
 هاها و نشریهها، کتابچهکتابفهرست 
در ترتیب به)به فارسی یا از فارسی( ه شدهای ترجمهها و مقالهدر این فهرست کتاب

 اند.مشخص شدهروشن و تیره ی خاکستری زمینههای با پسخانه
 

 ی ملی ایران در آمریکاجبهه / گروه ستاره

 ۸۴۳۱ تای از اسرار سازمان امنیپاره

 ۸۴۳۱ نپوستاعصیان سیاه

 ۸۴۳۱  خاطرات چه گوارا

 

 ی ملی ایران ـ بخش خاورمیانههای جبههسازمان / گروه ستاره

  کمک های اولیه برای مبارزان
   رمزنویسی

ـ  ۸۴۳۱شهریور  شماره( ۷۷ی چهارم )دوره باختر امروز
 ۸۴۱۱دی 

  ۸۷خصوص( و )شماره م ۸۱ تا۸۸های شماره ایران الثوره

 ۸۴۱۱ )مسعود احمدزاده( هم استراتژی، هم تاکتیک ـ ی مسلحانهمبارزه

 ۸۴۱۱ )امیرپرویز پویان( مسلحانه و رد تئوری بقا یضرورت مبارزه

 ۸۴۱۱-۸۴۱۱  1سچفخا یهاو نشریه هاترجمه ،های کتابکلیهبازتکثیر 
 ۸۴۱۱ـ  ۸۴۱۱ ]چاپ و پخش[شماره(  ۷) عصر عمل

 ۸۴۱۱آبان  پیرامون تغییر مواضع ایدئولوژیک سازمان مجاهدین خلق ایران

 ۸۴۱۱اردیبهشت   «مسائل حاد جنبش ما»مسائل حاد مجاهدین یا 

 ۸۴۳۱ )کارلوس ماریگال( راهنمای جنگ چریکی شهری

 ۸۴۱۱مهر  رانی فام وان دونگسخن ـ ی هوشی مینزندگی و مبارزه
 ۸۴۱۴تابستان  )کارل مارکس( داریسرمایههای اقتصادی ماقبلفرماسیون

                                                                        

و  کیکالس یهااز کتاب یشماری تجانس ی پروسهدوره یگروه ستاره طی رفقا .۸
 را ترجمه و به نام سچفخا منتشر کردند. یستیمارکس کیرکالسیغ



 جلد ۱ ـ ما توپاماروها: تجربیات جنگ چریکی شهری
 ی رژی دبره()توپاماروها با مقدمه

 ۸۴۱۴آذر 

 ۸۴۱۳ (یدریک انگلسفر) و دولت مالکیت خصوصی ،منشاء خانواده

 ۸۴۱۱ یف()ال. لینت اقتصاد سیاسی ــ درس کوتاه

  )لنین( در روسیه داریرشد سرمایه

  (پابلو تورس) ضدشورش و جنگ انقالبی
  (موریس داب) رشد اقتصادی و کشورهای توسعه نیافته

ضرورت مبارزه مسلحانه و ی انگلیسی ، ترجمه«مبارزات درون ایران»
 )امیرپرویز پویان( رد تئوری بقا

۸۴۱۳ 

ی مسلحانه، هم رزهمبای انگلیسی ، ترجمه«مبارزات درون ایران»
 )مسعود احمدزاده( استراتژی، هم تاکتیک

۸۴۱۱ 

)امیرپرویز  ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقای عربی ترجمه
 ی خلق برای آزادی فلسطینریق انتشارات جبههاز ط ـپویان( 

 

 ی مسلحانه، هم استراتژی، هم تاکتیکمبارزهی عربی ترجمه
 )مسعود احمدزاده( 

 

 قیاز طرـ  رانیدر ا یکیجنگ چر اتیاز تجرب ییپارهعربی  یترجمه
 (یعموم ی)فرمانده نیفلسط یآزاد یخلق برا یانتشارات جبهه

 

  به عربی ـ با انقالب ایران بستگیهمدر 

های سازمان چریکـ  خاطرات یک چریک در زندانعربی  یترجمه
 فدائی خلق

 

   ()علی اکبر صفایی فراهانیچه یک انقالبی باید بداند آنعربی  یمهترج

  های فدائی خلقسه سند از سازمان چریک یعرب یترجمه

شماره، انگلیسی از  ۸۱، ۸۱۷۷تا  ۸۱۷۱از  «مردم ایرانمبارزات »
 ی حمایت از مبارزات مردم ایران )اسکیپس( انتشارات کمیته

۸۴۱۳-۸۴۱۱ 

 

 نامبی
 ۱۱تابستان   ـ بخش یکم وهی و براندازیژپپنهانکاری، پنهان

 ۸۴۱۷آذر   [(لیبیگی اصفریدون ایل])د. بهروزی  سی یا شمشیر چوبین مبارزهقانون اسا

 

 انتشارات خسروی اردبیلی
 ۸۴۱۱ باز امپریالیسم، ترسان از انقال ناکخشمها، فئودال سوسیال



 

 گروه اتحاد کمونیستی
 ۸۴۱۱ بهار  [عربی آن یترجمهو ] نسی تجای پروسهنکاتی درباره

خلق و  فدائیهای تبادل نظر بین سازمان چریک / ی تجانسپروسه
  دفتر اولـ گروه اتحاد کمونیستی 

 ۸۴۱۱ بهار

 خلق و گروه فدائیهای تبادل نظر بین سازمان چریک / استالینیسم
  دوم دفترـ اتحاد کمونیستی 

 ۸۴۱۱ بهار

تبادل نظر بین  / دون و سیاست خارجی چینی مائو تسهاندیشه
  دفتر سومـ خلق و گروه اتحاد کمونیستی  فدائیهای سازمان چریک

 ۸۴۱۱ تابستان

 ۸۴۱۱ تابستان ی ی تدارک انقالبمرحله

ی بخشی از تجارب با سازمان دربارهمشکالت و مسائل جنبش )
  (مجاهدین خلق

 ۸۴۱۱پاییز 

 (۴و  ۱، ۸های )شماره ی نخستدوره رهائی ینشریه

 

اردیبهشت ـ آذر 

۸۴۱۷ 

 ۸۴۱۱آذر   بحران جدید سیاسی و اقتصادی رژیم و نقش نیروهای چپ

 ۸۴۱۱بهمن  چه نباید کرد؟ نقدی برگذشته و رهنمودی برای آینده 
 ۸۴۱۱زمستان  دموکراتیک انقالب سوسیالیستی یا

 ۸۴۱۷آذر  در تدارک انقالب سوسیالیستی

  (مارکس و انگلس) دو رسالهـ تکامل مادی تاریخ  یهدربار
 

 1ارات رهائی کارانتش
 ۸۴۱۱پاییز  (والیه / ساالما)پیر  مدخلی بر اقتصادی سیاسی

 اول دفترـ  سازدآقای دورینگ علم را دگرگون می / دورینگآنتی

 (ردریک انگلس)ف
 ۸۴۱۷بهار 

 ۸۴۱۷تابستان  (ریازانف) مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و فردریک انگلس

 

                                                                        

ه مطالبی را کگروه اتحاد کمونیستی »ی نخستین کتاب از این سری آمده بود: . در مقدمه۸
ید های جهان مفموزش مقوالت اساسی سوسیالیسم علمی و یا مسایل مربوط به انقالبآبرای 

زبان قرار گان فارسیهترس خواننددهد تحت سری انتشارات رهائی کار در دستشخیص می
 «دهد.می



 ینبخش فلسطی آزادیگروه اتحاد کمونیستی و جبهه
 ۸۴۱۷بهار  )خاطرات ابو شاهین(  جنگ لبنان خاطرات یک رفیق کارگر در جنگ لبنان

 

 سازمان وحدت کمونیستی
 ۸۴۱۱فروردین  (۳ی)شماره ی نخستدوره رهائی ینشریه

 شماره( ۸۸۸) ی دومدوره رهائی ینشریه
 ـ ۸۴۱۱تیر 

 ۸۴۱۱بهمن  

  کارگری یخبرنامهـ  اردیبهشت ۸۸ ینشریه
 ـ ۸۴۱۱دی 
 ۸۴۱۱تیر 

 ۸۴۱۱اسفند   تروتسکیسم، سقط دیالکتیک لنینی

 سه مقالهــ  امپریالیسم یمسئلهخطوطی پیرامون 
 [ی اولدوره ۱ی شماره رهائیو  باختر امروز]

 ۸۴۱۱ تیر

)نقدی بر راه رشد  داری: سراب یا واقعیت؟راه رشد غیرسرمایه
 ی اولیانفسکی(تهداری، نوشغیرسرمایه

 ۸۴۱۱تیر 

 ۸۴۱۸پاییز  پیرامون تئوری انقالبـ  ظرات اتحاد مبارزان کمونیستنقد ن

 شماره( ۸۱) ی سومدوره رهائی ینشریه
 ـ ۸۴۱۸دی 

 ۸۴۱۱آبان 

 ۸۴۱۱اردیبهشت  دو بینش در حزب کمونیست ایران

 خارج کشور سازمان وحدت کمونیستی ینشریهــ  یئی رهااندیشه
 (شماره ۱)

ـ  ۸۴۱۱اسفند 

 ۸۴۱۷اسفند 

 ۸۴۱۱تابستان  (مارکس و انگلس) مکاتبات مارکس و انگلس در باب ماتریالیسم تاریخی

 ۸۴۱۱بهمن  (یوجان مالین) مارکسیسم و حزب

 ۸۴۱۱دی  )کارل مارکس( جنگ یدرباره

 زهاتــ ن سرنوشت خویش یانقالب سوسیالیستی و حق ملل در تعی
 ی دوم، دورهرهائیی )لنین( ـ از نشریه

 

 ۳، ۸۱۱۱-۸۱۱۸ رهائیهایی از ی انگلیسی مقالهترجمه «از ایران،»
 شماره، از انتشارات کمیته حمایت از مبارزات مردم ایران )اسکیپس( 

۸۴۱۱-۸۴۱۸ 

 

 انجمن رهائی زن

  ی زنئرها
ـ  ۸۴۱۱

 ۸۴۱۱اردیبهشت 



 

 سازمان وحدت کمونیستی / اد کمونیستیگروه اتح 1هواداران
 ۸۴۱۱دی   (قبل از انقالب و بعد از انقالب)سیاست حزب توده 

 7531بهار  ( 7531)هواداران در ایالت اُرگان ـ آمریکا سال  هاشورای درباره

 ۸۴۱۱ (۸۴۱۷) پالتفرم چپـ  دونتسه ی تضاد اثر مائونقدی بر درباره

پاسخی به انتقادات سچفخا از  ر انقالبد «انقالب»یا  «ییانقالب مرحله»

 ]هواداران اروپا[ سازمان وحدت کمونیستینظرات 
 ۸۴۱۸شهریور 

 ۸۴۱۸مهر  ]هواداران در اروپا[ داراناپالتفرم هو

 ۸۴۱۳ اسفند هفت سال ستم یزنان در رژیم والیت فقیه کارنامه

  ]هواداران در بوکان[ پیکار یدفاع از دموکراسی به شیوه

 ۸۴۱۷ ]هواداران در اروپا[ در نفی اعدام

  ـ پس از انقالب (اصفهاننشریه، ) راه رهائی

  ـ پس از انقالبتهران( نشریه، ) نوید رهائی

  ـ پس از انقالب)تهران(  یی کارگرنشریه

  ـ پیش از انقالب هند( ،نشریه) جرس

  پس از انقالباروپا( ـ  ،هینشر) اهنامهگ

  ـ پیش از انقالب (آمریکا ،نشریه) پالتفرم چپ

 ۸۴۱۱ ـ پالتفرم چپ )تیم ولفورت( دوران گذار پس از انقالب

 ۸۴۱۱ (پل کاستلو) مبارزات طبقاتی در لهستان

  (مارکس و انگلس) هاکمونیست یی شورای مرکزی به اتحادیهخطابیه
  (آلیس شوارتسر) گویدسیمون دوبوار سخن می

  (یپل سوئیز) طبقاتی در شوروی اثر شارل بتلهایم یبارزهنقدی بر م

  (هرالد یونگ) مبارزات طبقاتی در السالوادر
 

 (رهائیهای مقاله ی ازبرخ) سازمان وحدت کمونیستیآرشیو 
 ۸۴۱۱ مرداد  «سازمان انقالبی»ی درباره

 ۸۴۱۱ پاییز سخنی با مجاهدین خلق 

                                                                        

. هواداران گروه اتحاد کمونیستی و سازمان وحدت کمونیستی نشریات دیگری نیز منتشر ۸
 ها در دسترس نیست.ی آناند که متأسفانه اطالعات کامل دربارهکرده



 ۸۴۱۱ دی ایران یزب تودهحنظریات نقدی بر 

 ۸۴۱۱ زمستان نقدی بر نظرات راه کارگر 

 :بحثی پیرامون تئوری انقالب

 کارگر یآزادی طبقه گاندهرزمننظرات سازمان  نقدی بر
 ۸۴۱۱ تیر

 ی تصفیه:مسئلهها و کمونیست

 ی تقی شهرام و برخورد نیروهای مختلف محاکمه
 ۸۴۱۱ مرداد

 ۸۴۱۱ تابستان خلق  فدائیهای برخوردی به تفکر و مشی سازمان چریک

 ۸۴۱۱ پاییز جنگ ایران و عراق و مواضع نیروهای چپ

 ۸۴۱۱ نزمستا قصاص و مقررات آن

 ۸۴۱۱ خرداد  دوم یکنگرهی نامهنقد نظرات کومله، قطع

 ۸۴۱۱ تابستان نقد نظرات پیکار

 ۸۴۱۱ تابستان تحریرالوسیله

 ۸۴۱۱ تابستان صدر، توهم جدید بنی «میثاق آزادی»

 ۸۱۱۱ یفوریه  تحریرالوسیله؛ طلبی در ایرانسیر مشروعه ؛فدائیان اسالم

  ین خلق ایران سازمان مجاهد یدرباره

  (جف فریدن)ریز امپریالیسم نهاد برنامه جانبه:کمیسیون سه

 

 (یی رهائاندیشه هایمقالهبرخی از ) سازمان وحدت کمونیستیآرشیو 
  شورای ملی مقاومت، تنها آلترناتیو دمکراتیک؟

مجاهدین: روانشناسی اجتماعی توتالیتاریسم و  «ژیکانقالب ایدئولو»

 مذهب ـ میهمانی اشباح
 

  ی شرقمسئلهی انترناسیونال سوم و مالحظاتی درباره

 فردریک) ادای سهم نسبت به مسیحیان اولیه ماهیت دین، یدر افشا
 (انگلس

 

  (لسفردریک انگ) اولیه ی مسیحیتتحقیق دیگری درباره، «کتاب مکاشفه»

  (فردریک انگلس) برونو بائر و مسیحیت، نقد دین

  )کارل مارکس( حقوق هگل ینقد فلسفه
  (رائول سندیک) مصاحبه با یک توپامارو

  (ارنست مندل) سقوط بورس

  (جیمز پتراس) انقالب ایران یمالحظاتی درباره



  (فردریک انگلس) ایتالیا و حزب سوسیالیست یانقالب آینده

 بالنک ژوزف به ی انگلسامهن از بخشی
 (فردریک انگلس) کننده است؟آیا عامل اقتصادی تنها عامل تعیین

 

ی شوروی )سوییزی، مندل و مباحثی پیرامون ساختار و ماهیت جامعه
 دیگران(

 

 


