ﺑﻪ ﯾﺎد ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺒﺎرز ﯾﺪاﷲ ﺧﺴﺮو ﺷﺎهﯽ
ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺗﺎﺳﻒ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﺪاﷲ ﺧﺴﺮو ﺷﺎهﯽ ﻓﻌﺎل ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﮑﺘﻪ
ﻣﻐﺰﯼ در ﻟﻨﺪن درﮔﺬﺷﺖ.
ﯾﺪاﷲ ﺧﺴﺮو ﺷﺎهﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺒﺎرز و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﯼ ﺑﻮد ﮐﻪ از دوران ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺧﻮد را
ﺁﻏﺎز ﮐﺮد .او در دهﻪ  ۴٠ﺷﻤﺴﯽ در اوج ﺧﻔﻘﺎن و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮرﯼ رژﯾﻢ ﭘﻬﻠﻮﯼ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ
رو ﺁورد و ﺑﺮاﯼ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﮐﺮدن ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻤﺮ هﻤﺖ ﺑﺴﺖ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻼش او در ﺳﺎل ١٣۴٩
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯼ ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ در ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان ﺑﻴﻨﺎﻧﮕﺬارﯼ ﺷﺪ .او ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻮارﯼ و
ﭘﺎﯾﺪارﯼ در ﻣﺒﺎرزﻩ و وﻓﺎدارﯼ ﺑﻪ ﺁرﻣﺎﻧﻬﺎﯼ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ از ﻃﺮف ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻌﻨﻮان دﺑﻴﺮ اول ﺁن
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ .در ﺳﺎل  ١٣۵٣ﯾﺪاﷲ ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ هﻤﺰﻧﺠﻴﺮاﻧﺶ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻋﺘﺼﺎب ﯾﮏ هﻔﺘﻪ
اﯼ را در ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن دهﺪ .ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮد او ﺧﺎرﯼ ﺷﺪ در ﭼﺸﻢ
رژﯾﻢ ﺷﺎﻩ .ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺁن اﻋﺘﺼﺎب وﯼ از ﻃﺮف ﺳﺎواﮎ دﺳﺘﮕﻴﺮ و ﺑﻪ ﺟﺮم »اﯾﺠﺎد اﻏﺘﺸﺎش در
ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ« و »ﻧﺸﺮ و ﭼﺎپ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎﯼ ﺿﺎﻟﻪ« در ﺑﻴﺪادﮔﺎﻩ ﺷﺎﻩ ﺑﻪ  ١٠ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ.
اﻣﺎ ﻃﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﻴﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از  ۴ﺳﺎل و ﺑﺎ ﺷﺮوع اﻧﻘﻼب  ۵٧ﯾﺪاﷲ ﺧﺴﺮو ﺷﺎهﯽ ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ
ﺳﺎﯾﺮ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺁزاد ﺷﺪ.
او ﭘﺲ از ﺁزادﯼ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﺻﻒ اول ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﻔﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻬﻤﺮاﻩ دﯾﮕﺮ ﯾﺎراﻧﺶ
در ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻩ ﻧﻔﺖ در اﺑﺘﺪا »ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻣﺨﻔﯽ اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﻔﺖ« را ﺳﺎزﻣﺎن داد ﮐﻪ در اداﻣﻪ
اﯾﻦ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺑﻪ »ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯼ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان« و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ »ﺷﻮراﯼ ﺳﺮاﺳﺮﯼ ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﻧﻔﺖ« ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ ،ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﯽ و ﮔﺎز در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺖ .ﯾﺪاﷲ از
ﺟﺎﻧﺐ ﻧﻔﺘﮕﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎﯼ اﯾﻦ ﺷﻮرا اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻼش ﺁﮔﺎهﮕﺮاﻧﻪ اﻓﺮاد ﻣﺒﺎرزﯼ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﺪاﷲ ﺧﺴﺮو ﺷﺎهﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﻔﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در اﻧﻘﻼب  ۵٧اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ
و ﺑﺎ اﻋﺘﺼﺎب ﺧﻮد ﻟﻮﻟﻪ هﺎﯼ ﻧﻔﺖ را ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ و ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﯾﺎن هﺎﯼ ﺣﻴﺎﺗﯽ رژﯾﻢ ﺷﺎﻩ را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻨﺪ
و ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺁﻧﺮا ﺗﺴﺮﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺎ ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﻴﺪن ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺪاﷲ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮد در دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان
اداﻣﻪ داد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ١٣۶١ﺑﻪ دﺳﺘﻮر اﺣﻤﺪ ﺗﻮﮐﻠﯽ وزﯾﺮ ﮐﺎر و ﻏﺮﺿﯽ وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ،
ﺷﻮراهﺎﯼ ﻧﻔﺖ ﻣﻨﺤﻞ اﻋﻼم ﺷﺪﻧﺪ ،ﯾﺪاﷲ ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﺷﻮرا دﺳﺘﮕﻴﺮ و ﺑﻪ زﻧﺪان
اﻓﮑﻨﺪﻩ ﺷﺪ.
ﯾﺪاﷲ ﺧﺴﺮو ﺷﺎهﯽ ﭘﺲ از ﺁزادﯼ از زﻧﺪان در ﺳﺎل  ١٣۶۵ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ راهﯽ ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﺷﺪ.
اﻣﺎ ﻣﺒﺎرزﻩ اش در ﺗﺒﻌﻴﺪ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .او ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﺮگ ﺑﻪ اﻓﺸﺎﯼ ﻣﺎهﻴﺖ ﺿﺪ ﮐﺎرﮔﺮﯼ رژﯾﻢ
ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ .او هﻤﻮارﻩ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺻﺤﻨﻪ هﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ
ﺻﺪاﯼ ﺣﻖ ﺧﻮاهﯽ ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ .او ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯾﺶ را در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺸﮑﻞ »اﺗﺤﺎد
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎرﮔﺮان در اﯾﺮان« ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﯽ ﺑﺮد.
ﻣﺎ درﮔﺬﺷﺖ ﯾﺪاﷲ را ﺑﻪ هﻤﺴﺮ ،ﮐﻠﻴﻪ دوﺳﺘﺎن و رﻓﻘﺎﯼ هﻤﺮزم و اﻋﻀﺎﯼ ﻓﺎﻣﻴﻞ اش
ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻴﻢ و ﺧﻮد را در ﻏﻢ از دﺳﺖ دادﻧﺶ ﺑﺎ ﺁﻧﺎن ﺷﺮﯾﮏ ﻣﯽ داﻧﻴﻢ.
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﻞ ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزﻩ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﻣﺒﺎرزﻩ ﮔﺬاﺷﺘﻪ از ﻣﻴﺮاث ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﺪاﷲ از
ﺧﻮد ﺑﺮ ﺟﺎﯼ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪ ﺷﻮد.
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ روﺣﻴﻪ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ اش ،ﭘﺸﺘﮑﺎرﯼ و ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﯼ اش در دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺎرﮔﺮان
ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺷﻮد.
ﺑﯽ ﺷﮏ در ﺻﺤﻨﻪ هﺎﯼ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺒﺎرزﻩ ﮐﺎرﮔﺮان و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﮔﺎن ﺑﺮاﯼ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ
ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﺮﻗﺮارﯼ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯼ ﻋﺎرﯼ از ﺳﺘﻢ و اﺳﺜﺘﻤﺎر ،ﺧﺎﻃﺮات ﭘﺮ ﺷﻮر ﯾﺪاﷲ
ﺧﺴﺮو ﺷﺎهﯽ از اﻋﺘﺼﺎب ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ ﻧﻔﺘﮕﺮان در اﻧﻘﻼب  ٥٧هﻤﭽﻮن ﺗﺮاﻧﻪ اﯼ در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم
ﺗﺮﻧﻢ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.
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ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮﯼ ،ﻣﺒﺎرز ﮐﻬﻨﻪ ﮐﺎر دﻳﮕﺮﯼ را از ﮐﻒ داد

ﺑﺎ ﺗﺎﺳﻒ ﻓﺮاوان از ﻣﺮگ ﻳﺪاﷲ ﺧﺴﺮو ﺷﺎهﯽ ،ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺒﺎرزﯼ ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ دﻩ هﺎ ﺳﺎل ﻣﺒﺎرزﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻈ ﺎم
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دارﯼ و دو رژﻳﻢ اﺳﺘﺒﺪاد ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ و ارﺗﺠﺎع اﺳ ﻼﻣﯽ ﺑ ﻮد ،ﺑ ﺎ ﺧﺒ ﺮ ﺷ ﺪﻳﻢ .از دﺳ ﺖ دادن ﮐﺴ ﺎﻧﯽ ﮐ ﻪ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد را در ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﻤ ﻊ ﻣ ﯽ ﺑﻴﻨﻨ ﺪ و ﺳ ﺮزﻧﺪﮔﯽ و ﺧﻮﺷ ﺒﺨﺘﯽ را ﺑ ﺎ ﺣﻀ ﻮر داﺋ ﻢ در ﺳ ﻨﮕﺮهﺎﯼ ﻣﺒ ﺎرزﻩ
ﺑﺮاﯼ رهﺎﻳﯽ ﻣﺤﺮوﻣﺎن ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،هﻤﻴﺸﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦ اﺳﺖ .در ﻋ ﻴﻦ ﺣ ﺎل ،هﻤ ﻪ ﻣ ﺎ ﺑﺎﻳ ﺪ ﺑﮑﻮﺷ ﻴﻢ ﮐ ﻪ ﺟ ﺎﯼ
ﺧﺎﻟﯽ هﺮ ﻣﺒﺎرزﯼ را ﺑﺎ ﻓﺪاﮐﺎرﯼ و ﺗﻼش ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺮ ﮐﻨﻴﻢ .اﻓﺮاد هﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ را ﺑﻪ وﻳ ﮋﻩ از ﻧﺴ ﻞ ﭘ ﺮ ﺷ ﻮر
ﺟﻮان و ﺗﺸﻨﮕﺎن ﺁﮔﺎهﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ـ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪ ﺻ ﻔﻮف ﻧﺒ ﺮد در ﻋﺮﺻ ﻪ ه ﺎﯼ ﺟﻬ ﺎﻧﯽ و ﻣﻠ ﯽ ﺟﻠ ﺐ ﮐﻨ ﻴﻢ .و ﻳ ﺎد
روزهﺎﻳﻲ ﭘﺮ اﻓﺖ و ﺧﻴﺰﯼ ﮐﻪ ﺳﺮﺧﻮﺷﺎﻧﻪ هﻤﺪوش ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزاﻧﯽ ﮐﻪ اﻣ ﺮوز در ﻣﻴ ﺎن ﻣ ﺎ ﻧﻴﺴ ﺘﻨﺪ ﻣ ﯽ رزﻣﻴ ﺪﻳﻢ
را ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژﯼ و اﻟﻬﺎم ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﻨﻴﻢ ﺑﺮاﯼ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﻴﺶ رو دارﻳﻢ.
ﻳﺎد ﻳﺪاﷲ ﺧﺴﺮو ﺷﺎهﯽ را ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽ دارﻳﻢ و ﻣﺮگ او را ﺑﻪ ﻳﺎران و ﺑﺴﺘﮕﺎﻧﺶ ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻴﻢ.
ﺟﻤﻌﯽ از ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﮐﺎرﮔﺮﯼ
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ﻳﺪاﷲ ﺧﺴﺮوﺷﺎهﻰ از ﻣﻴﺎن ﻣﺎ رﻓﺖ
ﺑﺎ آﻤﺎل ﺗﺎﺳﻒ رﻓﻴﻖ ﻳﺪاﷲ ﺧﺴﺮوﺷﺎهﯽ اﻣﺮوز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  ٤ﻓﻮرﻳﻪ  ٢٠١٠از ﻣﻴﺎن ﻣﺎ رﻓﺖ.
ﻳﺪاﷲ آﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ  ٢ﻓﻮﻳﻪ ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰى ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد دﻳﺮوز ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ اش
در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن رو ﺑﻪ وﺧﺎﻣﺖ ﮔﺬاﺷﺖ و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﻌﺪ از ﺁزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ اﻋﻀﺎﯼ ﺧﺎﻧﻮادﻩ و
دوﺳﺘﺎﻧﻰ ﮐﻪ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ اﻃﻼع دادﻧﺪ آﻪ او ﺑﺮاﯼ دوﻣﻴﻦ ﺑﺎر دﭼﺎر ﺳﮑﺘﻪ
ﻣﻐﺰﯼ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .رﻓﻴﻖ ﻳﺪاﷲ ﺳﺎﻋﺖ  ٥ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز درﮔﺬﺷﺖ.
ﻳﺪاﷲ ﺧﺴﺮوﺷﺎهﻰ ﻳﻜﻰ از ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ و رهﺒﺮان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ و زﺣﻤﺘﻜﺶ ﺟﻨﺒﺶ آﺎرﮔﺮى اﻳﺮان
ﺑﻮد آﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎى آﺎرﮔﺮى ﺧﻮد ﺳﺎﻟﻬﺎى زﻳﺎدى را در زﻧﺪاﻧﻬﺎى رژﻳﻢ ﺳﻠﻄﻨﺘﻰ و
ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ ﮔﺬراﻧﻴﺪ .وى از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن آﺎرﮔﺮان ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ اﻳﺮان و ﺷﻮراهﺎى
آﺎرآﻨﺎن ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺖ ﺑﻮد آﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺳﺮآﻮب ﺷﻮراهﺎ و ﺗﺸﻜﻼت ﻣﺴﺘﻘﻞ آﺎرﮔﺮان ﻧﻔﺖ ﺗﻮﺳﻂ
ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ و ﺳﭙﺮى آﺮدن ﺳﺎﻟﻬﺎى دﻳﮕﺮى در زﻧﺪان ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺮك اﻳﺮان ﮔﺮدﻳﺪ اﻣﺎ
ﻟﺤﻈﻪ اﯼ از ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺟﻨﺒﺶ آﺎرﮔﺮى اﻳﺮان دﺳﺖ ﺑﺮﻧﺪاﺷﺖ.

رﻓﻴﻖ ﻳﺪاﷲ در ﻃﯽ دﻩ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ هﻤﻜﺎر ﻧﺰدﻳﻚ و ﺑﺴﻴﺎر ﻓﻌﺎل ﮐﺎرزار اﺗﺤﺎد ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ در
ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﮐﺎرﮔﺮان اﻳﺮان ﺑﻮد و ﺗﺎ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻟﺤﻈﺎت زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺎرﮔﺮى و ﺟﻠﺐ
هﻤﺒﺴﺘﮕﻰ آﺎرﮔﺮى ﺑﺮاى ﻃﺒﻘﻪ آﺎرﮔﺮ اﻳﺮان ﺑﻮد.
ﻳﺎد ﻋﺰﻳﺰ ﻳﺪاﷲ ﺧﺴﺮوﺷﺎهﻰ ﮔﺮاﻣﻰ ﺑﺎد! ﺟﺎﻳﺶ در ﻣﻴﺎن ﻣﺎ و ﮐﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮﯼ
ﺑﺸﺪت ﺧﺎﻟﻰ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد!
اﺗﺤﺎد ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﮐﺎرﮔﺮان در اﻳﺮان
ﭼﻬﺎرم ﻓﻮرﻳﻪ ٢٠١٠
info@workers-iran.org
www.etehadbinalmelali.com

