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 Social اجتماعی

  
  )توفان(حزب کار ايران

 ٢٠١۵ مارچ ٢١

 )توفان(شادباش نوروزی حزب کارايران

 !نوروزتان مبارک باد
ر و نشاط  و زيبائی بھار می دھد بار ديگر  تحول و دگرگونی طبيعت است و خبر از شوۀفرخنده نوروز که نويد دھند

 انسانی و پشت سر گذاشتن زمستان سرد و تاريک و رنج ۀنوروزی که ھميشه با خود اميد  تحول در جامع. رسد فرا می

 انسانی را به ھمراه ۀآورنظم طبقاتی و دستيابی به صلح و دوستی و ھمبستگی و ھمياری و خوشبختی و سعادت جامع

 .  ماستۀ تالش و مبارزۀيدی که سرچشمام. می آورد 

 نوروز ، ديگردل ودماغی برای ۀامسال ھم طبق روال گذشته، افزايش قيمت سرسام آورميوه و شيرينی وتنقالت درآستان

بخش اعظم  . عيد به  جشن وشادی بنشينندۀ درصدی ايران باقی نگذاشته است که بتوانند درکنارسفر٩٩مردم محروم 

ان وزحمتکشان وحقوق بگيران تحتانی جامعه، حتا بخشی ازاليه ھای ميانی ايران دراثر گرانی مردم اعم ازکارگر

 خالی ۀکمرشکن، تورم افسارگسيخته ووضعيت اسفناک اقتصادی قدرت خريد ونونوارکردن ندارند وعيد را برسرسفر

  . کنند و نوروزشان ھمانند ھرروزشان است برگزارمی

آمارھای خود .  ووعيدھای توخالی و پيشروی درھيوالی فقرو شکاف عميق طبقاتی بودسالی که گذشت بازھم سال وعده

زنند  دھند که اکثريت مردم ايران زيرخط فقر دست وپا می رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی به روشنی نشان می

رسياستھای خاطه زندگی کارگران و زحمتکشان ب. کنند وتورم وناامنی اقتصادی ھمچنان سير صعودی طی می

  تحريمھای اقتصادی وفساد واختالسھای حکومتی ازسوی ۀنئوليبرالی وارتجاعی رژيم سرمايه داری ازيک سو و ادام

درچھارچوب ديگر نسبت به سال گذشته ھنوزھم وخيم ترگشته است ومردم ميھن ما اميدی به  بھبودی وضعيت خود 

 ۀاعتراضات گسترد .شديد مبارزه عليه دستاربندان حاکم نمی بينندی جمھوری اسالمی ندارند و چاره ای جز تئنظام مافيا

اخير معلمان سراسر ايران برای اضافه دستمزد وھمينطوراعتصابات واعتراضات متنوع شاخه ھای مختلف کارگری 

درھمين رابطه . عليه وضعيت موجود وخواست حداقل دستمزد عادالنه برای يک زندگی شرافتمندانه، اميد بخش است

تنھا راه برون "کيد کرده است که أسنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران وحومه با انتشار اعالميه ای ت

 گسترش دادگری وعدالت ۀرا به درستی دگرگونی ھای بنيادين بر پاي رفت از اين گرداب نابسامانی ھای عدالت سوز

م دانسته و از آن ميان تعيين دستمزد عادالنه برای کارگران و زحمتکشان و ديگر اجتماعی و رعايت حقوق عمومی مرد

دراين راستا سنديکای کارگران شرکت واحد چون ديگر . اقشار آسيب ديده را سرآمد اين حقوق مسلم مردمی می دانند

مين أدی عادالنه بر اساس تی بی عدالتی ھای اجتماعی و تعيين دستمزئکارگران و زحمتکشان اين مرز و بوم رفع ريشه 

زندگی آبرومند و شايسته برای کارگران و زحمتکشان و بازنشستگان کارگری و عموم حقوق بگيران خواستاربوده و 
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اتحاديه ." کارگران و عموم مردم ايران می داندۀ تالش و پيگيری و اعتراض جمعی در اين مورد را حق خود و ھم

بيانيه ھای اعتراضی وجمع آوری طومار، خواھان افزايش دستمزد وبھبود شرايط ھای مشابه کارگری نيز با انتشار 

  .زندگی خود شدند

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

مه داشته ودولت نئوليبرالی حسن ويژه اعتصابات کارگری نيز ھمچنان اداه وناھنجاريھای اقتصادی و اجتماعی ب

مريکا اش چانه زنی با امپرياليسم  ادولت روحانی که تمام تالش ودل مشغولی. روحانی را سخت به تکاپو انداخته است

 به مطالبات کارگران نمی گذارد وھمانند دولت احمدی نژاد  پاسخ نان، مسکن ، یبرای حفظ نظام است، کوچکترين وقع

ن کارگری،  سال نو، صدھا تن ازفعاالۀاکنون درآستان .دھد ماعی را با زندان و شکنجه و اعدام میآزادی و عدالت اجت

 . سر می برند وجان بسياری ازآنھا در خطر استه ن اجتماعی در زندان بدانشجويان و فعاال معلمان،

يدات امپرياليستی درجھت حاکميت سرمايه داری جمھوری اسالمی ھمواره تالش کرده تا ازتحريمھای ضد بشری و تھد

رژيم ديکتاتوری جمھوری اسالمی، آزادی بيان و . تشديد سرکوب وخفقان داخلی به عنوان چماقی عليه مردم استفاده کند

حقوق کارگران و زنان را حق وحقوق مسلم مردم ايران نمی داند و با سرکوب و دامن زدن به نارضايتی عمومی به 

رژيم اسالمی با سرکوب . دھد ونيستی و دخالت نيروھای استعماری در ايران ميدان میتوطئه ھای امپرياليستی و صھي

ه  ضد امپرياليستی ھستند، درعمل بۀھای وحشيانه اش و به بند کشيدن کارگران شريف ايران که ستون اصلی مبارز

  .کند عنوان جاده صاف کن و خدمت کننده  به اجانب و عفريت خارجی عمل می

 ۀ معلمان ، به ھمۀ زحمتکشان، به ھمۀ کارگران، به ھمۀفرصت رامغتنم شمرده نوروز را به ھم) توفان(حزب کارايران

 خانواده ھای جانباختگان راه آزادی، به کارگران مبارززندانی ۀ زنان مبارز سراسرايران، به ھمۀدانشجويان، به ھم

 و ياران و ء رفقاۀاھھای رژيم بر افراشته اند و به ھم زندانيان شريفی که  پرچم مبارزه را دربيغوله ھا و شکنجه گۀوھم

 شاد باش می گويد وبرايشان درپيکار عليه نظام سرمايه ،رزمند که در راه آزادی و سعادت ستمديدگان می  کسانیۀھم

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

  !نوروزتان پيروزباد

  !دست مردم ايرانه د رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی بسرنگون با

  !زنده باد سوسياليسم اين پرچم نجات بشريت

  !دست امپرياليستھا از ايران ومنطقه کوتاه باد

  )توفان(حزب کارايران

   ھزار و سيصد و نود وسه خورشيدی]حوت[اسفند
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