
 »خ ينه تارين خلق در آئيمجاهد« 
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  " اکبر راستگو ىه قلم مهندس علب" 

   

  انت شد ي که به اعتمادشان خىم به همه آنانيتقد

   

  :شگفتار يپ

بنده ي فرى که با شعارهاى باشد ، فرقه اى مىان فرقه خطرناک مسعود رجوي از هزاران قربانىکيات يد حاصل تجربي که در دست دارىکتاب

ک ي ىران هستيخ اير تاري خطى از سر فصل هاىکيگر در يب دي عوامفرى و شعارهاىدي طبقه توحى ، جامعه بى ، عدالت اجتماعىآزاد

  .غما برد ي خود به  و عقب ماندهى ذهنىل هايملت کهن را با تحل

 هم در نسل جوان و هم در ى فراوانى جاذبه هاى مذهبىدئولوژي با ايىرويران به عنوان ني مردم اى که بعد از انقالب ضد سلطنتىفرقه ا

ج که يا ضد اسالم رى در زمان شاه و آرمان خواهىن فرقه مذهبي پر رمز و راز اىکيجاد کرده بود ، گذشته چريران اينسل نوجوان کشور ا

 1357 در بعد از انقالب ىراني کرد از جمله عوامل جذب جوانان اى جلوه مىد اسالمي حکومت جدىاست هايبه صورت مخالفت با س

  .ن خلق بود ين نگارنده به سازمان مجاهديمنجمله ا

 را به ىاسي که هر انسان سض بوده و استي آن قدر ضد و نق1357ن از بعد از انقالب ي سازمان مجاهدى هاىريروند حرکت و موضع گ

ر يل و تفسي مواضع سازمان را مورد تحلى و روشنفکرىاسي سىت هايها و شخص  دارد ، البته در آن مقطع ، گروهى و تعجب وا مىشگفت

ا گروه انتقاد يو ن انتقادها نه تنها گوش شنوا نداشت ، بلکه فرد ي در داخل سازمان متأسفانه اى کردند ، ولى مىقرار داده و به آن انتقادات

  . شد ىن اهانت ها و خطاب ها روبرو ميکننده با بدتر

ر ي را به افراد عضو و زى رهبرىل هايا ابراز نظر و مخالفت در مورد تحليچ گونه فکر و ي سازمان اجازه هىستم کنترل و روابط درونيس

ک ارتش همه ي مثل ىستي باىم ، افراد ميه زور قورت بدهم بيده باشي اگر نفهمىم مواضع سازمان را حتي داد ، ما مجبور بودىدست نم

  . گرفت ى مورد مؤاخذه قرار نمىچ مسئولي اشتباه بود ، هى و عملىلين را بدون چون و چرا انجام بدهند و اگر تحليدستورات مسئول



ن موضوع يباه از آب در آمده بود و ما ا سازمان در موارد مختلف اشتىل هاين که همه تحليم با اين نسبت اگر به سطوح باالتر برويبه هم

 معصوم است ، اشتباه ى شد که رهبرىشه مطرح ميم ، چرا که همي جرأت ابراز آن را در درون سازمان نداشتىم ، ولي شدىرا متوجه م

  ! م ي کردىن نمي در کار است و گرنه ما چنى کند و حتماً حکمتىنم

 من و امثال من ى و از خود گذشتگىم هستم ، چرا که بدون جانفشاني سهىخطرناک فعلت يمن به سهم خود در رساندن سازمان به موقع

 سازمان ىالت بود که رهبرين تشکيي امثال من در پاى زندگىرانيت ادامه دهد ، با تباه شدن و وي توانست به فعالىن نميسازمان مجاهد

  . تواند به بقاء خود ادامه دهد ىز مي توانست و هم اکنون نىم

 با سازمان ى حرفه اى طلبم و استدعا دارم که مرا به خاطر رابطه و سال ها همکارىران پوزش ميم ايشگاه امت عظيله از پين وسي بدمن

  .ن خلق و دولت عراق به بخشند يمجاهد

ت عمدتاً يجه به فعال با توىن بررسي قرار دهد ، اىق و بررسيس تا کنون مورد تحقين را از آغاز تأسي کوشد سازمان مجاهدىن کتاب ميا

سنده ي نوىات شخصيان تجربي شود ، در بىق ميار ژرف و عمي بسى در فصول بعدىسنده در فصل اول کمرنگ ولي نوىخارج از کشور

  .د ياي وارد نى اثر لطمه اىقي طرفانه و نامغرضانه باشد تا به جنبه تحقىن موضوع بي شده است که اىار سعيبس

 شده اند ، به هر کدام از موضوعات تا ىم بندي تقسى در سه فصل مختلف و مستقل به لحاظ موضوعى و زمانىخيمطالب کتاب به طور تار

  . که موجود بود پرداخته شده است ىسنده و مدارکيحد امکان بضاعت امکانات نو

ن يانندگان محترم خواهشمندم ا باشد ، از عموم خوى و کند و کاو بدون نقص و اشتباه نمىقيک کار تحقين کار به عنوان يمسلم است ا

  .ح گردد ي تصحى کتاى بعدىن جانب تذکر بدهند تا در چاپ هايره به ايل و غيميق ارسال نامه ، فاکس ، ايموارد را از طر

  : باشد ىر ميشامل موضوعات ز" خ ينه تارين خلق در آئيمجاهد" جلد اول کتاب 

  .ن يخچه سازمان مجاهديتار     .1

  .ن ي سازمان مجاهدىبخش مال     .2

  .ن ي سازمان مجاهدىالتيساختار تشک     .3

  .ر است ي باشد شامل موضوعات زىه ميجلد دوم کتاب فوق که در دست ته

  .ن ي سازمان مجاهدى و روابط خارجىپلماسيد     .1

  .ن ي سازمان مجاهدىک درونيدئولوژيانقالبات ا     .2

3.     .....  

  "فصل اول " 

  ن ين مجاهدخچه سازمايتار

   :ىکرونولوژ

   

  ت از دکتر مصدق ير به حماي ت30 ىام مليق                  1331ر ي ت30

   ىس نهضت آزادي تأس   1340بهشت ي ارد25



  ران يشورش مردم در ا         1342 خرداد 15

  ف نژاد ، ين خلق توسط محمد حنيس سازمان مجاهديتأس       1344ور ي شهر15

    ع زادگاني اصغر بدىد محسن و علي سع                                  

  ن يبخش فلسطين با سازمان آزادين تماس مجاهدياول            1348زمستان 

   ىري سازمان و دستگىاز کادرها% 90ک به ي نزدىري دستگ          1350ور يشهر

  ساواک شاه  توسط ى بخش اعظم کادر مرکز                                 

   سازمان ىات انتحارين عملي ، اوليى کشته شدن احمد رضا        1350 بهمن 11

  م شاه يت سازمان توسط رژي مرکزى از اعضاىرباران تعداديت      1351ن ي فرورد31

  م شاه يانگذار سازمان توسط رژيرباران سه بنيت           1351 خرداد 4

   ىف واقفيد شري مجىمان ترور دورن ساز 1354بهشت ي ارد16

  ست ي از اسالم به مارکسىدئولوژير ايي کودتا در سازمان و تغ         1354ور يشهر

   توسط شاه ى منجمله مسعود رجوىاسيان سي زندانى آزاد    1357 ماه ى د30

   ىس جمهوريم شاه و تأسيران ، سقوط رژي انقالب اىروزي پ      1357 بهمن 22

   ى اسالم                               

  " مجاهد " ه ين نشري انتشار اول         1358ا مرداد 

  ران و عراق يران ، آغاز جنگ اي عراق به اى حمله نظام   1359ور ي شهر31

  ى اسالمىه جمهوري آغاز جنگ مسلحانه سازمان بر عل     1360 خرداد 30

     تن از سران و72ز ش اي و بىن بهشتي ترور محمد حس      1360رماه ي ت7 

   ى اسالمىم در انفجار حزب جمهوري مقامات رژ                               

   وىران توسط مسعود رجوي مقاومت اى ملىس شوراي تأس     1360رماه ي ت30

   صدر ىران ابوالحسن بنيس جمهور سابق اي رئ                               

  "  مجاهد ىصدا" و يت رادي فعال آغاز       1360 مرداد 3

   ىمايک هواپيران با ي صدر از اى به اتفاق بنى فرار مسعود رجو       1360 مرداد 7

   ى ربوده شده نظام                              

  ر يس جمهور و محمد جواد باهنر ، نخست وزي ، رئيى ترور رجا    1360ور ي شهر8

   ىامه دولت موقت توسط مسعود رجو اعالم برن    1360 مهرماه 7

   در تهران ىعي و اشرف ربىاباني خى کشته شدن موس    1360 بهمن 19

   

   ى ، مسئول بخش اجتماعى کشته شدن محمد ضابط1361بهشت ي ارد12



   چند از مسئوالن و فرماندهان سازمان ى سازمان به همراه تن                                

   در تهران                                 

   صدر ىروزه بني با فى ازدواج مسعود رجو         1361تابستان 

  ر يس نخست وزيب رئيز ناي با طارق عزى مالقات مسعود رجو     1361ور ي شهر19

  س ي عراق در پار                                 

  م قجرير مورد طالق مر سازمان دى مرکزىه شوراي اطالع      1363 اسفند 19

  ت و ي عضو مرکزىشمچي ابرى عضدانلو از شوهرش مهد                                 

  د ي جدى رهبرى ، معرفىم ازدواجش با مسعود رجوي تصم                                 

  ز انقالب اول و آغا " ىم رجوي و مرىمسعود رجو" ن ي مجاهد                                 

  ک در درون سازمان يدئولوژي ا                                 

  آغاز و " س به عنوان ي در پارىم رجوي ازدواج مسعود و مر       1364 خرداد 30

  "  زنان ىبرابر                                  

  غداد  از کشور فرانسه و ورود به بى اخراج رجو       1365 خرداد 17

  ن ي با صدام حسىدار رجوي د       1365 خرداد 25

  توسط مسعود " ران ي اىبخش مليارتش آزاد" ل ي اعالم تشک       1366 خرداد 30

   ىرجو                                   

   خراسان در 77 لشگر ىدر منطقه فکه بر رو" آفتاب " ات ي عمل     1367ن ي فرورد7

   ى منطقه مرز                                

  در منطقه مهران " چلچراغ " ات ي عمل     1367 خرداد 29

  ران و عراق يان جنگ اي پا     1367رماه ي ت27

  دان يفروغ جاو" ات ي عمل   1367 مردادماه 3

   ىم جمهوري توسط رژىاسيان سيع زنداني وسى آغاز اعدام ها   1367 مردادماه 6

   ى اسالم                               

   ىنيت اهللا خمي مرگ آ     1368 خرداد 14

   ىن و انتخاب وي مجاهدىدتي عقى از رهبرىم رجوي حذف مر    1368 مهرماه 26

  ني در مجاهدى سازمان ، آغاز انقالب دوم درونىبه مسئول اول                              

  توسط عراق ت ي کوى اشغال نظام    1369 مرداد 10

   آن يىن به عراق و بمباران هواي حمله متحد  1369 ماه ى د11

  ه کردها ي عراق على ورود سازمان به جنگ داخل  1369 اسفند 20



   ىه کردهاي عراق ، جنگ على دخالت سازمان در امور داخل   1370ن ي فرورد5

  "د يمروار" ات ي با نام عملى عراق                             

   نشست بزرگ طالق در سازمان   1370ور ي شهر17

   مقاومت به عنوان ى ملى از طرف شوراىم رجوي انتخاب مر    1372ور ي شهر6

  س جمهور شورا ي رئ                              

   به عنوان مسئول اول سازمان ىمه ارواني فهى معرف   1372ور ي شهر26

   به عنوان مسئول اول ىد جوادي حاج س شهرزادى معرف       1374ور يشهر

   سازمان                               

  ران ي اىاست جمهوري به رى انتخاب محمد خاتم      1376 خرداد 2

   به عنوان مسئول اول سازمان ى سپهرى مهرىمعرف   137--ور ي شهر---

   سازمان ىاتيک واحد عملي توسط ى ترور الجورد 1377ور ياول شهر 

   سازمان ىاتيک واحد عملي توسط ىرازياد شي ترور ص   1378بهشت يارد

  ن در تهران ي مجاهدىات خمپاره اندازي عمل 1380 تا زمستان 1378زمستان 

   ىاست جمهوري به رى انتخاب مجدد خاتم         1380رماه يت

   به قرارگاه ى اسالمىم جمهوري موشک از طرف رژ77 پرتاب   1381ن ي فرورد29

   سازمان در عراق ى ها                              

                                                * * * * *   

  :س يفاز تأس* 

 / ى و چه از نوع اسالمىستيمائون / ىستيران چه از نوع مارکسي مسلحانه در اى توان دوران نطفه بستن نبردهاى را م1342سال 

ون صاحب فتوا ي از روحانىت و اجازه رسميبا موافق" ان اسالم يفدائ"  موسوم به ىانيخ جرين تاريش از اي کرد ، پىابي آن ارزىستيمارکس

خ نگار يپژوهشگر و تار " ىاحمد کسرو" ن ترورها يان ايران انجام داده بود که از جمله قربانيه دولتمردان اي بر علىستيات تروريچند عمل

  .ران بود يمشهور ا

 " ىحزب ملل اسالم" ان ها ين جري از اىکيگر هم ظهور کردند که به مبارزه مسلحانه اعتقاد داشتند ، ي دىان اسالمي دو جر40ه در ده

 آن ى نداشت و اعضاىتيم کرده بود ، اما موفقي از سردمداران حکومت وقت تهران تنظىن که برنامه اش را بر اساس ترور برخيبود که با ا

  .ر شدند ي دستگىهمگ

ن ترور از يئت هم در چندين هيمعروف شد ، ا " ىئت مؤتلفه اسالميه" ل شد که به ين سال ها تشکي هم در همىگري دىان اسالميجر

 ى اصلىباً تمام پست هايران تقرينک در ايان هم اين جريران دست داشت ، اير وقت اينخست وز"  منصور ىحسن عل" جمله در ترور 

   . ارد را در دست دىحکومت اسالم



ن خلق ادغام شد ، دو سال بعد يل شد که بعدها در سازمان مجاهدي تشک44ش از سال يپ" حزب اهللا " گر هم به نام ي دىان اسالميک جري

ب ي تبصره به تصو17 ماده و 92در  " ىالتي و اىتي والىانجمن ها"  را تحت عنوان ىحه ايران الي دولت موقت ا1340خ در سال ين تارياز ا

  .گر بود يان و مذاهب دي باورمندان به ادىد سوگند به قرآن برايحه حذف قين الي ، از جمله مواد ارساند

حه ين اليت آن زمان در برابر اي انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان بود ، روحانىت برايد ذکوريحه حذف قين الين بخش اياما مهمتر

ون ين روحاني اىن نگرانيشتريمعروف شد ، ب" ت ينهضت دو ماهه روحان" آمد که به  به وجود ىن محافل مذهبي در بىام کردند و شورشيق

  . شد ى مىان انتخابات ناشي در جرىرانيشان ايران و دگر اندياز امکان شرکت بانوان ا

 ىدنت کنديکا و تحت فشار دولت پرزياالت متحده آمري به اىران پس از سفري شاه وقت اى محمد رضا پهلو1341در ششم بهمن ماه 

 يىران همسويته در ايجاد کند که با روند مدرني اىراتيي کشور تغىاسيرفت که در ساختار سياالت متحده پذي وقت اىس جمهوريرئ

  .داشته باشد 

م ين شش ماده تقسين اصل از ايران به رفراندم گذاشت ، اولي در اىراتيي تغى شش ماده را براى مراسمى طىخ محمد رضا پهلوين تاريدر ا

  .م شود ين دهقانان تقسيامالک بزرگ خان ها و فئودال ها بود که قرار بود ب

چه به عنوان _ زنان _ ران ي از شهروندان اىمي آن امکان شرکت نىن انتخابات بود که در راستايح قوانين اصول تصحيگر از اي دىکي

 ىگريا انقالب شاه و ملت موسوم شده بود مواد ديد ي انقالب سفن روند که بهي شد ، البته اىانتخاب کننده و چه انتخاب شونده فراهم م

  .م ي کنى شود از طرح آنها صرف نظر مىن بحث مربوط نميهم داشت که چون به ا

 زنان وارد ىن مواد و به خصوص در اعتراض به حق رأي در اعتراض به اىنيت اهللا خميون و در رأس آنها آي روحان1342 خرداد 15در 

 به زندان افتادند و ىنيت اهللا خمين شورش از جمله آي از سردمداران اىس سرکوب شد ، برخي پلىروهاين شورش توسط نيادان شد ، يم

 نجف که محل اقامت جمع ىه و سپس به عراق و شهر مذهبي پس از زمان کوتاه ابتدا به ترکىنيت اهللا خميد شدند ، آي هم تبعىبرخ

  .د شد يبع بود تىرانيان عرب و ايعي از شىريکث

 يىن جزاي و قوانى از قانون اساسىت توانست از بخشي کشور در آن دوران روحانىن جاريون با قواني از روحانىبا وجود مخالفت بخش

 کند ىري جلوگىنيد روح اهللا خمين شهروندان و مراجع از حکم اعدام سين بين قواني موجود در اى از نابرابرىران استفاده کرده و با تأسيا

.  

د روح اهللا ي را اعدام کند، چند تن از دوستان و همکاران سىدي توانست مرجع تقلىران نمين صورت که بر اساس قانون دولت ايه اب

  . به عمل آوردند ىريشان جلوگين گونه از اعدام اي کرده و بدى از حکم اعدام او را در زمره مراجع به دولت معرفى نجات وى براىنيخم

افته با نظام ي و سازمان ى مکتبى لزوم مبارزه ىک جمع بنديران در ي اىان دانشگاه هايورش چند تن از دانشجون شيدو سال پس از ا

انگذاران سازمان يبن"ان ي بازماندگان همان جرىشان از سوين افراد که نام سه تن از ايدند ، ايران آن زمان رسي حاکم بر اىحکومت

  : از  شد عبارت بودندىعنوان م" ن خلق يمجاهد

ن فرد در يران ، ايتخت اي پاى شهر کرج در حومه ى کشاورزى از دانشکده ىن کشاورزين آالت سنگيمهندس ماش" ف نژاد يمحمد حن" 

 ىدئولوژيت اين خلق مسئولي مجاهدىل سازمان مذهبيا آمده بود و با تشکيز به دني در شهر تبرىک خانواده کارگر بازاري در 1317سال 

  . آغاز کرد ىت در نهضت آزاديت خود را با عضوي فعالى عهده گرفت ، وان را بهين جريا



 دانشگاه تهران بود ، او ىل دانشکده فنين جمع ، مهندس راه و ساختمان و فارغ التحصي اىالتيمسئول تشک" د محسن يسع " ىنفر بعد

 گرفت و همانند ى دولتىليز دانشگاه تهران بورس تحصن فرد اي در شهر زنجان متولد شد ، اى از طبقه متوسط و روحانىز در خانواده اين

  .وست ي پى دانشجوان و نهضت آزادى ، انجمن اسالمىف نژاد به جبهه مليحن

 در 1319ع زادگان در سال ي گروه را به عهده داشت ، بدىت نظاميبود که مسئول" ع زادگان ي اصغر بدىعل" انگذاران ين نفر جمع بنيآخر

 از ىمي شىل در رشته مهندسي تحصىگرش برايز همانند همکار دي متوسط چشم به جهان گشود ، او نىواده اشهر اصفهان و در خان

ت ي عضوىان و نهضت آزادي دانشجوى ، انجمن اسالمىز در هر سه تشکل جبهه ملي گرفت ، او نى دولتىليدانشگاه تهران بورس تحص

  .داشت 

انگذاران ي از سه تن بنىکيف نژاد و به عنوان ي را هم در کنار حنىگرين نام فرد ديده سازمان مجاهي از جدا شدگان اولىاريالبته بس

  .* با سازمان کار کند کنار گذاشته شد ى خواست به طور حرفه اىن فرد نميا چون اي برند ، گوىسازمان نام م

   

   

___________________  

  .ذکر کرده است  " ىن روسريک بيعبدالرضا ن" ا ن فرد ري ا 313 احمد احمد در کتاب خاطرات خود صفحه ىآقا* 

   

ن است يد پنهان مانده باشد ، ايد از دي که شاىت داشتند ، نکته ايعضو" ران ي اىنهضت آزاد"  به نام ىاني در جر1344ن افراد تا سال يا

خ پا به عرصه ين تاريقاً در هميم دقن هي اعدام شدند و سازمان مجاهد1344درست در سال " ان اسالم يفدائ"  گروه ىاين بقايکه آخر

  .ران است ي در دوران معاصر اىخيک طنز تاري شک ى نبوده باشد بى اگر کامالً ارادىن هم زمانيوجود گذاشت ، ا

داهللا ي بازرگان و دکتر ى مهندس مهدىکيل کرده غرب ي در تهران و توسط دو تحصىدي خورش1340 در سال ى آزادىنهضت مذهب

 دکتر مصدق ىران به رهبري اى از جبهه ملىز انشعابيان خود نين جريس شد ، اي تأسىد محمود طالقاني به نام سىوحانک ري و ىسبحان

  .ران بود ير وقت اينخست وز

گر گروه يشان با دي کردند ، اما وجه مشخص تفاوت اى مى معرفى ، مشروطه گرا و مصدقىراني خود را مسلمان ، اىانگذاران نهضت آزاديبن

را رد " است ي مذهب از سيىجدا" ژه ي کردند و به وىران برآورد مير فرهنگ اي ناپذيىن بود که اسالم را وجه جداي سکوالر آن دوران اىها

  . کردند ىم

ران ي در اى اسالمىران است به مثابه نطفه حکومت حاکمان فعلي در اىل حکومت اسالمين تشکينه آغازيش زمي که در واقع پ فين تعريا

  .د يبت رسبه ث

ان يف روحانيت با دکتر مصدق به طيل اختالف روحاني ها به دلىن بود که نهضتين خلق اي و مجاهدى نهضت آزادىگر تفاوت اعضايوجه د

 ى مى پاىنيت اهللا خميت و به خصوص شخص آي و کالً ضد استعمار بودن روحانىريگانه ستين خلق بر بي نداشتند ، اما مجاهدىاعتماد

  .فشردند 



وه ين شيده بودند و هرگز از ايانه را برگزي و مسالمت جوىوه مبارزه قانوني مخالف بودند ، اما شى که با حکومت پادشاهى ها در حالىضتنه

 1348 آغاز کرده بود در سال 1344 تمام از سال ى کارىک خود که با مخفين در روند مطالعات تئوري نکردند ، اما سازمان مجاهدىتخط

  .وه را رها نکرده است ين شيز ايد و تا کنون نيم شاه رسيه رژيه مسلحانه بر علبه لزوم مبارز

 ثمر بودن مبارزات ىز بيم شاه و ني توسط رژ1342 خرداد 15 سازمان در استنتاج مبارزه مسلحانه سرکوب تظاهرات ىمحرک اصل

  .قه و جهان بود  مسلحانه و فرهنگ استفاده از سالح در منطى جنبش هاىريتاً فراگيگذشته و نها

  . مستبد بود ىم هاي برخورد با رژىره استفاده از سالح براير و غي ، الجزاى جنوبىکاين ، آمري گفتمان جنبش ها در فلسطىعني

ک سازمان مسلحانه اما يع بودند ، ي مسلمان و معتقد به مذهب تشىانگذارانش همگين که اعضا و بنيهم زمان با سازمان مجاهد

ن يات مسلحانه اين عملينام گرفت ، اول"  خلق يى فداىک هايسازمان چر" ن بود که بعدها ي هم در حال تکوىستيائونم / ىستيمارکس

  .اهکل اتفاق افتاد ي سىران و در روستاي در شمال ا1349سازمان در بهمن ماه سال 

رامون نحوه ورود ي پى پردازى مشغول تئور هنوز1344ن را که از سال يت سازمان مجاهدي ، مرکزيى فداىک هاين عمل مسلحانه چريا

  .ر کرد يبه مبارزه بودند به شدت غافلگ

 برجسته کرده بود که عمالً باعث ىک مبارزه را طوريت وجه تئوري خود انتخاب نکرده بود و مرکزى هم براىسازمان تا آن زمان هنوز نام

  . سازمان در آن مقطع شده بود ى عملىب

ران ، ي اى ساله شاهنشاه2500 ىخ مصادف بود با برگزار کردن جشن هاين تاريدان شد و چون ايان وارد ماهکل سازميپس از واقعه س

  .ت کند ين مراسم اعالم موجودي اىستم برق رسانيم گرفت با اخالل در سيتصم

( ت يباً همه افراد مرکزيافرادش منجمله تقر% 90ک به ي نزد1350ورش ساواک در سال يک ي بزند در ىن که دست به عملي قبل از اىول

  .ر شدند يدستگ)  و تراب حق شناس که در خارج از کشور بودند ىن روحانيبه جز حس

   
 


