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  )توفان(کار ايران  حزب
 ٢٠١٨ مارچ ٢١

  

 زپيروز، ھر روزتان نورونوروزتان 
 کارگران و ۀجشن ملی باستانی ھميشه بھار را به ھم  سال نو، فرصت را مغتنم شمرده عيد نوروز، اينۀدرآستان

 خانواده ۀ زنان مبارز ايران، به ھمۀ خلقھای ايران، به ھمۀ دانشجويان، به ھمۀھم  فرھنگيان، بهۀزحمتکشان، به ھم

 زندانيان سياسی که ۀھم که در راه آزادی و سعادت ستمديدگان ميرزمند و به  کسانیۀجانباختگان سياسی، به ھم ھای

  گويد و برايشان در پيکار عليه رژيم سرمايه داری ن گرفتارند، شاد باش میدرچنگال دژخيمان حاکم به عنوان گروگا

  .جمھوری اسالمی پيروزی و سربلندی آرزومند است

  !تحت ستم ايران مردم عزيز، ھموطنان

 و تاس هگذشت زا رت خالی یاسالم یرژيم دزد و فاسد جمھور دوجو تبرک زا نتا ۀسفر ،پيش یھا سال دنيز مانن لامسا

 هک یسال.دفشار می ار اشم محلقو و دکن می دبيدا یاقتصاد یناامن و یگران و رفق .تاس هشد نروزتا رھ دھمانن ننوروزتا

 یھا سياست هب هتوج اب درون ناي و دبو یطبقات فشکا نشد رت وعميق رفق رد یپيشرو لسا هسفانأمت مبازھ تگذش

 متداو یامعن هب یبرانداز خانمان تسياس نچني .تداش دخواھ هادام یروحان نحس ینئوليبرال و هداران سرمايه و یارتجاع

 .دنيزنمی باش ناي زو ج تاس یفروش تن و یفروش کليه ،گورخوابی و یخواب کارتون و داعتيا و تفالک و رفق قو تعمي

 ی، بازداشتھای خودسرانهئسنديکا ینوپا یھا و تشکل یکارگر تاعتراضا بنئوليبرالی ھمراه با سرکو یھا سياست

 دباي و تاس یالملل بين و یداخل ندارا سرمايه نکال تن کارگری، معلمان ودانشجويان وزنان در خدم فعاالۀووحشيان

ای بود که به ه که به مدت ده روز ادامه داشت ، جرق]جدی[ ماهدی در  مردمۀخيزش خيره کنند .شود هشکست مدرھ

کوبنده ارکان جھموری  ورشد ودرسراسر ايران و در بيش ازصد شھر بزرگ و کوچک وبا شعارھایهسرعت شعل

 اين خيزش، خيزش خرد در مقابل جھالت، خيزشی عادالنه عليه بيکاری و گرانی و فساد .اسالمی را به لرزه درآورد

کارد به  صبرشان به سرآمده ،ھا مردمی بود که ن ميليوۀفروخفت مفرياد خش. سياسی بود ھایباقتصادی و سرکو

  .خواندند فرا بردندار و شياد اسالمی را به هحامی سرماي مرسيده و رژيشان ناستخوا

دراثرويرانگری  ند ياامردم ميھن ما يا درغم از دست رفتگان سوگوار هعيد نوروز امسال نيز چون سال گذشت ۀدرآستان

  .ھست ونه ازآزادی و ترقی وتعالی نشانی نه از پيشرفت خبری .سرمی برند ه اقتصادی درفالکت و بی خبری و انتظارب

  !ايران شريف مردم
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 و مرژي نسرا یگسراسيم لسا ،نجومی یھا حقوق لسا ،کالن یھا دزدی لسا  سال گذشته ،ۀبايد ادام ار ١٣٩۶ لسا

 نبرمالشد و یميليارد رھزا دچن یھا اختالس. ناميد یکارگر تاعتراضا نرشد روزافزو و یاقتصاد نبحرا دتشدي

 ددھ می ننشا رديگ ربا کي رام ناي و تاس هحاکم هدستگا یدزد و دفسا یھا پرونده زا یا گوشه طفق یھای درون دزدی

 توضعي یبھبود هب دامي چھي ام ممرد و تاس ءارتشا و دفسا و یدزد رمظھ یاسالم یجمھور یدار سرمايه مرژي هک

 ضد نمستبدا هعلي همبارز دتشدي زج یراھ و دندار محاک یمافيائ یو باندھا ینئوليبرال یھا سياست بچھارچو رد دخو

 هرا. بيند خود نمی یرو پيش راستعما ننوکرا و اھ امپرياليست هعلي دمتح رپيکا و یھوشيار و مو ضدبشر حاک رکارگ

اين  .تاس شخوي یتوانا تبه دس یاسالم یجمھور مبرانداختن قھرآميزرژي هرا ،وحدت وتشکيالت  ايران، ممرد تنجا

  .دگردان می هتبا نايرا ممرد رب رخو مفت تکه روحاني تاس ینوروز نچھلمي

   .حاکم نانديشا تاريک هعلي دمتح و یسراسر یپيکار و یيگانگ زا وممل یسال دامي هب

  نايرا منوروز مرد نفرازآمد دامي ه ب.مکني می وآرز یسربلند و یشاد و یپيروز دجدي لسا رد نبرايتا

  !زپيرو ننوروزتا

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

  !اين پرچم نجات بشريت زنده باد سوسياليسم

  !ايران ومنطقه کوتاه باد دست امپرياليستھا از

  )توفان(حزب کارايران

  ١٣٩۶ ]وتح[اسفند ماه
gor.toufan.www  

  

 

  


