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 نقشه های جنگی دولت آمريکا
 و موضع ما

  
منافع ملی ما در آن است که در عين اعالم مخالفت صريح             

بـا ماجراجوئــی هـای نظامــی و توسـعه طلــبانه ايـاالت مــتحده     
ر برابر آن پيوسته و اهداف واقعی      آمـريکا، به جنبش مقاومت د     

ايـاالت مـتحده در مـنطقه را در برابـر افکـار عمومـی افشـا و از اسـتقالل و حق               
خواستار به رسميت شناختن    . حاکميـت ملـی تمامی کشور های منطقه دفاع کنيم         

اراده آزادانـه ملـل بـرای تعييـن تکلـيف بـا ديکـتاتوری های حاکم بر کشورهای            
 خواسـتار شـويم به جای صدور مجوز جنگ،    امنيـت شـورای مـنطقه شـده و از     

قطعـنامه ای بـرای فشار به اين قبيل ديکتاتوری ها برای برگزاری انتخابات آزاد               
 .تحت نظارت بين المللی، و فراهم نمودن همه شرائط چنين انتخاباتی تصويب کند
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  برای آزادی ناصر زرافشانللیمبين الکارزار 
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 تغيير قانون کار
 برای قانونی کردن بی قانونی و تشديد استثمار کارگران
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 خانه از ، درد، فرياد، فرارخشونت
 ناهيد

 ۱۲در صفحه                             
 

  پاريسن المللىي كنفرانس بگزارشی از
 !از جنگ قبل از اين که آغاز شود، جلوگيری کنيد 

 عيسی صفا: گزارش گر 
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 ”گفتگو هاي فراگير “ 
  اسالميجمهوري اتحاديه اروپا و

 بن بستي دو جانبه  در
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 "لوال " 
من شانس داشتم که در سن پنج " 

 "سالگی از گرسنگی نمردم 
 ی اکرم رضا
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 روندی که آغاز نشده
 ! به پايان رسيد 

 سمير امين
 مهرنوش کيان: برگردان 

 ۲۱  هصفحدر 

 
 »زن « مفهوم 

 !روشنفکر دينی    از منظر
     همايون فرهادی    
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 ارگان مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
 ١٣٨١ آبان ماه       سال هشتم۱۰۲شماره 

 

 

 هنوز وقت ژنرال ها
 !نرسيده است 

احمد آزاد
۶ حهصف در

جبهه دوم خرداد در پايان راه ؟
 مسعود فتحی

  ۳حهصف در


