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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  )توفان(روابط خارجی حزب کار ايران: فرستنده

  ٢٠١١ مارچ ١٩

  

  !نوروزمبارک باد
 )توفان(شادباش نوروزی حزب کارايران

  

و ضد بھار  امسال نيز رژيم ضد نوروز.نن مترقی مردم ايران فرا ميرسدبارديگر نوروز اين ھميشه بھار ومادر سن

سياستھای عقب مانده وارتجاعی خود ھديه ای جز فقر و محروميت برای اکثريت مردم ۀ جمھوری اسالمی درادام

مردمی که اميدشان درتالش برای برگزاری جشن نوروز و نونوارکردن . زحمتکش ايران به ارمغان نياورده است

با . خانه و خانواده به برکت شوم جمھوری اسالمی آب ورنگ باخته ونوروزشان ھمانند ھرروزشان شده است

ھدفمند کردن يارانه ھا بازھم بر فقر وگرانی افزوده شد ونرخ بيکاری وتورم طبق ۀ اجرای طرح سرمايه داران

عيت  معيشتی مردم زحمتکش مطبوعات رسمی جمھوری اسالمی روبه فزونی است وھيچ اميدی به بھبودی وض

شورايعالی کارکه درعمل نماينده دولت و کارفرمايان است حد اقل دستمزد کارگران در سال جديد را . نمی رود

 درصدی ٩ با تصويب . درصد خط فقر مطلق٢٠کمتر از  تومان  تعيين نموده است، دستمزدی ٣٠٠ ھزار و٣٣٠

  .راز سال جاريست تھی ت٩٠سفره کارگران درسال  ،افزايش دستمزد

امسال درشرايطی به استقبال نوروز ميرويم که عدم امنيت وخفقان سياسی  و بگير و ببندھا و اعدامھای وحشيانه 

و اصالح طلبان حامی قانون اساسی  "امام"ھمچنان ادامه دارد ورژيم مافيائی جمھوری اسالمی حتا به ياران وفادار 

اما ازسوئی  .خی جز سرنيزه وزندان وترور برای حل بحران موجود نداردجمھوری اسالمی نيز رحم نمی کند و پاس

 بھمن،   ٢٥مبارزات توده ھای جان به لب رسيده نيز دراشکال متنوع ادامه دارد ومردم مقاوم وتسليم ناپذير ما در 

ر به ميدان آمد و امسال در ھمبستگی با انقالب خلقھای عرب که ارکان نظامھای پوسيده را به لرزه درآورد بار ديگ

 نشان داد که برای آزادی وکسب "... مرگ بر اصل واليت فقيه و مرگ برديکتاتور، ،خامنه ایمرگ بر "با فرياد 

جنبش مردم ايران موجی نيست که آرام  .رزمد وحتا ازجان شيرينش دريغ نخواھد کرد  خود قھرمانانه میۀحقوق حق

ِويژه  جوانان دلير ايران است که حاکميت ه و اشتياق به آزادی وروحيه مقاومت و ايستادگی مردم بھمين ميل  . گيرد

  . خود بيمناک کرده استۀشدت از آينده وی را ب جمھوری اسالمی را به وحشت و سراسيمگی واداشت  و

 افزوده شده است، اکنون يک سال ديگر برتجربه مبارزات کارگران، زحمتکشان، زنان، جوانان و روشنفکران

سالی که دربرابر ماست، نويد . مبارزاتی که درحال گسترش است و روز به روز متراکمتر و پر بارتر ميگردد
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 امنيتی جمھوری اسالمی با تمام - رژيم نظامی.  مردم ايران استۀبخش اعتالی جنبش دمکراتيک و آزاديخواھان

 نخواھد بود و اگرچه امسال ھم نوروز خلق ما را به سوگ ددمنشی ھای خود قادر به تيرباران ھمه ملت  ايران

  .عزيزان آلود، به جلوگيری از فرارسيدن نوروز ملت ايران دست نخواھد يافت

 فرصت را مغتنم شمرده به ھمه کارگران، به ھمه زحمتکشان، به ١٣٩٠ نوروز ۀدر آستان) توفان(حزب کارايران

 خلقھای ايران، به ھمه زنان مبارز ايران، به ھمه خانواده ھای ھمه فرھنگيان، به ھمه دانشجويان، به ھمه

جانباختگان راه آزادی، به زندانيان سياسی که پرچم مبارزه را دربيغوله ھا و شکنجه گاھھای رژيم بر افراشته اند و 

يه رژيم رزمند شاد باش می گويد وبرايشان درپيکار عل به ھمه کسانيکه در راه آزادی و سعادت ستمديدگان می

به اميد فراز آمدن  .با اميد و نشاط به استقبال نوروزرويم . سرمايه داری جمھوری اسالمی پيروزی آرزومند است

  .نوروز مردم ايران

 

  !نوروزتان پيروز

  !سرنگون باد رژيم فاشيستی سرمايه داری جمھوری اسالمی

  !زنده باد سوسياليسم اين پرچم نجات بشريت

  !ران و منطقه کوتاه باددست امپريليستھا ازاي

  

  )توفان(حزب کارايران

  ١٣٨٩اسفند 
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