فهرست مطالب جهان،
نشریه دانشجویان هوادار
سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) در خارج از کشور،
شمارههای  ،5اردیبهشت  1361تا  ،64اسفند 1370

1

فهرست مطالب جهان،
نشریه هوادار
سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) در اروپا و آمریکا،
شماره  18 ،5اردیبهشت 1361

لینک به فایل
عنوان

صفحه

روز اول اردیبهشت سالروز حماسه دانشجویان انقالبی و رسوائی سرکوبگران خلق

1

مصاحبهای با دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران ()1

1

تا خلقها سرود صبح زندگی را با آهنگ جانبخش انترناسیونال همصدا کنند

1

گزارش درگیری ماینس

2

خوابهای طالئی رژیم جمهوری اسالمی و جنبش دانشجوئی خارج از کشور
2

گزیده اخبار ایران در مطبوعات جهان
 -لوازم یدکی تانکهای چیفتن برای ایران

مصاحبه با یکی از نمایندگان جنبش السالوادور در اروپا و پالتفرم حکومت آینده در این 6
کشور ()2
پیام جرج حبش و بخشی از پیامهای ارسال شده برای سازمان چریکهای فدائی خلق 12
ایران بمناسبت سالگرد سیاهکل و قیام
پاسخ به نامهها

15

شعر:

15
 اهریمنان شب بلوچستان16

اخبار جنبش دانشجوئی
 آلمان غربی (فرانکفورت) سوئد (استکهلم) -انگلستان

17

اخبار جنبش دانشجوئی
 پاکستان – کراچی سوئیس – ژنو -انگلستان – لندن

18

اخبار جنبش دانشجوئی
 آلمان غربی – بنهممیهنان ،دوستان ،رفقا!

20

صد و دوازدهمین سال تولد والدیمیر ایلیچ لنین آموزگار کبیر و رهبر پرولتاریا

32

اعدام کادرهای مرکزی و اعضاء سازمان پیکار لکه ننگ دیگری بر دامان رژیم جمهوری 32
اسالمی
32

گرامی باد خاطره رفیق کبیر بیژن جزنی و همرزمان

2

فهرست مطالب جهان،
نشریه هوادار
سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) در اروپا و آمریکا،
شماره  ،7آذر 1361

لینک به فایل
عنوان

صفحه

مصاحبه با یکی از اعضای مرکزیت سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

1

شهادت یک دانشجوی انقالبی دیگر در هند

1

سرمایهداری وابسته

1

مروری بر جمعبندی رفیق جزنی در تشریح سرمایهداری وابسته ایران (بخش
اول)
1

ضرورت طرح مسئله زنان در جنبش انقالبی

پیام سازمان چریکهای فدائی خلق ایران – آذربایجان به احزاب ،سازمانها ،پیشمرگههای 1
انقالبی و خلق قهرمان کرد
درگیری خونین بیش از  3000نفر از مردم آمریکا با پلیس

6

اخبار بینالمللی

8

 فیلیپین هندوراس لبناندیدگاهها ،طرح متدولوژیک مرحله انقالب

13

رژیم و مسئله مسکن

19

چرا نشریه انجمنهای دانشجویان مسلمان شماره  43در علیگر هند پخش نشد!؟

20

اخبار اقتصادی

21

اخبار جنبش دانشجوئی

22

 تظاهرات – آمریکا ،نیویورکلیست پیامهای رسیده به دومین کنگره سرتاسری سازمان دانشجویان ایرانی در آمریکا

26

هوادار سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
کدهای کمکهای مالی ارسال شده

28

شعر :میشنویم که نمیخواهی دیگر با ما کار کنی

30

اخبار بینالمللی

31

 السالوادور گواتماال اکوادورتوضیح هیئت تحریریه سابق نشریه جهان

32

امتحان ایدئولوژی یا امتحان رذالت

32

اطالعیه انجمن دانشجویان و دانشآموزان کراچی پاکستان

32

آنان سه تن بودند از دودمان حریق

32

3

فهرست مطالب جهان،
نشریه هوادار
سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) در اروپا و آمریکا،
شماره  ،8ویژه قیام و سیاهکل ،بهمن 1361

لینک به فایل

عنوان

صفحه

سرمقاله" :فضای باز سیاسی" امامانه (پیام  8مادهای خمینی)

1

اشغال دفتر هواپیمائی ایران در بمیئی

1

افت کیفیت آموزشی

4

برگزاری پلنوم وسیع سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

4

اخبار ایران

7

 سفارش اتوموبیل ضدگلوله بخواست هللا اتفاق افتاد منع نواختن ارگ نتایج مبارزۀ خلخالی با اشاعه مواد مخدر محاکمه نمایشی مهره های رژیم پاداش گرانفروشی مشاورت وزارتخانه است8

اخبار ایران
 با حاد شدن تضاد درون رژیم دزدان یکدیگر را لو میدهند رژیم جمهوری اسالمی مقام اول را احراز کرد تعریف انقالب اسالمی خمینی حامی سرمایه پناهندگی سیاسی -دولتی شدن بازرگانی خارجی

8

کدهای کمکهای مالی ارسال شده به سازمان چریکهای فدائی خلق ایران
نقد فیلمُ :یل – نمایشگر دو زندان

11

دیدگاهها

13

 آنتونیو گرامشی تجربه شوراهای کارخانه – ایتالیاشورش در میامی نمایشی از فقر و نژادپرستی در امریکا

15

چرا هوادارن سازمان مجاهدین خلق "وین – اطریش" حاضر به اتحاد عمل با نیروهای 17
مترقی نیستد؟
پاتریس لومومبا

18

«فقط آن قانون مقدس است که حافظ منافع توده باشد»

18

 14بهمن سالگرد شهادت دکتر تقی ارانی
سالگرد قیام پرشکوه خلقهای ایران و رستاخیز سرخ سیاهکل گرامی باد

19

گرامی باد خاطرۀ فدائی شهید رفیق حمید مؤمنی

20

پانزده چکاوک خونبال

21

گرامی باد یاد پرشکوه فدائی خلق رفیق شهید قاسم سیادتی

23

4

بهمن سرخترین ماه جنبش خلق مبارک باد

24

شعر :تا بهمن

27

وصیتنامههای گلسرخی و دانشیان

28

باز هم ترور باز هم جنایت

29

حیدر عمو اوغلی :چکیدۀ انقالب

32

در حاشیه بازیهای آسیائی

33

شعر :رفیق!

34

انعکاس خبر اشغال دفتر هما در مطبوعات هند

35

امریکا و سران جمهوری اسالمی در مقطع قیام بهمن 57

36

درود بر فدائی خلق رفیق شهید شاهرخ میثاقی اولین شهید جنبش دانشجویی خارج از 38
کشور
سالگر انقالب کوبا گرامی باد

39

سالگرد شهادت شکراله پاکنژاد مبارز خستگیناپذیر گرامی باد

40

یاد لنین برای همیشه در قلب و مغز زحمتکشان جهان زنده خواهد ماند.

41

اطالعیه درباره شماره ویژه

42

هموطنان مبارز! بمنظور بزرگداشت  22بهمن سالروز رستاخیز سیاهکل در مراسمی که 42
از سوی سازمان دانشجویان ایرانی در آمریکا هوادار سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
برگزار میشود شرکت کنید
از خوانندگان

42

اخبار بینالمللی

43

  12میلیون بیکار در کشورهای بازار مشترک توطئه ضد انقالب در نیکاراگوئه مانور نظامی آمریکا و پاکستان السالوادور46

معرفی چهرههای ادب و هنر مترقی
 سرگئی آیزنشتینگرامی باد خاطره مجاهد شهید موسی خیابانی و همرزمانش

47

پانزدهمین سالگشت شهادت تختی قهرمان ملی گرامی باد

48

اخبار جنبش دانشجوئی

48

 هوادارن مجاهدین انحصارطلبی ،تغییر سیاست و یا حسابگریهای کاسبکارانه؟!توطئه امریکا علیه نیکاراگوئه :خلیج خوکها تکرار میشود؟

48

نظر یکی از مسئولین نفت

48

5

فهرست مطالب جهان،
نشریه هوادار
سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) در اروپا و آمریکا،
شماره  ،9اسفند 1361

لینک به فایل
عنوان

صفحه

بهاری دیگر فرا میرسد

2

هموطن جهت اشاعه فرهنگ انقالبی و مبارزه با رژیم قرون وسطائی جمهوری اسالمی2 ،
نشریه "جهان" را برای دوستان و آشنایان خود بفرستید.
تقویم تاریخ – اسفند

2

از خوانندگان

2

قتل عام در کردستان :اهالی دو روستا در کردستان قتل عام شدند

3

فهرست مطالب

3

توضیح درباره تغییر فرم نشریه "جهان"

3

 156مزدور بهالکت رسیدند!

4

در یک درگیری بین پیشمرگان فدائی و نیروهای رژیم 156 ،تن از مزدوران بهالکت
رسیدند
بیانیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران – کمیته خارج از کشور

4

سیزدهمین سالروز رستاخیز سیاهکل را گرامی داریم
 19اسفند سالروز انتشار نشریه کار

5

 11ارگان سرکوب در کارخانه

7

قدم به قدم بازگشت به خانه

7

"کاله" میخواهید یا روسری؟

7

"گوزنها" و ارتجاع

7

بیائید!

7

زبان بینالمللی جدید

7

تعویض شناسنامه ها

7

"خطر" بلوچستان

7

"شغال بیشه مازندران را نگیرد جز سگ مازندرانی"

8

سازمان مجاهدین به کجا میرود؟

10

کنگره ملی فلسطین

12

اخبار جنبش دانشجوئی

16

 گزارش آکسیونهای بزرگداشت قیام و سیاهکلگاندی مبلغ مبارزه به شیوۀ مسالمتآمیز

17

 8مارس روز جهانی زن گرامی باد

19

جنبش زنان ایران بعد از قیام 5
تقسیم کار بر مبنای جنسیت

21

شعری از فدائی شهید مرضیه احمدی اسکوئی

23

زنان و مبارزه

24

نکاتی چند درباره موقعیت زنان در کشورهای سوسیالیستی

26

6

علل تاریخی عقبماندگی زن

31

گزارش بزرگداشت روز جهانی زن

32

دیدگاهها

33

نقدی بر تئوری "سوسیال امپریالیسم" بخش اول
سدۀ درگذشت مارکس

37

گرامی باد خاطرۀ فدائی شهید رفیق کبیر مسعود احمدزاده

37

 4مارس سالروز درگذشت استالین

38

یکصد و دوازدهمین سالگرد کمون پاریس اولین حکومت کارگری جهان

39

مالکوم اکس

40

مذاکرات ویتنام ،الئوس و کامبوج

41

آمریکا و سران جمهوری اسالمی در مقطع قیام بهمن  57خاطرات ویلیام سولیون سفیر 41
سابق امریکا در ایران بدلیل کثرت مطالب و محدودیت صفحات جهان ،بخش دوم مقاله
خاطرات سولیون در شماره  10درج میگردد.
با کمکهای مالی خود سازمان را در پیشبرد امر انقالب یاری رسانید

41

چرا چریکهای السالوادور اسرای ارتشی را آزاد میکنند؟

42

اخبار جهان

43

 هند ،قتل عام در ایالت آسام بنگالدش – پاکستان :اسالمی کردن جامعه مذاکرات چین و شوروی میزان بیکاری در کشورهای امپریالیستی افزایش می یابد44

شوروی ،امریکا و برتری نظامی
آمریکا همچنان سیاستهای فاشیستی خود را ادامه میدهد
شهادت یک دانشجوی دیگر در خارج از کشور

50

توضیح

50

اطالعیه درباره شماره ویژه

51

تلفنهای خبری سازمان دانشجویان ایرانی در آمریکا هوادار« :سازمان چریکهای فدائی 51
خلق ایران»
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فهرست مطالب جهان،
نشریه هوادار
سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) در اروپا و آمریکا،
شماره  ،10فروردین 1362

لینک به فایل
عنوان

صفحه

تقویم تاریخ – فروردین

2

هشدار به دانشجویان

2

خجسته باد بهاران!

3

فهرست مطالب

3

سالروز اولین حمله رژیم به ترکمن صحرا

4

حماسه مبارزه ،مقاومت و شهادت رفیق بیژن جزنی و همرزمانش همیشه الهامبخش 5
مبارزان راه رهائی طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما خواهد بود
شهر سقز در کنترل پیشمرگان کرد

6

جادۀ بوکان – میاندوآب در کنترل پیشمرگان فدائی – بنقل از ریگای گهل شماره 2

6

ایران

7
 عکسالعمل رژیم در مقابل قطعنامه سازمان ملل اعتراض محافل بینالمللی در مورد اعدام  70رزمنده سرکوب زنان گسترش مییابد فرمان  8مادهای خمینی در عمل ادامه جنگ به نفع رژیم است خون گرفتن از زندانیان رسمیت یافت اسرار نظامی8

ایران
  6فروند کشتی غرق شد اقتصاد اسالمی بازی دیپلماتیک رژیم حزب فقط حزبهللا "انشاهللا" مارکسیسم حالل مشکالت -زکات برای وزرا و وکال

8

هزاران بشکه نفت همچنان میسوزد
شهادت آنّاماریا

9

نوروز ،از آغاز تا به امروز

10

ایران – 1361

12

 تضادهای داخلی رژیم جنگ اقتصاد اسالمی سرکوب زنان -جنبش خارج از کشور

8

مذاکره از درون َرحِم!

13

در جلسه علنی امروز :مجلس کلیات الیحه خدمت نیمهوقت بانوان را تصویب کرد

20

گزارشی از کنفرانس "تفاوتهای مشترک و مسائل زنان در کشورهای جهان سوم"

20

ترکیه ،کودتای  1980قبل و بعد از آن

21

ده سال زندان برای عزیز نسین

24

اخبار جهان

25

بیش از یک میلیون نفر در آلمان ،انگلیس ،هلند ...،در تظاهرات ضد سیاست
تسلیحاتی آمریکا شرکت کردند
توطئه علیه نیکاراگوئه

26

السالوادور :نصب رادار

27

پرو 4 :کشته 20 ،زخمی 200 ،دستگیری

27

نکاتی پیرامون هفتمین کنفرانس کشورهای غیرمتعهد – دهلی نو

28

"اعدام" در مالء عام! گزارشی از هند

29

سفر پاپ به امریکای مرکزی تالشی مذبوحانه در جهت فریب تودهها

30

شیکاگو به نژادپرستان رای منفی داد

31

فرار از چنگال دژخیمان رژیم

32

دیدگاهها

33

 نقدی بر تئوری "سوسیال امپریالیسم" بخش دومامریکا و سران جمهوری اسالمی در مقطع قیام بهمن  57خاطرات ویلیام سولیوان سفیر 38
سابق امریکا در ایران ()2
آیزنشتاین (دنباله از شماره )8

42

کالمی با مجاهدین

42

با کمکهای مالی خود سازمان را یاری رسانید

42

نقد کتاب "ترکیه در بحران"

43

گزارش سازمان عفو بینالملل از زندانهای ایران

46

شعر :جنگلیها

47

شعر :پیوستن

47

شعر :به آسمان میخندم

47

"نمیدانم عید را تبریک بگویم یا نه؟"

47

اخبار جنبش دانشجوئی

50

گرامی باد خاطرۀ رفیق شهید حمیدرضا سعادتی

51

اطالعیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران – کمیته خارج از کشور

51

تصحیح

51
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فهرست مطالب جهان،
نشریه هوادار
سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) در اروپا و آمریکا،
شماره  ،11خرداد 1362

لینک به فایل
عنوان

صفحه

تقویم تاریخ – اردیبهشت

2

شعر :در سنگر دانشگاه

2

تلفنهای خبری سازمان دانشجویان ایرانی در آمریکا هوادار« :سازمان چریکهای فدائی 2
خلق ایران»
3

سرمقاله" :نماز میت" بر جسد حزب توده
"این حزب با اعمال و خیانتهائی که صورت داده است ،االن بصورت الشه گندیدهای
است که باید دفن شود"
در این شماره

3

گرامی باد اول ماه مه ( 11اردیبهشت) روز همبستگی جهانی کارگران

3

اول اردیبهشت  16آذری دیگر

3

در عملیات قهرمانانۀ پیشمرگان دو پادگان رژیم در کردستان در آتش سوخت

5

شعر :کوردستان

5

 50مزدور بهالکت رسیدند!

5

زنده باد همبستگی کارگران سراسر ایران

6

اگر بازوان نیرومند شما اراده کند تمام چرخها از حرکت باز خواهند ایستاد
 24آوریل سالگرد قتل عام ارامنه

6

پیام همبستگی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به جبهۀ آزادیبخش فارابوندومارتی

6

به حکم قرآن

7

صف خیانت

7

میوه قانون قصاص

7

تاسیس وزارت ساواما

7

زندگی مرفه

7

امپریالیسم ژاپن "نه شرقی ،نه غربی"

7

تهدید ژاپن

7

ریسکش مال شما  ،پولش مال ما

7

گزارش صلیب سرخ جهانی در مورد اسرای جنگی ایران و عراق

8

طرح صلح

8

بمباران شهرهای خوزستان

8

به یاد رفیق شهید خسرو روزبه

8

تنها  44دانشآموز در یک درگیری از یک دبیرستان

9

نیم میلیون کشته ،زخمی و اسیر

9

معامله با "شیطان بزرگ"

9

"بنیاد مستضعفین"

9

دو دالر ارزان تر

9

10

نه محافظهکار و نه رادیکال

9

معیار نزدیکی

10

دید اسالم این نیست که دولت ،زارع تاجر و کارخانهدار باشد
"کمونیستی در زندان نیست"

10

" 99درصد از محمولههای پستی"

10

درخواست ریگان از خمینی

10

 12اردیبهشت ،روز معلم را گرامی میداریم

12

یاد رفیق مرضیه احمدی اسکوئی آموزگار فدائی و دوست جوانان روستا گرامی باد!

12

یورش مسلحانه پاسداران و اوباشان

15

فاجعهای که بعنوان "انقالب فرهنگی" در دانشگاه اهواز اتفاق افتاد

16

حزب جمهوری اسالمی طراح اصلی نقشه کشتار دانشجویان انقالبی است

18

شورای انقالب مسئول مستقیم این فجایع است
این غفاری جنایتکار ،این شورای انقالب است که بسوی مردم و دانشجویان شلیک 18
میکند
عفو امامانه برای "چهره تابناک و مقدس انقالب"

19

مشت نمونه خروار

19

گوشهای از اظهار نظرهای نمایندگان مجلس در مورد خودشان
گرامی باد خاطره بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران

20

گرامی باد خاطرۀ فدائی شهید امیرپرویز پویان

21

سالروز شهادت فدائی خلق رفیق سعید سلطانپور

22

از خوانندگان

24

اخبار جهان

25

 تظاهرات کارگری در شیلی تظاهرات در شیلی دستگیری به دنبال تظاهرات26

اخبار جهان
 السالوادور آزادسازی شهر حمله ناز شست یونان جنبش چریکی کلمبیا تجارت حالل -خروج دیپلماتهای شوروی

27

اخبار جهان
 نیکاراگوئه اشغال سفارت آلمان حمله ضدانقالبیون به خاک نیکاراگوئه اعتراض نیکاراگوئه اعتراف ریگان و نیشکر فلسطین راه حل11

 حاال نوبت سوریه استکاردار رژیم جمهوری اسالمی در هند دستگیر شد

28

دولتهای ایران و آمریکا یکدیگر را بیشتر درک میکنند

28

مالیان جمهوری اسالمی در حال اجرای قوانین اسالمی
ّ
"حالل" مشکالت
شالق

31
31

واتیکان در محکومیت گالیله تجدید نظر میکند!

31

کم نیستند شهدای راه علم به دست قاتالن مذهبی
 9خرداد  58چهارشنبه سیاه :روزی خونین در تاریخ خلق عرب خوزستان

32

دیدگاهها :نقدی بر تئوری "سوسیال امپریالیسم" بخش سوم

33

به مناسبت  30آوریل ،هشتمین سالگرد انقالب شکوهمند ویتنام

38

سالگرد تولد رفیق هوشیمین گرامی باد!

41

 "هیچ چیز گرانبهاتر از آزادی و استقالل نیست" هوشیمیننقد کتاب :بگذار سخن بگویم!

43

شعر:

47
 مقاومتهر روز اول اردیبهشت

لیست کتابهای موجود برای فروش

48

کدهای کمکهای مالی ارسال شده

50

گرامی باد خاطرۀ فدائی شهید محمد سلیمانی – "اصغر"

51

تقویم تاریخ – خرداد

51

بمناسبت سدۀ درگذشت مارکس ،سلسله بحثهای آموزشی :درک مادی از تاریخ را در 51
شماره آینده "جهان" بخوانید

12

فهرست مطالب جهان،
نشریه هوادار
سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) در اروپا و آمریکا،
شماره  ،12تیر 1362

لینک به فایل
عنوان

صفحه

تقویم تاریخ – تیر

2

سرود برای حمید

2

دومین سالگرد شنبۀ خونین ( 30خرداد) گرامی باد

3

در این شماره

3

اطالعیه پیرامون توطئه سازمان مجاهدین خلق علیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

4

در عملیات قهرمانانه پیشمرگان تهاجم نیروهای سرکوبگر درهم شکسته شد

4

یاد شهدای تیرماه گرامی باد

5

اطالعیه سازمان راه کارگر کمیته خارج از کشور

6

در "افسریه" چه گذشت؟

7

اطالعیه

8

توضیح و پوزش

8

نیرنگ و فریب دیگر اثر ندارد

9

عیدی رژیم "مستضعفین"

9

دو هلیکوپتر

9

اخبار جهان

10

 شیلی پینوشته" :آقایان همین است و بس"11

 شیلی در برابر پینوشه -دو نفر کشته و  550نفر دستگیر شدند

12

 السالوادور  15خلبان آمریکائی یک نظامی آمریکائی زن حامله و کودکی را به کوره آتش انداخت مشاور نظامی آمریکا در السالوادور ترور شد تصرف یک مرکز مهم ارتباطی "مشاورین نظامی آمریکایی در السالوادور در تابوت باز خواهند گشت" -تسلیم رهبران فنال

13

 تظاهرات برای سقط جنینسالگرد قیام سوئتو گرامی باد

13

توضیح

14

وقتی گلوله بسیجی ها خطا میرود

15

نهایت وقاحت

15

روابط حسنه فاشیستها

15

دستآورد برنامه کشاورزی رژیم!

16

خسارت

16

13

قابل توجه پزشکان و علمای جهان!!

16

"شباهت لپی" چگونه به خرافات دامن بزنیم!

17

رهنمود قرآنی در بعد از ظهر یکشنبه  7تیر 1360

17

بمناسبت سدۀ درگذشت مارکس

18

از سلسله بحثهای آموزشی:
درک مادی از تاریخ
بحث نخست :پیرامون متد دیالکتیکی
 50میلیون کودک در بازار کار جهان

22

دعوت برای استثمار

23

مکزیک کشور تحت سلطهای با  83بیلیون دالر بدهی به بانکهای امپریالیستی،
میزبان سرمایهداران بیشتر
به همت رفقای هوادار "کار" و آثار سازمان به زبانهای انگلیسی ،ایتالیائی ،یونانی23 ،
آلمانی و فرانسوی ترجمه و منتشر میشود
از خوانندگان

24

مسئله گرانی و "مشک پیغمبر"

25

"غول گرانی بیداد میکند"

25

خرید اسلحه از امریکا ،آلمان و اسرائیل

26

اسلحه "شیطان بزرگ" برای آیتالهالعظمی
ضیاءالحق در خط امام

27

دروغ شرعی" ،ساخت دخانیات ایران"

27

توطئه مشترک ترکیه و عراق مکمل جنایات رژیم خمینی

28

نامۀ پرسابقهترین عضو کمیتۀ مرکزی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران مهدی سامع 29
به برادر مجاهد مسعود رجوی
دربارۀ سینمای انقالبی و سینمای بورژوازی

30

در حاشیه کنفرانس ویلیامز بورگ

34

دیدگاهها

35

بررسی تاریخی انترناسیونال کمونیستی (کمینترن)
38

اخبار جنبش دانشجوئی
 سالروز شهادت دومین شهید جنبش دانشجویی خارج از کشور رفیق شهراممیرانی
 علیگر دهلی -پونا

39

 اتریش ،وین :سلطنت طلبان را افشاء کنیم آلمان غربی ،گوتنهگن یونان ،آتن -سوئد ،استکهلم :تظاهرات علیه سفر بوش به سوئد

40

 آمریکا ،واشنگتن بستن اتریش ،وین وین :تظاهرات کردها علیه فاشیستهای ترکیه -آلمان غربی ،کلن

41

 یونان ،آتن14

 اتریش ،وینریشههای بحران در زیمبابوه

42

شعر:

47
 مرگی آرام امیدبستگان سرود اعتصاب -تفنگلری یاغلیام

جدول

48

بحران جنبش فلسطین

49

کدهای کمکهای مالی ارسال شده

50

گرامی باد خاطرۀ فدائیان خلق عبدالرضا ماهیگیر و حمیدرضا ماهیگیر

51

نشریه ریگای گهل سازمان چریکهای فدائی خلق ایران شاخه کردستان را بخوانید

51

تلفنهای خبری هواداران "سازمان چریکهای فدائی خلق ایران"

51

15

فهرست مطالب جهان،
نشریه هوادار
سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) در اروپا و آمریکا،
شماره  ،13مرداد 1362

لینک به فایل
عنوان

صفحه

تقویم تاریخ – مرداد

2

عملیات قهرمانانۀ پیشمرگان در کردستان

2

سرمقاله :مبارزات تودهها و تضادهای رژیم

3

فهرست مطالب

3

رهبران مجاهدین خلق نقاب از چهره میگشایند

4

سیاستبازی ناشیانه مجاهدین

4

اخبار ایران

6

خبرنامه هواداران سازمان چریکهای فدائی خلق ایران:
 الشرقیه  ،الغربیه  ،نه برقیه  ،نه آبیه! -قیام یکپارچه مردم رباط مراد خمین

8

 -اراک – قطع آب

9

 -وام به عراق

9

 -مخالفت شوروی

9

 -حرکت یکپارچه مردم "خلیج" بر علیه تخریب خانهها

10

 -شهرک قدس (قلعه حسنخان)

10

 دعوت کارگران به جبههها میدان انقالب زندان اوین اخبار شهرستانها کردکوی11

 مشهد رشت :تجاوز به  8زن اختالف استاندار و امام جمعه اعدام انقالبی یکی از مزدوران رژیم مسگرآباد کارگری دو فرزند خود را سر برید آموزش و پرورش –  5درصد قبولی استراق سمع روابط ایران و اسرائیل -تهران ،تحویل اسلحه

12

 سرمایهگذاری خارجی گوشت دم توپ انجمن حجتیه جلسات خود را تعطیل کرد -حمله امام جمعه اصفهان به "حجتیه"

16

 اندوخته رفسنجانیاخبار جهان
 -چاد :رشد نظامیگری امپریالیسم

13

 -بیستمین سالگرد بسیج برای کار ،صلح و آزادی

14

 حمله هوائی15

 گواتماال :جالدی میرود و جالد دیگری میآید! پکن شیلیمجاهدین :شکست یک استراتژی

16

 28مرداد شاه و  28مرداد خمینی

21

به مناسبت بزرگداشت انقالب مشروطیت

22

نقش زنان در انقالب مشروطیت
24

اخبار جنبش دانشچوئی
 برگزاری سومین کنگره سازمان دانشجویان ایران در آمریکا هوادار سازمانچریکهای فدایی خلق ایران
 -برگزاری دومین کنگره سازمان دانشجویان ایرانی در آلمان هوادار سازمان

25

چریکهای فدایی خلق ایران
 پیام سازمان چریکهای فدایی خلق ایران به سومین کنگره سازمان دانشجویان 26ایران در آمریکا هوادار سازمان چریکهای فدائی خلق ایران و کلیه تشکلهای هوادار در
خارج کشور
 پیام سازمان چپ انقالبی شیلی (میر) پیام کمیته همبستگی فارابوندومارتی27

 پیام هواداران "راه انقالبی" ترکیه پیام لژیون ضدامپریالیست ایاالت متحده آمریکا -پیام کارکنان هفتهنامه گاردین

28

 -آلمان غربی – برلن غربی

28

مبارزه علیه نئوفاشیستها
 -آمریکا ،واشنگتن :راهپیمائی در دفاع از آوارگان السالوادوری

29

 شیکاگو :تظاهرات  8ژوئیه سوئد :تظاهرات موضعی علیه حزبالهیها کانادا – مونترال :تظاهرات علیه رژیم30

دیدگاهها
بررسی تاریخی انترناسیونال کمونیستی (کمینترن) بخش دوم

34

اخبار جنبش دانشچوئی
 تورنتو :شب همبستگی با خلقهای ایران ،السالوادور و فیلیپین انگلستان – لندن :شهادت فدائی خلق ،سعید سلطانپور بزرگداشت  8تیر ودومین سالگرد
اطالعیه

34

توضیح مجدد

35

انتشار نشریات خبری توسط سازمانهای هوادار در کشورهای مختلف

35

اخبار ایران

36

 توزیع مسلحانه تراکت توسط رفقای فدائی در تهران برخورد رژیم با مسئله حجاب17

 خرید اسلحه از اسرائیللنین در مخفیگاه (دفترچه آبی) ،ایمانوئل کازاکهویچ ،ترجمۀ ناصر موذن

37

سازمانهای سیاسی در ترکیه

40

بمناسبت سدۀ درگذشت مارکس

42

از سلسله بحثهای آموزشی:
درک مادی از تاریخ
بحث دوم :درک مارکس از طبیعت بشر
از خوانندگان

46

شکنجه در سفارت

47

قتل یکی از مخالفان مارکوس در فیلیپین

47

شعر:

49
 بیاندیش نسل خونی تل زعتر -حیات باغ

کدهای کمکهای مالی ارسال شده

50

گرامی باد خاطرۀ کارگر شهید فدائی خلق خیرهللا حسنوند "حسن"

51

گرامی باد خاطرۀ فدائی رفیق شهید مریم دژآگاه

51

18

فهرست مطالب جهان،
نشریه هوادار
سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) در اروپا و آمریکا،
شماره  ،14شهریور 1362

لینک به فایل
عنوان

صفحه

تقویم تاریخ – شهریور

2

کردستان سرزمین زندگی و مبارزه

2

 16شهریور سالروز شهادت صمد بهرنگی گرامی باد

2

مصاحبه با یکی از اعضای مرکزیت سازمان چریکهای فدای خلق ایران

3

فهرست مطالب

3

ایران

8
اسنادی دیگر از خرید اسلحه از اسرائیل

روایت تاریخ از زبان خمینی

11

هنرمند خدائی

11

از البالی گفتهها

11

بی حجابی

11

شهردار جدید شیراز کیوسکهای مطبوعاتی را شبانه از جا کند

11

بازار داغ تجارت

11

هیات اقتصادی آلمان فدرال وارد تهران شد

11

"دو راه بیشتر وجود ندارد"!

12

انواع رشد اقتصادی
12

افشاگری
اطالعیه هواداران سازمان در بلوچستان و سیستان
درگیری رژیم در سیستان و بلوچستان

12

 11شهریور سالروز کشتار "قارنا" یادآور قتلعام "دیریاسین" بدست صهیونیستها

15

نشریه ریگای گهل سازمان چریکهای فدائی خلق ایران شاخه کردستان را بخوانید

15

مجاهدین :شکست یک استراتژی (بخش دوم)

16

مجاهدین بر بستر جنجال ادامه حیات میدهند

16

توضیح و پوزش

17

گرامی باد هفدهم شهریو ،حماسه دالوریهای خلق و نمایش زبونی ارتجاع

17

اخبار جهان

20

 السالوادور ونزوئال گواتماال جمعیت جهان میزان بیکاری در آمریکای التین کوبا – سفر وزیر خارجه چین :سفر مقامات شوروی21

پرواز جاسوسی بر فراز ساخالین

19

حقایقی در پس سقوط هواپیمای کرهای
24

اخبار جنبش دانشجوئی
 هند گزارشی از آلمانگزارشی از فیلیپین

26

اطالعیه سازمان دانشجویان ایرانی در ایتالیا هوادار سازمان چریکهای فدایی ایران

27

بحران سرمایهداری و کمیسیون سه جانبه

28

گردانندگان امپراطوری سرمایه در بارگاه امام واتیکان
30

دیدگاهها
بررسی تاریخی انترناسیونال کمونیستی (کمینترن) بخش سوم
نامهای از ایران

35

لنین در مخفیگاه (دفترچۀ آبی) ،ایمانوئل کازاکهویچ ،ترجمۀ ناصر موذن

37

جنبش سیاهان و میراث سیاسی مارتین لوترکینگ

40

فیلیپین

44

لیست اعدامیها

44

جدول

45

از خوانندگان

46

سیری در هنر و ادبیات بالنده

47

الهوتی
هموطن! نشریه جهان را برای خود و دوستان خود مشترک شوید!

50

گرامی باد خاطرۀ رفیق فدائی شهید فقیرمحمد زینالدینی

51

گرامی باد خاطرۀ فدائی شهید رفیق جمشید دژآگاه

51

گرامی باد خاطرۀ فدائی شهید رفیق عزت بهرامی (موسی)

51

تلفنهای خبری

51
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فهرست مطالب جهان،
نشریه هوادار
سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) در اروپا و آمریکا،
شماره  ،15آبان 1362

لینک به فایل
عنوان

صفحه

تقویم تاریخ – مهر

2

در عملیات قهرمانانۀ پیشمرگان دهها مزدور بهالکت رسیدند!

2

سالگرد انقالب کبیر سوسیالیستی اکتبر را به پرولتاریای سراسر جهان تبریک میگوئیم

2

سرمقاله :رژیم و مسئله جنگ

3

فهرست مطالب

3

اشغال سفارت رژیم جمهوری اسالمی در بلژیک و  5دفتر هواپیمائی ایران در کشورهای 4
آلمان ،اطریش ،انگلستان ،فرانسه و هند
"نیم پهلوی" مترسک امپریالیسم

6

قطعنامه اکسیون سراسری

6

اشغال دفتر هواپیمائی ایران در فرانکفورت

7

جنایت و استثمار ،روش معمول رژیم ضدانقالبی جمهوری اسالمی

8

گشت و گذار

8

معامله برادرانه

9

افزایش واردات

10

منتظری :تورم ایجاد میشود یعنی چه؟

10

نعمات بیشمار جنگ و کالم حکیمانه امام

10

روزی  300تا  400معلول

10

خون بیشتر تولید بیشتر

11

حمله موشکی

11

پنجه آهنین خدای متعال

11

ساندویچ  70تومانی

11

صلوات جای پول

11

آمار و ارقام مفید

11

هممیهنان مبارز! کارگران و زحمتکشان!

11

دیواندره

12

کامیاران

12

جمله قهرمانانه پیشمرگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به پایگاه قاقالو – منطقه 12
بوکان
13

اخبار جهان
 گرانادا -پاکستان

14

 -فیلیپین

15

 السالوادور -شیلی

21

16

 پرو اروگوئه لبنان نیکاراگوئه برزیلمجاهدین :شکست یک استراتژی (بخش سوم)

17

شیلی :میراث شوم پینوشه

21

 700هزار نفر علیه سیاست نظامیگری آمریکا دست به تظاهرات زدند

23

اخبار دانشجوئی

24

 تشکیل "شورای هماهنگی" سازمانهای دانشجوئی در شیکاگو گزارش دو آکسیون افشاگری "شورای هماهنگی" نمایشگاه بین المللی کتاب در فرانکفورتسالروز شهادت امیر راهدار گرامی باد

25

اطالعیه

26

گزارش سمینار تدارک  22 – 23اکتبر – لوس آنجلس

26

دیدگاه ما در رابطه با همکاری با سایر نیروهای سیاسی

27

هشدار به مجاهدین خلق

29

گزارش جلسه بزرگداشت دومین سالگرد رفیق سیامک اسدیان (اسکندر)

30

از خون شهدای دانشگاه شرم کنید!

32

شقایقهای خونین لرستان

34

گرامی باد خاطرۀ فدائی کبیر رفیق اسکندر (سیامک اسدیان) و شهدای گروه
آرمان خلق
35

ادبیات بالنده
 دفاعیات هوشنگ ترگللنین در مخفیگاه (دفترچۀ آبی) ،ایمانوئل کازاکهویچ ،ترجمۀ ناصر موذن

37

چرا مجاهدین سیاست "حزب فقط حزبهللا" را پیشه کردهاند؟

41

بمناسبت سدۀ درگذشت مارکس

42

از سلسله بحثهای آموزشی :درک مادی از تاریخ
بحث چهارم ،روابط تولیدی و ساخت اقتصادی
از خوانندگان

46

موقعیت اقتصادی خرده بورژوازی

47

جدول

48

شعر:

49
 ای رفیق -بینام و نشان

کدهای کمکهای مالی ارسال شده

50

هموطن! نشریه جهان را برای خود و دوستان خود مشترک شوید!

50

گرامی باد خاطرۀ فدائی شهید رفیق مجید شریفی "همایون – حجت"

51

تقویم تاریخ – آبان

51

تلفنهای خبری

51

22

فهرست مطالب جهان،
نشریه هوادار
سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) در اروپا و آمریکا،
ویژۀ آکسیون سراسری  7نوامبر ،آبان 1362

لینک به فایل
صفحه

عنوان
فهرست
هشدار

1

سرمقاله :اتحاد مبارزه ،پیروزی

پیام سازمان چریکهای فدائی خلق ایران کمیتۀ خارج از کشور در رابطه با آکسیون 2
سراسری  7نوامبر
قطعنامه آکسیون سراسری

2

پیام رفقای زندانی در انگلستان

2

گزارش آکسیون سراسری  7نوامبر

3

انعکاس اخبار آکسیون سراسری  7نوامبر در رسانههای گروهی خارج از کشور

5

اسناد غارت و وابستگی

6

نشریه ریگای گهل سازمان چریکهای فدائی خلق ایران شاخه کردستان را بخوانید

11

هموطن! نشریه جهان را برای خود و دوستان خود مشترک شوید!

12

شعر:

12
 زندان فالت -شعری از رفیق سلطانپور

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

23

12

فهرست مطالب جهان،
نشریه هوادار
سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) در اروپا و آمریکا،
شماره  ،16آذر 1362

لینک به فایل
عنوان

صفحه

تقویم تاریخ – آذر

2

اخبار کردستان

2

گزارشی از مراسم تسلیح سومین دوره آموزشی

2

جهان ویژه آکسیون  7نوامبر ( اشغال سفارت و دفتر هواپیمائی های رژیم) را بخوانید.

2

گرامی باد خاطره  16آذز

2

سرمقاله :چرخش جدید در سیاست امپریالیسم نسبت ره رژیم ایران؟

3

فهرست مطالب

3

ایران

5
 گشت و گذار همه امکانات برای بخش خصوصی (سرمایهداران)6

 در مجلس شورای اسالمی چه میگذرد! مدیریتها  ،در موارد اخراج کارگران بیشتر دقت کنید! سر یک کارگر  23ساله زیر پرس له شد ادامه رحمت مانور عظیم! تبدیل لنجهای ماهیگیری به ناوهای جنگی -عکس العمل رژیم درباره قطعنامه سازمان ملل

7

 روابط بسیار خوب! مدیون جمهوری اسالمی جمهوری اسالمی مبادرت به خرید برنج و فروش نفت به تایلند میکند ذلت نامه یک معلول جنگی8

 استقبال گرم مردم!!! بمنظور نمایش توان رزمی سپاه پاسداران انقالب اسالمی گردانهای گشتثارهللا در تهران رژه رفتند
 خبرهای کوتاه از البالی گفتهها شکوفائی استعدادها "زندان مومنین"!چگونه مردم ناآگاه را میفریبند

9

مهاجرت روستائیان

9

نامهها از روزنامه کیهان :فئودالها خون ما را میمکند

9

کشیدن خون زندانیان

9

اخبار جنبش خلق بلوچ

10

یاد شهدای سال  58بندر انزلی گرامی باد

10

اخبار جنبش دانشجوئی

11

24

 هند گزارش اشغال دفتر هواپیمائی ایران آکسیونهای هواداران سچفخا در خارج از کشور در اعتراض به دستگیری  10نفراز رفقای هوادار در انگلستان
اطالعیه

12

یونان :نمایشگاه کتاب و آثار انقالبی

13

کانادا – منترال :گزارش برنامه هنری – تبلیغی

13

آمریکا :ایندیانا – ترهوت

13

"هفته اعتراض" در "هفته صلح" "زنجیر انسان"

14

فرانسه :پاریس –  22اکتبر

14

پاریس – میدان باستیل  23اکتبر

14

گزارش آکسیون افشاگرانه مشترک

15

هند :گزارش رفقای هوادار سچفخا در آکسیون کمیته صلح همبستگی در شهر ایندرو

15

سخنرانی رفیق سونیا کاالن ،نماینده فدراسیون اتحادیههای کارگری السالوادور در 15
اجتماع هواداران سازمان در داالس
انگلستان – لندن ،تظاهرات

15

گزارش اولین سمینار سراسری هواداران سچفخا در اطریش

15

پیام سازمان دانشجویان ایرانی در آمریکا به  FMLN – FDRبمناسبت سومین سالگرد 16
قتل رهبران FDR
آلمان – گزارش هسته کیل در "اولین هفته زنان کیل “ „Kieler Frouenwocheاز سوم تا 16
نهم اکتبر 1983
ائتالف  12نوامبر

17

آهنگر در تبعید :عکسالعمل اشغال دفاتر ایران ایر

17

مجاهدین :شکست یک استراتژی بخش چهارم

18

استراتژی نظامی امپریالیسم و برنامه اتحاد شوروی در قبال آن

23

دیدگاهها:

30

بررسی تاریخی انترناسیونال کمونیستی (کمینترن) قسمت آخر
نامهای از ایران

35

اخبار جهان

37

 هندوراس نیکاراگوئه :نیروهای صهیونیست در منطقه شیلی ترکیه در مورد اعتصاب عمومی کارگران و کارمندان در بلژیک -فیلیپین :اعتصاب کارگران  ،معلمین و کارمندان دولت

38

 فیلیپین :غرق در بحران اقتصادی پاکستانپاکستان :رژیم ضیاءالحق یکی دیگر از نوکران آمریکا بخطر افتاد

39

بمناسبت سدۀ درگذشت مارکس

42

از سلسله بحثهای آموزشی :درک مادی از تاریخ قسمت آخر
از خوانندگان

46

جدول

48

شعر:

49
25

 سخنی با دوستان سراینده آبادان رهگذرترانه بافندگان سیلزی

49

کدهای کمکهای مالی ارسال شده

50

اطالعیه

50

هموطن! نشریه جهان را برای خود و دوستان خود مشترک شوید!

50

گرامی باد خاطرۀ فدائیان شهید

51

 رفیق داوود نوری رفیق احمد طهماسبی -رفیق مهران محمدی

26

فهرست مطالب جهان،
نشریه هوادار
سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) در اروپا و آمریکا،
شماره  ،17بهمن 1362

لینک به فایل
عنوان

صفحه

تقویم تاریخ – دی

2

بیانیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران پیرامون درگیریهای حزب دمکرات کردستان و 2
کومله
 14بهمن سالگرد شهادت دکتر تقی ارانی

2

یاد لینین برای همیشه در قلب و مغز زحمتکشان جهان زنده خواهد ماند.

2

سرمقاله :سخنی با خوانندگان بمناسبت دومین سالگرد انتشار نشریه جهان

3

فهرست مطالب

3

درسهایی از قیام بهمن بمناسبت گرامیداشت سالگرد قیام پرشکوه بهمن

5

سالگرد رستاخیز سرخ سیاهکل زادروز جنبش نوین کمونیستی ایران گرامی باد

6

ایران

8
 گشت و گذار خودکفائی در رژیم جمهوری اسالمی! زیر حمله موشک کار نمیکنند9

 کشف سابقه تاریخی جیرهبندی کارخانه انسان سازی! باالترین هنرها! گزینش دانشجو "جنگ اصل است" -تودهای ها در دادگاه "خط امام"

10

 دلجوئی خمینی از "تجار محترم"کارگران مبارز!

10

ایران

11
 بی حجابی علت ارزانی گوشت! و مسئله اضافه تولید! اگر بدن امام را قطعه قطعه کنند و یا... بودجه" -فشارهائی که ایران به فرانسه وارد میکند"!

کار ،ضمیمه خبری شماره  ،174چنبش تودهای

12

جدائی جمعی از سازمان مجاهدین – شاخه کردستان

12

در زندان تبریز یکی از فرزندان دالور خلق را با کارد سر بریدند

12

به مناسبت سالگرد شهادت حیدر عمو اوغلی  ،مقالهای تهیه شده است که به علت 14
تراکم مطالب این شماره ،درج آنرا به شماره آینده موکول میکنیم.
15

اخبار جنبش دانشجوئی
 -فرانسه – نانسی

27

 آلمان غربی – هانوفر :برگزاری شب ایران آلمان غربی – هانوفر :برگزاری شب بین المللی فرانسه – پاریس انگلستان – لندن16

 سوئد – گوتنبرگمروری بر وضعیت فالکتبار پناهندگان سیاسی در آلمان فدرال و برلن غربی

16

درگذشت پرفسور آلفرد کاستلر

16

فیلیپین :کابینه ریگان بر سر دوراهی؟

17

مجاهدین :شکست یک استراتژی قسمت پنجم

18

هزار نکتۀ باریکتر ز مو اینجاست ،نه هرکه سر بتراشد قلندری داند – حافظ

18

در پاسخ به مقاله «چشمروشنی برای گردانندگان "جهان"» مندرج در نشریه
مجاهد شماره  182مورخه  24آذر 1362
امسال  17میلیون کودک میمیرند!

25

بمناسبت سالگرد انقالب کوبا (مصاحبه با فیدل کاسترو)

27

دیدگاهها

30

انقالب آقای رجوی در علم و فلسفه! :نقدی بر کتاب تبیین جهان قسمت اول
بحران فلسطین

35

لنین در مخفیگاه (دفترچۀ آبی) ،ایمانوئل کازاکهویچ ،ترجمه ناصر موذن

42

بازتاب رویدادهای اجتماعی و تاریخی در شعر فارسی

44

از خوانندگان

47

تدریس زبان ارمنی در مدارس حق مسلم ارامنه است

48

گرامی باد  5دیماه سالروز تحصن خونین استادان دانشگاهها و شهادت استاد مبارز 48
کامران نجاتاللهی
49

شعر
 میتراود مهتاب سرود سرخ سیاهکل ستاره ممکن دیگر برهنه نخواهیم ماند گرامی باد دهمین سالگرد شهادت حماسهآفرین رفقا کرامتهللا دانشیان وخسرو گلسرخی
کدهای کمکهای مالی ارسال شده

50

هموطن! نشریه جهان را برای خود و دوستان خود مشترک شوید!

50

سالگرد شهادت شکراله پاکنژاد مبارز خستگیناپذیر گرامی باد

51

گرامی باد دومین سالگرد شهادت رفیق شاهرخ میثاقی اولین شهید جنبش دانشجوئی 51
خارج از کشور
شانزدهمین سالگشت شهادت تختی قهرمان ملی گرامی باد

51

تقویم تاریخ – بهمن 1362

51

در سوگ آن سواران

51

توماج ،مختوم ،واحدی ،جرجانی

28

فهرست مطالب جهان،
نشریه هوادار
سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) در اروپا و آمریکا،
شماره  ،18فروردین 1363

لینک به فایل
صفحه

عنوان

پیام کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به کارگران و زحمتکشان ایران 2
بمناسبت پنجمین سالگرد قیام بهمن و چهاردهمین سالروز حماسه سیاهکل
 19اسفند سالروز انتشار نشریه کار

2

سالگرد کمون پاریس اولین حکومت کارگری جهان گرامی باد

2

گرامی باد خاطرۀ فدائی شهید رفیق کبیر مسعود احمدزاده

2

نوروز کارگران ،زحمتکشان و مبارزان خجسته باد

3

فهرست مطالب

3

ایران

5
 چند خبر از "بامی استار" ،نشریه هواداران سچفخا در سیستان و بلوچستان  400دالر دستمزد روزانه6

 اعتیاد ادعای خسارت -عقد قبل از اعدام

7

 مقاله "لوموند" در مورد قیام بهمن بیفکر حرف میزنند!گشت و گذار

8

ایران

9
 پیش بسوی خودکفائی! کمبود روحانی در جبهه جنگ! احساس خطر میکنم! تور مکه جمهوری اسالمی مبارزه با گرانفروشی! این کشتی را دریابید!10

 نق نزنید! ادامه وابستگی گزارش عفو بین الملل در مورد اعدام و شکنجه در ایران خواب طالئی! کمکهای کره شمالی به جمهوری اسالمی باز هم ضرر! راه حل اسالمی! بیماری مهاجرت ،سد معبر و!... انقالب جاندار اسالمی! -مسابقه دیدار حضرت زینب!

11

 -اضافه جمعیت

29

 عمده تقصیر حسن شکستن دیوار صوتی کاهش تولید پنبه در گنبد میزگرد مسائل دانشگاهی انبار قند و شکر یا پارکینگ!عملکرد رژیم جمهوری اسالمی از نظر مردم به روایت روزنامههای رژیم

12

گزارشی از روستای موشی در استان کهکلیویه و بویراحمدی

13

تزی دیگر از جناب آقای دکتر بنی صدر در مورد زنان!

13

پیام سازمانها و نیروههای بینالمللی به سچفخا به مناسبت چهاردهمین سالگرد 14
رستاخیز سیاهکل
 پیام میر شیلی پیام راه انقالبی ترکیه15

اخبار جنبش دانشجوئی
 اطریش  -وین آمریکا – میامی آمریکا  -مینیاپولیس -آمریکا  -نیویورک

16

 آمریکا – کلمبوس آمریکا – بستن آمریکا – شیکاگو آمریکا – لس آنجلس کانادا – منترال هند آلمان – برگزاری شبهای همبستگی با خلق قهرمان کرد در آلمانجهان

17

نامیبیا :مبارزه برای استقالل اوج میگیرد

20

چگونه روز جهانی زن بوجود آمد

22

 9مارس ر وز جهانی زن را گرامی داریم و برخورد به مسئله زن را محدود به گرامیداشت 23
این را روز نکنیم!
بسیج زنان :انقالب در انقالب ()1

24

معرفی کتاب

28

دیکتاتوری و تبلیغ مسلحانه (قهر)
بمناسبت بزرگداشت شهدای  25اسفند 1360
سالگرد شهادت رفقا هادی ،نظام ،کاظم اعضای کادر مرکزی سچفخا و دیگر شهدای 28 25
اسفند  1360گرامی باد
31

دیدگاهها
انقالب آقای رجوی در غلم و فلسفه! :نقدی بر کتاب تبیین جهان

35

بازتاب رویدادهای اجتماعی و تاریخی در شعر فارسی
شعر دوران مشروطه
تجدید قرارداد نیروگاههای اتمی بوشهر خیانتی دیگر به زحمتکشان ایران و منطقه

42

بحران امپریالیسم و چشمانداز آن

49

«چکیده انقالب» حیدر عمواوغلی و اندیشههای او

54

ایران

59
30

 خوشحالی زودگذر برخی از قیمتها در ایران (مندرج در کیهان) روابط تجاری ایران با آمریکا پرداخت غرامتسه آلترناتیو حکومتی در مقابل رژیم ضدانقالبی جمهوری اسالمی

60

از خوانندگان

62

شعر

64
 بهاری سرخ در پیش است نظام زن بودن تا فتح کنیم فردا را65

 دلم برای باغچه میسوزد چرا توقف کنم! چراپرندهای که مرده بود به من پند داد
که «پرواز» را بخاطر بسپارم
کدهای کمکهای مالی ارسال شده

67

هموطن! نشریه جهان را برای خود و دوستان خود مشترک شوید!

67

31

فهرست مطالب جهان،
نشریه هوادار
سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) در اروپا و آمریکا،
شماره  ،19اردیبهشت 1363

لینک به فایل
عنوان

صفحه

تالشی «شورای ملی مقاومت» قطعی است

2

عملیات قهرمانانۀ پیشمرگان فدائی

2

رادیو فدایی

2

حماسه مبارزه ،مقاومت و شهادت رفیق بیژن جزنی و همرزمانش همیشه الهامبخش 2
مبارزان راه رهائی طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما خواهد بود
سخنی در حاشیه آکسیون سراسری موفق  26آوریل

3

فهرست مطالب

3

اشغال سفارت ،کنسولگری ،دفتر نمایندگی یونسکو و دفتر هواپیمائی رژیم و 5
آکسیونهای دیگر در سراسر جهان
ما خواهان قطع شکنجه و آزادی زندانیان سیاسی در ایران هستیم

10

پیام تبریک کارکنان "جهان" به رفقای شرکت کننده در آکسیون سراسری  26آوریل

10

گشت و گذار

14

خارج از محدوده :بار دیگر نطفههای انقالب شکل میگیرد!
15

اخبار ایران
 -گوشهای از جنایات رژیم

16

 تنفر از مسجد قبور حیوانات مشتاق حضور آقایان روحانیون در جبههها هستند! خمینی گفت" :چه عیدی شما دارید" شیوع بیماری سالک زندگی فالکتبار -یزرگترین شریک جمهوری اسالمی

17

 مهاجرین افغانی در طرح لبیک سعادت ابدی هر روحانی برابر  200تانک رادیو قرآن :کمبودهای مردم کمکم برطرف میشود! احتیاجات جبهههای جنگ! با ظهور مهدی ،همه ابوعلی سینا میشوند!! -طرح شناسنامههای جدید

18

 در مجلس چه میگذرد کاهش تولید اظهار رضایت (کاروان یومهللا) -نظرخواهی در باره قانون کار

32

 سرسام آور است جنبش تودهایعملکرد رژیم جمهوری اسالمی از نظر مردم به روایت روزنامههای رژیم

19

اخبار جهان

20

چرا دولت ریگان برای تصویب کسری بودجه آمریکا تالش میکند؟

23

جنبش سوسیالدمکراسی و کمونیستی ایران

26

چگونه روز جهانی کارگر بوجود آمد؟

28

اتحاد و همبستگی کارگران ضامن پیروزی آنهاست

31

انتخابات فرمایشی و عکسالعمل تودهها

31

بهاران نوید رهائی

31

 80تن از کارگران مبارز دخانیات در سیاهچالهای رژیم

31

اسناد تاریخی

32

«محال است در اسالم حکم مساوات»
مجاهدین :شکست یک استراتژی

33

خبرنامه سازمان دانشجویان ایران در هند هوادار سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

36

شماره 10
پشتکوارو حزب معاملهگر توده و چراغ سبز آن به شورای ملی مقاومت
37

اخبار جنبش جهانی کارگری – رهائیبخش
قطعنامۀ پلنوم هجدهم کمیتۀ مرکزی حزب توده ایران و سردرد مسعود رجوی
موضع ما در مقابل چرخش جدید "حزب توده" و "اکثریت"

39

یادداشتهای سیاسی ،کار ،سازمان چریکهای فدائی خلق ایران ،شماره 177

40

 راهپیمائی  22بهمن ،شکست سیاسی رژیمبرگزاری شب همبستگی با خلقهای ایران در "پنجمین سالگرد قیام پرشکوه بهمن  57و 40
چهاردهمین سالگرد تولد سچخفا"
گزارشهائی از برگزاری مراسم بزرگداشت  8مارس

43

گزارشهائی از برگزاری مراسم عید نوروز سال 1363

45

دیدگاهها

47

انقالب آقای رجوی در علم و فلسفه! :نقدی بر کتاب تبیین جهان
"اتهام" :چرا "مجاهد"" ،مبارز و فرزند دالور خلق" نامیده شده است!؟

50

پاسخ به مقاله"« :فرزندان دالور خلق" در دامان "خردهلورژوازی لیبرال"!؟» مندرج
در مجاهد شماره 193
نام و مشخصات اصالح شده  25تن از شهدای شهر بندرعباس که مجاهدین آنرا بطور 51
مخدوش انتشار دادهاند
بمناسبت اول اردیبهشت تداوم راه سرخ  16آذر

52

دانشگاه ،از سنگر آزادی تا النه ارتجاع

54

بسیج زنان :انقالب در انقالب ()2

57

از خوانندگان

61

پاسخ به یک هوادار "مجاهد"

63

شعر

65
 اول ماه مه ،ارنست فیشر اعتصاب بیا ،ای ماه مه! به یاد رفیق شهید "حهمهکهس (محمد کسنزانی) :بذر کمون33

 به "جهان" (جهانگیر قلعه میاندوآب)کدهای کمکهای مالی ارسال شده

66

هموطن! نشریه جهان را برای خود و دوستان خود مشترک شوید!

66

بمناسبت تولد و .ای .لنین

67

34

فهرست مطالب جهان،
نشریه هوادار
سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) در اروپا و آمریکا،
شماره  ،20تیر 1363

لینک به فایل
صفحه

عنوان
متاسفانه صفحه  2در دسترس نیست
فهرست مطالب

3

گشت و گذار

5

منتظری« :بسیاری از توبهها دروغ است»
6

اخبار ایران
 اولین شریک تجاری رژیم ارتش مستضعفان گشتی های جدید روسری مانع برگشت "ضدانقالب" سه توظئه بزرگ برعلیه زنان سفر والیتی به الجزایر و رومانی آوارگی از جنگ امتحان در برابر خدا -خرید ناو جنگی از دانمارک ،ژاپن و کره جنوبی

7

 یکی از مشکالت رژیم کار شبانهروزی مرگ و میر کودکان در ایران روز کارگر تعطیل نخواهد بود رونق بازار تجارت آماری در مورد مسکن متاسفم که باید بگویم نان نداریم -گسترش تجارت با ترکیه

8

 سفر هیئت بازرگانی ترکیه به ایران خرید لوازم یدکی ماشین از ژاپن و سوئد -در مجلس شورای اسالمی چه میگذرد

9

 در حاشیه انتخابات مجلس تجربیات رایگان! سال کشاورزی و خودکفائی شما را به خدا سوگند میدهم که... -رژه با تیر و کمان

10

 مسافرت موسوی اردبیلی بمباران کردستان توسط ترکیهعملکرد رژیم جمهوری اسالمی از نظر مردم به روایت روزنامههای رژیم

11

گزارشاتی از ایران درباره برخورد مردم به انتخابات فرمایشی رژیم

11

دو نمونه از نتایج "انقالب فرهنگی" و تسلط مرتجعین جمهوری اسالمی بر دانشگاهها

12

35

12

عینا از روزنامه کیهان نقل میشود:
سئوالی که انتظار پاسخ قانع کننده دارم

13

اخبار جهان

دنباله دیدگاهها ،انقالب آقای رجوی در علم و فلسفه! بدلیل کثرت مطالب در شماره 15
آینده درج میگردد
16

اخبار جنبش دانشجوئی
 متحدا توطئههای نفاقافکنانه "رهبران" انجمن دانشجویان مسلمان در فرانسه(هواداران سازمان مجاهدین خلق) را افشاء کنیم!
 -فشار دولت هند بر روی دانشجویان مترقی ایرانی

17

 سوئد – استکهلم آمریکا لس آنجلس -آمریکا  -راال

18

 کانادا – مونترال -آلمانغربی – برمن

19

 آلمان فدرال و برلن غربی -آلمانغربی – برمن

20

 وین – اطریش فرانسه – پاریسافزایش اعتیاد ،نتیجه سیاستهای ارتجاعی رژیم

21

سلطنتطلبان هم "مبارزه" میکنند!

22

رجال سیاسی سلطنتطلب قاچاق چی هروئین از کار درآمدند
بمناسبت درگذشت شولوخوف نویسنده و انساندوست بزرگ شوروی

23

رابطه چین و آمریکا ،در حاشیه سفر اخیر ریگان به چین

24

جنبش سوسیالدمکراسی و کمونیستی ایران ()2

26

برنامه حزب کارگر سوسیالدمکرات روسیه ()1903

31

پیرامون رویزیونیسم

33

بازتاب رویدادهای اجتماعی و تاریخی در شعر فارسی

37

 انقالب نیما در شعر فارسیلنین در مخفیگاه (دفترچۀ آبی) ،ایمانوئل کازاکهویچ ،ترجمۀ ناصر موذن

43

از خوانندگان

48

شعر

49
به مناسبت  30آوریل ،سالگرد انقالب شکوهمند ویتنام
 "با ما هیچ دردی بیگانه نیست"" -مرداب زنده"

کدهای کمکهای مالی ارسال شده

50

هموطن! نشریه جهان را برای خود و دوستان خود مشترک شوید!

50

یادنامه پیشمرگه فدائی خلق شهید احمد اقدسی

51

گرامی باد سالروز شهادت بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران

51

یاد رفقای فدائی مرضیه احمدی اسکوئی و شیرین فضیلتکالم گرامی باد

51

36

فهرست مطالب جهان،
نشریه هوادار
سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) در اروپا و آمریکا،
شماره  ،21تیر 1363

لینک به فایل
عنوان

صفحه

جنگ ایران و عراق و استراتژی امپریالیسم

2

گرامی باد  8تیر سالگرد شهادت رفقای فدایی

2

فهرست مطالب

3

گشت و گذار

5

وزیر ارشاد" :هنر در راه خدا مردن ،باالترین هنرهاست"!
6

اخبار ایران
 در مجلس شورای اسالمی چه میگذرد؟ تشویق قضات ُبعد خدائی ورزش افزایش اعتیاد -گوشت نامرغوب

7

 قطع انگشتان دست و عدالت کالسهای مجانی تقوا و پرهیزکاری امری خطرناک! در حاشیه هفته کشاورزی الیحه جدید بدتر از این خواهد شد! مردم خود تنبیه میکنند معامله به سبک حاتم طائی تغییر نام -هشذار به زنان

8

 کمبود زندان ،مشکل رژیم -وضع بیمارستانها در جمهوری اسالمی

8

خبرنامه  11سازمان چریکهای فدائی خلق ایران
 معرفی یک کتاب" :شکنجه در دهه هشتاد"عملکرد رژیم جمهوری اسالمی از نظر مردم به روایت روزنامههای رژیم

9

یکی از نمایندگان مجلس رژیم" :شما در عرض چهار سال با صرف میلیاردها تومان بودجه 9
بیتالمال کدامیک از مسائل اسکان و اشتغال را حل کرده اید".؟!
اخبار جهان

13

در حاشیه انتخابات اخیر فیلیپین

17

جنگ لبنان و انقالب فلسطین

18

تحلیلی از کمیته مرکزی "جبهه خلق برای آزادی فلسطین" ()1
22

اخبار جنبش دانشجوئی

37

 چرا مجاهدین در امر بازگشایی سیته کارشکنی میکنند؟ آمریکا – لس آنجلس سوئد – گوتنبرگ23

 اطریش – وینگرامی باد دومین سالگرد شهادت فدائی خلق ،رفیق شهرام میرانی

24

جمعبندی برگزاری جشن عید نوروز در گوتنبرگ – سوئد :تجربهایی از همکاری با سایر 25
نیروها
یادنامه فدائی شهید سعید سلطانپور ،ستاره سرخ ادبیات انقالبی ایران

26

مصاحبهای با فدائی خلق سعید سلطانپور ،پیرامون جنبش انقالبی در ایران

29

مصاحبهای با شاعر و هنرمند انقالبی سعید سلطانپور ،پیرامون هنر مقاومت

31

پوزش و تصحیح

34

هنر و حقیقت عینی

35

عینی بودن حقیقت در شناخت مارکسیست – لنینیستی ،گئورگ لوکاچ
37

شعر
 غزل رفیق زندان فالت -یک چهره از سعید

38

 -ای آشناترین

39

 داماد سازمان40

دیدگاهها
انقالب آقای رجوی در علم و فلسفه! :نقدی بر کتاب تبیین جهان ()4
جنبش سوسیالدمکراسی و کمونیستی ایران ()3

45

از خوانندگان

48

کد کمکهای مالی ارسال شده

50

هموطن! نشریه جهان را برای خود و دوستان خود مشترک شوید!

50

گرامی باد خاطرۀ فدائی خلق رفیق فرزاد بیگلری ،استاد دانشگاه صنعتی

51

بمناسبت سالگرد شهادت شاعر و روزنامهنگار آزاده میرزاده عشقی

51

بمناسبت سالگرد شهادت شاعر انقالبی فرخی یزدی

51

38

فهرست مطالب جهان،
نشریه هوادار
سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) در اروپا و آمریکا،
شماره  ،22مرداد 1363

لینک به فایل
عنوان

صفحه

فهرست مطالب

2

گرامی باد خاطرۀ فدائیان خلق هرمز گرجی بیانی ،یوسف کشیزاده ،جواد کاشی و...

2

پنجمین سالگرد پیروزی انقالب نیکاراگوئه گرامی باد

2

محاکمۀ رژیم و رسوائی مجاهدین

3

جنگ ایران و عراق و برخورد نیروها به آن

3

گشت و گذار

10

وضعیت اسفناک پزشکی و بهداشتی در رژیم جمهوری اسالمی
 28مرداد لکه ننگی بر چهره شاه و خمینی

11

اخبار ایران

12

 بعد سیاسی مواد مخدر ارزی نداریم که بخواهیم چیزی بخریم! حفظ مردم در صحنه یک برکت رعایت حجاب در ماه رمضان خمینی" :خوف این دارم که مردم بهشت بروند و ما جهنم"13

 اعتراض ارامنه تهران گسترش مبادالت تجاری با اطریش واردات در فروردین 63 افزایش چشمگیر یک میلیون نارنجک واردات گندم اعتراض زحمتکشان -اعتراض گودنشینان

14

 اخباری از زندان اخباری از انتخاباتاخبار جهان

15

چگونگی فعالیت «جوخههای مرگ» در آمریکای التین

18

اخبار جنبش دانشجوئی

22

 مجاهدین :از مبارزه ضدامپریالیستی تا سازش با امپریالیسمتظاهرات عظیم ضد جنگ در خالل بازیهای المپیک

24

نامههائی از دو نفر از مبارزان متهم در دادگاه پاریس

25

 نامه مظفر مرادی به بنیصدر نامه رضا محرمی به رفقای فدائی25

برای ثبت در تاریخ:

39

دربارۀ دادگاه  5تن از مبارزان ایرانی در فرانسه و افالس سیاسی سازمان
مجاهدین خلق
شکست مفتضحانه مزدوران صادراتی جمهوری اسالمی در استکهلم

26

مصاحبه با کاک کمال فواد ،عضو کمیته مرکزی اتحادیه میهنی کردستان عراق

29

دیدگاهها

33

انقالب آقای رجوی در علم و فلسفه! :نقدی بر کتاب تبیین جهان ()5
مصاحبهای با شاعر و هنرمند انقالبی سعید سلطانپور ،پیرامون هنر مقاومت ()2

40

بعلت تراکم مطالب صفحه از خوانندگان در شماره بعد درج میشود

44

لنین در مخفیگاه (دفترچۀ آبی) ،ایمانوئل کازاکهویچ ،ترجمۀ ناصر موذن

45

شعر

50
 برای دانشجویان پیشگام :نسل خروش و خیزاب گردان زحمتکشان -شعر بلند فریاد

کد کمکهای مالی به سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

51

هموطن! نشریه "جهان" را برای خود و دوستان خود مشترک شوید.

51

40

فهرست مطالب جهان،
نشریه هوادار
سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) در اروپا و آمریکا،
شماره  ،23شهریور 1363

لینک به فایل
عنوان

صفحه

فهرست مطالب

2

گرامی باد خاطرۀ فدائیان خلق دکتر رشوند سرداری ،احسن و شهریار ناهید ،انور 2
اعظمی ،رشید یزدان پناه (سمکو) و...
عملیات قهرمانانه پیشمرگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران در منطقه بانه

2

یاد صمد معلم کودکان روستا و نویسنده انقالبی گرامی باد

2

سرمقاله :تضادهای درونی رژیم و تالشهای عناصر مطرود

3

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

6

اخبار ایران

6

 خرید اسلحه از آمریکا خرید اسلحه از برزیل خرید اسلحه از چین7

 مالقات مقامات ایرانی و اسرائیلی تجلیل مصر از جمهوری اسالمی -مبارزه با منکرات!

8

 گسترش روابط اقتصادی با آلمان فدرال" -دیوانگان خدا" زنان را اذیت میکنند

9

 اعدام مجاهدین -مبارزه با شعارنویسی

10

 در مجلس شورای اسالمی چه میگذرد؟ -دعوای امامزمانی!

11

 مبارزه دالورانه مردم هشتگرد کرج هجوم روستائیان به تهران وضعیت جبههها -پخش ضمیمه خبری کار در کارخانه پارس الکتریک

12

 جنگ و مسئله صدور نفت واقعبینی رژیم! کاهش خرید نفت شوروی از ایران13

گشت و گذار
وضعیت ورزش زنان در جمهوری اسالمی ،در حاشیه عدم شرکت ایران در
بازیهای المپیک!
اخبار جهان

14

جنگ لبنان و انقالب فلسطین

17

تحلیلی از کمیته مرکزی "جبهه خلق برای آزادی فلسطین"
پیام سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به سومین کنگره سازمان دانشجویان ایران در 24

41

آلمان غربی هوادار سازمان چریکهای فدائی خلق ایران
کشف یک گروه تروریستی رژیم در اسپانیا

25

بودجه سال  1363و تشدید بحران اقتصادی

26

مجاهدین :شکست یک استراتژی

30

و اما چشمروشنی "جهان" به رهبران مجاهدین
35

دیدگاهها
راه کارگر :اکونومیسم ناب در نفی شعار «کمیتههای مخفی اعتصاب» ()1
آموزش واژهها و مقولههای فلسفی ،سیاسی و اجتماعی

39

 شناختشناسینامهای از رضا محرمی ،یکی از مبارزان عملیات هواپیمائی ،به مسعود رجوی

43

از خوانندگان

46

رشد نیروهای انقالبی در فیلیپین

48

نماینده ساواکی در مجلس

49

شعر

50
 -سه طرح

کد کمکهای مالی به سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

51

هموطن! نشریه "جهان" را برای خود و دوستان خود مشترک شوید.

51

42

فهرست مطالب جهان،
نشریه هوادار
سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) در اروپا و آمریکا،
شماره  ،24مهر 1363

لینک به فایل
عنوان

صفحه

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

2

در حاشیه آکسیون سراسری

2

گرامی باد خاطرۀ فدائی کبیر رفیق اسکندر (سیامک اسدیان)

2

بنبست جنگ :در حاشیه آغاز پنجمین سال جنگ ارتجاعی ایران و عراق

3

فهرست مطالب

3

گشت و گذار

6

در "هفتۀ دولت" چه گذشت؟
7

اخبار ایران
 فروش اسلحه اسرائیلی به ایران از طریق نئونازیها خمینی" :مانعی ندارد"! خرید هواپیما از سوئیس تحویل کشتی به ایران کاهش تولید نفت در ماه اوت -اعدام  26قاچاقچی مواد مخدر

8

 بدهی  8میلیون دالری آمریکا به ایران اعتراض فرانسویها به میتینگ حزبالهیها در پاریس دعوت رژیم از جالد عرب -تحلیل سنای آمریکا از جنگ ایران و عراق

9

 رفسنجانی" :ما صلحطلب هستیم"! اثرات مخرب جنگ تالش برای بهبود روابط سیاسی با فرانسه بهبود روابط با آلمان گسترش تجارت با چکسلواکی قرارداد با ترکیه  26بهائی به مرگ محکوم شدند! هشدار به شورای نگهبان -خمینی" :واقعا نمیدانم با این وضع چه کنم؟"

10

 به دار آویختن  12نفر در کرمان نقض قانون دولتی کردن تجارت مبارزه ماهیگیران جنوب محرومیتهای جدید برای مشمولین غایب طرح "هجرت دانشآموزان" فساد و رشوهخواری در ارگانهای رژیم11

 -مبارزه با بیحجابی!

43

 اعتصاب کارگران کارخانه ساسان12

در مجلس شورای اسالمی چه میگذرد؟

اطالعیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران – شاخه کردستان پیرامون سیاست تخلیه 13
روستاها توسط رژیم جمهوری اسالمی
طی یک عملیات جسورانه پایگاه "چالهبههی" توسط پیشمرگان فدائی درهم کوبیده 14
شد
منتشر شد :مساله ارضی ،جنبش دهقانان و سیاست ما

14

عملیات مینگذاری دستهای از پیشمرگان فدائی در محور بانه – سرداشت

15

منتشر شد :راه کارگر بدون وظیفه!

15

آکسیون سراسری در اعتراض به تخلیه و تخریب روستاهای کردستان

16

قطعنامه آکسیون سراسری در اعتراض به تخلیه و تخریب روستاهای کردستان

18

انعکاس خبر آکسیون سراسری در مطبوعات جهان

23

پیام سازمان چریکهای فدائی خلق ایران – کمیته خارج از کشور بمناسبت چهارمین 25
کنگره سازمان دانشجویان ایرانی در آمریکا هوادار سازمان چریکهای فدائی خلق ایران
چهارمین کنگره هواداران سچفخا در آمریکا

25

سومین کنگره هواداران سچفخا در آلمان فدرال

26

قطعنامه مصوبه چهارمین کنگره سازمان دانشجویان ایران در آمریکا هوادار سازمان 27
چریکهای فدائی خلق ایران درباره لجنپراکنیهای مندرج در "مجاهد" شماره 217
اخبار جهان

30

ایلماز گونی ،هنرمند انقالبی سینما درگذشت

33

گسترش روابط اقتصادی جمهوری اسالمی با ترکیه

34

در باب یک "ریسمان" قدیمی و "طنزهای تلخ" مجاهدین

36

تصحیح و پوزش

39

دیدگاهها

40

راه کارگر :اکونومیسم ناب در نفی شعار "کمیتههای مخفی اعتصاب)2( :
توضیح

44

ادبیات بالنده

45

خاطرات یک رفیق از همایون کتیرائی در زندان
از خوانندگان

47

مشکالت و مسائل آوارگان و پناهندگان مبارز

48

شعر

50
" -همیشه پیشمرگان در سنگرند"

کد کمکهای مالی به سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

51

هموطن! نشریه "جهان" را برای خود و دوستان خود مشترک شوید.

51

44

فهرست مطالب جهان،
نشریه هوادار
سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) در اروپا و آمریکا،
شماره  ،24مهر 1363
ویژه تسخیر سفارت رژیم جمهوری اسالمی در الهه  -هلند

لینک به فایل
عنوان

صفحه

هموطن! نشریه "جهان" را برای خود و دوستان خود مشترک شوید.

2

 31اکتبر  – 84حکم دادگاه :آزادی  19رفیق

2

حکم تاریخ :آزادی خلقهای تحت ستم جهان
فهرست مطالب

2

سرمقاله

3

هممیهنان مبارز! مردم سراسر جهان!

4

قطعنامه سراسری در اعتراض به تخلیه و تخریب روستاهای کردستان

5

کردستان و ارادۀ واحد

6

شعری از سعید سلطانپور

7

اطالعیه خبری شمار 1

8

اطالعیه خبری شمار 2

8

پیامها ،اطالعیهها...

9

 پیام به خلق قهرمان کرد قطعنامه آکسیون سراسری -قطعنامه آکسیون سراسری  26آوریل 84

10

 -پیام رفقای زندانی در هلند در پی اعتصاب غذا

11

 -پیام به رفقای مبارز زندانی در هلند

11

گذری بر آنچه گذشت

11

همبستگی با دانشجویان مبارز زندانی در هلند

12

به :رفقای مبارز زندانی

13

پیام به رفقای زندانی در هلند

13

پیام سازمان دانشجویان ایرانی در انگلستان ،اسکاتلند و ولز هواداران سازمان چریکهای 14
فدائی خلق ایران
پیام تبریک هواداران سازمان چریکهای فدائی خلق ایران در هلند به رفقای شرکتکننده 14
در آکسیون تسخیر سفارت رژیم جمهوری اسالمی در الهه
 13آبان سالروز کشتار "ایندرقاش" یادآور قتلعام "دیریاسین" بدست صهیونیستها

15

پیام رفقای "دوسول" (چپ انقالبی ترکیه)

15

شعر

16
 از روزی که به این سیاهچال افتادم زندان فالت17

دفاعیات
 "فشردهای از دفاعیات رفیق اول" "فشردهای از دفاعیات رفیق دوم"45

 "فشردهای از دفاعیات رفیق سوم"گزارشی از آکسیون در سایر کشورها

18

گفتگوئی با یک رفیق

21

انعکاس خبر اشغال سفارت در رسانههای گروهی

22

مزدوران و رسانههای گروهی

30

46

فهرست مطالب جهان،
نشریه هوادار
سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) در اروپا و آمریکا،
شماره  ،25آبان 1363

لینک به فایل
عنوان

صفحه

پیام رفقای زندانی در هلند در پی اعتصاب غذا

2

سالگرد انقالب کبیر سوسیالیستی اکتبر گرامی باد

2

 13آبان روز دانشآموز گرامی باد

2

آکسیونهای سراسری  27سپتامبر و مسئله کوچ اجباری روستاهای کردستان

3

فهرست مطالب

3

گشت و گذار

5

مسئله آوارگان ایرانی در خارج از کشور
آوارگان و یک قربانی دیگر

6

اخبار ایران

7

 دیدار خامنهای با حافظ اسد نقش خریدهای ایران از تالبوت تمایل مالها به اجناس لوکس "مرگ بر آمریکا مرگ بر شوروی معنی ندارد" محاسبات بر کوتاهمدت کردن جنگ ایران خیلی آرامتر از جاهای دیگر است" محدودیتهای صادراتی آمریکا به جمهوری اسالمی "مشکل جامعه حجاب است"8

 معامله  5میلیارد دالری با آلمانغربیکارگران آگاه و مبارز

8

کارگران و زحمتکشان سراسر ایران

8

معلمین و محصلین انقالبی و مبارز

8

خلقهای سراسر ایران

8

انگلستان – بحران حزب کمونیست

8

کارگران انقالبی ایران ،گردان پیشتاز مبارزه تودهها

9

کارگران ،کارگران ،اتحاد علیه سرمایهدار

9

شکنجه در زندانهای ایران

9

خبرنامه :19

9

آخرین گزارش عفو بین الملل درباره شکنجه در ایران
عملکرد رژیم جمهوری اسالمی در نظر مردم بروایت روزنامههای رژیم

10

در مجلس شورای اسالمی چه میگذرد؟

11

 طرح اسالمی دوزنی ،چهار زنی و صیغه متعه در مجلس شورای اسالمی دولت خودکفا یعنی چه ،در رابطه با قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست طرح دانشگاه بینالمللی اسالمی رژیم و مسئله زنان خارجی12

" -وضع بد اسکان جنگ زدگان"

47

" -در ازاء هر  40هزار نفر فقط یک پزشک وجود دارد"

13

 " 50هزار معلم االن کمبود است" -در جمهوری اسالمی دختر و پسر باید از هم جدا شوند

14

تظاهرات ضد رژیم

14

انعکاس خبر آکسیون سراسری در مطبوعات جهان

15

گزارش هائی از آکسیون سراسری در اعتراض به تخلیه و تخریب روستاهای کردستان

16

پیام همبستگی با رفقای مبارز در بند در هلند

16

حمایت نیروها و شخصیت های داخلی و بینالمللی از خواست آزادی رفقای دربند

19

آکسیونهای مختلف جهت آزادسازی رفقای دربند

20

شب همبستگی با خلق کرد

22

اخبار جهان

24

اعتصاب کارگران جنرال موتورز

29

مجاهدین :شکست یک استراتژی

30

آنکه ناموخت از گذشت روزگار ،نیز ناموزد ز هیج آموزگار
نمونهای از ادبیات ویژه مجاهدین

38

جنگ لبنان و انقالب فلسطین ()3

39

آموزش واژهها و مقولههای فلسفی ،سیاسی و اجتماعی

44

ماتریالیسم دیالکتیک
از خوانندگان

48

شعر

50
 انبوه انتظار با من بگو بگذار گریه کنم از کجا میدانید ... -خاک

کد کمکهای مالی به سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

51

هموطن! نشریه "جهان" را برای خود و دوستان خود مشترک شوید!

51

48

فهرست مطالب جهان،
نشریه هوادار
سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) در اروپا و آمریکا،
شماره  ،26آذر 1363

لینک به فایل
عنوان

صفحه

هممیهنان مبارز قضاوت کنید!

2

گرامی باد خاطرۀ شهدای  16آذر

2

 28نوامبر سالگرد تولد فردریش انگلس آموزگار بزرگ پرولتاریای جهان

2

سرمقاله :انتخاب مجدد ریگان و چشماندازهای آن

3

فهرست مطالب

3

اخبار ایران

7

 فاجعهای بخاطر کمبود آب یکی دیگر از نتایج فاجعهبار اجرای قوانین قصاص "سهمیه دانشجو"!8

 معتاد ولگرد و معتاد "غیرولگرد" شرایط رژیم برای آتشبس -عدم رعایت حجاب و درگیری با "حزبالهیها"

9

 اعتراض مردم دیلم کاهش تولید اتومبیل کمبود دندانپزشک تحویل اسلحه اسرائیلی در مقابل حفاظت از یهودیان10

 فساد و رشوهخواری سردمداران رژیم حمله اوباشان رژیم به دکهداران کرج خرید اسلحه از انگلستان -به دام افتادن داللهای رژیم در آمریکا

11

 امنیت اقتصادی برای سرمایهدارن حاکمیت قوانین قصاص توجیه کشتار اسرای عراقی -مقابله با هواپیماربائی

12

گشت و گذار
نگاهی به روزنامههای رژیم

13

در مجلس شورای اسالمی چه میگذرد؟
 ثواب چهار زن گرفتن و صیغه! "دولت دائما سر و مغزش کوچکتر و بدنش بزرگتر میشود"! -بیالن عملکرد اقتصادی رژیم

14

 "فشار اقتصادی و تورم بدتر از خطر صدام" جنگ و بحران اقتصادیاخبار جهان

15

ترور ایندیرا گاندی و آینده سیاسی هند

19

49

اخبار جنبش دانشجوئی

21

گوشهای از فعالیتها و آکسیونهای هواداران در خارج از کشور طی یک سال گذشته

23

مجاهدین :شکست یک استراتژی

28

آنکه ناموخت از گذشت روزگار ،نیز ناموزد ز هیچ آموزگار ()2
"ثبات" و "دوام" رژیم!

28

کومله :فقر تئوریک و بیپرنسیبی در مبارزه ایدئولوژیک

32

دیدگاهها

36

پیرامون تئوری لنین دربارۀ انقالب دموکراتیک
جمهوری سوسیالیستی ویتنام 9 :سال پس از انقالب

42

از خوانندگان

47

ادبیات بالنده

48

صف به صف
50

شعر
 دیکتاتورها ،پابلو نروداکد کمکهای مالی به سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

51

هموطن! نشریه "جهان" را برای خود و دوستان خود مشترک شوید.

51

50

فهرست مطالب جهان،
نشریه هوادار
سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) در اروپا و آمریکا،
شماره  ،27دی 1363

لینک به فایل
عنوان

صفحه

"جهان" سه ساله شد!

2

سال نو میالدی را به هموطنان عزیز ارمنی و آسوری تبریک میگوئیم

2

گرامی باد شصت و سومین سالگرد شهادت رفیق حیدر عمواوغلی ،چهره جاودان 2
جنبش کمونیستی و دمکراتیک خلقهای ایران!
بیست و ششمین سالگرد انقالب کوبا گرامی باد!

2

سرمقاله :تداوم بحران و گسترش مبارزات مردم

3

فهرست مطالب

3

گشت و گذار

5

دیداری از زندان قزل حصار کرج
7

اخبار ایران
 مسابقه فوتبال ،محلی برای ابراز خشم تودهها اعتراف به عدم امنیت در کردستان -فعالیت حزبالهیها علیه همدیگر

8

 رشد روزافزون تضادهای حاکمیت غیبت مشمولین به خدمت سربازی -گریختن هزاران ایرانی به پاکستان

9

 باز هم اختالس! استخدام کارگران کشاورزی از شهرها! گوشمالی یک آخوند مبارزه با فرهنگ غربی به سبک اسالمی! خودکشی یک درجهدار افزایش هزینههای نظامی در بودجه سال 64 -اعتراض عربستان به فروش لوازم یدکی انگلستان به ایران

10

 نقش چین در تهیه اسلحه برای ایران افزایش روابط بازرگانی ایران و پاکستان11

 تالش برای بهبود روابط اقتصادی با آمریکا خرید  6زیردریائی از آلمان غربی -هواپیماربائی ،فرصتی برای بهبود رابطه با غرب

12

در مجلس شورای اسالمی چه میگذرد؟
 "قالده و زنجیر تسلیم بر گردن امت مقلد" وضع جنگ زدگان نزولخواری رژیم -تصویب دیپلماسی سری

13

 -مصائب زندگی در روستا

51

 شکستن تمام کاسه کوزهها بر سر جنگ "حمله جوانان به روحانیت"اخبار جهان

14

اخبار دانشجوئی

17

هممیهنان آگاه و مبارز! دانشجویان انقالبی و مترقی!

17

توطئه سازمان مجاهدین خلق ایران بار دیگر ناکام ماند

18

مصاحبه با نماینده جبهۀ آزادیبخش فارابوندومارتی

21

ضایعه نشت گاز در هند :بزرگترین فاجعه صنعتی دنیای سرمایهداری

23

آفریقا :قارۀ فقر ،گرسنگی و مرگ!

27

جمهوری سوسیالیستی ویتنام  9سال پس از انقالب ()2

30

دیدگاهها

36

پیرامون تئوری لنین دربارۀ انقالب دموکراتیک ()2
برنامههای رادیو "صدای فدائی"

40

آموزش واژهها و مقولههای فلسفی ،سیاسی و اجتماعی

41

پوپولیسم
از خوانندگان

44

ادبیات بالنده

46

سواره نظام کوهستان
49

شعر
 غزلواره مداد رنگیهاکد کمکهای مالی به سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

50

هموطن! نشریه "جهان" را برای خود و دوستان خود مشترک شوید.

50

گرچه ما میگذریم راه میماند غم نیست!

51

به یاد هزاران شهید گمنام دیماه
 اسامی برخی از شهدای فدائی دیماه -اسامی چند تن از شهدای سازمانهای دیگر

52

فهرست مطالب جهان،
نشریه هوادار
سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) در اروپا و آمریکا،
شماره  ،28بهمن 1363

لینک به فایل
صفحه

عنوان

بمناسبت درگذشت لنین ،یاد لنین برای همیشه در قلب و مغز زحمتکشان جهان زنده 2
خواهد ماند.
2

بزودی منتشر می شود
قطعنامهها و تصمیمات حزب کارگر سوسیالدموکرات روسیه 1898 – 1917
سرمقاله :نگاهی بر اوضاع میهن خونبار :در سالگرد قیام بهمن و رستاخیز سیاهکل

3

فهرست مطالب

3

مصاحبه نشریه جهان با یکی از اعضای کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدایی خلق 7
ایران و مسئول کمیتۀ خارج از کشور
13

اخبار ایران
 شیادی آیتهللا مشگینی مشکالت رژیم در سال ششم جنگ گران تمام شده اسالم و سرمایهداری اخذ مالیات از ندارها تفاوت مالیات تجار "محترم" و کارمندان -انحصار ماهیگیری توسط رژیم

14

 مهاجرت مردم زحمتکش جزایر الرک و هنگام جایزه به گندمکاران" -حکومت که اسالمی شد ،بدتر از سابق شد"!

15

 دالیل تاریخی ضربه خوردن اسالم! اختالس و کالهبرداری در بین سردمداران رژیم غیرواقعی بودن آمار رشد تولیدات انتقاد به چاپ عکس "خواهران" ورزشکار در کنار ورزشکاران مرد!16

در مجلس شورای اسالمی چه میگذرد؟
 حذف گوشت و تخممرغ از برنامه غذائی به قیمت تامین علوفه! نظرات مخالف و موافق در مورد الیحه مالیاتهای مستقیم -نمونهای از کارهای عمرانی رژیم در شهرها و روستاها

17

 حقایق تلخ از زبان نماینده رژیم "زمینگیر شدهاند"!18

گشت و گذار
باز هم درباره وضعیت اسفبار بهداشت و درمان در ایران
اخبار دانشجوئی

20

متحدا توطئه خائنین ضدانقالبی را خنثی کنیم!

20

اخبار جهان

22

53

اتریش« :سوسیالدمکراسی در منطقه هاینتورگ ُمرد!»

25

در حاشیه انتخابات اسالمی پاکستان

26

تحلیلی از سیستم خودمدیریت در یوگسالوی ()1

28

گزارشات رسیده :گفتگوی کوتاهی با یکی از هواداران مجاهدین

33

دیدگاهها

36

مارکسیسم و مسئله ملی
آموزش واژهها و مقولههای فلسفی ،سیاسی و اجتماعی

39

سوسیالدمکراسی
از خوانندگان

43

ادبیات بالنده

44

تجربه نخستین مرگ
اثر فدائی خلق :مرضیه احمدی اسکوئی
نامهای از نیما به ارانی

46

شعر

48
 سیاهکل در مرگ باشکوه گل سرخ -برای فدائیان خلق و رهبران خلق دلیر ترکمن ،رفقا توماج ،مختوم ،واحدی و 49

جرجانی
 به یاد کارگر فدائی ،رفیق جهانگیر قلعه میاندوآب (جهان) به یاد فدائی خلق ،رفیق حمید مومنیکد کمکهای مالی به سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

50

هموطن! نشریه "جهان" را برای خود و دوستان خود مشترک شوید.

50

گرچه ما میگذریم راه میماند غم نیست!

51

به یاد هزاران شهید گمنام بهمن ماه
اسامی برخی از شهدای فدائی بهمن ماه
51

اسامی چند تن از شهدای سازمانهای دیگر

54

فهرست مطالب جهان،
نشریه هوادار
سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) در اروپا و آمریکا،
شماره  ،29اسفند 1363

لینک به فایل
صفحه

عنوان

پیام کمیتۀ مرکزی سچفخا بمناسبت پانزدهمین سالروز تأسیس سازمان چریکهای 2
فدائی خلق ایران و هفتمین سالروز قیام مسلحانۀ  22بهمن
گرامی باد خاطرۀ فدائی شهید رفیق کبیر مسعوداحمدزاده

2

سالگرد شهادت رفقا هادی ،نظام ،کاظم اعضای کادر مرکزی سچفخا و دیگر شهدای 2 25
اسفند  1360گرامی باد
کار شش ساله شد!

3

فهرست مطالب

3

پیام همبستگی سازمان میر شیلی به سچفخا بمناسبت پانزدهمین سالگرد رستاخیز 6
سیاهکل
6

اخبار ایران
 تاراج نفت افزایش متخصصین خارجی -فاسد شدن صدها تن برنج در انبار

7

 گسترش روابط رژیم با فرانسه -روابط بازرگانی ایران و آمریکا از طریق ترکیه

8

 نقش رژیم دیکتاتوری ترکیه در تاریخ اسالم افت در میان روحانیت -بحران در حزب جمهوری اسالمی

9

 سه خط در درون حزب جمهوری اسالمی اعتراف به سانسور در مطبوعات ترس رژیم از مبارزات تودهها -فشار بر زنان کارگر

10

 افزایش قوای سرکوب -تولید سیگار "ایرانی" تیر توسط کمپانی آمریکائی – انگلیسی در آلمان!

11

 اعتصاب کارگران فرنخ قزوین انتخاب "کارگر نمونه" از طرف رژیم اعتصاب در نفت جنوب مرگ بر امام جمعه!" -مرگ و دیگر مجازاتهای اسالمی نمیتواند شکنجه محسوب گردد"!

11

توضیح هیئت تحریریه

دومین اطالعیه کمیته کردستان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران درباره اقدامات جهت 12
جلوگیری از گسترش درگیریهای اخیر اورامانات
13

در مجلس شورای اسالمی چه میگذرد؟
" -از خواهران کاری ساخته نیست"!

55

 شرم از کار زنان در ادارات! جریحهدار شدن احساسات مذهبی از بیحجابی!14

 سیلی خوردن یک حزبالهی از یک زن! جنگ و مخالفت با تصویب بودجه جدید مثنوی هفتاد من کاغذ!اخبار دانشجوئی

15

پیرامون دینای پرتناقض راه کارگر

18

اوج استیصال!

21

اخبار جهان

25

تحلیلی از سیستم خودمدیریت در یوگسالوی ()2

28

جنبش زنان و مواضع نیروهای سیاسی ()1

34

سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

35

دیدگاهها

38

خانواده در سیستم سرمایهداری و تضادهای آن
آموزش واژهها و مقولههای فلسفی ،سیاسی و اجتماعی

41

 فمینیسم42

 -شوونیسم

44

ادبیات بالنده
اثری از فدائی خلق رفیق مرضیه احمدی اسکوئی :دختران کولی

46

شعر
 دختر زاده شدم وقتی که برخیزیمبرگزیدهای از اشعار فروغ فرخزاد

47

از خوانندگان

48

کد کمکهای مالی به سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

50

هموطن! نشریه "جهان" را برای خود و دوستان خود مشترک شوید.

50

گرچه ما میگذریم راه میماند غم نیست!

51

 به یاد هزاران شهید گمنام اسفند ماه -شهدای سازمانهای دیگر

56

فهرست مطالب جهان،
نشریه هوادار
سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) در اروپا و آمریکا،
شماره  ،30فروردین 1364

لینک به فایل
عنوان

صفحه

بهار را سالم باید گفت!

2

بمناسبت  31فروردین سالروز شهادت بیژن جزنی و همرزمان

2

حماسه مبارزه ،مقاومت و شهادت
رفیق بیژن جزنی و همرزمانش همیشه الهامبخش مبارزان راه رهائی طبقه کارگر و
زحمتکشان میهن ما خواهد بود
پیام معدنچیان اعتصابی به سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

2

سرمقاله :بمباران شهرها ،عیدی به تودهها

3

فهرست مطالب

3

اخبار ایران

9

 مقابله پیروزمندانه زحمتکشان کوی آزادی با رژیم "سوءقصد" به جان خامنهای10

اخبار کارگری
 فرش گیالن کارخانه شیشه و گاز کارخانه گاز آردل -گروه صنعتی رنا

11

 کفش جم مبارزه صیادان شمال "مسئله تجارت ،از مهمترین مسائل فقهی است"! -خمینی" :قتال هم رحمت است"!

12

گشت و گذار
جنگ ،ویرانی و دیگر هیچ!
اخبار جنبش دانشجوئی

13

زنان و مبارزه

17

کس چو زن در معبد سالوس قربانی نبود! (پروین اعتصامی)

19

سخنی پیرامون "ازدواج فراتر از حماسه" و "جهش عظیم ایدئولوژیک" مجاهدین
جنبش زنان و مواضع نیروهای سیاسی ()2

24

اخبار جهان

30

بحران کنونی اسرائیل و زمینههای آن

32

ابعاد خیانت "اکثریت" و برخورد نیروهای سیاسی به آن

36

ادبیات بالنده

40

 انارتوضیح و پوزش

45

شعر

46

57

 دیباچه نوروز دگر برآورد سراز خوانندگان

47

کد کمکهای مالی به سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

50

هموطن! نشریه "جهان" را برای خود و دوستان خود مشترک شوید.

50

گرچه ما میگذریم راه میماند غم نیست!
 به یاد هزاران شهید گمنام فروردین ماه برخی از شهدای سازمان چریکهای فدائی خلق ایران -شهدای سازمانهای دیگر

58

فهرست مطالب جهان،
نشریه هوادار
سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) در اروپا و آمریکا،
شماره  ،31اردیبهشت 1364

لینک به فایل
عنوان

صفحه

اطالعیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران خطاب به کارگران سراسر ایران

2

اول اردیبهشت تداوم راه سرخ  16آذر را گرامی میداریم

2

سرمقاله :اوجگیری خیزش تودهای در آستانه روز اول ماه مه

3

فهرست مطالب

3

اخبار ایران

6

 بسط روابط نظامی جمهوری اسالمی و چین سیاست رژیم در مورد بزرگ مالکان " 25هزار روستا فاقد آموزش و پرورش" حمله هواپیماهای عراقی به کمپ ژاپنیها مشکل صادراتی رژیم7

 مشکالت اقتصادی و مسئله بودجه -تالش برای بهبود روابط ایران و فرانسه

8

 "رونین تنی" مزدوران رژیم منتظری" :خیلی از تحصیل کردهها از ما جدا شدند" -تظاهرات خانوادههای زندانیان سیاسی در رودسر

9

 تظاهرات زحمتکشان کوی سیزده آبان -سرپل ذهاب

دومین اطالعیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران خطاب به کارگران سراسر ایران به 9
مناسبت نزدیک شدن اول ماه مه روز همبستگی مبارزاتی کارگران سراسر جهان
10

اخبار ایران
 سر به نیست کردن سه مبارز -ممنوع شدن استخدام در سال جاری

11

 چند خبر مربوط به اعتراضات اخیر مردم کارخانه تولیدارواخبار مربوط به برگزاری روز اول ماه مه (به نقل از رادیو صدای فدائی)

11

دهمین سالگرد انقالب شکوهمند ویتنام را گرامی میداریم

11

گشت و گذار

12

در حاشیه نمایش ویدئوی مجاهدین
اخبار جنبش دانشجوئی

14

زنان و مبارزه

17

در حاشیه برگزاری تظاهرات هواداران مجاهدین در بن

18

اخبار جهان

20

کودتای سودان :حیله کهنه شده امپریالیسم

23

بمناسبت بزرگداشت سالروز اول ماه مه

25

59

گزارشی از اعتصاب کارگران معادن ذغال سنگ انگلستان
بحران آفریقای جنوبی و نقش امپریالیسم

29

در زندانهای جمهوری اسالمی چه میگذرد؟

34

بازگراداندن پناهندگان ایرانی و سرکوب مشترک خلق کرد توسط رژیمهای ایران و ترکیه37 ،
نخستین پایه های عملی احیا پیمان نظامی "سنتو"
مصاحبهای با رانادیوه ،عضو هیئت سیاسی حزب کمونیست (مارکسیست) هند

38

 12اردیبهشت ،روز معلم را گرامی میداریم

40

آموزش واژهها و مقولههای فلسفی ،سیاسی و اجتماعی

41

 اتحادیه42

 شورااز خوانندگان

44

گزارش رسیده از ایران

45

ادبیات بالنده

46

جایگاه زن در شعر سنتی فارسی
49

شعر
 استثمار بس! ای معلم همرزم ،ما پیروز خواهیم شد دریا طغیان کرده استکد کمکهای مالی به سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

50

هموطن! نشریه "جهان" را برای خود و دوستان خود مشترک شوید.

50

گرچه ما میگذریم راه میماند غم نیست!

51

 به یاد هزاران شهید گمنام اردیبهشت ماه کارگران شهید جهان چیت برخی از شهدای فدائی اردیبهشت ماه -اسامی برخی از شهدای سازمانهای دیگر

60

فهرست مطالب جهان،
نشریه هوادار
سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) در اروپا و آمریکا،
شماره  ،32تیر 1364

لینک به فایل
صفحه

عنوان

پیرامون افشای برنامههای ائتالفی بورژوا – لیبرالها و رفرمیستهای ضدانقالبی تودهای – 2
اکثریتی با سانترالیستها
2

گرامی باد خاطره شهدای  8تیر
یادبود به خون تپیدن حمید اشرف
انتقال جهان به انگلستان

3

در این شماره

3

جاودان باد یاد رفیق شهید فدایی خلق مجید سیدی

5

اخبار ایران

6

دو گزارش از ایران

7

اخبار جهان

10

 اسپانیا :اعتصاب عمومی  24ساعته هند – تحصن کارگران سابق یونیون کارباید انگلستان – تعطیل معدن کورتون وود11

 فرانسه – درگیری کارگران اس .کا .اف. هند – قاچاقچیان دیپلمات فیلیپین سوریه -السالوادور

12

 آلمان غربی -اتریش

13

 ایتالیا -هند

14

 بلژیک سوئدمرگ بیشکوه شواری ملی مقاومت

15

گزارشی از اعتصاب کارگران معادن ذغال سنگ انگلستان ()2

18

راه کارگر ،یا راه رفرمیست؟

22

درباره تالش راه کارگر برای نزدیکی به رفرمیستهای ضدانقالبی
قتلعام مجدد فلسطینیها در لبنان

29

اعدام جنایتکارانه فدائی خلق سعید سلطانپور

31

شعر :این نغمه – ساز پنهان

33

شعر :غزل برای دالوران

34

شعر :در هوای درهم شبگیر

34

"من این گل را میشناسم"

35

61

در سالگرد به خون تپیدن فدائی خلق رفیق امیرپرویز پویان
مصاحبه با جری آدامز رهبر سازمان شینفین – ایرلند

36

آموزش واژهها و مقولههای فلسفی ،سیاسی و اجتماعی

41

 آگاهی طبقاتی -ایدئولوژی

42

لنین و برنامه ارضی (بخش اول)

44

مباحثات کنگره چهارم حزب کارگر سوسیال دمکرات روسیه 1906
53

کمکهای مالی به سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

یا کمکهای مالی خود سازمان چریکهای فدائی خلق ایران را در پیشبرد امر انقالب یاری 53
رسانید!
گرامی باد خاطره رفیق شهید قدایی خلق فرهاد دادور
گرچه ما میگذریم راه میماند غم نیست!
 به یاد هزاران شهید گمنام خرداد و تیر ماه اسامی برخی از شهدای فدایی خرداد ماه و تیر ماه -اسامی چند تن از شهدای سازمانهای دیگر

62

54

فهرست مطالب جهان،
نشریه هوادار
سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) در اروپا و آمریکا،
شماره  ،33مرداد 1364

لینک به فایل
صفحه

عنوان

پیام سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به چهارمین کنگره سازمان دانشجویان ایرانی در 2
آلمان غربی هواداران سازمان چریکهای فدائی خلق ایران
صدای فدائی بانگ رسای کارگران فریاد پرخروش زحمتکشان

2

 2مرداد سالروز شهادت رفیق محمد صفاری آشتیانی

2

سرمقاله :رفرمیسم را در هر پوششی افشا کنیم!

3

در این شماره

3

اخبار ایران

7

 گزارشهایی از مقاومت تودهها در برابر روزه اجباری در ماه رمضان دیدار رفسنجانی از چین و ژاپن کمبود  30000پزشک در ایران8

 روابط ایران و اتریش گسترش مییابد در گیالن  500000بیکار وجود دارد معامالت سری رژیم برای تهیه تجهیزات نظامی افشا میشود -بمباران تهران و عکسالعمل تودهها نسبت به سیاست جنگی رژیم

9

 گیشا – کوی نصر سفیر ایران در اتریش رهبری گروههای تروریستی را برعهده دارد10

اخبار جهان
 -شعلههای انقالب در آفریقای جنوبی زبانه میکشد!

11

 فیلیپین :تداوم عملیات مسلحانه بحران و سرکوب در هندوراس -میانجیگری  D.F.L.P.بین جناحهای مختلف فلسطینی

12

 آرژانتین :تحصن کارگران در کارخانهها لبنان :جنگ قدرت بین نیروهای مسلح -آمریکا :اعتصاب کارگران معادن ذغال سنگ

13

اخبار جنبش دانشجویی
 بزرگداشت رفقا حمید اشرف و سعید سلطانپوروضعیت نیروهای چپ در ترکیه (بخش اول)

15

نظری بر تحوالت اجتماعی – سیاسی در انقالب مشروطیت

20

بمناسبت  14مرداد ،هشتادمین سالروز انقالب مشروطیت
گزارشی از کنفرانس دهۀ زن در نایروبی

24

 28مرداد روزی سیاه در تاریخ ایران

26

لنین و برنامه ارضی (بخش دورم)

29

مباحثات کنگره چهارم حزب کارگر سوسیالدمکرات روسیه 1906
آموزش واژهها و مقولههای فلسفی ،سیاسی و اجتماعی

63

38

 دموکراسی -دیکتاتوری پرولتاریا

39

جهنمی هجاگو ،عبید زاکانی ،نوشته م .محجوبی

41

شعر :لنین ،شعری بلند از والدیمیر مایاکوفسکی ،ترجمه :ا .خوئی

46

شعر :بهار با انقالب میآید

47

با کمکهای مالی خود سازمان چریکهای فدایی خلق ایران را در امر انقالب یاری رسانید

48

از خوانندگان

50

گرچه ما میگذریم راه میماند غم نیست!

51

 به یاد هزاران شهید گمنام مرداد ماه -اسامی برخی از شهدای فدایی مرداد ماه

64

فهرست مطالب جهان،
نشریه هوادار
سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) در اروپا و آمریکا،
شماره  ،34شهریور 1364

لینک به فایل
صفحه

عنوان

پیام سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به پنجمین کنگره سازمان دانشجویان ایرانی در 2
آمریکا هوادار سازمان چریکهای فدائی خلق ایران و کلیه تشکلهای هوادار در خارج کشور
صدای فدائی بانگ رسای کارگران فریاد پرخروش زحمتکشان

2

سرمقاله :عدم پذیرش آتشبس در کردستان محکوم است!

3

در این شماره

3

اطالعیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران پیرامون انتخابات فرمایشی ریاست 8
جمهوری
10

اخبار ایران
 در حاشیه نمایش انتخابات ریاست جمهوری ایران -گزارشی از ماهنامه "میدل ایست" در مورد ایران

11

 -گسترش روابط رژیم با انگلستان

12

 چپاول بودجهی بنیاد امور جنگزدگان سفر ابوموسی ،رهبر جناح انشعابی الفتح به ایران افشای رژیم جمهوری اسالمی در کنفرانس دههی زن13

 خریدهای تسلیحاتی رژیم لو میرود اقدامات ارتجاعی رژیم در بانه روابط ایران و آلمان باز هم گسترش مییابد روزی یک میلیون تومان درآمد وحشت خمینی از اختالفات درونی جناحهای رژیمآهنگر در تبعید

13

بخشی از عملیات نظامی پیشمرگان فدائی

14

 پایگاه کانیبید توسط پیشمرگان فدائی درهم کوبیده شد عملیات پیشمرگان فدائی در منطقه بانه15

 -اخبار عملیات قهرمانانه پیشمرگان فدائی

16

اخبار جهان
 مبارزات در آفریقای جنوبی اوج میگیرد -گواتماال – سرکوب دانشجویان و دهقانان شدت مییابد

18

 پاکستان – تالش در تثبیت دیکتاتوری ضیاءالحق19

 آمریکا – اعتصاب کارگران فوالد -السالوادور – پیروزیهای بزرگ جبهه فارابوندومارتی

20

 ایرلند – اخطار ارتش جمهوریخواه به مجرمان لیبی – اخراج کارگران خارجیاخبار جنبش دانشجوئی

21

مارکسیسم اسالمی یا اسالم مارکسیستی

22

65

به مثابه یک ایدئولوژی و به مثابه استراتژی و تاکتیک چیست و چه نقش و اثری
در جنبش انقالبی معاصر دارد؟ (بخش اول)
28

یادها
 )1( -کیش شخصیت

29

 ( )2لفاظی بس است!وضعیت نیروهای چپ در ترکیه (بخش دوم)

30

معرفی کتاب

36

قطعنامهها و تصمیمات حزب کارگر سوسیال دموکرات روسیه 1898 – 1917
ارگانهای سرکوب در جمهوری اسالمی

37

شعر

41
 میعاد فدائی حتی اگر ندانند ،در سوگ پزشک به خون تپیده دکتر نریمیسا42

ادبیات بالنده
استحاله ،یک داستان نوشته :فدائی خلق رفیق امیرپرویز پویان
با کمکهای مالی خود سازمان چریکهای فدایی خلق ایران را در امر انقالب یاری رسانید

49

از خوانندگان

50

گرچه ما میگذریم راه میماند غم نیست!

51

 به یاد هزاران شهید گمنام -اسامی برخی از شهدای فدایی شهریور ماه

66

فهرست مطالب جهان،
نشریه هوادار
سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) در اروپا و آمریکا،
شماره  ،35مهر 1364

لینک به فایل
عنوان

صفحه

بیاد فدایی خلق رفیق سیامک اسدیان (اسکندر)

2

صدای فدائی بانگ رسای کارگران فریاد پرخروش زحمتکشان

2

فدایی خلق رفیق مهرنوش ابراهیمی یادش گرامی باد .راهش پر رهرو

2

جاودان باد خاطرهی فرمانده دلیر فدایی محمد کسنزانی

2

اطالعیه سازمان چریکها ی فدائی خلق ایران بمناسبت پنجمین سالگرد آغاز جنگ 3
ارتجاعی دولتهای ایران و عراق
در این شماره

3

اخبار ایران

5

 تحریم نمایش انتخاباتی رژیم رفسنجانی و تحریم انتخابات دستور امام عزیز یا دستور آمریکا -در پی حمالت عراق تاسیسات بارگیری نفت در خارک منهدم شد

6

 وزیر کار :گرفتاری ما سیاسی است روابط ایران و اسرائیل برمال میگردد7

 رشوهخواری در گمرک ایران تحریم مراسم نماز رژیم دیدار هیات حزباله لبنان از ایران -رژیم از فعالیتهای رفقای هوادار در استرالیا به خشم آمده است

8

 خون و مرخصی؟! رجوی :ما با امپریالیسم آمریکا دعوایی نداریم! -مرگ سفیر اتریش در یونان راز مهمی را فاش میکند

9

اخبار جهان
 -شورش تهیدستان در محله هاندزورس بیرمنگام و درگیری با پلیس

10

 شیلی – تظاهرات در سانتیاگو پل پوت از فرماندهی خمرهای سرخ کنارهگیری میکند ضرر  13میلیون پوندی شرکت تالبوت -سرکوب مبارزات کارگران در بولیوی شدت گرفت

11

 اعتصاب کارگران کشتیسازی در انگلستان رژیم آفریقای جنوبی ،وحشتزده از خشم انقالبی سیاهپوستان ،به رفرم 12متوسل میشود
جنگ ارتجاعی ایران و عراق و موضعگیری نیروهای سیاسی

16

یادها

24
 لنین چون رهبری انقالبی ،م .ن .پوکروفسکی25

آهنگر در تبعید

67

مواضع راست راه کارگر یا تحریف ما!

26

گزینههایی از نشریات و اطالعیهها

33

 نارضایتی در صفوف هواداران مجاهدین اوج میگیرد حتی "توفان" هم حاضر به همکاری با رجوی نیست34

فرخی یزدی شاعر آزادی و انقالب

مارکسیسم اسالمی یا اسالم مارکسیستی به مثابه یک ایدئولوژی و به مثابه استراتژی 36
و تاکتیک چیست و چه نقش و اثری در جنبش انقالبی معاصر دارد؟ (بخش دوم)
گزارشی از زندان

41

ادبیات بالنده

43

 یک داستان :پس فردا ،بهشت48

شعر:
 شهریور خونین مسیر ،به مناسبت  31شهریور سالگرد به خون تپیدن رفیقشهید فدایی خلق ابوالفضل قزل ایاق
کمکهای مالی

49

گرچه ما میگذریم راه میماند غم نیست!

51

 به یاد هزاران شهید گمنام -اسامی برخی از شهدای فدایی مهر ماه

-

68

فهرست مطالب جهان،
نشریه هوادار
سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) در اروپا و آمریکا،
شماره  ،36آبان 1364

لینک به فایل
عنوان

صفحه

به نقل از کار شماره 190

2

یادداشتهای سیاسی
تایید و تقویت رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی توسط اتحاد شوروی
جلوهای از رویزیونیسم
صدای فدائی بانگ رسای کارگران فریاد پرخروش زحمتکشان

2

سرمقاله :فروپاشی سیستم مالی رژم نزدیک میشود

3

در این شماره

3

اخبار ایران

5

 مجلس شورای اسالمی و "انتخاب" نخست وزیر :گوشهای از اختالفات درونیرژیم
7

 "فدایت شوم ،من آمدم و گرفتم ،تو هم بیا" خریدهای تسلیحاتی رژیم افشا میشود -آبزرور

 رابطهی حجاب و برگرداندن کارخانهها به صاحبانشان (سخنان قصار موسوی 8خوئینیها)
 نمایندهی مجلس :خوی در عصر حجر بسر میبرد شروع سال تحصیلی و کمبود مدارس9

 قیاده موقت در خدمت جمهوری اسالمی همکاری حزب توده با فاشیستهای دانمارکی -نمایندهی مجلس از باندبازی مینالد

10

اخبار جهان
 انگلیس – در شورش تهیدستان لندن یک پلیس کشته شد -فیلیپین – مبارزه علیه رژیم مارکوس اوج میگیرد

11

 آلمان غربی – ناآرامی شهرها را فرا میگیرد السالوادور – نیروهای انقالبی به پیروزیهای جدیدی دست مییابند -آمریکا – اعتصاب کارگران معادن ذغال سنگ همچنان ادامه دارد

12

 -ترکیه –  5نظامی به وسیله ی مبارزان کرد کشته میشوند

13

 شیلی – بیانیهی چریکها از رادیو پخش میشود پرو – زندانیان به شورش برمیخیزند -آفریقای جنوبی – تداوم مبارزات تودهها و قتل یک شاعر انقالبی

14

اخبار دانشجویی

15

پیآمدهایی از کنفرانس جهانی سازمان ملل به مناسبت دهه زن

17

ویژه انقالب اکتبر

18

قیام مسلحانه  25اکتبر  1917و نقش لنین در آن
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قیام مسلحانهی اکتبر چگونه پیروز شد؟

24

نقش زنان در جنبش انقالبی روسیه 1905 – 1917

29

جنبش سوسیال دموکراسی روسیه و تاثیر آن در رشد اندیشه آزادیخواهی در ایران

34

گزینههایی از نشریات و اطالعیهها

39

قرضهای جهانی و چشمانداز سقوط سیستم مالی سرمایهداری

40

 13آبان ،سالروز یورش وحشیانهی رژیم شاه به تظاهرات دانشآموزان

44

یادها

45
 -روزهای اکتبر ،ن .کروپسکایا

آموزش واژهها و مقولههای فلسفی ،سیاسی و اجتماعی

47

 مذهب49

 -فتیشیسم

50

شعر:
لنین ،شعری بلند از والدیمیر مایاکوفسکی ،ترجمه از :ا .خوئی
کمکهای مالی

52

با کمکهای مالی خود سازمان چریکهای فدایی خلق ایران را در امر انقالب یاری رسانید

53

از خوانندگان

54

گرچه ما میگذریم راه میماند غم نیست!

55

 به یاد هزاران بهخون تپیده گمنام اسامی برخی از به خون تپیدگان فدایی آبان ماه-
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فهرست مطالب جهان،
نشریه هوادار
سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) در اروپا و آمریکا،
شماره  ،37آذر 1364

لینک به فایل
عنوان

صفحه

 16آذر

2

صدای فدائی بانگ رسای کارگران فریاد پرخروش زحمتکشان

2

 28نوامبر سالگرد تولد فردریش انگلس آموزگار بزرگ پرولتاریا جهان گرامی باد

2

سرمقاله :بحران حاکمیت و نقش خمینی

3

در این شماره

3

اخبار ایران

5

 تعیین وزرای کابینه موسوی و تضاد جناحهای رژیم آمار سوانح ناشی از کار در جمهوری اسالمی -چین تکنولوژی هستهای در اختیار ایران قرار میدهد

6

 کره شمالی برای معامالت رژیم با اتریش داللی میکندغالمحسین ساعدی نویسنده بزرگ ایران درگذشت

7

اخبار جهان

8

 برزیل – اعتصاب موفق  600هزار کارگر در سائوپولو ترکیه – انقالبی اعدام شدند  11تن از نیروهای یونان – اعتصاب سراسری یونان را فرا میگیرد السالوادور – نیروهای انقالبی پیروزی چشمگیری بدست آوردند نیکاراگوئه – حالت فوقالعاده تمدید شد -کلمبیا – نیروهای انقالبی به ساختمان دیوان عالی کشور حمله میکنند

9

 شیلی – خطر سقوط حکومت فاشیستی پینوشه جناحهای دست راستی رابه تکاپو انداخته است
 -زیمبابوه – مبارزه کارگران کارخانه مبلسازی

10

 -ایرلند شمالی – گزارشی از کنفرانس ساالنه شینفین

11

 -چین – تظاهرات دانشجویان مخالف دولت

12

اخبار جنبش دانشجویی

13

چرا هواداران رجوی از سیته پاریس گریزان شدهاند

17

نگرشی بر جنبش انقالبی فیلیپین

19

متن کامل پیام مکری به کمیته برگزاری جش چهلمین سالگرد تاسیس حزب دمکرات 26
کردستان ایران
مارکسیسم اسالمی یا اسالم مارکسیستی به مثابه یک ایدئولوژی و به مثابه استراتژی 29
و تاکتیک چیست و چه نقش و اثری در جنبش انقالبی معاصر دارد؟ (بخش سوم)
35

یادها
 مارکس در کار ،ویلهلم لیبکنختآهنگر در تبعید

36

آموزش واژهها و مقولههای فلسفی ،سیاسی و اجتماعی

37

71

 شیوه تولید39

 -بحران سرمایهداری

41

از خوانندگان
 (برای شاعران جون) شاعر بودن ،شاعر شدنبا کمکهای مالی خود سازمان چریکهای فدایی خلق ایران را در امر انقالب یاری رسانید

50

گرچه ما میگذریم راه میماند غم نیست!

51

 به یاد هزاران بهخون تپیده گمنام اسامی برخی از به خون تپیدگان فدایی آذر ماه51

به یاد رفیق فدایی منوچهر کالنتری
آزادی چیست؟

-
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فهرست مطالب جهان،
نشریه هوادار
سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) در اروپا و آمریکا،
شماره  ،38دی 1364

لینک به فایل
عنوان

صفحه

مجاهدین خلق پیوند خود را با ارتجاع منطقه مستحکمتر میکنند ،به نقل از کار 195

2

صدای فدائی بانگ رسای کارگران فریاد پرخروش زحمتکشان

2

سال نو میالدی را به هموطنان مسیحی تبریک میگوییم

2

آغاز پنجمین سال انتشار جهان

3

در این شماره

3

اخبار ایران

5

 برخورد جناحهای متضاد رژیم در مجلس شدت میگیرد -انفجار بمب در تهران یک کشته و چند مجروح به جای گذاشت

6

 گزارشی از وضعیت زحمتکشان ایرانی در کویت7

 نمایشگاه بینالمللی با شرکت دو کشور! -شرکتهای آمریکایی به ایران بازمیگردند

8

 چند گزارش کارگری پارس متال پارجهبافی فومنات -قطعنامهی سازمان ملل در مورد ایران و موضعگیری متزلزل شوروی

9

 رژیم برای خرید اسلحه به کالیفرنیا پسته صادر میکندبرای حفظ روابط با سوریه رژیم به خواستهای دولت ارتجاعی اسد گردن مینهد

10

اتحاد راه کارگر و حزب توده در لندن

11

توضیح دربارهی چاپ پیام مکری در جهان

11

تعیین منتظری به جانشینی خمینی نمیتواند رژیم را از سرنگونی محتوم باز دارد

12

اخبار جهان

14

 گواتماال ،هندوراس – رژیمهای دیکتاتوری در آمریکای مرکزی انتخاباتفرمایشی برگزار میکنند
 آمریکا – کمکهای مالی "سیا" به ارتجاعیون افغانستان و آنگوال افزایش مییابد -کلمبیا – سرکوب نیروهای انقالبی تشدید میشود

15

 آرژانتین – ژنرالها تبرئه میشوند هائیتی – دانشجویان خواهان پایان دیکتاتوریاند سیاستهای شرکت آی بی ام علیه اتحادیههای کارگری -اسرائیل – مبارزان فلسطینی در زندانها به اعتصاب غذا دست زدند

16

 عرفات به مخالفان خود پیشنهاد آشتی میدهد بحران سرمایهداری به صنایع الکترونیک هم کشیده میشود فیلیپین – مارکوس برای جلوگیری از رشد مبارزات دست به انتخابات جدید 17میزند
 -هند – در سالگرد فاجعه نشت گاز ،در بوپال تظاهرات برگزار شد
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 کره جنوبی – موج اعتراضات تودهای اسپانیا – قتل یکی از رهبران اتحادیههای کارگری ماهیت دولت 18"سوسیالیست" را برمال میسازد
 آفریقای جنوبی – کارگران متشکل میشوند19

اخبار جنبش دانشجویی
 گزارشی از جریان دادگاه یکی از رفقای هوادار سازمان در فرانکفورت آلمانغربی

با گرامیداشت یاد رفیق شاهرخ میثاقی در سالگرد به خون تپیدنش بکوشیم 21
ادامهدهندگان راه انقالبی او باشیم
22

بیست سال از آغاز جنبش انقالبی فلسطین میگذرد

مبارزهی قاطعانه با دین یک وظیفه اساسی برای مارکسیستهای ایرانی در مقطع کنونی 27
است
31

یادها
 -مارکس ،فردریک لسنر

32

روش مارکسیستی :منطق دیالکتیک ماتریالیستی
یگانگی نظریه شناخت ،دیالکتیک و منطق در فلسفه مارکسیم

38

شعر:
 از داستان دختر خلق -با مدعی

39

 فداییام چه بنویسیم ،صمد؟ تبعید در تبعیدآشنایی با زندگی و دیدگاههای رزا لوکزامبورگ یکی از رهبران جنبش کارگری آلمان

40

از خوانندگان

47

با کمکهای مالی خود سازمان چریکهای فدایی خلق ایران را در امر انقالب یاری رسانید

49

گرچه ما میگذریم راه میماند غم نیست!

51

 به یاد هزاران بهخون تپیده گمنام اسامی برخی از به خون تپیدگان فدایی دی ماه51

شعر :در کرانه شب
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فهرست مطالب جهان،
نشریه هوادار
سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) در اروپا و آمریکا،
شماره  ،39بهمن 1364

لینک به فایل
صفحه

عنوان

اطالعیه کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران درباره حمله مسلحانه به 2
مرکز فرستنده رادیویی سازمان
اطالعیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران پیرامون اخراجهای دستهجمعی کارگران و 2
ضرورت مبارزه متحد و متشکل کارگران برای مقابله با آن
شانزدهمین سالروز رستاخیز سیاهکل و تولد سازمان چریکهای فدایی خلق ایران گرامی 3
باد
در این شماره

3

اخبار ایران

5

 آمار واردات  7ماهه امسال ایران از طرف رژیم اعالم شد انفجار بمبهای متعدد در تهران پزشکان اصفهان یکپارچه دست به اعتصاب زدند رژیم در مورد مهاجرت یهودیان به اسرائیل قرارداد میبندد اسالم و مالکیت -شکست طرح جداسازی زن و مرد در اتوبوسهای شرکت واحد

6

 رژیم از پرداخت حقوق کارگران عاجز است -چند گزارش از ایران

7

 -مجلس ارتجاع جزئیات طرح "مجازات مشموالن نظام وظیفه" را تصویب کرد

8

پیوند ایران و ترکیه مستحکمتر میشود

10

اخبار جهان

12

 آرژانتین – حمایت از بانکهای جهانی در ازای سرکوب نیروهای انقالبی سریالنکا – یورش دولت به چریکها بیش از  100کشته به جای گذاشت بنگالدش – اعتصابهای پیاپی سراسر کشور را فلج کرده است -اتحادیههای کارگری جهان ،کمپانی شل را تحریم میکنند

13

 آفریقای جنوبی – اخراج  20000کارگر معدن به جرم اعتصاب -انگلیس – کارگران برای شرایط بهتر کار اعتصاب میکنند

14

 پاکستان – ژنرال ضیاءالحق چهره عوض میکند نیکاراگوئه – ضدانقالبیون در سراشیب شکست قطعی قرار گرفتهاندآهنگر در تبعید

14

اخبار جهان

15

 هائیتی – مبارزات ضد دیکتاتوری گسترش مییابد ژاپن – زحمتکشان یکی از محالت توکیو شورش کردند اتیوپی – دولت به شرکتهای آمریکایی خسارت میپردازد فیلیپین – انتخابات  7فوریه ،یک نمایش مسخره است -اسپانیا –  50000معدنچی اعتصاب کردند

75

16

 فرانسه – اعتصاب کارکنان مترو ،پاریس را فلج کرداخبار جنبش دانشجویی

17

نگاهی به اعتصابهای کارگری در آستانه قیام بهمن

19

یادی از رفیق جهان

22

خطابهای در شانزدهمین سالروز رستاخیز سیاهکل

24

مبارزهی قاطعانه با دین یک وظیفهی اساسی برای مارکسیستهای ایرانی در مقطع 26
کنونی است (بخش دوم)
خشک آمد کشتگاه من

28

یادها

31
 -مارکس پژوهشگر و رزمنده

انقالب در آفریقای جنوبی

32

گزینههایی از نشریات و اطالعیهها

37

 معجزات امام رجوی!آموزش واژهها و مقولههای فلسفی ،سیاسی و اجتماعی

38

 جنبش کارگریسلسلۀ آتش

40

اخبار ایران

44

 گزارشی از شرکت کاترپیالر خلخالی" :باید جوری حرف زد که از آن سوءاستفاده نشود"! یک سوم نمایندگان مجلس را تحریم میکنند45

شعر:
 آموختن از مرگ پاراز خوانندگان

47

کمکهای مالی

49

با کمکهای مالی خود سازمان چریکهای فدایی خلق ایران را در امر انقالب یاری رسانید

49

برخی از به خون تپیدگان فدائی بهمن ماه
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فهرست مطالب جهان،
نشریه هوادار
سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) در اروپا و آمریکا،
شماره  ،40اسفند 1364

لینک به فایل
عنوان

صفحه

بهاران خجسته باد

2

در این شماره

2

پیام کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران بمناسبت شانزدهمین سالروز 2
بنیانگذاری سازمان چریکهای فدائی خلق ایران و هشتمین سالروز قیام مسلحانه 22
بهمن ماه
سالگرد کمون پاریس اولین حکومت کارگری جهان گرامی باد

2

گزارشی از :چگونگی تکوین و اجرای توطئه مسلحانه علیه مرکز فرستنده رادیویی صدای 3
فدایی به نقل از ریگای گهل ارگان کمیته کردستان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران
شماره 38
9

اخبار ایران
 در حمالت اخیر ایران به عراق دهها هزار نفر دیگر کشته و مجروح شدند رسوایی جدید رژیم در زیمبابوه -زندانیان سیاسی و توجیه مرتجعین

10

 گزارش درباره پناهندگان ایرانی در ترکیه -نماینده مجلس :جنگزدگان پس از  6سال هنوز در زیر چادرها زندگی میکنند

11

 وضعیت درمانی کارگران بیمه شده دانش پزشکی در جمهوری اسالمی -روابط رژیم با ژاپن مستحکمتر میشود

12

 شالق پاسخ اسالمی به اعتراض کشاورزان "کارهایی که برای زنان در اسالم منع شده است" -اسالم و دفاع از مالکیت

13

اخبار جهان
 انگلیس – مبارزه کارگران چاپ اوج میگیرد -ترکیه – زندانیان سیاسی دست به اعتصاب غذا میزنند

14

 بولیوی – کارگران دست به اعتصاب عمومی زدند پلیس دو تن از دانشجویان را در داکا به قتل رساند -هند – زحمتکشان علیه دیدار پاپ و افزایش قیمتها شورش کردند

15

 یونان – کارگران به مبارزه علیه دولت برمیخیزند شکست مفتضحانه رهبری سازشکار فلسطین -فیلیپین – گزارش کوتاهی از انتخابات  7فوریه

16

 -پرو – در لیما حالت فوقالعاده اعالم میشود

17

 سریالنکا – ارتش اهالی یک روستا را قتلعام میکند هائیتی – پس از فرار دوالیه مبارزات مردم همچنان ادامه دارد -آرژانتین – کارگران اعتصاب  24ساعته برپا میکنند

77

18

 آفریقای جنوبی – انقالب همچنان ادامه دارد السالوادور – کارگران یک اعتصاب موفق برپا میکننداخبار جنبش دانشجویی

19

حدیث نوروز و بهاران

23

یادها

28
 -سخنان انگلس در سوگ مارکس

آغاز حرکتهای آزادیخواهانه زنان ایران

30

آموزش واژهها و مقولههای فلسفی ،سیاسی و اجتماعی

36

 طبقه دولتآهنگر در تبعید

39

یاد به خون تپیدگان فدایی اسفند ماه گرامی باد

39

گزارشی از زندان

40

از خوانندگان

47

با کمکهای مالی خود سازمان چریکهای فدایی خلق ایران را در امر انقالب یاری رسانید

50

فدایی خلق رفیق حسن مظهر آگاهی ،صداقت و ازخودگذشتگی انقالبی بود

51

توضیح

51
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فهرست مطالب جهان،
نشریه هوادار
سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) در اروپا و آمریکا،
شماره  ،41فروردین 1365

لینک به فایل
عنوان

صفحه

در این شماره

2

بخشهایی از مصاحبه نشریه کار با رفیق توکل ،مسئول تشکیالت رادیو ،عضو کمیته 2
مرکزی و عضو تحریریه کار
صدای فدائی آماج توطئه مسلحانه بورژوازی

3

اخبار ایران

5

 احکام خدا در خدمت سرمایه خشم تودهها و سرنوشت بنی اسراییل هراس رژیم از نیروهای انقالبی رفسنجانی ،یکی از فرودگاههای بهشت جبههها است -ارتقای پایه کارمندان نیرنگ جدید رژیم برای گسیل آنان به جبهه

6

 کردستان بلوچستان8

چند گزارش از ایران
 اعتصاب کارکنان روزنامه ابرار پایان اعتصاب کارگران شرکت کاترپیالر تظاهرات وسیع دانشآموزان تهرانمختصات بودجه سال  65از زبان نمایندگان مجلس ارتجاعی

9

اخبار جهان

11

 انگلستان – اعتصاب کارگران چاپ همچنان ادامه دارد استرداد انقالبیون ایرلندی محکوم است -هائیتی – مردم به مبارزه خود ادامه میدهند

12

 -آفریقای جنوبی – در تظاهرات دانشآموزان دو نفر کشته میشوند

13

 آفریقای جنوبی – کارگران معادن طال در اعتراض به سیاستهای نژادپرستانهدست از کار کشیدند
 تظاهرات فلسطینیها اوج میگیرد14

 پاکستان – اعتراض صدها زندانی بنگالدشی سریالنکا – بار دیگر ارتش به کشتار روستاییان دست زد فنالند –  250000کارگر برای تقلیل ساعت کار اعتصاب میکنند کلمبیا – حمله غافلگیرکننده چریکهای ام19 – . -بنگالدش – کارگران دست به اعتصاب عمومی میزنند

15

 مصر – شورش نیروهای پلیس قاهره را فرامیگیرد تونس – مخالفت با حکومت نظامی ادامه دارد کره جنوبی – اعتراضات دانشجویی گسترش مییابد -السالوادور –  2مستشار نظامی آمریکا کشته میشوند

79

16

 شیلی – تظاهرات عمومی سراسر کشور را فرامیگیرد کمک نظامی آمریکا به هندوراس افزایش مییابداخبار جنبش دانشجویی

17

گزارش حرکت اعتراضی و اعتصاب غذای پناهندگان در شهر گوتینگن

21

حملهی مجاهدین به هواداران سازمان در اور – سور – اواز

22

مرکز جاسوسی "اور  -سور – اواز" برای سرکوب نیروهای انقالبی و مترقی تدارک 23
میبیند
24

نگاهی به تاریخ مبارزاتی خلق کرد

مبارزه قاطعانه با دین یک وظیفهی اساسی برای مارکسیتهای ایرانی در مقطع کنونی 29
است
32

یادها
 فردریش آدولف سورج ویلهلم بلوس میخائیل آلکساندرویچ باکونینبیکاری ،رکن جداییناپذیر نظام سرمایهداری در ایران

34

شعر:

38
 تقدیم به سازمان درباره نام مهاجران ترانهای کوچک برای آرزویی بس بزرگ39

 کجایی فردا ،کجایی؟ در تداوم بهمنآموزش واژهها و مقولههای فلسفی ،سیاسی و اجتماعی

40

 فرد و جامعه41

 انقالببا کمکهای مالی خود سازمان چریکهای فدایی خلق ایران را در امر انقالب یاری رسانید

45

از خوانندگان

46

سالگرد تولد لنین ،آموزگار کبیر پرولتاریا ،گرامی باد

51
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فهرست مطالب جهان،
نشریه هوادار
سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) در اروپا و آمریکا،
شماره  ،42اردیبهشت 1365

لینک به فایل
عنوان

صفحه

در این شماره

2

یاد رفیق کبیر بیژن جزنی و همرزمانش گرامی باد

2

توضیح

2

یاد رفقا شیرین فضیلتکالم و مرضیه احمدی اسکویی گرامی باد

2

سرمقاله :توطئه جاسوسی مجاهدین محکوم است

3

گفتگوی چند تن از مسئولین تحریریه نشریه جهان با رفیق عضو کمیته مرکزی و مسئول 4
کمیته خارج از کشور سازمان چریکهای فدایی خلق ایران پیرامون حمله مسلحانه به
مرکز فرستنده رادیو "صدای فدایی"
8

اخبار ایران
 مدارس خصوصی ویژه فرزندان سرمایهداران سلب مالکیت از دهقانان آوارگان جنگی در فبرستان زندگی میکنند -جنگ ارتجاعی توطئه جدید رژیم علیه دانشجویان

9

 خانها در خدمت حکومت جمهوری اسالمی مزدوران رژیم به جان هم افتادهاند مغز متفکر نظام ،و تن ناتوان وزارت بهداشت -حداقل دستمزد کارگران در سال  65تغییر نمیکند

10

 وضعیت طب و درمان در رژیم جمهوری اسالمی صراحت مرتجعین چینی در دفاع از نظام سرمایهداری وابسته ایران طرح پتروشیمی ایران و ژاپن مجددا متوقف شد11

 خمینی :والیت در معرض خطر است رسوایی رژیم در افکار بینالمللی -امپریالیسم فرانسه باید "واقعبین" باشد

12

اخبار جهان
 السالوادور – مبارزات دانشجویان انقالبی رو به اوج است شیلی – اعتراضات گسترده همچنان ادامه دارد -بولیوی – گسترش اعتصاب سراسری معلمین

13

 اعتصاب عمومی یک روزه کارگران یونان -سیمون دوبوار درگذشت

14

 کارگران نروژ دست به اعتصاب عمومی زدند مارکوس از آکینو حمایت میکند کره جنوبی – بحران سیاسی اوج میگیرد -پاکستان – بوتو آلترناتیو دیگر امپریالیسم

15

 -تجاوز نظامی آمریکا به لیبی با شکست روبرو شد

16

81

17

اخبار جنبش دانشجویی

گزارشهایی از عملیات جاسوسی و شناسایی ،تعقیب و مراقبت و ضرب و شتم هواداران 19
توسط فاالنژهای مجاهدین در کشورهای مختلف
ناتوانی اوپک در تثبیت بهای نفت و سقوط درآمد ارزی رژیم

22

تصحیح و پوزش

25

تاریخ مختصری از برگزاری جشن اول ماه مه در ایران

26

برگرفته از نشریه کار ویژه روز جهانی کارگر اردیبهشت 1360
مبارزه قاطعانه با دین یک وظیفهی اساسی برای مارکسیستهای ایرانی در مقطع کنونی 28
است (بخش چهارم)
 در پاسخ به هتاکیهای آقای رجویبا کمکهای مالی خود سازمان چریکهای فدایی خلق ایران را در امر انقالب یاری رسانید

47

از خوانندگان

49

کارخونه بستنی ،تورکل راسموسن

51

82

فهرست مطالب جهان،
نشریه هوادار
سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) در اروپا و آمریکا،
شماره  ،43خرداد 1365

لینک به فایل
عنوان

صفحه

در این شماره

2

بخشی از اطالعیۀ سازمان چریکهای فدایی خلق ایران پیرامون ازسرگیری برنامههای 2
عادی "صدای فدایی"
از مدنی  ...تا خاوری

3

اخبار ایران

5

 بزرگترین قرارداد قاچاق اسلحه افشا شد6

 دم خروس یا قسم حضرت عباس شروع مجدد جنگ شهرها مالیاتها افزایش مییابند -اضافه کردن حقوق کارگران خطرناک است

7

 یک نمونه از عوامفریبی رژیم عمق وحشیگری در رژیم جمهوری اسالمی -اجساد بالتکلیف کشتهشدگان جنگ

8

 رژیم ستم بر زنان را افزایش میدهد رفسنجانی :الزم نیست همه بدانندمحکومیت سراسری و گسترده حرکتهای پلیسی اخیر سازمان مجاهدین

9

اخبار جهان

12

 آکینو خواهان کمک بیشتر از آمریکا است اعتصاب سراسری کارگران معادن ذغال بلژیک آغاز شد ارتش هاییتی جنایتی دیگر آفرید13

 افالس دولت یونان در اول ماه مه آشکار شد اول ماه مه در آفریقای جنوبی -دستگیری جمعی زحمتکشان در شیلی

14

 -بحران اقتصادی ،دولت محافظهکار نروژ را به زانو درآورد

15

 کارگران چاپ علیه سازشهای رهبران خود به مبارزه برخاستهاند -ضیاءالحق در چند شهر پاکستان حکومت نظامی اعالم کرد

16

 اعتصاب  180000نفر از آموزگاران پرو فرستاده رژیم با مقامات دولت فرانسه مالقات میکنداخبار جنبش دانشجویی

17

در گرامیداشت سالروز تشکیل جمهوری سوسیالیستی گیالن

21

لنین

23
شعری بلند از والدیمیر مایاکوفسکی ،ترجمه :ا .خوئی

مبارزهی قاطعانه با دین یک وظیفهی اساسی برای مارکسیستهای ایرانی در مقطع 26
کنونی است

83

 چگونگی برخورد لنین و دولت جوان شوروی با دینمجاهدین اسامی فعاالن نیروهای دیگر را نیز لو میدهند

30

راه کارگر ،جلوه تمام عیار اپورتونیسم

31

کمونیسم شورایی

32

گزینههایی از نشریات و اطالعیهها

35

 مجاهدین باز هم یک سازمان جعلی میسازندآموزش واژهها و مقولههای فلسفی ،سیاسی و اجتماعی

36

 حزبیک داستان :جمهوری اسالمی

41

از خوانندگان

47

با کمکهای مالی خود سازمان چریکهای فدایی خلق ایران را در امر انقالب یاری رسانید

50

گرامی باد یاد رفیق فدایی صادق نظیری

51
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فهرست مطالب جهان،
نشریه هوادار
سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) در اروپا و آمریکا،
شماره  ،44تیر 1365

لینک به فایل
عنوان

صفحه

در این شماره

2

اطالعیه

2

نگاهی به اختالفات اخیر جناحهای رژیم

3

اخبار ایران

7

 جمهوری اسالمی از نزدیکی عراق و سوریه نگران است8

 "شوراهای اسالمی" و افراد سادهلوح گسترش اعتیاد به مواد مخدر در مدارس -تزهای "علمی و تحقیقی" رفسنجانی در مورد زنان

9

 شیوههای رژیم در سرکیسه کردن تودهها پاسخ مثبت سرمایهداران فراری به فراخوان موسوی -رژیم برای تامین مالی به هر حیلهای متوسل میشود

10

 اردوگاه برای زنان "بدحجاب" ضریح امامزاده داوود سرقت میشود ترکیه صدور کاال به ایران را متوقف میکند -قربانیان جبهههای جنگ ارتجاعی افزایش مییابد

11

 طوالنی کردن ماه رمضان برای تودههای زحمتکش -کردستان

12

 -چند خبر از شهرهای کردستان

13

معرفی یک نشریه :سه رده می نوی

13

اخبار ایران

14

 بلوچستان عملیات انفجاری دستهای از سرمچاران فدایی در محور بندر چابهار –ایرانشهر
 سرکوب خلق بلوچ شدت میگیرد15

اخبار خارجی
 اوجگیری نارضایتی عمومی علیه سیاستهای دولت بلژیک فروش اسلحه به جمهوری اسالمی به سود اسراییل است -حمله موفقیتآمیز انقالبیون السالوادور به یک پادگان نظامی

16

 شکست سیاست سازشکارانه رهبری اتحادیه چاپ انگلستان  7000کارگر صنایع کشتیسازی در فرانسه دست به اعتصاب زدند -مردم شیلی مراسم فرمایشی را به قیام خیابانی تبدیل میکنند

17

 اعتصابات گسترده دانشجویان دانشگاههای نیجریهآهنگر در تبعید

17

اخبار خارجی

18

85

 حکومت نظامی پرو تمدید شد19

 تظاهرات تودهای در استانبول کارگران در استرالیا دست به یک اعتصاب یکروزه زدند -پیشنهاد طرح خودمختاری فرمایشی از سوی دولت سریالنکا

20

اخبار جنبش دانشجویی

گرامی باد خاطره فدائی به خون تپیده رفیق شهرام میرانی که بدست مزدوران رژیم 23
جمهوری اسالمی و اکثریتیهای خائن در تاریخ  1361/3/19در شهر علیگر هند به
شهادت رسید
دهمین سالگرد رستاخیز سووتو گرامی باد

24

شعر :یک چهره از سعید ،اسماعیل خویی

26

سعید :صدای عاشقان

28

صدای پارهپوشان
صدای ناگهان
دولت ایدئولوژی و هنر و ادبیات ،سعید سلطانپور

31

در بزرگداشت سعید سلطانپور انسان شاعر (و) انقالبی

34

سازمان "او"انقالب سعید در انقالب نیما در شعر
مبارزهی قاطعانه با دین یک وظیفهی اساسی برای مارکسیستهای ایرانی در مقطع 40
کنونی است
 لنین و مبارزه با دین پس از انقالب اکتبربحران ورشکستگی اقتصادی و درماندگی رژیم در حل آن

45

از خوانندگان

49

با کمکهای مالی خود سازمان چریکهای فدایی خلق ایران را در امر انقالب یاری رسانید

50

گرامی باد یاد به خون تپیدگان  8تیر ،فدایی کبیر رفیق حمید اشرف و یارانش

51

یاد رفیق امیرپرویز پویان گرامی باد

51

86

فهرست مطالب جهان،
نشریه هوادار
سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) در اروپا و آمریکا،
شماره  ،45مرداد 1365

لینک به فایل
عنوان

صفحه

در این شماره

2

طی دو عملیات تهاجمی پایگاههای "مامکاوی" و "مهزره" در منطقه سردشت توسط 2
پیشمرگان فدائی درهم کوبیده شد
سرمقاله :توطئه مشترک سوریه – امل علیه جنبش فلسطین محکوم است

3

اخبار ایران

5

 سیاست "مبارزه" با احتکار رژیم افشا میشود اعتصاب سراسری پزشکان کشور انگشتنگاری وسیع حربه جدید رژیم علیه تودهها -چند گزارش از ایران

6

 -نگاهی به سخنان اخیر منتظری در مورد اختالفهای بین جناحهای رژیم

7

 -پرداخت شهریه مدارس کمکم اجباری میشود

8

 نزدیکی اتحادیه میهنی با رژیم جمهوری اسالمی دعوا بر سر ضارب دکتر فاطمی9

اخبار جهان
 حرکتهای توطئهآمیزی برعلیه رهبر معدنچیان انگلستان در حال شکلگیریاست.
 اعتصاب در استرالیا گسترش مییابد -آفریقای جنوبی – دستگیرشدگان اخیر در اعتصاب غذا بسر میبرند

10

 گزارشهایی از مبارزات کارگری در ترکیه -روزنامهنگاران داکا در اعتصاب غذا به سر میبرند

11

 ایرلند جنوبی – رفراندوم برای قانونی کردن طالق با شکست روبرو شد. -دولت فیلیپین با بخشی از اپوزیسیون مذاکراتی آغاز کرده است

12

 چریکهای تامیل تا برقراری دولت مستقل مبارزه خواهند کرد13

 سقوط قیمت در کویت بحران آفرید اعتصاب عمومی  48ساعته شیلی را فرا میگیرد. -امپریالیسم آمریکا کمک به ضدانقالبیون نیکاراگوئه را افزایش میدهد.

14

 محاکمه زندانیان سیاسی در ترکیهاخبار جنبش دانشجویی

15

تکامل سرمایهداری و مسالۀ زنان

18

شعر:

27
 سرود بهاران پرواز28

نقد کتاب
 -خاطرات تاجالسلطنه

87

آهنگر در تبعید

33

یادها

34
 کنون ره او "بر کدامین بینشان قله است ،در کدامین سو؟" ،امیرپرویز پویان"سالهای سال
گرم کار خویش بود.
ما چه حرفها که میزدیم.
او چه قصهها که میسرود".

مبارزهی قاطعانه با دین یک وظیفهی اساسی برای مارکسیستهای ایرانی در مقطع 35
کنونی است
 "جهتداری" یا تقدیر در الهیات مجاهدیننگاهی به تاریخ مبارزاتی خلق کرد (بخش دوم)

42

بیاد یوجین پاتیه سرایندۀ انترناسیونال

46

از خوانندگان

47

 آیا میرزاکوچک خان یک انقالبی بود؟با کمکهای مالی خود سازمان چریکهای فدایی خلق ایران را در امر انقالب یاری رسانید

50

گرامی باد یاد رفیق فدایی محمد صفاری آشتیانی

51
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فهرست مطالب جهان،
نشریه هوادار
سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) در اروپا و آمریکا،
شماره  ،46شهریور 1365

لینک به فایل
عنوان

صفحه

در این شماره

2

یاد رفیق فدایی اعظم روحی آهنگران گرامی باد

2

شکاف درون هیات حاکمه عمیقتر میشود ،به نقل از کار 202

3

اخبار ایران

6

 تعداد کشتهشدگان جنگ  250000یا  "300000است رژیم برای مقابله با نیروهای انقالبی ،طرحهای جدید ارائه میدهد رئیس آموزش و پرورش یزد "در روز روشن" دزدیده شد -تیم ایران از بازیهای جهانی معلولین اخراج شد

7

 اختالف بین سپاه پاسداران و ارتش شدت مییابد -رفسنجانی" :فرانسه باید واقعبینانهتر و با دست باز با ما برخورد کند"

8

 اقدامات ارتجاعی رژیم برای سربازگیری اجباری افزایش مییابد -اولین "تخم لق" در شورای نگهبان انداخته شد

9

 پدری به دلیل کمبود شیرخشک فرزند شیرخوارش را کشت معجزه جدید رژیم :گنجشک شهیدیاب -توقف تولید در واحدهای تولیدی و اخراج کارگران افزایش مییابد

10

 زنان بیحجاب و شکنجههای الهی -عملیات قهرمانانۀ سرمهچاران فدائی در منطقۀ سیستان و بلوچستان

11

 بلوچستان ،به نقل از ضمیمه خبری بامی استار 4612

 -کردستان

13

اخبار جهان
 رقم دستگیرشدگان در آفریقای جنوبی در طی سه ماه به  12000میرسد تالش ارتش جمهوریخواه ایرلند برای تضعیف دشمن آپارتاید به خارج از مرزها حمله میکند -حرکت اعتراضی کارگران اخراجی گاز در استرالیا

14

 برای جلوگیری از کاهش دستمزدها ،کارگران فوالد آمریکا دست به اعتصابزندند
 کره جنوبی – دانشجویان علیه شکنجه اعتراض میکنند -آمریکا – اعتصاب کارگران بستهبندی گوشت یکساله شد

15

 درگیریهای پاکستان  9نفر کشته به جای گذاشت -کارگران معادن در هندوراس به اعتصاب نامحدود دست میزنند

16

 مذاکره دولت فیلیپین با اپوزیسیون فعالیت مخالفان دولت سودان در جنوب این کشور -اعتصاب کارکنان راه آهن در مصر

17

 -ارتش ترکیه مخفیگاههای مبارزان کرد را بمباران کرد

18

89

 ثروت کالن حزب کمونیست اتریش!19

اخبار جنبش دانشجویی
 آکسیونهای سراسری در اعتراض به دستگیری یکی از رفقای هوادار سازمانتوسط دولت بلژیک
گزارشی از وضعیت پناهندگان ایرانی در پاکستان

21

لنین درباره فردریک انگلس

22

شعر" :صدای فدایی" فناناپذیر است

26

نگاهی به مفهوم سانترالیسم دمکراتیک

28

یک داستان :آهنگی شاد بر قبر خواهرم

36

دنبالهای بر مقاله شاعر بودن ،شاعر شدن

42

با کمکهای مالی خود سازمان چریکهای فدایی خلق ایران را در امر انقالب یاری رسانید

49

از خوانندگان

50
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فهرست مطالب جهان،
نشریه هوادار
سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) در اروپا و آمریکا،
شماره  ،47مهر 1365

لینک به فایل
عنوان

صفحه

در این شماره

2

قیام مسلحانه ،راهحل انقالبی پایان دادن به جنگ

2

اخبار ایران

6

 گزارشی از وضعیت معدنچیان ایران از زبان گزارشگر روزنامه جمهوری اسالمی -به شرایط ایمنی و بهداشتی کارگاهها هر  20سال یکبار رسیدگی میشود

7

 دولت چین به رژیم جمهوری اسالمی اسلحه میفروشد چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است! رژیم سوبسید تاکسیها را قطع کرد" -تودهایها" در همه حال در خدمت "استراتژی"شان هستند

8

 جهت ارعاب تودهها مانور "جنگ شهری" توسط مزدوران اجرا شد بلوچستان9

 چند خبر از ایرانکشتار ده تن از مجاهدین توسط اتحادیه میهنی کردستان عراق را محکوم میکنیم

10

اخبار جهان

13

 در اثر آتشسوزی  182کارگر معادن طال در آفریقای جنوبی کشته شدند راهپیمائی باشکوه کارگران معادن بولیوی و اعالم حالت فوقالعاده در اینکشور
 -اعتصابات و حرکتهای اعتراضی مردم برزیل اوج میگیرد

14

 انگلستان – توطئه برعلیه اعتصاب کارگران چاپ با شکست روبرو شد -دولت آلمان شرقی راه پناهندگان به آلمان غربی را میبندد

15

 رژیم آپارتاید در مورد سیاهان سیاست کوچ اجباری را اتخاذ میکند تودههای پاکستان بار دیگر علیه ضیاءالحق به اعتراض برمیخیزند کارکنان بخش خدمات دولتی در فرانسه دست به اعتصاب یک روزه زدندگفتگویی با یکی از اعضای شینفین

16

اخبار جنبش دانشجویی

18

 آلمان غربی – پیرامون وقایع نمایشگاه بینالمللی کتاب در فرانکفورتدرباره اهمیت ماتریالیسم مبارز« ،لنین»

20

چند کلمه درباره شولوخوف ،پای صحبت میخائیل شولوخوف

26

گزارشی از جزیره الرک

30

یک داستان :بیکار

32

یادها

36
 -نامهای از حمید مؤمنی

نایب برحق

37

دنبالهای بر مقاله شاعر بودن ،شاعر شدن ()2

38

91

یادواره به خون تپیدگان

43

آیا میرزاکوچکخان یک انقالبی بود؟

44

از خوانندگان

47

شعری از کردستان

49

با کمکهای مالی خود سازمان چریکهای فدایی خلق ایران را در امر انقالب یاری رسانید

50

شعر:

51
 امید اعدام -طرح
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فهرست مطالب جهان،
نشریه هوادار
سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) در اروپا و آمریکا،
شماره  ،48آذر 1365

لینک به فایل
عنوان

صفحه

در این شماره

2

یادواره به خون تپیدگان

2

اتحاد مقدس امپریالیسم ،صهیونیسم و جمهوری اسالمی برمال شد

3

اخبار ایران

7

 کارگران دانمارک روابط ایران و اسراییل را افشا کردند مرتجعین شیوه جدیدی به آرشیو تجارب ضدانقالبی افزودند -اسراییل :ارسال اسلحه به ایران به دستور آمریکا بوده است

8

 سه دیپلمات ایتالیایی از ایران اخراج شدند مرزهای جنایتکاری در حکومت اسالمی بیانتها است -اعتراض رانندگان ،مزدوران رژیم را به "عذرخواهی" واداشت

9

 اعتراف خامنهای به سیر صعودی اعتیاد ،سرقت و فحشاء توافق بین رژیم و امپریالیسم فرانسه از زبان یک شاهد عینی :اعتراض خانوادههای زندانیان سیاسی زندان اوین در 10روز  17آبان
11

اخبار جهان
 کارگران کارخانه جنرال موتورز در آفریقای جنوبی دست به اعتصاب زدند "شینفین" تصمیم به شرکت در پارلمان ایرلند گرفت -سیاستهای جدید دولت ژاپن برای تضعیف اتحادیههای کارگری

12

 مجازات مرگ برای دانشجویان انقالبی -چشمانداز ائتالف بین الفتح و جبهه خلق برای آزادی فلسطین

13

 رژیم پرو به رشد جنبش انقالبی در این کشور اعتراف میکند -اعتصاب غذای پیروزمند زندانیان سیاسی در ترکیه

14

 اعالم آتشبس در فیلیپین15

 اعتراضات گسترده دانشجویی در فرانسه رژیم ایران منبع درآمد ضدانقالبیون نیکاراگوئهاخبار جنبش دانشجویی

16

گزارشی از وضعیت اقتصادی رژیم

17

وضعیت نابسامان پناهندگان در ترکیه آنها را مجبور به فرار از این کشور میکند

19

نگاهی به پیشنویس قانون کار

21

چند کلمه درباره لوناچارسکی

24

آناتولی لوناچارسکی ،جاناتان سویفت و «داستان یک بلم»

24

شرکت زنان السالوادور در انقالب

32

فرهنگ فشرده واژههای روز برای تسهیل ارتباط فکری جنبش چپ

38

 -اکونومیسم

93

 رویزیونیسم39

 اپورتونیسمتوضیح کوتاهی درباره صفحه "آموزش واژهها"...

39

فرهنگ فشرده واژههای روز برای تسهیل ارتباط فکری جنبش چپ

40

 انتقاد و انتقاد از خوددنبالهای بر مقاتله شاعر بودن ،شاعر شدن

41

شعر:

48
 سعید سلطانپور :زندان فالت به خواهر ناشناسم در بیروت49

 در این شب روایت یک تولدبا کمکهای مالی خود سازمان چریکهای فدایی خلق ایران را در امر انقالب یاری رسانید

50

از خوانندگان

51
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فهرست مطالب جهان،
نشریه هوادار
سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) در اروپا و آمریکا،
شماره  ،49بهمن 1365

لینک به فایل
عنوان

صفحه

در این شماره

2

یادواره به خون تپیدگان

2

ماه بهمن ،سرخترین ماه آرمان و انقالب خلق« ،سعید سلطانپور» ،برگرفته از" :کار" 96

3

بازتاب برمال شدن روابط پنهانی رژیم جمهوری اسالمی و امپریالیسم

4

اخبار ایران

7

 سران رژیم سیلهای اخیر را رحمت الهی مینامند -شوروی روابط اقتصادی خود را با ایران گسترش میدهد

8

 دو نمونه جدید از سفاهت اسالمی ارائه شد -اخاذی از دکهداران منبع جدید درآمد برای رژیم است

9

 دولت ایتالیا یک جوان ایرانی را به قتلگاه فرستاد -رژیم یک میلیون تن نفت دیگر به سوریه اهدا کرد

10

 رژیم از پذیرفتن نمایندگان سازمان حقوق بشر خودداری کرد11

اخبار جهان
 اعتصابات کارگری دولت شیراک را در تنگنا قرار داده است -نیکاراگوئه خلبان مزدور سیا را آزاد کرد

12

 سانسور اخبار جنبش در آفریقای جنوبی رژیم شیلی در مقابل اعتصاب زندانیان سیاسی عقبنشینی میکند -درگیریهای قومی در پاکستان صدها تن کشته شدند

13

 تظاهرات گسترده در هامبورگ اعتراضات دانشجویی در اروپا افزایش مییابد14

 موج تظاهرات دانشجویی در چین اعتصابات عمومی  24ساعته در برزیل با موفقیت برگزار شد -بیش از  2000کارگر در ترکیه دست به اعتصاب زدند

15

 تظامیان سرکوبگر آرژانتین عفو میشوند -چریکهای فیلیپین خواهان برچینی پایگاههای نظامی آمریکا شدند

16

 رفتگران آتن دست به اعتصاب زدند تظاهرات علیه رهبری جدید حزب در قزاقستانمقاومت متشکل مبارزان فلسظین توطئه سوریه – امل را به شکست میکشاند

17

اخبار جنبش دانشجویی

20

 45سال خیانت به طبقه کارگر و زحمتکشان بر حزب ضدتوده مبارک باد!

21

نزدیکی اتحادیه میهنی کردستان عراق با رژیم جمهوری اسالمی

23

رفرمیسم در پوشش "انتقاد از خود"

26

نقد جهانبینی مذهبی مجاهدین

31

نقد کتاب :اسماعیل فصیح :ثریا در اغما

36

95

ادبیات بالنده :خبرکِش

42

فرهنگ فشرده واژههای روز برای تسهیل ارتباط فکری جنبش چپ

45

 جنگ اقتصاد جنگی46

 میلیتاریسم و ضدمیلیتاریسم ارتش خلق یا میلیشیا دیسیپلین نظامی -جنگ درازمدت

47

 جنگ چریکی کمونیسم جنگی پاسیفیسمبا کمکهای مالی خود سازمان چریکهای فدایی خلق ایران را در امر انقالب یاری رسانید

50

 4بهمن اولین سالروز در خون تپیدگان حمله به مقر رادیویی سازمان

51
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فهرست مطالب جهان،
نشریه هوادار
سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) در اروپا و آمریکا،
شماره  ،50اسفند 1365

لینک به فایل
عنوان

صفحه

در این شماره

2

اطالعیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران به مناسبت سالروز قیام و سیاهکل

3

تالش مجدد رژیم برای برونرفت از بنبست جنگ هزاران کشته به جا گذاشت

5

سران رویزیونیسم با ایجاد پیمانهای اقتصادی با رژیم شرایط تداوم حکومت آنرا فراهم 8
میسازند
جنایتهای اخیر رژیمهای ایران و عراق در جنگ شهرها

8

دهها فقره معامالت اسلحه کشورهای اروپایی با ایران افشا شد

9

اخبار جهان

10

 ارتش فیلیپین تظاهرات دهقانان را به خون کشید قانون اساسی جدید در نیکاراگوئه به تصویب رسید -بیش از صد هزار کارگر شرکت مخابرات بریتانیا دست به اعتصاب زدند

11

 قتل یک دانشجوی انقالبی توسط پلیس کره با اعتراضات وسیع دانشجوییروبرو شد
 تظاهرات چند صد هزار نفره دانشجویان در مکزیک -کارگران یونان جهت افزایش دستمزد دست به اعتصاب زدند

12

 یک سال از آغاز اعتصاب کارگران چاپ در انگلستان گذشت -تظاهرات میلیونی دانشجویان و دانشآموزان در اسپانیا

13

 درگیریهای بین کارگران معادن آفریقای جنوبی ،دهها کشته بجای گذاشت اعتراضات ارتجاع مذهبی و راستگرایان در ترکیهنقد جهانبینی مذهبی مجاهدین (بخش دوم)

14

فرهنگ فشرده واژههای روز برای تسهیل ارتباط فکری جنبش چپ

22

 بهرهکشی23

 بیکاری گرانی -فقر

24

 -بیزاری

25

گزینههایی از نشریات و اطالعیهها
 -اتحاد علنی راه کارگر با اکثریتیهای ضدانقالبی

اعتصاب غذای موفقیتآمیز رفقای هوادار سازمان در آلمان برای دفاع از زندانیان سیاسی 26
ایران
 قطعنامه اطالعیه مطبوعاتی انعکاس در مطبوعات و پشتیبانی نیروهای مترقیبرنامه حزب کمونیست روسیه (بلشویک) 1919

27
28
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دنبالهای بر مقاله شاعر بودن ،شاعر شدن ()4

33

یادی از خسرو گلسرخی و کرامت دانشیان در سالروز به خون تپیدنشان

36

آفتاب نیمه شب

39

شعر:

44
 از پشت ابر اندوهت عاشقانه45

 قانون زحمتکشانیک داستان :نان برشته

46

اخبار ایران

48

با کمکهای مالی خود سازمان چریکهای فدایی خلق ایران را در امر انقالب یاری رسانید

51
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فهرست مطالب جهان،
نشریه هوادار
سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) در اروپا و آمریکا،
شماره  ،51فروردین 1366

لینک به فایل
عنوان

صفحه

در این شماره

2

یادواره به خون تپیدگان

2

برنامه حزب کمونیست روسیه (بلشویک) 1919

3

اخبار ایران

5

 چند گزارش از ایران -سران روضهخوان رژیم در اغراقگوئی حد و مرزی نمیشناسد

6

 حکام اسالمی دست اندر کار قاچاق خاویار در سطح بینالمللی -ایران و آرژانتین برای بازسازی نیروگاه هستهای بوشهر همکاری میکنند

7

 مرتجعین خواهان تعطیل مدارس و دانشگاهها شدند رژیم  31میلیون دالر اسلحه از آرژانتین میخرد در سفر اخیر هیات ایرانی ،خلخالی جنایتکار مورد "استقبال گرم" سران 8شوروی قرار گرفت
 اذهان عمومی جهان در جستجوی یافتن راهحلی برای خاتمه جنگ ایران و 9عراق
 نکات جدیدی در مورد روابط پنهانی ایران و آمریکا فاش شد اهداف سرمایهدارن اسالمی از طرح الیحه بیمه بیکاریاخبار جهان

10
12

 سیاستهای جدید اتحاد جماهیر شوروی -آمریکا برای به زانو درآوردن انقالب نیکاراگوئه دست به توطئه جدیدی میزند

13

 -پلیس پرو دست به یک حمله وحشیانه علیه دانشجویان زد

14

 تظاهرات علیه تبعیض نژادی در آمریکا -رژیم ضیاء به کشتار زحمتکشان پاکستان ادامه میدهد

15

 یک و نیم میلیون تن کارگر در آتن دست به اعتصاب زدند -چریکها مبارزه علیه دولت فیلیپین را از سر میگیرند

16

 اعتراضات معلمین فرانسه علیه سیاستهای دولت شیراک تظاهرات دانشجویی در اسپانیا اوج تازهای گرفت -مبارزات استقاللطلبانه حلق تامیل در فراز و نشیبی جدید

17

 سوریه سعی دارد سیستم سیاسی لبنان را در جهت منافع خود "اصالح" کنداخبار جنبش دانشجویی

18

گزینههایی از نشریات و اعالمیهها

23

 راه کارگر ،جهشی دیگر در منجالب رفرمیسمفرهنگ فشرده واژههای روز برای تسهیل ارتباط فکری جنبش چپ
 الیتیسم -آنارشیسم
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25

26

 سانترالیسم دمکراتیک"کبوتر پرقیچی"

27

آزادگی ،اثر لوکاچ

28

درباره لوکاچ

29

نامههایی از مارکس و انگلس

33

دیکتاتوری و دمکراسی پرولتاریا

36

یادها

41
 -دو نامه از بیژن جزنی به همسرش

یک داستان :نوروز و بهار

45

از خوانندگان

50

با کمکهای مالی خود سازمان چریکهای فدایی خلق ایران را در امر انقالب یاری رسانید
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فهرست مطالب جهان،
نشریه هوادار
سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) در اروپا و آمریکا،
شماره  ،52اردیبهشت 1366

لینک به فایل
عنوان

صفحه

در این شماره

2

اطالعیه

2

انتقال جهان به فرانسه

3

اطالعیه هیئت تحریریه "صدای فدائی" پیرامون آغاز مجدد برنامههای "صدای فدایی"

4

اطالعیه هواداران سازمان چریکهای فدایی خلق ایران – سیستان و بلوچستان (بامی 7
استار)
انترناسیونالیسم پرولتری یا تطهیر ضدانقالبیون تودهای – اکثریتی

10

مروری بر اوضاع ترکیه پس از کودتا

12

اخبار ایران

20

 جنگ در خلیج خرید اسلحه از چین انعقاد قرارداد میان ایران و سوریه بمباران شیمائی سردشت قطع روابط دیپلماتیک موریتانی با ایران تیرگی روابط رژیم با فرانسه22

اخبار جهان
 کره جنوبی افغانستان فیلیپین – ترور یک افسر ارشد نیکاراگوئه :نبردهای شدید میان نیروهای دولتی و ضدانقالبیون "کنترا" -آمریکا و پول عربستان

23

 هائیتی پارلمان اروپا و مسئله ارامنه و عکسالعمل دولت ترکیهاخبار جنبش دانشجویی

24

شعر :با کشورم چه رفته است .سعید سلطانپور

26

گرامی باد خاطره فدایی خلق سعید سلطانپور

28

گزینههایی از نشریات و اطالعیهها

29

سالروز شهادت دومین شهید جنبش دانشجویی خارج از کشور رفیق شهرام میرانی

32

نامهای از ماکسیم گورگی

33

حمید اشرف تجسم اراده خللناپذیر فدایی خلق

34

لنین درباره تولستوی

37

مصوبات کنگرههای  20و  22حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی

41

مشکالت پناهندگان ایرانی در ترکیه را بهتر بشناسیم ،به نقل از" :خبرنامه پناهنده"

47

با کمکهای مالی خود سازمان چریکهای فدایی خلق ایران را در امر انقالب یاری رسانید

49
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من این گل را میشناسم ،در سالگرد به خون تپیدن فدائی خلق رفیق امیرپرویز پویان
گرچه ما میگذریم راه میماند غم نیست!
 یادواره بهخون تپیدگان -اسامی برخی از شهدای فدایی خرداد ماه
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50

فهرست مطالب جهان،
نشریه هوادار
سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) در اروپا و آمریکا،
شماره  ،64اسفند 1370

لینک به فایل
عنوان

صفحه

یادنامه شهدا

2

پیام سازمان چریکهای فدایی خلق ایران بمناسبت بیست و دومین سالروز بیناینگذاری 3
سازمان و چهاردهمین سالروز قیام مسلحانه  22بهمن ماه
در این شماره

3

رؤیاهای رفسنجانی و شکست برنامه پنجساله دولت

4

گزارشاتی از ایران

6

 ذهنیت تودهها7

اخبار ایران
 جنگ زرگری "نقش بیماریهای دامی در سیر تحوالت تاریخی" -حاتمبخشیهای تروریستی رژیم

8

 شعار و رجزخوانی تظاهرات دانشجویان در مقابل مجلس مرگ تدریجی کودکان تظاهرات حزبالهیها در اهواز علیه بدحجابی -تشدید اختالفات و استعفاهای مزدوران رژیم

9

 تفاوت آراء در مجلس دین و سرمایه نبود داروخانه در برخی از مناطق تهران10

 -عفو عمومی به شیوه جهوری اسالمی

11

اخبار جهان
 ایرلند شمالی مراکش -روسیه :گسترش اعتراضات و مبارزات تودهای

13

 اتحاد مقدس چاد مضحکۀ رفراندوم در آفریقای جنوبی -ترکیه

14

 کوبا لبنان :برگزاری ششمین کنگره حزب کمونیست روسیه :کنفرانس کشوری حزب کمونیست اتحاد شوروی روسیه و پدیده جدیدی به نام فقر -اسرائیل

15

 -طرح بیکارسازی هشت هزار کارگر کارخانجات هواپیماسازی بوئینگ

16

 -پرتقال
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 ترکیه آمریکا :نیویورک ،شهر بیکاران -انگلستان :تودههای مردم ،قربانیان بحران اقتصادی جامعۀ سرمایهداری

17

 آلمان :فرانکفورت آلمان :آیزین هوتن اشتارتاخبار جنبش دانشجویی

18

جاودان باد خاطره رفقا :خسرو گلسرخی و کرامت دانشیان

18

"نظم نوین جهانی" چهرۀ خود را عریانتر میکند.

19

گوشهای از علل بیحقوقی زنان در جوامع سرمایهداری

20

عوامفریبیهای رژیم پیرامون بازگشت ایرانیان به داخل کشور

23

یادها

24
 بانوی سرخ ،لوئیز میشل ،بانوی سرخ کمون ()1830 – 190528

اطالعیه مطبوعاتی

رژیم جمهوری اسالمی ایران :نایب رئیس کمیسیون حقوق بشر؟! یا اولین رژیم 29
نقضکننده حقوق بشر!
قبل از فردا

30

اخباری از وضعیت پناهندگان و آوارگان

32

گرانی سرسامآور در سراسر کشور

38

اعترافات یک شکنجهگر (قسمت دوم)

41

شعر

45

با کمکهای مالی خود سازمان چریکهای فدایی خلق ایران را در امر انقالب یاری رسانید

46

گرچه ما میگذریم راه میماند غم نیست!
 به یاد هزاران بهخون تپیده گمنام -اسامی برخی از شهدای فدایی بهمن و اسفند
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