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فهرست مطالب نشریه سیاسی – خبری بسوی آزادی ،فروردین  ،1357شماره 1
لینک به فایل
عنوان

صفحه

سخنی از سردبیر

2

دیکتاتوری میلرزد!

3

در شهرهای ایران فریاد خشم و اعتراض و صدای مسلسل آرام نمیگیرد

5

در آستانه چهلمین روز کشتار تبریز اعتصاب و تظاهرات سراسر کشور را فرا گرفت
برای رسیدگی به قتل عام قم و تبریز اعزام یک هیأت بینالمللی تحقیق به ایران از طرف 8
 24نماینده پارلمان انگلیس تقاضا شد
متن نامه شخصیت های برجستۀ جهانی به دبیر کل سازمان ملل متحد

8

سازمانهای فرانسوی همبستگی خود را با مردم ایران اعالم کردند

11

تبریز در آتش و خون

12

غارتگران کیانند؟

16

از تجربههای پیروزمند پیشین بهرهگیری کنیم :به میان سربازان برویم!

19

آخرین سالهای حکومت شاه ،انعکاس وقایع تبریز و قم در مطبوعات جهان

20

اجساد شهدای قم را در دریاچه نمک ریختند

21

شیوههای قتلشن مآبانۀ حکومت ایران در برابر گسترش روزافزون اعتراضات بیثمر است

22

ایران در آستانۀ قیام عمومی

22

وجیزهای به صدمین زاد روز "رضا شاه" چه کسی عامل بیگانه در ایران است؟

23

اعالمیه جنبش آزادی ملی و انسانی ایران دربارۀ کشتار تبریز

23

سرود به مناسبت سومین سالگرد پیروزی انقالب ویتنام از :پوالد

24

رژیم مجبور به لغو دستور (ممنوعالخروج) بودن هنرمندان مبارز شد

26

گفت و شنود فریدون تنکابنی با دانشجویان ایرانی در پاریس

27

سانسور در ایران سختتر شده است
کتابخانۀ صمد بهرنگی به جای کتابخانۀ اشرف پهلوی در دانشگاه اکسفورد

29

ریشههای  25سالۀ رژیم دیکتاتوری در چند ماهۀ اخیر پنبه شده است

30

اسناد توطئه ساواک علیه دانشجویان ایرانی در کنفرانس مطبوعاتی اتحادیه سراسری 32
دانشجویان انگلیسی فاش شد
کوشش رژیم برای تاسیس شعبۀ "حزب رستاخیز" در انگلستان با شکستی مفتحضانه 34
روبرو شد
دانشجویان انگلیسی به مبارزه علیه اختناق در ایران میپیوندند

34

کنفرانس زنان انگلستان شکنجه در ایران را محکوم کرد

35

دانشجویان تظاهرکننده در دادگاه فرمایشی شاه

36

پرت و پالهای شاهانه!

40

اعتصاب  100هزار نفری علیه شاه در هند

41

وظیفهای در برابر همۀ مبارزان داخل کشور

47

از تظاهرات ،اعتصابها و مقاومتها عکس بگیریم
48

اعتصاب غذا
هزار زندانی سیاسی در تهران دست به اعتصاب غذا زدند
تقاضا از صلیب سرخ برای رسیدگی به وضع زندانیان سیاسی
1

48
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لینک به فایل
عنوان

صفحه

سخنی از سردبیر

2

در دفاع از جنبش ضد دیکتاتوری

3

کشتار تازۀ رژیم در چهلۀ شهدای یزد

4

 400نفر در شهرهای ایران به شهادت رسیدند
عذر بدتر از گناه

7

روز دوشنبه  25اردیبهشت تهران اعتصاب کرد

8

 4زندانی سیاسی سابق رژیم مبارزۀ وسیعی را برای افشای شکنجهگاههای ایران آغاز 9
کردهاند
10

شیرها در قفس نیز حمله میکنند!
گزارش تازهای از تهران
اعتصاب غذای هزار زندانی سیاسی چگونه پیروز شد
دانشگاههای تهران در اعتصاب سراسری

12

اعتصاب کارگران گونیبافی رشت با حمله وحشیانه پلیس مواجه شد

13

تالش رژیم برای ایجاد اختالف بین گروههای مبارز به دبیرستانهای کشور نیز کشیده 13
شده است
وقایع اخیر ایران در مطبوعات جهان
شاه آمادۀ فرار میشود ،دیلی اکسپرس

14

مردم ایران با رژیم شاه مخالفاند ،تایمز لندن

15

عزاداری انقالبی مردم ایران موفقیت آمیز بوده است ،نوول ابزر واتور

15

حیلههای ساواک برای بدنام کردن زندانیان آزاد شده

16

اتحادیههای کارگری انگلیس به حمایت از مبارزۀ مردم ایران برخاستهاند

17

کنفرانس اروپائی دربارۀ ایران تشکیل شد

18

نامۀ ژان پل سارتر در دفاع از زندانیان سیاسی ایران

18

سازمان جامعهشناسان انگلیس به خفقان در ایران اعتراض میکند

19

کارگران فرانسه به حمایت از مبارزۀ مردم ایران برخاستهاند

19

جوانان حزب کارگر و حزب لیبرال انگلیس از مبارزه علیه اختناق در ایران پشتیبانی میکنند

19

نامۀ احمد شاملو به نخست وزیر

20

«کمیتۀ انتقام» ،بمبگذاری و آدمکشی جنبش مردم را متوقف نمیکند
رژیم در همۀ زمینهها درمانده است؛ حتی در زمینهچینی!

21

رژیم میخواهد در اروپا روزنامه منتشر کند

22

انتقام یک درمانده!

24

شعر تازهای از احمد شاملو :هجرانی

33

چه کسی عامل بیگانه در ایران است؟  ...و شاه به حکومت بازگشت

34

برای دفاع از سربازان و پاسبانان «متمرد» به ما کمک کنید

35

 200سرباز و پاسبان از تیراندازی به مردم خودداری کردند

2

مطبوعات و مسألۀ سانسور در ایران

36

"اسرار" فعالیت مخالفان!

37

تعداد وکالی معترض به کشتار قم و تبریز به  26تن رسید

38

توضیحی برای دوستان "اویسی"

38

انعکاس انتشار بسوی آزادی در ایران

39

مصاحبۀ اختصاصی با دبیرکل سازمان عفو بینالمللی

پشت جلد

مارتین انالز :شاه از حربۀ نفت برای خاموش کردن صدای اعتراض جهانیان استفاده میکند

3
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لینک به فایل
عنوان

صفحه

سخنی از سردبیر

2

توطئههایی علیه جنبش ضددیکتاتوری
شرح روی جلد

2

لشکرهای ارتش سربازخانهها را ترک کرده بودند و شهرها در اشغال نظامی بود

3

 30شهر در سالروز  15خرداد دست به اعتصاب همگانی زندند
4

نوار کشتار یزد
سند زندۀ یک کشتار وحشیانه مردم را در مبارزه مصممتر کرده است
نامۀ دردناک و تکاندهندۀ یک زندانی سیاسی به مجامع بینالمللی

5

شکنجه ،تحقیر ،گرسنگی ،بیماری و تهدید به مرگ سرنوشت زندانیان سیاسی است
اعالمیۀ گروه دفاع از حقوق و آزادیهای مدنی در ایران

6

افشاء یک توطئۀ تفرقهافکنانۀ ساواک

8

نقشههای شرارتآمیز رژیم برای بدنام کردن نویسندگان و شاعران مترقی
10

متن نامه سرگشادۀ مهندس بازرگان
مهندس بازرگان شاه را به یک مباحثه تلویزیونی دعوت کرد
چرا نیروهای ارتشی به خانۀ آیتهللا شریعتمداری حمله کردند؟

11

بر اساس اعالمیۀ افشاگرانۀ "جامعۀ مسلمانان مبارز" حمله نظامی به خانۀ آیتهللا
شریعتمداری عمداً صورت گرفت
برای خنثی کردن توطئۀ رژیم در مورد نظامی کردن دانشگاهها و جلوگیری از انتقال 12
دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاه ها بار دیگر دست به اعتصاب زدند
انتشار بولتن خبرهای اعتصاب در تهران

13

گارد دانشگاه اصفهان یک معلم را به قتل رساند

14

بعلت جعل امضای استادان در حمایت از اعالمیه دولت گروهی از استادان به عنوان 14
اعتراض استعفاء کردند
در زیر شدیدترین شقاوتها ،دانشگاه تبریز به مبارزه ادامه میدهد

15

 110استاد خواستار مجازات قاتلین دانشجویان شدند
 89نفر از قضات ایران علیه جنایات رژیم اعالم جرم کردند

16

اخطار آیتهللا خوئی به شاه

16

اعتراض مردم سمنان به تبعید یکی از مبارزان ضددیکتاتوری

16

جنایت بیشرمانۀ رژیم علیه یک زندانی سیاسی در مشهد

17

حال آیتهللا طالقانی در زندان به وخامت گراییده است

17

زندانیان سیاسی تبریز اعتصاب مالقات کردند

17

کارکنان برق تهران دست به اعتصاب زندند

18

شاه قمارخانۀ کیش ،هتل هایت و اراضی سیسنگان را فروخت

18

نامهای که در ایران دست به دست میگردد

20

اسنادی از فساد ،دزدی و جاسوسی رهبران رژیم
21

تقاضای رئیس مجلس برای تبعید دو "نماینده"

4

 ...این یکی هم سرنگون خواهد شد!

22

آخرین خبر

28

تظاهرات دانشجویان ایرانی علیه سفر ولیعهد شاه به انگلیس

29

اعالمیه های احزاب و سندیکاهای فرانسه

29

رئیس سابق "سیا"  15شرکت در ایران دارد

30

از میان نامههای رسیده

30

مجروحان کشتار قم را زنده به گور کردند
چه کسی کتاب "بسوی تمدن بزرگ" را نوشته است؟

30

احمد شاملو به انگلستان آمد

32

غالمحسین ساعدی در آمریکا

32

شعری تازه از احمد شاملو :مترسک

33

شعر :تمام شب از :ا .بهار

33

علیرغم تهدیدهای بی پشتوانۀ شاه و دولت تاکنون تابلو  3حزب غیررستاخیزی در تهران

34

باال رفته است
دیگر عوامل رژیم هم خط شاه را نمیخوانند!

34

انعکاس وقایع ایران در وسایل ارتباطی جهان

35

گزارش مفصل رادیو بی -بی-سی از اوضاع ایران
کنفرانس مطبوعاتی پاریس دربارۀ اوضاع ایران

38

تظاهرات علیه فروش سالحهای انگلیسی به رژیم

39

انتخاب هیات مدیرۀ جدید کانون نویسندگان

39

مصاحبه مطبوعاتی پرویز قلیچخانی فوتبالیست محبوب ایران در آستانۀ مسابقات پشت جلد
آرژانتین
چرا کاپیتانی تیم ملی را نپذیرفتم؟

5

