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  نگاهی به چند تشکل پروژه اي

 یاور

استانداردهاي بهداشت جهانی است به خصوص زمانی که دستگاه ها همه  ياندازه  از باالترصداي ژنراتورهاي تولید برق بسیار 
 .آخر ما توي ایران کار می کنیم. کنند کار صداگیرو بدون پوشش هاي . قدیمی باشند

در محل . فلزيِ اطرافش همیشه دچار یک لرزه ي خفیف است اسکلتصداي ژنراتورها آن قدر باالست که : داشتم می گفتم
متر یک ژنراتور و در برخی مکان ها که کار زیاد و سنگین است، دو الی سه ژنراتور  50هایی که کار در حال انجام است هر 

. ي صوتی است کننده کراین امواج  میان درن هفتم هم می رسانند و کار ما بازرسی غول پیکر در کنار هم فریادشان را تا آسما
هاي حمل خاك می رویم  کمپرسی زیر ازاز گوشی هم نمی توان استفاده کرد چون .  به هر حال باید لقمه نانی به دست آورد

 ایرادات کار را گوش وگفت و گو داشته باشیم  تازه باید مرتب با نیروي کار. و جرثقیل حسابمان را می رسد لیفتراكو یا بار 
ساعت کار مرتب با صداي بلند حرف  12به این جهت مجبور می شویم طی . زد کنیم و یا به توضیحات آنان گوش بدهیم

  :روز به مرخصی می رویم با اولین گفت و گو مورد اعتراض واقع می شویم 24وقتی بعد از . بزنیم

  ...آرام تر صحبت کنی نمی تونی. چرا داد می زنی -

 . وجود ندارند جا این ژنراتورهاتازه متوجه می شویم باید صدایمان را آرام تر کنیم چون 

با این سکوت چه  آرامشی به . صدا خاموش می شوند و سرهاي پر  دستگاه يناهار براي یک ساعت همه  زماندر کارگاه تنها 
بدون استثنا پس از . کنیم میبه یک باره احساس سبکی . ما دست می دهد مثل این که بار سنگینی را از دوش ما برداشته اند

 ولی پرسش. نقص عضو غیرقابل برگشت است این وافت می کند  کارگرانچندي کار کردن در این شرایط درصد شنوایی 
 ؟؟ با کیستاین ناتوانی ناشی از شرایط غیر ایمن کار،  مسئولیتاین است 

جهانی که باید طبق دستورالعمل هاي بانک جهانی محل نصب . ازجهان عقب رانده شده است بن بستگوشه اي   جا این
. را غیر ضروري می داند کارگرانکارخانه هاي آلوده ساز محیط زیست باشد  و رعایت مسایل ایمنی ، بهداشتی براي سالمت 

پیچیده نسخه ي اقتصاد امریکایی را براي اقتصاد ما ) کارشناسان اقتصادي نئولیبرالیسم  وطنی(خصصین سود آوري سرمایه متو 
واقعیت این است که نئولیبرالیسم جهانی ما را چند هزار سال به عقب برگردانده . ...غربی نه وکه قرار بود نه شرقی باشد  اند



تنها یک برده  و نداشت ارزشی ودر آن انسانِ تولید کننده ي نعمات مادي هیچ حق دموکراسی دوران یونان باستان که به است 
 وکار می نگرد و اینک در قرن بیست  نیروي و کارگر ونگرش به کار  همان باامروز سرمایه داري نئولیبرالیستی وطنی !!. بود

خودي ها بهره اي  "دموکراسی"که نه از  در ساختاري  که مدعی یک ایدئولوژي ناب الهی بود ما آن بردگان هستیم یکم
ي توافق  بریده دم وبراي همان حقوق سر . است بودهشرایط برده هاي یونان از وضع ما بهتر . داریم و نه از حقوق توافق شده

چند نفر به عنوان فعالین اعتصاب یا به زعم برادران  اخراجو به قیمت  اعتصاب وپایین ، با فشار از شده هم باید پس از چند ماه
  ... عوامل ضد انقالب و ،ذوب شده در سیستم صندوق بین المللی پولِ

و آن چنان بی حسی ایجاد کرده اند که دیگر احساس کردنشان هم دشوار شده  بگذریم که این دردهاي تحمیلی مزمن شده 
سازي ،  خصوصی وحوادث دردناك کار است که این دردها را عیان می کند؟ در روند مناسبات تعدیل ساختاري  فقط. است

او مجرم . می ماند خود کارگر. همه بی گناهند) سرمایه داري داللی و به اصطالح مالی( خصوصی بخش ودولت ، اداره ي کار 
در  توانایشارزش هایش بی خبر است و دستان  از اومی شود ولی  واقعی است چون نعمات مادي جهان به وسیله ي او تولید

  .پس آن را رها می کنیم. این رشته سر دراز دارد. و شعورش مسخ شده است اسیر است خرافاتبندهاي 

و  نابهنجاردریایی از صداهاي  میان در ،دادم در سایت ترجیحکار من تمام شده بود و می توانستم به کانکس پناه ببرم ولی 
حوادث را از نزدیک ببینم و لحظه ها را با دوربین محقر تلفن همراهم . درکنار کارگران به جست و جوي لحظه ها بپردازم

در حالی که لیفتراك و جرثقیل هم وجود  ،هاي سنگین به وسیله ي کارگران به صورت دسته جمعی لولهمثل حمل . شکار کنم
هم کارگر فراوان است و هم قانون کاري در کارگاه ها . سنگین است و پیمانکار مایل نیست هزینه کنددارد ولی کرایه شان 

به شدت آسیب می بیند آن هم در این شرایط که اکثریت قاطع پزشکان ما از  کارگراناگر چه دیسک کمر . وجود ندارد
 میلیونییک کار کوچک بیمار بیچاره را سرکیسه می کنند و رقم هاي چند  اند و بابتمیدان تره بار هم پولکی تر شده  دالالن

کارگران به خصوص نسل . کارگرانپس گور باباي . به هر حال مهره ي پیمانکار در این چالش ها صدمه نمی ببیند. می گیرند
ا از نظر قانونی ادهایی که این مسایل رشدند، خیلی راحت گناه خیانت سرمایه داري و نه معلول واولی ها هم وقتی از کار افتاده 

، "خواست خداست": خبري خودشان را به دوش خدا می اندازند و خود را راحت می کنند که  بی و جهل و پیگیري نمی کنند
  . و از این قبیل نگرش ها "یک حکمتی در این فالکت است "

الی  30بلنداي  به و بیشتر ومخزن با قطر سه متر (بلند  اورت یکوارد گفت و گو شده بودم که در پشت  خود بادر حال قدم زدن 
یک کارگر جوان را دیدم که براي سیگار کشیدن و یا خلوت کردن با خود و شاید براي دمی خستگی در کردن به این ) متر 80



ز میان لبانش که  آنها دودش را با کندي ا . به سیگارش پک می زد آرام وروي یک لوله ي بریده نشسته بود . بودگوشه آمده 
  :به آرامی به اونزدیک شدم. ساخته بود نگاه می کرد کهحلقه هاي دودي  به وبود بیرون می داد  کردهراغنچه 

 خسته نباشی  -

وقتی مرا دید آرام شد و پاکت سیگارش را به سویم . از جا پرید. هستم و آمده ام مچش را بگیرم شان سرگروهابتدا تصور کرد 
  :دراز کرد

 می کشی؟ -

 بچه کجایی؟. نه درود  -

 دنبال کسی می گردي؟. رامهرمز -

 نه قیافه ات آشنا بود خواستم ببینم کدام پروژه تو را دیده ام؟ -

 .از کنگان تا عسلویه و هر بار توي یک پروژه کار کرده ام. جنوبی کار کرده ام توي پارسمن همه اش  -

 حاال در کدام خوابگاه هستی؟ -

و جنوب یعنی همه اش محرومیت، خوابگاه هایش در  اسمش روشه، جنوبی. چه فرقی می کند؟ اینجا پارس جنوبیه -
تابستان آب دستشویی وحمام جوش . همه مثل همند. اینکه کدام خوابگاه باشم مطرح نیست. حد یک طویله است

حمام کنی اتاق  خوردگی سرمای بدون است که نمی توانی دوش بگیري و زمستان ها هم سرد می شود که نمی توان
کارگران وقتی به خوابگاه می رسند خیلی خسته . را می دهد شسته نشدهوعرق تن  و بوي جوراب هاي نا هایش بوي 

 وپیمانکار هم که خدمات نمی دهد . و توان کار کردن را ندارند که بخواهند به نظافت خوابگاه برسند حوصله واند 
آنچه را که می خواستید دارید . را ندانستید قدرش کارگرهااست که شما   بیامرز خدامان آن گوید خدمات مال ز می

توي خوابگاه پتوها را نمی توان روي سر . را هم تحمل کنید )و بی قانونی فالکت وفقر (پس عواقبش ) اعتقادات(
 .کند  ماندگیش حال آدم را به هم می زند و خوابیده را بیدار می يوبکشید چون 

  :دویدممیان حرف هایش  .بی وقفه درونش را خالی می کرد 

 واقعا به این بدي است که می گویی؟  -

  : کردمرا نگاه  تعجب با



ما . را خرج کرایه و هزینه هاي جانبی آن بکنیم موننصف بیشتر حقوق  ما نمی تونیم اما .توپههی عمو شما وضعتون  -
 جا آنتا می گوییم . می دونی چیه همه فکر می کنن که ما توي پارس جنوبی پول پارو می کنیم. سازیم می ونداریم 

آره نمی دونن . خنده داره نه؟ بیچاره ها نمی دونن که ذره ذره جون می کنیم. کار می کنیم می گویند خوش به حالتان
چند ماه . د و مانده را هم به موقع نمیدنبه یک شکلی سرو دم می زنن ور حقوقکه پیمانکاران هر بار آن چندرغاز 

سنوات را نمی دن، یک بار مرخصی ساالنه را باال می کشن و یک بار بیمه  بار یک. بدبختیکلی  از بعدآن هم  ترردی
 .جدیدشان بازي اینیا . را پرداخت نمی کنن

 چی؟ -

 کردساعت کار  288 رسمی و  هفتگی تعطیالت ازروز بدون استفاده  24طی  وساعت  12در حالی که ما روزي  -
و حداقل انتظار . یممی کنساعت  اضافه کار  112ساعت قانونی، ما در هر ماه  176توجه به قانون کار و مقدار  با. یمدار

محاسبه کند، ولی پیمانکار با اتکا به نگرش اقتصادي حاکمیت ما را براي  بیمهاز پیمانکار این است که یک ماه کامل 
کرده ایم محاسبه  کاررسمی را که ما  تعطیالت کهبه این صورت . کم می کندما  رگرماهانه را از کا استراحتروز  6

. ساعت کار براي ما رد می کند 124روز بیمه با  18 جمعا استراحتروز  6و  ساعت کار 288و در ماه بابت نمی کند 
خالصه مطلب . ساعت در ماه باال می کشد 164یعنی . باور می کنی؟ هیچ شعبده بازي نمی تواند این همه ترفند بزند

با کارشان  و کنندزندگی می  کارشان باآن هم از کیسه ي مردمی شرافتمند وزحمتکش که . بخوره بخور و بازاره دزد
 .به جامعه انسانی زندگی می بخشند

 .  آره درسته -

 :کنم میحرفش را قطع . کندبیان می  را مشکالتمی دهد یک ریز  ادامه باز -

.  می خیزد براز جایش . کند میو آن را با نک انگشتانش پرت  می زندیک پک به سیگارش . بابا یک کم صبر کن - -
 .کند میرفتن  قصد وتکاند  میلباس هایش را با دست 

 نمی کنید؟ شکایت چراچرا این واقعیت ها را به اداره ي کار نمی گویید؟  -

؟ آخه تو چه جور کارگري اومدياي؟ از کدام پشت کوه به اینجا  چرا شکایت نمی کنیم؟ هی عمو تو از کجا آمده -
 همه از یک کاسه آش می خورند؟ ها اینهستی که نمی دونی 

 کیا؟ -

 . اداره چی ها و پیمانکارا -

  :داشت می رفت که بازویش را گرفتم



  دارهمن دلیل دیگه اي سوال . یک لحظه صبر کن -
 ؟چه دلیلی  -

اهمیت کارشان ، مشکالت کارشان . این مطلب در باره ي کارگران پروژه ایست. دادم نشانش را برگی از روزنامه چندماه پیش 
ولی دیگر خیلی . جدي به من نگاه می کرد خیلی وچهره اش کلی عوض شد . بیان کرده است را شانو حقوق پایمال شده 

  :دیرش شده بود

  .همین جا دیگهیک ساعت .باشه این باشه پیش خودت فعال کار دارم -

من هم جوان بود و هم آگاه و هم  زعمبودم چون دوست جدید من به من شاد و سرمست از این دیدار . عجله دور شد با و
ولی چرا او کارگر است؟ . از این رو تصور می کردم او باید تربیت شده ي یک خانواده ي آگاه و روشن اندیش باشد. کارگر

اندیشه ام . است "فیتر"ولی او یک کارگر فنی . حمایت می کنند دانشگاهزندانشان را تا پایان چنین خانواده هایی به هر قیمت فر
فکر می  .یاد گرفته باشد ییسندیکاقدیمی نسل دومی و  کارگرشاید او کار را در کنار یک . با کلی پرسش درگیر شده بود

زیرا ما در . هاي موقت این کار دشواري هاي فراوانی دارد پروژه درولی . می توان تشکل ها را سامان داد جوانانیکردم با چنین 
 هر وپایان کار پروژه کارگران از هم جدا می شوند  با و بریمبا تعدادي کارگر کار را شروع می کنیم و به پایان می  هر پروژه

مانند قراردادهایش  مادر صنایعبه این جهت هر تشکلی در پروژه هاي ساخت . روندکار به سویی می  جوي وکدام براي جست 
 راهکارولی . اگر چه این پراکندگی ها ضرورت چنین نوع کاري است، البته در ساختارهاي اجتماعی بسته. دارند موقتی يجنبه 

اجتماعی وجود  درعملکرد وولی تنها در شرایطی که آزادي سیاسی واقعی . دارد وجودمقابله با این شرایط ضد تشکل هم 
  . می شود است که عملیان پذیر داشته باشد، امک

 4با یک درگیري . کارگر فنی به یک سازمان صنفی کارگري تبدیل شدیم 400ساخت پتروشیمی تبریز با  ضمن 75در سال 
 وو تظاهرات و تحصن ها در جلوي استانداري  یکپارچهتشکل  ما يماهه با نهادهاي نیمه دولتی ودولتی که برگ برنده 

 راآن موقع تبریز توانستیم بزرگترین شرکت صنایع نفت آن زمان  دادستان وقوه ي قضاییه  کمک با. تبریز بود فرمانداري
ولی با . ماه چالش به دست بیاوریم 4ماه را پس از  4حقوق  و آمد می ماوکیل پایه یک به جنگ  4که همیشه با  کنیممحکوم 
در سال . پروژه رفتیم و در نهایت از هم گسستیمیک گوشه و یک کدام در جست و جوي کار به  هر حقوقو دریافت  پیروزي

هم کار کنیم و پراکندگی را  کنار دربندرعباس یک تعاونی کار بوجود آوردیم تا بتوانیم همیشه  ساحل فرا در 78و  77هاي 
هر کس : کرده بودند این بود این تعاونی که کارگران خودشان به اصول تعاونی دولتی اضافه بند اساسنامهمهم ترین . خنثی کنیم

کار  قانون وبه استخدام تعاونی در می آید عضو رسمی آن محسوب می شود، پرداخت حقوق طبق عرف بازار کار صنعنتی 



بعضی . کارگر ساده تقسیم می گردد وکار از مهندس  نیروي يولی سود تعاونی در پایان کار به طور مساوي بین همه . بود
و مهارت  توانایینیروي کار کارشناس و متخصص بابت : تعاونی اعالم کرد. شیوه را عادالنه نمی دانستندمهندس این  همکاران
. ولی در زمان تقسیم سود کار همه حق برابر دارند. حقوق و مزایاي بیشتري دریافت می کند کارطبق عرف بازار  و دانشش

براي کار  خصوصی وبه همه ي شرکت هاي دولتی . ت شده استبه آنها پرداخ مزایا وپرداخت حقوق  زمان درچون تفاوت ها 
 ومدیریت آقاي ربانی که شدیدا هوادار تعدیل ساختاري  در بندرعباس فراساحل با. مراجعه کردیم ولی به تعاونی ما کار ندادند

مان صنفی براي تعاونی به یک ساز. ماه حقوق محروم کردند و همگی را اخراج 4 ازسازي بود، گروه کار ما را  خصوصی
و حتا درگیري هاي  تظاهرات و تحصنماه  5پس از . و دادگاه هرمزگان تبدیل شد کار يمبارزه با شرکت هاي دولتی، اداره 

ولی از کار در بندرعباس . با دریافت حقوقمان به نتیجه رسیدپارچگی ما  یک وفیزیکی با عوامل پیمانکار دولتی عاقبت اتحاد 
 و بدون حقوق ماه 5ماه حقوق  4از سوي دیگر براي گرفتن . ماه بیمه براي ما رد کردند 2تنها  کارکرداه م 9محروم شدیم و از 

ولی از نظر صنفی کارگري سیاست هاي نئولیبرالیسم در  نبودیماز نظر اقتصادي ما برنده . بدون رفتن پیش خانواده رزمیدیم
و باز هم پراکنده . می کرد، شکست دادیم حکومترا که با نام تعدیل ساختاري و خصوصی سازي  بندرعباس وفراساحل 

  .واز تشکل جز نام چیزي باقی نماند. شدیم

. به پروژه بعدي رفتیم و با مشورت هاي کتبی و نظر خواهی از کارگران و نیروي کار پروژه اي به سوي یک تشکل پیش رفتیم
به گونه . ماه بعد کار به پایان رسید و باز هم ما از هم جدا شدیم 6ولی . ش اعالم موجودیت نمودیمو پس از دوسال و اندي تال

  . ما یک ارتباط تلفنی شده است ارتباطو . اي که حتا دونفر از آن دو هزار نفر کنار هم نیستیم

  :به سویش رفتم. جاي پیشین نشسته بود و یک نخ سیگار دود می کرد

 توست؟ پاتوقمثل این که اینجا  -

 .آن روزنامه را بده ببینم. می شه یک نخ سیگار رو بدون دردسر کشید. ستآره جاي دنجی ا -

پس از . نامه را شروع کردهایش گرفته بود، بدون اینکه به آن پک بزند مطالعه ي یک برگ روز درحالی که سیگار را بین لب
  :گفت وخواندن سیگار خاموش شده اش را دور انداخت 

 ...اند زحمت زیادي کشیده اند، ولی کردهکه آن را جمع و جور  کسانی ومطلب خیلی خوبه  -

 :با یک مکث و چهره اي پرتردید 

 ولی چی؟ -



نه نه بهتر است . ن کارها را دارندبدهکار است و نه کارگران دل و دماغ ای ها حرفولی نه دولت گوشش به این  -
 .بگوییم جرات فکر کردن به آن را ندارند

 چرا جرات ندارند؟ -

 :به من نگاه می کند و با حیرت می گوید تعجب با -

 یعنی تو این همه بی خبري یا ما رو سرکار گذاشتی؟ -

  :یک بار دیگر مرا ورانداز کرد و نگاهی هم به روزنامه می کنه 

  :با لهجه ي لري. تلفن همراهش زنگی می خوردهمین موقع گوشی 

 ..ایگم، باشه،  ایگم؟ امشُوچه،  -

  :پرسیدم. و تلفن را قطع می کند

 چی شده؟  -

 . هیچی تکلیف امشب معلوم می شه -

 تکلیف چی؟ -

 ...شرط بندي -

 شرط بندي چی؟ -

 چرا تعجب کردي؟  -

  .خودم نبود و سراسر حیرت شده بود اختیار درگویا چهره ي من 

شرط بندي روي بازي بارسلون مادریده . میلیون 4هزار تومان روي هم گذاشته اند که شده  50ن خوابگاه نفري کارگرا -
تومان را برده و با شوق و  میلیون 4بتونه تعداد گل ها و برد هر تیم را با دقت بیشتري اعالم کنه، بعد از بازي  کی هر.

 :ذوق گفت

 . بچه ها بگم به ومن باید بروم . امشب تکلیف معلوم می شه -

 . دور شد  آن جابرگه روزنامه را توي دستان من چپاند و به سرعت از 



دور از انتظار نبود ولی این برخورد درون  گرچه برگ روزنامه در دستانم و به سرعت دور شدن او چپاندن و جوانحرکت این 
کارگران او را که دور می شد نگاه می  خامگرایشات  دست مات و مبهوت از این .لی منقلب کرد و در خود فرو ریختممرا به ک

به دور از تمدن و  بیدادگرشاش و گرما و شرجی  کشندهعالوه بر آلودگی هاي  جا اینجهنم پارس جنوبی  جا اینکردم آره 
 وصیخص وتعدیل ساختاري (همه ي دستور کارهاي صندوق بین المللی پول  جا ایندر . مدنیت و به شدت قانون گریز است

اقتصادي  مشاوران و کارشناسانضد قانون کار و ضد کارگري امید  عملکردهايت و وسواس پیاده می شود این ربا قد) سازي
حاشیه ي دولت را براي پیوستن به تجارت جهانی باال برده است مجوز ورود به ) دوره ي نئولیبرالیستی فراماسویونرهايبخوانید (

تسلیم در مقابل مناسبات پیشنهادي صندوق بین المللی پول است باز به ) تجارت جهانی سازمان(جبهه سرمایه داري امپریالیستی 
هاي فوتبال  بازیکن کهمسایل کلی پرداختم و بازگردیم به جزءها به خود گفتم این همان نسل جدیدند نسل برخواسته از روستا 

قست میدان بهتر بازي می کند اهل کجاست و به  کدام درکدام بازیکن  دانندبارسلون و مادرید را به خوبی می شناسند و می 
انگیزه اي  او درخودش ندارد اگر اعتراضی هم دارد این اعتراض  انسانی وچه چیزي عالقه دارد ولی درکی از حقوق مدنی 

 راتوهم تحمل شکست : فتمرگهم خودم را به چالش  بازولی . هستند ...کراك بقیه هم که گرفتار شیشه و  .ایجاد نمی کند
  . باید از زاویه ي دیگري به مساله نگاه کنی. و آن را محکوم می کنی اینفوري .  نداري

 سریال هاي ترك ماهواره اي و حرمسراي سلیمان پاشا زمینکه رها می کنم را   یجوان وزندگی مهندسان پیر  ،پس از شام
   .تا در تنهایی یقه ي خود را بگیرم ،کرده گیرشان

 صمیمیتدیدن خانواده ها و بازي بچه ها در ساحل ماسه اي گرما و . فاصله دارد ما باساحل دریاي جنوب چند صد متري 
گرم و  هاي آبدر ساحلی ماسه اي با  .چه زیباست... ا شده از مشکالت زندگی و کار و گرانی وهخانوادگی ، در لحظات ر

. به سرعت به سوي دریا باز می گردند بعد و کنند می رهایمآلود خود را روي ماسه ها  کف وکه با سرو صدا  امواجی وولرم 
امید و شادي را در رگ ،از دنیاي در حال انحطاط  ها آنبچه ها و شادي و بی خبري  خیزهم ، جست  کنار دردیدن انسان ها 

و مصیبت هاي دیگر باعث یک نگرش منفی  گازي وشاید فضاي خشن کارگران ، آلودگی هاي صوتی . هاي انسان می دواند
 وبه یاد برخی حرکت هاي اعتراض  "نسل اولی هاي آدم فروش معتاد مسخ ". : نگاه نمی کنم نفرت بادیگر . شده بود من در

  . می خندماختیار  بی وم می افت شان مخرب

و ستم چند  توهین مورد کارگران لر آمده از روستا ، پروژهدر آن  .بودپیش رخ داده  هاي سالکه در ماهشهر  اتفاقی یاده ب
 يکارگران لر پس از یک مشاوره . که خود را به پیمانکار فروخته بودند، گرفتندقرار ) آبادانی( دومیسوپروایزر و کارگر نسل 

دریک  و ار گذاشتندپا به فر ،داشتند بوکسو  کاريرزمی  ادعاينسل دومی هایی که . آماده ي حمله شدند جمعیدسته  کوتاه



از  پیمانکاران. تالشی بود حال درکانکس در زیر ضربات سنگین ریگ هاي درشت کارگران روستایی . کانکس مخفی شدند
کارد به  اگرآري . نداشتندکارگران تا ساعتی شهامت بیرون آمدن از کانکس را  رفتنحتا پس از  و بودندنیمه جان شده ترس 

  .جاي نمی ماند برسد چیز آبادي به ها آناستخوان 

اما باید دانست که کارگران هم مسائل خاص خودشان را دارند ،وبا آنچه در برخی کتاب ها آمده است تفاوت دارند باید با 
  ......آنها زندگی کنی تا از نزدیک آنان را بشناسی 

  


