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 ، تحلیل هفتگیفهرست مطالب 

 اکثریت  –سازمان فدائیان خلق ایران 

 1361سال   ،30تا   1های شماره 

 

ایرانتحلیل   توقیف نشریه کار در سال    (اکثریت)  هفتگی سازمان فداییان خلق  از  منتشر   1361پس 

نسخهمی  "جمعشد.  یک  دارم  دست  در  که  این  آوری"ای  هواداران  توسط  کتابی  صورت  به  که  ست 

است شده  تنظیم  و  تهیه  کشور  از  خارج  در  شماره  سازمان  می   30تا    1های  و  دربر  از را  گیرد. 

 مطلبی آورده نشده است.  26و  12 ،11های شماره

انتشار  متاس تاریخ  بدون  آن  در  مندرج  موضوعات  و  شده  تنظیم  موضوعی  صورت  به  نسخه  این  فانه 

 هستند و در زیر هر مظلب تنها شماره تحلیل هفتگی نوشته شده است.

 تنظیم شده است.  ی نشریهاساس شماره  شود برگذاشته می  شماآنچه که در اختیار 
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 اکثریت،  – فدائیان خلق ایران، سازمان  تحلیل هفتگیفهرست مطالب 

 1361سال  ،1شماره 

 لینک به فایل 

 عنوان

 های نوروزی  نگاهی به گفتار و پیام 

 چهارمین سال جمهوری اسالمی 

 های بزرگ "عملیات فتح"پیروزی

تلگرام تبریک به حضور محترم رهبر انقالب و بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران امام خمینی به مناسبت 

 های جنگ تحمیلی های افتخارآمیز رزمندگان جبههپیروزی

 المللی و ضرورت حیاتی حفظ مصالح انقالب گسترش روابط بین

 ضدکمونیسم رودی در منجالب  هلیل –گر کشتگر باند توطئه

 

  

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-08/fadaiian-aksariiat-tahlile-haftegi-01.pdf


3 

 

 اکثریت،   – ، سازمان فدائیان خلق ایرانتحلیل هفتگیفهرست مطالب 

 1361سال ، 2شماره 

 لینک به فایل 

 عنوان

 محدوده قانون فعالیت کنند های سیاسی قانونی مجازند در وزیر کشور: گروه

 ای که باید از آن آموخت زاده در نقش رهبری کودتا: تجربهقطب 

 نگری و خودکامگی" مداری در برابر تنگدر پایان مهلت فرمان عفو امام: "بلندنظری و قانون

 وزیر امور خارجه یمن دمکراتیک: "پیروزی شما پیروزی ماست"

 یابد گران صهیونیست گسترش میمبارزات مردم فلسطین علیه اشغال

 

  

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-08/fadaiian-aksariiat-tahlile-haftegi-02.pdf
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 اکثریت،   – ، سازمان فدائیان خلق ایرانتحلیل هفتگیفهرست مطالب 

 1361، سال 3شماره 

 لینک به فایل 

 عنوان

 المقدس! پیروز باد عملیات شکوهمند بیت

 دفع تجاوز همچنان مساله اصلی است.

 خلع شریعتمداری از مرجعیت، شکست بزرگ امریکا 

 براندازی بزرگ مالکی با همه توان در راه 

 با نابودی بزرگ مالکی، خوانین مزدور امریکا را خلع سالح کنید! 

 رئیس جمهور در دیدار با نخست وزیر جمهوری دمکراتیک خلق کره: 

 کنیم."ای وارد شود ما آنرا پیروزی برای خود محسوب می"در هر جا به امپریالیسم ضربه

 همبستگی جهانی کارگران زنده باد اول ماه مه، روز 

 تصویب کلیات قانون مالک و مستاجر، امتیازی برای مستکبران 

 گون استرفیقان ما اللهسنگرهای مقدم نبرد با تجاوزگران از خون 

 جنبش صلح و کنگره دهلی 

 اشغال صحرای سینا توسط نیروهای نظامی تحت فرماندهی امریکا میوه تلخ قرارداد ننگین کمپ دیوید 

 

  

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-08/fadaiian-aksariiat-tahlile-haftegi-03.pdf
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 اکثریت،   – ، سازمان فدائیان خلق ایرانتحلیل هفتگیفهرست مطالب 

 1361، سال 4شماره 

 لینک به فایل 

 عنوان

 کند! تالش میامپریالیسم امریکا برای ادامه و گسترش جنگ ایران و عراق 

 گون است.سنگرهای مقدم نبرد با تجاوزگران از خون رفیقان ما الله

 کایی باند رجوی یجویی کور، آخرین حربه تروریسم امرانتقام 

 شکنی همچنان سنگر نیرومند ضدانقالب است.قانون

علمی   سوسیالیسم  اصیل  پیروان  سیاسی  فعالیت  آزادی  زمینه  در  خمینی  امام    21  –تاکیدات 

 60اردیبهشت 

ان ترور  در  قگسترش  آنها  اضمحالل  و  زبونی  نشانه  کومله،  و  قاسملو  ضدانقالبی  باند  توسط  البیون 

 کردستان است.

 قانون اساسی  44ملی شدن بازرگانی خارجی، آغازی برای اجرای اصل 

 جنوب لبنان در معرض حمله گسترده اسرائیل 
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 اکثریت،   – ، سازمان فدائیان خلق ایرانتحلیل هفتگیفهرست مطالب 

 1361، سال 5شماره 

 لینک به فایل 

 عنوان

 شکند.نیروی متحد خلق تجاوز امریکایی رژیم صدام را درهم می

 حصور رهبر انقالب و بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران امام خمینی 

 مسلح انقالب سپاه پاسداران بازوی 

 کنند تا "مرگ بر امریکا" فراموش شود.حجاب" را طرح می"مرگ بر بی

 حل پیشنهادی جمهوری اسالمی برای مشکل مسکن قانون مالک و مستاجر زمان "طاغوت" راه

 ترور رفیق طه پارسا، جنایت تازه باند قاسملو و کومله 

 ریگان در مقابله با جنبش صلح

 تازد!نیرومند و پرتوان به پیش میجنبش صلح،  

 

  

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-08/fadaiian-aksariiat-tahlile-haftegi-05.pdf
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 اکثریت،   – ، سازمان فدائیان خلق ایرانتحلیل هفتگیفهرست مطالب 

 1361، سال 6شماره 

 لینک به فایل 

 عنوان

 سازمجلس آبستن مبارزه حاد و سرنوشت

 شود.آزادی فعالیت سیاسی احزاب و سازمانهای مدافع انقالب همچنان در عمل نادیده گرفته می

 قانون کار  33وزارت کار جمهوری اسالمی ایران از مادۀ توجیه گستاخانه 

 گون است.سنگرهای مقدم نبرد با تجاوزکاران از خون رفیقان ما الله

 بحران جزایر مالوساس )فالکلند(، نمایشی از تضادهای حاد درون امپریالیسم 

 اثرات جنگ تجاوزکارانه رژیم صدام در جامعه عراق
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 اکثریت،   – ، سازمان فدائیان خلق ایرانتحلیل هفتگیفهرست مطالب 

 1361، سال 7شماره 

 لینک به فایل 

 عنوان

حمله جنایتکارانه رژیم صهیونیستی اسرائیل به جنوب لبنان اجرای قسمتی از نقشه امپریالیسم برای  

 بخش پیروزمند در منطقه شکستن مجموع جنبش رهایی

 ها را آباد کنیم.هم ویرانههمه با 

 دشمنان انقالب، امپریالیسم امریکا و رژیم صهیونیستی اسرائیل است، علیه آنها متحد شویم

 های دهها میلیونی انقالبی توقع و انتظار دارند...توده

 سالروز جهاد سازندگی 

 انقالب باید از هنر مردمی و انقالبی بهره گیرد.

 یابد.پرتوان و نیرومند گسترش میدامنه جنبش صلح 

جنگ و  تجاوزگرانه  هفت تشدید سیاستهای  گردهمایی سران  و  ناتو  اجالس  در  امپریالیستی  طلبانه 

 داریکشور صنعتی سرمایه

تجاوزگرانه   سیاستهای  با  مقابله  و  صلح  از  دفاع  در  مهم  گامی  غیرمتعهدها"  "جنبش  کنفرانس 

 امپریالیسم 

 

  

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-08/fadaiian-aksariiat-tahlile-haftegi-07.pdf
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 اکثریت،   –تحلیل هفتگی، سازمان فدائیان خلق ایران فهرست مطالب 

 1361، سال 8شماره 

 لینک به فایل 

 عنوان

 جبهه اصلی، جبهه جنگ برای دفع تجاوز امریکایی صدام است.

 هدف و پیامد آن  –فاجعه هفتم تیر 

 صدایی که در مجلس انعکاسی نیافت

 عضویت ایران در جبهه پایداری، نیاز جدی انقالب ماست.

نیروهای   و  کشورها  همۀ  خواست  و  ما  انقالب  جدی  نیاز  پایداری  جبهه  به  ما  کشور  پیوستن 

 ضدامپریالیست منطقه است. 

 بلندپایه لیبیایی از کشور ما پیرامون دیدار دوستانه هیات 

 به مطالبات برحق کارگران باید پاسخ مثبت داد 

 ثبت نام و ادامه تحصیل دانشجویان همچنان دچار موانع مصنوعی جدی است.

 فروزان باد خاطره شهیدان سازمان 

دومین اجالس ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد بخاطر خلع سالح کوششی بزرگ در راه حفظ 

 جهانی  صلح

 جبهه جهانی ضدامپریالیستی یکپارچه در کنار مردم لبنان و فلسطین ایستاده است

 

  

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-08/fadaiian-aksariiat-tahlile-haftegi-08.pdf
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 اکثریت،   –تحلیل هفتگی، سازمان فدائیان خلق ایران فهرست مطالب 

 1361سال  9شماره 

 لینک به فایل 

 عنوان

 خطر امریکا کاهش نیافته، شدت گرفته است! 

 تر در مبارزه انقالبی بدل کنیم.هللا صدوقی را به عزمی راسخاندوه ناشی از شهادت آیت

 جنایتکارانه آمریکا و "سیا" است که شخصیتهای موثر پیرو خط امام را از صحنه خارج کنند! این "خط" 

 حضور ارجمند رهبر انقالب و بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران امام خمینی 

 االسالم محمدعلی صدوقی نماینده محترم مجلس شورای اسالمی جناب آقای حجت

 زحمتکش انتظارات و مبارزات دهقانان 

و  استقالل  سمت  در  پیروزمندانه  پیشروی  ضامن  سوسیالیستی  کشورهای  با  همکاری  گسترش 

 شکوفایی اقتصادی کشورمان است.

نامه سرگشاده حزب توده ایران به مقامات مسئول جمهوری اسالمی ایران سندی که دارای اهمیت  

 تاریخی است

دائیان خلق ایران )اکثریت( بیانگر سطح عالی کمیته مرکزی سازمان ف  1361خرداد    27تصمیمات مهم  

 وحدت ایدئولوژیک، سیاسی و سازمانی سازمان ما 

 در معرفی رفیق فرخ نگهدار دبیر اول کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران )اکثریت( 

 42خرداد  15گرامی باد خاطره 

 خرداد شرکت کنیم  15در راهپیمایی 

 یابد کشورهای امپریالیستی گسترش میپیکار طبقاتی در 

 شودامپریالیسم امریکا بیش از پیش منزوی می

 ای از تشدید بحران در سیاست داخلی و خارجی امپریالیسم امریکا استعفای هیگ: جلوه

 

  

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-08/fadaiian-aksariiat-tahlile-haftegi-09.pdf
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 اکثریت،   –تحلیل هفتگی، سازمان فدائیان خلق ایران فهرست مطالب 

 1361سال  13شماره 

 لینک به فایل 

 عنوان

 تاریخ انقالب مشروطیت آموختنی است.

 وظیفه مبرم وزارت بازرگانی –توزیع عادالنه کاال 

 رد.توان از غارتگری سرمایه بزرگ تجاری جلوگیری کفقط با مجازات نمی

 روند بازگشایی دانشگاهها و سرنوشت هزاران دانشجو همچنان در بوتۀ ابهام است! 

 اکنون دیگر اجرای صحیح قانون اراضی شهری مطرح است.

چیت رهنمای  رضا  "فرشاد  مقدم رفقا  "مجید  "فیروز ساز"،  ابراهیمی"،  "نادر  کاشفی"،  "کاوه  نژاد"، 

 خانی" هم به خیل شهدا پیوستند.

 اند.بستصهیونیستی در تالش برای خروج از بن –تجاوزگران امریکایی 

 

  

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-08/fadaiian-aksariiat-tahlile-haftegi-13.pdf


12 

 

 اکثریت،   –تحلیل هفتگی، سازمان فدائیان خلق ایران فهرست مطالب 

 1361سال  14شماره 

 لینک به فایل 

 عنوان

 "گره اصالحات ارضی"

 های کارگری بسود کیست؟متالشی کردن تشکل

 

  

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-08/fadaiian-aksariiat-tahlile-haftegi-14.pdf


13 

 

 اکثریت،   –تحلیل هفتگی، سازمان فدائیان خلق ایران فهرست مطالب 

 1361سال  15شماره 

 لینک به فایل 

 عنوان

 شکست سیاسی صدام

 ضدانقالبی تقویت کنیم.با تمام نیرو خط امام را در مبارزه علیه جریان  

 تاریخ پندآموز است.

 ای در سیاست خارجی سفر رئیس مجلس به هند، تحرک نویدبخش تازه

 حقوق حقه کارگران همچنان در فشار سیاست کارگرستیزی وزارت کار است.

 برای غلبه بر بیسوادی باید مردم را بسیج کرد!

 طوفان درو کند کارد تا رژیم صهیونیستی اسرائیل تخم کین می

 پیرامون دیدار اخیر نخست وزیر هند از آمریکا 

 

  

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-08/fadaiian-aksariiat-tahlile-haftegi-15.pdf


14 

 

 اکثریت،   –تحلیل هفتگی، سازمان فدائیان خلق ایران فهرست مطالب 

 1361سال  16شماره 

 لینک به فایل 

 عنوان

 ها، خط امام را در انقالب تقویت کنیمدر نبرد خط

 در راه همکاری با "متحدین طبیعی" 

 قانون کار جدید باید منطبق با نص و روح قانون اساسی تدوین شود 

 های این ملت هستند."امام: "این جوانها را مایوس نکنید اینها سرمایه

نشده پیروز  لبنان  جنگ  در  آمریکا  امپریالیسم  و  اسرائیل  صهیونیستی  شکست  رژیم  برعکس  اند، 

 اند.خورده

 یابد بخش مردم سومالی گسترش مینبرد رهایی

 پیرامون "اجالس ویژه کمیته اقیانوس هند" در ژنو 

 

  

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-08/fadaiian-aksariiat-tahlile-haftegi-16.pdf
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 اکثریت،   –تحلیل هفتگی، سازمان فدائیان خلق ایران رست مطالب فه

 1361سال  17شماره 

 لینک به فایل 

 عنوان

 پیرامون آنچه که در تحلیل دفتر سیاسی حزب جمهوری اسالمی عنوان شد.

 توطئه امریکا برای فرسایش نیروهای انقالب ایران در جنگ تحمیلی همچنان جدی است.

 ادامه مبارزه بسوی اهداف انقالب است. –گذاری به خاطره شهیدان انقالب  گترین ارج بزر

 باید مقاومت ضدانقالب را قاطعانه درهم شکست.

 حکم امام بر ضرورت رفع نابسامانیها در کردستان تاکید دارد 

 روشنگری انقالبی پیروان اصیل خط امام، پیرامون خط کارگر ستیزان 

نیز به خیل  رفقا:   "بیژن صفرپور"، "حسن دهقان دوخت"، مصطفی اسدی شاد"، "محمد محمدنژاد" 

 شهدای سازمان فدائیان خلق ایران )اکثریت( پیوستند.

 گرامی باد خاطره شهدای سازمان در جنگ تحمیلی 

 امریکا و اسرائیل در راه ادامه تجاوز... بسوی شکست

 خارجه کشورهای اسالمی پیرامون سیزدهمین اجالس وزیران  
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 اکثریت،   –تحلیل هفتگی، سازمان فدائیان خلق ایران فهرست مطالب 

 1361سال  18شماره 

 لینک به فایل 

 عنوان

 گذاران مزدور امریکا چیست؟هدف جنایات فجیع بمب

 بندی انقالب و ضدانقالب تبدیل شود.ها در جامعه باید به صفبندیهمه صف

 تروریسم اقتصادی 

 تروریسم اداری 

 بندی انقالب و ضدانقالب صف 

 یک سیلی به بزرگ مالکان   –لعظمی منتظری هللاحکم آیت

 عربستان سعودی، پایگاه آمریکا در منطقه

 تهاجم خط کارگرستیز در وزارت کار ادامه دارد.

 وظیفه خود را نسبت به انقالب ادا خواهیم کرد

 سی همه مردم جهان استمبارزه در راه صلح وظیفه مقدم و اسا

شکوهمند   خاطره  بزرگداشت  اطالعیه  17در  این  شهریور،  در  یافت،  انتشار  سازمان  سوی  از  ای 

 اطالعیه آمده است: 

راهپیمایی   در  با شرکت  اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  دعوت ستاد  به  را    17بنا  خود  صفوف  شهریور 

 تر سازیم.تحت رهبری امام خمینی فشرده

 رزمند ا پیروزی نهایی علیه امریکا و رژیم صهیونیستی میمردم فلسطین ت

 "کمیسیون مشترک پاکستان و آمریکا" 

 دیدار هیات بلندپایه شوروی از سوریه
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 اکثریت،   –تحلیل هفتگی، سازمان فدائیان خلق ایران فهرست مطالب 

 1361سال  19شماره 

 لینک به فایل 

 عنوان

 خط امام در راه اجرای اصل مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود 

 ناراضی کردن مردم از انقالب و جمهوری اسالمی حربه مهم ضدانقالب 

 جنگ، توطئه اصلی است.توطئه فرسایشی کردن 

 مومن به انقالب  محروم کردن انقالب از نیروهای متخصص

 اهمیت درپیش گرفتن راه صحیح شکوفایی اقتصاد و رسیدن به استقالل اقتصادی 

 رویه و خودسرانه زیان اقدامات افراطی، بی

 تراشان خواهد شکستبا تسریع در انجام اصالحات بنیادین کمر ناراضی

 کند زاده خط امام را تقویت میآگاهی بیشتر مردم از محاکمه قطب 

ها و حقوق اعتنایی به ضرورت تضمین آزادیافکنی و انحصارطلبی، نقش مخرب بیقانونی، تفرقه بی

 قانونی مردم

 گردهمایی سران کشورهای عرب در فاس 

 تاملی کوتاه در تناقضی بزرگ

 علیه مردم کامبوج محکوم به شکست است های مشترک امریکا و چین توطئه

 رودنبرد رهائیبخش مردم السالوادور همچنان پپیش می

 پیرامون کنگره دوازدهم حزب کمونیست چین 
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 اکثریت،   –تحلیل هفتگی، سازمان فدائیان خلق ایران فهرست مطالب 

 1361سال  20شماره 

 لینک به فایل 

 عنوان

 هفته سالگرد جنگ 

 زاده عبرت شود"برای اینکه "قطب

 دهد.ای نشان میخط امام در مساله ارضی از خود تحرک تازه

 تامین اجتماعی خواست محرومان است.

 های آمریکا و رژیم صهیونیست برای ادامۀ تجاوز در لبنان توطئه

ها در لبنان نفرت و انزجار جهانیان از صهیونیسم و امپریالیسم را باز  تکرار فاجعه قتل عام فلسطینی

 کند هم تشدید می

 پیام لئونید برژنف به یاسر عرفات 

 دیدار رهبر یمن دمکراتیک از اتحاد شوروی 

 ه رهبر لیبی از کشورهای سوسیالیستی دیدار دوستان
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 اکثریت،   –تحلیل هفتگی، سازمان فدائیان خلق ایران فهرست مطالب 

 1361سال  21شماره 

 لینک به فایل 

 عنوان

 های محروم را از خط ضدامپریالیستی و مردمی امام تقویت کنیم پشتیبانی فعال توده

 صنفی طبقه کارگر ایران  –بلوغ آگاهی سیاسی 

 کار  نقش خط کارگرستیز در وزارت 

 بمناسبت سال تحصیلی جدید 

 سخنی با رفقا 

 کنند خلقهای سراسر جهان جنایات امپریالیسم امریکا و رژیم صهیونیستی اسرائیل را محکوم می

 یابد های دولت تاچر گسترش میجنبش اعتراضی علیه سیاست

 پیرامون دیدار خانم گاندی از اتحاد شوروی 
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 اکثریت،   –تحلیل هفتگی، سازمان فدائیان خلق ایران فهرست مطالب 

 1361سال  22شماره 

 لینک به فایل 

 عنوان

 ای با جنایات مزدوران امریکا راههای مقابله ریشه

 شورای نگهبان باز هم مخالفت اکثریت 

 بازگشایی دانشگاهها نیاز فوری انقالب است 

 رفقا و دوستان عزیز! 

 چهل و یکمین سالروز تاسیس حزب توده ایران مبارک باد 

 گرامی باد خاطره شهدای سازمان در جنگ تحمیلی 

 گیرد بحران در اسرائیل باال می

 بحران در آلمان فدرال 
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 اکثریت،   –تحلیل هفتگی، سازمان فدائیان خلق ایران فهرست مطالب 

 1361سال  23شماره 

 لینک به فایل 

 عنوان

 های امیدبخش گیریجنگ و موضع

 های مذبوحانه نهضت آزادی تالش

 آغازی مثبتمجلس با 

 نشینی درصد عقب 50طرح جدید برنج:  

 رئیس جمهور: "هر کشوری با امپریالیسم امریکا مبارزه کند دوست ما خواهد بود" 

مدافع سرمایه کارگرستیز  خط  آن،  با  امام  اصیل خط  مدافعان  پیوند  و  کارگران  را  مبارزه متشکل  داری 

 دهدشکست می

 گیردسیل هم از محرومان قربانی می

 افکنانه امپریالیسم در لبنان های تفرقه توطئه

 های مسئوالنه اتحاد شوروی و ویتنام برای عادی ساختن مناسبات با جمهوری خلق چین تالش
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 اکثریت،   –تحلیل هفتگی، سازمان فدائیان خلق ایران فهرست مطالب 

 1361سال  24شماره 

 لینک به فایل 

 عنوان

 ایستد" امام خمینی: "ملت ایران در مقابل امریکا می

 مانور نظامی امریکا در منطقه خلیج فارس و اقیانوس هند 

 "نهضت آزادی" مجری سیاست امریکا 

 جنایتکارانه امام جمعه باختران ترور 

 هایی از محتوای قانون کار پیشنهادی آقای وزیر کار گوشه

 های مهم انقالب و شکوفایی کشور استبازگشایی دانشگاهها از نیازمندی

 پیرامون تشکیل شورای مرکزی ائمه جمعه

 های ارتجاع بسرکردگی امریکا در منطقهتشدید توطئه

 وزیران خارجه کشورهای غیرمتعهد گردهمایی 

 رودها به سوی سازندگی پیش میلهستان در راه رفع دشواری
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 اکثریت،   –تحلیل هفتگی، سازمان فدائیان خلق ایران فهرست مطالب 

 1361سال  25شماره 

 لینک به فایل 

 عنوان

 خط امام را در کردستان بیش از پیش تقویت کنیم.

 گیرد.ها" در عرصه اقتصادی شدت مینبرد "خط

 ها" الیحه مالیات و نبرد "خط

 فعالیت سیاسی احزاب مدافع انقالب در زمینه آزادی 

 دیگر عذری برای تعلیق بند "ج" و "د" نیست

 دیدار هیئت نمایندگی ترکیه از ایران.

 توسعه مناسبات با جمهوری دموکراتیک کره 

 دو خبر مهم 

 امپریالیسم در بحران 

 بخش در آمریکای التین گسترش فزاینده نبرد رهایی
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 اکثریت،   –تحلیل هفتگی، سازمان فدائیان خلق ایران فهرست مطالب 

 1361سال  27شماره 

 لینک به فایل 

 عنوان

 رهنمود مهم امام

 "روستایی باید صاحب زمین شود" 

 آبان  13مراسم شکوهمند 

 وزیر مسکن رای اعتماد گرفت

 توزیع عادالنه آب نظر اکثریت فقهای شورای نگهبان درباره طرح  

 درباره اجالس هیات رئیسه "شورای جهانی صلح"

 های امپریالیسم امریکا علیه کامبوج ادامه دارد توطئه

 به مناسبت سالروز انقالب کبیر سوسیالیستی اکتبر 
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 اکثریت،   –تحلیل هفتگی، سازمان فدائیان خلق ایران فهرست مطالب 

 1361سال  28شماره 

 لینک به فایل 

 عنوان

 های نظامی پیروزی

 جمهوری اسالمی ایران نظام تعدد احزاب است""نظام 

 پیشنهاد رئیس جمهور ایران به رئیس جنبش غیرمتعهدها

 مطبوعاتی های در کنفرانس

 کنند کارگران از حقوق حقه خود دفاع می

 ترمیم کابینه 

 ای مجلس انتخابات میاندوره

 درباره درگذشت لئونید برژنف بزرگترین شخصیت سیاسی عصر ما

 سال پس از کودتا  9شیلی 

شوروی  یوری آندروپوف به اتفاق آرای کمیته مرکزی به مقام دبیرکلی حزب کمونیست اتحاد جماهیر  

 سوسیالیستی برگزیده شد 

 زندگینامه یوری آندروپوف دبیرکل حزب کمونیست اتحاد شوروی 

 واکنش جهانی درگذشت برژنف 
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 اکثریت،   –تحلیل هفتگی، سازمان فدائیان خلق ایران فهرست مطالب 

 1361سال  29شماره 

 لینک به فایل 

 عنوان

 امام: "پیروزی ما با این است که همه با هم باشیم"

 در زمینه معنای شعار "نه شرقی ،نه غربی" و مناسبات با اتحاد شوروی 

 در "میدان اقتصادی"

 زمینه فعالیت احزاب و سازمانهای سیاسی در 

 تحقق یابد اصالحات بنیادین ارضی، آرزویی که باید  

 شورای مرکزی خانه کارگر تهران: "بهتر است وزارت کار طرح خودش را پس بگیرد" 

 امپریالیسم امریکا بار دیگر در سیاست "تحریم" اتحاد شوروی شکست خورد

 لح در افغانستان المللی هواداران صگردهمایی بین
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 اکثریت،   –تحلیل هفتگی، سازمان فدائیان خلق ایران فهرست مطالب 

 1361سال  30شماره 

 لینک به فایل 

 عنوان

 های امریکا علیه انقالب و جمهوری اسالمی ایران ادامه دارد...توطئه

 باز هم پیرامون شعار "نه غربی ،نه شرقی" 

 فظ و تحکیم استقالل ماستدولتی کردن بازرگانی خارجی اهرمی برای ح

 روشنگری انقالبی پیرامون مسائل کارگری وظیفه عاجل ماست

 "هفته بسیج" را بزرگ بداریم 

 شورای مرکزی ساف "طرح" ریگان را رد کرد 

 های جدید مردم در یونان پیروزی
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