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مرگ دلخراش دو کارگر معادن 
»دره زنجیر« و »فراز کوه«

دو کارگر معدن، روز دوشنبه هفته گذشته در 
معادن ســرب و روی دره زنجیر شهرستان تفت و 
معدن فلدسپات فراز کوه در شهرستان میبد جان 

باختند.
به گزارش ایلنا، در حادثه اول که در معدن سرب 
و روی دره زنجیر واقع در ابتدای جاده روستای ده باال 
تفت رخ داد، یک کارگر ۳۶ساله به دنبال ریزش آوار 
تونل دچار حادثه شــد که گروه های امدادی بعد از 
انجام عملیات سه ساعته آواربرداری پیکر بی جان 

وی را از زیر آوار خاک و سنگ خارج کردند.
طبق این گزارش، در حادثه دیگری که شامگاه 
همان روز حوالی ســاعت ۱۹ در معدن فلدسپات 
فراز کوه واقع در پنج کیلومتری دهستان »درین« 
میبد رخ داد یک کارگر راننده لودر حین انجام کار 
خاکبرداری معدن بر اثر واژگونی لودر دچار حادثه 
شــد و تالش امدادگران برای نجات وی بی نتیجه 

باقی ماند.
    

حقوق بازنشستگان فقط 10 روز 
دوام می آورد

یک فعال صنفی بازنشستگان کارگری می گوید: 
پنج ماه از سال می گذرد و افزایش ناچیز حقوق به 
همراه متناسب سازی ناقص و ناکارآمد، هر روز آب 
می شود. حقوق ما بیش از یک هفته تا ۱۰ روز دوام 
نمی آورد. گرانی های متوالی و پــی در پی تمامی 
کاالها ازجمله نان، زندگی را بسیار سخت و غیرقابل 

تحمل کرده است.
آیت نیافر در گفت وگو با ایلنــا اضافه می کند: 
افزایش قیمت هــا، گرانی و تورم بــه ویژه افزایش 
اجاره بهای مسکن، هزینه خدمات و درمان، یکی 
پس از دیگری زندگی ما را واقعــاً غیرقابل تحمل 
کرده و ما مستمری بگیران تحت فشار مضاعف قرار 
گرفته ایم، چنان که هر روز با شرمندگی و درماندگی 
با خانواده و فرزندان خود مواجه می شویم. با توجه به 
آمار باالی ۶۵ تا ۷۰درصد جمعیت بازنشستگان که 
حداقل بگیران هستند و با مستمری چهار میلیون 
تومانی زندگی می کنند، دولت جدید باید فکری به 

حال بحران معیشت کند.
وی با تاکید بر اینکه شایسته نیست بازنشستگان 
زیر خط فقر زندگی کنند، تاکید می کند: چرا سازمان 
بیمه تامین اجتماعی، بزرگترین سرمایه کارگران و 
دارنده شــرکت ها و کارخانه های گوناگون، حیاط 
خلوت و منبع برداشــت دولت ها قــرار می گیرد؟ 
حاصل ۳۰ سال کار و یک عمر زحمت ما زیردست 
دولت و مسئوالن دولتی قرار می گیرد که بیشترین 

دستمزدها و ریخت و پاش ها را دارند.
این فعال صنفی بازنشســتگان اضافه می کند: 
گروهی تمام ثروت جامعــه را تصاحب کرده اند و 
زندگی افســانه ای دارند آنگاه مدعی هستند که 
افزایش ناچیز حقوق ۴ میلیونی حداقل دستمزدها 
تورم زا است. این حرف کاماًل ناعادالنه و دروغ است 
چراکه حداقل دستمزد و حقوق های ناچیز بخور و 
نمیر ما، هیچ تاثیری بر تورم ندارد بلکه اختالس ها، 
برداشــت های بی رویه و سوءمدیریت هاست که 
جامعه ما را به ورشکستگی کشانده است. خصولتی ها 
و ناکارآمدها بیشترین ردیف بودجه را دارند اما وقتی 
نوبت تامین اجتماعی و پرداخــت بدهی های آن 

می رسد ادعا می کنند بودجه و اعتبار نیست!
    

 رای قطعی خلع ید 
مجتمع نیشکر هفت تپه ابالغ شد

رأی قطعی شــعبه ۵۵ حقوقی تهــران دایر بر 
خلع ید مجتمع کشت و صنعت هفت تپه به دولت 
و خریدار ابالغ شد. به گزارش توسعه ایرانی به نقل 
از مرکز رســانه قوه قضائیه، بر این اساس مالکیت 
مجتمع نیشــکر هفت تپه از خریــدار خلع ید و به 
دولت واگذار می شود و با حکم صادره این مجتمع به 
بیت المال بازمی گردد.طبق این گزارش، ۲۲ تیرماه 
سال جاری ســخنگوی وقت قوه قضائیه از دستور 
محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه در اولین روزهای 
آغاز کاری خود برای پیگیری پرونده نیشکر هفت تپه 

خبر داده بود.
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اخبار کارگری

بیســت و پنجم مرداد ماه، 
ابراهیم رئیسی در جلسه ستاد 
هماهنگــی اقتصــادی دولت، 
اختالف موجود در نرخ تورم اعالم 
شده توسط بانک مرکزی و مرکز 
آمار ایران را موجب تضییع حقوق 
مردم دانست و گفت: نرخ تورم با 
حقوق مردم ارتباط مستقیم دارد 
و اختالف موجــود در این رابطه 
موجب تضییع حق الناس است که 
نباید به سهولت از کنار آن گذشت 
و باید برای رسیدن به آمار متقن، 

تدبیر شود.
»علی خدایی« عضو کارگری 
شورای عالی کار در این رابطه با 
ابراز امیدواری نسبت به ترمیم 
دستمزد در اولین ماه های پیش 
رو می گوید: موضــوع افزایش 
دستمزد متناسب با تورم، کمی 
گنگ و نامفهوم است. اگر منظور 
از افزایش دستمزد به اندازه نرخ 
تورم، همان اصطالح رایج جلسات 
مزدی در سال های گذشته باشد که 
کارفرمایان و دولتی ها همواره بر 
آن پافشاری می کنند، نمی تواند 
مطالبات کارگران را برآورده کند. 
پیش از این نیز کارفرمایان و دولت 
همیشــه بر نرخ تورم به عنوان 
مبنای افزایش دســتمزد تاکید 
داشتند و مثالً اگر نرخ تورم رسمی 
۲۰درصد بود آنها انتظار داشتند 

مزد چند درصد کمتر یا بیشتر از 
این نرخ افزایش یابد اما خواسته 
کارگران همیشه و همواره، عمل 
به بند دوم مــاده ۴۱ قانون کار و 
افزایش مزد براســاس نرخ سبد 

معیشت بوده است.
به گفته وی، ترمیم دستمزد 
براساس تناســب با نرخ تورم 
رسمی پاســخگو نیست و آنچه 
قانون و عدالت می طلبد، معیار 
سبد معیشت یا همان هزینه های 
حداقلی خانوار است که باید در هر 
افزایش یا ترمیم دستمزد، مبنای 

کار قرار بگیرد.

شکاف موجود عمیق تر نشود
خدایی در توضیح بیشتر می گوید: 
یک شکاف بسیار عمیق میان هزینه های 
زندگی و دستمزد کارگران وجود دارد 
و ترمیم براســاس نرخ تورم رســمی، 
نمی تواند این شــکاف را کوچک کند 
بلکه به تعمیق شکاف در میان مدت و 
بلندمدت یاری می رســاند. مثاًل امروز 
حداقل دستمزد حدود ۴ میلیون تومان 
و حداقــل هزینه هــای زندگی باالی 
۱۰میلیون تومان است. فرض کنید نرخ 
تورم را ۵۰درصــد در نظر بگیریم. عدد 
ریالی تاثیر این تورم بر ســبد معیشت 
۱۰میلیون تومانــی، ۵ میلیون تومان 
می شــود اما تاثیر این تورم بر دستمزد 
۴ میلیون تومانی فقط ۲ میلیون تومان 

است، پس اگر می خواهیم از عمیق تر 
شدن این شــکاف جلوگیری کنیم )از 
بین بردن کامل آن نه، فقط جلوگیری 
از تعمیق آن( باید تورم ناظر بر ســبد 
معیشــت و تاثیر ریالی تورم بر سبد را 
به مزد فعلی بیفزاییــم یعنی همان ۵ 
میلیون تومان را به مزد ۴ میلیون تومانی 
اضافه کنیم نه اینکه فکر کنیم اثر تورم، 

فقط ۲ میلیون تومان است.
او تاکید می کند: اگر خیلی ساده اثر 
تورم را بر دســتمزد در نظر بگیریم و به 
دنبال افزایش مزد بر این اساس باشیم، 
شکاف موجود هر ماه و هر هفته نسبت 
به قبل عمیق تر می شود و دیگر ترمیم 
آن به همین سادگی ها نیست. به همین 
دلیل است که ما همیشه راه میانبری را 
پیشنهاد داده ایم که به بازار کار هم آسیب 
وارد نشود و آن، معیار قرار گرفتن تاثیر 
تورم بر هزینه های خانــوار در افزایش 

دســتمزد اســت که البته این راهکار 
برخی سال ها مثل سال های ۹۵ یا ۹۶ تا 
حدودی اجرایی شد و اگر این روند ادامه 
می یافت، امروز شاهد فاصله بیش از ۶ 
میلیون تومانی میان دستمزد حداقلی 

و سبد معیشت نبودیم.
این نماینده کارگری خواستار »بهبود 
معیشت طبقه کارگر« در کوتاه مدت است 
و مدعی اســت، بحران معیشت، یکی از 
اساسی ترین بحران های حال حاضر کشور 
است که باید توسط راهکارهای اصولی و 
کارا حل شود. او راهکارهایی نیز به دولت 
جدید پیشنهاد می دهد: »اول، مهار تورم 
و جلوگیری از افزایش سرسام آور قیمت ها 
که به راستی از تاب آوری طبقه کارگر و 
مزدبگیر خارج شــده است و دوم ترمیم 
سریع و فوری دستمزد و رساندن آن به 
سطح هزینه های زندگی و سبد معیشت 

حداقلی«.
خدایــی اضافــه می کنــد: اگــر 
منظور رئیــس جمهــور منتخب از 
متناسب سازی با تورم، متناسب سازی 
با هزینه های زندگی باشد، بسیار خوب 
و امیدوارکننده است و ما از آن استقبال 
می کنیم. توقــع داریــم در اولین ماه 
صدارت این دولت، جلســات شورای 
عالی کار برگزار شده و مقدمات ترمیم 
دستمزد خیلی زود فراهم شود. کارگران 
در نیمه دوم ســال دیگــر نمی توانند 
با دســتمزد ۴ میلیون تومانی روزگار 

بگذرانند.

 نگرانی کارگران
 از اصرار بر مزد منطقه ای

عضو کارگری شــورای عالی کار در 
بخشی دیگر از سخنانش به برنامه های 
وزیر کار پیشنهادی اشــاره می کند و 
می گوید: در این برنامه ها، یکی دو نکته 
نگران کننده و ابهام آمیــز وجود دارد؛ 
یکی تعریف سازوکاری برای بیمه کردن 
کارگران پاره وقت و شاغل در کارهای 
ناقص که تاکید کرده انــد برای کمتر 
از حداقل دســتمزد بیمه رد شود. باید 
بگوییم همین االن نیز قانون تمهیداتی 
برای بیمه کردن کارگران ســاعتی و 
پاره وقت دارد و به ازای تعداد ساعات کار، 

بیمه به آنها تعلق می گیرد. در واقع منعی 
برای بیمه در اشتغال ناقص و پاره وقت 
وجود ندارد و اگر ایشــان این موضوع را 
نمی دانستند، باید بگوییم که کارگران 
پاره وقت و ســاعتی همین امروز بیمه 
دارند. ما نگرانیم که ایــن بند از برنامه، 
مجوز صادر کردن برای پرداخت کمتر از 
حداقل دستمزد یا خدای ناکرده حرکت 
به ســمت »مزد توافقی« باشد. نباید 
به کمتر از حداقل دســتمزد مصوب، 

مشروعیت قانونی بخشیده شود.
او با اشــاره بــه تالش هــای اخیر 
صداوسیما، موسسات خیریه و برخی 
فعاالن اقتصادی در دفاع از مزد توافقی 
می گوید: از دولــت جدید انتظار داریم 
همراه کارگران باشد و به نظریات ضد 
کارگری و اســتثماری بها ندهد. مزد 
توافقی و هر نوع پرداختی کمتر از حداقل 
دستمزد، به معنای استثمار و برده داری 
واقعی است و امیدواریم وزیر کار جدید 
با هر نوع دســتمزد توافقــی و کمتر از 
حداقل، موافق نباشــد و با این نگاه ها و 

نظریات سودجویانه مقابله کند.
بــه گفتــه وی، موضــوع دوم در 
برنامه های وزیر پیشــنهادی، تاکید بر 
تعیین مزد به صورت منطقه ای است. او 
می گوید: باید بگوییم هیچ نوع پرداختی 
کمتر از حداقل مزد ملی و سراســری 
براساس قانون پذیرفته نیست. ما باید 
حداقل مــزد را به صورت سراســری و 
ملی و براساس الزامات ماده ۴۱ قانون 
کار تعیین کنیم و در هیچ کجای کشور، 
نباید کمتــر از این حداقــل قانونی به 

کارگران پرداخت شود.
خدایی تاکید می کنــد: با توجه به 
حمالت اخیر به حداقل دســتمزد که 
هم از سوی صداوســیما، هم از سوی 
ســودجویان و گاهــی نیــز از جانب 
نماینــدگان مجلس صــورت گرفته، 
نگرانی ها بسیار اســت و ما توقع داریم 
دولت جدیــد و به خصــوص وزیر کار 
پیشــنهادی، در این رابطــه به دقت و 
با طرح جزئیات، شفاف ســازی کنند. 
کارگران نگرانند که همین حداقل های 
بسیار ناکافی، با این هجمه های مکرر در 

معرض خطر قرار بگیرد و از دست برود.

 نگرانی بابت 
احیای طرح استاد شاگردی

او بــه نگرانی بــرای احیای طرح 
استثماری »استاد شاگردی« اشاره 
می کند و می گوید: یکی از بزرگترین 
نگرانی های امــروز کارگران، احیای 
طرح معیوب و ضد کارگری اســتاد 
شــاگردی اســت. غالباً به این بهانه 
که باید کارآفرینی شــود و کارگران 
مهارت کافی ندارنــد، از احیای این 
طــرح ناکارآمــد و اســتثماری دم 
می زنند، در حالی که در ســال های 
گذشته کارگران تالش بسیار کردند تا 
توانستند ابطال آن را از وزیر کار وقت 
بگیرند و امیدواریم چنین طرح هایی 
دیگر هرگز احیا نشود. ما توقع داریم 
وضعیت شــغلی و معیشتی کارگران 
بهتر از قبل شــود و نباید اجازه دهند 
طرح هایی در دســتور کار قرار بگیرد 
که بحران میعشت را بازهم عمیق تر 

و حادتر کند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار 
در پایان خواســتار شفاف سازی و ارائه 
توضیحات بیشتر شد و گفت: حرف های 
رئیســی را در کنار برنامه های وزیر کار 
پیشنهادی که قرار می دهیم، نکات مبهم 
و ابهامات و البته نگرانی هایی به وجود 
می آید. ما از دولت جدیــد توقع داریم 
زیر بار برنامه های تعدیلی به اصطالح 
کارآفرینان و سودجویان نروند و در ارائه 
طرح ها و برنامه ها با نمایندگان کارگران 
مشورت کنند. ما انتظار داریم آنها صدای 
کارگران باشند نه صدای کارفرمایان و 

سرمایه داران.

نگرانی کارگران از اتخاذمواضع ضد و نقیض در دولت سیزدهم

ترمیممزدبراساستورم،شکافهزینههاراپرنمیکند

خبر

خبر

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی 
با بیان اینکه ترکیب شورای عالی کار منصفانه 
نبوه و باید اصالح شود، گفت: قراردادهای موقت 
و سبد معیشــت ازجمله مهم ترین نگرانی های 

جامعه کارگری است.
فتح اهلل بیات در گفت وگو با خبرگزاری مهر با 
بیان اینکه امروز دو موضوع مهم جامعه کارگری 
امنیت شغلی و معیشت اســت، اظهار داشت: 
متأسفانه ۹۶درصد جامعه کارگری کشور قرارداد 
موقت و سفیدامضا دارند آن هم در وضعیتی که 
در کارهای مستمر مشغول به کار هستند و این 
مســأله امنیت روانی و انگیزه کارگران را تحت 
تأثیر قرار داده اســت. رئیس اتحادیه کارگران 

قراردادی و پیمانی افزود: از سوی دیگر به دلیل 
تورم افسارگسیخته و شناور شدن قیمت کاالها 
که حتی در بازه زمانی یک ماهه نیز ثبات ندارند، 
تمام معادالت اقتصادی کارگران به هم ریخته 
است. حقوق هر سال کارگران در سال قبل تعیین 
می شــود و همین موضوع یک عقب ماندگی در 
وضعیت دستمزدها ایجاد کرده و این وضعیت 
تورمی نیز مشــکالت معیشــتی را دوچندان 

کرده است.
وی ادامه داد: امروز اگر حقوق کارگران با تمام 
مزایا ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باشد اما هزینه 
سبد معیشت کارگران به باالی ۱۰ میلیون تومان 
رســیده اســت. کارگر با این وضعیت دستمزد 

نمی تواند زندگی و معاش خانوار خود را تأمین 
کند. وزیر کار آینده باید به صورت ویژه به موضوع 

سبد معیشتی کارگران بپردازد.
بیات گفت: مشکالت مربوط به سازمان تأمین 
اجتماعی و صندوق بیمه بازنشســتگان مساله 
دیگری است که وزیر کار باید آن را سر و سامان 
دهد. متأسفانه امروز تأمین اجتماعی با سالیق 
مختلف اداره می شود و بازنشستگان در تأمین 

زندگی خود مشکل دارند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی 
با بیان اینکه وزیر کار باید طبق قانون کار، اصل 
سه جانبه گرایی را در تصمیمات حوزه کارگری 
رعایت کنــد و نظر تشــکل های کارگری را نیز 

همچون تشــکل های کارفرمایی بشنود، اظهار 
داشــت: ترکیب شــورای عالی کار باید اصالح 
شــود. در حال حاضر ترکیب اعضای شــورای 
عالی کار منصفانه نیست و اکثریت با تشکل های 
کارفرمایی است. این در حالی است که دولت نیز 
خودش به عنوان بزرگترین کارفرمای کشــور 
شــناخته می شــود. وی گفت: این موضوع در 
گذشته مشــکالت زیادی ایجاد کرده است. به 
عنوان نمونه شاهد بودیم که در برخی جلسات 
شورای عالی کار، هیچ یک از نمایندگان کارگری 
موافق صورتجلســه نبودند اما به دلیل موافقت 
نماینــدگان کارفرمایی و دولت، صورتجلســه 

نهایی شده و مصوبه اجرا شده است. 
در واقع این وضعیت شورای عالی کار نشان 
می دهد که نظرات نمایندگان کارگران هیچ 
اهمیت و تأثیری در تصمیمات این شورا ندارد. 
بیات تصریح کرد: همچنین با توجه به شناور 

بودن قیمت کاالها و تورم افسارگسیخته نیاز 
است که شــورای عالی کار حداقل سالی ۲ بار 
در مورد وضعیت حقوق و دســتمزد کارگران 
جلسه گذاشــته و تصمیم گیری کند. اگر این 
اتفاق بیفتد حداقل دســتمزد به هزینه سبد 

معیشت نزدیک می شود.

عضو هیأت مدیــره کانون های شــوراهای 
اســالمی کار کشور گفت: مگر مســئوالن شعار 
ســه جانبه گرایی نمی دهند و نمی گویند تامین 
اجتماعی یک نهاد غیردولتی عمومی است، پس 
چرا ۹۸درصد ســهامداران از وضعیت خود باخبر 

نیستند و نمی دانند با سهامشان چه کار می کنند؟
به گزارش ایلنا، علی اصالنی درباره لزوم توجه به 
سه جانبه گرایی در دولت سیزدهم گفت: دولت برای 
حل مسائل کارگران باید بتواند با شرکای اجتماعی 
تصمیم گیری مشترکی داشته باشد. متاسفانه هر 
دولتی که تاکنون آمده به موضوع سه جانبه گرایی 

توجهی نداشته است.

وی افزود: در زمان وزرای قبل، آنها مطرح کردند 
که به موضوع سه جانبه گرایی توجه ویژه ای خواهند 
کرد ما هم از آنها حمایت کردیم اما دیدیم که این 
وعده در حد شــعار باقی ماند و هیچ اقدام ویژه ای 
در این خصوص انجام نشــد. دولت ها اگر بتوانند 
شرکای اجتماعی خود را در تصمیم گیری ها وارد 
کنند، موفق خواهند شد. این موضوع باید از سطح 
شعار به واقعیت برسد. عضو هیأت مدیره کانون های 
شوراهای اسالمی کار کشور گفت: در همه کشورها 
از سه جانبه گرایی برای رونق تولید استفاده می کنند. 
کارگر، کارفرما و دولت سه ضلع اساسی تولید هستند 
و اگر ما یک ضلع را کنار بگذاریم و به خواسته و نیازهای 

آن توجه نداشته باشیم، ضلع های دیگر نیز نمی توانند 
حرکت کنند و حتما تولید زمین می خورد. نه کارفرما 
بدون کارگر می تواند کاری کنــد و نه کارگر بدون 
کارفرما و از طرفی بدون نظارت دولت هم کارگر و 
کارفرما نمی توانند در کنار هم فعالیت کنند.اصالنی 
بیان کرد: بحث ســه جانبه گرایی در ایران فقط در 
شعار اســت و ما در عمل نمی بینیم اگر ما هم مثل 
کشــورهای دیگر بتوانیم از این سه جانبه گرایی 
استفاده کنیم بسیاری از مشکالت کمتر خواهد 
شد. نمونه بارز سه جانبه گرایی در سازمان تامین 
اجتماعی است. سازمان تامین اجتماعی یک نهاد 
غیردولتی و عمومی اســت و ربطی به دولت ندارد. 
۹۸درصد سهام سازمان تامین اجتماعی برای کارگر 
و کارفرما است و در کل برای کارگر است خب سوال ما 
این است که چرا مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی 

را رئیس جمهور انتخاب می کند؟

اصالنی ادامه داد: مگر شــعار سه جانبه گرایی 
نمی دهنــد و نمی گویند تامیــن اجتماعی یک 
نهاد غیردولتی عمومی است، پس چرا ۹۸درصد 
سهامداران از سهام خود باخبر نیستند و نمی دانند 
با سهامشــان چه کار می کننــد و اعضای هیأت 

امنا چه کسانی هســتند؟ برای همین است که 
می گوییم در شعار از سه جانبه گرایی گفته می شود 
و در عمل چیزی نمی بینیــم. عضو هیأت مدیره 
کانون های شوراهای اسالمی کار کشور در پایان 
گفت: سال هاست که به دولت ها می گوییم سازمان 
تامین اجتماعی برای کارگران اســت و بگذارید 
مدیرعامل آن را هم خود کارگران انتخاب کنند. 
اگر دولت جدید واقعا در عمل برای سه جانبه گرایی 
ارزش قائل شود و به آنچه در قانون اساسی آمده عمل 
کند، من مطمئن هستم که این دولت موفق ترین 
دولت می شود. جامعه کارگری بسیار بزرگ است 
و کارگران با خانواده های خود نزدیک به ۴۵میلیون 
نفر می شوند. این ۴۵میلیون نفر می توانند کمک 
حال دولت شوند اما متاســفانه هر وقت دولت ها 
مشکلی داشتند سراغ کارگران آمدند و مشکل که 

رفع شد، کارگران را فراموش کردند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی:

دولت سیزدهم، ترکیب شورای عالی کار را اصالح کند

یک فعال کارگری:

سه جانبه گرایی باید از شعار به واقعیت تبدیل شود

با توجه به حمالت اخیر به 
حداقل دستمزد که هم از 

سوی صداوسیما، هم از 
سوی سودجویان و گاهی 

نیز از جانب نمایندگان 
مجلس صورت گرفته، 

نگرانی ها از قوت گرفتن 
طرح مزد منطقه ای بسیار 

است

اگر خیلی ساده اثر تورم را 
بر دستمزد در نظر بگیریم 
و به دنبال افزایش مزد بر 

این اساس باشیم، شکاف 
موجود هر ماه و هر هفته 
نسبت به قبل عمیق تر 

می شود و دیگر ترمیم آن به 
همین سادگی ها نیست
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