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 راه سرخ،مطالب فهرست 

 ،سازمان چریکهای فدائی خلق ایران شاخه تبریز

 1359 فروردین 6 ، 8و   1358دی  5، 5، 1358مهر  11، 2های شماره 
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 فهرست مطالب راه سرخ،

 سازمان چریکهای فدائی خلق ایران شاخه تبریز،

 1358مهر  11، 2شماره 

 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 1 سرمقاله: کارگران، شوراها و دولت

 1 آموزان و معلمین! مهر آغاز مبارزات شکوهمند دانش 16و   15گرامی باد خاطرۀ 

 1 کارخانۀ سیمان صوفیان اعتصاب در 

 1 هیئت حاکمه جواب »ما کار میخواهیم« را با ضربات چاقو و زنجیر میدهد.

 1 "راه سرخ" را برگزیدیم.

 1 "نیروی ویژه" جانشین "خدمات مخصوص" 

 6 اند؟ ای از اهالی مشگین شهر تبعید شدهچرا عده

 6 رانان تبریز متینگ تاکسی

 11 )واحد چهارم سیمان صوفیان( دست از کار کشیدند کارگران شرکت لوزان 

 12 گزارشی از کارخانۀ چرمسازی اتحاد 

 14 در ادراره کشاورزی سراب چه میگذرد 

 15 نوارفروش خردسال هم از حمله ارتجاع در امان نماند 

 15 اعتراض رانندگان کمپرسی 

 15 التحصیالن بیکار اهر تحصن فارغ

 17 حالجی بهار با اتحاد خود در مقابل کارفرما پیروز شدند گارگران کارخانه 

 18 تبریز  –گزارشی از کارخانۀ درمن دیزل ایران 

 19 سازی چگونه انجام یافت انتخابات شورای بلبرینگ

 19 گزارشی از راه آهن 

 20 1توضیحاتی در مورد اشتباهات چاپی در نشریه محلی شماره  
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 سرخ،فهرست مطالب راه 

 سازمان چریکهای فدائی خلق ایران شاخه تبریز،

 1358دی  5، 5شماره 

 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

و... بورژوازی،  طلبی لیبرالها، سازشکاری خردهگیری جنبش خلق، قدرتحوادث تبریز: اوج 

 هشداری به پرولتاریا.

1 

 1 آذر 21ی  گرامی باد خاطره شهدا

 1 توطئه فئودالهای مغان و حوادث اخیر تبریز 

انواع حیله به  عوام دولت  و  واقعی ها دست میفریبیها  قدرت  به  کارگران  نگذارد  تا  زند 

 خود پی ببرند.

1 

 6 های بیکار ماکو خواستار کار شدند دیپلمه

 6 کشاورزان کور امالّو تسلیم زورگوئی فئودالها نشدند 

 6 گزارشی از شرکت ساختمانی راسپا در بازرگان

 9 گزارشی از شرکت سهامی فرش ایران 

 10 مناظره کارگران آگاه با حزب توده.

 12 کارگران کارخانه آجرپزی پارس کنترل کارخانه را بدست گرفتند 

 12 هیأت حاکمه و شورای خانهای مغان 

 13 میتوانند مسکن زحمتکشان را تامین نمایند.داری نه میخواهند و نه های سرمایهحکومت

 14 چرا رستمعلی برباره »کارگر کارخانۀ ایرداک« کشته شد؟

 15 کند؟ معاون رئیس معدوم سازمان امنیت )سپهبد مقدم( در منطقه مغان چه می

 15 داران شدند )مغان( بار دیگر تعدادی از کارگران قربانی سودپرستی سرمایه

 16 یاستهای ضدکارگری هیات حاکمه را بشناسیم یکی دیگر از س

 17 دستگیری هواداران سازمان چریکهای فدائی خلق ایران در اردبیل و نمین 

 17 کنند خان قلدر مبارزه میروستائیان قریه افشار میانه علیه ابراهیم

 18 گزارشی از روستای مجید آباد از توابع اهر

بر   »مرگ  شعار  با  سرمایهروستائیان  بر  »مرگ  مصادره  ارباب«  را  اربابی  زمینهای  دار« 

 کردند

18 

 19 سازی آربلاتحاد مبارزه و پیروزی کارگران شرکت راه

 24 شهریور اردبیل آزاد شد  17خوار معروف رئیس کمیته رشوه

 24 آغاز محاکمه انقالبی در نیکاراگوئه
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 فهرست مطالب راه سرخ،

 فدائی خلق ایران شاخه تبریز،سازمان چریکهای 

 1359فروردین  6، 8شماره 

 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

جمهوری   حزب  صعود  پلکان  ها  توده  ناآگاهی  از  سوءاستفاده  و  تقلب  نفوذ،  اعمال 

 اسالمی و مؤتلفین به مجلس شورایملی 

1 

 1 دار نابود استانادادرای: کارگر پیروز است، سرمایهارومیه: کارگران ک

 1 دیر" بیکاران تبریز: "ملت قضاوت ایله دولتین بایراملیغی بیکارالرا ُگلّه

 1 اتحاد قدرتمند کارگران صنعتی تبریز 

 4 نشریۀ کارگران پیشرو تبریز را بخوانید زنده باد اتحاد شوراهای انقالبی 

 5 روستائیان گدای )از توابع ماکو( مبارزات 

 6 گزارشی از مبارزات کارگران کارخانه قند میاندوآب 

 7 کارگران کارخانه قند خوی صاحب کارخانه را اخراج کردند 

 7 گروهی از کارگران چرمسازی امتیاز: "کارخانه باید بنفع کارگران مصادره شود" 

 7 سیونداعتراض کارگران به اخراج خود از شرکت 

 10 های گسترده در انتخابات آذربایجان گزارشات و مدارک ارسالی از تقلبات و سوءاستفاده

نحوه   به  ایران  فدائی خلق  آذربایجان سازمان چریکهای  کاندیداهای شاخۀ  اعتراض  متن 

 برگزاری انتخابات مجلس شورایملی

16 

 17 کارگران  پیش بسوی تدارک هرچه باشکوهتر جشن اول ماه مه روز جهانی
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