
  !نام ها و ننگ ها
  بهروز آرمان

  
.  ..چرا ما نمی توانیم با مفاسد اقتـصادی برخـورد کنـیم چـون سـران بـزرگ مملکـت در ایـن رابطـه دخیـل هـستند             "
هـای شـمال را بـه      جنگل)برای نمونه. ( ..اند اند این کارها را کرده خوانند، رفته کسانی که مردم پشت سرشان نماز می     

  یـزدی علت آنکه این پرونده هم ثبت شده بود، این بـود کـه کـسی اینهـا را گفتـه بـود کـه آقـای         .تاراج بردند و رفتند 
بـرد و مـا کـه یکـی دو تـا یـا چنـد تـا هیـزم و چـوب برداشـت             چطور اینهمه چوب را به تاراج می  )پسر قوه قضاییه  (

یکی دو تـا نیـستند کـه،    ) پرونده ها(ایم،  ههاست که ما گند زد  این همان. ..اید عنوان متهم گرفته ایم، شما ما را به   کرده
مثال معدن ذغال سنگ طبس، دوازده تـا از معـادن در اسـتان     . ..اند آنجا تا آدم ریخته د چهارصد  صحدود هزار وسی  

در پرونـده قاچـاق کـاال از     ... ]است[پرونده المکاسب مال پسر آقای واعظ طبسی . خراسان توسط آقای واعظ طبسی  
موفـق بـه بازداشـتش      قاچاقچی بزرگ فرودگاه پیام هزار و صد پرونـده قاچـاق کـاال دارد، امـا هنـوز      فرودگاه پیام، 

بایـد بگـویم کـه     در مورد سلطان شـکر و مافیـای شـکر هـم     . الحمایه آقای ناطق نوری است شویم، چرا که تحت    نمی
اش  قای هاشمی رفـسنجانی و خـانواده  درباره مفاسد اقتصادی آ ... آقای مدلل، داماد یکی از علمای بزرگ بوده است  

یـک سـوم جزیـره کـیش، پـارک      .  ..اصـالً قابـل گفـتن نیـست     هم، آن قدر مفاسد اقتصادی این خانواده زیاد است که   
شرکت نفتی ایـن خـانواده بـه همـراه     . اقتصادی خانواده هاشمی بیان کردشمال را هم باید از دیگر مفاسد  جنگلی در   

  ". ..گفتن نیست می در کانادا هم که دیگر قابل عمه خانم یعنی خواهر هاش
  عباس پالیزدار

 
دبیر هیات تحقیق و تفحص مجلس  برگ تازه پیش از انتخابات سال گذشته، "بزرگ مملکتسران "علیه  افشاگری 

 گرفته بود ه را نشانروحانیان سرشناسیروشنگری های او . ای به پرونده ی فساد در جمهوری اسالمی افزود
عضو شورای نگهبان و مجلس (، محمد یزدی )جمعه تهران نگهبان و امام عضو شورای (حمد امامی کاشانی م: چون

عضو جامعه (، ابوالقاسم خزعلی )علمیه قم و رئیس سابق قوه قضاییه خبرگان، دبیر جامعه مدرسین حوزه 
ویژه دفتر آیت اهللا خامنه ای رییس بازرسی (اکبر ناطق نوری  ، علی)نگهبان مدرسین و عضو سابق فقهای شورای 

پیشین رئیس (دوست  ، محسن رفیق)معاون رئیس دفتر رهبری(، معزی )نظام و عضو مجمع تشخیص مصلحت 
 پیشیندبیرکل (عسگراوالدی  اهللا  حبیب، و )رییس مجمع تشخیص مصلحت(هاشمی رفسنجانی ، )بنیاد مستضعفان

  ،)مؤتلفه
دست اندرکاران برجسته به تازگی  در همین راستا، رانی حقوق بشر در ایالملل نی بنیکمپ چهره هایی را به عنوان 

آنان نیز که معرفی کرده است"88خیزش " در  و کشتارهاکوب های سر وی نظامیها  مقامنیباالتری از جمله "     
   . هستند"ی اسالمی جمهوریی و اجراییقضا

غالمحسین ،  فرمانده وقت بسیج درجریان انتخاباتحسین طائب،: د از جملهندر این فهرست نام هایی دیده می شو
درزمان انتخابات و دادستان کل،ی اژه ایمحسن  مقدم، فرمانده یاسماعیل احمد، ی فعلکشور  وزیر وقت اطالعات 
 عضو ،ی مصباح یزدیآیت اهللا محمد تق،  دادستان وقت تهران درزمان انتخابات،یسعیدمرتضو، ی انتظامینیرو

سیدحسن ، ” مرگیقاض” یا  دادگاه انقالب١۵ رییس شعبه ی ابوالقاسم صلواتیقاضی، مجلس خبرگان رهبر
و ، ی فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالم،ی جعفریمحمدعل،  مسلح ایرانی رییس ستادکل نیروهایفیروزآباد

  . وزیر کشور در زمان انتخابات،یصادق محصول



 بعد از انتخابات  که نگهبانی دبیرشورایهللا جنتا آیت می شوند چون دیده "مقام هایی"  هم چنیندر میان این نام ها
 ،یحسین شریعتمدار نیز و ، بود" معترضانی مهابا خواستار صدوراحکام اعدام برایب" یریاست جمهور

  . داشتبرجستهنقش ازماندهی و زمینه سازی این کشتارها  سدر که  مدیرمسوول روزنامه کیهان
  
  "رانجگاتار" و "سرکوبگران"
  

،  هـا  نقب بزنیم، در کنار این فهرسـت  و کشتارهاسرکوب هاتندروی ها و  این به ریشه ها و انگیزه هایبرای آن که   
بـاالترین مقـام   "انباشـته شـده در دسـتان ایـن      به تـاراج رفتـه و   داده هایی را انتشار می دهیم پیرامون سرمایه های    

رئـیس  " پاره ای از رسـانه هـای بـرون و درون مـرزی از     ،شته در آستان انتخابات سال گذ ."های جمهوری اسالمی  
در همـین  ، و خود را بیرون بیـاورد ادعایی  لیست "مافیای نفتی و اقتصادی" خواسته بودند که در پیوند با   "جمهور
  کـه شر شـده تـ لیـست من  .یافـت  انتـشار   نیـز  در بـرون مـرز  "نظام"سران بانکی  فهرستی پیرامون حساب های   ،پیوند

  : را به خوبی آشکار می کرد"تارجگران" و "سرکوبگران"ان ، رابطه ی میبه قرار زیر بودی از آن گوشه ا
ستان بـشماره حـساب بـانکی        - غ  92114016 احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، میدلنـد بانـک لنـدن در انگـل  54، مبـل

  .میلیون ودویست هزار پوند انگلیسی
میلیـون و   37، 34414011 نک لندن، انگلستان، بـشماره حـساب بـانکی    حسین شریعتمداری مدیر کیهان، میدلند با-

  .هشتصدهزار پوند انگلیسی
بــانکی  ، یونیـون بانـک سـویس، ژنـو بـشماره حـساب      "مستـصعفان "بنیـاد   پیـشین  ریـیس محـسن رفیـق دوسـت     -

  . میلیون و هفتصد هزار دالر آمریکائی122، مبلغ 2183130687
، 7272 ، کرنر بانک ژنـو در سـویس بـشماره حـساب بـانکی اف آ اچ     ن قدسرییس آستا پسر  طبسی- عباس واعظ-

بـشماره حـساب بـانکی      میلیـون و دویـست هـزار فرانـک سـویس و دربانـک اشپارکاسـه هـامبورگ آلمـان         97مبلغ 
  .آمریکائی  میلیون وهفتصد هزار دالر216، مبلغ "دی اف اچ72251660"
، یونیـون  نظـام  آیت اهللا خامنه ای و عضو مجمـع تـشخیص مـصلحت     ویژه دفتر ی رییس بازرسعبداهللا ناطق نوری   -

  میلیون و نهصد هزار دالر آمریکائی123، مبلغ " ای ان دی210212032"بشماره حساب بانکی بانک سویس، ژنو،

  .صدهزار مارک آلمانی  میلیون و64، مبلغ 03223486و در دویچه بانک هامبورگ درآلمان، بشماره حساب بانکی 
 3983"سـویس بـشماره حـساب بـانکی      ، کرنر بانک ژنـو در  اسالمی مؤتلفهپیشیندبیرکل   اهللا عسکر اوالدی حبیب-

  . میلیون دالر آمریکائی180، مبلغ "بی اچ کا
یونیون بانـک سـویس، در ژنـو، بـشماره حـساب        در رییس مجمع تشخیص مصلحت، علی اکبر هاشمی رفسنجانی  -

سویـسی و در بانـک سوسـایتی جنـرال زوریـخ در سـویس بـشماره          فرانـک  و نیم میلیون532، مبلغ 223870390
 و در بانـک اشپارکاسـه سـیبورگ    1997میلیون و دویست هزار مارک از سال  477 مبلغ 30064183حساب بانکی 
  . میالدی ببعد1997 میلیون و دویست هزار مارک از سال 238 مبلغ 2957132حساب  آلمان بشماره

 گذشـته ماننـد   ،ون و برون مرز پیرامون این داده هـا، هـم چـون افـشاگری هـای پـالیزدار      بر پرسش رسانه های در    
 نیز به فراموشـی سـپرده   "مافیای نفتی و اقتصادی"پیرامون  "رییس جمهور"سرپوش گذاشته شد، و لیست ادعایی   

  .شد
  

  "میلیاردرها"نمایندگان اتاق بازرگانی و فهرست 



  
پاره تن " و بازار یا "ی اسالمی جمهوریی و اجرایی قضای و نظامیها مقام نیباالتر"برای آن که پیوند میان 

فهرست تازه به  کنیم،  روشنرا بیشتر "ناآشکار" و "آشکار" سرکوبگران  رابطه ی میان به گفته ی دیگر،، و"نظام
  .ی می اندازیم ایران نگاه نشریاتمنتشر شده در

خبرنگار مهر،    برگزاری تهران در حالی اتاق بازرگانندگانی نمائتیه ه جلسنی و ششمی س امسالبه گزارش 
 تحت عنوان ی نسبت به ذکر نامشان در فهرستندگانی نمائتیهی  آن، اعتراض اعضای که دستور کار اصلگردید

دا کهنشست نیا . بود"اردرهایلیم"  ی مطالبنیتهران نسبت به انتشار چن ی اتاق بازرگانسی رئهای با انتقاد در ابت
 ت،یها را به اوج خود رساند تا در نها  مختلف اعضا، بحثیها دگاهی دو ها با موج انتقادجیشد، به تدرآغاز 
 یرعادی امر غکی امر را نیا  موضوع،نی ادی شدتی تهران ضمن محکومی اتاق بازرگانندگانینما از یبرخی اعضا
  .دانستند "ها  خصومتیبرخ" از استهو برخ

 برگزیده ایم،کم و بیش  را  ایران"میلیاردرهای" از بزرگترین چند تنشرح حال ، که از میان شان این اشخاص
 و "سرکوبگران"پیوند میان کارنامه شان هستند، و بوده و  از آغاز تا امروز "نظام"راستین  "برندگان"
قتصاد اسالم". آشکار می کند را "بازار" و "روحانیون"، و نیز رابطه ی تاریخی میان "چپاولگران"  آنان، یا "یا
 و سپس سازمان "انقالبی"با پایه گذاری صندوق قرض الحسنه ( سال پیش "!!!38" مورد نظرشان از "نظام"
جز ) "اقتصاد اسالمی" آیینی"هم چیزی نبوده است  یا اقتصاد (صاد استعماری و نواستعماری ت اق"بازسازی 

میالدی به ایران )بازاری-وارداتی- انگلی و بسیاری از کشورهای رو به رشد دیکته شده ، که از سده ی نوزده 
  :است

اولین صندوق  .شناسند عنوان پدر گچ و سیمان کشور می را به کسی که همه او: عالء میرمحمدصادقی -
اقتصاد "او بنیانگذار سازمان  . لرزاده تأسیس کرد"مسجد" پیش در "!!! سال38" را "انقالبی"الحسنه  قرض

 عضو کابینه دولت 7 اما با تهدید به استعفای ، باشد"ها بازاری" بود بانک خصوصی است که روزی قرار "اسالمی
 انجمن سیرئ او .الحسنه تبدیل شد رضقنژاد به بانک  تعلیق رفت تا سرانجام در دولت احمدی موقت، به محاق

 و نیرارک ا مشتی اتاق هارهی مداتی هسی و رئانگذاریبن  خانه معدن کشور،سی و معادن گچ کشور، رئعیصنا
 عربستان،  ورانی و ان،ی و بحررانی مشترک ای و کره، شورارانی مشترک اتهی کمافغانستان،  ورانیکانادا، ا
کشترهیمد اتی عضو ه،ی کنندگان و صادر کنندگان محصوالت معدندی تولهیاتحاد  نوح، شرکت ی سازی شرکت 
 اتاق تهران سهی رئاتی کشور و عضو همانی شرکت پخش سجنوب،  بنادری گچ خوزستان، شرکت صادراتعیصنا
 .است

 االنتشار ری کثی از روزنامه هایک ی را بهی معترضانه اهیدو هفته قبل، جواب– یکی نیهم:  اسداله عسگراوالدی-
 ریپی تیبر اساس روا .نام برده اند»  ترانسفریحاج« با عنوان ی از وچرا فرستاده بود، از آنها گله کرده بود که

 با آن وسعت در آن تهرانی  المللنی بشگاهی نمای از واگذار"ی بخش خصوصینگران" انی در جر" قلبخوش"مرد 
 د،ی دهیاگر اجازه م) آل اسحاق( سیجناب رئ:  گفته بودنیچن  اتاقندگانی نمااتی تهران در جمع هنی نشانینقطه اع

 رتی حدگانی اظهار نظرش در مقابل دنیا ! را بکشمشگاهی نمادی حاال چک خرنیهم»  جزءکاسب« کیبنده به عنوان 
، رئیس اتاق مشترک ایران " اسالمیمؤتلفه" اعضای بنام از ! نکردصدا زده خبرنگاران در زمان خودش کم سر و

خشکبار و به خصوص »حساس« و چین، دارنده شرکت بزرگ  در سطح "پسته ایران" که در عرصه صادرات 
متذکرده،ی را خرینیفته شد دو بانک چچند هفته قبل هم گ.  استنام جهان صاحب  که کل بانک ها را شد  البته بعدا 

کرده استیداری ، بلکه سهام آنها را خردهینخر ی ایرانیان درون و برون هابه دیگر سخن، در نتیجه ی افشاگر (. 



یس و  و سوی، بخشی از سرمایه های خود را از بانک های نیویورک و لندند بسیاری از دیگر همراهانشمرز، مانن
 )آلمان به چین منتقل کرده است

 به . هاست" دارسابقه"  زده و ازهی تکی بازرگانی اتاق هااستی ری را به صندلیادیدوران ز:  علینقی خاموشی-
 شی در شب دامادی دور، هر مردچندان  نهی که در روزگاردی و با خودتان فکر کندی نگاه کنشیکت و شلوار عاد

کردی را به تن مری مدی از محصوالت آقایکی  عنوان ها را در نی ساله، ا71 ی خاموشد،ی متوجه شددرست . 
 نفوذ زی در آنها ن"مستضعفان" ادی در بناستشی که به واسطه ریی تعداد شرکت هایفزون به جهت( کارنامه دارد

 ی گذارهیرما سشرکت رهی مداتی هسیرئ):  شده استی خوددارنجای از آنها در ایاری از ذکر بساست داشته
: ی کل شرکت هاری و پوشاک جامعه، مدیمطهری  و بافندگیسندگیر: ی شرکت هارهی مداتی هسی رئران،یا
 ادیبن" سی پول و اعتبار و رئی عالی ممتاز، عضو شورای نساجدی تولریمد م،ی مقدم و تی و بافندگیسندگیر

 ."مستضعفان

حسدی حمدیس -  یاری بسی برا"ارشاد ریوز" پدر می در مجلس ترحی فراهانیی مثل صفایحضور اشخاص: ینی 
در ی اقتصادی هاتی در فعالدی سوال را باپاسخ . بودزیسوال برانگ  ری وزبرادر  جست، باالخره" ارشادریوز" برا

 عامل ریمد  مذاکرات وی المللنی گروه برهی مداتی هسیرئ.  ساله است52 . همکار استی فراهانییارشاد با صفا
 "میلیاردها" و "سانسورچی ها"میان  "پنهان" هایبدین گونه می توان پیوند (. نفت سروش استاهشگیشرکت پاال

  )را به خوبی نگریست
  
کشور "واسطه های"   "تحریم ها"و  ایرانی مقیم خارج از 
  

 در  برون مرز نیز ایرانی"سرمایه دار" دویست، کنونیهای  و کشتار هاجالب توجه اینکه همزمان با سرکوب
  .مانندشرکت می کنند تا از دزدان داخلی عقب ن) 1389خرداد (ش سرمایه گذاری در شیراز همای
در درجه ی  جهانی اند، نظامی- نفتی-  کنسرن های مالی ی"کارگزار و واسطه" که بیشتر "سرمایه داران"این 

 انرژی و حمل و  در پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی، و سپس"دزدان داخلی" با "هم کاسه شدن" راینخست ب
میان رشته های ناپید. کوشش می کردندنقل و ساختمان   گرفته تا "تندروان"از  ("ضد امپریالیست های داخلی"ا 

از اروپایی ها گرفته تا امریکایی ها و ( "شیطان ستیزان خارجی" و )"تیماصالح طلبان حکو" و "پراگماتیست ها"
ک"رانسرمایه دا"را کشورهای مقیم این ) آسیایی ها یوند پنهان با کنسرن یا بخشی از پ(از امارات : رد آشکار می 
 7 شرکت، و از فرانسه 10لمان آ شرکت، از 14 شرکت، از انگلستان 18 شرکت، از امریکا 36) ییهای امریکا

  .شرکت
دای قه ی در منط "توانمند"اقتصادی -  نظامی"رقیب" یبه دیگر سخن، تحریم های تازه تنها برای جلوگیری از پی

میالدی با سیاست  (استراتژیک خاورمیانه  و در چند ،"اشغال اقتصادی"، "کشتی های توپدار"که از سده نوزده 
گرفته اند ) نیز شده است"اشغال نظامی" و از آن میان در چند سال گذشته عمال ،برش تاریخی  و نمی ،صورت 

چشم نفتی ا- توان انتظار داشت که کنسرن های جهانی از بازار مصرفی بنابراین این شرکت های بین . بپوشندیران 
 ایرانی که اقتصاد کشور را با بحران وارداتی- انگلیبه همکاری خود با واسطه ها و دالل هایبی گمان  المللی

دامه خواهند داد، و این روبرو کرده اند،   را آشکار و نا "ناتوان"نفتی و -  تک محصولی"نظام"با شیوه های نوین ا
  .ین خواهند کردآشکار تام



میالدی و  به جنبش ملی و دمکرات ایران که "تحریم ها"ندای این گونه  انقالب "هم چون آغاز سده بیست 
 بسیار ، آسیاستنواستعماری در باختر-  بخش ضد استعماری جنبش رهایی" دلیرپرچمدار"براستی  "مشروطه
ن جنبش مانند جنبش پیشین به شکست ایبرای اینکه . "کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من": گویاست

مردم ما در دشوارترین گاه   پیوند ژرف داد، چرا که"عدالت اجتماعی"نیانجامد، می بایست استقالل و آزادی را با 
خروارها خاکستر "داد"نیز در زیر درفش  و "، گرد هم می آیند و اخگرهای نبردی را که زیر  خرافه و خیانت 

آن گاه است . ی افروزند که استوارترین دژهای نامردمی را در برابرشان تابی نیست، چنان م پوشانده اند"خون
ی اندیشمند بزرگ که توده ها  د"زرتشت"به گفته  ی ! ای اهورمزدا":  گوش فراخواهند دا فره  می پرسم، پادا از تو 

آورد، چیست؟ آیا آن بدکنشی که مایه ی زندگی خویش را جز به آزار کشاورزان و چارپایان بدست ) سزای بد(
آن نیک اندیشی که براستی برای افزونی بخشیدن به نیروی خانمان و روستا و کشور کوشاست، مانند تو خواهد 

دا . مبادا که از این پس نادان کسی را بفریبد. دانایی باید تا دانایی را بدین پرسش پاسخ گوید و بیاگاهاند... شد؟ مبا
ویرانی کسی از شما به گفتار و آموزش دروغ خانمان و روستا و کشور   پرست گوش فرادهد، چه آن سیاهکار به 

مرز و بوم خود برانید! هان ای مردم... و تباهی رساند    "!ساز نبرد کنید و دروغ پرستان را از 
 ،"نظام"  این وجودباآشکار می کنند که   هم چنین درون و برون مرزی ی" تازهبده بستان های"پیرامون داده ها 

و علیرغم همه ی شعارهای مردم فریبانه خواهد چرخید، و پیشینبر پاشنه ی در  ، زیرپانهادن حقوق زنان، کشتار 
و  سرکوب آزادیخواهان و جوانان و دانشجویان، سانسور هنرمندان و روشنگران، و فشار روزافزون به کارگران 

و  برای چپاول درآمدهای ملیماندران، در حقیقت امر پوششی خواهد رنجب  و اجرای سیاست های استعماری 
  . های آیینی و تندروی، های داخلی و خارجی، آن هم در فضایی آکنده از تنشنواستعماری

و  بازتابی است از ترس سردمداران "ی اسالمی جمهوریی و اجرایی قضای و نظامیها  مقامنیباالتر" خشونتِ
پس دادن سرمایه های ملی به تاراج رفته در سه دهه ی  باز ازنگرانیبویژه و  ،"نظام"آشکار و ناآشکار یاوران 
مردمی،گذشته دادن بازارهای داخلی، و جایگزین شدن نیروهای ملی و دمکرات دست ، از  محاکمه در دادگاه های 

کنونی، هر سه پایهاینان. در رهبری ایران خیزش  ی به خوبی می دانند که  پاسداران همانا  ("نظام" اقتصادی  
دباالجایگاه، را از یک سو، و سه پایه ی سیاسی ) وارداتی-موقوفه داران فربه، و بازاریان بزرگ انگلی- و بنیا

دیگر سو) "اصالح طلبان حکومتی" و "پراگماتیست ها" و "تندروان"همانا  ("نظام" ، و در ، نشانه گرفته استرا از 
  .عدالت اجتماعی گام بر می داردجنبش توده ای، همانا استقالل و آزادی و ی گدار خواست های صد ساله 

، "تاریخی"مذهبی مان، که شکست -طیف های گوناگون ملیدر این کارزار،  می کنند  خود را هنوز با لجاجت انکار 
م) این(تکلیف خودشان را با "بجاست که شتابان تر  کنند نظا در صورت . "مشخص  ، کم کم جنبشژرفش چرا که 

جای،د رسیدنانی خواه به بن بست پای"میان راه ها"همه ی  ، یا راه "توده ها"یا راه :  خواهد ماند و تنها دو راه بر 
  ."نظامیان"
  

  کار ناکرده چه می خواهی مزد؟
  

 و "والیت عامه"، و چه هواخواهان "والیت مطلقه"چه هواداران  ("والیی"  نظام"جد اندر جد دزدان" در پاسخ به
 از زبان محمد علی افراشته طنزپرداز برجسته، و از دل میلیون ،)"حاجی ترانسفرها" یا عصر "عصر طالیی امام"

آماج خود را بازپس گرفتن درآمدهای ملی به تاراج رفته، رسیدگی به سرکوب ها و کشتارهای سه ها ایرانی که 



آباد و دهه ی گذشته  "ن دریاییدزدا"و  "دزدان والیی"و در حقیقت امر  ( نهاده اند"توانمند"، و نیز برپایی ایرانی 
  :می خوانیم، ) انداخته اند"تله"را به 

ه   ای شغال تنه گنده خپل
  دیدی افتاد دمت الی تله

  خوب، بدجنسِ جد اندر جد دزد
  کار ناکرده چه می خواهی مزد؟

  بی شرافت، به کدام استحقاق
  می کنی خربزه ها را قاچاق؟

  آخر ای بی هنر و بی همه چیز
  که تو را کرده عزیز جالیز؟

   شب بهر چه آیی پابوس؟نیمه
مرغ و خروس   دزد دزدانه بَری 
  مرغ بی وقت مگر چیزی خواند

  که تناول بنماید آخوند
   و زکاتسیدی، عامی، تا خمس

  به تو تقدیم نمایم، بد ذات؟
  ؟متولی دهات مایی

  یا شفا یافته ی آقایی؟
  یا که هستی گل و موال درویش

  سر خرمن طلبی حصه ی خویش
   حلق آویزدزد یک جوجه خروس

  دزد ده دهکده آقا و عزیز؟
دار   دزد یک خربزه اندر سر 
  ؟دزد صد قریه جناب سردار

 
 


