فهرست مطالب  19بهمن در خدمت جبهه آزادیبخش ملی ایران
شماره  ،1بهمن  1350تا شماره  ،8آبان 1352

فهرست مطالب  19بهمن در خدمت جبهه آزادیبخش ملی ایران
شماره  ،1بهمن 1350
لینک به فایل
عنوان

صفحه

لحظهای تاریخی

1

بیانیه :جبهه آزادیبخش ایران

1

زندگینامه شهیدان

2

 -2اسکندر صادقی نژاد
 -3جلیل انفرادی
 -4امیرپرویز پویان
 -5غفور حسنپور اصل معروف بایرج
 -6مهدی اسحاقی
 -7هادی بندهخدا لنگرودی (کامران)
 -8ناصر سیفدلیل صفائی
4

زندگینامه شهیدان
 -9مشیدی
 -10احمد فرهودی
 -11محمد نیری (هوشنگ)
 -12محمد هادی فاضلی
 -13اسماعیل معینی اراکی

5

آخرین خبرهای عملیات چریکی
 -2انفجارات متعدد بمب در ادارات سفارت امریکا
زیر چاپ :ضعف پلیس

5

درباره سازمانهای انقالبی

6

 سازمان آرمان خلق سازمان مجاهدین خلق گروه ستاره سرخ7

زندگینامه شهیدان
 -14اسکندر رحیمی مسیحی
 -15رحمتاله پیرونذیری
 -16بهروز دهقانی
 -17کاظم سعادتی
 -18هوشنگ ترگل
 -19همایون کتیرائی

1

 -20بهرام طاهرزاده
 -21ناصر مدنی
 -22ناصر کریمی
درباره سازمانهای انقالبی

8

فروش پناهندگی سیاسی در افعانستان

8

آخرین خبرهای عملیات چریکی

8

 -1مصادره بانک ملی شعبه صفویه
8

زندگینامه شهیدان
زندگینامه مختصر عدهای از شهدای اخیر
 -1علی اکبر صفائی فراهانی

2

فهرست مطالب  19بهمن در خدمت جبهه آزادیبخش ملی ایران
شماره  ،3تیر 1351
لینک به فایل
عنوان

صفحه

اعالمیه

1

توطئۀ جدید کنسرسیوم غارتگر نفت و رژیم خائن شاه ،علیه استقالل و حق حاکمیت
ملی ما!
1

عملیات مسلحانه چریکها
 -مصادره وجوه اتومبیل مسلح بانک بازرگانی

2

آنچه یک انقالبی باید بداند
نوشته :علی اکبر صفائی فراهانی (فرمانده واحد جنگی در نبرد سیاهکل)
ضمیمه " 19بهمن" در خدمت جبهه آزادیبخش ملی ایران منتشر شد

3

عملیات مسلحانه چریکها
 انفجارات متعدد بمب در چند نقطه تهران در روز "تظاهرات" فرمایشی عوامل رژیم انفجار در مجله "این هفته" انفجار در شعبه هواپیمائی بی .او .ای .سی. انفجار بمب در میدان شاه و کشته شدن یک مامور پلیس "پذیرائی" چریکها و مردم ایران از نیکسن رئیس جمهور امریکا انفجار بمب در "آرامگاه" رضا شاه منفجر کردن اتومبیل رئیس مستشاران نظامی امریکا در نیروی هوائی انفجار در کارخانه پپسی کوال -انفجار بمب در ساختمان اداره اطالعات سفارت امریکا و در اداره شرکت نفت امریکا

4

تیرباران شدگان قهرمان
 مهندس عبدالرسول مشگینفام -محمد عسگری زاده

5

تیرباران شدگان قهرمان
 مهندس محمد بازرگانی مهندس علی باکری مهندس محمد حنیفنژاد مهندس اصغر بدیعزادگان مهندس ناصر صادق -مهندس علی میهندوست

5

عملیات مسلحانه چریکها
 انفجار بمب در ساختمان شورای فرهنگی بریتانیا انفجار مجسمه شاه در میدان شهر قصر شیرین انفجار بمب در هتل شاه عباس اصفهان نبرد بین چریک شهری و مامورین امنیتیبیانیه "سازمان مجاهدین خلق ایران"

6

تیرباران شدهگان قهرمان "سازمان مجاهدین خلق ایران"

6

 مهندس سعید محسن6

نامه وارده در پاسخ «پیک ایران»

3

فهرست مطالب  19بهمن در خدمت جبهه آزادیبخش ملی ایران
شماره  ،4مهر 1351
لینک به فایل
عنوان

صفحه

مختصری درباره خصوصیت سازمانی و مبارزاتی جنبش مسلحانه

1

سرودی از چریکهای فدائی خلق

1

مبارزان در بند

1

مختصری درباره شکنجه

3

چرا سرتیپ طاهری اعدام شد

4

اطالعیۀ نظامی شماره ( )4مجاهدین خلق

5

نبرد مسلحانه هفتم مرداد 51

5

منفجر کردن سفارت اردن در تهران

5

جنبش مسلحانه در بلوچستان

6

اعتصاب تاکسیرانان اصفهان

7

انفجار اتومبیلهای ارتش و پلیس

7

نبرد قهرمانانه احمد زیبرم از چریکهای فدائی خلق با نیروهای دشمن

7

اعدام انقالبی سعید طاهری

7

شهادت شجاعانه مهدی رضائی از مجاهدین خلق

7

برچیدن پاسگاههای پلیس از خیابانهای تهران ،اهواز ،اصفهان و شهرهای بزرگ

7

سیاست توطئه سکوت کامل در مورد عملیات مسلحانه چریکی

7

عملیات و رویدادهای جنبش مسلحانه
انفجار و آتشسوزی در مخازن نفت و بنزین در پادگان باغشاه – تهران

8

اعالمیههای چریکهای فدائی خلق و مجاهدین خلق در باره مسافرت نیکسون بایران

8

نبرد مسلحانه عباس جمشیدی رودباری از فرماندهان چریکهای فدائی خلق

8

انفجار بمب در انجمن ایران و امریکا – شیراز

8

محکومیت سه شیرزن

8

جنبش مسلحانه در بلوچستان

8

ترس عوامل رژیم

8

روحیه عالی مردم

8

4

فهرست مطالب  19بهمن در خدمت جبهه آزادیبخش ملی ایران
شماره  ،6اردیبهشت 1352
لینک به فایل
عنوان

صفحه

سیاست میلیتاریستی رژیم شاه

1

موج عظیم خشم دانشجویان

1

مصادره وجوه بانک صادرات در خیابان ایرانشهر اصفهان

2

درگیری دو مجاهد دلیر با مامورین پلیس

2

توطئهگری رژیم شاه علیه انقالب ظفار

5

در زندانها و تبعیدگاهها

5

منتشر شد

5

مسائل جنبش ضداستعماری و آزادیبخش خلق ایران و عمدهترین وظایف کمونیستهای
ایران در شرایط کنونی
عملیات و رویدادهای جنبش مسلحانه

6

سه شهید دیگر

6

شهادت یک رهبر کرد

6

5

فهرست مطالب  19بهمن در خدمت جبهه آزادیبخش ملی ایران
شماره  ،8آبان 1352
لینک به فایل
عنوان

صفحه

بیاری برادران و خواهران رزمنده خود در زندانهای شاه بشتابیم!

1

گزارش مشروح حمله کماندوهای پلیس در زندان شیراز و مقابله جانانه رفقای اسیر تا 1
سرحد توان
دلیری بیژن جزنی

3

توطئه مقامات جنایتکار پلیس در زندان قصر و پاسخ دندانشکن دالوران اسیر

4

نامه رفقای زندانی در بند چهار زندان قصر
تظاهرات خانواده زندانیان سیاسی

4

چگونگی فرار اشرف دهقانی

4

شهادت دو انقالبی دیگر

4

اخبار دستگیریها ،محکومیتها و زندانها

4

6

