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این شعاری است که قبيله گرایان در همه . »قره باغ از آن ما است، آز آن ما خواهد شد/ قره باغ بيزیم دیر، بيزیم اوالجاق « 

شان نوشته ام و می خواهم اینبار پيشتر بارها در باره همانندیهای قبيله گرایان و دینفرو. گردهمایی های خود سر می دهند
همساالن من بخوبی بياد دارند که یکی از گفتمانهای . با واکاوی یکی از گفتمانهای این گرایش، به این همانندی بپردازم

پان شيعيسم ناميد، گفتمان - جنبش اسالمگرائی بنيادگرا، که امروزه با شناخت بيشتر از آن باید آنرا پان اسالميسم برجسته
. می ناميدند" مبارزه با صهيونيسم و دفاع از مبارزه مشروع ملت مظلوم فلسطين"ز با اسرائيل بود، که خود آنرا ستي

 در آماده باش نگاه دارند، قره باغ و  هميشهتا بتوانند هواداران خود راه نيازمند دشمن رودررویند و ارجنبشهای بنيادگرا هم
در سرزمينهای مقدس " ارمنستان" کشور نوبنيادی بنام :است که باید واکاویده شودگفتمان ارمنی ستيزی نيز از این نگرگاه 

باشند، پایه گذاری شده و اکنون به این نيز بسنده نکرده و " روسيه و انگلستان"بدست دشمنان این ملت که " ملت تورک"
اگر بجای ارمنستان .  خود درآورده استبه اشغال) نزدیک به یک چهارم خاک آذربایجان را(بخش دیگری از خاک ملت تورک را 

هره چرا بگذاریم، آنگاه این همانندی " ضی اشغالی فلسطيناار"و بجای قره باغ " امت اسالم"، بجای ملت تورک "اسرائيل"
 اسرائيل بودند و به پشتيبان "عرب ستيزی" اگر شاه و رژیم او از سر  کهمی ماند رژیم ایران،. آشکارتری بخود خواهد گرفت

ترک "از سر  )که به گفته قبيله گرایان پان فارسيست است (فلسطينيان از پشت خنجر می زدند، جمهوری اسالمی نيز
 و بدینگونه قبيله گرایان با یک دنباله روی ! و دشمن آذربایجان است)که گویا مردمانش آریائی اند (پشتيبان ارمنستان" ستيزی

جمهوری کشتار و سرکوب از دل آن سر برآورد، می خواهند گام بگام به همان کودکانه از جنبش پان شيعيستی خمينی که 
راهی بروند که همتایان اسالمگرایشان پيموده اند و یکبار دیگر نشان دهند، این سخن من، که بارها گفته ام اینان خواهان یک 

.بيراهه نيست، هستند، که زبان رسمی اش ترکی باشد) کمی پررنگتر یا کمرنگتر(جمهوری اسالمی   
 

دینفروشان اگر در سالهای نخستين پس از . برای واکاوی این گفتمان باید نخست به سياستهای جمهوری اسالمی بپردازیم
خيزش بهمن پنجاه و هفت پروای دین و بی دینی دیگران را داشتند و نزدیکی و دوری نيروها به اسالم را سنجه ای برای 

 دریافتند که دوست یا دشمن، نامی – بمانند هر نيروی سرکوبگر دیگری –، پس از چند سال داوری در باره آنها می دانستند
یا ماهيت این رژیم و واژه ای که بتوان با آن همه کنشها " چيستی. "باید بکار برده شود" قدرت"است که تنها و تنها در پيوند با 

یعنی اگر بتوان ریشه سرکوب زبانی .  والیت مطلقه فقيه استو پایبندی به" پان شيعيسم"و واکنشهای آنرا ریشه یابی کرد، 
سرکوب ُسّنيان، بهائيان، مسيحيان، ست، آنگاه قبيله گرایان باید بگویند بودن این رژیم، ُج" پانفارسيست"و فرهنگی را در 

ا چگونه می توان به یهودیان، بی دینان، همجنسگرایان، و بيش و پيش از هر چيزی سرکوب و خوارشماری همه سویه زنان ر
پان شيعيستی این رژیم را بپذیریم، خواهيم دید که این - پيوند داد؟ از سوی دیگر اگر چيستی پان اسالميستی" پانفارسيسم"

بدیگر سخن، با این نگاه به جمهوری اسالمی هم می . چيستی همه گفتمانهای سرکوبگرانه باال را در خود گردآورده است
نرا دریافت، هم ریشه یهودی ستيزی آنرا و هم ریشه پایفشاری آنرا بر نابرابری زبانی و فرهنگی، چرا توان ریشه زن ستيزی آ

را نه تنها در نگاه به آفریدگار جهان، که در نگاه به بافتار و ساختار جامعه نيز برنمی " توحيد"که چنين اندیشه ای، چيزی جز 
باشد، سياستهای این رژیم چيزی جز بازگوئی واپسگرایانه " واحد"اندیشه تابد و خواهان کشوری است که در زبان و کردار و 

در ميان مردم نيست، توحيدی که در سایه آن می توان ساليان دراز بر تخت فرمانروائی نشست و هر ساز ناکوکی را " توحيد"
. شکست و هر صدای ناهمخوانی را خفه کرد  

. گانه و به این یا آن کشور همسایه تنها در این چارچوب می توان دریافتپس کمک جمهوری اسالمی به این یا آن نيروی بي
در جنگ درونی راهبرد جمهوری اسالمی در گزیدن همپيمانانش می بود، می بایست دولت " فارسگرائی"برای نمونه اگر 

 و نه ،ارسی گوی بودبرهبری شادروان احمدشاه مسعود می شتافت، که پ" اتحاد شمال"به یاری جنبش تاجيکی افغانستان 
آنچه که دینفروشان را به چنين کاری واداشت، نه تاجيک . به یاری گلبدین حکمتيار، که هم  پشتون بود و هم شيعه ستيز

شيعه (برهبری مزاری حزب وحدت اسالمی نخست آنکه دولت ربانی و احمد شاه به جنگ با . ستيزی بود و نه پشتون پروری
 کار مزاری را خواه ناخواه در کنار گلبدین حکمتيار، دشمن دیگر ربانی جای می داد، و از دیگر سوبرخاسته بود و این) هزاره

رهبری جمهوری اسالمی در افغانستان بدنبال همسایه ای دست آموز و گوش بفرمان می بود و شير پنجشير با همه 
المی باشد، پس چنين شد که هم نيروهای  جمهوری اسفرمانبردارکاستيهای کارش، فرماندهی آزاده بود و نمی توانست 

گرفتند و احمد شاه  بسادگی طالبان کابل را  فرسوده شدند، که احمدشاه مسعود و هم نيروهای دیگر گروهها و حزبها چنان
. تا سرنگونی طالبان در آن ميزیستمسعود را به تنگه پنجشير راندند و حکمتيار را به ایران گریزاندند، به کشوری که  

فلسطين از " ُسّنی" تنها یک نمونه بود، ساختن دهها مسجد و دبستان و دبيرستان و درمانگاه در باریکه غزه و برای مردم این
مسجد نيز برای نزدیک به یک ميليون سنی نيست که بتوانند در آنجا " یک"رژیمی سر می زند که در پایتخت آن برای نمونه 

 رژیم از آنجایی که دست دریوزگی اش هميشه بسوی روسيه دراز است، در برابر همين. آئينهای دینی خود را بجای آورند
پس راهبرد جمهوری اسالمی در گزینش دوستان و .  چچن دم برنمی آورد- و مسلمان –کشتار ددمنشانه مردم ستمدیده 

!رکستيزیدشمنانش هر چه باشد، نه فارسگرائی است و نه ُت  
 

 قاراباغ یا یوخاری قاراباغ، قبه ترکی داغلي(در باره جنگ قره باغ کوهستانی . قبيله گرایان" ِ نفلسطي "هبه قره باغ بازگردیم، ب
) خانات(این منطقه  رهبران تا آنجا که به تاریخ ایران بازمی گردد، می دانيم که .  بسيار نوشته شده است)آرتساخ منیربه ا

با این همه . ت کردند و زمينه شکست ایرانيان را پدید آوردند در جنگ نخست ایران و روس به ارتش ایران پشارمنی نشين
:ان بکار نوشتار پيش رو خواهد آمدنگاهی گذرا به گذشته این سرزمين پس از جدائی آن از ایران در پيمان گلستان، بی گم  

 
در پی درگيریهایی چند . نستندارمنستان و آذربایجان هردو قره باغ را از آن خود داپس از پيروزی کمونيستها در روسيه تزاری، 

 به  1923ناميد و در سال " بخش خودگردان نوگورنی کاراباخ" آنرا 1921کميته مرکزی حزب کمونيست شوروی در جوالی 
از آن پس قره باغ تا دهه شصت ميالدی در آرامش بسر می برد، ارمنيها از نابرابری برپا شده بدست . جمهوری آذربایجان داد

ان ناخشنود بودند، بویژه که بهره جمعيتی آنان در روندی آهسته ولی پيوسته رو به کاهش بود و در همين راستا دولت آذربایج
زیان ارمنيان ه افزایش می یافت و بافت جمعيتی قره باغ را ب) از ترکزبان گرفته تا تالش و لزگی و ُکرد(شمار آذربایجانيها 
ی ارمنيان درگيریهای پراکنده ای را در پی داشت دناخرسن) 1989 در سال 77% به 1926 در سال 93%از  (.دگرگون می کرد

در آذربایجان، که بخشی از مردم آن . در سالها پایانی دهه هشتاد، زخم کهنه بار دیگر سرباز کرد. که بزودی به آرامش گرایيد
ههای خود بيرون می آمدند و در پناه ارمنی و یا ارمنی تبار بودند، نيروهای تندروی پان ترکيست رفته رفته از نهانگا
بود که ما او را "  عليفلفضل قدیرقولو اوغلواابو"گالسنوست و پروسترویکای گورباچف چهره می نمودند، یکی از این چهره ها 



" جنبش خلق آذربایجان" ائلچی بی در سال هشتاد و هشت به رهبری .می شناسيم) ایلچی بيگ(لفضل ائلچی بی ابنام ابو
 از ترکيه چهره های تندروی پان ترکيست و بویژه . بر خود نهاد را)1" (جبهه خلق آذربایجان"که در سال هشتاد و ُنه نام رسيد 

که ( درگيری ميان پان ترکيستها .گرگهای خاکستری به جمهوری آذربایجان سرازیر شدند، تا به همنژادان خود یاری برسانند
 نخست  کهاین درگيریها. و شهروندان ارمنی آذربایجان آغاز شد)  دشمن ترک می داننددرست مانند قبيله گرایان ما ارمنی را

 1988بيست و هشتم و بيست و نهم فوریه سال های شبدر  ،در بيرون از مرزهای قره باغ رخ می دادند و پراکنده بودند
شد، بسياری " پاکسازی" از ارمنيان شهر سومقائيت در سی کيلومتری باکو: گسترش، یا بهتر بگویيم ژرفای دیگری یافتند

پاکسازیها رفته رفته گسترده تر شدند، به گونه ای که گاری . کشته شدند و بسياری نيز به ارمنستان و قره باغ گریختند
کيم موئيسيه ویچ واین (و پدری یهودی ) کالرا شاِگنوونا کاسپاریان(کاسپاروف، قهرمان شطرنج جهان که از مادری ارمنی 

. این شهر را برای هميشه بدرود گفت1990در قره باغ زاده شده بود و در باکو می زیست، بسال ) ناشتای  
 

در ارمنستان نيز کارها کمابيش مانند آذربایجان پيش ميرفت، برپائی کميته قره باغ برای بازپس گيری این استان خودگردان که 
 در ارمنستان نيز آذریها به همان سرنوشتی دچار شدند که  . بودبيشينه مردمانش ارمنی بودند، تنها یکی از این واکنشها

 سوسياليسم و کمونيسم دیگر گيرایی نداشتند، روزگار ميدان را هم در آذربایجان و ارمنيها در آذربایجان بدان دچار شده بودند؛
.  نژادپرستان تندرو سپرده بود ناسيوناليسم وهم در ارمنستان به  

 
ت و اکتبر سال او در  از دل آنفروپاشيد و" اتحاد جماهير سوسياليستی شوروی" بزرگترین کشور جهان، دهه َنَود آغاز شد،

در آذربایجان " آزاد"در نخستين گزینش سراسری و .  دو کشور نوین پای به پهنه گيتی گذاشتند؛ ارمنستان و آذربایجان1991
جنبش ملی "، رهبر پتروسيان-ور شد و در ارمنستان لئون ِتر رئيس جمه"جبهه خلق اذربایجان"رهبر ابوالفضل ایلچی بيگ 

.؛ جنگ دیگر گریزناپذیر شده بود"ارمنستان  
 

آنچه که پس از آن رخ داد، نمایشنامه غم انگيزی بود که نویسندگانش نژادپرستان ارمنی و آذری، و بازیگرانش مردم بيگناه و 
يریها هر کس گناه آغاز جنگ را بر گردن آندیگری می انداخت و خود را اگرچه از همان آغاز درگ. بی پناه هر دو ملت بودند

قربانی و دشمنش را دژخيم می ناميد، راستی را این است که جنگجویان و سربازان ارمنی و آذری، در کشتار بيگناهان و تبه 
ز دژخوئی ها و ددمنشيهای هردو سوی این درگيری فيلمها و عکسهای فراوانی ا. کاری هيچ چيزی از یکدیگر کم نداشتند

سوی دیگر در دست دارند و از بيگناهی خود، تنها بيخردان می توانند سخنانی این چنينی را باور کنند، در جنگی که 
.نژادپرستان هيزم کشانش باشند، تنها مردمند که بی گناهند و قربانی  

 
لچی بيگ دستمزد پشتيبانيهای نيروهای فاشيست ترکيه را با ابوالفضل ای. به داستان سرائيهای قبيله گرایان بازگردیم

آلپ ارسالن "رهبر شاخه آذربایجانی سازمان گرگهای خاکستری و دوست نزدیک " (اسکندر مجيداوغلو حميدُاف"برگزیدن 
ان آوردن سخنانی در باره روسيه، باید گفت که بر زب. به وزارت کليدی داخله، داد )، بنيانگزار این سازمان در ترکيه"تورکش
و همچنين کينه ژرف » اگر تا اکتبر امسال یک ارمنی در باکو مانده باشد، ما او را در ميدان شهر بدار خواهيم آویخت«: چون

و بدتر از همه نزدیکی بی )  بزندان افکنده بود1975که خود را پيشتر از آن نيز نشان داده و او را بسال ( روسها ازایلچی بيگ 
 نيروهای روسی از آذربایجان،  هرچه زودتررای او به نيروهای فاشيستی ترکيه، و بویژه پافشاری بر بيرون راندناپروا و آشک

روسيه زخمی از فروپاشی امپراتوری سرخ را که اکنون از گسترش ناسيوناليسم ترک نيز می ترسيد، به دشمنی با آذربایجان 
که ( تندروهای ترکيه  درون ُتهیایلچی بيگ که از سویی دل به سخنان: وددر باره ایران ولی داستان چيز دیگری ب. کشانيد

 و از دیگر سو  خوش می داشت )گروهی از آنان مانند حزب جنبش ملی آلپ ارسالن در خود ترکيه نيز ممنوع شده بودند
 گرایشهای ایران ستيزانه  هيچ تالشی در پنهان کردنگمان می کرد ایران نيز دیر یازود به سرنوشت شوروی دچار خواهد شد،

 که در روزنامه آزادليق چاپ شد باز شدن مرز 1991بهادر در دوازدهم سپتامبر .  برای نمونه او در گفتگویی با خ.خود نمی کرد
 سال است 174ناميد، که شمال و جنوب آذربایجان " حسرتی"ميان ایران و آذربایجان را گامی درست در راستای پایان دادن به 

 دو سال ،1998ایلچی بيگ در سال ( از هم خواهد پاشيد 1998او همچنين پيشگوئی کرد که ایران تا سال .  می سوزنددر آن
برای آنکه . )! را سال فروپاشی ميهنمان ناميد2002 به ایرانيان چهار سال دیگر نيز بخشيد و سال ،پيش از مرگش در ترکيه

کجاها پيشرفته بود، فرازهایی چند از سخنان او را در دهه پایانی زندگانيش نشان دهم ایلچی بيگ در ایران ستيزی خود تا ب
:در اینجا می آورم  

 
:)پس از سرنگونی(آنکارا گفتگو با روزنامه نگاران در ، 1993  

 و کشوری یکسدو ده ميليونی برپا کنند و به هفتاد ميليون ترک ترکيه و چهل ميليون ترک آذری باید به هم بپيوندند«
. »يان بگویند که بدون بازی دادن این کشور، هيچکاری در این منطقه شدنی نيستجهان  

 
:، سخنرانی برای مردم اردوباد1994  

در آینده نزدیک دخالت روسيه در . ما بخش نخست جنبش آزادی خود را پشت سر گذاشته و بخش دوم آنرا آغاز کرده ایم«
از بند امپریاليسم روس رهاشده آذربایجان، برجای نخواهند نشست و همه آذربایجان از این نيز کمتر خواهد شد و جوانان 
 چرا که ایران .یران با یک مشت تبریز تارومار خواهد شداآن زمان . تالش خود را در جنوب آذربایجان بکار خواهند زد

»...ن جنوبی نخواهد داشت امپریاليسم شوروی نيست و یارای ایستادگی در برابر بيش از سی ميليون تورک را در آذربایجا  
 

:، سی ام مارس"موخاليفت"، گفتگو با روزنامه 1996  
ذربایجان تشکيالتی است که در راه آزادی و استقالل آذربایجان آجبهه خلق . دنباله خواهد داشت) ایرانيان(دشمنی ... «

، هم گنجه ای و هم شماخی و هم دوم اینکه من خود را هم تبریزی و هم باکوئی می دانم. ... ه می کندجنوبی مبارز
.»پس از آزادی آذربایجان جنوبی، قره باغ را نيز آزاد خواهيم کرد ... ميهن من آذربایجان یکپارچه استقزوینی،   

 
:همانجا  

این ميهن یکی شدنی است و اگرچه امروز بدست فارسها و روسها افتاده است، این ميهن از آن منست و آنرا بزور هم که «
.»دست آنان بدرخواهم آوردشده از   

 
:باز هم همانجا  



من چنين نگفته ام که آنرا ]. پرچم آذربایجان را در تبریز برخواهم افراشت[قلی ُاف یکبار گفته بود، گویا من گفته ام . ر«
 برده ای هم ندی، تبریزی، گنجه ای ورآنرا یک م. من گفته ام این پرچم در تبریز برافراشته خواهد شد. خواهم افراشترخود ب

ولی اگر آن پرچم را من خود برافرازم، . من چنين کسی را در آغوش خواهم فشرد و او برادر من خواهد شد. می تواند برافرازد
.»بزرگترین خوشبختی و شرف من خواهد بود  

 
:جبهه خلق، یازدهم مارس) قورولتای(، گردهمائی 1998  

 آزادی جنوب البته  . استداشته آذربایجان ریشه در دوپاره شدن ٩٠ و ٨٠ی  در دهه هاانشکستهای ما در نبردمان با ارمني«
حق  ،یکپارچگی و همبستگی.  یک ملت استنامسرنوشت ما به رسمان ُپاین .ارمنی ها نيستتنها در راستای رودررویی با 

ت که از هستی ملی مان یک آرزو و یک آرمان اس این یک رویا، .بما داده استاین حقی است که خدا آن را  .ملت ماست
باغ را باز پس بگيریم اما شما سخن از ه ما نتوانستيم قر[:این پاسخ ماست به کسانی که می گویند ... .برمی خيزد

 تبریز را آزاد  نخستبایست می باغ را آزاد کنيم،ه ما اگر می خواهيم قر :]برافراشتن پرچممان بر فراز تبریز می زنيد؟
رهائی ما می بایست تبریز را  فيضولی و جبرالی، آغدام، قبادلی، کلب اجار، زنگيالن، نخجوان، غ،باه برای نجات قر.کنيم

.»بخشيم  
 

 باید با چنين کسی چه می کرد؟ آیا قبيله گرایان برآنند که ،ایران، چه با جمهوری اسالمی و چه با یک رژیم دموکرات و مدرن
دراز می کردند که سودای جدائی بخشی از خاک کشورشان را در براستی رهبران ایران باید دست دوستی بسوی کسی 

ن سازوبرگ جنگی به یاری دسر می پرورد و هيچ تالشی نيز برای پرده پوشی آماجهایش نمی کرد؟ آیا آنان باید با فرستا
 را در تبریز ارتشی می شتافتند که ميخواست پس از رهائی از درگيری قره باغ از ارس بگذرد و پرچم جمهوری آذربایجان

 برافرازد؟ 
 

در کنار چنين سخنان ایران ستيزانه ای، ارتش آذربایجان سنگر به سنگر قره باغ را به نيروهای ارمنی، که ساز و برگشان از 
ملت آذربایجان و " اوغوزی-ترکی"پایورزی ایلچی بيگ و پيرامونيان او مانند حميدُاف بر کيستی . روسيه می آمد، وامی گذاشت

این چنين شد که آذریها خود . ه های پان ترکيستی، بازتاب خوبی در ميان سربازان لزگی و کرد و تالشی و آوار نداشتاندیش
 در .بر رهبر بی خردشان، که در ميانه جنگی سخت و نابرابر هر آنکه را که می شد به دشمنی فراخوانده بود، برشوریدند

 را برپا کرد و در گنجه نيز سرهنگ صورت حسين ُاف بر ایلچی بيگ شورید تالش علی اکرم همت ُاف جمهوری خودگردان تالش
 به  نيز دو دشمن درونی گازانبرو دست به کودتا زد، ایلچی بيگ در ميانه جنگی که اميدی به پيروزی در آن نبود، اکنون ميان

. او و هم برای ملت آذربایجان بشمار آورد هم برای ، را باید گونه ای رهائی1993 سرنگونی دولت او در ژوئن .بند افتاده بود
باغ پایان یافت، ارمنستان بيش از یک چهارم خاک آذربایجان را در دست خود نگاه ه یکسال پس از آن و در ماه اکتبر جنگ قر

. خواند مستقلداشت، آوارگان آذری به سوی باکو و دیگر شهرها سرازیر شدند و قره باغ خود را یک کشور  
 

 آذری  رهبران ارمنی و نه رهبرانغ، زائيده گسترش اندیشه های نژادپرستانه در هردو کشور همسایه آن بود، نهجنگ قره با
اما تا آنجا که به ما ایرانيان باز می گردد، راهکار درست یک کشور همسایه در ميانه چنين . نمی توانند خود را بيگناه بدانند

 یعنی بکار بردن همه تالش برای کاستن از رنج و درد مردمانی که ناخواسته است،" بی یکسویگی ُکنش گرانه"درگيریهایی 
چشمداشت چنين راهکاری از جمهوری . ، و خاموش کردن آتش جنگدر ميانه ميدان و در تيررس جنگ افروزان جای گرفته اند

ن به کسی است که آشکار و بی اسالمی البته که بيهوده است، اما از آن بيهوده تر و بيخردانه تر، چشمداشت یاری رساند
.پرده ایران را دشمن خود می داند و آرزوی فروپاشی آن را در سر می پرورد  

 
همان سياستی . آنچه که جمهوری اسالمی را به پشتيبانی ارمنيان مسيحی در برابر آذریهای شيعه کشانيد، سياست بود

ازبفرستد، و همان سياستی که شاه اسماعيل صفوی را وا می دارد که الهام عليف را وا ميدارد تالشگران گاموح را به ایران ب
در این ميان . دست یاری بسوی کارل پنجم امپراتور آلمان دراز کند) که هم ترک است و هم مسلمان(در برابر سلطان عثمانی 

 که می پندارند اگر ولی هيچ کس رهبری بی خرد تر از ایلچی بيگ ندیده است، و رهروانی بی خرد تر از قبيله گرایان،
جمهوری اسالمی در پاسخ به این همه دشمنی آشکار و نهان ایلچی بيگ و جبهه خلق با ایران، گوشه چشمی به 

. آن بوده است"آریاگرایی" و "رک ستيزیُت"ارمنستان نمایاند، از سر   
 

....دنباله دارد   
 

 1. فروپاشی از درون، جایگزینی برای جنگ روَدررو
 2. آن "سد" و آن "سی سد"

 3. زبان مادری، زبان رسمی، زبان سراسری
 4. ملت سازی، ملت چيست؟

 5. ملت سازان، پيشينه سازی و بازی با آمار
 6. قبيله گرا کيست؟ 

 ٧. آن قبيله دیگر
 ٨. گفتمان پارسی ستيزی

 ٩. گفتمان شاهنامه ستيزی
 ١٠. گفتمان ستيز با ایران باستان

 ١١. سخنی چند در ميانه راه
 ١٢. و چند سخن ديگر ...

 
 
 

 خداوند دروغ، دشمن و خشکسالی را از ایران زمين بدور دارد
   هشتاد و ششتابستان



  مزدک بامدادان
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