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بھار با ھمه زيبائی اش برشما مبارک باد

بار ديگر نوروز اين عيد ھميشه بھارملی مردم ايران فرا ميرسد .نوروزی که مردم بايد ھمانند طبيعت
جامه نو برتن کنند و خود را با آن ھماھنگ سازند .اما امسال نيز مانند سالھای پيش ،سفره اکثر مردم
زحمتکش ايران از برکت رژيم تاريک انديش جمھوری اسالمی خالی تر ازگذشته است و نوروزشان
ھمانند ھرروزشان شده است .فقر و گرانی بيداد ميکند و حلقوم مردم را ميفشارد .حزب ما در آستانه
سال نو فرصت را مغتنم شمرده به ھمه کارگران ،به ھمه زحمتکشان ،به ھمه فرھنگيان ،به ھمه
دانشجويان ،به ھمه خلقھای ايران ،به ھمه زنان مبارز ايران ،به ھمه خانواده ھای جانباختگان سياسی
و به ھمه کسانيکه در راه آزادی و سعادت ستمديدگان ميرزمند .....شاد باش می گويد و برايشان
درپيکار عليه رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی پيروزی آرزومند است.
سالی که گذشت سال پيشروی در فقروعميقتر شدن شکاف طبقاتی بود واين روند با توجه به سياستھای
ارتجاعی وسرمايه دارانه رژيم ادامه خواھد داشت .شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران درسال
آينده را  ٣٨٩ھزار و  ٧٥٤تومان تعيين و تصويب کرد.اين درحاليست که تورم نسبت به سال گذشته
افزايش چشم گيری داشته و قيمت ارزاق ومايحتاج پايه ای مردم نظير گوشت وبرنج،و ميوه و حبوبات
ولبنيات ....بطور سرسام آور سير صعودی داشته است .با توجه به افزا.يش قيمتھا ورشد تورم حداقل
حقوق کارگران بايد دوميليون تومان باشد.اما رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی که به اجرای
سياستھای نئوليبرالی بانک جھانی وصندوق بين المللی پول مشغول است جز فقير تر کردن سفره فقرا
و پر کردن شکم اغنيا ھنر ديگری ندارد .طبق گزارشات منتشره در رسانه ھای خود رژيم جمھوری
اسالمی بيش از  ٨٠درصد از کارگران سراسر کشور زير خط فقر گذران زندگی می کنند.ھم زمان با
اجرای قانون ھدفمندی يارانهھا،به دليل افزايش نرخ سوخت ،واحدھای توليدی کشور با بحران مواجه
شدهاند .مرکز آمار ايران اخيرا گزارشی انتشار داده که شمار شاغالن ايران  ٨٠٠ھزار نفر نسبت به
سال گذشته کاھش يافته است.با توجه به تحريمھای اقتصادی و نوسانات شديد ارزی ،فشار اقتصادی
بر زحمتکشان ايران نيز فزونی يافته است.
سال  ١٣٩٠را بايد سال اختالسھای بزرگ  ،سال نوسانھای شديد ارزی و رشد روزافزون تورم ناميد.
اختالس  ٣ھزار ميليارد تومانی و فرار مدير عامل بانک ملی ايران به کانادا يکی از بزرگتريترين
پرونده ھای فساد و دزدی دستگاه حاکمه درتاريخ حيات ننگين رژيم بوده و اين امر يک بارديگر
نشان داده است که رژيم جمھوری اسالمی مظھر دزدی و فساد و ارتشاء است و مردم ما ھيچ اميد به
بھبودی وضعيت خود درچھارچوب نظام ارتجاعی مافيائی حاکم ندارد.

سال نو ونوروز درشرايطی فرا ميرسد که امپرياليسم جنايتکار آمريکا و متحدينش تحريمھای غير
قانونی بيشرمانه ای را عليه مردم ميھن ما به اجرا درآورده و با تھديدات نظامی ،گستاخانه بر طبل
جنگ می کوبد  .جمھوری اسالمی که تنھا به منافع سرمايه داران و تجار" محترم" و آقازاده ھای
نورچشمی و حفظ موقعيت خود می انديشد ازوضعيت موجود سوء استفاده کرده و تھديدات و زورگويی
ھای امپرياليستی را وسيله زورگويی و استقرار خفقان و تشديد سرکوب آزاديخواھان کرده است.
جمھوری اسالمی حق آزادی بيان و انتخابات ،حقوق زنان و کارگران را حق و حقوق مسلم مردم
ايران نمی داند وھمسو با امپرياليسم و صھيونيسم حقوق بشروابتدايی ترين مطالبات توده ھا را زير پا
ميگذارد.در آستانه سال نو بسياری از کارگران شريف ايران در زندانھای رژيم اسيرند و تنھا جرمشان
خواست حق تشکل مستقل صنفی ودريافت حقوق معوقه و اضافه دستمزد است.رژيمی که با کارگران
و زحمتکشان ايران چنين وحشيانه برخورد کند به امپرياليسم و صھيونيسم خوشخدمتی ميکند و جاده
صاف کن استعمارگران است و جزاين نيست.
کارگران و زحمتکشان و بطورکلی عموم مردم ايران اميد و روشنايی به بھبودی وضعيت خود
درچارچوب رژيم جمھوری اسالمی نمی بينند و چاره ای جز تشديد مبارزه عليه مستبدان حاکم و
ھوشياری و پيکار متحد عليه امپرياليستھا و نوکران استعمار ندارند .راه نجات مردم ايران اعم از
کارگران ،زحمتکشان ،معلمان ،زنان و دانشجويان و ..راه برانداختن قھرآميز رژيم جمھوری اسالمی
است .اين سی و سومين نوروزی است که مال ھای مفتخور و ارتجاعی بر مردم ايران تباه ميگردانند.
حزب ما ايقان دارد که نوروزخلقھای ايران از سرپنجه کارگران و زحمتکشان دربند طلوع خواھد
کرد ،نوروزی که در آن از ظلم و ستم و فقر و تنگدستی اثری نيست  .پيکار کنيم تا نوروز ١٣٩١
سرآغاز دوران جديد اعتال مبارزه ضد رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی باشد .باميد فراز آمدن
نوروز مردم ايران.
نوروزتان پيروزباد!
سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی!
زنده باد سوسياليسم اين پرچم نجات بشريت!
مرگ بر امپرياليسم آمريکا و نوکران ريز ودرشتش!
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