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۵اطالعيه   
« ن کنند نان را گرامينگذار » 

١٣٨٨ فروردين ٣١  شنبهدو                                                                                        ی همبستگتهيکم                 
  

  

 »نگذاريم نان را گران کنند«
 

  بهانه نان صنعتیه حذف يارانه نان بهيلع
 

  نانواکارگرعليه بيکاری دهها هزار نفر
 

 عليه گرانی صدبرابری نان
 

!!!بپاخيزيم  
 

يسم جهانی در اجرای حکومت سرمايه داری و ضد بشری جمهوری اسالمی بعنوان مجری سياست های امپريال

 ی سياستهای نئو ليبرالتحت که بخشی از خصوصی و آزاد سازی اقتصادی " هاهدفمند کردن يارانه"ام طرحی به ن

که باعث پايين نگهداشتن قيمت بنزين ، نفت و گاز،برق،آب ، آموزش  کمکهای حاصل از در آمد های عمومی ،است

 هماهنگی ميان قيمت اين یک اند همچنين باعثگردد،مي... ارزاق عمومی بخصوص نان وو درمان و بهداشت و 

مالياتهای اخذ شده از ...  درآمد نفت،گاز معادن ومحلاز )يارانه ها( کمکهااين .دشومی کاالها و دستمزهای ناچيز 

 هزينه عرصه اما حاال يارانه ها را از.دو برای عموم هزينه می ش،جاب و استمردم بخصوص کارگران و کارمندان

ه ولی دستمزدها را  از طرف ديگر قيمتها را باالبرد.يه داران سرازير می کنند به جيب سرما،عمومی حذف کرده

 که اين عمل باعث غارت ،چپاول و خالی شدن ثروت عمومی و انتقال آن به محل انباشت ،ی دارندپايين نگه م

سابقه ای افزايش داده به اوج بي  را گرانی و فالکت عمومیشتابحکومت سرمايه داری  ، می گرددیسرمايه دار

 اسالمی در حذف يارانه ها با استفاده از تجربيات اربابان خود تدريجی و گام به – حکومت فاشيستی .رسانده است

تا به اين روز   خيزش انقالبی توده ها وحشت داردبه تجربه ، از تکرار آتش زدن پمپ بنزينها و.گام حرکت می کند

وصی کردن مدارس، دانشگاه ها، بيمارستانها،خدمات عمومی مثل غير از نمونه بنزين در تمامی موارد مانند خص

  :مورد نان نيز از اين قاعده خارج نيست . مل کرده است مترو و غيره با دقت و حساب شده عاتوبوس ، 

 تومان به نانواها داده ميشد،حکومت فاشيستی ۵٠٠ کيلو گرم به قيمت ۴٠ که هر کيسه آرد معادل ١٣٧۶قبل از سال 

در قدم . داد  به نانوا ها تومان٢۵٠٠برابر کرده ۵ قيمت هر کيسه را به بهانه نان های روغنیمی در قدم اول اسال–

تومان رساند، از آن زمان تا حاال از ۵٠٠٠ قيمت يک کيسه آرد را به ، با نام نانهای سنتی آزاد١٣٨٠دوم از سال 



 با تالش گسترده ای را١٣٨٧از سال .می کند بليغضرر نان سنتی و استفاده نان صنعتی در بوق کرنا دميده و ت

نانواها ،  با ايجاد جوپليسیگذاشتن مراقب برای نانواهاو آزار و اذيت آنان از طريق ماموران فرمانداری و بسيجی ها

  هر نانوايی  که برای گرفتن ٢٨/١١/٨٧ در ادامه چنين سياستی از تاريخ .وادار به ترک کار می کندو کارگران را 

 دادن حواله را منوط به امضای ورقه ای می کند که به آن  فوق اداره،واله آرد ماهانه به ادراه غله مراجعه می کندح

 برابر گران کرده و کارگران ١٠يعنی هر کيسه آرد را . بگذاردءدهد تا طرح نان صنعتی را به اجرااداره اجازه می 

 – حکومت فاشيستی )واليت مدارانه ديکتاتوری (دينیطبق سابقه وخصلت ذاتی مردم ساالری .را اخراج کند

 ساعته در ٢۴ اين طرح  اجرایهمزمان با.نانوا ورقه فوق را امضاء نکند از حواله آرد محروم می شودهر،اسالمی

حکومت ضد .راديو، تلويزيون و روز نامه ها از ضرر نان سنتی و الويت های اساسی نان صنعتی سخن می راند

 برابری نان و ١٠٠ با برداشتن يارانه ها و تعطيلی نانواييها باعث گرانی  اسالمی-شيستی  جمهوری فابشری

.  نانوايی وجود دارد۴۵٠٠الزم به ذکر است که فقط در تهران . هزار کارگر نانوايی می گردد١٠٠ الی ٩٠بيکاری 

ان را خالی تر و از  زحمتکشحکومت بيکاری و فالکت، حکومت اعتياد و فحشا از يک طرف سفره های خالی

رژيم فاسد سرمايه داری می داند در سايه .هزار کارگر نانوا را شرمنده اهل و اعيال خود می کند١٠٠طرف ديگر 

و ماهها روی برنج و .  ميليون نفر به نان شب محتاجند٢٠ درصد مردم زير خط فقر و ٧۵حاکميت ننگين اش 

 که حاال تصميم دارد با کلک و ترفندهای خالصه می شود، نان خالی درآنان گوشت نمی بينند و تمامی قدرت خريد 

 –اين حکومت فاشيستی . سرمايه داران نان خالی را نيز ازدست کارگران بگيرد،مختلف برای افزايش فوق سود

  .اسالمی دشمن قسم خورده تمامی مردم است

 شدن نانواييها و بيکاری نوايی عليه بستهاها و کارگران نا از هر طريق ممکن از مبارزات نانو:مردم قهرمان 

 نان صنعتی که پوشش حذف يارانه هاست  را حيلهکارگران حمايت کنيد، در مقابل گرانی وحشتناک نان بپا خيزيد، 

  .مبارزات خود را گسترش بدهيد... عليه نا برابری ، بيکاری ، فقر، اعتياد و فحشا و. افشا کنيد 

  اسالمی بر شما و– نانوايی ها تير خالصی است که از طرف رژيم فاشيستی نبست :ی نانواييها ، کارگران نانواي

هدف اين رژيم . لت ، خواری و شرمندگی خانواده های خود را قبول نکنيد ذ .زن و بچه هايتان شليک می شود

کت ، گدايی و بعنوان نوکر نظام سرمايه داری افزايش سود سرمايه داران است که افزايش سود آنان با عث فال

 اسالمی آنان در مقابل قدرت يکپارچه ما کارگران -سرمايه داران و دولت فاشيستی .ما کارگران می شود... اعتياد و

  . يارای مقاومت ندارند هر چه بيشتر متحد شويم

 هه از تجرببا استفاد .سنديکا را دارند صنف خبازان از اولين صنوفی هستند که تجربه تشکيل :کارگران پيشرو خباز 

مبارزات صنفی و تجربيات عمومی طبقه کارگر اقدام به تشکيل هسته های مخفی و بر قراری ارتباط با بخش های 

ديگر طبقه کارگر و همچنين سازماندهی کارگران خباز در صفوف خود برای مقابله با ترفند های حکومت فاشيستی 

  .ره ما کارگران فقط وحدت و تشکيالت استکه چا. پارچه کنيد اسالمی سرمايه داران متحد و يک–

ومت و هجوم کارگران را در مقابل هجوم سرمايه مقامی توانيم  ها و سراسری کردن آنبا ايجاد سنديکا های سرخ

  .کارگر بدون تشکل مانند تفنگ بدون گلوله است که بدرد چوب دستی هم نمی خورد. داران سازماندهی کنيم 



ورزی  ، ساختمان ، کشا در تمامی قسمتهای صنعت ، معدن ، خدمات، ميليونی کارگر۴٠ ما طبقه :کارگران ايران 

اگر به نقش و .  درصد کل جمعيت ايران را تشکيل می دهيم و مولد تمامی ثروتهای جامعه هستيم٧٠  که بيش از...و

ی سرکوب و بهره کشی  اسالم- آگاهی طبقاتی پی برده و صفوف خود را در مقابل دولت فاشيستی  ،رسالت تاريخی

اره ما چ. م به زباله دان تاريخ باندازيم، دشمنان خود را می توانيرده تر کنيمفشبعنوان نماينده کل سرمايه داری 

 تجمع آگاهترين،  باکارگران در مقابل سياست های منظم و سازمانيافته حکومت سرمايه داری  فقط و فقط

تا با غلبه بر . ميان همه کارگران در حزب سياسی خودمان استاز  متشکل و جسورترين افرادپيشروترين ، 

 وبا سرنگونی انقالبی جمهوری فاشيستی ، شورايی خودمان- بر اساس رسيدن به حکومت سوسياليستی وپراکندگی 

تنها با سرنگونی اين حکومت سرمايه داری وبرقراری حکومت شورايی کارگران می .  اسالمی به هدفمان برسيم -

  .از شر تمامی بد بختيهای جامعه سرمايه داری نجات يافتتوان 

  

  .حمايت کنيماز هر طريق ممکن از کارگران نانوايی 
  عليه گرانی نان بپاخيزيم

  پيش بسوی ايجاد اتحاديه های سراسری 
   پيش بسوی ايجاد حزب طبقه کارگر

   زنده باد انقالب-زنده باد اعتصاب عمومی سياسی 
   اسالمی-يستی سرنگون باد حکومت فاش

  برقرار باد جمهوری شورايی سوسياليستی کارگران
  

  

  کميته همبستگی برای ايجاد اتحاديه ی کارگران ساختمان

٢٩/١/١٣٨٨  


