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 !یست و کارگریالین چپ ، سوسیرفقا، دوستان، فعال

ن ی( اول0210سپتامبر 12)1931ور یشهر 02خ یت خود در تاریه اعالم موجودیانیان پس از بیرانیا یستیالیاتحاد چپ سوس

نوامبر   11و 11- 11خ    یدر تار یستیالیوسو س یاز جنبش کارگر یخود به عنوان بخش یسامان ده یخود را برا یگردهمائ

 در شهر تورنتو برگزار خواهد کرد.   0210

 

ساخته  یزندگ یران را دچار سقوط آزاد در همه عرصه هایت خود جامعه ایش از سه دهه موجودیدر طول ب یاسالم یم جمهوریرژ

، یاساس یکاالها یمت هایق یداخل کشور با رشد انفجار افته  که دریگسترش  یاکنون به مرحله ا یاقتصاد یم هاید تحریاست. تشد

از  یع تریهر چه وس یمرگبار، توده ها ی، همچون تندبادیکاری، بیدیتول یواحدها یاپیپ ی، ورشکستگیارزش شدن پول مل یب

سابقه  یگسترش باد و یت، فحشاء، اعتی، محرومی، گرسنگینشاند. تباه یاه فقر و فالکت میکارگران و زحمتکشان را به  خاک س

برنامه  یاست که اجرا یاز عواقب بالواسطه گسترش امواج خانمان برانداز فالکت اقتصاد یاجتماع یب هایت و همه اشکال آسیجنا

 ید آن داشته است. عالوه بر آن، جمهوریدر تشد یز نقش مهمیارانه ها"، نی، با نام غلط انداز "هدفمند کردن یاضت اقتصادیر

آن  یو سازیو آلترنات یستیالیامپر یدخالت قدرت ها ین بهانه را برایخود بهتر یو ضدمردم یارتجاع یاست هایس قیاز طر یاسالم

ت خود قرار داده است  که بود ین مقاطع موجودیتر یاز بحران یکین عوامل، کشور ما را اکنون در یها فراهم ساخته است. مجموعه ا

 و نبود آن در حال رقم خوردن است.

 

سم به یسوسال یبه دست کارگران و زحمتکشان و برقرار یاسالم یم جمهوریرژ یسرنگون یچپ سوسیالیستى ایرانیان برااتحاد

شدن اهداف مذکور، سازمان  یعمل یبرا یم ، که شرط اصلین باور هستیکند. ما بر ا یتالش م یاسالم یم جمهوریل رژیعنوان بد

 سم است.یالیسوس یخیو تار یکنشگر عملطبقه کارگر به مثابه  ی، نظر یالتیتشک یابی

 

زند،  یکه جامعه ما در چنبره آن دست و پا م یده ایچیپ ین شکل به بحران هایاست که قادر است به بهتر یلیما بد یالسم برایسوس 

م، جامعه رها یدان یسم میالیق و همه جانبه سوسیعم یرا وجه مکمل عدالت اجتماع یاسید و شرط سیق یب یها ید. ما آزادیپاسخ گو

 آزادانه همگا ن است.    یآزادنه هر فرد شرط شکوفائ ی، که در آن شکوفائ یانسان یاز استبداد واستثمار، جامعه ا

 

ران دانسته یانقالب ا ین کننده براییط تعیاز شرا یکیبر کشورمان را  یستیالیامپر یه همه طرح هایروشن و شفاف ، عل یما مرزبند

 م.یدان یاز وظائف خود م یکیرا  ن طرح هایا یو افشا

ط یف را در شراین طیا یها یتجمع و گسترش همکار یم و تالش برایدان یران میا یاز خانواده بزرگ چپ انقالب یما خود را جزو

مه ران و هیا یاست رو به سو یچه ایچه، دریدر یونیزیم. برنامه تلویدان یر خود میل ناپذیجامعه مان از وظائف تعط یبحران زا

 یستیا لیو سوسیت آلترناتیتقو یان در سراسر جهان برایرانیا
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اتحادچپ سوسیالیستى ایرانیان  .کند یمانه استقبال میمان صم ین گردهمائیاتحاد چپ سوسیالیستى ایرانیان از شرکت شما در اول

که جنبش  ین چالش هائیتر یاتیح یقانه بر رویتبادل نظرات رف یاساس اشتراکات، براها بر  یگسترش همکار یاست برا یتشکل

اتحادچپ سوسیالیستى  .چپ یروهایان نیوند در میت پیتقو یبان است و برایکشورمان با آن دست به گر یستیالیوسوس یکارگر

ها  که یریم گیتصم یم و فعاالنه اعضا درتمامیشرکت مستق یاست بر مبنا ی، تشکلیک رایک فرد یاست بر اساس  یایرانیان تشکل

ل یدر صورت تما .گر اعضا داشته باشدیاست ها نقش و سهم برابر مانند دیر همه سیین، اصالح و تغیتواند در تدو یدر آن هر عضوم

  .دیاتحاد ما مغتنم به شمار یریبر روند شکل گ یرگذاریتاث ین فرصت را برایا

از  0210نوامبر  11 -11-11خ یاتحاد چپ سوسیالیستى ایرانیان در تورنتو در تار ین گردهمائیاولشرکت در یل برایدرصورت تما 

.دیر ما را مطلع سازیل  و تلفن زیمیق ایطر  

نتلف    630-418-8946         

iransocialist@gmail.com    لیمیا      
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