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  )توفان(شادباش نوروزی حزب کارايران

 ٢٠١٧ مارچ ٢١
  

 ھرروزتان نوروز نوروزتان پيروز،
 ۀط و زيبائی بھار می دھد را به ھم تحول و دگرگونی طبيعت است و خبراز شور و نشاۀعيد نوروزکه نويد دھند

 انسانی و پشت سر گذاشتن ۀ تحول در جامع نوروزی که ھميشه با خود اميد يم،ئگو ھموطنان صميمانه تبريک می

زمستان سرد و تاريک و رنج آور نظم طبقاتی و دستيابی به صلح و دوستی و ھمبستگی و ھمياری و خوشبختی و 

 آزاديخواھان عليه جھل و نادانی و ۀ ھمۀ تالش و مبارزۀه می آورد، اميدی که سرچشم انسانی را به ھمراۀسعادت جامع

 . است، بر يکايک عزيزان مبارک باد ارتجاع و امپرياليسم

 !ھموطنان عزيز، کارگران وزحمتکشان تحت ستم ايران

سفانه درشرايط أنگ سازيد،  مت نو برتن می کند و شما نيز بايد خود را با آن ھماھۀدرعيد نوروز، عيدی که طبيعت جام

 تان از برکت وجود رژيم منفورسرمايه داری ۀامسال نيزمانند سالھای پيش، سفر. سر می بريده بس اسفناک ودردناکی ب

فقر و گرانی و ناامنی اقتصادی . جمھوری اسالمی خالی تر از گذشته است و نوروزتان ھمانند ھر روزتان شده است

  .ما را می فشاردبيداد می کند و حلقوم ش

سفانه سال پيشروی در فقر و عميقتر شدن شکاف طبقاتی بود و اين روند با توجه به سياستھای أسالی که گذشت بازھم مت

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

عتی و کشاورزی به نفع تجار و دالالن و مافيا و سلطه گران جھانی، توان ايستادگی در اقتصادی و نابود کردن توليد صن

. برابر تحريمھای اقتصادی و بانکی را نداشته ، برای حفظ قدرت سياسی اش مجبور به تسليم در مقابل اجانب شده است

لمللی درقالب نو ليبراليسم جز وخيمتر  سرمايه گذاری خارجی درايران و امتياز دادن به کالن سرمايه داران بين اۀوعد

ماليان بی کفايت . ويژه کارگران ومزدبگيران زحمتکش ثمری تا کنون نداشته استه کردن وضعيت معيشتی مردم ب

 و در پوشش تحاکم برای حفظ قدرت خويش ھر خيانت وزد وبند بيشرمانه با جھانخواران بين المللی را با يک آي

  .فزايندا چند صباحی برعمر نکبتبارشان بيد تکنن مصلحت الھی توجيه می

  که توسط شورای عالی کار رژيم جمھوری اسالمی اعالم شد يک ٩۶تعيين حداقل دستمزد مزد کارگران برای سال 

با ٩۶تصويب حداقل  دستمزد  برای سال . سند بردگی برای اردوی کار وزحمت است که بيشرمانه رسميت يافته است

ھزار تومان درحالی صورت گرفت که شماری ازکارشناسان اقتصادی ٩٣٠ ھزار تومان به ٨١۵  درصد افزايش از١۴
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 حتا به اعتراف يکی از نمايندگان مجلس . ميليون تومان  برآورد کرده اند۴داخل کشورخط فقر را درحال حاضر حدود 

   ".سر می برنده درصد کارگران زير خط فقرب" ٩٠، "خانه کارگر"اسالمی و دبير کل 

براندازی به معنی تداوم وتعميق فقر و فالکت و اعتياد و کارتون خوابی و  چنين سياست اقتصادی خانمانشک نيست که 

سياستھای نئوليبرالی حسن روحانی وسرکوب .گورخوابی، کليه فروشی و تن فروشی  است وجز اين نيز نمی باشد

رمايه داران داخلی و بين المللی است و بايد درھم ی درخدمت کالن سئاعتراضات کارگری وتشکلھای نوپای سنديکا

  . شکسته شود

  !مردم شريف ايران

 را بايد سال دزديھای کالن، سال حقوقھای نجومی ، سال سراسيمگی سران رژيم و تشديد بحران اقتصادی ١٣٩۵سال  

زديھای امثال بابک اختالسھای چند ھزار ميلياردی و بر مال شدن د. و رشدروزافزون اعتراضات کارگری ناميد

زنجانيھا فقط گوشه ای از پرونده ھای فساد و دزدی دستگاه حاکمه است و اين امر يک بار ديگر نشان می دھد که رژيم 

سرمايه داری جمھوری اسالمی مظھر دزدی و فساد و ارتشاء است و مردم ما ھيچ اميد به بھبودی وضعيت خود در 

 راھی جز تشديد مبارزه عليه مستبدان ضد کارگر ھای مافيائی حاکم  ندارد وچھارچوب سياستھای نئو ليبرالی وباند

راه نجات مردم . وضد بشرحاکم و ھوشياری و پيکار متحد عليه امپرياليستھا و نوکران استعمار پيش روی خودنمی بيند

ی است که مال ھای اين سی ونھمين نوروز. دست توانای خويش استه ايران راه برانداختن رژيم جمھوری اسالمی ب

  .مفتخور بر مردم ايران تباه می گردانند

به اميد سالی مملو از يگانگی و پيکاری سراسری و متحد عليه تاريک انديشان حاکم برايتان در سال جديد پيروزی و 

  !نوروزتان پيروز .به اميد فراز آمدن نوروزمردم ايران .کنيم شادی و سربلندی آرزو می

  !دست مردم ايرانه رمايه داری جمھوری اسالمی بسرنگون باد رژيم س

  !زنده باد سوسياليسم اين پرچم نجات بشريت

  !دست امپرياليستھا از ايران ومنطقه کوتاه باد

  )توفان(حزب کارايران

  ١٣٩۵ ]حوت[ اسفند ماه٢٩

  

  

  

 

  

 

 


