
 

  صدامعليهکا يجنگ آمر

 !جنگ خير عليه شر؟            
توאفق میاנ نمایندگاנ عرאق با بازرساנ سازماנ ملل               
در ویנ برאی شروع مجدد بازرسی تسلیحاتی در عرאق       

אیالات متحدה   . معلق شد تا توאفق شورאی אمنیت     
آمریكا بر ضرورت صدور قطعنامه جدیدی تاكید دאرد و             
گنجاندנ موאد مورد نظر خود برאی شروع حمله به عرאق رא شرط هر گونه          

 . توאفقی می دאند 
آمریكا و אنگلیس متنی رא هم برאی تصویب در شورאی אمنیت سازماנ ملل             

ط كارشناساנ آمریكاءی  و       متנ אیנ پیש نویس אبتدא توس     . تهیه كردה אند  
אنگلیسی در وزאرت خارجه آمریكا تهیه شدה ، سپس به كاخ سفید و             
پنتاگوנ سپردה شدה אست ، تا نكات مورد نظرشاנ رא برאی شروع حمله           

 .بدאנ אضافه كنند  
 

  ٢ هدر صفح                              

 کارزار بين المللی برای آزادی ناصر زرافشان
  ١١صفحه

  وابيه ناصر زرافشان به سخنگوی قوه قضائيهج

آنان که در خانه شيشه ای زندگی می کنند«  

     »حق پرتاب کردن سنگ ندارند
   ١٤ه   صفح                  

 
 

 برخورد با نظر سنجی و افکار عمومی
 به شيوه جمهوری اسالمی

 ٧ هصفح
 

 دسال تحصيلي جدي
 ٩هصفح        نظام آموزشيم شكالت قديمو 
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 گزאرشی אز
مين سالگردبرگزاری مراسم چهارده  

۶۷کشتار زندانيان سياسی در سال  
  ٢٠هصفح

    

    نگذاريم ديگران
    براي ما تصميم بگيرند

 رضا اکرمی
   ٤ حهصف

 
 وسوسه های استبداد،

 دغدغه های آقای رئيس جمهور

  

 

 !و خواسته های مردم
 مسعود فتحی

 
אگر لایحه آقای رءیس جمهور بیشتر אز یכ       

ود  مانور سیاسی مقطعی אست، باید در عمل خ      
كارنامه آقای خاتمی אما،      . رא אثبات كند  

گویای אیנ وאقعیت אست كه رءیس جمهور نقض           
قانوנ אساسی رא در عمل پذیرفته אست و      
تاكنوנ حتی یكبار هم در پنج سال گذشته אز        
موאرد אیנ نقض كه بر كسی پوشیدה نیست،           
گزאرشی به منتخبیנ خود كه به هر دلیلی به        

شاנ هم كم نبودה و אو رאی دאدה אند و تعدאد
آخریנ بار بیست و دو میلیوנ بودה ، ندאدה       

 آقای خاتمی برאی روشنگری نیاز         .אست
ریاست   ت چندאنی به אصلاح قانوנ אختیارא    

جمهوری ندאشت و در אیנ حد كه حدאقل نه   
ف بزند، قانونا و در چارچوب     رعمل حتی ح  

وری אسلامی    ههمیנ قانوנ אساسی جم  
 .אختیارאت دאشت  

 ٣ هصفحدر 

 و يك نكته چند دروغ
 احمد آزاد

 ٦ه صفح

 

 خطابه   
 برای با همان خفتگا ن بيدار

             نعمت آزرم
 ٢٣ هصفح

    

 صد سال تنهائي
 )از تاج السلطنه تا مهرانگيز كار ( 

  ناهيد
 ١٦ه  صفح 

 قطع و وصل
 در روا بط ايران و تركيه

 ١٨ه صفح
 

 از افغانستان
  به سمت آسيای مرکزی

 چارلز آندره اودری
    ١٩ه صفح

 
 
 
 
 
 

 ارگان مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
 ١٣٨١مهر ماه     سال هشتم۱۰۱شماره 

 


