
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  محمد قراگوزلو

 ٢٠١٣ فبروری ٢٠
  

  ايلغاریۀ دستمزد به شيو
  و

  چه بايد کرد؟
  

  در آمد

شان کاسته شده بود اما ؛ ما ھر روز می گويند اصحاب کھف پس از قرن ھا که از خواب برخاستند يک بار ارزش پول 

نقل به مضمون از صحبت ھای اخير حسن روحانی (که از خواب بلند می شويم از ارزش پول ملی مان کاسته می شود

معنی ديگر نظر اين عضو ). http://isna.ir/fa/news/91112716539در مورد تورم و کاھش شديد ارزش پول ملی

است که تورم نقطه به نقطه از ماه به ماه ؛به روز به روز تغيير يافته است و معنای ديگر جمھوری اسالمی اين ۀ بلند پاي

الی که ؤبه اين ترتيب اولين س. و سر راست تر اين فرموده ھمان کاھش روز به روز قدرت خريد مزدبگيران است

ون کار در نقا ۴١ۀ ن به ماديی می توا مطرح می شود اين است که آيا با اين نرخ تورم مھار گسسته به طور پايه

  خصوص افزايش دستمزدھا استناد کرد؟

ی رو به روست که از بيخ و بن کاغذی ئھا قانون کار نيز با چنان دست اندازی ۴١نيم بند ۀ از سوی ديگر ھمين ماد

صادی از جمله له اين است که از نطر دولت ايران و مراکزی مانند آمار و مشابه اعالم دقيق ارقام اقتأمس. مانده است

امنيتی دارد و اين ھم از نوبرھای کشور ماست که ۀ نرخ بی کاری و تورم و رشد و غيره نه فقط ممنوع است بل که جنب

نرخ تورم آن نه تنھا به درستی دانسته نيست بل که نھادھای رسمی و دولتی ھر کدام نرخی را اعالم می کنند که تفاوت 

باری .  در صد نيز گفته شده است١١٠ در صد تا ٣٨ ھمين اساس نرخ تورم از بر. شان يک در صد و دو درصد نيست

 پی در پی و ۀ مقال٧ين در اطبقاتی ؛ ما پيش ازۀ دستمزد و ارتباط آن با مبارزۀ در مورد تورم و به طور اساسی در بار

ۀ حران اقتصادی در کشور و ضربمستمر نکاتی را به تفصيل گفته ايم و اينک بر آنيم که با اشاره به تشديد  و تعميق ب

ين منظر بنگريم که اين جا ديگر سخن گفتن اروزافزون تحريم ھا و رھا شدن بازار ھار آزاد؛ موضوع دستمزدھا را از

اين جا دستمزد فقط برای . از بردگی مزدی و استثمار يک برداشت خوش بينانه از نحوه و ميزان پرداخت دستمزد است

 اگر زنده ماندن را به يک –حتا زنده ماندن کارگر . کارگر جان و توان بيگاری داشته باشداين پرداخت می شود که 

  . نيز مطمح نظر دولت و کارفرما و سرمايه نيست- زندگی متعارف تشبيه کنيم

  

  شورای عالی کار حافظ منافع سرمايه
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ۀ لفؤدھد و به استناد دو مدر آخرين روزھای ھر سال  شورای عالی کارمزدی پشت درھای بسته تشکيل جلسه می

ناک و بخور و بميری را  کارگری، مبلغ شگفتۀ قانون کار، يعنی نرخ تورم و نياز زندگی خانواد۴١ ۀمطروحه در ماد

 وسط بانک مرکزی در بھمن اعالم شده ت–شورا آخرين نرخ تورم . رساندبه عنوان حداقل مزد کارگران به تصويب می

 گفتيم بر کسی پوشيده نيست که ميزان نرخ تورم ءھمان طور که در ابتدا. ود قرار می دھدی محاسبات خ را مبنا]دلو[

 اين نرخ در جريان ۀوجه بارز صحت اين مدعا مشاجرات پيرامون انداز. گاه به درستی دانسته نبوده استدر ايران ھيچ

نژاد را نمودارھای دکتر احمدیی که مھندس موسوی آمارھا و ئجا. خاباتی رياست جمھوری دھم استمناظرات انت

کرد و اعالم می) مرکز آمار ايران(نژاد  احمدیودار ديگری به نقل از ھمان منبعِ خواند و آمار و نممی" نقش مار"

ھمين که . آورد که برای فھميدن نرخ تورم نيازی به آمار و نمودار نيستخود فاکت می" ننه جون"مھدی کروبی از 

من . يد ميزان نرخ تورم صددرصدی استؤ تقريباً دو برابر شده است، م٨٨ به سال ٨٧ز سال قيمت يک کيلو گوشت ا

 از نمودارھای ]ش امپريکا[تجربی اشدھم که درک ناب کروبی میج" ننه جون" به – منصفانه و الجرم - حق را 

دبير مجمع (ی ئن رضا محسو اضافه می کنم ھمين که جناب آقای دکتر!! تر است مرکز آمار ايران برای مردم کنکرت

 تومان سال گذشته است؛ يعنی اين که ٣٠٠ۀبه انداز) ١٣٩١(می فرمايد ھزار تومانی امسال ) تشخيص مصلحت نظام

اگر جماعت مزد بگير بخواھد مانند سال گذشته در فقر مطلق دست و پا بزند الجرم بايد دستمزدش سه و نيم برابر سال 

  .يعنی يک ميليون تومانو اين يعنی دسِت کم . پيش شود

 به ھمين اندک –گاه مدافع منافع کارگران نبوده است  که ھيچ–ربط شورای عالی کارمزدی نيز در مورد ترکيب بی

] دولت ساخته" [ھای کارگریتشکل"کنم که در اين ميز سه ضلعی نمايندگانی از سوی دولت، کارفرمايان و بسنده می

 نسبت به دو –سای خود ؤ با توجه به مواضع نئوليبرالی ر– دولت ۀذاکرات نمايندحضور دارند و البته در جريان م

باری برای تفکيک سطوح مختلف . کندتر عمل میعضو ديگر در خصوص تقليل حقوق کارگران به مراتب تنگ مايه

  .پردازمبندی موضوع میبه بخش) کار ـ سرمايه(بحث و تعليل مواضع طرفين دعوا 

  

   کارگرۀخانی خاناصالحات غازان

زند، چندان فھم اين نکته که در اين نبرد طبقاتی، ھر فرد و گروھی سنگ منافع طبقاتی و سازمانی خود را به سينه می

- کارگر در ھمين راستا تعريف میۀ مديران و کارگزاران خانۀطلبانکرد اصالحرفتار، مواضع و روی. دشوار نيست

 مغول معتقد اين اميران. خان و الجاتيو است  غازانۀطلبانکرد اصالح رویۀنندکشود و از يک منظر تاريخی تداعی

خود را از ) کار مزدوری(شود که توش و توان بردگی ) مدارا؟(ی با رعايا و کشاورزان برخورد  ابودند بايد به گونه

چرا که در اين . يگر نميرندگی از سوی دنسو و گرس فرسای کار از يکبه عبارت ديگر زير فشار طاقت. دست ندھند

 ايلخانان نيز ناچار از تبعات قحطی صدمه ۀکه اساساً  قوم و قبيلصورت نه فقط کل نظام توليد از  بين خواھد رفت بل

 رجوع معتبر تاريخی توجه کنيد تا در قياسی واقعی ۀبه اين نقط. شان به مضيقه خواھد افتادخواھند ديد و نان و شراب

  . تان بيايد کارگر به دستۀموضع عينی خان

ۀ توانيم رعيت را طبقداريم می) عصر مغول(گاه تاريخ اجتماعی ايران  طبقاتی نيمۀبه طور کلی با شناختی که از جامع

منظورم از سه ضلع .  اصحاب قدرت به شمار آوريمۀگان تحت ستم زندان سهۀمولد، ندار، فرودست و به يک باور طبق

 ۶٧٠در حدود سال . ، قدرت نظامی ايلخانی و ايلغاری)دھگانان(فئوداليسم شرقی :  است ازگی عبارتقدرت به ساد

 به دربار قدرت حاکم بوده است  استثمارگر و وابستهۀگان عضو طبق که خود از نخب–هللا ھمدانی ضلق، رشيدالدين ف.ھـ

  :را چنين به ثبت رسانده است) رعايا( مولد ۀ وصف حال طبق–

ھر چند سعی نمود . د يکی از مالک به ديھی رفت تا باشد که از ارتفاع ملکی که داشت چيزی تواند ستددر واليت يز«
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در سه شبانه روز ھيچ آفريده از کدخدايان را به دست آورد نتوانست و ھفده محصل صاحب برات و حوالت در ميان ديه 

زدند ، تا  ديه آورده و به ريسمان درآويخته، مینشسته بودند و دشتبانی؛ و دو رعيت را از صحرا گرفته بودند و به

  )١٠٣٠، ص ١٣٣٨رشيدی (» .ديگران را به دست آورند

و اين يعنی رعايا تحت فشار سنگين استثمار تار و ! دو نفر نيروی مولد در مقابل ھفده نفر صاحب ثروت. جالب است

 چنان از خوان توليد ببلعند خواھند ھمدھد اگر مییخان به لشکريان خود دستور مدر ھمين دوران غازان. مار شده بودند

  : توجه کنيد.  رعايا را رعايت کنندۀبايد که حقوق اولي

يد تا ھمه را غارت کنيم و ھيچ چيز را از امتعه و غيره ئاگر مصلحت باشد بيا. داشتيمی میتا امروز جانب رعيت مرع«

رسوم نطلبيد و اگر بعد از اين يکی از اين نوع التماس را از من کند، بديشان نگذاريم، اما به شرط آن که ديگر علوفه و م

ترتيب و جمعيت و جميع مصالح ما و شما و آبادانی از سعی و کار رعايا باشد و از ... او را در حال به سياست رسانم

؟ و شما انديشه کنيد و چون ايشان را غارت کنيم، آن زمان اين چنين توقعات از که توان کرد. زراعت و کار و تجارت

بعد از آن . که اگر گاو و تخم از رعايا بستانيم و غالت ايشان را بخورانيم، ايشان رابه ضرورت ترک زراعت بايد کرد

اين / م پشچروا. خطی بانو اۀارشاد الزراعه، نسخ(» که ترک زراعت کنند و محصول نباشد، شما چه خواھيد کرد؟

  . )صر مغول پتروشفسکی نيز با تفصيل بيشتری آمده استعبارات در کتاب دو جلدی تاريخ ع

اين متن گوياترين و شيواترين وصف . تعارف بگويم که ھيچ تفسير ھرمنوتيکی و اپيستمولوژيکی در کار نيستبی

ست ادبيات نثر را کمی امروزی و معاصر کنيد و  اکافی.  کارگر به دست داد ۀھای خانتوان از سياستست که میحالی

  . داری را معادل سازی نماييد صنعتی و سرمايهۀگزينی فاعل، واژگان جامعمن تعويض يا جایض

علوفه، مرسوم و ).  کارگریۀگی خانوادنياز زند:  قانون کار۴١ ۀ ماد٢بند (= نان و غذا : امتعه. کارگر: رعيت

. پراگماتيسم:  جميع مصالح،ی اجباریکاربی: ترک زراعت. وسايل توليد:  گاو و تخم،توسعه:  آبادانی،کاال: محصول

  .صنعت:  زراعت،کار: سعی و کار

ھر دو . طلب است کارگر ما نيز ايضاً اصالحۀطلب بود و خانخان مغول اصالحغازان. ی در کار نيست ابحث پيچيده

ا ھمگرا، فرمان جريان در دفاع از سازمان قدرت حاکم و به تبع آن حفظ منافع طبقاتی خود به کارگزاران تحت امر ي

يکی برای به سازی نظام توليد فئودالی که بر . کنند که با استثمار شديد، نيروی کار را نابود نکننددھند يا توصيه میمی

 جديد انباشت ۀمتالشی شده بود، ديگری برای عبور از يک دور) اشچنگيزخان و دار و دسته( پدران خود ۀاثر حمل

کند حقوق نھاد میدھد به رعيت امتعه عطا فرمايند و ديگری پيش ايران، يکی دستور میداریسرمايه و انکشاف سرمايه

گريزد و داند که رعيت گرسنه به کوه و بيابان میاولی می. افزايش دھند )نرخ تورم رسمی( در صد ٣٨کارگران را  

وری حداکثری  مطلوب و بھرهۀکارگر فرو غلتيده به ته خط فقر قادر به ايجاد ارزش اضافدومی نيز آگاه است که 

  . نيست

  .!!! دومی سايت ايلناۀ اولی ارشاد الزراعه است و رسانۀرسان

  

  حداقل دستمزدھا و چماق تورم 

 تورم را افزايش رخاش بر اين باورند که افزايش حقوق کارگران،  حجم نقدينگی و ندولت و شورای عالی کارمزدی

اش  يس آن نظام بانکیئنيست دولتی که  به اعتراف مکرر ری پوچ و واھی که چندان محتاج احتجاج ئادعا. خواھد داد

داران پرداخته، و تاکنون يک سنت آن را پس نگرفته است، در ر وام به سرمايهال ميليارد د۶٠سال ھاست  که نزديک به 

چاپ ميزان . ست اگويد که خود عامل اصلی اين انبساط پولیگی سخن می حجم نقدينودن صعودزا بشرايطی از تورم

آور ھا در ميان افراد وابسته؛ افزايش سرسام توزيع اين تراول– بدون بلوک کردن معادل اسکناس –نامعلوم تراول چک 
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استمرار طرح تعديل اقتصادی (م  مردۀھای نظامی و امنيتی در کنار کاھش شديد حمايت از نيازھای اولي ارگانۀبودج

 بر اساس يک –که ، نه فقط به بھبود معيشت مردم نينجاميده است؛ بل)ھا آزادسازی پر فشار قيمتۀرفسنجانی به شيو

المللی عملياتی شده است ھای مونتاريستی بانک جھانی و صندوق بين ھر جا که سياست– نئوليبرالی ۀ شد تجربهۀبرنام

ھای ھا، حتا اگر تخمين مرکز پژوھشکيد بر ھمين سياستأتر گرديده است با ت طبقاتی عميقۀی فاصل وحشتناکۀبه شيو

 درصد بدانيم  و  به فرض کم و بيش محال  بپذيريم که دولت ٣٨مجلس را بپذيريم و نرخ تورم سال جاری را ھمان 

 قانون کار افزايش خواھد داد  باز ھم ۴١ۀ درصدی و بر مبنای ماد٣٨ را به ھمين ميزان تورم ٩٢دستمزدھای سال 

در )  ھزار تومان۵٠٠حداکثر(ال اساسی اين است که کارگران با اين دستمزد جديد و سه و نيم برابر زير خط فقر ؤس

  سالی امرار معاش  کنند که تورم آن مرزھای نقطه به نقطه را ھم شکسته است؟

! ی استئرويا!  بخريد؟٩١ را به قيمت سال  اجناس خود٩٢سال با حداقل دستمزد بخور و بمير : اين منطق دولت است

 امروز اجناس مورد نياز خود را به قيمت ۀزدارزش شده و تورمبه عبارت ديگر با دستمزد و پول بی! متناقض نيست

پرايد را به  مثال اتوموبيل  تومان حساب کند و برای١٢٧٠ر را ھمان البا اين استدالل دولت بايد نرخ د!! ديروز بخريد

حاال از قيمت سرسام آور دارو و درمان و حمل و نقل و تغذيه و و !!  قيمت ھشت ميليون تومان اختيار مردم قرار دھد

مسکن و پوشاک و آموزش و انرژی و تنفس و ارتباطات و مخابرات و مرگ و مير و کفن و دفن می گذاريم و می 

  .گذريم

  

   گی کارگریعاش يا نياز خانوادامرار م

قرار )  نفری۴احتماالً ( کارگری ۀ قانون کار، حداقل دستمزد کارگران را بر مبنای نياز زندگی خانواد۴١ ۀبند دوم ماد

ھای گی يا لوازم امرار معاش را در سنت موضوع نسبت حداقل دستمزد کارگران با نياز زندءبد نيست ابتدا. داده است

  .وجو کنيممارکسی جست

  : نوشت"  عادالنهد روز عادالنه، برای کار روزانهمز "ۀانگلس در مقال

شود؟ خيلی ساده سطح مزد و  ناميده  می عادالنهۀ عادالنه و کار روزانۀبراساس اقتصاد سياسی چه چيزی مزد روزان«

ھا آنخوب حاال که . گردد رقابت ميان کارفرمايان و کارگران و در بازار آزاد تعيين میۀشدت کار روزانه که به وسيل

ست که برای امرار معاش کارگر  ا عادالنه تحت شرايط عادی مبلغیۀگردند، چيستند؟ مزد روزانبه اين نحو تعيين می

 کار و بقای نسل ۀگی و موقعيت کشور خود الزم دارد تا قادر به اداممعيشتی که او بر اساس سطح زند.  باشدضروری

  ».خود باشد

 ی ا کافی از ھمان سرمايهۀشان استفادترين حقداران ھستند و کم ثروت سرمايهۀوليدکننددانند که کارگران خود تھمه می

  . اندست که خود با نيروی کار خود توليد کردها

  : انگلس در اين باره نوشت

کار پرداخته می  خودۀمزدکار به وسيل... سرمايه چيزی نيست جز انبوھی از محصول کار. کار تنھا منبع ثروت است«

شود مزد کارگر چه معموالً عدالت ناميده میطبق آن. کندش را از محصول کار خودش دريافت میشود کارگر دستمزد

  )ھمان(» .بايد عبارت از محصول کار او باشد

مين مخارج اشيای ضروری به عنوان ميانگين سطح أبار ديگر اقتضای سطح زندگی و ت" سيستم دستمزد "ۀدر مقال

  :به مزد کار پرداخته است" ١٨۴۴ھای اقتصادی فلسفی دست نوشته"مارکس در . استکارمزدی طرح شده 

در اين مبارزه پيروزی ناگزير از آن سرمايه . کندداری و کارگر مزد را تعيين می آشتی ناپذير ميان سرمايهۀمبارز"

مين أت. کندی که کار می ا را برای دورهمعاش کارگر آن است که ترين سطح دستمزدترين و ضروریپائين... است
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ھمان ھدف . [نمايداين سطح تا آن اندازه است که برای نگھداری يک خانواده و بقای نسل کارگران ضروری می. نمايد

 Every man: اول انتشارات. ثروت ملل، ج[بنا به نظر آدام اسميت ].  کارگرۀخان و الجاتيو و خانمورد نظر غازان

Library [دست ."( ست که با زندگی انسانی عادی يعنی حيات حيوانی منطبق استترين مزدیئينمزد معمولی، پا

  )١٣٨٧نوشته ھا ترجماِن حسن مرتضوی از انتشارات آگاه؛ 

توصيف کرده است، به " حيات حيوانی"با اين منطق و در شرايطی که حتا آدام اسميت نيز مزد معمولی را با عبارت 

حيات "تر از ينی که پائ اپذير است؟ و اساساً محاسبهوجيهکارمزدی با کدام منطق تکرد شورای عالی نظر شما روی

  آيد؟بيرون می)١٣٩١( ھزار تومانی سال جاری ٣٩٠گونه منطقی است که از درون آن رقم باشد، چ" حيوانی

  

  چه بايد کرد؟  

کم   در خوش بينانه ترين ارزيابی دست٩٢ که حداقل دستمزد سال  بسيار بديھیۀھای آماری و اثبات اين نکتاز بررسی

و ) بی کارانۀ ارتش ذخير(يک سوم خط فقر رسمی خواھد بود و با توجه به نرخ وحشت ناک بی کاری از يک سو

فقدان تشکل ھای توده يی کارگری برای ايجاد فشار به سرمايه و دولت حامی آن از سوی ديگر و با توجه به اين که 

 ناپذير و ھميشه  آشتیۀکان سازمان يابی کارگری را دشوارتر از ھميشه کرده و با توجه به مبارزتعميق فقر و فالکت ام

  : يک طرف سياه سناريو اين است) کار ـ سرمايه(دار و کارگر جاری ميان سرمايه

کند تا کارگر تواند زندگی دار بدون کارگر بيشتر میسرمايه. دار استدر اين مبارزه پيروزی ناگزير از آن سرمايه«

که اتحاد کارگران ممنوع است و عواقب حال آن. داران امری است متداول و کارآمداتحاد ميان سرمايه. داربدون سرمايه

  )١٨۴۴ھای اقتصادی فلسفی نوشتهدست(» .شان دارددردناکی برای

 ۀحاد در ھر يک از دو طبقبندی اين اتگی شکل طبقاتی پيرامون اتحاد و چگونۀبسيار خوب پس موضوع اصلی مبار

دارند، در نتيجه در ليس و زندان و سود وداران پول دارند، ابزار توليد دارند؛ بانک و مديا دارند؛ پسرمايه. درگير است

توانند از اين گونه میخود چه دارند؟ و چ) نيروی کار (کارگران به جز کار. ی دست برتر ھم دارند اچنين مبارزه

کيد بر أانگلس با ت. پاسخ را از انگلس بشنويم. تحقق اھداف کوتاه و بلند مدت خود بھره بگيرندظرفيت در راستای 

 طبقاتی دليل پائين بودن دستمزد نسبی بخشی از ۀبرد امور مختلف مبارزدھی در امر پيشاھميت تشکيالت و سازمان

  :شود و به درست يادآور میکند به غايت حساس تشکيالت حل میألۀ نسبت به بخش ديگر را در مسطبقه

سازد که بتوانند بر طبق موازين را قادر می] کارگران[ گروھی از آنان تشکيالت قویفقط به اين دليل که به يک «

 که –در حالی که گروه ديگر . گی باالتری را مطالبه کنند سطح زند-شوند  که دستمزدھا بر اساس آن تعيين می-جاری 

به ھر صورت ... .  کارفرما نيز تن دھدۀکه ظالمان بايد نه تنھا به تجاوزات الزامی بل–ست غير متشکل و ناتوان ا

 بتواند مدتی طوالنی ھا، طرفی کهدر اين چک و چانه زدن. ھا تعيين شوند چک و چانه زدنۀتواند به وسيلدستمزدھا می

رسد، به دست ه بيش از آن چه به او میثرتر استقامت نمايد شانس بيشتری برای آن خواھد داشت کؤو به نحوی م

ند تسليم نظر اگی مغلوب شده و مجبورداران مبارزه کنند به ساداگر کارگران بخواھند به طور انفرادی با سرمايه. بيارود

  )سيستم دستمزد(» .آنان گردند

 مستلزم –گری ايران ھای فوری جنبش کار يکی از دستورالعملۀ به مثاب– انگلس ۀواضح است که تحقق عملی نظري

  :کار ساده استعملياتی سازی چند راه

 مدافع منافع طبقاتی –ی کافی نيست ئ خواستن به تنھا–که بتواند ) ولتاز د( برای ايجاد تشکل مستقل مبارزه 

 . کارگران ھر کارخانه و در مجموع و تا حد امکان ھم پيوند با ساير کارگران باشد

 پذير نيست و حرکت کارگران را به مندی از چنين سازمانی عمالً امکاندون بھرهچک و چانه زدن با کارفرما ب
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 . کشانددھد و به شکست میصورت فردی و اتميزه تقليل می

 نيازمند دو فاکتو " شورای عالی کارمزدی"ھای کارگری در اداراتی ھمچون  تشکلۀحتا پيروزی حداقلی نمايند

ی که دو ئھا مستقل کارگران در سازمانۀھرگونه حضور نمايند. ارات استشدن مذاکرات و تغيير ساختار اين اد

جنبش کارگری ايران  .نتيجه است کارگران است و در ھر صورت بیبه زيان سرمايه دارند؛ مطلقاً ۀنماينده در جبھ

 .ی عبور کندئبايد برای ھميشه از سه جانبه گرا

 ی وجود تشکل نيرومند ضروری استئجانبه گراھا و عبور از سه  چانهبرای دو فاکتو شدن چک و . 

 المثل منشور ده  فی–رگران تواند به تحقق بخشی از مطالبات حداقلی کادو فاکتو شدن شوراھای کار ـ سرمايه می

 .  پاسخ مثبت دھد–١٣٨٨ی  سال ئماده

 شرط متشکل شدن کارگران و عقب راندن دولت کارفرمايان اتحاد طبقاتی است .  

  

  تحرير بعد از 

 مردم کارگر و زحمت کش سخن عليه" مداخالت بشر دوستانه و تھديد امپرياليسم"نمی دانم چرا ھرگاه که ما از خطر 

  يم چند نفری کھير می زنند؟؟ئمی گو

  محمد قراگوزلو

           ١٣٩١ ]حوت[اول اسفند/ تھران

      

   

  

  

  

 

 


