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 1359دی  22، 13شماره سوسیالیست،  کارگران فهرست مطالب 

 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 1 شود! تر میبحران عمیق

 2 زده دفاع کنیم! از کارگران مناطق جنگ

 3 ای از یک کارگر شرکت ملی حفاری ایران نامه

 5 زده صنعت نفت کارکنان جنگمصاحبه با نمایندگان 

 6 برای چاپ و پخش کارگران سوسیالیست به کمکهای مالی شما نیازمندیم.

 7 به سانسور و تحریف اخبار کردستان خاتمه دهید! 

 8 قانون شوراها و اتحاد شوراها 

 9 آموزش سوسیالیستی: انقالب مداوم

 13 کنند؟ ها چه میفرماندهان ارتش در جبهه

 14 گذرد؟جبهه چه میدر 

 

  

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-07/hezbe-kargarane-sosialiste-iran-kargarane-sosialist-13.pdf
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 1359بهمن  7، 14شماره سوسیالیست،  کارگران فهرست مطالب 

 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 1 ها آزادی گروگان

 2 گذرد؟در جبهه چه می

 3 ضرورت تشکیل جبهه متحد مقاومت در دفاع از جنبش ملی خلق کرد 

 4 اطالعیه دفتر سیدعزالدین حسینی 

 5 کلیه اسناد شکنجه را علنی کنید! 

 6 هایی از شکنجه نمونه

 7 های زحمتکشان تخریب محله

 8 مجلس خبرگان خیر، مجلس موسسان آری! 

 9 همصدایی با ارتجاع، همکاری در سرکوب؟! 

 10 افزایش دستمزدها متناسب با افزایش هزینه زندگی 

 10 کمکهای مالی شما نیازمندیم.برای چاپ و پخش کارگران سوسیالیست به 

 11 آموزش سوسیالیستی: انقالب مداوم

 16 دی نمایش چماقداری رژیم!  23

 

  

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-07/hezbe-kargarane-sosialiste-iran-kargarane-sosialist-14.pdf
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 1359بهمن  15، 15شماره سوسیالیست،  کارگران فهرست مطالب 

 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 1 اعترافات فالحی و ضرورت تشکیل کمیسیون تحقیق

 2 به خدمت  57تا  53های احضار منقضی خدمت

 3 پیروز شدند  ر هفتهروز د 5ساعت کار،  40کارگران لهستان در مبارزه برای  

 3 برای چاپ و پخش کارگران سوسیالیست به کمکهای مالی شما نیازمندیم.

 4 بهمن سالروز اعالم جمهوری خودمختار کردستان  2

 5 سود ویژه و ضرورت مبارزه برای افزایش دستمزدها

 9 قطعنامه سمینار سپاه پاسداران: تخریب مقاومت علیه تهاجم نظامی 

 9 کارنامه سپاه پاسداران 

 10 تبلیغ شکنجه همراه با تکذیب آن 

 

  

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-07/hezbe-kargarane-sosialiste-iran-kargarane-sosialist-15.pdf
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 1359بهمن  22، 16شماره سوسیالیست،  کارگران فهرست مطالب 

 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 2 زندانیان سیاسی را آزاد کنید 

 2 سعادتی آزاد باید گردد

 3 دو سال پس از قیام

 4 حامیان چماقداری کیانند؟ 

 4 بعد از تحریر 

 5 موسسان دموکراتیک و انقالبی!پیش بسوی مجلس 

 6 چرا مجلس موسسان؟ 

 8 انداز مبارزات شوراهای کارکنان دفتر معامالت مسکن چشم

 8 برای چاپ و پخش کارگران سوسیالیست به کمکهای مالی شما نیازمندیم.

 9 جنگ مقاومت و نیروهای مسلح رژیم جمهوری اسالمی

 11 مجمع عمومی کارگران باکستر: درسهایی از کارخانه دن

 13 برنامه کارگری برای مبارزه با بحران 

 16 درباره شوراهای کارگری 

 

  

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-07/hezbe-kargarane-sosialiste-iran-kargarane-sosialist-16.pdf
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 1359بهمن  30، 71شماره سوسیالیست،  کارگران فهرست مطالب 

 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 1 سالگرد آنها و سالگرد ما 

 3 داران را بشناسیم"عدل اسالمی" سرمایه

 5 آزادی زن معیار آزادی جامعه

 7 جبهه اسالمی یا جبهه متحد کارگری؟ 

 8 برای چاپ و پخش کارگران سوسیالیست به کمکهای مالی شما نیازمندیم.

 9 داران سود ویژه و ضرورت گشودن دفاتر دخل و خرج سرمایه

 11 بندی مشاغل مروری بر مسئله طبقه

 12 کند؟ چرا دولت جمهوری اسالمی اسناد ساواک را مخفی می

 

  

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-07/hezbe-kargarane-sosialiste-iran-kargarane-sosialist-17.pdf
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 6013نیمۀ دوم فروردین ، 91شماره سوسیالیست،  کارگران فهرست مطالب 

 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 1 پیش بسوی اول ماه مه

 3 نقش طبقه کارگر در مبارزه برای دموکراسی 

 5 اعتصاب کارگران ایران ناسیونال 

 6 شورای کارگران سیمان و ضرورت اتحاد شوراها در دفاع از 

 7 کارخانه پارس متال: از تحصن چماقداران در دانشگاه تا تحصن هیات مدیره در ویال 

 7 برای چاپ و پخش کارگران سوسیالیست به کمکهای مالی شما نیازمندیم.

 9 آموزش سوسیالیستی: صف اعتصاب و گاردهای دفاعی چیست؟

کارگری:   جنبش  کارگران    40دستاوردهای  متحد  مبارزات  دستاورد  هفته  در  کار  ساعت 

 لهستان 

10 

 12 تنها راه پیروزی در جنگ چیست؟ 

 

  

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-07/hezbe-kargarane-sosialiste-iran-kargarane-sosialist-19.pdf
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 1360، نیمه دوم خرداد 22شماره سوسیالیست،  کارگران فهرست مطالب 

 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 2 ای، راه مراجعه به آرای عمومی تظاهرات توده

 3 ای تشدید استثمار در جمهوری اسالمیهشیوه

 4 چه باید کرد صدای حزب کارگران سوسیالیست

 5 نامه شوراها" مصوبه وزارت کار نقدی بر "آئین

 6 سعید سلطانپور را آزاد کنید! 

 7 پیشنهاداتی برای جلوگیری از تعطیل مجتمع فوالد اهواز 

 7 دولت در اهوازهائی از سیاست "خودکفائی اقتصادی"  نمونه

 8 همبستگی انقالبی با کارگران لهستان 

 8 برای چاپ و پخش کارگران سوسیالیست به کمکهای مالی شما نیازمندیم.

 11 کنند؟ داران چگونه ارز خارج میسرمایه

تومان در روز، تثبیت دستمزدها یا افزایش آن متناسب    135تومان یا    63.5حداقل دستمزد،  

 زینه زندگیبا باال رفتن ه
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