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  سازمانی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران(تبلیغ مسلحانه )نشریه بحث درونفهرست مطالب 

 4شماره و  2شماره 

 

 تبلیغ مسلحانه  فهرست مطالب 

 سازمانی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران( )نشریه بحث درون

 1354، دی ماه 2شماره 
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 3 1تبلیغ مسلحانه شماره   13در مورد مطلب شماره  -2

 6 تحلیلی بر روابط ایران و عراق" تحلیلی از کتاب "ظهور امپریالیسم ایران در منطقه و  -3

 31 نظرات یک شاخه در مورد مسئله مجاهدین  -4

 36 نشریه داخلی  13/ 8جواب به انتقاد رفقا به مطلب  -5

 48 چند یادداشت پیرامون "در مورد مسئله مجاهدین"  -6

 53 نظر یک رفیق درباره کتاب مجاهدین  -7

 56 اعالمیه مواضع ایدئولوژیک مجاهدین ای از رفقا درباره نظرات پاره -8

 61 درباره کار در کارخانه  -9

 68 در مورد کتاب "اعالم مواضع مجاهدین"  -10

 75 ی شمال" از هوشی مین ای به رفقا"نامه -11

درباره بیانیه ایدئولوژیک سازمان مجاهدین خلق ایران و شناخت ما از تحوالت درونی    -12

 این سازمان 
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 91 نظری به طرح مجاهدینی "مسئله وحدت" -13

 102 در مورد مجاهدین  -14

 103 "حزب یا جبهه" درباره نظرات رفقای یکی از شاخه های سازمان  -15

 107 بررسی مسئله وحدت با مجاهدین  -16

 140 در مورد "رد تئوری بقاء"  -17

مالکیت    -18 گسترش  "قانون  شاه  انقالب  سیزدهم  اصل  و  درباره  تولیدی"  واحدهای 

 نگاهی به رشد بورژوازی کمپرادور ایران 
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 تبلیغ مسلحانه  فهرست مطالب 

 سازمانی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران( )نشریه بحث درون

 1355، اردیبهشت 4شماره 

 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان
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 8 نظریات یک رفیق دربارۀ بیانیه مجاهدین  -2
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 15 پیرامون کار تئوریک سازمان و مسائل انقالب یادداشتی   -4

 26 مالحظاتی دربارۀ کتاب طرح جامعه شناسی و -5

 38 2"تبلیغ مسلحانه"  1شماره  جواب به انتقاد در مورد مطلب -6

 42 جدید مجاهدین   بحث دربارۀ بیانیه تغییر مواضع -7

 55 نگاهی به جزوۀ جمعبندی یک شکست  -8

"دربارۀ برخی مسائل انقالب دمکراتیک"    پاورقی هائی که سازمان به کتابانتقاد به    -9

 افزوده 

60 

 65 3مسلحانه شماره  تبلیغ  14توضیحاتی پیرامون مطلب شماره   -10

 71 دربارۀ مطالعه و طرز برخورد با مسائل تئوریک  -11

 75 دربارۀ پیام دانشجو و قیام کارگر  -12

 83 درباره کار تئوریک  -13

 87 مجاهدینبا نظرات یک شاخه دربارۀ وحدت  -14
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