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  ستاره روشن: فرستنده

  ٢٠١١ می ٢٤

 

  تالش کنيم" نان و آزادی جنبش"روزی برای پي
  

  

 

  د؟يار باور دی اسالمی جمھوری از دولت و برافتادن دولت مذھبني دی به جدائايآ

  . کرده است، برافتدلي تحمراني بر ما مردم ای اسالمی را که جمھوری وحشتناکیکتاتوري اختناق و دديخواھ ی مايآ

اعتصاب و اعتراض،   اجتماع،ی نشر و مطبوعات، آزادان،ي بده،ي عقی از آزاددي باراني که مردم ادي داردهي عقايآ

    برخوردار باشند؟کي دمکراتیھا ، تشکل شوراھاکاھا،ي احزاب، سندتي و فعاللي تشکیآزاد

  د؟ي برابر با مردان ھستیاسي و سی زنان از حقوق اجتماعی نسبت به زنان و برخوردارضي خواستار برافتادن تبعايآ

   برابر باشند؟دي باتي و ملتي نژاد، جنسده،ي جامعه مستقل از عقی اعضاۀ که ھمدي باور دارايآ

  د؟ي ھستراني ساکن ایھا تي ملی و برابری ملی و ستمگرضيبع به تدني بخشاني خواستار پاايآ

 باالتر از یا  حداقل دستمزد به نقطهدي کارگران، بایبار کنون  اسفیشتي معتي بھبود وضعی که برادي داردهي عقايآ

  مند گردد؟  بھرهیکاري است، از حقوق بکاري مادام که بی و ھر انسانابدي شيخط فقر افزا

 برخوردار ی اجتماعنيمأ عمر از حقوق تاني تولد تا پاۀ که از لحظست ی ھر فردی حق انساننيکه ا دي داردهي عقايآ

  باشد؟
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جنبش ما، جنبش نان و . تعلق دارند" یجنبش نان و آزاد"االت مثبت است، به ؤ سنيشان به ا  که پاسخی ھمه مردم

 وحدت تمام یتجل"  یجنبش نان و آزاد" . کار، نان و رفاه است،ی آزادی براراني جنبش عموم مردم ا،یآزاد

 یھا  تمام جنبشی فوریھا  خواستنيتر مھم که جامع یمنشور جنبش نان و آزاد.  استراني موجود در ایھا جنبش

  .ھاست  جنبشني وحدت ھمه ای برای چترست، یاجتماع

  .مي جنبش دعوت کنني به اوستنيھمگان را به پ. مي جنبش تالش نمائني ایروزي پیبرا

  .مي کنغي درھمه جا تبلان،ي ھمکاران، دوستان و آشناانيرا در م" یجنبش نان و آزاد "نشورم

 ،یرا با استفاده از امکانات کار"یجنبش نان و آزاد "ی و علنی مخفیھا  خود گروهی در محل کار و زندگ

 از جنبش نان و تي و حماغيھا به تبل  و وبالگھا تيدر سا. مي دھلي تشکرهي و غی ورزش،ی فرھنگ،ی محل،یخانوادگ

  .مي نمائجاديرا ا" ی نان و آزادبشجن" طرفدار یھا  صفحات گروهتري و توبوک سيدر ف. مي بپردازیآزاد

  .مي آماده شویاسي سی اعتصاب عمومی و برپائی مبارزات کارساز آتی و براميري امکانات را به خدمت گتمام

  

  .دي کندنيد" یجنبش نان و آزاد" بوک سي فۀ صفحاز

  " یجنبش نان و آزاد" و تبادل نظر ی خبرصفحه

  

  nan_azadi@yahoo.com:    ی جنبش نان و آزادلي م-ی ایآدرسھا 

  

nan.wa.azadi@gmail.com  


