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فرارسيدن نوروز ١٣٩١وبھار دل افروز را به شما شادباش ميگوئيم
ازپس زمستانی سرد  ،اينک نسيم بھاری بردرميکوبد و آفتاب نرمتاب بھاری گيسوان زمين را باھزاران گل ميآرايد
آغازد.دراين ھنگامه ،انسان .انسان نيز ،درھياھوی طبيعت تالش و کوشش ومبارزه برای زندگی بھتر را بازمی
زحمتکش اگرلحظه ای درنگ يابد ،درچشم انداز دلنواز بھاری آرزوھای ديرينه خود برای زيستن دردنيائی عاری از
ستم و استثمار وجنگ وکشتار وآوارگی و دربدری را ميبيند .آری اميد به زندگی بھتر  ،برخوردار بودن ازکار-
مسکن-آزادی و دنيائی عاری از ستم واستثمار وجنگ وکشتار ،اينھا آرزوی ميليونھا انسانی است که گرفتار فقر و
عقب ماندگی  ،گرفتار جنگ و آوارگی واسير درچنگال حکومت ھای استبدادی وطبقات استثمارگر دوران خودھستند.
فرارسيدن نوروز دل افروز الھام بخش توده ھای کارگر و زحمتکش و ھمه مبارزان راه آزادی وسوسياليسم باد ،تا در
سال نو کوشاتر  ،پرتوان تر ،وسرسختانه تر برای درھم شکستن دستگاه ستم و استثمار و زور و سرکوب حاکم بر
کشور گامھای اساسی به پيش بردارند .ديورا ھای استبداد و خودکامگی اقليتی صاحب قدرت و ثروت را درھم شکنند و
شم انداز بھار آزادی و برابری را بر روی خود بگشايند.
کارگران ،زحمتکشان !
اينک که سال گذشته را مرور ميکنيم ميبينيم که جنبش ھای اجتماعی دراقصی نقاط جھان ازقلب کشورھای معظم
سرمايه داری گرفته تا کشورھای استبدادزده خاورميانه وآسيای دور ازجمله ايران جمھوری اسالمی زده  ،بعد ازسال
ھا سرکوب چگونه ققنوس وار از خاکستر خويش سربرمی آورند وبدون ھراس و با پرداخت ھزينه ھای سنگين
قدرقدرتی نظامات حاکم را به مصاف ميطلبند .با مرور بر مبارزات سال گذشته درمی يابيم که آغاز حرکت ھای نوين
اگرچه در پس پرده بی تشکلی و سرکوب طبقه کارگر وسازمانھای انقالبی درمنطقه ،با دسايس کشورھای
امپرياليستی وھمدستی بورژوازی درنيمه راه با موانع متعددی مواجه گشته است  ،معھذا با ازسرگذراندن اين
تجربيات گرانبھا ،توده ھای کارگر و زحمتکش وسازمانھای متشکل و پيشرو آنھا درسھای نوينی از نقاط ضعف
وقدرت خود فراميگيرند تا بارديگر برخيزند وبا متحد کردن صفوف خود وگسترش مبارزه ،چشم انداز روشنی را در
افق مبارزات آزاديخواھانه و سوسياليستی بگشايند.
اينک سالی پرتالتم را پشست سرگذاشته ايم ،سالی که توده ھای کارگر وزحمتکش درحال شناخت دشمن اصلی خويش
بردروازه ھای وال استريت ھا ومراکز فرماندھی سرمايه جھانی کوبيدند  ،سالی که توده ھای رنجديده کشورھای
استبداد زده خاورميانه درمقابل حکومتھای سرکوبگر به پا خواستند وسالی که کارگران وزحمتکشان وزنان وجوانان
ايران به اشکال مختلف رژيم حاکم را به مصاف طلبيدند ،اينک زمان آن رسيده است تا در روزھای خجسته نوروز بار
ديگر به انديشه بنشينيم و با استفاده از ديد وبازديد ھای عيد ،در باره تجربيات مبارزات توده ھای مردم منطقه وجھان
وضعيت جامعه خودمان  ،سطح مبارزات  ،اشتباھات گذشته و آنچه که بايد کرد ونبايد کرد ،به مشورت وتبادل نظر
بپردازيم  .از فرصت پديد آمده برای ارتقای سطح آگاھی و ترميم شبکه ھا و ارتباطات خود وبازسازی روابط ضربه
خورده برای تداوم مبارزه برای سرنگونی نظام حاکم و بدست گرفتن سرنوشت خويش ،استفاده کنيم.
از دل جمعبندی تجربيات و خرد جمعی تاکتيک ھا وروشھای نوينی پديدار ميشوند که نبايد به آنھا کم بھاداد.
بلکه تجمعات وديد وبازديد ھای نوروزی بھترين فرصت برای دانستن نظرات توده ھای مردم درتعين شعار ھا،
مطالبات واتخاذ تاکتيک ھا وروشھای درست و مبتنی بر واقعيات است .درعين حال نوروز وسنت زيبا وپربار ديد و
بازديد ھا فرصت گرانبھائی است تا به ديدار خانواده وبازماندگان شھدای جنبش کارگری وساير جنبش ھای انقالبی
طی سی سال گدشته وزندانيان سياسی برويم و خود را درغم وشادی آنھا شريک وسھيم بدانيم.
بعد از وقايع وحرکت ھای سال گذشته درمنطقه وايران ،طبقه حاکم ودشمنان آزادی درتالش ھستند بار ديگر تخم ياس و
نا اميدی را درميان توده ھای مردم بکارند  .آنھا با استفاده از حربه سرکوب و فريب برآنند تا جنبش ھای اجتماعی
بويژه جنبش کارگری را بارديگر مرعوب سازند و توده ھای زحمتکش مردم را از ادامه مبارزه بازدارند .فرصت
گرانبھای نوروز رامغتنم شمرده با اشاعه آگاھی و فرھنگ تشکل  ،مبارزه ومقاومت درميان مردمان کارگر
وزحمتکش ،بويژه جوانان ،چشم اندازپيروزی بر ارتجاع حاکم رادرافق مبارزات خود بگشائيم.

نوروزتان خجسته باد!
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