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 Social  اجتماعی

  
  )توفان(حزب کار ايران

  ٢٠١۶ مارچ ١٩
  

 )توفان(شادباش نوروزی حزب کارايران

  !نوروزتان شادومبارک باد
 

سنت ھمانگونه که طبيعت ھيبت نوبرتن می ب بر حسکند و  بھار، سيمای زيبای خودرا عرضه میۀطبيعت درآستان

 شادمانه بر لب سال کھنه راپشت ۀ نوبرتن وخندۀ باگراميداشت اين سنت ارزنده با جامدآرايد، مردم ميھن ما نيزمی باي

 ھرسال با آموزش ودستآوردھای نوين ازسال کھن به سازندگی وپيشرفت دسرگذارده وبه استقبال نوروز شتابند، می باي

وضع براستی  . ديگری استۀگونه ثر در ايران ما وضع بأسف و تأاما درکمال ت . عرصه ھا درسال نو بپردازندۀدرھم

رغم   کوشند علی زحمتکشان ميھن ما گرچه می .شده است" سال دريغ ازپارساله سال ب"به مصداق ضرب المثل 

 با برگزاری مراسم عيد نوروز سنن سر حاکم ه ت عمامه  بيأکوششھای مرتجعانه و ضدفرھنگی و ضد سنن ملی ھ

 ۀت حاکمه به ستيز برمی خيزند، ولی اوضاع حاکم بر کشورآن خنديأ ملی را زنده نگاھدارند ودراين راه  نيز با ھۀارزند

 . واقعی  را از لبھا زدوده استۀشادمان

سرمی ه و بی خبری و انتظاربويرانگری اقتصادی درفالکت  مردم ميھن ما يا درغم از دست رفتگان سوگوارند يا دراثر

  فرھنگ و صنعت وۀنه درزمين در کشورما آموزش نيز. نه از پيشرفت  خبری ھست ونه از ترقی وتعالی نشانی .برند

آخوند درعين کينه . زند  دور میئیتوليد که برمحور آيات وروايات کھنه وپوسيده، داللی ورانتخواری و بده بستان مافيا

ه او به ھمين دليل با پيشرفت وتمدن وترقی که پيوسته نومی طلبند وکھنه را ب.نه پرست استورزی به سنن ملی،  کھ

 بسياری از مصائبی است  که بر ميھن ما روی آورده ۀ مخالف است واين کھنه پرستی  خودريشًادور می افکنند عميق

  . است و دراشکال مختلفی ادامه دارد

خود ه  ازھميشه بيشتر شده ودرنتيجه حجم بيشتری ازپول کشوررا بدرسال گذشته حجم کاالھای وارداتی مصرفی

 بيشتری از جوانان کشوردر ۀعد" مبارزه با مواد مخدر"رغم ادعاھای گوش خراش  درسال گذشته علی. اختصاص داد

ت وپنجه نرم درسال گذشته مردم ميھن ما  بيشتراز گذشته با فقر  ومحروميت دس.  تباه  کننده اسير گشتندادۀچنگال اين م

آنھا ھم که  از درآمدی  . کنند بيشماران بيکارشھروده ازگرسنگی و بی خانمانی با مرگ دست وپنجه  نرم می. کردند

برخوردارند  به علت  وجودتورم  وسير صعودی  افزايش  قيمت ودرنتيجه  پائين آمدن  قدرت  خريد  با وضعی به 

ن شده ييع تومان ت١۶۶ ھزار و ٨١٢ ھم  که حدود ٩٥ سال یدستمزد براحداقل . مراتب وخيمتر از سال پيش روبرويند

رژيم خون آشام جمھوری اسالمی درسال گذشته   .دن است ي جانشان را كشۀريد فشاربرزحمتکشان وشي تشدیاست به معن
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سالی که گذشت  دريک کالم. ن کارگری ادامه دادويژه فعااله به سياست زندان، شکنجه، اعدام  و سرکوب  دگرانديشان ب

 بابک زنجانيھا قطره ای دردرياست و سرنخ ۀدرفقروگرانی ورشوه وفساد ودزدی ھای کالن  پيشروی داشتيم ونمون

مجلس شورای   اين دزدان به باالئيھای صاحب منصب شورای نگھبان ومجلس خبرگان وشورای مصلحت اسالمی ،ۀھم

  .اين نيستاسالمی وکليت سردمداران مافيای حاکم وصل است وجز 

رژيم جمھوری . در وين به نتيجه رسيد ١ + ۵ِدرسالی که گذشت رژيم ماليان از موضع ضعف وخيانت با کشورھای 

درصدی ايران به کمتر  ٢٠اسالمی اين تسليم زبونانه را يک پيروزی بزرگ جلوه داد  درحالی که  اورانيوم غنی شده 

تقليل يافت، تعطيل شدن آب سنگين اراک  ۵٠۶٠به  ١٩٠٠٠ز درصد کاھش يافت ، تعداد سانتر فيوزھا ا ٣.۶٧از

کل خسارت مالی . ساله در قالب قرارداد پروتکل الحاقی برايران نيز تحميل گرديد ٢۵سيسات فردو وبا نظارت أوت

چه وقيحانه است پذيرش يک سياست نواستعماری وخيانت به منافع .....ميليارد دالر برآورد گرديد ٢٠٠ايران حداقل 

  !ملی مردم را پيروزی و تضمينی برای صلح جلوه داد

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

ماليان مرتجع حاکم برای . ويژه کارگران ومزدبگيران زحمتکش ثمری نخواھد داشته کردن وضعيت معيشتی مردم ب

 و در پوشش مصلحت الھی ت قدرت خويش ھر خيانت وزد وبند بيشرمانه با جھانخواران بين المللی را با يک آيحفظ

  .فزايندا چند صباحی برعمر نکبتبارشان بيکنند ت توجيه می

 ۀ معلمان ، به ھمۀ زحمتکشان، به ھمۀ کارگران، به ھمۀ ملی را به ھمۀنوروز اين سنت ارزند) توفان(حزب کارايران

 خانواده ھای جانباختگان راه آزادی، به کارگران مبارززندانی ۀ زنان مبارز سراسرايران، به ھمۀانشجويان، به ھمد

 و ياران و ء رفقاۀ زندانيان شريفی که پرچم مبارزه را درزندانھا و شکنجه گاھھای رژيم برافراشته اند و به ھمۀوھم

رزمند شاد باش می گويد وبرايشان درپيکارعليه رژيم  یکه در راه آزادی و سعادت ستمديدگان م  کسانیۀھم

نوروزتان پيروز . به اميد فرا رسيدن نوروزمردم ايران. تبھکارسرمايه داری جمھوری اسالمی پيروزی آرزومی کند

  !باد

  !دست مردم ايرانه سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی ب

  !زنده باد سوسياليسم اين پرچم نجات بشريت

  !دست امپرياليستھا از ايران ومنطقه کوتاه باد

  )توفان(حزب کارايران

   ھزار و سيصد و نود وچھار خورشيدی]حوت[اسفند

org.toufan.www  

 

 

 
 


