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 )توفان(شادباش نوروزی حزب کارايران

     ٢٠١٣ مارچ ١٩ 

  

  !ھمۀ مردم ايران و منطقه مبارک باد بر نوروز
  

. رسد که ھمراه با آغازيدن بھاراست بار ديگر فرا میان و منطقه ۀ اير فرخنده نوروزما اين سنت باستانی ھزاران سال

  .نوروزی که ھميشه با نشاط و اميد ھمراه است، اميدی که بخشی ازخوشبختی انسان است

اما امسال نيزدرشرايطی .   نو برتن کنند و خود را با طبيعت ھماھنگ سازندۀکوشند ھمانند بھارجام مردم ميھن ما می

 ايران دراثر ۀرويم که بخش اعظم مردم اعم ازکارگران وزحمتکشان وحقوق بگيران دون پاي د نوروزمیبه استقبال عي

 ۀوضعيت اسفناک اقتصادی قدرت خريد ونونوارکردن ندارند وعيد را برسرسفر گرانی کمرشکن، تورم افسارگسيخته و

و  ل بازھم پيشروی درھيوالی فقرسالی که گذشت سا. و نوروزشان ھمانند ھرروزشان است کنند خالی برگزارمی

دھند که  آمارھای خود رژيم سرمايه داری مافيائی جمھوری اسالمی به روشنی نشان می. شکاف عميق طبقاتی بود

زندگی . کنند زنند وتورم وناامنی اقتصادی ھمچنان سير صعودی طی می اکثريت مردم ايران زير خط فقر دست وپا می

 ۀسياستھای ارتجاعی رژيم سرمايه داری ازيک سو و تشديد  تحريمھای جنايت کارانخاطره کارگران و زحمتکشان ب

ی به بھبودی وضعيت خود است ومردم اميدوروشنائاقتصادی ازسوی ديگر نسبت به سال گذشته وخيم ترگشته 

.  حاکم ندارنددرچھارچوب نظام سرمايه داری جمھوری اسالمی نمی بينند و چاره ای جز تشديد مبارزه عليه زالوصفتان

کارگرصنايع فلزی شماره يک و دو درمقابل استانداری تھران تجمع کردند و  ٧٠٠بيش از ،١٣٩١]حوت[اسفند٢٠روز

اين شعار تبلوری از جھنم .  را فرياد زدند»...در حال مرگ و  درصد٩٩مين، أمين تأما گرسنه ايم، يک درصد ت«شعار

ه با توسل به هللا واسالم ناب محمدی وبا الھام ازبانک جھانی و سوزان نظام سرمايه داری جمھوری اسالميست ک

  . فشارد  صندوق بين المللی بر مردم تحميل کرده وحلقوم زحمتکشان را می

 روز دوشنبه شورای عالی کار در شرايطی  ۀ درصدی دست مزد در جلس٢۵افزايش «: خبرگزاری ايسنا اعالم نمود ،

ی و دولت برگزار و ئ ھای کارگری، کارفرما گذشته مذاکرات متعددی ميان گروه ھای  به تصويب رسيد که طی ھفته

 ۴٨٧ کارگران با رقم حداقل ٩٢ دست مزد سال  ۀپيشنھادات مختلفی از جانب دو طرف ارائه شد اما سرانجام پروند

 » .سيدند درصدی دست مزد به توافق ر٢۵ تومان بسته شد و کارفرمايان و کارگران با افزايش ١٢۵ھزار و 

 نوروز ۀاين حداقل دستمزد کجا و آن ھيوالی گرانی کجا؟ روزنامه ھای جھان صنعت و اعتماد گزارش دادند که درآستان

افزايش قيمت  .قيمت ھرکيلو گوشت قرمزبه سی ھزار تومان و مرغ به کيلوئی شش ھزار و دويست تومان رسيده است
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 درصدی ايران ٩٩ نوروزديگردل ودماغی برای مردم محروم ۀتانسرسام آورميوه جات و شيرينی جات وتنقالت درآس

 . عيد به  جشن وشادی بنشينندۀباقی نگذاشته است که بتوانند درکنارسفر

 وفساد اداری پيشروی داشتيم ليکن پيکارعليه سرکوبگريھای وحشيانه تاگرچه درسالی که گذشت درفقروگرانی ورشو

ويژه اعتصابات کارگری نيز ھمچنان ادامه داشته و رژيم را سخت به تکاپو ه وناھنجاريھای اقتصادی و اجتماعی ب

 زحمتکشان توسط پول نفت به ۀ رنگين کردن سفرۀدولت احمدی نژاد که با دروغ و ريا و تقلب و با وعد. انداخته است

اين ۀ رغم  ھم کن علیلي. قدرت رسيد، پاسخ نان، مسکن ، آزادی و عدالت اجتماعی را با زندان و شکنجه و اعدام داد

اعمال جنون آميز جمھوری اسالمی نظير شالق زدن کارگران در . ادامه يافت بگير و ببندھا  مبارزات مردم مصمم تر

اينھا ھمه ناشی از ... وحشت  سرمايه داری در مالء عام به منظور ايجاد رعب وۀمالء عام ، اعدام جوانان قربانی جامع

 مردم ناتوان می بيند و برای پيشگيری ازآن به ۀود را درمقابل جنبش آزاديخواھاناست که خ ضعف و استيصال او

 ۀتشديد اختالفات باندھای مافيائی جمھوری اسالمی بر سر قدرت و غارت ثروت در آستان .ھرجنايتی دست می يازد

يش به تشاء بيش از پ و فساد و ارديگر در دزدی برگزاری انتخابات قالبی رياست جمھوری خرداد ماه و افشای يک

 .تضعيف کليت نظام ارتجاعی جمھوری اسالمی انجاميده و شرايط مناسبی را برای تعرض به نظام فراھم ساخته است

رژيم جمھوری اسالمی ھمواره تالش بس عبث نموده تا ازاقدامات غيرقانونی شورای امنيت و تحريمھای ضد بشری و 

 ۀرژيم  جنايت پيش. کار گيرده ودرجھت تشديد سرکوب وخفقان داخلی بتھديدات امپرياليستی سوء استفاده کرده 

حقوق مسلم مردم ايران نمی داند و با سرکوب و  جمھوری اسالمی حق آزادی بيان و حقوق کارگران و زنان را حق و

يران ميدان دامن زدن به نارضايتی عمومی به توطئه ھای امپرياليستی و صھيونيستی و دخالت نيروھای استعماری در ا

رژيم مافيائی حاکم با سرکوبگريھای وحشيانه اش و به بند کشيدن کارگران شريف ايران اين ستون اصلی . دھد می

  .کند   اجانب و عفريت خارجی عمل میۀعنوان جاده صاف کن و خدمت کننده  ب ضد امپرياليستی عمالً ۀمبارز

 ۀ زحمتکشان، به ھمۀ کارگران، به ھمۀشمرده به ھم فرصت رامغتنم ٩٢ نوروزۀدرآستان) توفان(حزب کارايران

 خانواده ھای ۀ، به ھم و منطقه زنان مبارز ايرانۀ به ھم و منطقه، خلقھای ايرانۀ دانشجويان، به ھمۀفرھنگيان، به ھم

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

رزمند شاد باش می گويد وبرايشان درپيکار   کسانيکه در راه آزادی و سعادت ستمديدگان میۀ و ياران و ھمء رفقاۀھم

  .به اميد فراز آمدن نوروزمردم ايران. عليه رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی پيروزی آرزومند است

  

!نوروزتان پيروزباد  

!دست مردم ايرانه وری اسالمی بسرنگون باد رژيم سرمايه داری جمھ  

!زنده باد سوسياليسم اين پرچم نجات بشريت  

!دست امپرياليستھا از ايران ومنطقه کوتاه باد  

)توفان(حزب کارايران  

  ھزار و سيصد و نود و يک خورشيدی]حوت[اسفند

 

 

 

 


