شادباش نوروزی حزب کارایران(توفان)

نوروزتان مبارک باد!
فر خنده نوروز که نوید دهنده تحول و دگرگونی طبیعت است و خبر از شور و نشاط و زیبائی بهار
می دهد بار دیگر فرا میرسد .نوروزی که همیشه با خود امید تحول در جامعه انسانی و پشت سر
گذاشتن زمستان سرد و تاریک و رنج آورنظم طبقاتی و دستیابی به صلح و دوستی و همبستگی و
همیاری و خوشبختی و سعادت جامعه انسانی را به همراه می آورد  .امیدی که سرچشمه تالش و
مبارزه ماست.
امسال هم طبق روال گذشته ،افزایش قیمت سرسام آورمیوه و شیرینی وتنقالت درآستانه نوروز ،
دیگردل ودماغی برای مردم محروم  ٩٩درصدی ایران باقی نگذاشته است که بتوانند درکنارسفره عید
به جشن وشادی بنشینند.بخش اعظم مردم اعم ازکارگران وزحمتکشان وحقوق بگیران تحتانی جامعه،
حتا بخشی ازالیه های میانی ایران دراثر گرانی کمرشکن ،تورم افسارگسیخته ووضعیت اسفناک
اقتصادی قدرت خرید ونونوارکردن ندارند وعید را برسرسفره خالی برگزارمیکنند و نوروزشان
همانند هرروزشان است.
سالی که گذشت بازهم سال وعده ووعیدهای توخالی و پیشروی درهیوالی فقرو شکاف عمیق طبقاتی
بود .آمارهای خود رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی به روشنی نشان میدهند که اکثریت مردم
ایران زیرخط فقر دست وپا میزنند وتورم وناامنی اقتصادی همچنان سیر صعودی طی میکنند .زندگی
کارگران و زحمتکشان بخاطرسیاستهای نئولیبرالی وارتجاعی رژیم سرمایه داری ازیک سو و ادامه
تحریمهای اقتصادی وفساد واختالسهای حکومتی ازسوی دیگر نسبت به سال گذشته هنوزهم وخیم
ترگشته است ومردم میهن ما امیدی به بهبودی وضعیت خود درچهارچوب نظام مافیایی جمهوری
اسالمی ندارند و چاره ای جز تشدید مبارزه علیه دستاربندان حاکم نمی بینند.اعتراضات گسترده اخیر
معلمان سراسر ایرا ن برای اضافه دستمزد وهمینطوراعتصابات واعتراضات متنوع شاخه های مختلف
کارگری علیه وضعیت موجود وخواست حداقل دستمزد عادالنه برای یک زندگی شرافتمندانه  ،امید
بخش است .درهمین رابطه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه با انتشار
اعالمیه ای تاکید کرده است که "تنها راه برون رفت از این گرداب نابسامانی های عدالت سوزرا به
درستی دگرگونی های بنیادین بر پایه گسترش دادگری وعدالت اجتماعی و رعایت حقوق عمومی مردم
دانسته و از آن میان تعیین دستمزد عادالنه برای کارگران و زحمتکشان و دیگر اقشار آسیب دیده را
سرآمد این حقوق مسلم مردمی می دانند .دراین راستا سندیکای کارگران شرکت واحد چون دیگر
کارگران و زحمت کشان این مرز و بوم رفع ریشه ای بی عدالتی های اجتماعی و تعیین دستمزدی
عادالنه بر اساس تامین زندگی آبرومند و شایسته برای کارگران و زحمتکشان و بازنشستگان کارگری
و عموم حقوق بگیران خواستاربوده و تالش و پیگیری و اعتراض جمعی در این مورد را حق خود و
همه ی کارگران و عموم مردم ایران می داند ".اتحادیه های مشابه کارگری نیز با انتشار بیانیه های
اعتراضی وجمع آوری طومار ،خواهان افزایش دستمزد وبهبود شرایط زندگی خود شدند.
اگرچه درسالی که گذشت درفقروگرانی ورشوه وفساد اداری پیشروی داشتیم لیکن پیکارعلیه
سرکوبگریهای وحشیانه وناهنجاریهای اقتصادی و اجتماعی بویژه اعتصابات کارگری نیز همچنان
ادامه داشته ودولت نئولیبرالی حسن روحانی را سخت به تکاپو انداخته است .دولت روحانی که تمام

تالش ودل مشغولیش چانه زنی با امپریالیسم آمریکا برای حفظ نظام است ،کوچکترین وقعی به
مطالبات کارگران نمی گذارد وهمانند دولت احمدی نژاد پاسخ نان ،مسکن  ،آزادی و عدالت اجتماعی
را با زندان و شکنجه و اعدام میدهد.اکنون درآستانه سال نو ،صدها تن ازفعالین کارگری ،معلمان
،دانشجویان و فعالین اجتماعی در زندان بسر می برند وجان بسیاری ازآنها در خطر است.
حاکمیت سرمایه داری جمهوری اسالمی همواره تالش کرده تا ازتحریمهای ضد بشری و تهدیدات
امپریالیستی درجهت تشدید سرکوب وخفقان داخلی به عنوان چماقی علیه مردم استفاده کند .رژیم
دیکتاتوری جمهوری اسالمی ،آزادی بیان و حقوق کارگران و زنان را حق وحقوق مسلم مردم ایران
نمی داند و با سرکوب و دامن زدن به نارضایتی عمومی به توطئه های امپریالیستی و صهیونیستی و
دخالت نیروهای استعماری در ایران میدان میدهد .رژیم اسالمی با سرکوب های وحشیانه اش و به بند
کشیدن کارگران شریف ایران که ستون اصلی مبارزه ضد امپریالیستی هستند  ،درعمل بعنوان جاده
صاف کن و خدمت کننده به اجانب و عفریت خارجی عمل میکند.
حزب کارایران(توفان) فرصت رامغتنم شمرده نوروز را به همه کارگران ،به همه زحمتکشان ،به
همه معلمان  ،به همه دانشجویان ،به همه زنان مبارز سراسرایران ،به همه خانواده های جانباختگان
راه آزادی ،به کارگران مبارززندانی وهمه زندانیان شریفی که پرچم مبارزه را دربیغوله ها و شکنجه
گاههای رژیم بر افراشته اند و به همه رفقا و یاران و همه کسانیکه در راه آزادی و سعادت ستمدیدگان
میرزمند شاد باش می گوید وبرایشان درپیکار علیه نظام سرمایه داری جمهوری اسالمی پیروزی
آرزومی کند .به امید فرا رسیدن نوروزمردم ایران.
نوروزتان پیروزباد!
سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی بدست مردم ایران!
زنده باد سوسیالیسم این پرچم نجات بشریت!
دست امپریالیستها از ایران ومنطقه کوتاه باد!
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