 

خبر نداشتم که اين واقعا ھمان خط سازمانی ط$ق ھا و جدا کردن زن و شوھرھا از يکديگر بوده که 

به بيرون  ديگران نبوده و واقعا خط سازمان » اراجيف و چرنديات«آمده و نمی دانستم که اين حرفھا 

 درز کرده بوده است. 

اين مرد ھمين بس که بعد از ھمين نشست مرا به دفترش خواست و با طلبکاری » صداقت«اما در 

 بسيار به من گفت که اص$ چرا تو از بھزاد ط$ق نميگيری؟ او خائن است و از سازمان جدا شده. 

دا شدن و خيانت را نمی دانيد؟ بله، شما و با تعجب به او گفتم واقعا می فھميد که چه می گوئيد؟ فرق ج

روشھايتان را قبول ندارد. چه می خواھيد؟ تازه اگر خروج از سازمان خيانت است پس کسانی را که 

 اص$ در مبارزه به مجاھدين نپيوسته اند را چه می خوانيد؟ 8بد مھدور الدم!

 مان را نمی کردی! گفت: نخير تو اگر عنصر مجاھد بودی تحمل جدا شدن او از ساز 

به او گفتم چرا از اين توصيه ھا به خواھر خودتان مھين رضائی، ھمسر علی زرکش نکرديد؟ و او تا 

 آخرين روز حياتش با علی زرکش ماند.



با عصبانيت به من گفت تو بوئی از مجاھدين نبرده ای و اص$ بايد شما ھا از فرانسه برويد سوئد. خط 

 خارج زندگی پناھنده ھا را ھم دولت ميدھد. سازمان است و در آنجا م

به او گفتم ھرگز ديگر بچه ھا را جا به جا نخواھم کرد. ما به سازمان پولھای بسيار در ايران پرداختيم 

و اھل پرداخت بوده ايم و نه دريافت. حا8 ھم من و ھمسرم با تمام ضرباتی که در اين سالھا خورده ايم 

 رخاند و نيازی به شما نداريم. ولی زندگيمان را خواھيم چ

 

بعد از اين نشست برای اتمام حجت نھائی با آخرين ذراِت ترديِد خودم، که آيا اين برخوردھا خط 

رھبری است و يا از شخصيت عقده ای اين مسئو8ن سرچشمه گرفته، گزارش مفصلی از پروسه بعد 

خود گفتم آخرين آزمايش را می کنم که از خروج از عراق به مسعود رجوی و مريم رجوی نوشتم و با 

 برايم روشن ميکند که آيا آب از سرچشمه گل آلود است يا نه. 

 ديدم که بود و برای ھميشه از آنان کندم.

--------------------------- 

ما با رنج بسيار بسيار زياد بعد از جدائی از سازمان و برای سرپا نگھداشتن خانواده کار و کار و کار 

ديم و ھنوز ھم به سختی کار ميکنيم. من از ھمسرم سپاسگزارم که به موقع خانواده را از منج$بی کر

که بعد ھا خبرش می رسيد نجات داد و از فرزندانم بخاطر رنجھايی که از اين انتخاب ما بردند به سھم 

  خود پوزش می خواھم.

دامه دارد، اما انتشار آنھا را ادامه يادمانھای زندگی من چون نمونه ای از نسلی سوخته ھمچنان ا

 نخواھم داد.

 به اميد اينکه فرايند فريب خوردن نسل ما از دو ولی فقيه عبرتی برای نسلھای بعدی ما باشد. 

ميخواھم اضافه کنم که با تکيه به تجربه زندگيم، ايمان دارم که ھرنوع ايدئولوژی اگر با قدرت سياسی 

نمونه مذھبی آن ب$شک بدخيم ترين آنھاست. با  بشرھای در قدرت   ھمراه شود فاجعه بار است ولی

 در قدرت. » خدا« ساده تر ميشود جنگيد تا نماينده ھای 

 

 منيژه حبشی             

 ٢٠١۵اکتبر  ١۵  - ٩۴٣١مھر  ٣٢شنبه   پنج      

manijeh.habashi@gmail.com 

 

 

 لينک بخشھای گذشته:

 بخش نھم 

http://pezhvakeiran.com/maghaleh-73028.html 

 بخش ھشتم

72594.html-http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh 

 بخش ھفتم: 

72219.html-http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh 

 بخش ششم



72040.html-http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh 

 بخش پنجم

71906.html-http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh 

 بخش چھارم

70909.html-http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh 

 بخش سوم

70770.html-ww.pezhvakeiran.com/maghalehhttp://w 

 بخش دوم

70646.html-http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh 

 بخش اول 

70489.html-keiran.com/maghalehhttp://www.pezhva 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


