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 ریگای گل، مطالب فهرست 

 شاخه کردستان  -سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

 1365 بهمن، 49تا  1361 آذر،  1 هایشماره 

 1366، دور دوم، بهمن 29و شماره 
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 ریگای گل، فهرست مطالب 
 شاخه کردستان -سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

 1361 آذر، 1شماره 

 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 1 سرمقاله: مجلس خبرگان تدبیری برای تثبیت رژیم

 3 لگهسخنی بمناسبت انتشار مجدد ریگای

 5 ضرورتهای مخفی مقاومت، یک تشکیل کمیته

 7 شاخه کردستان  1361ماه کنندگان در کنفرانس آبانبیانیه شرکت

 9 آذز روز دانشجو   16گرامی باد  

 11 خاطرات یک رفیق پس از فرار از زندان 

 13 افشای سندی از جنایات رژیم در زندانها 

 15 زنده باد انقالب فلسطین 

فدائی   خلق  دالور  فرزندان  انقالبی،  افسران  فرمانده  یاد  و  بهروزنیا،  بهروز  رفیق  شهید، 

برای  نظامی حزب دمکرات کردتسان ایران احمد جاویدفر )کاک هه با تداوم مبارزه  ژار( را 

 سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی و برقراری جمهوری دمکراتیک خلق گرامی میداریم

31 

 36 کمکهای مالی دریافت شده

 40 فدائی عملیات جسورانه پیشمرگان قهرمان 

 40 چهار مزدور جمهوری اسالمی پس از محاکمه اعدام انقالبی گردیدند 

 40 اخبار جنبش 

 

  

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-08/fadaiian-aghalliiat-rigaygal-001.pdf
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 ریگای گل، فهرست مطالب 
 شاخه کردستان -سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

 1361 اسفند، 4 شماره

 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

ایران   خلق  فدائی  چریکهای  سازمان  پیام  آغاز    –سرمقاله:  بمناسبت  کردستان  شاخه 

 سال نو 

1 

 1 کارنامه یکساله

 15 اسفندماه برخی از رویدادهای 

 19 رزمنده فدائی در روستای باشماغ گرامی باد!  6اولین سالگرد شهادت 

 19 با کمکهای مالی خود، سازمان چریکهای فدائی خلق ایران را در امر انقالب یاری رسانید! 

 19 کمکهای مالی دریافت شده

 20 هار وبهئازارشیعری ، 

 21 فرین به-له ح کیههونراوه

 22 اطالعیه

 23 تصحیح خبر

 24 کشتار مردم زحمتکش روستاهای نقده و میاندوآب عیدی رژیم به خلق کرد!! 

 25 وهرکهمهوپیریبهبهچونوه الوان به عشق ئهرگهجههای خستهوروز بوو ءاکریکی وهنه

 ای بدون شرکت زنان نمیتواند وجود داشته باشد هیچ جنبش حقیقی توده

 اسفند( روز جهانی زن گرامی باد – 17مارس ) 8

25 

 28 هشتم مارس روز جهانی زن گرامی باد 

 28 برنامه عمل سازمان چریکهای فدائی خلق ایران را بخوانید! 

  

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-08/fadaiian-aghalliiat-rigaygal-004.pdf
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 ریگای گل، فهرست مطالب 
 شاخه کردستان -سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

 1362 فروردین، 5 شماره

 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 1 مبارزه دو گرایش انحرافیسرمقاله: 

 4 با کمکهای مالی خود، سازمان چریکهای فدائی خلق ایران را در امر انقالب یاری رسانید!  

 4 کمکهای مالی دریافت شده

درهم شکسته  در سرشیو  دمگرات  و  فدائی  قهرمان  پیشمرگان  توسط  مزدوران  تهاجم 

 شد

5 

 6 اول اردیبهشت سالروز مقاومت دانشجویان انقالبی گرامی باد 

 25 رویدادهای فروردین ماه برخی از 

 شعر مقاومت 

 ما از اینجا تکان نخواهیم خورد 

26 

 28 شهادت قهرمانانه رفیق ناصر بیانگر مبارزه و مقاومت فدائیان راستین خلق میباشد 

 28 برنامه عمل سازمان چریکهای فداییی خلق ایران را بخوانید! 

حسامی،   تاجی  رفیق  خلق  فدائی  شهادت  اسالمی  خاطره  جمهوری  جالدان  توسط 

 گرامی باد.

28 

 
  

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-08/fadaiian-aghalliiat-rigaygal-005-N.pdf
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 ریگای گل، فهرست مطالب 
 شاخه کردستان -سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

 1362 اردیبهشت، 6 شماره

 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 1 ناقوس مرگ قطعی حزب توده بصدا درآمده است!: سرمقاله

 7 گزارشی از مراسم روز کارگر 

 شیعری:

 ئه یار گییه 

12 

 شعر:

 کردستان استاین   

13 

اردیبهشت روز همبستگی با خلق فلسطین را با تداوم مبارزه علیه امپریالیزم جهانی    31

و پایگاه داخلیش تا سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی و برقراری جمهوری دمکراتیک خلق  

 گرامی بداریم.

14 

 15 اردیبهشت روز معلم گرامی باد  12

 17 گر پشتیبانی کنیممیهنی کردستان عراق علیه نیروهای توطئهاز حرکت قاطعانه اتحادیه 

 18 شهادت فرزند دالور خلق، خسرو روزبه را گرامی میداریم 

 19 برخی از رویدادهای اردیبهشت ماه! 

 20 ای ایران و مساله ماشین دولتی انقالب دمکراتیک توده

 25 زادهریفبه یادی کاک سمایلی شه

 26 با کمکهای مالی خود، سازمان چریکهای فدائی خلق ایران را در امر انقالب یاری رسانید!  

 سالروز تولد آموزگاران کبیر پرولتاریا گرامی باد

 کارل مارکس  - 

 والدیمیر ایلیچ اولیانف لنین  - 

28 

 28 برنامه عمل سازمان چریکهای فدایی خلق ایران را بخوانید! 

 28 توضیح و تصحیح

 

  

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-08/fadaiian-aghalliiat-rigaygal-006.pdf
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 ریگای گل، فهرست مطالب 
 شاخه کردستان -سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

 1362 خرداد، 7 شماره

 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

نیروهای    سرمقاله: عمل  اتحاد  ضرورت  بر  تأییدی  کردستان  مردم  سراسری  اعتصابات 

 انقالبی 

1 

 5 تهاجم نیروهای سرکوبگر درهم کوبیده شد 

 7 له برای تشکیل حزب کمونیستسبک کار کومه

مرکزی   کمیته  انقالبی  پاسخ  سازمان  رفقای  به  ایران  خلق  فدائی  چریکهای  سازمان 

 له( و اتحاد مبارزان کمونیست زحمتکشان کردستان ایران )کومه

12 

های مخفی مقاومت سازمان چریکهای فدائی خلق  اطالعیه کمیته سازماندهی هسته

 ایران  

16 

 19 کردستان، سرزمین زندگی و مبارزه

 21 برخی از رویدادهای خردادماه 

 ات نشست زخم کاری دشمن بر سینه

 ای سرو ایستاده این رسم توست که ایستاده بمیری  

 یاد رفیقان گرامی باد   

21 

 28 ها خرداد، و تجربه توده 30

 28 برنامه عمل سازمان چریکهای فدایی خلق ایران را بخوانید!  

 28 نان لیتهاجم جسورانه به پایگاه گه

 

  

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-08/fadaiian-aghalliiat-rigaygal-007.pdf
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 ریگای گل، فهرست مطالب 
 شاخه کردستان -سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

 1362 تیر، 8 شماره

 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 1 له بوندیست بدفاع از خود برخاسته است کومه

 1 سرمقاله: پیروز باد مبارزه قهرمانانه خلق کرد 

 14 ما و شما 

 16 فدائی شهید انور اعظمیجاودان باد خاطره 

 17 گرامی باد خاطره فدائی شهید جواد کاشی 

 18 هید شیعریک بودوشه

یکسال از شهادت دو رفیق فداکار، دو سنبل شجاعت، پایداری و ایمان به رهائی کارگران  

و زحمتکشان، دو مبارز راه آزادی، دمکراسی و سوسیالیسم، دو پیشمرگه فدائی، که در 

قهرمان بغدهنبرد  و  باغلوجه  آفریدند سپری  انه  ماه سال گذشته حماسه  مرداد  دو  کندی 

 شد.

روزهای   در  که  را  اعظمی  انور   ، کاشی  جواد  رفقا:  و  5/ 30یاد  بشهادت    6/1361/ 3/ 

 رسیدندبا تداوم مبارزه برای: 

 سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی و برقراری جمهوری دمکراتیک خلق گرامی میداریم

19 

 20 های زحمتکش اضات کارگران و تودهاخبار اعتر 

 23 مراسم تسلیح رفقای پیشمرگ دومین دوره آموزشی آموزشگاه شهید مسعود رحمتی 

 25 وحشت رژیم جمهوری اسالمی از ارائه اخبار صحیح جنگ چیست؟ 

 40 بیاد فدائی شهید، رفیق کبیر حمید اشرف و همرزمان 

 43 کمکهای مالی دریافت شده

 44 ( 2له برای تشکیل حزب کمونیست! )کومهسبک کار  

 44 برنامه عمل سازمان چریکهای فدایی خلق ایران را بخوانید!  

 

  

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-08/fadaiian-aghalliiat-rigaygal-008.pdf
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 ریگای گل، فهرست مطالب 
 شاخه کردستان -سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

 1362 مرداد 9 شماره

 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 1 سرمقاله: تداوم مبارزه مسلحانه در کردستان 

 1 چگونه بورژوازی از مرتدین استفاده میکند؟ 

 5 (3کمونیست )له برای تشکیل حزب سبک کار کومه

 5 برنامه عمل سازمان چریکهای فدایی خلق ایران را بخوانید!  

 19 شعر: شقایقهای خونین مردادی

 19 برخی از رویدادهای مردادماه

 20 انقالب مشروطه درس بزرگی از تاریخ 

 

  

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-08/fadaiian-aghalliiat-rigaygal-009.pdf
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 ریگای گل، فهرست مطالب 
 شاخه کردستان -سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

 1362 شهریور، 10 شماره

 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 1 منطقه بوکان  –الوا قحمله قهرمانانه پیشمرگان دلیر فدائی، به پایگاه قا

 1 سرمقاله: از تجارب اخیر بیاموزیم 

 1 سوسیالیسم دهقانی در پوشش "مارکسیسم انقالبی"! 

 1 )سمکو( گرامی باد پناهسالگرد شهادت رفیق رشید یزدان

 1 ها شهریور روز وحشت شاه از قیام توده 17

 3 هشدار به مجاهدین خلق 

ایران به حزب دمکرات کردستان    –پیام شاخه کردستان   فدایی خلق  سازمان چریکهای 

 ایران به مناسبت شهادت شانزده پیشمرگه قهرمان حزب دمکرات 

11 

 11 گرامی باد خاطره فدائیان شهید رفقا: بیژن جنتی، مرتضی خدامرادی 

 11 ی شهخانهالویژان فروکهوری شه هیدانی پیشجی گهپیروز بی بیره

 11 ی خود، سازمان چریکهای فدائی خلق ایران را در امر انقالب یاری رسانید!  با کمکهای مال

 11 پوزش! 

 12 برخی از رویدادهای شهریورماه 

 13 شکست دولت آلنده و ورشکستگی رفرمیسم 

 15 داری ئازادی 

 15 سفارت ژاپن مورد تهاجم رزمندگان فدائی خلق قرار گرفت 

 15 گرامی باد یاد شهدای، روستای قارنا 

 16 بیاد صمد 

ورگ مهاباد با مقاومت سرسختانه پیشمرگان قهرمان  یورش وحشیانه رژیم به منطقه گه

 روبرو گردید 

16 

 16 یاد فدائی شهید، رفیق سعیده کریمان گرامی باد 

 

  

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-08/fadaiian-aghalliiat-rigaygal-010.pdf
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 ریگای گل، فهرست مطالب 
 شاخه کردستان -سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

 1362 آذر، 12 شماره

 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 1 انعکاس وسیع عملیات انقالبی دانشجویان هوادار سازمان در سراسر جهان 

 1 ای در مقابل تسلیح اجباریسرمقاله: مقاومت توده

شورای ملی مقاومت برای خودمختاری کردستان نافی حق تعیین سرنوشت ملت  طرح  

 کرد

1 

 5 له: منافع دولت ماوراء طبقات کومه

 6 های بحران در سازمان مجاهدین خلق ایران نشانه

 پیرامون مصاحبه اخیر دکتر قاسملو 

 آیا طرح شورای ملی مقاومت قابل دفاع است؟ 

7 

 15 ل گذشتگهجدید ریگاییک سال از انتشار دوره 

 16 آذر، از تجربیات جنبش ملی در آذربایجان بیاموزیم   21با بزرگداشت روز 

 18 برنامه عمل سازمان چریکهای فدایی خلق ایران را بخوانید!  

 19 گویند...واقعیتها سخن می

 19 با کمکهای مالی خود، سازمان چریکهای فدائی خلق ایران را در امر انقالب یاری رسانید!  

 یاد رفقای شهید فدایی خلق بهروز بهروزنیا 

 پیشمرگان فدایی 

 آذر  17ویسی مختار قلعه

 آذر  18احمد اقدمی 

 گرامی باد 

20 

 22 یا گرامی باد یکصد و شصت و ششمین سالگرد تولد فریدریش انگلس آموزگار پرولتار

 22 بمناسبت یکصد و چهارمین سالگرد تولد رفیق استالین 

 22 آذر روز دانشجو را گرامی داریم  16

 

  

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-08/fadaiian-aghalliiat-rigaygal-012.pdf


11 

 

 ریگای گل، فهرست مطالب 
 شاخه کردستان -سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

 1362 بهمن، 14 شماره

 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

بمناسبت پنجمین سالگرد   ایران  فدائی خلق  یام  قپیام کمیته مرکزی سازمان چریکهای 

 بهمن و چهاردهمین سالروز حماسه سیاهکل 

1 

 1 سرمقاله: قیام و جنبش انقالبی خلق کرد

 1 مبارزه علیه هرگونه انحراف در جنبش کارگری را از لنین بیاموزیم! 

 6 بمناسبت سالروز شهادت رهبران فدائی خلق ترکمن 

 7 بهمن سالروز حماسه سیاهکل گرامی باد  19

 11 61بهمن  23گرامی باد یاد و خاطره شکوهمند شهدای 

 15 رفیق فدائی  11رفیق پیشمرگ بمناسبت شهادت شعری از یک 

 18 جاودان باد خاطره شهدای بهمن ماه 

 20 ارمین سالگرد شهادت دکتر تقی ارانیهچهل و چ

 22 پیشمرگان چهارمین دوره آموزشیمراسم تسلیح  

 22 بهمن ماه   28دیماه تا   28ماهه پیشمرگان قهرمان خلق کرد از عملیات یک

 23 جنبش مسلحانه خلق بلوچاخباری از 

 23 را در امر انقالب یاری رسانید!   خلق ایران فدائیچریکهای با کمکهای مالی خود، سازمان  

 24 فدائی شهید رفیق مسعود رحمتی 

 24 1361بهمن   23گرامی باد خاطره شهدای  

 

  

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-08/fadaiian-aghalliiat-rigaygal-014.pdf
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 ریگای گل، فهرست مطالب 
 کردستانشاخه  -سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

 1362 اسفند، 15 شماره

 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 1 ها مبدل سازیم سال نو را به سال پیروزی توده

 1 سیاسی آینده انداز تحوالت سرمقاله: مرحله جدید جنگ و چشم

 1 وشارته( و ههعملیات قهرمانانه پیشمرگان فدایی در منطقه سردشت، سقز )سونه

 3 1360گرامی باد خاطرۀ شکوهمند شهدای اسفند ماه 

 4 کارل مارکس و آموزشهای او 

 7 له در ورطه دیپلماسی بورژواییکومه

 13 گرامی باد خاطره دکتر محمد مصدق رهبر جنبش ملی کردن نفت 

 15 بهمن ماه توسط پیشمرگان فدائی   22و   19برگزاری مراسم  

 16 تقویم خونین فدائیان خلق و برخی رویدادهای اسفند ماه 

 17 درپی پیشمرگان فدائی و دمکرات بر مزدوران رژیم در منطقه سردشت ضربات پی

 17 اینوروز خونین سنندج و اولین تجربه حاکمیت توده

 18 بهاران خجسته باد 

 18 با کمکهای مالی خود، سازمان چریکهای فدائی خلق ایران را در امر انقالب یاری رسانید! 

 22 مسعود احمدزاده سمبل یک کمونیست پرشور و خالق

 22 روز جهانی زن بر زنان زحمتکش گرامی باد 

 22 بمناسبت یکصد و سیزدهمین سالگرد کمون پاریس اولین حکومت کارگری 

 

  

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-08/fadaiian-aghalliiat-rigaygal-015.pdf
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 ریگای گل، فهرست مطالب 
 شاخه کردستان -سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

 1363 خرداد، 18 شماره

 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 1 انداز تحوالت آینده سرمقاله: اهداف رژیم جمهوری اسالمی از جنگ و چشم

 اسالمی نمودهائی از: اعتراض قهرآمیز مردم بانه علیه جنگ و رژیم جمهوری 

 تبدیل جنگ ارتجاعی به جنگ داخلی! 

1 

 ائتالفهای موجود، اتحادهای آینده! 

 ( 2: ناسیونالیسم در برنامه، سکتاریسم در سازماندهی! )لهکومه

1 

 ای دمکراسی یک اصل مهم برنامه

 (2»پلورالیسم سیاسی« یا »دمکراسی بورژوایی«؟ ) 

 مقوله دمکراسی و پلورالیزم سیاسی! نقد دیدگاههای حزب دمکرات از  

14 

 18 یابد با استفاده از تجربیات شکستهای گذشته: جنبش خلق عرب استحکام می

 بیاد رفیق کبیر فدائی خلق امیرپرویز پویان 

 دهد.« »آگاهی به آدمی توان کوه را می 

20 

 20 سلطانپور بمناسبت سومین سالگرد شهادت شاعر انقالبی، فدائی خلق رفیق سعید 

 20 خرداد، نتایج و درسهای آن  30
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 ریگای گل، فهرست مطالب 
 شاخه کردستان -سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

 1363 تیر، 19 شماره

 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 1 اطالعیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران خطاب به کارگران، اعضا و هواداران سازمان 

 1 نیروهای انقالبی های جدید رژیم و وظایف سرمقاله: تالش

 ای دمکراسی یک اصل مهم برنامه

 ( 3دمکراسی و سوسیالیسم )  

 های حزب دمکرات از مقولۀ دمکراسی!نقد دیدگاه 

1 

 گوزارشیگک له: 

 فیدایی کانیرگه یک له پیشمهستهکدارکردنی دهراسمی چهمه 

11 

 ما چه میخواهیم و برای چه مبارزه میکنیم 

 طرح برنامه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران   

13 

 18 توضیح و تصحیح

 25 پرتوان تر باد مبارزه قهرمانانه خلق کرد

 26 دار بقاء رزمنده پویان طالیه

 26 گزارشی از یک محاکمه در پاریس 

 26 ناپذیر فدائی خلقحمید اشرف تجسم اراده خلل
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 ریگای گل، فهرست مطالب 
 شاخه کردستان -چریکهای فدایی خلق ایرانسازمان 

 1363 مرداد، 20 شماره

 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

توسط   روستاها  انهدام  و  تخلیه  سیاست  پیرامون  کردستان  شاخه  اطالعیۀ  سرمقاله: 

 رژیم جمهوری اسالمی 

1 

 1 علیه خلق کرد تالشی مذبوحانه شکستی مفتضحانهاد ه مرداد سالروز فرمان ج 28

 1 انقالب مشروطیت و سیر پیشبرنده تاریخ

 ائتالفهای موجود و اتحادهای آینده قسمت آخر 

 ای و چرا؟ گونه برنامهاز کجا باید آغاز کرد؟ با چ 

1 

 عملیات قهرمانانه پیشمرگان فدائی 

دستگاه خودروی ابقای دشمن مردم و  در اثر انفجار مین پیشمرگان فدایی یک    - 

 تن از مزدوران به هالکت رسیدند  7

 نی در منطقۀ بانه درهم کوبیده شد.بهطی یک عملیات جسورانه پایگاه چاله - 

3 

تن از مزدوران تامین جاده به هالکت رسیدند و    6گذاری  طی یک عملیات کمین  - 

 افتاد.مقادیری سالح و مهمات به دست پیشمرگان  

4 

 4 با کمکهای مالی خود سازمان چریکهای فدائی خلق ایران را در امر انقالب یاری رسانید! 

 4 کمکهای مالی دریافت شده

 6 نمشعر: پی ناکه

 23 توضیح و تصحیح

 برخی مالحظات 

 له: مشکل دیروز و راه حل امروزکومه 

24 

 24 اعظمی و جواد کاشی گرامی باد یاد پیشمرگان دلیر فدائی رفقا انور 

 خلق کرد پیروز است

 نگاهی به عملیات یک ماهه پیشمرگان  
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 ریگای گل، فهرست مطالب 
 شاخه کردستان -سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

 1363 شهریور، 21 شماره

 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 1 سرمقاله: گسترش آتی جنبش در گرو چیست؟

 1 و درسهای آن  57شهریور  17وقایع 

 1 پنجمین سال جنگ و شعار صلح دمکراتیک 

 1 تحصیلی جدید و وظائف دانش آموزان انقالبی! سال 

 3 بیانیه مشترک سازمان چریکهای فدائی خلق ایران و حزب دمکرات کردستان ایران 

 8 با کمکهای مالی خود، سازمان چریکهای فدائی خلق ایران را در امر انقالب یاری رسانید!  

 13 ای از عجز و زبونی رژیم در کردستان کشتار قارنا جلوه

 16 طی یک توطئه دردناک رفیق بهزاد شهالئی بشهادت رسید 

 خلق کرد پیروز است

 نگاهی به عملیات یک ماهه پیشمرگان  

17 

 18 یاد خاطره صمد آموزگار جاودان انقالب به 

 18 برخی مالحظات درباب یک "ریسمان" قدیمی و "طنزهای تلخ" مجاهدین 

 18 شهریور، دومین سالگرد شهادت پیشمرگه فدائی رفیق سمکو  21به مناسبت 
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 ریگای گل، فهرست مطالب 
 شاخه کردستان -سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

 1363 مهر، 22 شماره

 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 1 هراسد؟له از مبارزه ایدئولوژیک سالم میچرا کومه

 1 ارتجاعی رژیم استها تنها ضامن شکست سیاستهای  سرمقاله: قدرت متحد توده

 1 طلب و منفعل" است؟چه کسی "شکست

تخریب  و  تخلیه  به  اعتراض  در  سازمان  هوادار  دانشجویان  سراسری  آکسیون  قطعنامه 

 روستاهای کردستان 

3 

ایران   فدائی خلق  با آکسیون    –بیانیه سازمان چریکهای  رابطه  در  از کشور  کمیته خارج 

سراسری دانشجویان هوادار سازمان در اعتراض به سیاست تخلیه و تخریب روستاهای  

 کردستان 

4 

 12 کمکهای مالی دریافت شده

 12 توضیح و تصحیح

 16 کیم پرسنمه

 خلق کرد پیروز است

 جدول یک ماهه عملیات پیشمرگان خلق کرد  

17 

 18 ارتجاع منطقه علیه جنبش انقالبی در کردستان توطئه 

 18 نام و یاد اسکندر همیشه زنده است! 

 18 نزانیکس جاودان باد خاطره فرمانده دلیر فدائی رفیق محمد

 18 گرامی باد خاطره رفیق مصطفی رسولی 
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 ریگای گل، فهرست مطالب 
 شاخه کردستان -سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

 3613 آبان، 23 شماره

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 1 ای؟سرمقاله: بازهم حل اختالفات به چه شیوه

 (2طلب و منفعل" است )چه کسی "شکست

 مصلحتی، مصلحت استراتژیله: استراتژی کومه 

1 

 له از مبارزه ایدئولوژیک می هراسد؟ )قسمت دوم(چرا کومه

 له بلشویست! لنین اکونومیست و کومه 

1 

 3 گزارشی از آکسیون سراسری همبستگی با زحمتکشان کردستان 

 10 آبان سالروز کشتار "ایندرقاش" به دست جالدان جمهوری اسالمی  13

 کردستان 

 فدائی خلق علیرضا نابدل، ترجمه از متن ترکی شعری از  

11 

 بیانیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران )کمیته خارج از کشور( 

 هم میهنان مبارز قضاوت کنید!  

17 

 20 گرامی باد شصت و هفتمین سالگرد انقالب کبیر سوسیالیستی اکتبر 

 22 توضیح و تصحیح

 23 ای اخباری از جنبش مقاومت توده

 24 بیاد و خاطره فدائی کبیر رفیق اسکندر )سیامک اسدیان( 

 24 شوراهای اسالمی و...

 خلق کرد پیروز است

 جدول یک ماهه عملیات پیشمرگان خلق کرد  

24 
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 ریگای گل، فهرست مطالب 
 شاخه کردستان -سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

 1363 آذر، 24 شماره

 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 1 ل سرمقاله: بمناسبت دومین سالگرد انتشار دوره جدید ریگای گه

 (3طلب و منفعل" است )چه کسی "شکست

 ناسیونالیسم یا کمونیسم؟ له مدافع کومه 

1 

 1 بمناسبت سی و نهمین سالروز پیروزی جنبش ملی در آذربایجان 

 له از مبارزه ایدئولوژیک سالم می هراسد؟ »بخش دوم« چرا کومه

 حزبی )قسمت اول(بسوی تشکیل حزب طبقه کارگر، علیه بی 

1 

بمناسبت آغاز برنامۀ رادیو صدای  پیام کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران  

 فدائی

3 

 پیام هیات تحریریه رادیو صدای فدائی  

 آغاز فعالیت رادیو و طوالنی شدن دورۀ آزمایشی 

5 

 5 کمکهای مالی دریافت شده

 6 شعر: به پیش 

 27 ای اخباری از جنبش مقاومت توده

آموزگار بزرگ پرولتاریای جهان و  فریدریش انگلس  تولد  یکصد و شصت و هفتمین سالروز  

یکصد و پنجمین سالروز تولد رفیق استالین تجسم اراده آهنین پرولتاریای شوروی و یکصد  

و پنجمین سالروز تولد حیدر عمواوغلی رهبر پیشتاز سوسیال دمکراسی ایران را گرامی  

 مداشته و خاطره شکوهمندشان را ارج نهاده در تداوم راه پرشکوه آنان بکوشی

28 

 28 چی گرامی باد یاد رفیق محسن مدیر شانه

 خلق کرد پیروز است

 جدول عملیات یک ماهه عملیات پیشمرگان خلق کرد 

28 
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 ریگای گل، فهرست مطالب 
 شاخه کردستان -سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

 1363 دی ، 25 شماره

 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 1 سرمقاله: نگاهی به گزارش هیأت اعزامی و نتایج آن 

 بسوی تشکیل حزب طبقۀ کارگر علیه بی حزبی )قسمت دوم(

 حزبیت بنام حزب، علیه  -2 

1 

زمینه پیرامون  اورامان  به  اعزامی  هیات  حزب  گزارش  اخیر  درگیری  چگونگی  و  علل  ها، 

 لهدمکرات و کومه

3 

 18 ندان سالروز تاسیس جمهوری خودمختار کردستان ریبهی2بمناسبت 

 27 داران، پرسنل انقالبی! سربازان، درجه

 ای اخباری از جنبش مقاومت توده

 روستای "گندمان" متحداً به مقابله با یورش رژیم برخاستند! زحمتکشان  - 

 داریم"! "ما اسلحه رژیم را برنمی - 

28 

 28 کمک مالی رسیده 

 28 توضیح و تصحیح

 30 سومین سالگرد شهادت رفیق سیروس قصیری

 برخی مالحظات 

 حزب دمکرات و "مشکل بزرگ" او  

30 

 30 ایمقاومت تودهسیاست سربازگیری رژیم و تداوم 

 خلق کرد پیروز است

 مزدوران را به هراس افکنده است   گسترش تاکتیکهای تعرضی پیشمرگان  

30 
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 ریگای گل، فهرست مطالب 
 شاخه کردستان -سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

 1363 بهمن، 26 شماره

 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 1 له و ضرورت پایان دادن به آن سرمقاله: وضعیت ناشی از درگیریهای حزب و کومه

 آخر( حزبی )قسمت بسوی تشکیل حزب طبقه کارگر علیه بی

 حزبی له حزب ضرورت یا ضرورت بیحزب کمونیست کومه -3 

1 

سالروز   پانزدهیمن  بمناسبت  ایران  خلق  فدائی  چریکهای  سازمان  مرکزی  کمیته  پیام 

بهمن    22تاسیس سازمان چریکهای فدائی خلق ایران و هفتمین سالروز قیام مسلحانه  

 خطاب به کارگران و زحمتکشان ایران 

3 

کردستان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران درباره تکرار درگیریهای حزب  اطالعیه کمیته 

 له دمکرات و کومله

6 

 7 دومین اطالعیه درباره اقدامات جهت جلوگیری از گسترش درگیریهای اخیر اورامان 

 8 بی را درهم کوبیدند! پیشمرگان فدائی طی عملیاتی پایگاه کانی

 8 انفجار مین 

 استخلق کرد پیروز 

 جدول یک ماهه عملیات پیشمرگان خلق کرد  

8 

 16 بمناسبت چهل و ششمین سالروز شهادت دکتر تقی ارانی 

بمناسبت شهادت فدائیان خلق رفقا: توماج، مختوم، واحدی و جرجانی رهبران شوراهای  

 خلق ترکمن 

18 

 19 61بهمن  23گرامی باد یاد و خاطره شکوهمند شهدای 

 بهمن 23یادواره شهدای 

 فدائی شهید رفیق علی نوذری - 

20 

 فدائی شهید رفیق اسعد یزدانی - 

 زاده فدائی شهید رفیق محمود امین - 

 فدائی شهید رفیق حسن محمدپور  - 

21 

 فدائی شهید رفیق مراد میرزائی  - 

 ای فدائی شهید رفیق فریدون بانه - 

 فدائی شهید رفیق ابراهیم کردی  - 

22 

 شهید رفیق حر رضائیفدائی  - 

 فدائی شهید رفیق اسماعیل برزگر  - 

 زاده رضویفدائی شهید رفیق بهنام قاسم - 

23 

 24 سامسوارانی ریگای تیکوشان 

 28 ای اخباری از جنبش مقاومت توده

 29 باختگان حماسه سیاهکل گرامی باد یاد جان

 29 توضیح و تصحیح

 نازدودنی

 سالگرد درگذشت لنین بمناسبت شصت و یکمین  

29 

والدیمیر    21بمناسبت   درگذشت  سالگرد  یکمین  و  شصت  بهمن  اول  با  مصادف  ژانویه 

 ایلیچ لنین 

30 
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رهبر    حزب  بلشویک  حزب  بنیانگذار  و  جهان  پرولتاریای  داهی  رهبر  لنین  یاد 

یالیستی اکتبر را با استواری بر  س وسنخستین انقالب سوسیالیسی جهان انقالب کبیر  

 داریم! آموزشهای او گرامی می

 برخی مالحضات  

 حزب دمکرات و حکمت زبان عاریتی!  

30 

 بهمن 23یادواره شهدای 

 فدائی شهید رفیق مسعود رحمتی  - 
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 ریگای گل، فهرست مطالب 
 شاخه کردستان -سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

 1363 اسفند، 27 شماره

 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 1 لهسرمقاله: مذاکره بدون قید و شرط ضرورت قطع درگیریهای حزب و کومه

 1 بست آن! ارتجاعی جنگ و بنای از ماهیت بمباران گسترده شهرهای ایران و عراق جلوه

 3 بهار کارگران و زحمتکشان خجسته باد 

 نبرد حماسی پیشمرگان فدائی در منطقه سقز

قهرمانانه   رضوی  و محمد  احمد محمدی  رفقا  فدائی  پیشمرگان  نبرد حماسی  این  طی 

 جان باختند! 

5 

 5 فدائی شهید رفیق احمد محمدی 

 6 فدائی شهید رفیق محمد رضوی 

 9 اسفند( روز همبستگی جهانی زن گرامی باد  17مارس ) 8

 12 بمناسبت یکصد و چهاردهمین سالگرد کمون پاریس اولین حکومت کارگری جهان 

 17 ای اخباری از جنبش مقاومت توده

 خلق کرد پیروز است

 جدول یک ماهه عملیات پیشمرگان خلق کرد  

18 

به   مهلکی  ضربات  فدائی  پیشمرگان  عملیات  پایگاه  طی  در  مستقر  رژیم  مزدوران 

 بوک" وارد استرده"به

19 

 20 کمک مالی رسیده 

 21 گرامی باد یاد شهدای اسفندماه 

 22 1360گرامی باد خاطرۀ شکوهمند شهدای اسفندماه 

اسفند یکصد و دومین سالگرد درگذشت کارل مارکس آموزگار بزرگ پرولتاریای جهانی    23

 آموزشهای او گرامی میداریم را با استواری بر 

22 

 22 اسفند شهادت فدائی خلق رفیق کبیر مسعود احمدزاده و همرزمانش گرامی باد  11

 22 هابرخی مالحظات: تعمین انقالب و تحمیق توده

 22 اخبار عملیات پیشمرگان فدائی در منطقه بانه 
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24 

 

 ریگای گل، فهرست مطالب 
 سازمان چریکهای فدایی خلق ایرانارگان کمیته کردستان 

 1364 فروردین، 28 شماره

 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

( مه  ماه  اول  فرارسیدن  بمناسبت  ایران  خلق  فدائی  چریکهای  سازمان   11اطالعیه 

 کارگران سراسر ایران اردیبهشت( روز همبستگی جهانی کارگران خطاب به 

1 

 1 له راه حل ما سرمقاله: درگیریهای حزب دمکرات و کومه

 1 ( 1حزب دمکرات سرخورده از گذشته، نومید از آینده )

 3 مختصری درباره تاریخچه اول ماه مه روز جهانی کارگر 

 اطالعیۀ کمیتۀ مرکزی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران  

 هشدار به راه کارگر  

5 

 9 مجازات یکی از جاسوسان رژیم 

 11 نبرد حماسی پیشمرگان فدائی در منطقه سقز

بمناسبت دهم فروردین سالروز شهادت قاضی محمد، رهبر نخستین جمهوری خودمختار  

 کردستان 

13 

 14 ای بمباران شده...در حاشیه تخلیه وسیع شهره

 15 ای اخبار جنبش مقاومت توده

 16 های زحمتکش در منطقه مریوان سربازگیری اجباری رژیم و مقاومت توده

تالشهای مزدوران برای تسلیح زحمتکشان روستاهای مریوان و مقاومت و اعتراض توده  

 ها

17 

 17 تخریب وحشیانه روستای "کالن کانی" در منطقه اورمیه

 21 شعر: ارتش گرسنگی راه میرود 

 21 توضیح دربارۀ تغییر عنوان شاخه کردستان به کمیته کردستان 

 22 فروردین دهمین سالگرد ترور رفیق کبیر بیژن جزنی و همرزمان  30بمناسبت 

 22 نکاتی پیرامون اطالعیه حزب دمکرات در مورد فعالیت نیروها در منطقه بانه

 22 اسالمی در تدارک نیرو برای یورش جدید به کردستان رژیم جمهوری  
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 ریگای گل، فهرست مطالب 
 سازمان چریکهای فدایی خلق ایرانارگان کمیته کردستان 

 1364 خرداد، 30 شماره

 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 1 برگزاری کنفرانس سالیانه کمیته کردستان 

 1 سرمقاله: سیاست اصولی کدام است؟ و چرا باید به ارادۀ عملی تبدیل شود؟ 

 1 نیروهای انقالبی و مبنای عملی آن ضرورت وحدت 

 3 لهقطعنامه دربارۀ درگیریهای حزب دمکرات و کومه

 3 قطعنامه پیرامون تاکتیک مذاکره با رژیم 

کرد،   قهرمان  خلق  ایران،  سراسر  خلقهای  زحمتکشان  و  کارگران  به  کنفرانس  پیام 

 دمکرات پیشمرگان رزمندۀ خلق کرد و کلیه نیروهای انقالبی و 

4 

 5 پیام کنفرانس به خانواده شهدا و زندانیان سیاسی

 9 نهم خرداد یادآور روزی خونین در تاریخ خلق عرب

 10 توضیح و تصحیح

 ای  اخبار جنبش توده

 ای علیه جنگ ارتجاعی اعتراضات توده - 

11 

 12 چند خبر از سنندج

 12 کمونیستی منتشر شد: انتقاد و انتقاد از خود بشیوۀ 

 ای اخبار جنبش توده

 ای علیه تسلیح اجباری اعتراضات توده - 

13 

 16 بمناسبت چهارمین سالگرد شهادت فدائی خلق سعید سلطانپور 

 خلق کرد پیروز است

 جدول یک ماهه عملیات پیشمرگان خلق کرد  

16 

امیرپرویز پویان از رهبران   بنیانگذار سازمان و خاطرۀ شهادت  یاد فدائیان خلق رفیق کبیر 

هنرمند   و  نویسنده  شاعر،  سلطانپور  سعید  رفیق  و  خرداد  سوم  روز  در  او  حماسی 

تاریخ   در  اسالمی  جمهوری  جالدان  بدست  که  ماه    31انقالبی  شهادت    60خرداد  به 

 گرامی باد  رسید.

18 

 18 جنگ انقالبی در کردستان و اعترافات زبونانه سردمداران رژیم 

 ی مالحظات برخ

 تحلیل تظاهرات یا اشاعه توهمات  

18 
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 ریگای گل، فهرست مطالب 
 سازمان چریکهای فدایی خلق ایرانارگان کمیته کردستان 

 1364 تیر، 31 شماره

 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 1 بحران مناسبات سیاسی در کردستان و نقش حزب دمکرات در آن سرمقاله: 

 1 کارگر له و موضع اپورتونیستی راه  درگیریهای حزب دمکرات و کومه

 3 علیه سیاست به آتش کشیدن روستاها به مبارزه برخیزیم! 

ای به مزدوران پایگاه  کنندهد پیشمرگان فدایی طی یک رشته عملیات هماهنگ ضربات خر

 رد« وارد آوردند ربه»سه 

4 

 4 کانی بی"   –گذاری پیشمرگان فدائی در جادۀ "پرد بوک عملیات کمین

 ای اخبار جنبش توده

 ای علیه تسلیح اجباری اعتراضات توده - 

15 

جنبش  سیاست    -  مقابل  در  رژیم  زبونی  و  ترس  نشانه  زحمتکشان  اذیت  و  آزار 

 انقالبی خلق کرد است

16 

 17 منتشر شد: ائتالفهای موجود، اتحادهای آینده!

 18 ای علیه جنگ ارتجاعیچند خبر از اعتراضات توده

 18 چند خبر کوتاه 

 24 انتقاد و انتقاد از خود بشیوۀ کمونیستی منتشر شد: 

 26 گرامی باد یاد شهدای تیرماه 

 26 شعر: کردستان 

 خلق کرد پیروز است

 جدول یک ماهه عملیات پیشمرگان خلق کرد  

27 

 28 تیر  8گرامی باد خاطره رفیق کبیر حمید اشرف و دیگر شهدای 

 28 شیوۀ مجاهدین! های دمکراتیک در کردستان و دمکراسی به سنت

 28 ( 64ای در کردستان )سه ماهۀ اول سال نگاهی به مبارزات توده
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 ریگای گل، فهرست مطالب 
 سازمان چریکهای فدایی خلق ایرانارگان کمیته کردستان 

 1364 مرداد، 32 شماره

 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 1 !هامرداد فصل مشترک دو رژیم در سرکوب توده 28

 1 انتخابات ریاست جمهوری نمایش ضعف و زبونی رژیم

 1 درگیریها قطع گردند؟ سرمقاله: چرا باید 

 1 ( 1له: جنگ ادامه کدام سیاست؟ )های حزب و کومهدرگیری

 عملیات پیشمرگان فدایی

 بی" در منطقه بانه عملیات تهاجمی پیشمرگان فدائی علیه پایگاه "کانی - 

طی یک عملیات تعرضی پیشمرگان فدائی پایگاه "پرده دولت" در منطقه بانه    - 

 درهم کوبیده شد! 

3 

پیشمرگان فدائی با به کنترل درآوردن جاده "آرمرده پلکه"، پایگاه مازوبند را زیر    - 

 آتش سالحهای خود گرفتند! 

طی تعرض جسورانه پیشمرگان فدائی قسمتی از تاسیسات پایگاه "ینگی" در    - 

 منطقه بانه منهدم شد و تعدادی از مزدوران مستقر در پایگاه به هالکت رسیدند! 

4 

 ای جنبش تودهاخبار 

 ای علیه تسلیح اجباری اعتراضات توده - 

13 

 15 ای علیه سربازگیری اجباری اعتراضات توده

سیاست آزار و اذیت زحمتکشان نشانۀ ترس و زبونی رژیم در مقابل جنبش انقالبی خلق  

 کرد است!

16 

 18 چند خبر از شهرهای کردستان 

 23 انقالب مشروطیت و دستاوردهای آن 

 24 گرامی باد خاطره شهدای مردادماه کردستان 

 خلق کرد پیروز است

 جدول یک ماهه عملیات پیشمرگان خلق کرد 

25 

 26 گرامی باد خاطره فدائی شهید رفیق جواد کاشی

 برخی مالحظات 

 حزب دمکرات و آلترناتیو دمکراتیک  

26 

بمباران آوارگان  زندگی  به  کوتاه  در  نگاهی  هوائی  اعتراضات  های  و  کردستان  شهرهای 

 ای علیه جنگ ارتجاعی توده

26 
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 ریگای گل، فهرست مطالب 
 سازمان چریکهای فدایی خلق ایرانارگان کمیته کردستان 

 1364 شهریور، 33 شماره

 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 1 ها و ضرورت سازماندهی آن سرمقاله: گسترش مبارزات اعتراضی توده

 1 حزب دمکرات و دیپلماسی ورشکسته! 

 3 لهدرگیری حزب دمکرات و کومهنامه اهالی سنندج در مورد 

قطعنامه بخشی از اهالی سنندج و خانوادۀ شهدا و پیشمرگان )در مورد مسئلۀ جنگ  

 له( بین حزب دمکرات و کومه

3 

 3 کان رگهی شه هید و پیشمهی خه لکی شاری سنه و خانه وادهبریارنامه

 اخبار عملیات پیشمرگان فدائی

 حمله به پایگاه  - 

 کنترل جاده  - 

 گذاریمین - 

4 

 8 آغاز ششمین سال جنگ و جنبش انقالبی خلق کرد

 ای اخبار جنبش توده

 ای علیه تسلیح اجباری اعتراضات توده 

9 

 10 ای علیه سربازگیری اجباری اعتراضات توده

سیاست آزار و اذیت زحمتکشان نشانه ترس و زبونی رژیم در مقابل جنبش انقالبی خلق  

 است!کرد 

11 

 18 گرامی باد خاطره فدائی شهید رفیق انور اعظمی

 18 گرامی باد خاطره فدائی شهید رفیق طهمورث اکبری 

 19 گرامی باد خاطره شهدای شهریورماه سازمان در کردستان 

 خلق کرد پیروز است

 شهریور  27مرداد تا  27جدول یک ماهه عملیات پیشمرگان خلق کرد  

19 

 20 خاطره فدائی شهید رفیق بهزاد شهالئی گرامی باد 

 برخی مالحظات 

 صلح به نفع جنبش یا جنگ برای جلب محافل خارج 

20 

 20 گزارشی کوتاه از انتخابات ریاست جمهوری در کردستان و رسوائی بیش از پیش رژیم 
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 ریگای گل، فهرست مطالب 
 ایرانسازمان چریکهای فدایی خلق ارگان کمیته کردستان 

 1364 مهر، 34 شماره

 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 1 ای در کردستان و ضعف و زبونی رژیم در برابر آن! توده رشد اعتراضات

 1 ها! دمکرات: ادامه درگیریسرمقاله: پلنوم حزب 

 له های حزب و کومهدرگیری

 ( 2جنگ ادامه کدام سیاست؟ ) 

1 

 8 ( 64ای در کردستان )سه ماه دوم سال نگاهی به مبارزات توده

 ای اخبار جنبش توده

 ای علیه تسلیح اجباری اعتراضات توده 

12 

 13 ای علیه سربازگیری اجباری اعتراضات توده

آزار و اذیت زحمتکشان نشانه ترس و زبونی رژیم در مقابل جنبش انقالبی خلق  سیاست 

 کرد است!

14 

اطالعیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران خطاب به کارگران درباره شوراهای اسالمی  

 کار رژیم جمهوری اسالمی

19 

 20 منتشر شد: سرنوشت یک مرگ تاریخی 

 21 رفیق مصطفی رسولی گرامی باد خاطره فدائی شهید 

 21 س( کهمهگرامی باد خاطره فدائی شهید رفیق محمد کسنزانی )حه

 خلق کرد پیروز است

 مهر  27شهریور تا  27جدول یک ماهه عملیات پیشمرگان خلق کرد  

21 

 22 یاد فدائی کبیر رفیق اسکندر )سیامک اسدیان( گرامی باد! 

 برخی مالحظات 

 اکونومیسم، باز هم اپورتونیسم!راه کارگر: باز هم  

22 
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 ریگای گل، فهرست مطالب 
 سازمان چریکهای فدایی خلق ایرانارگان کمیته کردستان 

 1364 آبان، 35 شماره

 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

و   دمکرات  حزب  درگیریهای  قطع  ضرورت  پیرامون  سنندج  اهالی  از  دیگر  بخشی  نامه 

 لهکومه

1 

 1 سرمقاله: یک سال بعد!

 1 تخریب روستاها نشانه عجز و درماندگی رژیم تخلیه اجباری و  

 1 سکتاریسم در شیوه برخورد 

کمیته کردستان پیرامون سیاست تخلیه و   –اطالعیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران 

 تخریب روستاها توسط رژیم جمهوری اسالمی 

6 

 ای اخبار جنبش توده

 ای علیه تسلیح اجباری اعتراضات توده 

10 

 11 ای علیه سربازگیری اجباری اعتراضات توده

سیاست آزار و اذیت زحمتکشان نشانه ترس و زبونی رژیم در مقابل جنبش انقالبی خلق  

 کرد است!

13 

 15 دو خبر از: شهر سقز

 15 چند خبر کوتاه از: جنگ ارتجاعی ایران و عراق 

 خلق کرد پیروز است

 آبان   27مهر تا   27جدول یک ماهه عملیات پیشمرگان خلق کرد   

21 

کمیته کردستان پیرامون بازداشت دو تن    –اطالعیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران  

 از پیشمرگان سازمان، توسط حزب دمکرات کردستان ایران 

22 

شصت و هشتمین سالگرد انقالب کبیر سوسیالیستی اکتبر و حل مسئله    به مناسبت 

 ملی در کشور شوراها 

24 

 24 کردستان ایران نکاتی پیرامون بازداشت دو تن از پیشمرگان سازمان، توسط حزب دمکرات 

 24 تالشهای گسترده رژیم برای سربازگیری اجباری

 

  

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-08/fadaiian-aghalliiat-rigaygal-035.pdf


31 

 

 ریگای گل، فهرست مطالب 
 سازمان چریکهای فدایی خلق ایرانارگان کمیته کردستان 

 1364 آذر، 36 شماره

 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 1 ی سارال" بیاموزیم رپلهاز مبارزات اعتراضی زحمتکشان "به

 1 ل در آغاز چهارمین سال انتشار خود گهسرمقاله: ریگای

 1 جمعبندی و ترازنامه یک دیدگاهنگاهی به یک 

 4 بمناسبت اولین سالگرد فعالیت صدای فدائی 

پیرامون اخراجهای دسته ایران  فدائی خلق  و  اطالعیه سازمان چریکهای  جمعی کارگران 

 ضرورت مبارزه متحد و متشکل کارگران برای مقابله با آن 

5 

 ای اخبار جنبش توده

 تسلیح اجباری ای علیه اعتراضات توده 

19 

 19 ای علیه سربازگیری اجباری اعتراضات توده

سیاست آزار و اذیت زحمتکشان نشانه ترس و زبونی رژیم در مقابل جنبش انقالبی خلق  

 کرد است!

20 

 27 گرامی باد خاطره فدائی شهید رفیق بهروز بهروزنیا 

 27 گرامی باد خاطره فدائی شهید رفیق احمد اقدسی

 27 له و موضع ما( منتشر شد: یک سال بعد! )درگیریهای حزب دمکرات و کومه

 29 نی حسنی گرامی باد خاطره فدائی شهید رفیق قره

 خلق کرد پیروز است

 آذر  27آبان تا  27جدول یک ماهه عملیات یشمرگان خلق کرد  

29 

 30 چهلمین سالروز تاسیس حکومت خودمختار آذربایجان بمناسبت 

 30 زنده باد انقالب فلسطین! 

 یکصد و شصت و هشتمین سالروز تولد فریدریش انگلس 

 یکصد و ششمین سالروز تولد رفیق استالین و 

 یکصدو ششمین سالروز تولد حیدر عمواوغلی گرامی باد

30 

 30 چی عضو کمیته مرکزی سازمان گرامی باد خاطره فدائی شهید رفیق محسن مدیرشانه

 30 ویسی خاطره فدائی شهید رفیق مختار قلعه گرامی باد 
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 ریگای گل، فهرست مطالب 
 سازمان چریکهای فدایی خلق ایرانارگان کمیته کردستان 

 1364 دی ، 37 شماره

 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 1 ها و تداوم جنبش انقالبی خلق کردسرمقاله: قدرت متحد توده

 1 حزب دمکرات: سیاستهای دیروز و مصوبات امروز او!

سازمان چریکهای فدائی خلق ایران دربارۀ: دستگیری تعدادی از اعضاء، فعالین و  اطالعیه 

 هواداران سازمان 

3 

 عملیات پیشمرگان فدائی 

 بوک" عملیات تهاجمی بر روی پایگاه "برده -1 

 بان" حمله به پایگاه "تاژه -2 

 شین" عملیات روی پایگاه "کرده -3 

11 

 12 ( 64کردستان )سه ماهه سوم سال ای در نگاهی به مبارزات توده

 ای اخبار جنبش توده

سرکوب وحشیانه زحمتکشان نشانه ترس و زبونی رژیم در مقابل جنبش انقالبی خلق  

 کرد است!

17 

 22 ای علیه تسلیح اجباری اعتراضات توده

 23 ای علیه سربازگیری اجباری اعتراضات توده

 23 چند خبر از شهر سقز 

 پیروز استخلق کرد 

 دی 27آذر تا  27جدول یک ماهه عملیات یشمرگان خلق کرد  

25 

 26 بمناسبت بیست و هفتمین سالگرد انقالب کوبا 

 26 تالشهای جدید رژیم برای ایجاد شوراهای اسالمی در مریوان 

 26 گرامی باد خاطره فدائی شهید رفیق سیروس قصیری
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 ریگای گل، فهرست مطالب 
 سازمان چریکهای فدایی خلق ایرانارگان کمیته کردستان 

 1364 بهمن، 38 شماره

 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 1 هار بهمن: نقطه عطفی در تقابل دو خط مشی! چسرمقاله: فاجعه 

 1 های فاجعه چهار بهمن عملکرد اپورتونیسم و زمینه

سازمان بمناسبت هفتمین سالگرد قیام بهمن و شانزدهمین سالروز  پیام شورای عالی  

 بنیانگذاری سازمان چریکهای فدائی خلق ایران 

3 

سرسخت   مبارز  کمونیستی،  خصائل  سمبل  درودی(  کیکاووس  کبیر  )رفیق  پرولتر  عصر 

 علیه اپورتونیسم! 

7 

 9 ندان چهل سال بعد!ریبهی2جنبش انقالبی خلق کرد،  

 11 خاطره شهدای بهمن ماه سازمان در کردستان گرامی باد 

 12 نقدی از رفیق کیکاووس درودی بر گزارش بازرسی دارودسته توکل

 24 بهمن  4آفرینان  بهمن آماج فاجعه  23آرمان جانباختگان  

 27 توضیح پیرامون جدول عملیات پیشمرگان خلق کرد

 28 کمیته کردستان  –اطالعیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران 

 29 شورای عالی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران  1اطالعیه شماره 

 29 شورای عالی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران  2اطالعیه شماره 

 29 شورای عالی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران  3اطالعیه شماره 

 29 فدائی خلق ایران شورای عالی سازمان چریکهای  4اطالعیه شماره 

 30 شورای عالی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران  5اطالعیه شماره 

شماره   فاجعه   7اطالعیه  پیرامون  ایران  خلق  فدائی  چریکهای  سازمان  عالی  شورای 

 64چهارم بهمن ماه  

30 

 30 های شهدای سازمان چریکهای فدائی خلق ایران اطالعیه تعدادی از خانواده

 31 شورای عالی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران  6اطالعیه شماره 

اخیر   رادیویی  گزارش  درباره  ایران  فدائی خلق  عالی سازمان چریکهای  اطالعیه شورای 

 بهمن ماه  4مجاهدین خلق از فاجعه 

34 

 36 اطالعیه

 ای اخبار جنبش توده

مقابل جنبش انقالبی خلق  سرکوب وحشیانه زحمتکشان نشانه ترس و زبونی رژیم در  

 کرد است!

37 

 39 ای علیه تسلیح اجباری اعتراضات توده

 40 چند خبر از شهرهای کردستان 

 40 چند خبر از جنگ ارتجاعی ایران و عراق 

 46 هادی در قلب هر رزمنده فدائی زنده است! 

 46 ای از شکست رژیم در کردستان بهمن جلوه 22نمایش 

 46 یاد لنین 

بهمن سالروز شهادت فدائیان خلق کمونیستهای پرشور و مصمم رفقا فاطمه و احمد    26

 محمدی 

46 

 46 گرامی باد خاطره فدائی شهید رفیق محمد رضوی
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 ریگای گل، فهرست مطالب 

 سازمان چریکهای فدایی خلق ایرانارگان کمیته کردستان 

 1364 بهمن، مکرر 38 شماره

 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 1 سرمقاله: چهره عریان اپورتونیسم

گزارشی از: چگونگی تکوین و اجرای توطئه مسلحانه علیه مرکز فرستنده رادیوئی صدای  

 فدائی

1 

 1 ندان چهلمین سالروز تاسیس جمهوری خودمختار کردستان گرامی باد ی ریبه2

سالروز   شانزدهمین  بمناسبت  ایران  خلق  فدائی  چریکهای  سازمان  مرکزی  کمیته  پیام 

 بهمن  22بنیانگذاری سازمان و هشتمین سالروز قیام مسلحانه 

3 

بنیانگذاری سازمان و هشتمین  اطالعیه کمیته کردستان بمناسبت   شانزدهمین سالروز 

 سالروز قیام مسلحانه 

11 

به   مسلحانه  حمله  درباره  ایران  خلق  فدائی  چریکهای  سازمان  مرکزی  کمیته  اطالعیه 

 مرکز فرستنده رادیوئی سازمان 

12 

شماره   حمله    2اطالعیه  درباره  ایران  خلق  فدائی  چریکهای  سازمان  مرکزی  کمیته 

 مرکز فرستنده رادیوئی سازمان مسلحانه به 

12 

 13 اطالعیه

مرکز   به  مسلحانه  حمله  درباره  فدائی"  "صدای  و  "کار"  نشریه  تحریریه  هیئت  اطالعیه 

 فرستنده رادیوئی سازمان 

13 

شماره   حمله    3اطالعیه  درباره  ایران  خلق  فدائی  چریکهای  سازمان  مرکزی  کمیته 

 مسلحانه به مرکز فرستنده رادیوئی سازمان 

13 

کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران پیرامون کمیسیون    4اطالعیه شماره  

 تحقیق درباره حمله مسلحانه به مرکز فرستنده رادیوئی سازمان 

14 

 ای اخبار جنبش توده

نشانه ترس و زبونی رژیم در مقابل جنبش انقالبی خلق  سرکوب وحشیانه زحمتکشان  

 کرد است!

15 

 17 از: جنگ ارتجاعی ایران و عراقچند خبر  

 18 دو خبر از شهر سقز 

تشکل مرکز  اطالعیه  به  مسلحانه  حمله  درباره  کشور  از  خارج  در  سچفخا  هوادار  های 

 فرستنده رادیوئی سازمان 

18 

ایران   خلق  فدائی  چریکهای  سازمان  حمله    –اطالعیه  درباره  کشور  از  خارج  کمیته 

 مسلحانه به مرکز فرستنده رادیوئی سازمان 

19 

قطع   درباره  ایران  خلق  فدائی  چریکهای  سازمان  تشکیالت  هماهنگی  کمیته  اطالعیه 

 برنامه صدای فدایی 

23 

 24 اطالعیه

 24 جرجانی گرامی باد خاطره رهبران خلق ترکمن رفقای فدائی توماج، مختوم، واحدی،  

 24 یاد رفیق جهانگیر قلعۀ میاندوآب گرامی باد

)بامی   بلوچستان  و  سیستان  ایران  خلق  فدائی  چریکهای  سازمان  هواداران  اطالعیه 

 استار( درباره حمله مسلحانه به مرکز فرستنده رادیویی سازمان 

25 
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 26 ی باد اولین سالگرد شهادت پیشمرگان فدائی رفقا احمد محمدی و محمد رضوی گرام

 خلق کرد پیروز است

 بهمن   27دی تا   27جدول یک ماهه عملیات یشمرگان خلق کرد  

27 

 29 61بهمن  23بمناسبت چهارمین سالروز شهادت شهدای عملیات 

 30 با یاد لنین 

فرستنده صدای   مرکز  از  دفاع  در  که  اسکندر، حسن  کاوه،  فدائی  رفقای  یاد  باد  گرامی 

 قهرمانانه جان باختند فدائی 

30 
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 ریگای گل، فهرست مطالب 
 سازمان چریکهای فدایی خلق ایرانارگان کمیته کردستان 

 1364 اسفند، 39 شماره

 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 1 بهار نو خجسته باد

 1 بس! بس، بدون قید و شرط، شرط آتشسرمقاله: آتش

 1 بست جنگ و تالشهای مذبوحانه رژیم در کردستان بن

 1 جایگاه زن در جنبش انقالبی خلق کردنقش و 

 6 شعر: کردستان 

 10 های فاجعه چهار بهمن )قسمت دوم( عملکرد اپورتونیسم و زمینه

اردیبهشت   آینده!  اتحادهای  موجود،  کردستان  1364ائتالفهای  کمیته  انتشارات  از   ،

 سازمان چریکهای فدائی خلق ایران 

25 

 ای اخبار جنبش توده

وحشیانه زحمتکشان نشانه ترس و زبونی رژیم در مقابل جنبش انقالبی خلق  سرکوب  

 کرد است!

26 

 28 ای علیه سربازگیری اجباری اعتراضات توده

 30 ای علیه تسلیح اجباری اعتراضات توده

 30 چند خبر از جنگ ارتجاعی ایران و عراق 

 31 چند خبر از شهرهای کردستان 

 خلق کرد پیروز است

 اسفند  27بهمن تا  27جدول یک ماهه عملیات پیشمرگان خلق کرد  

35 

 35 گرامی باد خاطره شهدای اسفند ماه سازمان در کردستان 

 36 بمناسبت یکصد و دومین سال درگذشت: کارل مارکس آموزگار کبیر پرولتاریا 

 36 مسعود در عزم آهنین پرولتاریا زنده است! 

 36 شانزدهمین سالروز: کمون پاریس بمناسبت یکصد و 

 36 مارس روز جهانی همبستگی زنان روز مبارزه علیه ستم و استثمار  8

، رفقا نظام، کاظم و رفیق کبیر هادی، گرامی  60یاد و خاطرۀ شهدای ضربات اسفند ماه  

 باد! 

36 
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 ریگای گل، فهرست مطالب 
 ایرانسازمان چریکهای فدایی خلق ارگان کمیته کردستان 

 1364 اسفند، مکرر 39 شماره

 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 1 سال جدید و تعمیق مبارزه طبقاتی 

 1 مردم کردستان سرمقاله: جنگ و اثرات آن بر زندگی و مبارزات 

 1 نوروز خونین سنندج

 1 کومله بوندیست و "کمیسیون تحقیق" اتحادیه میهنی 

 4 متحد و مصمم علیه سربازگیری اجباری رژیم بپا خیزیم

شماره   حمله   5اطالعیه  پیرامون  ایران  خلق  فدائی  چریکهای  سازمان  مرکزی  کمیته 

 موضعگیری اتحادیه میهنی کردستان مسلحانه به مرکز فرستند رادیوئی سازمان و  

6 

شماره   حمله   6اطالعیه  پیرامون  ایران  خلق  فدائی  چریکهای  سازمان  مرکزی  کمیته 

مسلحانه به مرکز فرستند رادیوئی سازمان و مداخله آشکار اتحادیه میهنی کردستان در  

 امور داخلی سازمان 

10 

 11 لوچستان آمیز رفقای فدائی در منطقه سیستان و ب عملیات موفقیت

 12 یکصد و پانزدهمین یادبود کمون روز برقراری اولین حکومت کارگری در جهان 

 20 ای اخبار جنبش توده

 21 ای علیه سربازگیری اجباری اعتراضات توده

 21 ای علیه تسلیح اجباری اعتراضات توده

انقالبی خلق  سرکوب وحشیانه زحمتکشان نشانه ترس و زبونی رژیم در مقابل جنبش  

 کرد است!

22 

 24 ای علیه جنگ ارتجاعیاعتراضات توده

 25 چند خبر از شهرهای کردستان 

 خلق کرد پیروز است

 اسفند  27بهمن تا   27جدول یک ماهه عملیات یشمرگان خلق کرد  

27 

 28   1360گرامی باد خاطره شکوهمند شهدای اسفند ماه 

 28 مسعود احمدزاده تجسم اراده پوالدین فدایی خلق

 28 مارس روز جهانی زن را گرامی داریم  8
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 ریگای گل، فهرست مطالب 
 سازمان چریکهای فدایی خلق ایرانارگان کمیته کردستان 

 1365 فروردین، 40 شماره

 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 1 کومه له بوندیست در ورطه اکونومیسم

 1 سرمقاله: گسترش بسیج جنگی رژیم و ضرورت مقابله با آن 

 1 دمکرات اپوزیسیون ضدانقالب و مماشات حزب 

 اطالعیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران بمناسبت فرارسیدن اول ماه مه  

 المللی کارگران سراسر جهان زنده باد همبستگی بین

3 

 5 ( 62 – 65ای در کردستان )نگاهی به مبارزات یکساله توده

 7 خاطره قاضی محمد و یارانش را گرامی داریم 

 8 تاریخ مبارزات کارگران جهان ای از  اول ماه مه جلوه زنده

 9 قیام تبریز و دستاوردهای آن 

 9 چند خبر از شهرهای کردستان 

 بمناسبت فرارسیدن اول ماه مه 

 شیعری: یه کی ئه یار 

17 

 ای اخبار جنبش توده

 سربازگیری و تسلیح اجباری  

18 

انقالبی خلق  سرکوب وحشیانه زحمتکشان نشانه ترس و زبونی رژیم در مقابل جنبش  

 کرد است!

19 

 20 چند خبر از: جنگ ارتجاعی ایران و عراق

 21 چند خبر از شهرهای کردستان 

 خلق کرد پیروز است

 فروردین  27اسفند تا  27جدول یک ماهه عملیات یشمرگان خلق کرد  

23 

 24 پردوام باد مبارزه خلق فلسطین 

 24 بیژن جزنی و همرزمانش گرامی باد یاد پرشکوه رفیق کبیر فدائی خلق  

 24 التان" ششمین سال قتل عام زحمتکشان "قه
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 ریگای گل، فهرست مطالب 
 سازمان چریکهای فدایی خلق ایرانارگان کمیته کردستان 

 1365 اردیبهشت، 41 شماره

 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 1 بست جنگ سرمقاله: رژیم جمهوری اسالمی همچنان در بن

 1 پیوند جنبش طبقه کارگر با جنبش خلق کرد یا منجالب رفرمیستی راه کارگر؟ 

 1 پیروزی جنبش انقالبی خلق کرد در گرو چیست؟

عمال  و  سیاسی  ورشکستگی  پیرامون  ایران  خلق  فدائی  چریکهای  سازمان  اطالعیه 

 جاسوسی سازمان مجاهدین خلق  –پلیسی 

3 

 8 زاده و یارانش در آرمان خلق کرد زنده است! یاد اسماعیل شریف

 9 پیشبرد انقالب بیاموزیماز تجارب کارگران و زحمتکشان ویتنام در 

 بمناسبت سیزدهمین سالگرد شهادت فدائی خلق رفیق مرضیه احمدی اسکوئی

 افتخار  - 

17 

 ای اخبار جنبش توده

 ای علیه آن تالش گسترده رژیم برای سربازگیری اجباری و اعتراضات توده

18 

 20 ای علیه تسلیح اجباری اعتراضات توده

زحمتکشان نشانه ترس و زبونی رژیم در مقابل جنبش انقالبی خلق  سرکوب وحشیانه  

 کرد است!

21 

 24 جند خبر از: جنگ ارتجاعی ایران و عراق

 24 جند خبر از شهرهای کردستان 

 26 بست جنگ رژیم جمهوری اسالمی همچنان ذر بن

 خلق کرد پیروز است

 اردیبهشت 27فروردین تا  27جدول یک ماهه عملیات یشمرگان خلق کرد  

27 

گرامی باد یکصد و شصت و هشتمین سالروز تولد کارل مارکس و یکصد و شانزدهمین  

 سالروز تولد لنین آموزگاران و رهبران کبیر پرولتاریای جهان 

28 

 برخی مالحظات 

 گران چهره بورژوازی در افشای مشاطه

28 

 28 برگزاری جشن اول ماه مه

 28 فدائی  آغاز کار مجدد صدای 
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 ریگای گل، فهرست مطالب 
 سازمان چریکهای فدایی خلق ایرانارگان کمیته کردستان 

 1365 خرداد، 42 شماره

 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 1 ها سرمقاله: جنگ، معضل رژیم قربانگاه توده

له موش زائید! تا سهند آبستن چه باشد؟! نگاهی به "جمعبندی مباحث کنگره  همکوه کو

 له" همپنجم کو

1 

 1 حزب دمکرات و "جبهه دمکراتیک ضدامپریالیستی"

برنامه پیرامون ازسرگیری  ایران  فدایی خلق  رادیو  اطالعیه سازمان چریکهای  های عادی 

 "صدای فدائی"

3 

 5 ورشکستگی رژیم و ریاکاری استاندار کردستان

 زنده باد همبستگی خلقها 

 خلق عرب بمناسبت هفتمین سالگرد سرکوب 

6 

 منتشر شد: 

 اپورتونیسم راست اینبار در مسائل تشکیالتی 

9 

 ای اخبار جنبش توده

 سربازگیری اجباری 

17 

 18 ها تسلیح اجباری توده

سرکوب وحشیانه زحمتکشان نشانه ترس و زبونی رژیم در مقابل جنبش انقالبی خلق  

 کرد است!

19 

 23 چند خبر از شهرهای کردستان 

 23 از: جنگ ارتجاعی ایران و عراقچند خبر  

 خلق کرد پیروز است

 خرداد  27اردیبهشت تا   27جدول یک ماهه عملیات یشمرگان خلق کرد  

25 

 26 بیاد فدائی خلق رفیق سعید سلطانپور 

 26 پویان شکننده انفعال، رزمنده راه رهائی طبقه کارگر 

های  پزخانهاعتصاب قهرمانانه کارگران کورهخرداد سی و هفتمین سالروز    23گرامی باد  

 تهران 

26 

  خرداد و شتاب در استحاله!  30
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 ریگای گل، فهرست مطالب 
 سازمان چریکهای فدایی خلق ایرانارگان کمیته کردستان 

 1365 تیر، 43 شماره

 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 1 ها شورای اسالمی، ابزاری در خدمت جنگ ارگان سرکوب تودهسرمقاله: 

 گوئی، جبون در برخورد مشخص! له، رادیکال در عام کومه

 له""جمعبندی مباحث کنگره پنجم کومهنگاهی به 

1 

 ای در کردستان نگاهی به مبارزات توده

 65سه ماهه اول سال 

1 

و "مه پایگاههای "مام کاوی"  دو عملیات تهاجمی  در منطقه سردشت توسط  طی  زره" 

 پیشمرگان فدائی درهم کوبیده شد 

3 

 4 هشدار به نیروهای انقالبی

 5 ها معلمین و کارمندان به جبههتالش رژیم برای گسیل 

 8 ایرانشهر   –چاران فدائی در محور بندر چاه بهار ای از سرَمهعملیات انفجاری دسته

 ای اخبار جنبش توده

 ای علیه آنسربازگیری اجباری و اعتراضات توده

17 

 18 تسلیح اجباری 

جنبش انقالبی خلق  سرکوب وحشیانه زحمتکشان نشانه ترس و زبونی رژیم در مقابل  

 کرد است!

19 

 23 چند خبر از: جنگ ارتجاعی ایران و عراق

 23 چند خبر از شهرهای کردستان 

 25 سربازان و پرسنل انقالبی ارتش! 

 26 منتشر شد: اپورتونیسم راست اینبار در مسائل تشکیالتی 

 26 پوزش و تصحیح

 28 نیکاراگوئهگرامی باد هفتمین سالگرد انقالب  

 28 هشدار یه نیروهای انقالبی

 خلق کرد پیروز است

 تیر  27خرداد تا  27جدول یک ماهه عملیات یشمرگان خلق کرد  

29 

 30 رفیق کبیر حمید اشرف و رفقا تیر 8گرامی باد خاطره شهدای  

 برخی مالحظات 

 ها"؟ طلبانه! یا، "پاسخ به نامهتوجیه سیاستهای مماشات

30 

 30 تیر  23گرامی باد خاطره 

 30 ها ها و پادگانفرار از جبهه
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 ریگای گل، فهرست مطالب 
 سازمان چریکهای فدایی خلق ایرانارگان کمیته کردستان 

 1365 مرداد، 44 شماره

 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 1 اقتصاد ازهم گسیخته و کمبود نان 

 1 ای یکپارچهسرمقاله: سنندج پیشتاز مبارزات توده

 1 لهکومهپیرامون ادامه درگیریهای حزب دمکرات و 

 1 بیانیه "کمیته مرکزی" بیانگر هویت حزب دمکرات

 1 مرداد افشاگر چهره ارتجاع  28

سرمه قهرمانانه  بمناسبت  عملیات  بلوچستان  و  سیستان  منطقه  در  فدائی  چاران 

 سالگشت شهادت رفیق فدائی سلیم کهرازهی

7 

 کارگران سراسر ایران! 

سرمایه نظام  که  وقتی  بر  تا  و  داری  ستم  گرسنگی،  فقر،  بیکاری،  باشد  حاکم  ایران 

 استثمار نیز پابرجا خواهد ماند 

8 

 9 رود شعر: ارتش گرسنگی راه می

 ای اخبار جنبش توده

 ای علیه سربازگیری و تسلیح اجباری اعتراضات توده

14 

سرکوب وحشیانه زحمتکشان نشانه ترس و زبونی رژیم در مقابل جنبش انقالبی خلق  

 است!کرد 

15 

 18 چند خبر از: جنگ ارتجاعی ایران و عراق

 19 چند خبر از شهرهای کردستان 

 خلق کرد پیروز است

 مرداد  27تیر تا   27جدول یک ماهه عملیات یشمرگان خلق کرد  

21 

 22 حماسه در جنبش فلسطین   ، تل زعتر سبعیت ارتجاع

 22 گرامی باد خاطره شهدای مرداد ماه کردستان 

 22 ترازنامه استیصال نیروهای سرکوبگر در کردستان! 

انقالب    14 سالروز  ایران  مردم  دمکراتیک  جنبش  سالروز  یکمین  و  هشتاد  مرداد 

های زحمتکش و تاریخ مبارزه  مشروطیت، که یادآور نقطه عطفی در حیات سیاسی توده

 جامعه ماست، گرامی باد طبقاتی در 

22 

 22 حمله به دژ مونگادا آغاز دوره نوینی در مبارزات انقالبیون کوبا 
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 ریگای گل، فهرست مطالب 
 سازمان چریکهای فدایی خلق ایرانارگان کمیته کردستان 

 1365 شهریور، 45 شماره

 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 1 سرمقاله: جنگ و گسست در هیئت حاکمه

 1 ها! "عملیات کربال" و تشدید فشار برای اعزام اجباری به جبهه

 1 طبقه کارگر و مسئله ملی! 

 اطالعیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران 

 قیام مسلحانه راه حل انقالبی پایان دادن به جنگ 

3 

 11 های ایران و عراق شش سال ادامه جنگ ارتجاعی دولت

 ای اخبار جنبش توده

 سربازگیری اجباری 

15 

سرکوب وحشیانه زحمتکشان نشانه ترس و زبونی رژیم در مقابل جنبش انقالبی خلق  

 کرد است!

16 

 19 چند خبر از شهرهای کردستان 

 19 چند خبر از: جنگ ارتجاعی ایران و عراق

 20 نخستین پیروزی خلق ویتنام گرامی باد 

 خلق کرد پیروز است

 شهریور  27مرداد تا   27جدول یک ماهه عملیات یشمرگان خلق کرد  

21 

 22 بیاد صمد بهرنگی 

 22 شهریور ماه سازمان در کردستان گرامی باد خاطره شهدای 

 22 سرکوب! سقوط یا نجات ارتجاع 

 بر خی مالحظات 

 کمونیست یا اکونومیست؟ 

22 
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 ریگای گل، فهرست مطالب 
 سازمان چریکهای فدایی خلق ایرانارگان کمیته کردستان 

 1365 آبان، مکرر 45 شماره

 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 1 راه کارگر و دمکراسی معلق! 

 1 سرمقاله: جنبش انقالبی خلق کرد و نعل وارونه جمهوری اسالمی در جنگ 

 1 سوسیالیستی اکتبر، فرجام مقابله دو خط و مشی!انقالب کبیر 

 1 جمهوری اسالمی را سازمان دهیم ها علیه رژیم  مبارزات اعتراضی توده

 ای اخبار جنبش توده

سرکوب وحشیانه زحمتکشان نشانه ترس و زبونی رژیم در مقابل جنبش انقالبی خلق  

 کرد است!

18 

 21 سربازگیری اجباری ای علیه اعتراضات توده

 22 ای علیه تسلیح اجباری اعتراضات توده

 23 چند خبر از شهرهای کردستان 

 27 جهان نو نشریه هواداران سازمان در خارج از کشور منتشر شد 

 29 یادواره رفقای پاکباخته سازمان در کردستان 

 خلق کرد پیروز است

 آبان  27اردیبهشت تا  27جدول دو ماهه عملیات یشمرگان خلق کرد  

29 

 30 گرامی باد یاد فدائی کبیر رفیق اسکندر )سیامک اسدیان( 

 برخی مالحظات  

 له از امپریالیسم!طنز تاریخ، و تعمیق درک کومه

30 

 30 جنبش انقالبی خلق کرد و مسئله زنان 
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 ریگای گل، فهرست مطالب 
 ایرانسازمان چریکهای فدایی خلق ارگان کمیته کردستان 

 1365 آذر، 47 شماره

 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

دهم آذرماه دومین سالگرد فعالیت رادیو صدای فدائی بانگ رسای کارگران و زحمتکشان  

 گرامی باد 

1 

 1 جوئی و استیصال رژیم ادامه جنگ مستمسک

 1 روها" و امپریالیسم! سرمقاله: پان اسالمیسم "میانه

 1 پیرامون اصول بنیادین برنامه ما، درباره تامین حقوق ملیتهای تحت ستم ایران 

 4 ل آغاز پنجمین سال انتشار گهریگای

 11 کارگران و زحمتکشان سراسر ایران! 

 ای تودهاخبار جنبش  

 ای علیه سربازگیری اجباری اعتراضات توده

13 

 14 ای علیه تسلیح اجباری اعتراضات توده

سرکوب وحشیانه زحمتکشان نشانه ترس و زبونی رژیم در مقابل جنبش انقالبی خلق  

 کرد است!

15 

 18 چند خبر کوتاه از: جنگ ارتجاعی ایران و عراق 

 18 چند خبر از: شهرهای کردستان 

 21 پوزش و تصحیح

 خلق کرد پیروز است

 آذر 27مهر تا   27جدول دو ماهه عملیات یشمرگان خلق کرد  

21 

نوامبر، یکصد و شصت و نهمین سالگرد تولد فردریک انگلس    28هفتم آذرماه، مصادف با  

 آموزگار کبیر پرولتاریا  

 یق استالین دسامبر، یکصد و هفتمین سالگرد تولد رف 21ام آذرماه، مصادف با سی

 بیست و نهم آذرماه، یکصد و هفتمین سالگرد تولد کمونیست کبیر حیدر عمواوغلی 

 گرامی باد 

22 

 برخی مالحظات: 

 سازماندهی طبقه کارگر یا رجعت به عهد مانوفاکتور 

22 

 22 یادی از: جنبش ملی آذربایجان 

 22 کتبر مارش ظفرنمون پرولتاریای آگاه و متشکل ا انقالب 

 22 روز دانشجو گرامی باد  32آذر سال  16آموز و ، روز خونین دانش57آبان سال  13

در   ایندرقاش  روستائیان  لجام   59آبان    13کشتار  ارتجاع  ارتجاعی تجلی  رژیم  گسیخته 

 اسالمی

22 
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 ریگای گل، فهرست مطالب 
 سازمان چریکهای فدایی خلق ایرانارگان کمیته کردستان 

 1365 بهمن، 49 شماره

 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 1 "سازمانیابی محفلی": تردیونیونیسم و اشاعه پراکندگی در میان کارگران 

 1 نمای دمکراسی شورائی قطب 

 3 سازمان چریکهای فدایی خلق ایران بمناسبت سالروز قیام و سیاهکل اطالعیه 

مرکز   به  اولین سالگرد حمله مسلحانه  بمناسبت  فدائی  تحریریه صدای  اطالعیه هیئت 

 فرستنده رادیوئی سازمان 

5 

 7 آموزی از تجارب تاریخیی ریبه ندان و درس2

 هفدهمین سالروز بنیانگذاری سازمان های سازمانهای انقالبی بمناسبت آغاز پیام 

 پیام جنبش چپ انقالبی شیلی )میر(  - 

 پیام اتحادیه کمونیستهای آلمان  - 

15 

 پیام دفتر سیاسی اتحاد سوسیالیستها سازمانده  - 

 پیام کمیته مرکزی حزب انقالبی تمام خلقهای آفریقا - 

 پیام سازمان راه انقالبی  - 

16 

 17 شعر: رودخانۀ پویان 

 ای اخبار جنبش توده

سرکوب وحشیانه زحمتکشان نشانه ترس و زبونی رژیم در مقابل جنبش انقالبی خلق  

 کرد است!

19 

 20 ای علیه سربازگیری اجباری اعتراضات توده

 20 چند خبر از: شهرهای کردستان 

 21 چند خبر کوتاه از: جنگ ارتجاعی ایران و عراق 

 22 اخباری از مامی استار 

 23 بخشهای رهائیاخبار مبارزات کارگری و جنبش

 24 های مردم کردستان جنگ شهرها و تاثیرات آن در ذهنیت توده

 25 های ایران و عراق شش سال ادامه جنگ ارتجاعی دولت

 26 مراسم بزرگداشت قیام و سیاهکل با زحمتکشان 

 26 گرامی باد یاد شهدای بهمن ماه سازمان در کردستان 

 26 های رسیده بمناسبت آغاز هفدهمین سالروز بنیانگذاری سازمان پیام 

 برخی مالحظات: 

 را "خرسند" کرد!  گرپلنوم هفتم اکثریت راه کار

26 
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 ریگای گل، فهرست مطالب 
 سازمان چریکهای فدایی خلق ایرانارگان کمیته کردستان 

 1366 بهمن، 29 شماره، سال ششم

 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 1 یا شکست فتوحات کربال  2المقدس سرمقاله: بیت

 1 ان رصندوقهای مالی و نقش آن در مبارزات کارگ

 1 جمهوری اسالمیگسترش روزافزون گرانی و فقر در رژیم 

 3 پیام دومین کنگره سازمان به خلق کرد 

 4 جاودان باد یاد و خاطرۀ پرشکوه رفقا انور  محمودی و مصطفی زارعمند

 بمناسبت چهل و دومین سالروز استقرار جمهوری خودمختار کردستان 

 ندان و تجاب آن! ی ریبه2

9 

 10 چهارم بهمن، ضرورت یک بازنگری مجدد 

 15 ران انقالبی ایران )راه کارگر( گپیام کمیته کردستان سازمان کارمتن 

 15 ئیران  – کاتی کوردستانله یهمتن پیام کومه

 لنین  

 شعری بلند از والدیمیر مایاکوفسکی 

16 

 17 کمبود نفت و سایر مواد سوختی در کردستان 

خاطرۀ شهدای   و  رزم    23یاد  در  خونین سازمان،  درفش  در  کمونیستی  بهمن،  جنبش 

 ایران و در عزم خلل ناپذیر کارگران و زحمتکشان کردستان جاودانه است!

17 

 18 یاد لنین رهبر و سازمانگر کبیر پرولتاریا در قلب پرولتاریای سراسر جهان زنده است! 

 18 گرامی باد یاد فدائی خلق رفیق کبیر کیکاووس درودی )عباس پرولتر( 

سالروز   و  هجدهمین  کارگران  شکوهمند  قیام  سالروز  نهمین  و  سیاهکل  رستاخیز 

 زحمتکشان گرامی باد

18 
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