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 آن ها ديگر خانه ای نمی سازند

 
  ١٣٨٧هم مهر دچهارشنبه يک                                                       یدي مصطفا دهقان، الله رش،یکاظم فرج الله

  
ی   منطقهیتمامدر. شده استيران وعراق آغاز ؛ جنگ ا١٣۵٩سال 

، ی محلیقيك موسي ی نوایكشيآه سرك ملرستان، درهرگوشه و آنار

 یآوا. كنديها م را دعوت به حضور در جبهه» و با شهامتيور غیلرها«

گر ي ديیو جايگر دیاصل اشاره به جنگاگرچه در» يه،وقِت جنگهدا هيدا«

  .یراني ای لرهاعيي تشجی شده است برایا لهيحال حاضر وسی دردارد ول

ان جنگ ين شهر تا پايا.  استان لرستان استی از شهرهایكيآوهدشت 

ب و يحجم تخر. شودي بمباران می عراقیها بار توسط موشك٢٠يش ازب

شود، يقطعه م شوند، فرزندانشان قطعه يشان دفن ميها ر آواِر خانهين شهر زيگناه ايمردِم ب. بت وحشتناك استيمص

ن ي ای است آه در انتهایار، چراغ روشنين دي مردم اید، هنوز براي امیسوزد؛ وليش جنگ مشان در آتي مرزعه ها

  .خوردي در باد تكان م اه،ي سی آوچه

 ترك یها ل شده و لبيآسمان، بخ.  آغاز شده استزيگر ني دی جنگيی گویده وليان نرسي؛ جنگ هنوز به پا١٣٦۵سال 

ها را  پزخانه اند وآوره ن هم به راه افتادهين وانفسا بولدوزرها و مأموريدر ا.  آندیم ميش دانه را عقين، روي زمی خورده

ست قبل از فرود يبايكند آه مين موضوع فكر نمي به ایآس. كنندي مرانيو، یجاد آلودگي نداشتن مجوز و ایها به بهانه

  . آردی سنتیها ن آارگاهي در مدرن آردن ایر عدالت، آمكيآوردِن شمش

. شودي ساالنه اعالم میج سرشمارينتا. آار استی برسر اقتصادی ده و دولت توسعهيان رسي به پا؛ جنگ١٣٧۵ سال

ار ين دي در چشمان مردم ایدي امیسو هنوز کور.  درصد، مقام دوم آشور را داراست٦/٣٧ یكاريآوهدشت با نرخ ب

  .زنديدودو م

 ی هم آمده و پس از مدتیاسي سی ، دولت توسعهده، پس از آنيان رسي به پای اقتصادی ؛ عمر دولت توسعه١٣٨۵ سال

 آوهدشت، یكارينرخ ب. شودي ساالنه اعالم میج سرشمارينتا.  عدالت بر سر آار استی نك دولت توسعهيا. رفته است

آوهدشت در وقوع جرم، .شودي محدود نمیكاري صرفًا به آماِر بر و مقاِم برت ن رتبهياما ا.  درصد؛ مقام اول آشور٣/٤٠

 نرخ ا،ين باليبه ا. ز صاحب مقام و عنوان شده استيگر ني دی هي، قاچاق مواد مخدر و هزار بلیرت، خشكسالمهاج

 نياچرخ گردون، دست و دلبازانه مصائبش را به . ديز اضافه آني را نی و افسردگی و خودسوزی خودآشیار بااليبس

  .ه داده استيمردم هد

 استان لرستان است و البته ین شهرهاي در بیالن دانشگاهيالتحص آمد فارغبت آه نبوده؛ آوهدشت سريتنها مص!  نهاما

 یِر گلوله هايون و نفي دوِد افی هين شهر در ساي ای فرهنگیها هيسرما. یالن دانشگاهيالتحص  فارغیكاريسرآمد ب
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ان، آوهدشت را يانريا. اند، فراموش شده است  آوردهی رونحه به جرم وجی و نداری آه از فرِط ناچاریسارقان مسلح

 یها  چهار راهیعني ما ی آوهدشت در فرهنگ مردم زمانه. شناسندين دارد نمين سرزمي فرهنِگ ای  آه بر ذمهیبا حق

 مخدر، قاچاق مواد یعني ما ی آوهدشت در فرهنگ مردم زمانه.  آاِر نشسته در آنجایجنوب شهرمان و آارگران تشنه 

عمله  «ی  ترانهیعنيُلر آوهدشت و. يونزيو و تلوي طنِز رادیها  برنامهی مضحكه یعنيآوهدشت و ُلر، . سرقت مسلحانه

  .»سر چهارراه نشسته دسته دسته،

ن مملكت يتخت اي آه در پایرماه؛درست هنگاميدرست روز دهم ت.  تابستانی در ابتدایك روز آفتابي؛ صبح ١٣٨٧ سال

 ِميل المله خوانده شدن و تنظيا وآي الدوله لي مجلس، وکندگاني که نمایهرآس به آار خودش مشغول است؛درست هنگام

 یدانند؛درست هنگام یت مجلس مين مسئوليرا بزرگترآشورر ي وزیلي مدرك تحصیبررسيت از خانواده و حمای حهيال

 ني فارغ از تمام ای آوهدشتی زمان،آارگران ساختماننيدن بذر عدالتند، درست در هميان سرگرم پاشيدولت که دولت و 

 یشوران شهر و مملكت، از ين اي از مسئولیادي بخش زی  سعادتمند آه خانهی عدالتخواهانه در محله ایهايقه دراني

ك ماه است آه به آار گرفته ها آمتر ازي آن. ، مشغول به آارندان و وزرا در آن قرار دارديشهر تهران گرفته تا مجلس

 ِیند، اما با وعده ينشيار نامناسب ساختمان، ترس بر وجودشان مي وضع بسی مشاهدهی آار، پس ازدر ابتدا. اند شده

 تي است، اکثر٢ ی  منطقهیحسب اتفاق از آارمندانِِ ارشِد شهردارِن دستمزد از طرف آارفرما، آه براضافه شد

  .كنندينظر م  آار صرفی  از ادامه زي دو نفر نیكيشوند و ي میراض

ن ساختمان يب ايروز قرارداد تخريدانند تازه دي آه نمیغول به آارند درحالها مش  است، آن١٣٨٧رماه ي روز دهم تصبح

 - است ی آه آن هم وابسته به شهردار-يگر دیمانكاريك شرآت پي با ی وابسته به شهرداریمانكاريك شرآت پيان يم

مه آند يها را ب ست آنيباياساس قانون، آارفرما ميدانند بر آه نمیالها همچنان مشغول به آارند در ح آن. منعقد شده است

ك ساختمان يب ياد نداده است آه تخريها   به آنیآس. ها فراهم آورد  اسكان آنِیآن ساختمان برايرون از را در بیو محل

شود با ي آن نمی اصلِیها شدن ستون ین ساختمان را به علت متالشينكه ايا ی انجام شود ود به چه شكلياساسًا با

نت ين است آه درب ،پنجره، آابيها گفته شده ا  آه به آنیزيتنها چ. ب آرديمرحله تخربه   مرحله یباربردار

  .ك آنديها را به اسكناس نزد مانكار بتواند آنيت دقت خارج آنند تا پيل ساختمان را در نهايگر وسايها و د رهي،دستگ

ها  دستان آن. اند دهيست از آار آششه دي همیگر برايها د ، آن٨٧رماه يقه صبح روز دهم تي دق٣٤ و٨ در ساعت اما

 روز قهي دق٣٤ و٨از ساعت .  به عمل نخواهد آوردی سعادتمندی برایگر نخواهد گذاشت و مالتي بر آجر دیگر آجريد

ر خود ي فقی  خانوادهیكار نخواهند بود، بر سر چهار راه نخواهند نشست، برايچ وقت بيگر هيها د  آن٨٧رماه يدهم ت

  .دي خشك اطراف شهر خود را نخواهند دیها نياد، زمپول نخواهند فرست

 آارگر ١٧كر يخت و پيآباد فرو ر  واقع در سعادتی طبقه ا١٠، ساختمان ٨٧رماه يدهم تی روز قهي دق٣٤ و٨ ساعت در

شان را با خود به گور يها  جان شدند و آرزوها و حسرتی بیا هيثاناز يز درآمتر جاِن عز١٧. ديهم آوبی را درآوهدشت

  .بردند

 شي از نامزدیچند روزيگر دیکيی ازآنان تازه داماد وكيمجرد بودند،نفر١١سال سن داشتند، ٣٠ نفرازآنان آمتر از١٣

  جۀيانتظار نتدرگري دیكيها دانشجو و از آن فرزند بودند، دو نفر٧ تا ٣ با يیها آن ها پدِر خانوادهنفر ازچهار. گذشته بود

  .ليها پدر و فرزند بودند و چهار نفر برادر و همه با هم فام  از آنرنفچهار . ش بوديآنكور خو
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 ینك وقت آن است آه همه خوديد، اتفاق افتاد و اي که نبایا فاجعه. ین سادگيخت؛ به همي سعادت آباد فرو رساختمان

ستند، آسان يرگران ن آایها اندازند،اما آن طرف خط خانوادهيشان را به آار ميها آنان آه مقصرند تلفن. نشان دهند

  . را امضا آنندی را بپوشانند،ورقه ایزي دهند، چبي ترتیا  آنند، برنامهید آاري هستند آه بایگريد

ستند آه بتوانند يزانشانند اما آن قدر توانا نيها در تب و تاِب عز خانواده. ديآيز آم آم به صدا در مي تلفن خانوده ها ناما

شمال : مقصد. رساننديبه سرعت خود را به تهران م. افتندي به راه میچند نفر.  آنندپول مسافرت به تهران را فراهم

  .غرب تهران،سعادت آباد

.  آارگِر آن ساختمان بوده استی آه در آن ساختمان جان دادند، خود چند صباحی، دو برادری سعادتبرزيا و فريحي پدر

خبردار شدم بالفاصله خودم را به ساختمان رساندم، مهندس از ماجرا آه . صبح روز حادثه، تهران بودم«د؛ يگوياو م

ن آه ي آرده بود همیب معرفين خود را مهندس ناظِر تخريشي پیها است و در روزیآه از آارمنداِن ارشِد شهردار. م

  .ین سادگي؛به هم»!یِا، من فكر آردم تو هم مرد: د با تعجب به سمِت من آمد وگفتيجا د من را آن

شد، آن را يدا مي پیاگر جسد«د؛ يگوي خود را در آن حادثه از دست داده میت آه برادر و پسر عموها آزادبخميکر

دا شود و تعداد اجساد به دو نفر برسد تا آن ي پیگريشدند تا جسد ديها منتظر م آن. كردنديبالفاصله به سردخانه منتقل نم

م ين نداريبه ما گفتند آه بنز. ميا شديم و علت را جويراض آرداعت. ك آمبوالنس به سردخانه منتقل کننديها را با  وقت آن

  ».ميك جسد را منتقل آنيك آمبوالنس يكند آه با ي ما صرف نمیو برا

 قرار بوده که نيماجرا از ا.ادگار داردي را بر بدن خود به ی انتظامیروين ني باتوم مأموری آزادبخت هنوز آبودميکر

خطابش » ی وحشیلرها« را نواخته و ی وی انتظامیروين ني از مأموریكيادرش، دن جسد بري بر دیپس از اصرار و

  .آرده است

ن آه داغ يها عالوه بر ا آن. رسنديآم به تهران م ز آميها ن ندگاِن خانوادهيشوند و نمايرآوار خارج ميآم از ز  آماجساد

 ی در شهرداریچ مسئول محترميه.  باشند تهرانیها ابانيز مهماِن خيد شب را نيكشند بايزانشان را بر دوش ميعز

 ی برایشيكند آه حداقل آسايز خطور نمي فاجعه داشته، به فكرش ننير را در بروز اي تقصنيشتري دو،آه بی منطقه

ن ي ای  شک خرج اسكاِن دو روزهیب.رآوار هستند، فراهم آنديزانشان از زي آه منتظر خارج شدن جسِد عزیداغداران

. شوديكند هم نمي خدا برگزار می رضایه براي آه شهردار آن ناحيیها  خرج مراسم و جشنك هزارميچند نفر، 

وه ياجساد، هم به علت ش. شونديزك منتقل مي آهری ر آوار خارج و به سردخانهيب از زي جان، به هر ترتی بیکرهايپ

شوند و پس از انتقال به يعفن مزك، متي آهری  نامناسب در سردخانهی آوار و هم به علت نگهدارِري خروجشان از زی

 نفر پس ١٧به هر حال اجساد آن . ها را غسل دهد  شود آنی قادر می دارد، آمتر آسی تلخیآوهدشت، آه آن هم ماجرا

  .ردي گیاز چند روز در خاك شهرشان آرام م

آم  شود و راه تحمل درد فراق آميآم سرد م ،داغش آمی سپریمرده را آه به خاك م.  خاك مرده سرد استنديگويم

تر هم  ها سرد آه نه ، گرم ن خانوادهيم، داغ اي گرفتن گزارش به کوهدشت رفتِی برا٨٧ورماه ي شهر٢٢ما روز . هموار

 .ستي سرد نتچ وقي آه به ناحق مرده باشد هیا خاك مرده. شده است

   وقوع حادثهيیچرا
 و بدون ی ناظران شهرداری مصلحتیپوش خته شد و پس از آن با چشم موضوع آه ساختمان در ابتدا در سه طبقه سانيا
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 مجاور یها ن ساختمان و ساختمانيدر ا  آه ی گرفتِن مصلحت ساآناندهين طور نادي و همیمني و این قانونيت موازيرعا

ن مسئله آه ي اايل شد، ي تبدی واحد٣٢ طبقه و ١٠ك ساختان ي به آن ساخته و یگر هم روي د  طبقه٧ساآن خواهند شد، 

ده شده و از ساآنانش ي شروع به شكست و نشست آرده وعالئم خطرناك بودن در آن د١٣٨٣ن ساختمان در سال يا

 است یده مسئله مهميِب هرچه زودتر آن محرز گردي مجاور، ضرورت تخریها  ساختمانِیمني حفِظ ایه شده و برايتخل

ن يب شد و چنين گونه تخرين است آه چرا اي جا مورد نظر ماست اني دارد اما آنچه در ایگري دی بحث مستقلی جاآه

   وجود نداشت؟بي تخری برایگري راه دايآ. دي آفریا فاجعه

 ی گانه برا٣٢ ین مالكان واحدهاي الزم بیهاي واحد وهماهنگِیل نبود اراده ي شکل است که به دلني به ابي تخرِیماجرا

 ی ساختمان هایتوانست برايختنش مي آه هر لحظه با فرو ریساختمانب يت تخريب ساختمان، سرانجام مسئوليتخر

ن يقاعده بر ا.  قرار گرفتی شهردارِی باشد به عهده نيفرآ  رهگذران خطرین طور برايها و هم مجاور وساآنان آن

، یت فني آه دانش و صالحی را به شرآتیا ن پروژهي چنینه، اجراين زميت خود در اي با حفظ مسئولیاست آه شهردار

 لن حايار حساس و در عي بسی بلند مرتبه آاریها ب ساختمانيتخر.  دارد واگذار آندیتجربه، سابقه و امكانات آاف

 بوده و ريار خطي بسین گونه بناها امريب اي تخری برایا مجريمانكار يل انتخاب شرآت پين دلين است به هميخطر آفر

  .ار الزم داردي بسینيزبيدقت و ر

له انفجاِر يب بوسي تخر-١رد؛ ي گی بلند مرتبه به سه روش صورت میها ب ساختمانيظر آارشناسان، تخر اساس نبر

 انجام يیها  مرحله به مرحله که در ساختمانی بار بردار-٣ن ي سنگیگو ب با استفاده از ي تخر-٢محاسبه و مهار شده 

 نيب از باالتري به ترتی روش، باربردارنيدر ا. هستند مستحکم  ساختمان سالم و نسبتًاِیه ها و ستون هاي شود آه پایم

  . شودی طبقات انجام مني ترنييطبقات به سمِت پا

ها قبل در   اش از سالیراصوليل ساخت غي آه به دلیا  طبقه١٠ب ساختمان ي در سعادت آباد چگونه عمل شد؟ تخراما

 شود آه بر ی سپرده میتًا به شخصيمل بود، نها آن هر لحظه محتِیزِش ناگهاني بوده و نشست و رزشيحال نشست و ر

ئت منتخب آارشناسان يو مندرجات موجود در گزارش ه)  از آشته شدگانیكيبرادر ( آزاد بخت مي کرِیاساس گفته 

 ِیه ينه و سرمايشي آارآنان دولت، فاقد شرآت ثبت شده بوده و تخصص، پ۵ خطاب به بازپرس شعبه ی دادگستریرسم

  !ن آار نداردي ایالزم را هم برا

» .ح« به نام یا شخصي بود آه گویا  نخسِت حادثه به گونهی منتشر شده در روزهایها  اخبار و گزارشی آلجهت

 فقط ین شخصين است آه ايت اياما واقع. ن ماجراهاستي اِی و مقصر و مسبب همه یمانكار اصليساآن اسالمشهر، پ

ن ي آنها در ایريان خود و به آارگي به آار همشهردعوتاو فقط عامِل . ت مباشر بوده استًاي نهاايك سرآارگر يدر حد 

 ی  منطقهی، شهرداریا نامه  توافقیئت آارشناسان، طيطبق گزارِش ه.  خاص خود بوده استیهاييساختمان و سودجو

ن يس همو باز هم بر اسا. كند يابالغ م» .ن« به شرآت ١٢/٣/٨٧خ يب را در تاري تهران مراتب و موارد تخر٢

ب يموارد تخر) ك روز قبل از حادثهي (٩/٤/٨٧خ يدر تار» .ن« تبصره، شرآت ٢ ماده و ٨ در ی قراردادیطگزارش 

 ی ر مجموعهيا زي وابسته ِیها هر دو از شرکت ها ن شرآتيالزم به ذآر است آه ا. كنديابالغ م» .آ«را به شرآت 

ن يت انجام چنين دو شرآت اصوًال صالحيا اي آنكهيرغم ايو علن قراردادها ي رغم ای علی هستند ول٢ منطقه یشهردار

 رفتار یا  دو شرکت در آارگاه محل حادثه حضور نداشته اند و به گونهنيچ کدام از اير، هيا خي را دارند یا پروژه
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مهندس  است، ٢ منطقه ی، آه از آارمندان ارشد شهردار».م«، و مهندس یمانكاِر مجريپ» .ح« یا آقايشده آه گويم

  .ن بوده استيحداقل برداشت آارگران آارگاه چن.  در آارگاه هستندبي تخرناظِر

ن آار ي انجاِم ای مورد توافق براِینه يا هزي مذآور، مبلغ ِیته ي آزادبخت در استناد به گزارش آمِی اساس گفته بر

 آه یب وباور نكردنين رقِم عجين رشته، اي آارشناسان اِیال قرار گرفته است که طبق گفته ي ر١٫٤٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠

 فاجعه  ِی فراهم شدن بستر و بسته شدن نطفه یايدهد، گوي هم نما ساختمان رني ایها ه و حمِل نخالهي تخلِینه يآفاف هز

  .دنديست آه همگان در سعادت آباد ديا

ا ي ی و مصالح ساختمانرآوار صدها ُتن خاكيگناه زي آارگر ب١٧ن فاجعه،آشته شدن ي ااِني و بخِش عیروني بِی هيال

  .است» ...يیآواِر سودجو«ر يز

ه، لوازم و يتواند اثاثين بودن مبلغ قرارداد ميي جبران پایمانكار اجازه داده شده بود براي اساِس شواهِد موجود به پبر

 ِیاهد وبازمانده ، تنها ش»یسعادت «یآقا.مصالح به آار رفته در ساختمان را برداشته و به نفع خود از آن ها استفاده آند

رآالت و از همه يها، ش ها، در و پنجره  آشپزخانهیها نتي و انتقال آابی با جداسازراآار .  حیآقا«د؛يگوين حادثه ميا

  ».دينمايتر،خارج آردن آسانسور ساختمان شروع م خطرناك

ر ساعت و هر لحظه در  شده و هیاش متالشيها و شواهد به جا مانده،ستون مرآز  عكسی آه طبق گواهی ساختماندر

گان را به وحشت ين ساختمان، همساي از شكست و نشسِت ای ناشیشتر بوده است و صداهايحال شكست و نشست ب

ل ي موبای موجود در گوشِی صوتِليبر اساس فا. اشدار خطرناك بيتواند بسيجاد تنش و حتا صدا ميزدن، ا انداخته، ضربه

 از آن ما را به ی ناشین ساختمان نشسِت مکرر دارد وصداهايا«د،يگوي میرگيمرحوم موسا آزاد بخت، او به شخِص د

) ؟یتوسط چه آسان(ده شده ين آار برگزي ای آه برایرمتخصصيمانكار سودجو و غياما متأسفانه پ» .اندازديوحشت م

 جان ِیه يدثه آل در روِز حاديجالب است که بدان.كندين ساختمان شروع ميي خطرناك را ،آن هم از طبقات پاارن آيا

  !اند باختگان در طبقه دو و سه مشغول به آار بوده

 منعقد شده ٩/٤/٨٧ ِخيدر تار» .آ«و شرکت ».ن« شرکت نيب بي است که قرارداِد تخرني اگري دِزي تامل برانگی نکته

در روز . ه بودست و چند روز قبل آغاز شديب ساختمان ،چنان آه در باال گفته شد، از بي آه آار تخریاست، در حال

ن آارگران و ي بی قرارداد آاریچ نوعين هي و همچنیرمانكاي پیچ قرارداد رسمي، هنوز ه١٠/٤/٨٧ یعنيحادثه 

 برخوردار نبوده یا مهيت بيچ نوع پوشش و حماينكه آارگاه و آارگران آن از هيجه اينت. آارفرما وجود نداشته است

  .ديمه هستي گفته بود شما بیعادت سیبه دروغ به آقا.  حی آه آقایاند، در حال

اند اضافه  ن آارگاه مشغول به آار بودهيست و چند روز قبل از حادثه در اي آه خود و دو فرزندش از بی سعادتیآقا

. شديده ميت از نشست مجدد ساختمان داشت، شني وحشتناك آه حكایبار صداها نيدر ضمن آار روزانه چند«كند؛يم

دادند آه ينان ميبه ما اطم.  مهندس میوآقا.  حی آقاتراضاما در هر بار اع. ميديترسيمم خطرناك است و يدانستيم

.  تا امروز خراب شده بود٨٣ بود از سال ی و خراب شدنیختنين ساختمان ري گفتند اگر ایبه ما م.  وجود نداردیخطر

 ميكردي ما فكر م«د؛ي گوی میعادت سیآقا» .زد و محكم استيريدانم آه نميمن مهندس هستم و م! التان راحت باشديخ

  ».داننديآنها بهتر از ما م

الم يخيگرد« د؛يگوياش م  باخانوادهی تماس تلفنیحادثه طشب قبل از) ازکشته شدگاِن حادثه(يانوسفين ي حسی علمرحوم
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نخواهد  ست وين ساختمان محكم ا که ا گفته  و ينان دادهبه ما اطم او ام و صحبت آرده. ی مهندس مبا آقا .راحت شده

  ».ختير

تومان مقرر شده هزار١۵ مان را آه   برابِر اعتراضِِ ما به نا امن بودن آارگاه، دستمزد روزانهدر«د؛ي گوی میسعادت

هزار تومان ٣٠ و حتا ٢۵  ،بعدها به٢٠ ابتدا به ی صورِت شفاه  ما در حرف و بهِیمزد روزانه . دادند یش ميبود افزا

مان   خانوادهیم و برايريپول بگقدر ينم روزانه ايتوانيم آه مي بودل خوشحایمان، ول انجما ضمن ترس از. يدهم رس

  ».ميمان را حل آني از مشكالت زندگیم بخشيتوانين دستمزدها ميافت اين ساختمان و دريايم با آاردركرديمفكر. يمبفرست

بازماندگان ی ازاري تنها شاهد زنده وبسِیفته اساس گيرا برا نه زيآار بوده ی درش دستمزديداند واقعًا افزاي نمآس چيه

  ! پرداخت نشده استی به آسیچ مزديگذرد هيحادثه م ازیاندحتا تا به امروز که دو ماه و ين روزآاروان، تا آخريقربان

*****  

وم را  جاِن زحمتكش و مظل١٧ مرگ یعني آن، اِني و عیرونيه بين حادثه اتفاق افتاد و ما امروز فقط الي هر حال ابه

 آنان چه خواهد گذشت و سرنوشت یها ف، بر فرزندان و خانوادهي جان شر١٧ن ين آه در اثر نبوِد ايا. مينيم ببيتوانيم

 عمِر فرزندان و ِیتواند به درازايان آن مي است آه پایگري دستاِنن نان آوران چه خواهد شد، دايآنان در نبود ا

ن آوهدشت ين سرزميان آن در هميها پس از پا ب و عوارض جنگ تا ساليگونه آه مصا بازماندگان آن ها باشد؛ همان

 بتي مردِم مصني اِیدي است که با نا امنياما سوال ا.  ادامه خواهد داشتیگري دِین جنگ زده يو لرستان و هر سرزم

  توان کرد؟یزده چه م

  

 انجمن فرهنگی هنری سايه

١٣٨٧ مهر ١٤  

  
 


