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 1355، خرداد 7تا شماره  1352، بهمن 1شماره نبرد خلق، فهرست مطالب 

 

 1352، بهمن 1نبرد خلق، شماره فهرست مطالب 

 "نشریه داخلی" 

 به فایل  آدرس
 

 صفحه عنوان

 1 سرمقاله

 1 خبرها 

و   مرتجعین  سایر  و  صهیونیسم  امپریالیسم،  نقش  درباره  خلق  فدائی  چریکهای  بیانیه 

 انقالبی در منطقهضرورت اتحاد نیروهای 

1 

 2 اثرات مبارزه مسلحانه بر عناصر پیشتاز خلق 

 4 درباره مبارزات خودبخوری خلق 

 5 اثر رفیق "پویان" در کوهستانهای ظفار 

 9 شعری از شمیع القاسم مبارز فلسطینی

 17 اعتصاب کارگران پاالیشگاه تهران و پاالیشگاه آبادان 

 19 قرقره زیبا اعتصاب کارگران کارخانه 

 19 شعر: پرولتاریا 

 20 شهادت یک رزمنده راستین طبقه کارگر 

 

  

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-08/cherikha-ta-1357-nabarde-khalgh-01.pdf
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 1353، فروردین 2نبرد خلق، شماره فهرست مطالب 

 ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

 به فایل  درسآ
 

 صفحه عنوان

 1 سرمقاله

 3 بیانیه سازمان چریکهای فدائی خلق بمناسبت سالگرد آغاز جنبش مسلحانه در ایران 

 13 اخبار داخلی 

 18 اخبار خارجی 

 25 رفیق "هوشی مین" از 

 25 از رفیق "لنین" 

متن اعالمیه سازمان چریکهای فدائی خلق دربارۀ "اعالم همبستگی با جبهه خلق برای  

 آزادی عمان و خلیج اشغال شده" 

26 

 38 اندیشۀ مائوتسه دون و انقالب ما 

 45 راهی که مرا به لنینیسم هدایت کرد، نوشتۀ "هوشی مین" 

 47 زندگی رفیق کارگر جلیل انفرادی راستین خلق، نگاهی کوتاه بفرزندان 

 49 یک خبر مهم! درگیری در مشهد 

 

  

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-08/cherikha-ta-1357-nabarde-khalgh-02.pdf
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 1356، چاپ دوم، آبان 1353، خرداد 3نبرد خلق، شماره فهرست مطالب 

 ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

 به فایل  درسآ
 

 صفحه عنوان

 1 سرمقاله

 3 اخبار داخلی 

 7 اخبار خارجی 

 13 دربارۀ رفیق رزمنده شیرین معاضد

 14 احمدی اسکوئی  همختصری از زندگی انقالبی فدائی شهید، رفیق مرضی

 18 مختصری از وضع زندانهای سیاسی رژیم شاه 

 22 به پنج شهید آرمان خلق شعری از مرضیۀ احمدی اسکوئی:  

 23 تحلیلی از اعتصاب کارگران کارخانجات کفش ملی

 چرا فلسطینیها طرح دولت فلسطین در ساحل غربی و بخش غزه را رد می کنند؟ 

 لنینیست جبهۀ الفتح(  –ق یکی از کادرهای مارکسیست )خالصه نوشته ای از منیر شفی

42 

 47 یکسال پیشرفتهای چشمگیر 

 51 نبرد یک چریک فدائی خلق در فلسطین 

 فرزندان راستین خلق

 نگاهی کوتاه بزندگی انقالبی رفیق کارگر یوسف زرکار

61 

 

  

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-08/cherikha-ta-1357-nabarde-khalgh-03.pdf
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 1353مرداد ، 4نبرد خلق، شماره فهرست مطالب 

 چریکهای فدائی خلق ایرانارگان سازمان 

 به فایل  درسآ
 

 صفحه عنوان

 3 سرمقاله

 11 آمیز اعدام انقالبی فاتح یزدی طرح )تاری وردی( اجرای موفقیت

 در صحنۀ عملیات پخش شد:متن اعالمیه ای که 

 ی کارگر اعدام یکی از دشمنان جنایتکار طبقه

15 

خطابیۀ توضیحی سازمان چریکهای فدایی خلق به کارگران ایران در رابطه با اعدام صاحب 

 جنایتکار کارخانجات جهان 

19 

 37 جنبشهای مسلحانۀ خلقهای آفریقا 

 45 یک خبر )در مورد رفیق حبیب خسروشاهی( 

  خبار ا

 46 اخبار داخلی 

 53 اخبار خارجی 

 61 )رفیق قهرمان عباس جمشیدی رودباری(  شهادت یک قهرمان مقاومت

 62 ، شرح مختصری از زندگی رفیق کبیر حسن نوروزی فرزندان راستین خلق

 73 شهادت یک چریک فدایی خلق در جبهۀ نبرد منطقه ای

 

  

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-08/cherikha-ta-1357-nabarde-khalgh-04.pdf
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 1356، چاپ دوم، آبان 1353، دی 5 نبرد خلق، شمارهفهرست مطالب 

 ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

 به فایل  درسآ
 

 صفحه عنوان

 1 مختصری دربارۀ اثرات اجتماعی اعدام انقالبی فاتح

 5 آمیز اعدام انقالبی نیک طبع جنایت پیشه )طرح رفیق بهروز دهقانی( موفقیتاجرای 

 11 گر سازمان امنیتاعدام یکی از ماموران شکنجه

  خبار ا

 23 اخبار داخلی 

 56 اخبار خارجی 

 61 خلق برای آزادی عمان  هپیام سازمان چریکهای فدائی خلق به جبه

 کارگران پخش شده است.متن اعالمیه ای که اخیرا بین 

 زنده باد کارگرانی که برای گرفتن حق خود مبارزه می کنند 

 مرگ بر دشمنان طبقه کارگر

ما "چریکهای فدائی خلق" به انتقام خون کارگران شهید کارخانۀ "جهان چیت" فاتح یزدی 

 صاحب کارخانجات "جهان" را کشتیم 

82 

 رضا شاه نسبت به زحمتکشان میهن د مای از تجاوزات رژیم ضدخلقی مح نمونه

 نشین های شمال غربی تهران گزارشی مختصر از آواره کردن آلونک

90 

 101 مختصری از زندگی رفیق بهروز دهقانی  ، فرزندان راستین خلق
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 1353ضمیمه نبرد خلق، اسفند فهرست مطالب 

 ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

 به فایل  درسآ
 

 صفحه عنوان

گروهان   پایگاه  انفجار  با  رابطه  در  خلق  فدائی  چریکهای  سازمان  توضیحی  اعالمیه 

 سیاهکل( ژاندارمری الهیجان )مرکز پاسگاه ژاندارمری 

1 

 16 رفقای شهید »دسته جنگل«

 17 اعالمیه توضیحی سازمان چریکهای فدائی خلق در رابطه با انفجار در استانداری خراسان 

 35 اعالمیه توضیحی سازمان چریکهای فدائی خلق در رابطه با انفجار شهربانی بابل 

با   رابطه  در  خلق  فدائی  چریکهای  سازمان  توضیحی  ژاندارمری  اعالمیه  پاسگاه  انفجار 

 سلیمانیۀ تهران 

51 

 63 ها شگاهن اعدام انقالبی سروان یدهللا نوروزی یکی از فرماندهان مزدور گارد دا

 75 اعدام انقالبی یکی از پلیدترین جاسوسان سازمان امنیت شاه خائن 

 

  

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-08/cherikha-ta-1357-nabarde-khalgh-zamime-1353.pdf


7 

 

 1354، اردیبهشت 6نبرد خلق، شماره فهرست مطالب 

 چریکهای فدائی خلق ایرانارگان سازمان 

 تبلیغ مسلحانه محور تمام اشکال مبارزاتی خلق ما 

 به فایل  درسآ
 

 صفحه عنوان

 1 سرمقاله: شعارهای وحدت 

 10 عمان به سازمان چریکهای فدایی خلق پیام جبهۀ خلق برای آزادی 

 11 پیام جبهۀ خلق برای آزادی فلسطین به سازمان چریکهای فدایی خلق 

فرماندهی عمومی به سازمان چریکهای فدایی    –پیام جبهۀ خلق برای آزادی فلسطین  

 خلق

13 

 16 فدایی خلق پیام حزب انقالبی اردن به سازمان چریکهای 

 18 پیام ارتش آزادیبخش ترکیه به سازمان چریکهای فدایی خلق 

 21 بهمن  19گزارش عملیات بزرگداشت 

 22 گزارش نظامی کوتاه از انفجار در پاسگاه سلیمانیه تهران 

پاسگاه   )مرکز  الهیجان  ژاندارمری  گروهان  پایگاه  در  انفجار  از  کوتاه  نظامی  گزارش 

 سیاهکل(ژاندارمری 

24 

 26 گزارش نظامی کوتاه از انفجار در استانداری خراسان 

 27 گزارش کوتاهی از انفجار در شهربانی بابل 

 29 شعری از استالین: بهوش باش! 

بهمن و انفجار در   19متن اعالمیه سازمان چریکهای فدایی خلق به مناسبت بزرگداشت  

 استانداری خراسان 

30 

بهمن و انفجار در   19سازمان چریکهای فدایی خلق به مناسبت بزرگداشت  متن اعالمیه  

 مرکز پاسگاه ژاندارمری سیاهکل 

47 

 64 رفقای شهید »دسته جنگل«

 65 گزارش نظامی اجرای طرح »رفیق مجید احمدزاده« 

 70 ی ساواکگزارش نظامی عملیات »شهدای اسفند«: انفجار دو مرکز عمده

 74 اجرای طرح »رفیق خسرو روزبه« گزارش نظامی 

 78 اعالمیه توضیحی سازمان چریکهای فدایی خلق بمناسبت انفجار دو مرکز عمدۀ ساواک 

 86 اعالمیه صحنه طرح »رفیق مجید احمدزاده«

 88 ها اعدام انقالبی سروان یدهللا نوروزی یکی از فرماندهان مزدور گارد دانشگاه

 98 روزبه« اعالمیه صحنه طرح »رفیق خسرو

 104 جنایت بزرگ شاه علیه جنبش نوین انقالبی خلق ایران 

 چریک فدایی خلق، رفیق بیژن جزنی: 

 دربارۀ وحدت و نقش استراتژیک چریکهای فدایی خلق

112 

 123 خانی در پیرامون دستگیری رفیق معصوم 

 128 در پیرامون درگیری واحد آموزشی چریکی در قزوین 

  اخبار 

 133 داخلی اخبار 

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-08/cherikha-ta-1357-nabarde-khalgh-06.pdf
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 152 اخبار خارجی 

 161 پیام سازمان چریکهای فدایی خلق به کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی 

  معرفی کتاب

 164 جنبش دانشجوئی ایران و وظایف اصلی آن  -1

بزرگترین جاسوس و مشاور عالی    -2 و  انقالبی عباس شهریاری، مرد هزارچهره  اعدام 

 امنیت ایران سازمان 

177 

 فرزندان راستین خلق

 مختصری از زندگی رفیق کبیر "علی اکبر جعفری"

182 
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 1355، خرداد 7نبرد خلق، شماره فهرست مطالب 

 ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

 تبلیغ مسلحانه محور تمام اشکال مبارزاتی خلق ما 

 به فایل  درسآ
 

 صفحه عنوان

 6 سرمقاله

 11 ای که گذشتعملیات تبلیغ مسلحانه و مفاهیم آن، در مرحله

 19 خلق برای آزادی عمان  ۀپیام سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به جبه

 22 خلق ایران  پیام جبهه خلق برای آزادی عمان به سازمان چریکهای فدائی

سازمان چریکهای فدائی    فرماندهی عمومی به  –پیام جبهه خلق برای آزادی فلسطین  

 خلق ایران 

27 

 29 ایران  سازمان چریکهای فدائی خلق ه پیام ارتش آزادی بخش ترکیه ب

جبه ایران  ۀپیام  خلق  فدائی  چریکهای  سازمان  به  بحرین  سالگرد   خلق  بمناسبت 

 رستاخیز سیاهکل 

33 

 41 بخش خلق فلسطین  چند مصاحبه با رهبران جنبش آزادی

 42 مصاحبه با رفیق جرج حبش 

 48 متن مصاحبه با رفیق احمد جبریل 

ابوشرار،   ماجد  با  مصاحبه  و  متن  فلسطین  بخش  آزادی  واحد سازمان  تبلیغات  مسئول 

 دبیر شورای انقالبی فتح

57 

امنیت و معاون سازمان  ناهیدی سربازجو  انقالبی حسین  شاه    اعالمیه توضیحی اعدام 

 خائن در مشهد 

64 

 72 بازتاب اعدام انقالبی ناهیدی در مشهد 

 77 متن اعالمیه انفجار در فرمانداری رودسر 

  اخبار 

 89 خبرهای کارگری  -

 93 خبار دانشجوئی ا -

 94 خبرهای دیگر  -

 گزارشی از اعتصاب  -

 گزارشی از اعتصاب خونین کارگران نساجی مازندران 

97 

 103 اعدام یک خائن 

 109 در پیرامون درگیری واحد آموزشی چریکی در کرج 

 112 درگیری در تبریز 

 114 درگیری در خیابانهای تهران 

 116 درگیری در خیابانهای مشهد 

 117 کار استان خراسان   هانفجار در ادار

 119 درگیری در شهر گرگان 

 فرزندان راستین خلق

 السادات روحی آهنگران مختصری از زندگی رفیق نزهت

121 

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-08/cherikha-ta-1357-nabarde-khalgh-07.pdf
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 136 جنبش مسلحانۀ ایران و انقالب منطقه

کنفدراسیون   کنگره  هفدهمین  به  ایران  خلق  فدائی  چریکهای  سازمان  جهانی  پیام 

 دانشجویان و محصلین ایرانی 

141 

 158 شعر: کینه 

 159 در تهران  ان اعتصابات کارگر

 174 شعر: حماسۀ چریک 

 176 متن اعالمیه فراخوان سازمان چریکهای فدائی خلق در دفاع از اعتصابات کارگری تهران 

 اعالمیه

 پیروز باد جنبش ظفرنمون مسلحانۀ ایران 

180 

 


