
آن  “ آزاديـبـخـش   “منطقه و دکترين سلطه گری      
بخشی ديگر در نقطه مقابل اين نيروهـا،     .   هستند

جـبـهـه ضـد       “به خواب و خيال تشکيل مجدد        
بـاز گشـتـه       ”امپرياليستی با جمهوری اسالمی   

اند، در مقابل خطر خارجی می خواهند دوبـاره          
امـا  .   با جمهوری اسالمی تجديد پيمـان کـنـنـد          

واقعيت اين است که هيچ کدام از اين نيروها نـه           
در انديشه حفظ منافع مردم ايران هستند و نـه           
اصوال به رای و اراده مردم چندان بهائی  قائـل           

 
 : تيغ برهنه به دست زنگی مست 

  ضربه۲۷...  يک ، دو ،  سه 
 

 قتل های زنجيره ای کرمان
۲۰ 

 

 جلوگيری از تظاهرات 
 ۲۲ اول ماه مه در تهران 

 

 تهاجم رژيم برای 
 حاکم کردن بی قانونی و

  محروم ساختن کارگران از 
 حداقل  ضوابط و  مقررات قانون کار

 

۲۳ 

 ۲در  صفحه   ادامه 

 

 !يا خوان يغما ؟" صدا و سيما"
  ۱۲  در  صفحه  

 
 

 زنان در ايران
 ،“قتلهای ناموسی“،“ناموس “و پديده هايي چون 

 “فرار از خانه  “ و “خودکشی زنان“   

 

 جمهوری اسالمی،    آمريکا،
              جنبش دمکراسی  و   چشم انداز

 ۳در  صفحه   مسعود  فتحى           

 

 دفاع از منافع مردم ايران در مقابل دخالت خارجی
 !تنها با استقرار حکومت متکی بر اراده مردم ميسر است

 
 

 با آمريکا چه می رود؟
 
 

 نوشته ادوارد سعيد
 

 ترجمهء حماد شيبانی  
  ۱۵در صفحه      

بر هيچ کس پوشيده نيست که بعـد از اشـغـال              
عراق، بويژه با توجه به ادامه حيـات حـکـومـت          
اسالمی در تهران، خطر مداخله اياالت متحده و         
هم پيمانان آن در ايران تحت هر بهانه ای يـک             

اين امر باعـث صـف       .   خطر جدی و واقعی است    
بندی های جديدی در ميان نيروهای سياسی نيز   

بخشی از آن ها که عمدتا سـلـطـنـت           .   شده است 
طلبان و مجاهدين خلق از آن جـملـه انـد، در                
انديشه تبديل شدن به ضميمه ارتش آمريکا در          

ــاه        ارگان مركزي سـازمـان اتـحـاد فـدائـيـان خـلـق ايـران                  ــرداد م  ۱۳۸۲خ

۱۰۹۱۰۹۱۰۹۱۰۹    

 

 

 در جستجوی تقويت پايه های اجتماعی آلترناتيو
 

 پرسش و پاسخی بين احمد آزاد و رضا اکرمی

    
 نامه 
های 
 راشل،

  
 

شهادتی صميمانه از آنچه 
 بر فلسطين می رود

 

 شيدا نبوی: برگردان
     ۱۷در  صفحه  

 ۷   در  صفحه    

 ۱۰ در  صفحه  اصفهانى          سيمين 

 

 شبکه های هدايت کننده
 سياست های جنگ افروزانه

 

 مهرنوش کيان
٢۵در صفحه   


