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مبارز كارگران <اعمية عنوان با شد چاپ كوتاه متني ٥٧ اسفند ٢٦ آيندگان گزارش صفحة شهر>, ديوار و در <بر ستون در
امپرياليسم با مبارزه و كارگران َحّقة حقوق احقاق بود: رايج ترجيعبند همان اعميه پرآبوتاب مضمون اتمسفر>/ كارخانة

وابسته/ سرمايهدارِي كامل نابودي تا خونخوار
اعم تا آوردند آيندگان دفتر مقابل به اتوبوس چند با كارخانهاند همان كارگران شد گفته كه را افرادي بعد, روز ظهر از پيش
تعلق آزادي نهضت شركاي و بازرگان مهدي دوستان به كارخانه شد شنيده ‘ است/‘ نشده منتشر ما طرف از اعميهاي كنند’’

زحمتكش/ و شريف كارگران شوراندن براي چپ توطئههاي به استدندانشكن پاسخي تظاهرات اين و دارد
گفتهاند كارخانه مديران شد معلوم سو, آن به تظاهركنندگان هجوم با و رسيد راه از وانتي سروصدا, ساعت يكيدو از پس
خانههايشان به جماعت و يافت پايان نوشابه و ساندويچ پخش با تظاهرات ميشود/ توزيع آيندگان دفتر مقابل امروز ناهاِر

رفتند/
ميكردند دعوت كار محل عازم كارگران از كرج جادة ابتداي در اتوبوسي كنار صبح ٥٥,يك زمستان در آن, از پيش سال دو
آنچه از باaتر دستمزدي قبيل, اين از افرادي و برقكار و فلزكار و جوشكار به دادند وعده و شود, سوار دارد فني مهارت هركس

پرداخت/ خواهند ميگيرند كنون ا
نيروي ربودن, واقع در يا جذب, در رقابت براي اقدام اين و دارند كم ماهر كارگر كارخانههايي داد نشان مطبوعات اهل تحقيق
جلسة در روز همان دعوا و بردند باaشكايت مقامهاي به و برآشفتند دستداده از كارگر كارخانههاي مديران است/ مجّرب كار
كارگر aزم شمار آموزش براي شده سبب اقتصادي, انفجار واقع در يا سريع, رشد بود پيدا شد/ مطرح دولت هيئت فوقالعادة

نباشد/ فرصت ماهر
عظيم حجم تخلية براي دادهاند: آب به شاهنشاه كه است گلهايي دسته از ديگر يكي ميكردند فكر خودشان پيش aبد مقامها
كارگر بايد aحا و نيست, جاده بعد نيست, راننده بعد نيست, كاميون بندرها از آنها حمل براي بعد نيست, جا كشتيها از واردات
براي صنايع صاحبان كه باشد بوده خوشايند بايد ماهر كارگران خود براي درهرحال, كرد/ وارد خارج از هم فارسيندان ماهِر
ميكردند احساس ماهر كارگران ,٥٧ سال پايان در نپاييد/ ديري مسّرت اين شوند/ كارگرقاپي حد تا رقابتي وارد آنها استخدام

بود/ نخواهد كارگرربايي مسابقة از خبري ديگر و است رسيده پايان به عسل ماه
نظر به عجيب منطقا ماهر, كارگران aaي به كارفرمايان ليليگذاشتِن و ٥٦ سال انتهاي در كار بازار شرايط به توجه با
ميتوان موارد, بقية مانند هم, اينجا در برخيزد/ مديران با ضدّيت غوغاي كارخانهها تمام از تقريبا بعد سال كهيك ميرسيد
قابل آساني همين به كارفرمايان عليه كارخانهها كارگران ادعاهاي اما نگشت/ بيشتر توضيح دنبال و انقب, يعني اين گفت

نبود/ توجيه
بيمة تنها نه بود گفته صنايع صاحبان به و است كارگر با حق هميشه بود داده دستور كار وزارت به پيش سالها از شاه رژيم
برابر در مالييككارگر دعاوي عددي, واقعيِت در بگذارند/ هزينهها حساب به را كارگران سوي از ادعايي هر تسوية كاملبلكه
پرتجمل زندگي مخارج با قياس به رسد چه تا نبود, كر ذ قابل رقمي بانكها سهل اعتبارات و داراييها بهاي افزايش صنايع, سود
با كنون استهما بهتر گرفت زور با ميتوان بعدها ميكنند كارگرانفكر را آنچه هر كارخانهها/ سهام دارندگان و صنايع صاحبان

نكند/ رشد كارگر طبقة در انقب فكر تا داد آنها به خوش روي
اروپاي بهترينهاي از بود تركيبي داشت نظر در صنايع كارگران براي نفت, قيمت جهش با بخصوص شاه, رژيم كه شرايطي
و درمان بيمة دستهجمعي, كار پيمان :pدومي سبك به كارگري نيرومند اتحاديههاي رشد اجازة بدون qالبته غربي و شرقي

جبهه به اجباري اعزام و شد منسوخ جديد رژيم در امتياز اين ميداد/ كارگرش هر به تمامشده بهاي به يكپيكان سال هر ايرانناسيونال مث. ١

گرفت/ را آن جاي

١
كارگران/ پاية حقوق به مزاياييچشمگير افزودن و بازنشستگي, مستِمري ازكارافتادگي,
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در كارگران سهيمكردن ميديدند صنايع صاحبان و ندارد, اقتصادي توجيه پاداشدادن بار دو سالي ميكردند حساب اقتصاددانان
اين بر را فرض دستگاه در كساني sاحتما نيز و pبود خودش فكرهاي عاشق كه q شاه اما ندارد/ اجتماعي توجيه كارخانه سود
كارفرما به گون گونا راههاي از را هزينههايي چنين تا داشت خواهد مالي توان همواره پس اين از حكومت كه ميگذاشتند

برگرداند/
tعم ميزدند, تحصن به دست ميگرفتند, گروگان را مديران كارگراني شد, سرنگون برقوباد سرعت به رژيم وقتي كه شگفتا
شرايط به نسبت نارضايي از چنداني خبر ٥٦ سال انتهاي در ديگر/ اقدامهاي و ميشدند, محصول خروج حتي گاه و توليد مانع
امايك نميماند/ بيكار مملكت جاي هيچ در كاربلد آدم و نميشد شنيده ماهر كارگران ميان در غيره و بيمه و مزايا و دستمزد
گردد/ بايد نابود ميكشيدند: فرياد جماعتي باشد, نور نورعليى بايد اوضاع و آمد كار سر انقب با مردمي حكومتي كه بعد سال

ميگشت؟ بايد نابود چيزي چه دقيقا
فراهم قانعكننده پاسخي گاه هيچ هم شايد دهند/ پاسخ سؤالها اين به روزگار آن شواهد و اسناد بررسي با آينده محققان شايد
گره هم در چنان ميشد كشيده سو هر از كه نخهايي و روحياتچندaيه, و طرزفكرها متناقض, خواستها و جهتگيريها نشود/
ميرسد/ ديگري از متفاوت tكام نتيجهاي به aيهها و خطوط آن از هريك پيگرفتن كه ميآمد ناپيدا جاهايي از و بود خورده

نكته/ چند به اشاره فقط اينجا در
بانكهاي از عظيم وامهاي برخي بودند/ مسلط سابقا طبقة جزو tك و مغلوب كمة حا هيئت عضو مواردي در صنايع صاحبان
امن ساحل به و كردند خارج كشور از را پولها ديدند ب گرداب به را كشتي وقتي و بودند گرفته خودشان آشناي يا نظارت تحت
بايد بود بزرگ شركتهاي و كارخانهها درصد چند عهدة به و مبلغي چه tك تعداد, چه پرداختنشده وامهاي اينكه رساندند/
ماندن جاي بودند كرده احساس پيش مدتها از بدنام, يا مشهور, و ثروتمند بسيار افراد كه هست قدر اين شود/ بررسي بعدها
كارخانه, تعداد اين دستگرفتن به گهان نا و كارخانه, ادارة براي بانكي هيچ اما راتملكميكردند وثيقه بايد بانكها كنون ا نيست/
ميخواستند نميداد كفاف aرايك آنچه ـــ نبودند بهتري وضعيت در مديريت و مالكيت نظر از بانكها خود نداشت/ آمادگي

بغرنج/ بود كاري مؤسسات اين مديريت و دراختيارگرفتن كنند/ aدو
حسابميآمدند به بيدين هم و وابسته هم aحا آنها صاحبان روييد/ اسمي انجمن گهان نا بزرگ شركتهاي و كارخانهها در
نميناليد هركس و ـــ خوردهاند را حّقشان كه كردند ناليدن به شروع همه ميشد/ محسوب غنيمت شرعا مصادرهشده اموال و

بود قرار حا: چون فروخت, بود سختكوشي افتخارآميز نشانة زمان آن تا كه ششسيلندرشرا ايران شورولت موفق سركارگري يكمورد, در ٢

باشد/ پابرهنه و مستضعف

راحتدست خيلي و نبودند انصاف پايبند زياد ميشدند همراه فشار گروه با كه كارگراني و كاركنان ٢
داشت/ كفش به ريگي aبد

هم ايرانيجماعت از كه همچنان بودند/ او سپاسگزار قلبا ديروز تا كه ميزدند كارفرمايي زندگيخصوصي حيطة در گري افشا به
مسابقه جديد َعَلِم پاي سينهزدن براي و ميدادند تشخيص را چپو, و تصرف و مصادره يعني باد, جهت كساني ميرود, انتظار
در را خود شغل اما نبود موافق رفتارهايي چنين با و نداشت كارفرما به نسبت خصومتي كارگران قاطع كثريت ا شايد ميگذاشتند/

ميكرد/ سكوت ناچار و ميديد خطر
طوطيوار جا همه ترجيعبند اين ميافتاد/ نوظهور اسمِي انجمنهاي دست به aحا كمپرادور سرمايهدارِي با مخالفت َعلِم
وقتي تا و كرد قطع را وابستگي بايد وابستگي از رهايي براي و وابستهاند و ميكنند مونتاژ فقط ايران صنايع كه ميشد تكرار
و مديريت و شهرت و ثروت تركيب كه مسّلم اصل اين در ترديد نشده/ قطع خونخوار امپرياليسم به وابستگي يعني وابستهايم
ثروت آيا كه نبود بحث مجال داشت/ عقوبت و ميشد تلقي انقب با استضدّيت خباثت و خيانت معني به لزوما كراوات
از حق تشخيص در ناتواني روزگار و بود باطل بر حق غلبة زمانة حد/ چه تا و نه, يا بوده كارگران حق ندادن معني به كارفرما
گرسنه يا كند بيكار را كسي بايد انقبشكوهمند چرا كرد, ايجاد كامل اشتغال امپرياليسْم به وابستگي به متهم صنعِت گر ا امتياز:

بود/ ريال ١٣٠ حدود پُرسچلوكباب يك بهاي و ريال ١٠٠٠ روزي ساختماني كارگر دستمزد ٥٦ سال ابتداي ٣

بگذارد؟٣
انجاميد تورمي ركود به ٥٦ سال در و اقتصادي هرجومرج به بازاْر در نفت پول ريختن از ناشي آشفتگي ,٥٥ و ٥٤ سالهاي در

http://mghaed.com/ay/on_looting-1.htm


٥٧ سال انتهاي در ايران ايع صن كارگران
صفحه پنج از ٣ صفحة www.mGhaed.com

خود كار محل عوضكردن با ميتوانستند و داشتند خواستار همچنان كه ماهر كارگران اما كرد/ عميقتر را طبقاتي شكاف و
ـــ موجود وضع ادامة موافق بيشتر ماهر كارگران ٥٧ سال در گفت ميتوان نبودند/ قربانيان جزو كنند دريافت باaتري حقوق

ميرسيد/ ناپيدا جاهايي از كه دستوراتي اجراي و اسمي انجمن استيي به تندادن تا بودند ـــ پيشين يعني
تصميمهاي عادي اوضاعي تمشيت براي سپس برگردد عادي حال به اوضاع داد اجازه بايد ابتدا ميكرد استدaل موقت دولت
آن و است شكسته هم در سيستمي مينمود/ معقول ميكرفن پشت و كاغذ روي فقط بازرگان سليم عقل اما گرفت/ عاقنه
سيل كه حالي در رفتهاند/ در بدهكارند بانكها به عظيم مبالغي آنان از برخي و بودهاند كم حا طبقة از بخشي كه صنايع صاحبان
قبوaند ملتهب جامعهاي به ميتوان چگونه است, زمان روح مظهر مصادره عطش و ميروبد, و ميكوبد و است افتاده راه
اين براي جوابي نصيحت, و منصرالدين وحكايت ناليدن جز بازرگان, است؟ سابق شرايط به بازگشت از غير اوضاع عاديكردن
جانبچپ از شيطاني شّري را آن و بود همنكرده اوضاعيفكر چنين به بلكه نبود موافق انقب اصل با تنها نه نداشت/ پرسشها

ميدانست/
فرصت ديگر جاهاي و كارگر خانة در نگارنده ميتينگ, و جنجال و ضبطصوت و دوربين از دور كه, ماهري كارگران كثر ا
باشد هركسخوب براي جديد اوضاع ندارند, بهبود به اميدي است, آدميزاد عقل از پيچيدهتر شرايط گفتند يافت آنها با گفتگو

صنعتي/ كارگر با تا راحتترند باربر و فعله با و حجرهاند اهل بازاريهاي جديد كمان حا و داشت, نخواهد تعريفي آنها براي
كيهان مؤسسة اسمي انجمن كرد/ درست اسمي انجمن اطعاتهم روزنامة در فشار گروه پايتخت, بزرگ مطبوعات در
روزنامه كار پايان تا آيندگان چاپخانة كارگران شد/ تحريريه عليه ٥٨ ارديبهشت كودتاي اجراي ابزار و يافت مخوف قدرتي
دست آلت فقط و شد نخواهد داده امتيازي آنها به فاتحان, يورش با كه ميدادند تشخيص برنداشتند/ تحريريه حمايت از دست
آن به ميدانستند و داشتند خبر نويسندهها زندگي تهوتوي از بگيرند/ مستقل نويسندگان از را آزادانهنوشتن فرصت تا ميشوند

نيستند/ ميكند ادعا قطبزاده تلويزيون كه بدي
ناظرانند دقيقترين كارگرها ميكردند/ وارد آيندگان تحريرية به مهاجمان كه اتهامها انواع رّد در بود دليل قويترين شايد اين
عملش با اندازه چه تا هركس ادعاهاي ميدانند و ميبينند خوب و كارمندان, و كارفرمايان زندگي سبك و عمل و منش بر
پشتيباني اندازة به روزنامه, توقيف از پس حتي و كار آخر تا آيندگان كارگران بيتزلزل حمايت از برخورداري دارد/ همخواني

ذبيحيان, تبريزي, حدادي, الطافي, خانلو, جمله, از بودند/ عبادت و طاعت اهل هم پيشتر كساني آيندگان كاركنان و كارگران ميان در ٤

امامي و UنVگي در آيندگان نمايندگي Wسرپرست ِاشكَوري ,Uهمايون داريوش Wپدر همايون Zنورا خوشخلق, دهقانپور, فرجاد, صفشكن,
و موسمي اسVمي انجمن براي همديگر, از افراد دقيق تقريبا شناخت و متقابل احترام فضاي در / Uخراسان در آيندگان نمايندگي Wسرپرست
پيوسته اسVمي حزبجمهوري به كه پيكروزنامه بخش يككارمند نبود/ جايي شد شايع سازمانها همة در گهان نا كه جماعتمتظاهرانه نماز
شوراي عضو گوران, فيروز خانة گرانبهاي فرشهاي دربارة اس
مي جمهوري روزنامة در آيندگان, توقيف پساز Uشد كشته جبهه در بعدا Wو بود

/Uذرقاني علي و نائيني عميد حافظة از استفاده Wبا انداخت/ خنده به را همه و كرد ‘ گري‘ افشا سردبيري,’’

كارگران به’’ را كتابحاضر هوشمندي, و دaوري پاسآن به qنگارنده ثبتاست٤ آن تحريرية كارنامة در خوانندگانش گستردة
نيز و ‘ بود‘ آنها خواست و هّمت حاصل روزنامه شمارة ١٦٣ از يك هر كه دانشجوهايي و خوانندگان و يادگاران چاپخانة

/pكرده تقديم ‘ گذشت‘ چه بداند است كنجكاو كه جديد ’’نسلي
قائد محمد

editor@lawhmag.com
آيندگان داستان دردستانتشار كتاب از

٩٠ آبان

حتي يعني ‘ كند/‘ خاموش را آن نميتواند هيچكس بشود انفجار كارگران بين در گر ا ’’ گفت: p٥٨ qتير خميني آيتا� پينوشت:

نميتواند؟ دارد مشت در را جامعه ميكند وانمود كه حوزه بازارـ ستيهندگان ائتفكوچك
حاصل سادگي آن به ديگر بار صنعتي كارگر همراهي ,٥٧ تجربة از پس نوشت: حكيمانه جملة حاشية در ميتوان درهرحال,

شد/ نخواهد
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بخشي كه شدند همراه شاه مخالفان با شرايطي در كرد قطعي را سابق رژيم پايان آنها اعتصاب كه ايران نفت صنعت كارگران
كه حوزه, بازارـ از بخشيكوچك مخالفت بودند/ كشيده صف او با نبرد براي شهري درسخواندههاي و دانشگاه اهل از بزرگ
زير و جهان توجه بود/ روز ُمد موجود وضع با مخالفشدن بود/ بعدي مهم عامل شد, انگاشته متدّينين تمام نمايندة بهغلط
مردم از مدام خارجي خبرنگاران است/ خوشايند بسيار آن خودبزرگبين و حقارتكشيده مردم براي ايران رفتن نورافكن

مخالفيد؟ شاه رژيم با pآيا qنه چرا ميپرسيدند: نفت صنعت كارگران از آبادان در ميشد ميسر گر ا و خيابان, و كوچه
زود خيلي اما آمد ميدان به ترقيخواهان از الهام با پرولتاريا بپيوندند/ اعتراض جنبش به كرد تشويق را كارگران اينها همة
كارگران آبادان, ركس سينما در آتشسوزي از پس سال دو ميداند/ الهي وعدة وارث را خود كه است طرف اقليتي با دريافت

بود/ چه واقعيت دريافتند وضوح به بودند بسته را نفت شير زماني كه شهر همان نفت صنعت
براي چين در و ميبافند پارچه آمريكا براي بنگدش در كه را جهانيشدهاي صنايع با همپايي توان ايران صنايع سالهاست

وابسته بورژوازي ٤٠ دهة اوايل كه را ـــ تهران و ممتاز ري, چيتسازيهاي ـــ آرامگاه جادة پارچهبافي كارخانة سه هر دستگاههاي ٥

ايراني كارگر پايين بازده و با: دستمزد با كارخانهها كار ادامة بردند/ كشورشان به و خريدند بنگVدشي خريداران اخير سالهاي در بود ساخته
نوع همان محصو:ت تا ميكند زنجيرهاي فروشگاه به تبديل خداجو, بورژوازي به متعلق مستضعفان, بنياد را كارخانهها زمين نبود/ ممكن

ببرد/ سود و بفروشد كند, وارد پرتوقع, و كمكار كارگر با زدن كلّه و سر از فارغ را, كارخانهها

بازارهاي در رقابت حتي ايران محصوaت براي باشند/٥ رقابت به قادر كه رسد چه تا دادهاند, دست از ميسازند يخچال ايتاليا
ميشود/ دشوارتر تاجيكستان و تركمنستان و عراق و افغانستان

و پايين غيراقتصادي حدي به داشت جريان رقابت آنها قاپيدن براي كرج جادة در ٥٥ سال كه كارگراني محصول كيفيت و بازده
دستدوز كفش tمث كند/ رقابت زمينهها برخي در است قادر البته هم ايراني كارگر افزود بايد باaست/ بسيار توليداتشان بهاي
و داشت/ ايران بازار در اروپايي مرغوب كفش زماني كه دارد را حالتي همان چيني واردات برابر در ايران ناياب تقريبا كنون ا و
با همچنان تبريز بافت تورِي روميزي و پرده ميكردند/ صادر انگلستان به ايران دستساز صندلي و مبل كساني ٥٠ دهة نيمة در

ميشود/ صادر مجددا آلماني مارك
جنوب كشورهاي در هم سابق رژيم عهد در نيست/ رقابت به قادر خارج كار بازار در و مدرن توليد در ايراني كارگر اما
شديد انزواي از پيش حتي و نبود كستاني پا و بنگدشي و افغان و هندي همتاي با رقابت به قادر ايراني كارگر فارس خليج
مانده جا به ژاپن مردم ذهن در شايد تصوير بدترين نداشت/ خواستار ايراني كارگر جهاني, صحنة در ايران اسمي جمهوري
كنند كاسبي حسابي پولي ماه چند طي داشتند انتظار و ميشدند كشور آن وارد توريست بهعنوان ايرانياني ١٩٩٠ دهة اوايل باشد/
روش به هم qآن ميآوردند خود با مخدر مّواد كه مرداني از پر اتاقهايي و پارك, در كارگرها بهاصطح اين بيتوتة بروند/ و

بر اول گروه ژاپن/ از قاچاقي كارگرهاي مالِي صرفا رهاورد با كنيم مقايسه بودند كرده كار كو با نفت صنايع در كه را كساني فكري دستاورد ٦

گير صدا جمله, Wاز ماند محدود مردانيجوان نمايشِي رفتارهاي برخي به عمدتا دوم گروه تأثير گذاشت/ تأثير مشروطيت عصر فكري فضاي
خيال به تا ميكردند كم را آن فنرهاي و برميداشتند باشند خريده ژاپن, پستدر كارهاي انجام دستمزد ميرفتبا گمان كه را پيكانخود گزوز ا
گروه چرا بيابند توضيحي نيست بد ميكنند خراب را كارگران فكر چپگرايان معتقدند كه كساني / Uشود كورسي ماشين شبيه خودشان
اين و كار وجدان اين با درهرحال, نمييابد/ اول گروه واقعي كارگران به شباهتي سوسياليست آرمانگرايان هدايت بدون دوم رو بزنودر

است/ بيمزهاي شوخي فقط ايران شدن دوم‘‘ ’’ژاپن و اسVمي‘‘ ’’ژاپن جامعه, بر غالب فرهنگ

٦
ببندد/ كار جوياي ايرانيهاي روي به محكم را در هم ژاپن شد سبب ميكردند, توزيع تلفن جعلي كارت و p‘ انباري‘ ’’

فقط ميگويد ما به اما ميسازد ماشين خودش امپرياليسم كه بود گيه اين حاوي رايج شعارهاي از يكي ٥٧ سال از پيش تا
گرچه اينجا در مونتاژشده اتومبيل مطلق, استقل به ايران دستيابي از پس دههها كنون, ا دارد/ نگه وابسته را ما تا كنيم مونتاژ
و, ميسازند را خودروها مزخرفترين و مسخرهترين اما ندارد, آن با چشمگير فورا تفاوتي نيست خارجي نمونة مرغوبيت به
به وارداتي, مدلهاي بر عوارض تحميل و انحصارگري ضرب به است, آن براي تقاضا از بيش اتومبيل توليد كه دنيايي در
نگهداشتن روبهراه براي البته و ايراني كارگر پايين بسيار ِ بهرهوري از ناشي نامعقوْل قيمتهاي ميخورانند/ داخلي مصرفكنندة
بود/ سال چهل از پس كارخانه همان توليد آخرين از بهتر حتما ٤٥ پيكان است/ مصادرهشده صنايع انباشتة و زائد مديريت

اصلي مقصر را بادآورده درآمدهاي دوشيدن براي مصادرهچيها ولع و ‘ كن‘ فرار بردار مديريت’’پولو البته صنعتي كارگران
امتيازهاي از بخشي دستكم ميگرفتند دست در را دولت چنانچه ملي جبهة و آزادي نهضت دكترمهندسهاي حتي اما ميدانند/
ميانمدت, در ميكردند/ تعديل كوتاهمدت در pبود فرمايشي و غيرعملي مواردي در كه q را صنعتي كارگران به سابق رژيم اعطايي
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ميكند/ بياثر زود خيلي جهنده تورم را امتيازي هر نبود/ تعديل به نيازي
سياهبازِي كه ميشود گرفته ناديده pخودفريبانه qو عمد به نكته اين اما است روز ترجيعبند چيني واردات هجوم از ناليدن
ماهانة حقوق پرداختنشدن و مملكت كل ورشكستگي مانع نهايتا كارخانهها برخي در يارانهدار شير و يخزده مرغ توزيع
و جمعيت به نسبت كه عايداتي ــــ يافته ادامه نفت عايدات و ملي اقتصاد در اغتشاش بركت به tك اوضاع شد/ نخواهد كارگران

است/ آن بلعيدن آمادة جديد طبقة عميق جيبهاي و گشاد گلوهاي مطلق, قدر افزايش عين در و, ميشود كمتر مدام نيازها
درصد هفت دستكم ملي سرانة درآمد نظر از ايران كردهاند حساب گذشته, دهة در نفت آبشارمانند عايدات به توجه با حتي
مدرسهرفتن و پوشيدن و خوردن مطلق قدر نظر از زندگي استاندارد و انساني توسعة شاخصهاي است/ ٥٦ سال سطح از پايينتر
اندازه همان به خويش والدين به نسبت اجتماعي ارتقاي به جوان نسل اميد اما رفته باaتر درمان و بهداشت از برخورداري و
سطحي به كارگر طبقة ارتقاي به اما نيست بد معاش تأمين براي اعانه انواع تقسيم احوالي, و اوضاع چنين در است/ نيافته افزايش
قادر روزانهچگونه كار ثابت دستمزد با كارگراني خانوادههاي امروز اينكه نميكند/ چنداني آچاربهدستكمك عملة از فراتر
بوده غيرشفاف و چندaيه همواره كه برميگردد اسمي آرياييـ نيرنگستان نيمهپنهاِن نيمهآشكارـ اقتصاد به امرارمعاشاند به

است/
دست از آنچه و ماهر كارگران تجربة باشند داشته توجه بپيوندند اجتماعي جنبشهاي به صنعتي كارگران دارند آرزو كه كساني
كنند/ انتخاب بهتر و تأمل بيشتر اجتماعي مبارزات در جانبداري از پيش ميكند وادارشان كه باشد عواملي جمله از شايد دادند


