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   توفان–حزب کار ايران 

 ٢٠١۴ مارچ ٢١
  

 مناسبت سال نوه ب) توفان(پيام نوروزی حزب کارايران

  به استقبال نوروز رويم آرزو با اميد و
  

 سال نو، فرصت را مغتنم شمرده عيد نوروز، اين جشن ملی ھميشه بھارۀدرآستان )توفان(حزب کارايران

 خلقھای ايران،ۀ دانشجويان، به ھمۀ فرھنگيان، به ھمۀ زحمتکشان، به ھمۀ کارگران، به ھمۀباستانی را به ھم

زادی و سعادت کسانيکه در راه آۀ خانواده ھای جانباختگان سياسی، به ھمۀزنان مبارز ايران، به ھمۀ به ھم

 زندانيان سياسی که درچنگال دژخيمان حاکم به عنوان گروگان گرفتارند، شادۀرزمند و به ھم ستمديدگان می

باش می گويد و برايشان در پيکار عليه رژيم سرمايه داری  جمھوری اسالمی پيروزی و سربلندی آرزومند

  .است

 مردم نيز بايد خود را با آن ھماھنگ سازند، مردمدرعيد نوروز، عيدی که طبيعت جامه نو برتن می کند و

 شان از برکت وجود رژيم منفورۀامسال نيز مانند سالھای پيش، سفر. سر می برنده ايران درشرايط اسفناکی ب

فقر و گرانی و ناامنی. جمھوری اسالمی خالی تر از گذشته است و نوروزشان ھمانند ھر روزشان شده است

  .ند و حلقوم مردم را می فشارداقتصادی بيداد می ک

سالی که گذشت سال پيشروی در فقر و عميقتر شدن شکاف طبقاتی بود و اين روند با توجه به سياستھای

جمھوری اسالمی که به دليل ھمين .ارتجاعی و سرمايه دارانه و نئوليبرالی حسن روحانی ادامه خواھد داشت

ی و کشاورزی به نفع تجار و دالالن و مافيا و سلطه گران جھانی،سياستھای اقتصادی و نابود کردن توليد صنعت

توان ايستادگی در برابر تحريمھای اقتصادی و بانکی را ندارد، برای حفظ قدرت سياسی اش مجبور به تسليم در

 تکنوکراتھایۀيکی ازاھداف اصلی مھندسی انتخابات و روی کار آوردن کابين. مقابل اجانب  خواھد شد

رال و جنايتکاران اطالعاتی و امنيتی، اين بود که زمينه ھای تسليم تدريجی به شرايط امپرياليستھا، تحتنئوليب

به آنھا" اقتصاد مقاومتی"فراھم گردد و فشار به کارگران و زحمتکشان تحت عنوان " نرمش قھرمانانه"عنوان 

يم رژيم جمھوری اسالمی به شيطان بزرگ عملی گردد، سند تسل، چنانچه کامالً "وي ژنۀتوافقنام. "تحميل شود

ھمه جا در رسانه ھای.  نجات بدل شده استۀ در اين فاصله به شيطان کوچک و حتی فرشتاست، که ظاھراً 

که نام برده می شود، در حالی" وي ژنۀتوافقنام"شوی مغزی مردم و گمراھی آنھا، از  و گروھی، برای شست

دست عمال رژيمه امپرياليستھا ھر آنچه می خواسته اند، به مردم ميھن ما، ب. صورت نگرفته استتوافقی 
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اعالم می کند که) توفان(حزب کار ايران. جمھوری اسالمی با ظرافت و با خشونت و تھديد تحميل کرده اند

  .می داندرا خالف مصالح مردم ايران  را به رسميت نمی شناسد و آن" وي ژنۀتوافقنام"ھرگز 

 نفره را بدھد، حتی کفاف۴ ۀ ھزار تومان به عنوان حداقل دستمزد که بايد کفاف مخارج يک خانواد۶٠٩ تعيين

مرکز آمار ايران.  تھران يعنی مسعوديه را ھم نمی دھدۀ متری در جنوبی ترين منطق۶٠ آپارتمانی ۀاجار

  . ميليون تومان اعالم کرده است٨،  معادل٩٠مين مسکن در تھران را طی سال أ تۀھای يکسال ھزينه

 را بايد سال دزديھای کالن، سال سراسيمگی سران رژيم و تشديد بحران اقتصادی و رشد١٣٩٢سال  

اختالسھای چند ھزار ميلياردی و بر مال شدن دزديھای امثال بابک زنجانيھا فقط گوشه. روزافزون تورم ناميد

اکمه است و اين امر يک بار ديگر نشان می دھد که رژيم جمھوریای از پرونده ھای فساد و دزدی دستگاه ح

اسالمی مظھر دزدی و فساد و ارتشاء است و مردم ما ھيچ اميد به بھبودی وضعيت خود در چھارچوب چنين

 راھی  جز تشديد مبارزه عليه مستبدان حاکم و ھوشياری و پيکار متحد عليه امپرياليستھا ونظام مافيائی ندارد و

دسته راه نجات مردم ايران راه برانداختن رژيم جمھوری اسالمی ب. کران استعمار پيش روی خودنمی بيندنو

  .اين سی و پنجمين  نوروزی است که مال ھای مفتخور بر مردم ايران تباه می گردانند. توانای خويش است

و زحمتکشان  دربند طلوع خواھد کارگران ۀايقان دارد که نوروز مردم ايران ازسرپنج) توفان(حزب کارايران

کرد، نوروزی که در آن از ظلم و ستم و فقر و تنگدستی اثری نباشد و مردم ايران بر خاکستر قراردادھای

  . استعماری بانک جھانی و صندوق بين المللی پول پايکوبی کنند

ری جمھوری اسالمی و مبارزه ضد رژيم سرمايه دای سرآغاز دوران جديد اعتال١٣٩٣پيکار کنيم تا نوروز 

.اميد فراز آمدن نوروز مردم ايرانبه . با اميد و آرزو به استقبال نوروز رويم. غارتگران بين المللی باشد

  !نوروزتان پيروزباد

  !سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی بدست مردم ايران

  !زنده باد سوسياليسم اين پرچم نجات بشريت

  !مريکا و نوکران ريز ودرشتشامرگ بر امپرياليسم 

  )توفان(حزب کارايران
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