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 ، پیشگاممطالب فهرست 

 )اکثریت( فدایی خلق ایران جوانان سازمان نشریه 

 1366 سفندا ، 32تا  1364 اول دی،  6 هایشماره 
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 پیشگام،فهرست مطالب 

 نشریه سازمان جوانان فدایی خلق ایران )اکثریت( 

 1364، اول دی 6شماره 
 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 1 جوانان فدایی در تدارک جشنهای پانزدهمین سالگرد 

نوبری،   بیژن  پرسابقه محمدامین شیرخانی،  و  پیکارجو  فداییان  قهرمانان خلق،  شهادت 

 زادهالهابراهیم لطف

1 

 1 آموزان، در سمینار آموزش و پرورشطراحی کشتار دانش

 1 ای جالد ننگت باد 

 3 ورزش در رژیم خمینی 

 4 فرزند قهرمان خلق 

 4 شیادی تازه تربیت بدنی! 

 5 این است زندگی سعادتمند جوانان شوروی 

 6 از میان خبرها و گزارشها 

 8 سربازان فعالیت انقالبی در میان 

 8 درفش جوانان" پیام نشریه پیشگام به "

 8 گذرد؟ در آموزش و پرورش ارتجاع چه می

 8 درگذشت نویسنده بزرگ ایران 
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 پیشگام،فهرست مطالب 

 نشریه سازمان جوانان فدایی خلق ایران )اکثریت( 

 1364، اول بهمن 7شماره 
 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 1 خجسته باد جشن بزرگ فداییان 

سالگرد   بمناسبت  )اکثریت(  ایران  خلق  فدائی  جوانان  سازمان  مرکزی  کمیته  اعالمیه 

 انقالب بهمن 

 علیه رژیم خمینی آرمانهای انقالب بهمن را زنده نگهداریم! با تشدید مبارزه 

1 

 1 سربازان علیه جنگ 

مرکزی   کمیته  به  )اکثریت(  ایران  خلق  فدایی  جوانان  مرکزی سازمان  کمیته  تبریک  پیام 

 سازمان فدائیان خلق ایران )اکثریت(

2 

 3 با مردم، جشنهای انقالب را برگزار کنیم

 3 زندگیش "انسان" بود به یاد آنکه سرود 

 4 بخش مبارزین جوان فدائیان خلق، الهام 

 5 آموزگار بزرگ زحمتکشان 

 5 کنیم...ما فتح می

 5 المسایل توضیح

 5 آموزان مبارز و انقالبی! دانش

 6 جوانان در انقالب بهمن 

 7 های پیروزیاز لحظه

 8 گانه بهاران" هفدهگفتگو با یولیان سیمیانوف، خالق "لحظات 

 9 راهیان قتلگاه 

 10 از میان خبرها و گزارشها 

پیام کمیته مرکزی سازمان دمکراتیک جوانان افغانستان به کمیته مرکزی سازمان جوانان  

 فدایی خلق ایران )اکثریت(

12 

 12 اعتراف خمینی به شکست "انقالب فرهنگی" 

 12 رژیم خمینی عامل آوارگی جوانان 

 12 التدریسی باید استخدام شوند! معلمین حق
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 پیشگام،فهرست مطالب 

 نشریه سازمان جوانان فدایی خلق ایران )اکثریت( 

 1364، اول اسفند 8شماره 
 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 1 علیه انهدام نظام آموزشی کشور بپاخیزیم! 

 1 افروزی تازه رژیم خمینی: کشتار جوانان، فالکت مردم آتش

 1 دختران جوان در مبارزه علیه ارتجاع 

 3 مبارزۀ جوانان ورزشدوست علیه رژیم را تقویت کنیم 

 3 فشار تازه برای سربازگیری 

 4 آی... توماج

 4 به یاد فدایی شهید، بیژن نوبری

 4 نورافکن و سیم خاردار 

 5 ای و سازمانگرانه در میان جوانان کار توده

 6 از میان خبرها و گزارشها 

 6 از نبرد پیشگام

 7 دانشگاه علیه ارتجاع در 

 7 جوانان مبارز! صدمین سالگرد اول ماه مه، روز جهانی کارگران، در پیش است

 8 چشنهای نوروز را باشکوه برگزار کنیم! 

 8 المللی دانشجویان" جوانان فدایی در "سمینار بین
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 پیشگام،فهرست مطالب 

 نشریه سازمان جوانان فدایی خلق ایران )اکثریت( 

 1365فروردین ، اول 9شماره 
 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 1 بهاران خجسته باد 

 1 پا خیزید جوانان! علیه جنگ به

 1 آموزان هراس و ناتوانی رژیم در مقابل تظاهرات بزرگ دانش

 3 ها شفاهی در میان تودهتبلیغ 

 3 ورزش در زنجیر "مکتب" 

 4 از برخی خطوط سیمای این رهبر فداییان خلق 

 5 کنگره تاریخی کمونیستهای شوروی 

 6 کارنامه رژیم و مبارزات جوانان 

 8 ادبیات کودکان و نوجوانان را زنده کنیم 

 8 بنان درگذشت

 9 معرفی کتاب فیلیکس یعنی خوشبختی 

 10 میان خبرها و گزارشها از 

 12 پیش بسوی برگزاری باشکوه اول ماه مه 

 12 بار بیکاری بحران فاجعه

 12 کنکور در خدمت جنگ 
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 پیشگام،فهرست مطالب 

 نشریه سازمان جوانان فدایی خلق ایران )اکثریت( 

 1365، اول اردیبهشت 10شماره 
 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 1 آموزش کشور در خطر انهدام

 1 مرگ بر جنگ 

 1 اعتصاب انترنهای دانشگاه تبریز 

 2 انترناسیونال سرود وحدت زحمتکشان 

 سازمان جوانان فدایی خلق ایران )اکثریت( اعالمیه کمیته مرکزی 

 تر سازیم! پرچم جنبش انقالبی دانشجویی را برافراشته 

3 

پلیسی گزینش دانشجو و سهمیه نهادهای ارتجاع    –جوانان مبارز! علیه ضوابط ارتجاعی  

 مبارزه کنید! 

3 

 ماه مه  اعالمیه کمیته مرکزی سازمان جوانان فدایی خلق ایران )اکثریت( بمناسبت اول

 فرخنده باد جشن بزرگ کارگران  

4 

 4 کارگران مبارز! متشکل شوید، به اخراجهای خودسر انه پایان دهید! 

 5 ها باز هم درباره تبلیغ شفاهی در میان توده

 6 از میان خبرها و گزارشها 

 مصاحبه با فرید احمد مزدک دبیر اول س. د. ج. ا

 انقالب و ساختمان جامعه نوین جوانان افغانستان در دفاع از  

8 

 8 روستازادگان در چنگال فقر و تباهی

 به مناسبت سالگرد شهادت خسرو روزبه 

 که رنگ گل سرخ از خون اوست 

8 
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 پیشگام،فهرست مطالب 

 نشریه سازمان جوانان فدایی خلق ایران )اکثریت( 

 1365، اول خرداد 11شماره 
 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 1 تابستان، جوانان و وظایف ما 

 1 بحران رژیم، نارضایتی مردم

 1 تاخت و تاز ارتجاع در دانشگاه 

 خرداد )اول ژوئن( روز جهانی کودک  11بمناسبت 

 کودکان در جهنم خمینی 

1 

 المللی جنبش کودکان و نوجوانان را بشناسیمکمیته بین

 بگذار همیشه خورشید بدرخشد  

3 

 5 گروههای تئاتر جوانان 

پلیسی   معیارهای  علیه  مبارز!  سهمیه    –جوانان  علیه  دانشجو،  گزینش  ارتجاعی 

 نهادهای ارتجاع اعتراض کنید 

5 

آموزان، کارگران و روستاییان جوان  مبارزات سربازان، دانشجویان، دانشجوانان مبارز! اخبار 

محیطگزارش از  افشاگرانه  خبرهای  و  برای  ها  را  جوانان  تحصیل  و  کار  زندگی،  های 

 "پیشگام" بفرستید 

5 

 6 از میان خبرها و گزارشها 

 7 تعرضی دیگر علیه مدارس ارامنه

 8 مکزیک میعادگاه فوتبال جهان 

 8 هاتشدید فعالیت انقالبی در جبهه

 8 اردوگاه برای اسارت زنان 
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 پیشگام،فهرست مطالب 

 نشریه سازمان جوانان فدایی خلق ایران )اکثریت( 

 1365، اول تیر 12شماره 
 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 1 نفیر شوم جنگ و قتل عام جوانان 

 1 احیای مدارس خصوصی 

 1 کنند جوانان جهان رژیم خمینی را محکوم می

 3 مدارس در سالی که گذشت

 4 مبارزات دانشجویان تبریز اخباری از 

 اطالعیه کمیته مرکزی سازمان جوانان پیشگام ایران درباره: 

 تغییر نام سازمان جوانان فدایی خلق ایران )اکثریت( به سازمان جوانان پیشگام ایران 

5 

 : اعالمیه کمیته مرکزی سازمان جوانان پیشگام ایران 

 جلوی کشتار دانشجویان را بگیریم!  

6 

 7 چگونه تیم فوتبال تشکیل دادیم؟ 

 کارنامه رژیم در آموزش و پرورش

 های جنگ آموز در جبهههزار دانش 100 

7 

 7 تعطیل مدارس روستایی

 8 از میان خبرها و گزارشها 

 مصاحبه با معاون فدراسیون جهانی جوانان دمکرات 

 ما با جوانان ایران همراهیم  

10 

سالگرد شهادت رفیق حمید اشرف رهبر برجسته فداییان خلق، روز  به مناسبت دهمین  

 شهیدان سازمان فداییان خلق 

 از زندگی و مبارزه حمید اشرف بیاموزیم  

10 

 10 خوان کنکور هفت 
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 پیشگام،فهرست مطالب 

 نشریه سازمان جوانان فدایی خلق ایران )اکثریت( 

 1365، اول مرداد 13شماره 
 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 1 سالح رزم جوانان 

 1 آوران مرگ در دانشگاهپیام 

 1 خواهی حکومت باچ 

 3 مروری بر یکسال تالشهای ارتجاع و مبارزات دانشجویان 

 4 بیداد 

 4 توجه بیکاران! قابل 

 5 ها و تجارب "پخش" شیوه

 6 از میان خبرها و گزارشها 

 8 بیاد رفیق میثمی 

 8 بازیهای "حسن نیت"

 8 خطری جدی برای آموزش پزشکی 
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 پیشگام،فهرست مطالب 

 نشریه سازمان جوانان فدایی خلق ایران )اکثریت( 

 1365، اول دی 18شماره 
 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 1 مرگ بر خمینی، درود بر فدایی 

 1 به دفاع از زندانیان سیاسی برخیزیم! 

 1 همدستی خمینی و ریگان را افشاء کنیم 

 2 بزرگ و کشتار صدها هزار تن آماده میشود جوانان! خمینی برای تهاجم 

بمناسبت   ورزشکاران  به  ایران  پیشگام  جوانان  مرکزی سازمان  کمیته  روز    12پیام  دی، 

 ورزش:

 نابود باد بساط ارتجاع و اختناق در محیطهای ورزشی 

3 

 3 علیه جنگ به پیش! 

 4 درصد "مردود اخالقی"!  25

 4 پیروزی بزرگ دانشجویان فرانسه 

 4 کریم کشاورز درگذشت

 4 شوروی فاتح المپیاد شطرنج 

 رهنمود به واحدهای قطع ارتباط پیشگام: 

 تهاجم دشمن را درهم شکنیم!  

5 

 6 از میان خبرها و گزارشها 

 6 آموز پیشگاماز نامۀ یک دانش

ترقی دانشجویی  سازمانهای  مشترک  و بیانیه  عراق  ترکیه،  ایران،  کشورهای  خواه 

 پاکستان 

7 

 8 در تدارک شانزدهمین سالگرد بنیانگذاری سازمان فدائیان خلق ایران )اکثریت(

 المللی دانشجویان: شرکت سازمان دانشجویان پیشگام ایران در اجالس اتحادیه بین

 مبارزه برای جهان بدون جنگ  

8 

 8 شادباش سال نو مسیحی 

 8 زدگان جنوب بشتابیم به یاری سیل
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 پیشگام،فهرست مطالب 

 نشریه سازمان جوانان فدایی خلق ایران )اکثریت( 

 1366، اول مرداد 25شماره 
 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 به مناسبت سومین سال انتشار : 

 سخنی با رفقای جوان  

1 

 1 تشدید بحران و کشاکش در رژیم 

 1 تشنج در خلیج فارس به سود کیست؟ 

 1 کمرشکن تحصیل شهریه و مخارج 

پس از اعتصاب قهرمانانه زندانیان سیاسی زندانهای اوین و گوهردشت در اردیبهشت ماه  

کینه عملیات  رژیم  جالدان  انتقام امسال،  و  را  توزانه  خلق  قهرمان  فرزندان  علیه  جویانه 

کرده مبارزین  تشدید  جان  نجات  برای  مبارزه  است.  خطر  در  سیاسی  زندانیان  جان  اند. 

 را با همه قوا گسترش دهید.اسیر 

1 

 3 دانشگاه در قبضه وابستگان رژیم

 3 های رژیمبحران ورزش، عوامفریبی

 4 اعتصاب در دانشگاه تبریز 

 4 فاجعه فرهنگی 

 4 اردوی شکار قربانی 

 4 از نبرد پیشگام

 ضمیمه جوانان افغانستان در راه تحقق مشی آشتی ملی

 5 اعتراضپانکیسم انحطاط یا 

 6 خواهند بجنگند آنها نمی

 به استقبال هفتادمین سالگرد انقالب کبیر اکتبر:

 آموزش در اتحاد شوروی  

8 

 8 کنفرانس جوانان و دانشجویان آسیا و اقیانوسیه

 8 کره جنوبی و اعتراضات دانشجویی 

 8 المللی دانشجویان مین کنگره اتحادیه بین15پیش بسوی  
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 پیشگام،فهرست مطالب 

 نشریه سازمان جوانان فدایی خلق ایران )اکثریت( 

 1366، اول دی 30شماره 
 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 1 گامی مهم در جهت خلع سالح

 اعالمیه کمیته مرکزی سازمان جوانان پیشگام ایران به مناسبت روز ورزش:

 زه کنیم! برای اصالحات دموکراتیک در دستگاه ورزش مبار 

1 

 1 انداز آتی تحوالت جنگ و چشم

 1 زنده است نامت هماره در میان خلق 

 3 منتظری هم هشدار میدهد! 

 3 ها افت تحصیلی دانشگاه

 4 مین سالگرد تشکیل "گارد جوان" 45

 4 آفتاب سرخ شرق 

 5 کفگیر به ته دیگ رسیده است 

 5 آیند چگونه به شکار می

 6 ورزشکاران درد دلهای 

 6 پیروزی قهرمان شطرنج جهان 

 6 عراق –نمایش صلح در مسابقه ایران 

 7 جوانان ترکمن آتش زیر خاکستر 

 8 مسائل و مشکالت جوانان ارامنه 

 8 شود فلسطین تسلیم نمی

 8 سال نو میالدی خجسته باد! 
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 پیشگام،فهرست مطالب 

 )اکثریت( نشریه سازمان جوانان فدایی خلق ایران 

 1366، اسفند 32شماره 
 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 1 انتخابات مجلس سوم را تحریم کنیم! 

 1 المللی زن گرامی باد مارس روز بین 8

 1 جنگ بس است

 1 پیکارجویی زندانیان سیاسی را در همه جا بگستریم بانگ  

 3 طرح نظام نوین آموزشی 

 3 کودکان در زیر لگام دیکتاتورها 

 4 ذبح شرعی قانون کار در شورای نگهبان 

 4 گام حقیرانه برای شرکت در المپیک 

 5 نویس بزرگ آلمان برتولت برشت مین زادروز شاعر، کارگردان و نمایشنامه90

 5 ستایش آموختن در 

 6 از میان خبرها و گزارشها 

 6 برای دختران ممنوع! 

 7 دختران در رژیم آخوندها 

 مصاحبه پیشگام با رهبران "آکوئی" اتحادیه عمومی دانشجویان السالوادور: 

 جنبش هر روز نیرومندتر میشود  

8 

 8 افغانستان: امیدهای تازه 

 8 پیروز باد قیام خلق فلسطین 
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