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هي در اشنوها يی نانواتي از وضعیگزارش  

 
شنبه سه   ١٣٨٧م مهر وس بيست ک کمی برای هماهنگتهيبه کم: یگزارش ارسال                                            

  
ورش می بطن خود پرکافهای موجود درجامعه را يکجا دری تضادها و ش نظام سرمايه داری جمع اضداد است يعنی همه

کند، به اين ترتيب که قشر باالدست که درصد اندکی از  عميقتر میشکاف موجود رابه روزدهد و اين رشد سرطانی روز

برعکس قشر . اختيار آنان قرار ميگيردو همه امکانات زندگی به راحتی درروز باالتر ميروند اند هر جامعه را فرا گرفته

 که دارند  شوند تا جايی میديروزروز محروم تر ازدهند هر ثريت اجتماع را تشکيل میمحروم و پايين دست جامعه که اک

.نان خوردن عادی هم ميافتنداز   

 نفر کار ميکنند، در اين ميان ۵ الی ٤ واحد نانوايی وجود دارد که در هر واحد ۵٠ هزار نفری اشنويه حدودا ۵٠شهردر

 ٤٠٠ست مزد  هزار تومان حقوق ميگيرند و بايد با اين زندگی بسازند در حاليکه د۵ هزار تومان و بقيه ٨شاطر روزی 

ت خوراکی جامعه را تامين ميکنند اما اين کارگران که با پخت نان، اولين اولوي. معرفی شده استخط فقرهزارتومان زير

، بالفاصله سراغ نانوايیدرنده ماندن بايد بعد از اتمام کارگذرانند و برای ز به دليل دستمزد پايين، زندگی را به سختی می

اندازه به سود،چه بيشترکارفرما برای انباشت هرديگرحاال. غيره بروندخيابان وجمله دست فروشی درکارهای ديگری از

.دهد زنده ماندن هم به کارگران حقوق نمی  

قشر  .اند دهيکش  مردمی هست که برای گرفتن نان صفتجمعازخانه مملو نانوايید، جلوی هر نصف شب به بع٣ساعت از

 که نان خشک خوراک اصلی آنهاست مجبور هستند که از استراحت شبانه یهای کارگر جمله خانوادهمحروم جامعه و از

نند به سر کارهايشان بروند تا د بگذرند تا شايد نان خشک برای زنده ماندن فردايشان را گير بياورند و صبح زود بتواخو

 محروم چند ساعتی بيشتراين قشر .دوباره تکرارمکرراتازهای زندگی خود را تامين کنند ونيحاصله ساير دستمزداز

هستند ها نيز برای گرفتن نان خشک مجبور شبکنند وند بايد به سختی کارهستکارزمانی که سر توانند استراحت کنندنمی 

.استراحت شبانه خود بگذرنداز   

تومان  ٨٠قرصیبازاراز بايد نان راافتد و مواقع عکس اين اتفاق مینان گيرشان بيايد که اکثرتازه اين درحاليست که اگر

 ها با همدستی مامور نانوايی را صاحبان که نصف آن دارد کيلويی سهميه  ٤٠ لنگه آرد ١١روزانه  نانوايی  هر .تهيه کنند

ا چنان های خمير ر نان مخفيانه به فروش می رسانند و نصف ديگر را پخت می کنند در اين حالت نيز چانهشورای آرد و

. فروشند دست فروشها میآن را می دزدند و به وجب نمی شود تازه حدودا نيمی ازيک ازکوچک ميکنند که نان بيشتر

.قيمت بخرندمين نصفه نان ها را با چند برابراند بايد ه صفهای طوالنی ايستادهالخره مردمی که ساعتها درب   

بدبختی برای جمالت و تبليغات دروغينش چيزی جزنظام سرمايه داری با زرق وبرق و تاند و آری اين مردم ايستاده مرده

به روز اين دور باطل، زندگی را به باشد و روزتواند جوابگوی نيازهای بشر ر نمیم وارونه ديگانسانها ندارد و اين سيست

.خواهد کردتر کام انسانها تلخ .رفتن استثمار انسان به دست انسانبين يوغ سرمايه و از انسانها از زيرۀبه اميد رهايی هم  
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