فهرست مطالب کار،
ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  13 ،61خرداد 1359
تا شماره  ،296آذر 1375
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  13 ،61خرداد 1359

لینک به فایل
عنوان

صفحه

چرا مبارزه ایدئولوژیک را علنی کردیم

1

خطاب به هواداران

1

دربارۀ ترکیب و ماهیت طبقاتی دولت

1

اپورتونیسم و مفهوم مبارزه ضدامپریالیستی

1

2

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  20 ،62خرداد 1359

لینک به فایل
عنوان

صفحه

چرا مبارزه ایدئولوژیک را علنی کردیم ()2

1

اکونومیسم و تاکتیکها

1

اپورتونیزم و علل اجتماعی و طبقاتی جنگ کردستان

1

نبرد خلق ارگان تئوریک – سیاسی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران منتشر میشود

1

3

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  27 ،63خرداد 1359

لینک به فایل
عنوان

صفحه

اختالفات ما و مسئله انشعاب

1

اپورتونیسم راست خطر عمده جنبش کمونیستی

1

سازش طبقاتی :سیاست حزب توده

1

قابل توجه هواداران!

7

نمونهای از برخوردهای "کمیته مرکزی"

8

بیانیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران درباره اطالعیه اخیر "اکثریت کمیته مرکزی"

8

4

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  3 ،64تیر 1359

لینک به فایل
عنوان

صفحه

نوار آیت و اختالفات بنیصدر با سران جمهوری اسالمی

1

سخنی با هواداران

1

آقای بنیصدر و سیاستهای حاکم بر "کمیته مرکزی"

1

حزب توده و بخش دولتی اقتصاد

1

مجلس شورا و بحران هیئت حاکمه

1

مرحله دوم طرح ترافیک و اعتراض رانندگان تاکسی

9

اخبار کارگری
کارگران کارخانه ارج خواستار تقلیل کار پنجشنبهها هستند

9

اعتراض کارگران "ساکا" به دستگیری نمایندگان خود

9

اخراج  60کارگر ایرانناسیونال طی شش روز

9

افشای سرکوبگران خلق کرد وظیفۀ همه نیروهای انقالبیست

10

پاسخ به سئواالت

10

بررسی مختصر جنبش کارگری در دو سال گذشته ( )2شکلگیری نخستین نطفههای 11
جنبش مستقل کارگری
توضیح

12

هشدار به هواداران

12

آقای قدوسی ،تیمساران جنایتکار را آزاد میکند

12
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  10 ،65تیر 1359

لینک به فایل
عنوان

صفحه

چرا آیت هللا خمینی "فدائیان خلق" و "مجاهدین خلق" را وابسته به "رژیم گذشته" مینامد؟

1

نمایندگان خرده بورژوازی و مسئله ارضی

1

کمیسیون ویژه تصفیه توطئه جدید علیه شوراها

1

لغو اجازه میتینگ و راهپیمائی گامی دیگر در جهت اعمال فشار بر نیروهای انقالبی است

1

اعتراض کشاورزان کپورچال به قطع آب

2

اعتصاب سه ساعته کارگران روزنامه کیهان برای گرفتن سود ویژه

3

پیام خانواده شهدای سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

4

بررسی مختصر جنبش کارگری در دو سال گذشته ( )3حمایت از شورا و تمایل به تشکیل آن 5
هر روز گسترش مییابد
جاودان باد خاطره شهادت قهرمانانه کارگران نساجی قائمشهر (شاهی)

7

قطبزاده و مساله گروگانها

7

آقای بهشتی باز هم عوامفریبی میکند!

8

اعدام انقالبیون را محکوم میکنیم

8

طرح دولت در زمینۀ انتقال صنایع دولتی شده به بخش خصوصی

8

6

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  17 ،66تیر 1359

لینک به فایل
عنوان

صفحه

پاکسازی عناصر وابسته به رژیم گذشته یا تصفیه نیروهای انقالبی

1

چرا تودهها از راهپیمائی روز جمعه استقبال نکردند

1

اخبار کارگری
اتحاد عمل حزب جمهوری و بنیصدر بر علیه شوراها

3

جامکو

3

ارج

3

تاسیسات تهران (شاهپسند سابق) و پاکسان

3

کفش ملی

3

سمینار بررسی مسئله تبعیض

3

اعالمیه کارگران کارخانه "ساکا" (نساجی) ،در دفاع از نماینده محبوب و مبارزشان که با 3
توطئه دستگیر شده است
سازمانهای انقالبی تودهای ( )1ایدئولوژی یا سیاست؟

3

قطعنامه پزشکان (حین تخصص) تهران در اعتراض به اعدام دکتر "نریمیسا"

4

بررسی مختصر جنبش کارگری در دو سال گذشته ( )4مبارزات کارگران موقتا افت میکند

5

شمیران نو جلوهای از فقر و محرومیت

7

تامین "فوری" تجهیزات ارتش از امپریالیستها برای چیست؟

8

با شیوههای قرون وسطایی نمیتوان نارسائیهای اجتماعی را از بین برد

8

انحالل آموزش و پرورش کردستان و مبارزات خلق کرد

8

ضمیمه کار شماره 66
"پیشداوری"های ما یا "تسلیمطلبی"های شما؟ در پاسخ به مقاله مندرج در شماره 1 63
ارگان سراسری "کمیته مرکزی"

7

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  24 ،67تیر 1359

لینک به فایل
صفحه

عنوان

کشف توطئه کودتای ارتجاعیترین محافل سرمایهداران بزرگ وابسته و نقش ضدخلقی 1
ارتش
گرامی باد  23تیرماه سالروز قیام قهرمانانه تفتگران

1

در پی اخطار برچیدن دکهها مبارزات دکهداران به خون کشیده شد

1

پیروزی کارکنان سازمان آب در گرفتن حق مسکن

3

نمونهای از حمایت مردم از نیروهای انقالبی

3

کارگران شرکت "آریکان" میگویند شرکت باید ملی شود

3

مساله کردستان و مواضع ما ( )1رابطه جنبش طبقه کارگر و جنبش خلقها

4

سازمانهای انقالبی تودهای ( )2سیاست یا ایدئولوژی (مسلک)

9

حجاب اجباری تحت عنوان مبارزه با فرهنگ امپریالیستی

12

تحریکات پاسداران و شهادت انقالبیون

12

8

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  31 ،68تیر 1359

لینک به فایل
عنوان

صفحه

ماهیت ضدخلقی ارتش با تعویض فرماندهان تغییر نمیکند

1

درسهائی که باید از قیام سی تیر آموخت

1

"میثاق وحدت" نمایندگان مجلس علیه نیروهای انقالبی است

1

کارشناسان وزارت بازرگانی چه سیاستی را پیش میبرند

2

اعالم پشتیبانی بخشی از دانشآموزان پیشگام از جناح انقالبی سازمان(اقلیت)

2

قاطعیت کارگری پیروزی را به ارمغان میآورد

3

در کارخانه "هوخست" مدیر آلمانی رفت اما مدیر دولتی بر نارضایتی کارگران افزوده است

3

پاسدار ،چماق پیمانکار برای اخراج کارگران

3

"شورای اسالمی" کارخانه فیلکو نماینده مدیران است نه کارگران

4

فرماندار نیشابور از روستائیان میخواهد بهره وام را قبل از استفاده بپردازند

4

اتحاد زحمتکشان ضامن پیروزی است

4

مساله کردستان و موضع ما ( )2سیاست "اکثریت کمیته مرکزی" اعتماد به هیئت حاکمه5 ،
بیاعتقادی به تودههاست
زنان زحمتکش میگویند طرح جدید دولت برای گوشت ،بنفع پولدارهاست

9

بررسی مختصر جنبش کارگری در دو سال گذشته ( )5افول موقت مبارزه کارگران و اوجگیری 10
مبارزات نفتگران
اعالم نظر بخشی از کارگران پیشرو پروژهای آبادان پیرامون تحوالت اخیر در سازمان چریکهای

10

فدائی خلق ایران
"شورای اسالمی کارکنان پخش" حکم خلع معینفر وزیر نفت را صادر کرد

11

جمهوری اسالمی با محاکمه تقی شهرام هدفی جز حمله به نیروهای انقالبی را دنبال 12
نمیکنند
حجتاالسالم رفسنجانی :ساواکیها باید آزادی و رفاه داشته باشند!؟

12

"کمیته مرکزی" باز هم به شیوههای نارفیقانه و فرصتطلبانه متوسل میشود

12

"مستشار دیوانعالی کشور شاهنشاهی" از مقامات عالی جمهوری اسالمی است؟!

12

9

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  7 ،69مرداد 1359

لینک به فایل
عنوان

صفحه

مسئله کابینه و کشمکشهای دو جناح

1

مجلس شورای اسالمی حامی ارتش ضدخلقی

1

شاه مرد زنده باد تودهها

2

زمینههای عینی تشدید فعالیت بورژوازی بزرگ و تاکتیکهای امپریالیسم

3

مسئله کردستان و موضع ما ( )3اپورتونیستها خصلت عادالنه جنبش مقاومت خلق کرد را 5
نفی میکنند!
مردم چه میگویند؟

8

کارگران واحد استاندارد کفش ملی توانستند اضافه تولید خود را بگیرند

8

سخنی با رفقای هوادار پیرامون کار سیاسی و تشکیالتی

9

سرکوب دکهداران و نظرات مردم

10

هادی غفاری یکی از رهبران چماقداران اعتراف میکند

11

گرامی باد سالروز قیام  30تیر

11

سازمان چریکهای فدائی خلق ایران عمل جنایتکارانه تروریستهای مزدور را که با 11
بمبگذاری در "پاساژ کمپانی" باعث کشته و مجروح شدن دهها هموطن گردیدند محکوم
مینماید
گرامی باد یاد رفقای شهید

12

چزا از مقطع تحریم اقتصادی تا به امروز واردات کاالهای انگلیسی دوبرابر شده است؟!

12
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  14 ،70مرداد 1359

لینک به فایل
عنوان

صفحه

سیاستهای ضدکارگری هیئت حاکمه هر روز آشکارتر میشود

1

حجتاالسالم رفسنجانی دشمن کمونیستها و نیروهای انقالبی

1

انقالب مشروطه سرآغاز مرحلهای نوین در رشد آگاهی سیاسی و بیداری تودههای 1
زحمتکش
"قانون کار" پیشنهادی "کنگره شوراهای اسالمی کارگران" یا تطهیر سرمایهداری توسط 1
"حزب جمهوری اسالمی"
اعالمیه پشتیبانی بخشی از دانشجویان پیشگام :هم میهنان مبارز – دانشجویان انقالبی

4

مسئله کردستان و موضع ما ( )4اپورتونیستها در پوشش صلح عادالنه به تبلیغ صلح به هر 5
قیمت پرداختهاند
کارگران باز هم "قانون تشکیل شورای اسالمی کارکنان" را نقض خواهند کرد

7

مقررات جدید آموزشی گامی در جهت پایمال کردن حقوق صنفی – سیاسی دانشآموزان

8

بررسی مختصر جنبش کارگری در دو سال گذشته ( )5کارگران به شیوه انقالبی 11
خواستهای خود را برآورده میسازند (از اشغال سفارت آمریکا ببعد)
کارگران آجرماشینی ارومیه برای آزادی نمایندگان خود تالش میکنند

12

اعتراض کارگران و کارمندان "هما" به قطع هزینه مسکن

12

صدها میلیون دالر خرید جمهوری اسالمی از امپریالیسم

13

نوبری :سرمایه به معنی "خوب" آری! به معنی "بد" نه!

13

تنها کمیته مورد تأیید شورای کارکنان میتواند تصفیه و پاکسازی را بانجام رساند

14

سازمانهای دموکراتیک تودهیی ( )3بیطرفی؟!

14

تحصن بازماندگان شهدای فاجعه سینام رکس آبادان بعد از حدود چهار ماه توسط پاسداران و 15
عناصر معلومالحال درهم شکست
چرا هیئت حاکمه مانع افشای اسرار فاجعه سینما رکس است؟
یکی دیگر از فرزندان انقالبی خلق به جوخه اعدام سپرده شد

16

جمهوری اسالمی  2میلیارد و  500میلیون تومان بابت بهره و کارمزد و وام به امپریالیستها 16
پرداخته است
"کمیته مرکزی" :جبهه ملی ،حزب ملت ایران ،حزب توده و حزب رنجبران را ضدامپریالیست و 16
ترقیخواه میداند
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  21 ،71مرداد 1359

لینک به فایل
عنوان

صفحه

رجائی میگوید :دولت آینده باید از سرمایهداران بزرگ بخواهد در اعمال خود تجدید نظر کنند!

1

مساله درمان و طب ملی

1

لغو سود ویژه در حقیقت کاهش دستمزد کارگران است

1

آقای رجائی و گردانندگان حزب جمهوری اسالمی را بهتر بشناسیم

2

نامه یک معلم انقالبی

4

در روستاهای جاده مشهد – قوچان با اعمال نفوذ روحانیون در تقسیم آب  9روستائی کشته 4
و  5نفر مجروح شدند
"خودکفا شدن" به تعبیر جمهوری اسالمی یعنی چه؟!

4

"شورای انقالب" بار دیگر با تصویب قانون "تشکیل شوراهای اسالمی کارکنان "...دفاع از 5
منافع سرمایهداران را به انجام رسانید
شرکت پرسیزیون بدون پرداخت حقوق  1800کارگر و کارمند دو ماه تعطیل شد

6

شهرداری مسجد سلیمان  1200کارگر را اخراج کرده است

6

نظری کوتاه به عوامفریبیها و دروغپردازیهای روزنامه جمهوری اسالمی

8

شیوههای ضددمکراتیک هیئت حاکمه در آموزش و پرورش

9

جوانمرد قصاب محلهای محروم از رفاه

10

سازمانهای دمکراتیک تودهای ( )4اتحاد عمل نیروهای مترقی و انقالبی

10

ماهی  576میلیون ریال فقط هزینه عملیات پاکسازی ژاندارمری در کردستان!

12

اعدام نیروهای انقالبی نشانه ورشکستگی جمهوری اسالمی است

12

چرا حاکم شرع دادگاههای انقالب ارتش دروغ میگوید؟

12

طی دو هفته اخیر دهها فروشنده کار و دیگر نشریات انقالبی به حبس و شالق محکوم 12
شدند

12

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  28 ،72مرداد 1359

لینک به فایل
عنوان

صفحه

بحران درونی هیئت حاکمه و چشمانداز آن

1

کودتای امپریالیستی  28مرداد و سیاستهای خائنانه حزب توده

1

بررسی مختصر جنبش کارگری در دو سال گذشته ( )6اپورتونیستها و جنبش  40ساعت کار 3
در هفته
اخبار کارگری
کارگران شرکت "پاکسان" خواهان دریافت سودویژه هستند

4

مبارزات کارگران فصلی دخانیات ارومیه برای دائمی شدن

4

مبارزه کارکنان شرکت اف-آی-سی برای گرفتن حقوق مانده و بازگشت به کار عقب

4

زحمتکشان و مسألهای بنام مسکن

5

"کمیسیون امنیتی" مشهد  500خانواده زحمتکش را چادرنشین کرد

7

پاسخ هواداران سازمان چریکهای فدائی خلق ایران – آبادان به اطالعیه شاخه خوزستان 7
"پیرامون انشعاب اقلیت"
بار دیگر اپورتونیسم تالش میکند مبارزه بحق و عادالنه زحمتکشان ایران را به بیراهه بکشد

8

 30روز تعطیلی بعد از یکسال کار طاقتفرسا!

8

نامهای از یک کارگر بارانداز :پیمانکار کیست؟

9

مبارزه با فحشا و ...از کدام سو؟!

9

پاسخ به سئواالت

11

گرامی باد خاطره شهدای مردادماه 1358

12

چرا حاکم شرع دادگاههای انقالب ارتش دروغ میگوید؟

12

طی دو هفته اخیر دهها فروشنده کار و دیگر نشریات انقالبی به حبس و شالق محکوم 12
شدند

13

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  4 ،73شهریور 1359

لینک به فایل
عنوان

صفحه

مسأله گروگانها و سیاست حزب جمهوری اسالمی

1

رئیس مجلس از چه موضعی به اتحاد و همکاری دول امپریالیستی علیه کمونیسم اشاره 1
میکند؟
با افشای توطئه غیرقانونی کردن گروهها و سازمانهای انقالبی توسط هیئت حاکمه از 1
دستاوردهای قیام دفاع کنیم
سخنی با هواداران :نکاتی چند پیرامون کار مخفی و علنی

1

بررسی مختصر جنبش کارگری در دو سال گذشته ( )7اوجگیری مجدد مبارزات اقتصادی 3
طبقه کارگر
فاجعۀ گچساران ارمغان نظام سرمایهداری برای تودههای زحمتکش

3

اخبار کارگری
گزارشی از مجمع عمومی کارخانه فیلکو :کارگران با اتحاد خود توانستند پنجشنبهها کارخانه 4
را تعطیل کنند
کارگران رادیو شهاب با همبستگی ،ارادۀ خود را بر کارفرمایان تحمیل کردند

4

دریافت هزینه سرکوب زحمتکشان از خود زحمتکشان!

4

مزارع برنج روستاهای اطراف سیاهکل از بیآبی سوخت

5

زحمتکشان و مسئلهای بنام مسکن ( )2در کشورهای وابسته "تنگنای مسکن" نه بمعنی 6
کمبود مسکن بلکه بمعنی احتکار و عدم توزیع عادالنه آن میباشد
پاسخ به سئواالت

9

در یکی از روستاهای قائمشهر زحمتکسی دیگر با گلوله مأموران کمیته در خون غلطید

11

تحوالت اخیر سازمان چریکهای فدائی خلق ایران و موضع ما

11

اعدام فرزند انقالبی خلق کرد بدون جرم و اتهام!

12

از جنبش مقاومت خلق کرد دفاع کنیم

12

14

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  11 ،74شهریور 1359

لینک به فایل
عنوان

صفحه

"دولت تفاهم" یا "دولت تضاد"

1

ممنوعیت فعالیت فدائیان و سایر نیروهای انقالبی خدمت به امپریالیسم است.

1

نمایندگان مجلس و مساله اخراج و تفتیش عقاید در وزارت آموزش و پرورش

1

تصویب الیحه مربوط به پاکسازی ...بار دیگر ماهیت سرمایهداران شورای انقالب را آشکار 1
ساخت.
یاد رفیق هوشیمین کمونیست رزمنده و انقالبی کبیر گرامی باد

2

بررسی مختصر جنبش کارگری در دو سال گذشته ( )7اوجگیری مجدد مبارزات اقتصادی 2
طبقه کارگر
اخبار کارگری
گزارشی از کارخانه پالستوماسورهکار :کارگران این کارخانه ،تحت فشار سرمایهداران ،روزانه 3
 12ساعت کار میکنند!
3

کمیته پاکسازی ضدانقالبیون یا کارکنان انقالبی!!؟

درحالیکه خواست اکثر کارگران  40ساعت کار در هفته است "کارگران کارگاهی" هنوز برای 3
 48ساعت کار در هفته مبارزه میکنند!
5

با شالق و زندان نمیتوان از انقالبیون اعتراف گرفت

زحمتکشان و مسئلهای بنام مسکن ( )3مشکل مسکن تنها با نابودی نظام سرمایهداری 6
حل میشود
دولت شیرهای آب را بروی مردم خاک سفید میبندد!!

8

حمله به خوابگاههای دانشجویان را محکوم میکنیم

10

یاد صمد بهرنگی انسان ،آموزگار و نویسندۀ انقالبی را گرامی بداریم!

11

کشتار "قارنا" یادآور قتل عام "دیریاسین" بدست صهیونیستها

12

انقالبی دیگری بخاطر هواداری از زحمتکشان در کرمان اعدام شد.

12

گرامی باد یاد رفقای شهید شهریورماه

12

15

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  18 ،75شهریور 1359

لینک به فایل
عنوان

صفحه

مبارزه ضدامپریالیستی از حرف تا عمل

1

درسهائی که از  17شهریور باید آموخت

1

درباره "ملی کردن" تجارت خارجی تالشی دیگر برای حرکت دادن سرمایه

1

هشدار جمهوری اسالمی به سرمایهداران!!

1

بررسی مختصر جنبش کارگری در دو سال گذشته (قسمت آخر)

3

اخبار کارگری
کارگران کارگاههای شن و ماسه در بدترین شرایط استثمار میشوند

4

فریاد رانندهها ،کمکرانندهها و کارگران شرکت واحد از توطئههای سرمایهداری!

4

مبارزات کارگران باطریسازی پس از  40روز به پیروزی رسید!

5

اعالم نظر کارگران پیشرو صنایع دفاع پیرامون تحوالت اخیر سازمان چریکهای فدایی خلق 5
ایران
چرا یاران دیروزی باهم میجنگند؟

10

"قلعهنشینان یاخچیآباد" در اوج محرومیت

11

پاسخ به سئواالت

11

چند خبر کوتاه از کردستان

12

سیستم جدید بازرسی ارتش یا ترمیم بخشی از ماشین تفتیش عقاید و سرکوب 12
سرمایهداری
چگونه رجائی سیاست اختناق و تفتیش عقاید را توجیه میکند؟

16

12

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  25 ،76شهریور 1359

لینک به فایل
عنوان

صفحه

بحران قدرت

1

کودتای امپریالیستی ترکیه با مقاومت قهرمانانه طبقه کارگر و خلقهای تحت ستم این کشور 1
روبرو خواهد شد!
انجمنهای اسالمی با تعیین معیارهای دروغین برای نمایندگان شورا ماهیت ضدکارگری – 1
ضدشورائی خویش را آشکار ساخت.
شگردهای جمهوری اسالمی برای ممنوعیت فعالیت نیروهای مترقی و انقالبی

1

گزارشهای روستائی
کمآبی مشکل عمده کشاورزان مازنداران و گیالن

3

گزارشی از مبارزات دهقانان روستای بزمینان

3

اعتراض زنان زحمتکش به کمبود مواد غذائی

3

مبارزات کارگران شرکت چکش در جهت حفظ شورا

4

مردم چه میگویند؟

5

مواضع ما درباره "اقلیت" و "اکثریت"

5

اطالعیه

5

قسمتهائی از اعالمیه پشتیبانی هواداران در نهاوند

6

نماینده واقعی کیست؟

6

شعر :میعادگاه

8

حلق قهرمان آذربایجان

9

ترور فدائی خلق رفیق حسن صالحی توسط سپاه پاسداران رشت

11

رهنمود نوبری برای حفظ و تحکیم وابستگی

11

(پیام) بمناسبت ترور جنایتکارانه فدائی خلق رفیق حسن صالحی :این رسم توست که 11
ایستاده بمیری
گرامی باد خاطره مجاهد بزرگ آیتهللا طالقانی

12

تحصن  80نفر از پاسداران در مخالفت با اطاعت کورکورانه

12

خبرهای کوتاه از کردستان

12

بنیصدر (حزب جمهوری اسالمی) را تهدید به افشاء کرد!!

12

17

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  ،77اول مهر 1359

لینک به فایل
عنوان

صفحه

سال تحصیلی جدید و مساله بازگشائی دانشگاهها

1

جنگ دولتهای ایران و عراق از نظر تودههای زحمتکش هر دو کشور محکوم است

1

تعطیل دانشگاهها به نفع امپریالیسم و ضدانقالب است.

1

سیاستهای سرکوبگرانه هیئت حاکمه را در کردستان افشاء کنیم

1

اعتراض دانشجویان هوادار سازمان در واشینگتن به خبر مندرج در ارگان سراسری "کمیته 3
مرکزی"
اخبار کارگری
مسئول مرگ کارگر کارخانه هوخست کیست؟

4

پیروزی کارگران ماشینسازی اراک در مبارزه برای ادامه تعطیل پنجشنبهها

4

علیه اپورتونیسم در مبارزه ضدامپریالیستی

5

اپورتونیسم و قانون کار پیشنهادی کنگرۀ شوراهای اسالمی

11

پیام سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به دانشآموزان مبارز سراسر ایران

13

اعالم پشتیبانی بخشی از کارگران پیشرو صنعت نفت جنوب – پاالیشگاه آبادان

15

محاکمه محمدرضا سعادتی توطئه دیگریست علیه نیروهای انقالبی

16

پیام سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به خلق زحمتکش کرد و خانواده رفقای شهید کاک 16
قاسم معروفی و کاک ابوبکر آرمان

18

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  8 ،78مهر 1359

لینک به فایل
عنوان

صفحه

ماهیت جنگ دولتهای ایران و عراق و موضع ما

1

در برخورد با مسأله گروگانها جاسوسان آمریکائی باید محاکمه شوند

1

نظام اداری حاکم و سیاستهای هیئت حاکمه

1

گزارش :سوءاستفاده در ایرانناسیونال یا رسوائی .....دولت

3

تحصن زحمتکشان شرکت واحد و پیروزی در تحقق خواستهایشان

4

کارگران کارخانه "پوشش" خواهان آزادی نمایندگانشان هستند

4

تحصن کارگران شرکت صنایع دریائی

4

طرح "ارزشیابی کار کارگران" اقدام دیگریست علیه کارگران

5

دروغگویان و عوامفریبان کم حافظهاند

5

رئیس مجلس و سیاست خارجی جمهوری اسالمی

7

دفاع از نظام سرمایهداری زیر پوشش "مکتب"

8

نامه جمعی از کارگران آگاه و مبارز اهواز :چند سئوال از "کمیته مرکزی"

9

پاسخ به سئواالت

10

چرا بلیط اتوبوس گران میشود؟

10

رفقای هوادار! با افشای ماهیت ارتجاعی جنگ ،برای دفاع از منافع زحمتکشان میهن ،به 12
رهنمودهای ذیل توجه کرده و به آنها عمل کنید
13

مفتشین جمهوری اسالمی و معلمین مبارز و آگاه

بکوشیم ماهیت حاکمیت و دار و دستههای مزدور و وابسته به سرمایههای بزرگ را افشا 14
کنیم و فرصتطلبان سازشکار "کمیته مرکزی" را از جنبش طرد نمائیم
در افشای "کمیته مرکزی" اپورتونیست بکوشیم

14

خبرهائی از دو روز اول جنگ در خوزستان

15

گزارش روستایی :مزارع برنج روستاهای اطراف رودسر بعلت کمآبی سوخت

15

گرامی باد خاطرۀ شهدای مهرماه

16

شورای انقالب به حمایت از قشقائی مزدور الیحه قانونی تصویب کرد!

16

19

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  17 ،79مهر 1359

لینک به فایل
عنوان

صفحه

جنگ و تأثیر آن بر تضادهای درون هیأت حاکمه

1

اثرات زیانبار جنگ بر زندگی تودههای زحمتکش

1

حمالت دیوانهوار و جنایتکارانه به مناطق مسکونی و تودههای بیدفاع

1

پاسخی به روزنامه جمهوری اسالمی

1

هستههای سرخ کارخانه بمثابه سنگ زیربنای حزب پرولتری

3

اخبار کارگری :شورای شرکت اف.آی.سی .اداره امور را بدست گرفت اما...

5

نامه یک کارگر نانوا

5

اشغال خوابگاههای دانشجوئی حتی در شرایط جنگی!

7

عملکردهای شورای روستائی (گاورمک) رامسر

7

نمونه اتحاد انقالبی دانشآموزان در آغاز سال تحصیلی

7

باز هم حمله مسلحانه پاسداران سرمایه به کارگران

7

لغو سود ویژه و مواضع "کمیته مرکزی"

8

هزینه جنگ بر دوش زحمتکشان ،در حاشیه مصاحبه بهشتی

10

هم میهنان مبارز! بنا به گفته وزیر نفت :دولت صادرات نفت را به کشورهای امپریالیستی 10
ادامه میدهد ،ولی برای تامین مصارف داخلی کاری نمیکند" .زیرا مردم تحمل دارند".
خوانین مزدور قشقائی علیه خلق توطئه میکنند

12

اخراج و ممنوعالتدریس کردن معلمین مبارز و آگاه

13

کیهان :جنگ خیلی خوب است و...

13

جنگ ایران و عراق و تحکیم موقعیت ارتش

14

خاطرات یک رفیق از همایون کتیرائی در زندان :آنچه از "همایون" آموختیم

16

گرامی باد یاد انقالبی کبیر "رفیق چهگوارا"

16

20

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  24 ،80مهر 1359

لینک به فایل
عنوان

صفحه

چه کسانی از جنگ ایران و عراق سود میبرند؟

1

جنگ و بهرهبرداری سرمایهداران از آن

1

سیاست نزدیکی به امپریالیستهای اروپائی و "ژاپن" تحت عنوان مبارزۀ ضدامپریالیستی

1

اخبار کارگری :کارگران بافکار چیت تهران با اتحاد و همبستگی خود توطئه ازدیاد ساعت کار 3
را درهم شکستند.
کارکنان شرکت نوسازی هلیکوپتر و صنایع هواپیمائی قربانیان بیگناه جنگ!

3

در برخورد با مسأله گروگانها ( )2چگونه "قهرمانان مبارزۀ ضدامپریالیستی" دست همدیگر را 5
رو میکنند!
شهردار ،تالش و زحمت دکهداران را "حرام" و "غیراسالمی" میداند.

6

رهنمودهائی به کانونهای تبلیغ "بساطیها"

7

این هم نمونه دیگری از "مقابله با تجاوز عراق"!!

7

تهدید به دستگیری دانشآموزان بخاطر افشای ماهیت جنگ!

8

اخراج معلمین انقالبی سراوان و ایرانشهر

8

پیام دانش آموزان پیشگام مشهد بمناسبت آغاز سال تحصیلی جدید

8

جنگ و تشدید جوّ اختناق

9

در یورش مالک و پاسداران و آخوند به روستای "پیشکیلجان" یک زن و یک مرد روستائی 10
کشته شدند
اعالمیه دفتر بوکان دربارۀ جنگ ایران و عراق

10

اخبار و گزارشهای کردستان و خوزستان

12

21

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  1 ،81آبان 1359
لینک به فایل
عنوان

صفحه

جنگ و مسئله جنبش مقاومت مسلحانۀ تودهای

1

چرا دولت حقایق را به مردم نمیگوید؟

1

کدام جنگ عادالنه است؟

1

"کار و تولید بیشتر" شعار سرمایهداران و اپورتونیستها

3

اخبار کارگری :گزارشی از مبارزات کارگران و کارکنان شرکت ژاپنی ک.د.ک

5

اعالمیه کارکنان پیشرو صنایع هواپیمایی

5

مجلس "مکتبی – انقالبی" مالیات حقوق ارتش "مکتبی – انقالبی" را لغو میکند

6

اعالم حمایت بخشی از کارگران پیشرو جنوب تهران

10

هستههای سرخ کارخانه ضرورت و نقش آنها در مبارزه

11

در برخورد با مسأله گروگانها :از دید مجلس ،محاکمه گروگانهای جاسوس آمریکائی منتفی 12
است!
16

خبرهائی از جنگ در خوزستان
ضمیمه کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره  1 ،81آبان
1359

1

سوسیال شونیستها و مسأله جنگ
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  8 ،82آبان 1359

لینک به فایل
عنوان

صفحه

"مسئله گروگانها" و بازسازی سیاست خارجی

1

جنگ کنونی و مسئلۀ اعتبارات جنگی

1

رژیم جنایتکار عراق ماهیت ضدخلقی خود را عریانتر میکند.

1

گرامی باد  13آبان سالروز مبارزات قهرمانانه دانشآموزان ایران

1

اخبار کارگری :اخباری چند از کارخانجات صنایع دفاع

3

خلق دلیر بلوچ ،زحمتکش سیستانی

3

جنگ زرگری حزب توده و "کمیتۀ مرکزی"

4

سیاستهای اقتصادی حزب جمهوری اسالمی دفاع از منافع سرمایهداران

5

دشمنی هیئت حاکمه با نیروهای انقالبی

7

جنگ و حیلههای سرمایهداران

9

ایجاد پناهگاه مطمئن در کارخانهها برای حفظ جان کارگران ضروری است

9

چهرۀ واقعی مدعیان عدل اسالمی

10

توطئۀ عوامل کارفرما در کارخانه تکنو آجر علیه کارگران

10

مبارزه پیروزمندانه شورای دهقانی روستای یوسفآباد املش

11

خلع سالح تودهها در هنگام جنگ

12

چه کسانی از تقویت ارتش دفاع میکنند؟

13

خاطره صیادان شهید گرامی باد

14

اخبار جنگ خوزستان

16

شادگان ،پناهگاه مردم جنگزده آبادان ،اهواز و خرمشهر نیز بمباران شد

16

گرامی باد خاطره شهدای آبانماه:

16

فدائی خلق رفیق رحیم خدادای
فدائی خلق رفیق محمدرضا چمنی
فدائی خلق رفیق علی دلیری فرد
فدائی خلق رفیق شاهرخ هدایتی
فدائی خلق رفیق عبدالحسین براتی
فدائی خلق رفیق مصطفی شمسالدین

23

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  15 ،83آبان 1359

لینک به فایل
عنوان

صفحه

پرده آخر نمایش مبارزه ضدامپریالیستی حاکمیت!

1

شوراهای دفاع محلی

1

تعاونی در جمهوری اسالمی راه حل "نه شرقی" ،نه غربی" برای حل بحران بیکاری

1

جنگ و مسئلۀ گرانی

1

اخبار کارگری :مبارزات کارگران لیفتتراک سازی و توطئه بیوقفه عوامل رژیم جمهوری 3
اسالمی
مبارزات دهقانان پیاغوزین

4

نامهای از روستای نادالی شبستر

4

شورای کارخانه استاندارد سرپرستان ضد شورا را توبیخ کرد!

6

تشکیل ستاد تبلیغاتی شورای دفاع ملی گامی دیگر در تشدید اختناق و سانسور

10

چرا دولت شوراهای واقعی محلی را ممنوع اعالم کرد؟

10

ورشکستگی "کمیته مرکزی" و اقدام انقالبی "جناح چپ"

11

ورزش جمعی در مدارس به اخراج منجر میشود!

11

خبرهائی از کرمانشاه

13

اخبار شهرهای جنگزده

16

ضمیمه کار (اقلیت) شماره  15 ،83آبان 1359
سالگرد انقالب کبیر سوسیالیستی اکتبر را به پرولتاریای سراسر جهان تبریک میگوئیم

24

1

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  22 ،84آبان 1359

لینک به فایل
عنوان

صفحه

بحران امپریالیسم و انتخابات آمریکا

1

جنگ و تشدید تضادهای درونی هیئت حاکمه

1

آیتهللا خمینی ،موضع فرماندهان ارتش را تقویت میکند

1

"الیحه واگذاری زمین به دهقانان" هنوز در مرحله اجرا درجا میزند.

1

اخبار کارگری
کارگران پروژهای فلور میگویند :ما پاالیشگاه را ساختهایم خودمان هم باید در آن کار کنیم!

3

در کارخانه بوتان کارفرما از پرداخت حقوق کارگران اعزامی به جبهه خودداری کرد

3

مبارزات کارگران ایران گلف و همدستی کمیته و وزارت کار

3

کارگران کارخانه بافکار حیله مدیرعامل را خنثی کردند

3

سرکوب و اختناق به بهانه مبارزه با امپریالیسم

5

مبارزه پیگیر کارگران کمپیدرو تبریز موجب آزادی همکار مبارز آنان شد

6

اعالم "شرایط آزادی گروگانها" سند رسوائی هیئت حاکمه

6

اتحاد قدرتمند کارگران ارج پیروزی دیگری را نصیب آنان کرد

7

نامۀ عدهای از کارگران گروه شرکتهای ساوالوکس

9

جنگ و کارگران :کارخانۀ کفش بال یک هفته تعطیل شد!

9

پاسخ به سئواالت

10

اخراج معلمان انقالبی و مبارز و بازگرداندن ساواکیها در آموزش و پرورش املش

11

تحوالت اخیر در سازمان چریکهای فدائی خلق ایران و موضع ما

14

محاکمه محمدرضا سعادتی بیانگر ماهیت ضدانقالبی هیئت حاکمه است

16

اخبار جنگ

16

قسمتی از :پیام خانواده فدائی شهید مصطفی شمسالدینی که بر مزار او خوانده شد

16

25

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  29 ،85آبان 1359

لینک به فایل
عنوان

صفحه

چشمانداز یک بحران ژرف

1

افزایش مالیاتهای غیرمستقیم شیوه دیگری برای تامین هزینههای جنگ

1

رئیس کل بانک مرکزی از ابقاء قراردادهای اسارتبار دفاع میکند!

1

اخبار کارگری
با اتحاد و مبارزه کارگران پاالیشگاه آبادان ،وزارت نفت بخشنامه خود را پس گرفت

3

کارگران متحد "ابهرپالست" بر کارفرما پیروز شدند!

3

قالیچهای با آرم سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

4

تحوالت اخیر سازمان چریکهای فدائی خلق ایران و موضع ما

4

جنگ ،کارگران و اضافه تولید

5

رهنمود ما به هواداران :افشاگریهای سیاسی در خدمت مبارزه پرولتاریا

7

بهانه تعطیل کارخانه را با تشکیل "هیئت تحقیق" از سرمایهداران بگیریم

9

اسناد :حمل محموالت نظامی از آمریکا به سلطنتآباد از طریق (بندر امام خمینی) و 10
تقاضای تامین مستشار نظامی
مبارزه پیروزمندانه "شورای دهقانی" روستای یوسفآباد املش

12

هستههای سرخ کارخانه به مثابه سنگ زیربنای حزب پرولتری

13

سیر قهقرایی "کمیته مرکزی"

15

قسمتی از اعالمیه پشتیبانی بخشی از دانشآموزان پیشگام مشهد

19

اعتصاب تاکسیرانان :رانندگان تاکسی میگویند :اگر دولت راست میگوید چرا هنوز 20
مابهالتفاوت چهار ریال گران شدن نرخ قبلی بنزین را بما نداده است
کشاورزان کرمانشاه میپرسند :چرا خانهای سنجابی آزاد شدند؟

26

20

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  6 ،86آذر 1359

لینک به فایل
عنوان

صفحه

"دموکراسی" اسب طالئی لیبرالیسم!

1

انقالب برای چه بود؟

1

رهبران جمهوری اسالمی به شکنجه انقالبیون و آزادی کودتاچیان مزدور اعتراف میکنند!

1

"تخصص و مکتب" دستاویزی برای کسب قدرت بیشتر

1

هستههای سرخ کارخانه بمثابه سنگ زیربنای حزب پرولتری

3

اتحاد مردم و دانشآموزان ماسوله توطئههای انحصارطلبان را خنثی کرد

5

دانشآموزان دبیرستان فاطمۀ امینی مانع محرومیت از تحصیل دوستان خود شدند

5

از نظر رهبران جمهوری اسالمی ابقاء قراردادهای تحمیلی "احتیاج" بوده است!

6

اعالم مواضع بخشی از کارگران پیشرو تبریز

6

نمایندگان مجلس از منافع چه کسانی دفاع میکنند؟

7

شورای واقعی ،دشمن سرمایهداران ،پشتیبان کارگران

8

بخشی از :اعالم موجودیت هواداران سازمان چریکهای فدائی خلق ایران تشکیالت اراک

9

زحمتکشان موسیوآباد :هر حرف حقی بزنی ،میگن فدائی هستی

10

یک ارزیابی کوتاه از روحیات تودهها نسبت به مسئله جنگ

11

رفقا ،دوستان ،هواداران!

17

چگونه ساواکیها و ایادی وابسته به رژیم سابق عضو هیئتهای پاکسازی میشوند!

20

دولت جمهوری اسالمی سرمایههای دولتی شده را به سرمایهداران بازمیگرداند!

20

27

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  13 ،87آذر 1359

لینک به فایل
عنوان

صفحه

بحران کنونی و وظایف اساسی مارکسیست – لنینیستها

1

شانزدهم آذر امسال را به نقطۀ آغاز حرکت نوین جنبش دانشجوئی بدل کنیم

1

با فتوا نمیتوان ورشکستگی دولت را عالج کرد

1

بدستور آیتهللا خمینی واگذاری زمینهای بزرگ به دهقانان متوقف شد

1

شرایط طاقتفرسای کار کارگران شیشهگری

3

"جنگ مردمی" از دیدگاه هیئت حاکمه

5

دولت جمهوری اسالمی برای نیم میلیون آواره چه کرده است؟

7

هستههای سرخ کارخانه بمثابه سنگ زیربنای حزب پرولتری

9

نامه یک رفیق :دفاع از حرمت شهیدان یا دفاع از حاکمیت

11

سازمانهای دموکراتیک تودهای علنی یا مخفی؟

13

سرمایهداران همچنان قدرتنمائی میکنند!

13

نظام سرمایهداری قربانیان تازهای از اردوی کار گرفت

14

مرگ زودرس یک کارگر نتیجۀ استثمار سرمایهدار

14

اخباری به نقل از خبرنامه شماره یک هواداران در ارومیه

15

اعتراض کارگران ماشینسازی مشت رئیس پاکسازی را باز کرد

17

خبرهائی از سقز و ارومیه

17

بقیه بخشی از اعالمیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران مهاباد

18

فاجعه دردناک "قارنا" و "قه التان" بوسیله مزدوران جمهوری اسالمی (بسیج مستضعفین و

19

پاسداران) در "ایندرقاش" تکرار گردید
20

گرامی باد خاطرۀ شهدای آذرماه
فدائی شهید رفیق بهروز بهروزنیا
فدائی شهید رفیق اسدهللا بشردوست
فدائی شهید رفیق زهرا آقانبی قلهکی
فدائی شهید رفیق پرویز نصیرمسلم
فدائی شهید رفیق سیروس سپهری
فدائی شهید رفیق ابوالقاسم نیکچه همدانیان
فدائی شهید رفیق عثمان کریمی
کشتار روستای "ایندرقاش" لکه ننگ دیگری بر کارنامه جمهوری اسالمی

28
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  20 ،88آذر 1359

لینک به فایل
عنوان

صفحه

ازهم گسیختگی اقتصادی و سیاست تشدید جو اختناق

1

"ضدامپریالیستها" به یاری امپریالیسم ژاپن میشتابند!

1

 21آذر  1324طلیعه زودگذر جنبش دموکراتیک آذربایجان

1

مشکل مسکن برای زحمتکشان

1

"به این میگویند مبارزه با وابستگی و امپریالیسم!!"

2

تصویر قالیچه هدیه زنان کارگر هوادار سازمان

3

قائمشهر (شاهی سابق) :آگاهی و اتحاد کارگران مشت سرمایهداران را باز کرد

3

کارگران فرش گیالن با اتحاد ،مدیرعامل تحمیلی را وادار به ترک کارخانه کردند

3

اخبار کارگری

3

بار دیگر نظام سرمایهداری زحمتکشی را به قربانی گرفت

3

دربارۀ تبلیغ و نقش آن

5

گزارشهای روستائی
بندوبست بخشدار "ماسال" با دالالن محلی

7

بازگشت پاسداران به ماسوله

7

دهقانان ترکمن صحرا همچنان از شورا و کشت جمعی دفاع میکنند

7

انتقاد لیبرالها به دادگاههای انقالب!

10

"کمیته مرکزی" به دروغپردازیهای خود ادامه میدهد

11

تحصن و اعتراض دانش آموزان مدرسه فاطمی امینی در برابر اخراج دانشآموزان انقالبی

13

تظاهرات دانشجویان ایرانی در آمریکا علیه جنگ ایران و عراق

15

بحران در عراق اوج میگیرد نیروهای سیاسی متحد میشوند!

16

بر آوارگان جنگ چه میگذرد؟

16

کوه "حساب  "100پس از مدتها موش زائید!

16
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  27 ،89آذر 1359

لینک به فایل
عنوان

صفحه

نگاهی به سیاستهای حکومت جمهوری اسالمی در مورد مسئله زمین

1

لیبرالها ،پرچمداران دروغین آزادی

1

عوامفریبی هیأت حاکمه در رابطه با مبارزات دانشآموزان جهت شکستن جو اختناق در 1
مدارس
اخبار کارگری
تجمع کارکنان ایران ترمینالد خرمشهر مقابل مجلس شورا

2

اتحاد پیروزمند کارگران آردل

2

افزایش حقوق مدیران خشم کارگران را برانگیخت

2

گزارشهای روستائی
مبارزه پرشور دهقانان روستای "التک" برای حفظ شورا

5

درگیری بین صیادان و پاسداران در کالچای

5

اعتصاب غذای زندانیان سیاسی! در رژیم جمهوری اسالمی

5

رفقا ،هواداران!

6

زحمتکشان میپرسند :میلیونها تومان کمکهای مالی و جنسی ما برای آوارگان جنگ به کجا 7
رفته است؟
پاسخ به سئواالت

9

قابل توجه هواداران و سایر نیروهای انقالبی

10

رجائی دروغ میگوید!!

12

اعتراض دانشآموزان علیه سیاستهای هیئت حاکمه در مدارس

13

بخشی از اعالمیه :جنبش مقاومت خلق کرد و جنگ غیرعادالنه دولتهای ایران و عراق

15

پتک است خون من ،در دست کارگر داس است خون من ،در دست برزگر

16

گرامی باد خاطره فدائیان شهید رفقا :هادی اشکافی و علیرضا همایون پریزاده
16

آرم سازمان را بر روی سنگ قبرم حک کنید.

صبح تیرباران ،ناگهان صدای همایون در حیاط زندان پیچید :ای پرچمدار ستمکشان دشمن را 16
در خاک و خون نشان
16

ترور چهار تن از رهبران خلق السالوادور
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  4 ،90دی 1359

لینک به فایل
عنوان

صفحه

مبارزات رو به اعتالی دانشآموزان

1

جنگ ،گرانی و دستمزد کارگران

1

مبارزات دانشآموزان و رسوائی روزنامه جمهوری اسالمی

1

مبارزۀ رجائی بر ضد سرمایهداران و محتکرین!!

5

"مربی تربیتی" یا جاسوس مدرسه

9

تجربه موفق شورای روستای "سلوش" لنگرود

10

کشف تازه سوسیال رفرمیستهای "کمیته مرکزی"

11

در مجلس شورای اسالمی چه میگذرد؟

12

پاسخ به سئواالت

13

در درگیری نورآباد ممسنی دوازده نفر بدست پاسداران شهید شدند

13

دربارۀ تبلیغ و نقش آن ،قسمت دوم (بقیه از شماره )88

14

مردم فردوس میپرسند :آیا برق فردوس برای آن نمیرود که برق شمیرانات پرنورتر باشد؟

14

دانشآموزان صومعهسرا :اگر مدارس را تعطیل کنید مزارع برنج را به مدرسه تبدیل میکنیم

15

خبرهای کوتاه از جنبش مقاومت خلق کرد

15

استالین تجسم ارادۀ آهنین پرولتاریا

16

گرامی باد  5دیماه سالروز تحصن خونین استادان دانشگاهها و شهادت استاد مبارز کامران 16
نجاتالهی
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  11 ،91دی 1359

لینک به فایل
عنوان

صفحه

شکنجه زندانیان جمهوری اسالمی را افشاء کنیم

1

آیتهللا خمینی و مسئله دانشگاهها

1

جنگ و تاثیرات آن بر مبارزات کارگران

1

اخبار کارگری ،اخباری چند از شوارها
کارخانه کفش ملی

3

صنایع هواپیمائی

3

نوسازی هلیکوپتر

3

شرکت امپجلویتا (در رابطه با تاسیسات سد الر)

3

کارخانه مهماتسازی

3

جنگ ،کارگران ...و شوارا

4

خبرهائی از شهرهای شمال
حوادث اخیر آمل

5

درگیری در "خلیفه محله" املش

5

آستارا

6

الهیجان

6

شرکت ان.آی.سی( .طرح توسعه تلفن تهران)

6

جنگافزارسازی

6

کارخانه ایران والونو

6

کارخانه قند نیشابور

6

کارخانه چیت تهران (بافکار)

7

کارخانه بایر

7

کارخانه ارج

7

"کمیته مرکزی" دیروز محاکمه گروگانها! امروز تائید آزادی آنها! فردا...؟

8

ادامه وابستگی ،به بهانۀ حل بحران بیکاری

9

دربارۀ تبلیغ و نقش آن

10

فدائیان خلق چه میگویند

13

رژیم جمهوری اسالمی به فلج کردن زندگی سه میلیون بغدادی افتخار میکند

15

گرامی باد خاطره شهدای دیماه

16

آوارگان جنگ بدون بهره از کمترین امکانات رفاهی

16

سال نو مسیحی را به هممیهنان زحمتکش مسیحی تبریک میگوئیم

16

حمله به نیروهای انقالبی را محکوم میکنیم

16
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  18 ،92دی 1359

لینک به فایل
عنوان

صفحه

ضدانقالب کیست و انقالبی چه کسی است؟

1

هر دم از این باغ بری میرسد!

1

"بنیصدر" دست پیش را گرفته تا پس نیفتد

1

اخبار کارگری
مبارزه کارگران دخانیات برای گرفتن پاداش

3

مبارزه کارگران ایرالکو ،توطئه اخراج کارگران انقالبی را به شکست خواهد کشید

3

اخباری چند از شرکت واحد اتوبوسرانی

3

تحصن رانندگان شرکت واحد مشت محکمی بر دهان یاوهگویان

5

بخشی از اعالمیه :در افشای سازشکاران و فرصتطلبان "کمیته مرکزی اکثریت" کوشا 6
باشیم
خبرهائی از :جنبش مقاومت خلق کرد
مصادره زمین در روستای انبار

7

آزاد نمودن زندانی

7

مصادره زمین در روستای امیرآباد بوکان

7

درگیری در روستاهای اشنویه

7

همکاری قیاده موقت ارتجاعی با پاسداران

8

شهادت سه روستائی

8

بوکان – روستای حمامیان

8

سخنرانی در روستاها

8

گرامی باد یاد شهدای جنبش خلق کرد

8

راهپیمائی دانشآموزان سقز

8

رژیم جمهوری اسالمی باز هم جنایت آفرید

8

رژیم جمهوری اسالمی خانههای "خارج از محدوده" تبریز را خراب میکند!

9

نامۀ یک رفیق دانشآموز

9

تظاهرات باشکوه  20دیماه  1338برگی درخشان در تاریخ جنبش دانشآموزی

15

اعالمیه هواداران در اشنویه

15

انقالب کوبا و دستاوردهای آن ،بمناسبت اول ژانویه بیست و دومین سالگرد پیروزی انقالب 16
کوبا
16

تختی پهلوان مردم بود

بدستور بنی صدر میلیونها ریال بابت حقوق و مزایای عمال رژیم شاه در اختیار استانداری 16
گیالن قرار گرفت
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  25 ،93دی 1359

لینک به فایل
عنوان

صفحه

مبارزه برای بازگشائی دانشگاهها را گستردهتر کنیم

1

"الیحه قانونی قصاص" قانونی بغایت ارتجاعی و توطئهای علیه ابتدائیترین حقوق تودهها

1

از نظر آیتهللا خمینی غاصب کیست؟

1

توضیح و تصحیح

2

اخبار کارگری
حیله کهنه سرمایهداری در شوکومارس

3

در کارخانه چوکا

3

توطئه جدید علیه صیادان انزلی

3

ماشینسازی اراک

3

کارخانه ایران والونو

3

کارخانه پشمبافی شهر ری

3

اتحاد کارگران شیرپاک و عقبنشینی سرمایهداران

3

صنایع دفاع

3

اتحاد کارگران باطریسازی در مقابل زورگویی مدیران

3

متحد و یکپارچه علیه اخراج کارگران روزمزد

3

در درگیری دو طایفه در لرستان با پاسداران و ژاندارمها چهار نفر کشته و هیجده نفر مجروح 4
شدند
برای مقابله با توطئههای سرمایه داران (اخراج و تعطیل کارخانه و )...هیئت تحقیق را برپا 5
داریم.
نفتگران آواره همچنان تحت فشارند!

6

حقوق کارگران "خونینشهر" پرداخت باید گردد

7

"بنیاد خدمات مالی" به مثابه نهادی در خدمت حزب جمهوری اسالمی و جایگزین بانک 8
اسالمی
آزادی معامالت مسکن گامی در جهت منافع سرمایهداران

10

از میان گزارشها :مردم چه میگویند ،مردم چه میخواهند؟

14

دهها هزار نفر از مراسم  23دی استقبال کردند

15

محافل امپریالیستی با شایعهپراکنی و دروغپردازی علیه جنبش مقاومت خلق کرد توطئه 16
میکنند
اطالعیۀ دفتر سیدعزالدین حسینی دربارۀ تکذیب خبر "رادیو صدای آمریکا"

16

رژیم جمهوری اسالمی  16میلیون تومان برای تجهیز و تزئین دفتر ریاست جمهوری اختصاص 16
میدهد
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  2 ،94بهمن 1359

لینک به فایل
عنوان

صفحه

دولت جمهوری اسالمی با شرایط خفتباری با امپریالیسم آمریکا توافق کرد

1

شکنجه داغ ننگی که بر پیشانی جمهوری اسالمی نیز حک شده است!

1

گرامی باد خاطره سی و پنجمین سالگرد اعالم خودمختاری در کردستان

1

دوست دارم همیشه پیشگام بمانم

2

جنگ و اعتالی نوین مبارزات کارگران

3

وزارت کار مسئول وضع اسفبار کارگران کارگاهی است

4

نامه عدهای از کارگران زن شرکتهای تولیدی پوشاک زنانه تبریز

4

شورا یا سندیکا کدامیک راهگشای مبارزات کارگران "بایر" میباشد؟

5

شعری از یک رفیق کارگر

6

گزارشهای روستائی
شوَک و کارشکنیهای ارگانهای جمهوری اسالمی
مبارزات پیروزمندانه روستائیان َ

7

زحمتکشان روستای "خضرلو" شورای مورد نظر خود را انتخاب کردند

7

خوشنشینان روستاهای سرماله و سیدان (شوشتر) :نمیگذاریم یک متر زمین هم در 7
دست مالکان بماند
سرمایهداران چگونه از جیرهبندی سود میبرند

11

هیأت حاکمه و مسئلۀ ارضی

13

نگرشی کوتاه بر مراسم بزرگداشت سالگرد بازگشائی دانشگاه

17

از میان گزارشها :مردم چه میگویند ،مردم چه میخواهند؟

19

خبرهائی از جنبش مقاومت خلق کرد

20

اعتراض هنرجویان هنرستان صنعتی شهید پناهی در سلماس و حمله سپاه پاسداران

20
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  9 ،95بهمن 1359

لینک به فایل
عنوان

صفحه

پیام آیتهللا خمینی و موضع ما

1

زحمتکشان ایران با تشدید مبارزه علیه امپریالیسم پاسخ خود را به تبلیغات امپریالیستها 1
خواهند داد
هموطنان مبارز! بمنظور بزرگداشت  22بهمن سالروز قیام مسلحانۀ خلق و  19بهمن سالروز 1
رستاخیز سیاهکل در مراسمی که در روز جمعه  17بهمن ساعت  10صبح از سوی سازمان
چریکهای فدائی خلق ایران در میدان آزادی برگزار میشود شرکت کنید.
اخبار کارگری
مبارزه کارگران نیتینگ برای طبقهبندی مشاغل

3

عدم اعتماد به سرمایهداران تجربۀ مبارزات کارگران تبریز

3

اخباری کوتاه از مبارزات کارگران روزمزد راه آهن

3

سازش با امپریالیسم با ماسک "ضدامپریایستی"!

3

از :اعالمیه ،تراکتها نشریات کارگران پیشرو

4

پیروز باد انقالب السالوادور قسمت اول

5

بر آوارگان جنگ چه میگذرد؟

11

از میان گزارشها :مردم چه میگویند ،مردم چه میخواهند؟

14

خوابگاه دختران دانشجوی دانشگاه تهران نیز دوباره مورد حمله قرار گرفت

14

اصل "صد" نیکپی در خاک سفید تکرار شد!

15

برپائی  75دکه فقط در یکروز ،نشانهای از بیکاری گسترده

17

باز هم کارگری قربانی منافع سرمایهداران شد

17

توضیح

17

نابود باد امپریالیسم آمریکا پیروز باد خلق

18

پتک است خون من در دست کارگر ،داس است خون من در دست برزگر

19

گرامی باد خاطرۀ فدائی شهید مختار قلعه ویسی
یاد لنین برای همیشه در قلب و مغز زحمتکشان جهان زنده خواهد ماند.

20

شعر :والدیمیر ایلیچ لنین

20
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  16 ،96بهمن 1359

لینک به فایل
عنوان

صفحه

قیام شکوهمند  22بهمن و دو سال حکومت جمهوری اسالمی

1

گرامی باد سالروز سیاهکل و آغاز یازدهمین سال فعالیت سازمان چریکهای فدائی خلق 1
ایران
نگاهی به کارنامه یکساله ریاست جمهوری بنیصدر :بنیصدر از حرف تا عمل

1

روزشمار قیام

1

بازسازی و تقویت ارتش به نفع امپریالیسم و علیه تودههاست

1

اخبار کارگری
مبارزۀ پیروزمندانه کارگران تهران – جنوب

3

چند خبر از ماشینسازی اراک

3

از خروج ماشینآالت کنارک جلوگیری کنیم

3

از اعالمیهها ،تراکتها و نشریات کارگران پیشرو

4

پیروز باد انقالب السالوادور (قسمت دوم ،بقیه از شماره )95

9

شاه در هجوم سرخ خلق گریخت

14

شعر :رودخانه پویان

18

شعر :در سنگر بود سیادتی

31

ماه بهمن ،سرخترین ماه آرمان و انقالب خلق از سیاهکل تا قیام مسلحانه

32

چهل و یکمین سالگرد شهادت دکتر تقی ارانی

32
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  23 ،97بهمن 1359

لینک به فایل
عنوان

صفحه

مراسم  17بهمن دشمنان سازمان را بوحشت انداخت

1

سرکوب وحشیانۀ رژیم جمهوری اسالمی در مقابل سیل خروشان تودهها

1

پیام خانوادههای فدائیان شهید

2

اعتراض کارگران ماشینسازی تبریز علیه یاوهگوئیهای مدیران

3

اخبار کارگری
بازسازی و تقویت ارتش به نفع امپریالیسم و علیه تودههاست

3

مبارزۀ کارگران جنرال استیل علیه مدیرعامل

3

در کارخانه تکنوکار

3

در کارخانۀ "زینکاج" کارگری بعلت قطع دستش فوت کرد.

3

شورای واقعی مورد حمایت کارگران است.

3

مبارزۀ پیروزمند کارگران شرکت "دی"

3

اخباری از کارخانه کنسروسازی رشت :مسئول مرگ این کارگر کیست؟

4

دستگیری و اخراج کارگران انقالبی

4

تالش دولت برای انحالل شوراهای کارگری

4

کارگران ،پاسداران دزد را دستگیر کردند

4

گزارشهای روستائی
خوشنشینان روستاهای سهماله و سیدان (از روستاهای شوشتر) موفق شدند در سایۀ 5
اتحاد و مقاومت زمینهای مالک را مستقال و به نفع خود بکارند
موفقیت اهالی روستای کلتۀ محمدآباد در تشکیل شورای واقعی

5

چگونگی انتخابات شورای ده در روستای خضرلو

5

ماجرای تشکیل شورای اسالمی در روستای "نظرلومی" شبستر

5

پیروز باد انقالب السالوادور (بقیه از شمارههای  96و )95

7

با وجود ساختمانهای خالی فروان ،رژیم کودکان و نوجوانان بیسرپرست را آواره کرد تا 10
جنگزدگان را اسکان دهد
توضیح

10

زحکمتکشان میگویند :حسابهای  888و  222صالحیت دریافت کمکهای مردم را ندارند

11

پیام سازمان چریکهای فدائی خلق ایران بمناسبت سالگرد قیام شکوهمند خلق و رستاخیز 12
سیاهکل
اخباری به نقل از" :خبر" نشریه شاخۀ گیالن سازمان چریکهای فدائی خلق ایران
"بیانیه کمیته احیاء" اتحاد شوراهای انقالبی کارگران گیالن

14

جمشیدآباد رودبار :شورا سنگر مطمئن روستائیان

14

سیاهکل

14

لوشان :اول اعزام بعد اخراج

14

38

رشت :کارخانه فرش گیالن

14

رامسر :همکاری حزب جمهوری اسالمی با "کمیته مرکزی"

14

کارکنان مناطق جنگزده با آوارگی و بیکاری دست بگریبانند

15

دولت بزرگترین عامل گرانی است

17

از میان گزارشها :مردم چه میگویند ،مردم چه میخواهند؟

19

شهرداری اراک دکهها را خراب کرد!

19

چه کسانی حملۀ به صفوف فدائیان خلق را رهبری میکنند

20

اعالم موجودیت خط امامیهای جدید!

22

حمله به کتاب حمله به آزادیهاست

22

پاسداران و ژاندارمها زحمتکشان کاخک خراسان را بخاک و خون کشیدند

22

اخباری از جنبش مقاومت خلق کرد

23

اخباری از :بزرگداشت سالروز رستاخیز سیاهکل و قیام مسلحانۀ خلق

24

قسمتهائی از پیام زندانیان سیاسی زندان اوین بمناسبت دومین سالگرد قیام بهمن ماه 57

24

بازداشت مادران شهدای فدائی خلق

24

ترور جنایتکارانۀ علی فدائی توسط تروریستهای جمهوری اسالمی

24

پیامهائی که بمناسبت سالگرد قیام خلق و سالروز رستاخیز سیاهکل به سازمان رسیده 24
است.
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  30 ،98بهمن 1359

لینک به فایل
عنوان

صفحه

پیرامون سخنرانی بنیصدر در میدان آزادی

1

 17بهمن نقطه عطفی دیگر در حرکت سازمان به پیش

1

مسئلۀ بیکاری و جنگ

1

جنبش کارگری
کار دائم حق مسلم کارگران است

3

حمایت کارگران اسکلۀ بندر عباس از کارکنان خدمات عمومی بنادر

3

مبارزات کارگران موقت برق تهران

3

دشمنی هیئت بررسی سازمان گسترش ،با مباریات کارگران تبریز

3

از اعالمیهها ،تراکتها و نشریات کارگران پیشرو

4

رژیم جمهوری اسالمی ،سرکوبگر حقوق و آزادیهای دمکراتیک

5

بنیاد مستضعفان یا بنگاه ستمگران (قسمت اول)

7

مسئله بیکاری و جنگ

9

چگونه تیمسار فالحی دروغ میگوید؟!

10

رژیم جمهوری اسالمی در فکر تأمین زندگی چه کسانی است؟

11

مصاحبه با یک رفیق هوادار

13

در میتینگ سرخ  17بهمن وزیر ارشاد اسالمی ،چماقداران را علیه فدائیان خلق ارشاد 14
میکرد!!
از میان گزارشها :میتینگ سرخ  17بهمن و حمایت مردم

15

گزیدهای از :اعالمیههای شهرستانها
تروریستهای جمهوری اسالمی به کشتار دانشآموزان آگاه و انقالبی ادامه میدهند

16

حمله چم اقداران جمهوری اسالمی به مراسم شب هفت شهید بهرام کردستانی و 16
رسوائی چمافقداران رژیم
از خواستهای برحق کارگران زحمتکش میراب (اومال) حمایت کنیم

16

هیأت حاکمه و مسئله ارضی قسمت دوم

17

بقیه پیام هائی که بمناسبت سالگرد قیام خلق و سالروز رستاخیز سیاهکل به سازمان 19
رسیده است.
19

یاد پیشگام شهید فرشاد مرعشی گرامی باد!

به سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) بمناسبت بزرگداشت سالگرد رستاخیز 20
سیاهکل و قیام خلق ایران
گزارش مراسم سالگرد رستاخیز سیاهکل در بوکان

20

هشدار به تودههای زحمتکش و پرسنل انقالبی ارتش

20
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  7 ،99اسفند 1359

لینک به فایل
عنوان

صفحه

بحران امپریالیسم و برگزاری بیست و ششمین کنگره حزب کمونیست شوروی

1

آنارشیسم در سیاست و تاکتیکهای "پیکار" و لزوم مرزبندی با آن

1

اعتصاب رانندگان اتوبوسهای شرکت واحد

1

مادر فدائی شهید بیژن جزنی همچنان در زندان جمهوری اسالمی است

2

جنبش کارگری
پیروزی ،ثمره مبارزات کارگران بافکار

3

کارگران کارخانه "سیانا" شورای واقعی خویش را تشکیل دادند

3

مسلسلسازی

3

تولیدارو

3

تعطیل کارخانه ،اقدامی ضدکارگری از طرف سرمایهداران کارخانه ایران کاربیت

3

کارخانه اکسیژنسازی

3

بار دیگر :سودجوئی سرمایهداران جان کارگری را گرفت

3

از :اعالمیهها ،تراکتها و نشریات کارگران پیشرو

4

هیئت رسیدگی به مسئلۀ شکنجه تطهیرکنندگان شکنجه

5

هیئت حاکمه و مسئله ارضی (قسمت سوم بقیه از شمارههای  94و )98

7

ترور جنایتکارانه کارگر فدائی جهانگیر قلعۀ میاندوآب (جهان) در زندانهای رژیم جمهوری 9
اسالمی
پیام خانواده شهید جهانگیر قلعۀ میاندوآب (جهان)

10

زندگی رفیق جهانگیر سرشار از مبارزه در راه رهائی کارگران و زحمتکشان بود.

10

زندگینامۀ رفیق جهانگیر قلعۀ میاندوآب

11

برور وحشیانۀ رفیق امین نورائی خشم و نفرت زحمتکشان را برانگیخت

12

پاکسازی در کردستان

13

سخنی با رفیق (آ-ب) از بندر انزلی

13

کارگران بیکار و اداره کاریابی

14

پاسخ شورای سراسری کارکنان جنگزده صنعت نفت به "افتراهای روزنامه جمهوری

14

اسالمی و کیهان"
بنیاد مستضعفان یا بنگاه ستمگران ()2

15

نامه عدهای از کارگران شرکت تکنوصنایع وابسته به گروه سرمایه گذاری البرز به روزنامه کار

18

جنرال موتورز

18

در کرند غرب پاسداران آوارگان جنگ را جاسوس و ضدانقالب مینامند!

20

اخباری کوتاه از کردستان

20

ارسال  14میلیارد تومان در سال برای دانشجویان خارج از کشور

20
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  14 ،100اسفند 1359

لینک به فایل
عنوان

صفحه

 19اسفند سالروز انتشار نشریه کار

1

نگاهی به اوضاع سیاسی و حرکت اخیر لیبرالها

1

سیاست فریب و دروغ دولت جمهوری اسالمی در مسئلۀ آزادی جاسوسان آمریکائی ()1

1

توضیح

1

جنبش کارگری
تشکیل شورای واقعی ،پیروزی کارگران برق واگنها.

3

چند خبر از برق "فارابی"

3

چند خبر :از ماشینسازی اراک.

3

تعطیل کارگاه ،توطئه سرمایهداران

4

کمیته تخصیص کارکنان جنگزده مستقر در اداره دوم مورد تائید نفتگران نیست

4

شورای واقعی ،خواست کارگران عمران تکالر

4

پیش بسوی تشکیل شورای سراسری توانیر

4

از :اعالمیهها ،تراکتها و نشریات کارگران پیشرو

5

سرکوب زحمتکشان شرکت واحد بار دیگر جمهوری اسالمی را رسوا کرد

7

از میان نامههای کارگران

8

ضدانقالبیون افغانی از امپریالیسم آمریکا اسلحه دریافت میکنند

8

ضمیمه :مسئله سود ویژه و جنبش انقالبی ظبقه کارگر

9

جنبش جهانی کارگری – رهائیبخش
مبارزات انقالبی در تایلند

11

افزایش بیکاری در انگلیس

11

پیروزیهای انقالبیون گواتماال و شیوههای فاشیستی رژیم دست نشانده آمریکا.

11

جنبش خلق السالوادور همچنان به پیش میتازد و رژیم مزدور در آستانه سقوط قرار دارد.

11

حمالت باندهای فاشیستی صهیونیستی به دانشآموزان و دانشجویان فلسطینی.

11

شورای بوتان باید در جهت نظارت و دخالت کارگری گام بردارد.

12

خبری کوتاه از ترکمن صحرا

12

طرح یک ضرورت و یک دستاورد (مسائل تشکیالتی – مبارزه تبلیغاتی)

13

نامه یکی از زحمتکشان "زیباشهر" قرچک ورامین به "کار"

13

رجائی بازهم زحمتکشان را به "صبر انقالبی" دعوت کرد!

14

جیرهبندی ارتجاعی ،بسود سرمایهداران علیه زحمتکشان

15

مبارزه دهقانان "زیوه" برای حفظ زمین.

16

مشکالت عمیق دهقانان و شعارهای پوچ رژیم

16

دولت جمهوری اسالمی بجای تقسیم زمینهای فئودالها ،زمین  3هکتاری دهقانان را 16
مصادره میکند

42

یاد پیشگام شهید رفیق محمدامین نورائی گرامی باد

18

گرامی باد خاطرۀ شهدای اسفند ماه

19

بمناسبت سالگرد درگذشت رفیق استالین

20

گرامی باد خاطرۀ فدائی شهید رفیق کبیر مسعود احمزاده

20

گرامی باد خاطره مبارزات ضدامپریالیستی دکتر محمد مصدق

20

یاد رفیق ابوالقاسم همتی گرامی باد

20

توطئه طرفداران فرانکو در اسپانیا

20
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  20 ،101اسفند 1359

لینک به فایل
عنوان

صفحه

سخنرانی بنیصدر و تعمیق بحران قدرت

1

جمهوری اسالمی در بنبست جنگ

1

طرح فعالیت احزاب و ...روی قانون سیاه  1310رضاخان را سفید کرد

1

جنبش کارگری
اعتصاب کارگران کورهبلند ذوب آهن اصفهان

3

کارگران نیروگاه اتمی اهواز خواهان حقوق خود هستند

3

اتحاد قدرتمند شوراهای سراسری صنعت نفت رژیم جمهوری اسالمی را به وحشت 3
انداخت!
گزارشی از مبارزات کارگران اف .آی .سی

3

از :اعالمیهها ،تراکتها و نشریات کارگران پیشرو

5

از میان نامههای کارگران

6

کارگرها بر سر خواستن دو ماه پیش خود از کار اخراج میشوند.
گزارشی از :مبارزات کارگران جنرال موتورز

7

یادداشتهائی از :کارخانه فیلور

8

هیئت حاکمه و مسئله ارضی قسمت چهارم بقیه از شمارههای 99 ،98 ،94

9

تجارت خارجی ،حاکمیت و اپورتونیستها

11

کوری در نتیجه عدالت! در جمهوری اسالمی

12

سیاست فریب و دروغ دولت جمهوری اسالمی و مسئله آزادی جاسوسان آمریکائی ()2

13

نامه یک رفیق هوادار :جنایات هولناک رژیم جمهوری اسالمی

14

جنبش جهانی کارگری  -رهائیبخش
پرو :اعتصاب خونین کارگری در لیما

15

مبارزه کارگران ژاپن برای افزایش ده درصد حقوق و کاهش مالیات

15

پنجمین سالگرد تأسیس جمهوری دموکراتیک صحرای باختری

15

جبهه خلق برای آزادی عمان علیه توطئه امپریالیسم نیروهای انقالبی را به اتحاد فراخواند

15

السالوادور :تداوم مبارزه تا پیروزی

15

سرکوب روستائیان خانقاه سفلی بیلوار بوسیله پاسداران سرمایه

16

الیحه بازسازی نیروهای انسانی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت گامی 16
ضدانقالبی در جهت بازسازی نظام بوروکراتیک
 59/11/25میدان قزوین

16

شیلی

17

فلسطین اشغالی

17

کلمبیا و مبارزه انقالبی

17

اعتراض نامهرسانان اداره پست

18

44

اخباری از :جنبش مقاومت خلق کرد

19

 14مارس درگذشت کارل مارکس بنیانگذار کمونیسم علمی

20

حمله به مقر سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر در بوکان را شدیدا محکوم میکنیم

20

درود بر مردم قهرمان مهاباد که در مقابل سرکوبگران خلق کرد حماسه میآفریند

20
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  27 ،102اسفند 1359

لینک به فایل
عنوان

صفحه

با ایمان به پیروزی کارگران و زحمتکشان بهاران خجسته باد

1

بررسی اوضاع سیاسی و رهنمودهائی به هواداران

1

سرکوب خونین کارگران کفش ملی ،خشم تودۀ کارگران و زحمتکشان را برانگیخت

1

جنبش کارگری
گزارشی از معدن قلعهزری بیرجند

3

پیروزی کارگران کارخانه نیتینگ

3

اخباری از شهر شادگان :جنگ دستآوزیزی برای استثمار بیشتر کارگران و زحمتکشان

3

دیروز سرکوب زحمتکشان شرکت واحد ،امروز سرکوب خونین کارگران کفش ملی

4

از :اعالمیهها ،تراکتها و نشریات کارگران پیشرو

5

از میان نامههای کارگران

6

مبارزات کارگران جهت سود ویژه اوجی نوین در مبارزات طبقه کارگر ایران

7

نفتگران تهران میگویند :بساط تعاونی اعتبار باید به نفع تعاونی مصرف برچیده شود

8

کدامیک از دو طرف ضدامپریالیست است؟

8

دهقانان باید خودشان دست بکار شوند و زمینهای زمینداران بزرگ را مصادره کنند

9

مردم چه میگویند؟ مردم چه میخواهند؟

10

رهنمود هاشمی رفسنجانی به امپریالیستها

10

نامه یک پاسدار سابق کمیته

11

جنبش جهانی کارگری  -رهائیبخش
مبارزات کارگران در کشورهای امپریالیستی رو باعتالست

13

آمریکا

13

همه در یک صف

13

اعتصاب بخشهای مختلف در صنایع آلمان.

13

اعتصاب کارکنان در انگلستان

13

ایتالیا :بحران اقتصادی ،اخراجها ،اعتصابات کارگری.

13

اتومبیلسازی فیات

13

راهپیمائی و اعتصاب علیه اخراج کارگران.

13

اشغال  7ساعته ایستگاه راه آهن رم – جنوا – پیزا.

14

اعتصاب عمومی در فلسطین اشغالی.

14

اسپانیا باسک

14

فرانسه :افزایش خودکشی بر اثر بیکاری.

14

السالوادور

14

همکاری رژیم صهیونیستی با رژیم فاشیست السالوادور.

14

رژیم جمهوری اسالمی بدهی فئودالها را از دهقانان میگیرد!

15

46

فئودالها با حمایت رژیم علیه دهقانان توطئه میکنند.

15

شهردار شاهینشهر در برابر اعتصاب رفتگران عقبنشینی کرد

15

رفقا و هواداران!

15

زدوبند جمهوری اسالمی با سرمایهداران

19

پیشگام دانشآموز نشریه سیاسی – صنفی دانشآموزان پیشگام منتشر شد

19

یکصد و دهمین سالگرد کمون پاریس اولین حکومت کارگری جهان

20

خبرهائی از :جمبش مقاومت خلق کرد

20

درگیریهای اخیر الهیجان ،در این درگیریها دو نفر شهید و عدهای مجروح شدند.

20
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  12 ،103فروردین 1360

لینک به فایل
عنوان

صفحه

درگیریهای دو جناح هیئت حاکمه و پیام آیتهللا خمینی

1

پلنوم "اکثریت" وحدت با حزب توده را تصویب کرد

1

بازگشائی دانشگاهی مردمی ،آزاد و شورائی خواست مردم ایران است

1

وضعیت فالکتبار کشاورزی و سیاستهای ضد دهقانی حاکمیت

4

جنبش جهانی کارگری  -رهائیبخش
ایتالیا :پیروزی کارگران کارخانه "مارلی" وابسته به فیات

5

انگلستان و بحران بیکاری

5

بولیوی ،شورای نظامی و مبارزات کارگران معادن

5

ایتالیا :ناپل

5

ما گرسنه هستیم ،غذا میخواهیم

5

شیلی

6

کلمبیا

6

تونس

6

آلمان

6

تقویت پایکاههای نظامی امپریالیسم

6

تشکیل دولت فلسطین قبل از آزادی سرزمین اشغالی یا بعد از آن؟

6

دربارۀ طرح طبقهبندی مشاغل

7

"طرح فعالیت احزاب و جمعیتها و "...یا چماق بزرگ علیه سازمانهای سیاسی

9

نگاهی به وضعیت طب و درمان

11

از میان گزارشها :مردم چه میگویند ،مردم چه میخواهند؟

16

چه کسانی "اسب تروای امپریالیسم و ضدانقالب" هستند؟ ()1

17

نامۀ یک رفیق از قائمشهر به نشریه "کار"

18

به نقل از سومین شمارۀ "خبر" نشریۀ شاخۀ گیالن سازمان

19

الهیجان – الکوره

19

خبری از جنبش مقاومت خلق کرد – مریوان

20

نامه عدهای از جوانان زحمتکش روستای شقویف (اطراف بوکان) به سازمان چریکهای فدائی 20
خلق
20

اجرای عدالت به شیوۀ جمهوری اسالمی
"گنه کرد در بلخ آهنگری ،به شوشتر زدند گردن مسگری"

48

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  19 ،104فروردین 1360

لینک به فایل
عنوان

صفحه

راهپیمائی تودهها بمناسبت روز جمهوری اسالمی!!

1

لیبرالها از چه میترسند و به چه شیوههائی متوسل میشوند؟

1

رژیم جمهوری اسالمی در جهت بازسازی صنایع وابسته گام برمیدارد

1

بقیه صفحات کار شماره  ،104از صفحه  2به بعد ،به اشتباه متعلق به شماره 102
هستند
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  26 ،105فروردین 1360

لینک به فایل
صفحه

عنوان

روز اول اردیبهشت سالروز مقاومت دانشجویان انقالبی و رسوائی حکومت جمهوری 1
اسالمی
انجمن اسالمی کارخانه ابزار فریب و توطئه حزب جمهوری اسالمی

1

جنبش کارگری
سال نو و موج مبارزات کارگری

3

اعتصاب و کمکاری در مجتمع شیمیائی پارچین

3

اعتصاب در شرکت هوفمن

4

اعتصاب و اعتراض در مهمات سازی

4

پارس متال

4

پارس الکتریک

4

چیت تهران (بافکار)

4

از میان نامههای کارگران
نامهای از کارخانجات مهماتسازی

8

کارگر عزیز کارخانجات مهماتسازی!

8

اول اردیبهشت ،تداوم راه سرخ  16آذر

9

حماسه مبارزه ،مقاومت ،و شهادت بیژن جزنی و همرزمانش همیشه الهامبخش مبارزان راه 12
رهائی طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما خواهد بود.
در مراسم بزرگداشت  9رزمنده فدائی و مجاهد خلق شرکت کنیم!

13

از میان گزارشها :مردم چه میگویند ،مردم چه میخواهند؟

14

سابقه تاریخی خیانتهای حزب توده ()1

15

جنبش جهانی کارگری  -رهائیبخش
امپریالیسم آمریکا آماج مبارزات خلقهای جهان

17

عراق

17

آلمان :مصادره انقالبی ساختمانهای سرمایهداران توسط آلونکنشینها

17

(کارگران مهاجر)

17

تونس :تجارت نیروی کار

19

آفریقای جنوبی

19

هندوستان

19

فرانسه

19

ایتالیا

19

موزامبیک

19

کلمبیا

19

مصاحبهای با مادران فدائیان شهید  30فروردین

21
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22

رفقا و هواداران

آیتهللا خمینی :بعضی از اینها آن رفیق خودشان را شکنجه میکنند برای اینکه بگویند ما 23
دادیم!!!
تیرباران در مالء عام ،خشم مردم را برانگیخت

23

انقالبی دیگری در بندرعباس به شهادت رسید

23

گرامی باد خاطرۀ شهدای فروردین ماه

24

اعتصاب غذا و اعتراض زندانیان سیاسی

24

 1200میلیارد ریال سود تجار در سال 1359

24

روز اول ماه مه را با شکوه هرچه تمامتر برگزار کنیم!

24
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  2 ،106اردیبهشت 1360

لینک به فایل
عنوان

صفحه

اطالعیه دادستان کل انقالب (علی قدوسی) نمایشی از سیاست شالق و نانقندی رژیم

1

رژیم جمهوری اسالمی یکبار دیگر جنایت آفرید و خانههای زحمتکشان را با خاک یکسان کرد

1

جنبش کارگری
استخدام رسمی ،حق مسلم کارگران موقث "برق مرکز" است

3

تحصن کارکنان پاالیشگاه تهران و اتحاد قدرتمند آنها

3

از میان نامههای کارگران :نامه یک کارگر هوادار اهل مراغه

4

نمایندگان کارکنان شرکت نفت آزاد باید گردند

4

بزرگداشت هفت فدائی شهید در بهشت زهرا

5

گرامی باد خاطره  9رزمنده فدائی و مجاهد خلق

5

دربارۀ "کمیتۀ هماهنگی" و درک انحرافی از آن

6

الیحه قصاص ،گامی فراتر در سرکوب حقوق دمکراتیک زنان

8

سابقه تاریخی خیانتهای حزب توده ()2

9

جنبش جهانی کارگری  -رهائیبخش
السالوادور :تداوم مبارزه

10

انگلستان :شورش تهیدستان

10

فرانسه

10

امریکا

10

پرتوریا

10

دو روز تعطیل 40 ،ساعت کار در هفته ،حق مسلم کارگران است

11

نخستین حرکت اعتراضی تودهای علیه ریگان

15

بیکاری در آمریکا

15

پای صحبت دهقانان بروجرد

19

پاسخ به سئواالت

20

رهنمود به رفقای هوادار

22

پیام خانوادههای شهدای سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

23

دو افشاگری به نقل از :بامی استار نشریه هواداران سازمان در سیستان و بلوچستان

23

یکصد و یازدهمین سالگرد تولد لنین خجسته باد

24

خبرهائی از جنبش مقاومت خلق کرد

24

سعید سلطانپور شاعر و هنرمند انقالبی و آزاد باید گردد!

24
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  9 ،107اردیبهشت 1360

لینک به فایل
عنوان

صفحه

باز هم دربارۀ "مسئلۀ وحدت" :اتحاد – مبارزه

1

خجسته باد اول ماه مه روز همبستگی جهانی کارگران

1

بازداشت و زندانی کردن سعید سلطانپور را محکوم میکنیم.

1

جنبش کارگری
اعتصاب کارگران پارس واریکا برای بازگرداندن کارگران اخراجی

3

اعتصاب دو روزه کارگران جم

3

گرامی باد سالروز مبارزه دالورانه کارگران جهان چیت

4

از :اعالمیهها ،تراکتها و نشریات کارگران پیشرو

5

وزیر امور اقتصادی و دارائی میگوید" :گسترش روابط اقتصادی ایران و ترکیه طبعاء بر اساس 6
تقاهم سیاسی بین دو کشور باید انجام گیرد"
گرامی باد  12اردیبهشت روز معلم :بکوشیم روز معلم را به نقطه عطفی برای گسترش 7
مبارزه معلمان تبدیل کنیم!
8

سابقه تاریخی خیانتهای حزب توده ()3

بر آوارگان چه میگذرد؟ گزارشهایی از اردوگاههای آوارگان ،اردوگاه "شهرک هجرت" زیر کنترل 9
پلیسی!
جنبش جهانی کارگری – رهائیبخش
گواتماال

10

شیلی

11

السالوادور

11

فلسطین اشغالی

11

آلمان غربی

11

عملکرد بودجه  ،59چشمانداز بودجه  :60فقر برای زحمتکشان ،ثروت برای سرمایهداران

13

پاسخ به سئواالت

16

رفقا و هواداران سازمان!

17

مبارزات روستائیان ترکمن صحرا برای کشت شورائی زمینها

19

شیوههای جدید تروریسم

19

گرامی باد خاطره  1/5میلیون شهید ارامنه در ترکیه

19

شیوههای جدید تروریسم :انفجار نارنجک در بین تظاهرکنندگان را شدیدا محکوم میکنیم

20

خبرهائی از جنبش مقاومت خلق کرد

20

در درگیریهای قائمشهر ،چهار نفر شهید و گروهی مجروح شدند

20

دادستان و فرماندار قائمشهر در رأس چماقداران و فاالنژها ،به نیروهای سیاسی حمله
میکردند
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  16 ،108اردیبهشت 1360

لینک به فایل
عنوان

صفحه

روز اول ماه مه چگونه برگزار شد؟

1

هیئت بررسی شکنجه میگوید :باوجود آنکه  3620نفر از اعمال شکنجه نسبت به خود 1
شکایت کردهاند ولی در ایران شکنجه وجود ندارد!
کوششهائی که برای تقویت کمیتهها میشود چه رابطهای با بمبگذاریها دارد؟

1

قرارداد با "تالبوت" یک خیانت عظیم دیگر

1

اعتصاب کارگران پارس الکتریک برای دریافت سود ویژه

3

از میان نامههای کارگران :نامه یک رفیق کارگر از کارخانجات ایران فخر

3

از :اعالمیهها ،تراکتها و نشریات کارگران پیشرو

5

گزارشی از تشکیل شورای فرمایشی در روستای سلوش از توابع لنگرود

6

مصادره انقالبی زمین توسط دهقانان "هاشمآباد صمیره"

6

غارت تعاونی بازکیا گوراب توسط پاسداران

6

زندگی زحمتکشان اطراف سفیدرود در معرض خطر طغیان آب

6

سابقه تاریخی خیانتهای حزب توده ()4

7

مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی ادامه همان سیاست گذشته است

8

پاسخ به سئواالت

13

اخبار برگزاری روز اول ماه مه در شهرستانها

14

گزیدهای از :اعالمیههای شهرستانها
خرمآباد

15

آمل

15

بابلسر :انتشار "سی سی لیک" نشریه هواداران سازمان در بابلسر :لزوم کنترل صید توسط 15
شورای صیادان
"مبارزه ضدامپریالیستی" از حرف تا عمل

15

شیوههای مشترک سرمایهداران در سرکوب زحمتکشان

15

چاقو دستهاش را نمیبرد!

18

قطعنامه راهپیمائی روز اول ماه مه ( 11اردیبهشت)

19

گرامی باد خاطره رفیق شهید خسرو روزبه

20

تروریسم رژیم جمهوری اسالمی را محکوم میکنیم

20

پیام زندانیان سیاسی به مناسبت اول ماه مه

20
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  23 ،109اردیبهشت 1360

لینک به فایل
صفحه

عنوان

اوضاع سیاسی کنونی و تاکتیکهای حزب جمهوری اسالمی بمثابه قدرت مسلط در هیئت 1
حاکمه
انتخابات فرانسه تکرار بازیهای کهنه شدۀ بورژوازی

1

اجتماع کارگران اخراجی ایران ناسیونال در مقابل نخست وزیری

1

اعتراض سازمانهای مترقی و شخصیتهای جهانی به بازداشت سعید سلطانپور

1

اعتراض پیروزمندانه کارگران مینو

3

مبارزۀ کارکنان نفت فالت قاره (سیری والوان) بخاطر یک هفته کار یک هفته استراحت

3

تحصن در پاالیشگاه شیراز

3

از میان نامههای کارگران

4

حکومت نظامی و خانهگردی در شادگان

4

بررسی مختصری از جنبش کارگری در دو سال گذشته ()1

5

رسوائیهای مالی رژیم جمهوری اسالمی

7

الیحۀ بودجه  1360دروغ مصلحتآمیز

8

جنبش جهانی کارگری – رهائیبخش
مرگ بابیساندز تجلی عزم پوالدین خلق

9

نامهای از زندان انگلستان

9

کویت :اعتصاب پیروزمند نفتگران

9

اول ماه مه در کشورهای جهان

9

ترکیه و شیلی

9

بر آوارگان چه میگذرد؟ گزارشهایی از اردوگاههای آورگان

10

رنج ،بیماری و بیکاری در میان آوراگان بیداد میکند
قطع دست ،شیوه قرون وسطائی مبارزه با دزدی

11

السالوادور ،یونان ،گواتماال ،اسپانیا ،الجزایر

12

معنای بلوکه کردن حساب را هم فهمیدیم!

12

سابقه تاریخی خیانتهای حزب توده ()5

13

بزرگداشت روز کارگر در شهرستانها

14

آستارا ،مشهد ،مسجدسلیمان ،کرمانشاه ،بوکان
میخواهند زندهها را در بدر کنند تا برای مردهها خانه آخرت بسازند!

15

در درهشهر لرستان امام جمعه میدزدد ،آورارگان زندانی میشوند!

15

پاسخ به سئواالت :قدرت دوگانه

17

مردم چه میگویند ،مردم چه میخواهند؟ باید شهید داده باشید تا به شما خانه بدهیم

17

قسم حضرت عباس یا دم خروس

17

شعر :تقدیم به چریک شهید قهرمان خلق بابیساندز

19
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گرامی باد خاطره رفیق انشاهللا اسدیان معلم آگاه و انقالبی

20

اطالعیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران دربارۀ مذاکرات موفقیتآمیز نیروهای جنبش 20
مقاومت خلق کرد
کشتار کارگران بیکار سنندج

20

کارگر ساختمانی رفیق احمد برار پور قربانی دیگری از اردوگاه کار

20

بخشی از پیام زندانیان سیاسی قزل حصار بمناسبت اول ماه مه

20
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  30 ،110اردیبهشت 1360

لینک به فایل
صفحه

عنوان

نامۀ سرگشاده سازمان چریکهای فدائی خلق ایران خطاب به نمایندگان "مجلس شورای 1
اسالمی"!
عوامفریبی دادگاه تخلفات و جرائم زمان جنگ

1

درباره شعارهای اساسی جنبش ضدامپریالیستی – دموکراتیک خلقهای ایران ()1

1

رژیم جمهوری اسالمی :بکارگیری روشی کهنه در جهت پایمال کردن حقوق زندانیان 1
سیاسی
اعتراض به بازداشت سعید سلطانپور همچنان ادامه دارد

1

جنبش کارگری
تشدید خفقان و سرکوب در کارخانجات تبریز

3

تحصن کارگران مجتمع پتروشیمی در مقابل نخست وزیری

3

توطئه انجمن اسالمی پنها علیه نمایندگان شورا

3

از اعالمیهها ،تراکتها و نشریات کارگران پیشرو

5

اخباری از شوراهای کارخانهها

6

سرکوب دکهداران به بهانۀ انقالب فرهنگی

7

شهرداری همچنان در خدمت طبقات مرفه!

7

گلوله پاسخ خواستههای کارگران بندر امام خمینی

8

مفهوم مستضعف در قاموس جمهوری اسالمی!

8

این دکتر نیکروش است نه دکتر نیکپی

8

بر آوارگان چه میگذرد؟ گزارشهائی از اردوگاههای آوارگان

9

رامهرمز ،تبعیدگاه آوارگان
ایذه
امیدیه اهواز
جنبش جهانی کارگری  -رهائیبخش
ادامه محاکمۀ انقالبیون ترکیه باتهام کشتن مستشاران آمریکائی

10

ادامه اعتصاب قهرمانانه معدنچیان شیلی

10

راهپیمائی کارگران در هند

10

اعتصاب تکنسینهای پرواز در یونان

10

فاالنژها در همه جا مخالف بازگشائی دانشگاهها هستند

10

«هیوز» جانشین بابیساندز درگذشت

11

پاسخ به سئواالت :بحران اقتصادی و انقالب

13

اول ماه مه روز کیست؟

13

شباهت تصادفی!

14

حزبهللا کیست؟

14
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یاد شهدای جنگ سال گذشته در کردستان گرامی باد

18

تصحیح و پوزش

18

ترور محمدعلی ساکتی راننده تاکسی بدست پاسداران رژیم جمهوری اسالمی

20

گرامی باد خاطره شهدای اردیبهشت ماه

20

اخباری از جنبش مقاومت خلق کرد

20

پاسداران با رقص و پایکوبی بر اجساد شهدا وحشیگری خود را باثبات رساندند
اعتصاب غذای زندانیان سیاسی قزل حصار به نشانه همبستگی با خلق قهرمان ایرلند
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  6 ،111خرداد 1360

لینک به فایل
عنوان
گزارش هیئت بررسی شکنجه دروغپردازی دیگری از حزب جمهوری اسالمی
مقابله با آزادی بنام آزادی
تصویری از الیحۀ قصاص
هرگونه تضعیف جنبش مقاومت خلق کرد خیانت به انقالب است
بحث "آزاد" و جمهوری اسالمی!؟
توضیح
سعید سلطانپور همچنان در اسارت رژیم جمهوری اسالمی است
جنبش کارگری
اعتصاب در شرکت ماشینسازی
گزارشی از اعتصاب در کارخانجات پارس الکتریک
مبارزۀ کارگران کمپیدرو علیه "حق ویژه"
خبرهای کوتاه از گروه صنعتی کفش سازی بال
مبارزه کارگران کارخانۀ قندسازی پاسآباد برای تشکیل شورا
از میان نامههای کارگران :نامه یک کارگر شهرداری به روزنامه کار
دولت حامی مستضعفین! فقط حرف میزند
بررسی و تحلیلی از جنبش کارگری در دو سال گذشته (قمست دوم)
بر آوارگان چه میگذرد؟ گزارشهائی از اردوگاههای آوارگان
شادگان :اردوگاه بیکاری ،فقر ،بیماری ...و اعتراض
ماهیت واقعی "ملی کردن" تجارت خارجی
پاسخ به سئواالت :صف مستقل پرولتاریا
دستگیری هواداران سازمان در ترکیه
گزیدهای از میان نشریات شهرستانها
اخبار آذربایجان نشریه خبری – فرهنگی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران – آذربایجان:
حمایت هیئت هفت نفره از فئودالها و خانها – گرمی
بامئی استار نشریه هواداران سازمان در سیستان و بلوچستان:
کارگران با اتحاد خود به بخشی از خواستههایشان دست یافتند
روشهای خشونتبار پاسداران انزجار مادران زندانیان سیاسی و تودهها را برانگیخت
حمایت آیتهللا موسوی اردبیلی از سرمایهداران
بقیه جنبش کارگری :یورش پاسداران سرمایه به کارگران ساوالوکس ،منجر به زخمی شدن
دو کارگر شد
به استناد منابع امپریالیستی ایران سومین مشتری بزرگ انگلیس است
ضدحمله سرمایه تجاری
اولین قربانیان اعتراض به الیحۀ قصاص
هشدار مادران زندانیان سیاسی دربارۀ جان فرزندان دربند خود
وحدت بنیصدر و حزب جمهوری اسالمی در خلعسالح تودهها
گرامی باد خاطرۀ شهدای خردادماه
گرامی باد خاطره بنیانگداران سازمان مجاهدین خلق ،سعید محسن ،حنیفنژاد ،بدیعزادگان،
عسگریزاده و مشکینفام
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صفحه
1
1
1
1
1
2
2
3
3
3
3
3
4
4
5
9
10
12
12
13
13
13
13
14
15
15
19
19
19
20
20

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  13 ،112خرداد 1360

لینک به فایل
صفحه
عنوان
در سالگرد تعطیل دانشگاهها مبارزه برای بازگشائی دانشگاهی مردمی ،آزاد و شورائی را 1
گسترش دهیم
1
معامله ایدئولوژیک رویزیونیستها و الهیون پیرو خط امام
1
پیش از طوفان
1
 9خرداد  58چهارشنبه سیاه :روزی خونین در تاریخ خلق عرب خوزستان
3
از اعالمیهها ،تراکتها و نشریات کارگران پیشرو:
اراک ،اصفهان ،تهران ،تبریز ،قزوین ،سربندر ،چهار محال بختیاری
4
پاسخ به سئواالت
4
اجتماع کارگران نیروگاه برق رامین اهواز در مقابل نخست وزیری
6
نگاهی به  15خرداد 42
زحمتکشان مشهدی بار دیگر نشان دادند که :قدرت زحمتکشان تنها در اتحادشان نهفته 6
است
7
افشای اسناد مربوط به توطئه سرکوب سازمانها و گروههای سیاسی
مردم ایران الیحه قصاص را که تبلور دوران بربریت و توحش است به زبالهدان تاریخ خواهند 10
افکند
جنبش جهانی کارگری  -رهائیبخش
11
معدنچیان آمریکا گارد اعتصاب تشکیل دادند
11
السالوادور :سازش نه ،انقالب تا پیروزی
12
مردم چه میگویند ،مردم چه میخواهند؟
12
رهنمود هواداران سازمان در سیستان به معلمان و دانشآموزان مترقی
13
دولت باید وام بدون بهره در اختیار کشاورزان قرار دهد
13
موسی سلیم حاکم میانه متحد با زمینداران علیه دهقانان
13
همکاری پاسداران و مالکین در سرکوبی دهقانان
ویران کردن خانههای زحمتکشان تبریز ،گوشهای دیگر از اعمال ضدخلقی جمهوری اسالمی 14
14
اخراج معلمین فیروزکوه به اتهام داشتن "خط صمد"
15
مراسم چهلم "صنم قریشی" در بندر عباس به خون کشیده شد!
15
تصحیح و پوزش
16
وزارت کار :اجرای طبقهبندی مشاغل پس از تسخیر شوراها
17
شوراها و سیاست سرکوب رژیم جمهوری اسالمی
18
اعتراض کانون مستقل معلمان تهران به بازداشت سعید سلطانپور
19
سانترالیسم دمکراتیک
20
دعوای اصلی بر سر چیست؟
20
"حق ویژه" توطئهای دیگر علیه کارگران
20
شوشتر
20
توضیح
23
توضیح
24
 14خرداد ،سالروز اعالم جمهوری گیالن گرامی باد
24
نامه پدر رفیق شهید محمود صمدی
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  20 ،113خرداد 1360

لینک به فایل
عنوان

صفحه

شکست "رفراندم" اعالم نشده حزب جمهوری اسالمی

1

دو تاکتیک در برخورد با انقالب ایران

1

گرامی باد سالروز انقالب عمان

1

گرامی باد سالروز اعتصاب شکوهمند کارگران کورهپزخانههای تهران در خرداد 1338

1

اضافه نکردن حداقل دستمزد کارگرن افزایش سود سرمایهداران است

3

اوباشان رژیم جمهوری اسالمی مجمع عمومی نفتگران جنگزده شیراز را بخون کشیدند

4

از میان نامههای کارگران :نامه یک کارگر از زندان

4

فرمانداری لنگرود ،متحد محتکران ،علیه نوغانداران

4

جنبش جهانی کارگری  -رهائیبخش
لندن :راهپیمائی بیکاران و بحران روزافزون امپریالیستی

5

افریقای جنوبی :اعتصاب کارگران

5

فلسطین اشغالی :اعتصاب معلمین و پیشهوران

5

پاسخ به سئواالت دربارۀ "نامه سرگشاده به مجلس"

6

بررسی و تحلیلی از جنبش کارگری در سال گذشته (قسمت سوم)

7

 9خرداد  58جهارشنبه سیاه :روزی خونین در تاریخ خلق عرب خوزستان ()2

9

خودکفائی ضدامپریالیستی به سیاق دولت رجائی

10

در حاشیه بند "ج"

12

 14خرداد ،سالروز اعالم جمهوری گیالن گرامی باد ()2

13

گرامی باد سالروز انقالب عمان

18

در مقابل سیاست سرکوب و اختناق و محو کامل آزادی مطبوعات به مقابله برخیزیم

18

خبرهائی از جنبش مقاومت خلق کرد
 2ریوی ارتشی به کمین پیشمرگان فدائی افتادند

19

درسهائی که از بمباران زندان دولهتو باید آموخت

19

ندامتنامه خائنین

19

درگیریهای ساروقامیش

19

کشاورزان میگویند قسم حضرت عباس را باور کنیم یا دم خروس؟!

19

ترور یک معلم انقالبی در قروه

20

گلوله؛ پاسخ رژیم اسالمی به طالبین کار ،مسکن ،آزادی

20

فرماندهان ارتش :پرسنل انقالبی از ارتش اخراج!

20

شورای نگهبان :استخدام کارشناس (مستشار) خارجی آزاد!
اعتصاب غذای زندانیان سیاسی – انقالبی در رژیم حامی زندانیان ایرلند!
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  27 ،114خرداد 1360

لینک به فایل
عنوان

صفحه

یورش گستردۀ حزب جمهوری اسالمی ،و مبارزات تودهها

1

دو جنبه نتایج تحوالت اخیر

1

تظاهرات گسترده و خشونتبار علیه سرکوب و اختناق

1

آیا فقط امیرانتظام جاسوس بود؟

3

"میزان" نه رأی مردم بلکه رای آیتهللا خمینی است

3

پاسخ به سئواالت دربارۀ تشکیل جبهه

4

جنبش کارگری
توطئه مدیر کارخانه پوست و چرم لرستان برای اخراج کارگران مبارز

5

اخراج مدیرعامل کارخانه بیانگر قاطعیت کارگران سایپا

5

از میان نامههای کارگران :نامه یک کارگر به رجائی

5

از میان اعالمیهها ،تراکتها و نشریات کارگران پیشرو
اصفهان :تحصن بعد از پایان کار روزانه

6

قائمشهر ،تهران ،آبادان ،قزوین

6

بهزاد نبوی :چارۀ درد تودهها قراردادهای امپریالیستی است!

7

گرامی باد سالگرد انقالب عمان ()2

8

مردم چه میگویند ،مردم چه میخواهند؟

9

جبران کمبود برق با فشار آوردن بر زحمتکشان

9

حمایت کمیته ارومیه از زمینداران

9

گزارشی از هجوم چماقداران و فاالنژها به دکهداران

9

انتشار سیسیلیک

9

گزیدهای از اعالمیههای شهرستانها
درود :کارگر زحمتکش درودی در آتش سرمایه سوخت

10

نهاوند :جادههای خاکی نهاوند مسافرین و رانندگان زحمتکش را بستوه آورده است

10

محمودآباد :به مبارزه با سیاستهای سرکوبگرانۀ رژیم بپردازیم

10

شیراز ،مسجد سلیمان ،چهار محال بختیاری ،خرمآباد ،قزوین

10

جنبش جهانی کارگری  -رهائیبخش
آفریقای جنوبی :جشن استقالل دروغین در آفریقای جنوبی و مبارزات تودهها

11

گواتماال :قتل عام روستائیان

11

شیلی :پایان پیروزمندانه اعتصاب  10000کارگر معادن مس

11

السالوادور :سرکوب و رفرم دو روی یک سکه

11

باندهای سیاه رژیم جمهوری اسالمی

13

بمناسبت سالگرد تولد رفیق چهگوارا ( 16ژوئن  19 – 1928اکتبر )1968

15

جاودان باد خاطره رفیق چهگوارا

62

تهدید به اخراج سه کارمند هواشناسی بخاطر نداشتن روسری

16

هشدار به پرسنل شهربانی :در مقابل مبارزات تودهها قرار نگیرید!

18

خبرهائی از جنبش مقاومت خلق کرد :انتشار دومین شماره خبرنامه سازمان در بوکان

20

 29خرداد  ،1330روز خلع ید از امپریالیسم انگلستان

20

باز هم ترور یک انقالبی در زندان جمهوری اسالمی

20

حادثه زلزله گلباف کرمان هزاران زحمتکش میهنمان را بخاک و خون کشید.

20

رژیم جمهوری اسالمی ،آب را بروی زحمتکشان میبندد

20
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
فوقالعاده خبری شماره  28 ،1خرداد 1360

لینک به فایل
عنوان

صفحه

ایجاد بازداشتگاههای دستهجمعی در خدمت سرکوب مبارزات خلق

1

هشدار! به خلق قهرمان ایران

1

ضرورت نشریه خبری در شرایط حساس کنونی

1

اعالم راهپیمائی جبهۀ ملی و شگرد رژیم جمهوری اسالمی

1

هموطنان مبارز!

1

اعالم مواضع سازمانها و گروههای سیاسی

2

مذاکرات صلح دور از چشم خلق تکرار رسواتر جریان آزادی گروگانها

3

اعتراض به سیاست سرکوب و اختناق در شهرهای مختلف ایران

4

راهپیمائی ها و تظاهرات طرفداران آزادی در هفته گذشته ،در اکثر شهرها با خشونت،
تیراندازی و دستگیری مواجه شد.
در بجنورد سه نفر ،در رشت سه نفر – در املش دو نفر و در الهیجان نیز دو نفر در این
درگیریها به شهادت رسیدند.
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
فوقالعاده خبری شماره  ،2اول تیر 1360

لینک به فایل
عنوان

صفحه

کشتار وحشیانۀ خلق بدست پاسداران  17شهریور دیگری آفرید

1

کشتار وحشیانه کارگران شهرک البرز بدست پاسداران سرمایه

1

سعید سلطانپور و  22رزمنده خلق بدست جالدان رژیم جمهوری اسالمی به جوخه اعدام 1
سپرده شدند
1

هموطنان مبارز!
مواضع سازمانها ،گروههای سیاسی و شخصیتها
هشدار مجاهدین خلق ایران در رابطه با تهدید جان زندانیان انقالبی

2

"راه کارگر" :تحریم روزنامهها

2

با اتحاد خود موج جدید سرکوب و اختناق حزب جمهوری را درهم شکنیم!

2

اطالعیه کانونهای دمکراتیک در رابطه با تحریم مطبوعات دولتی

2

کدام قانون؟

2

اطالعیه کانون ابالغ اندیشههای شریعتی

2

نامه سرگشاده شیخ علی تهرانی به خمینی

2

اطالعیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران در رابطه با کشتار زندانیان انقالبی

3

گزارشهائی از شهرستانها

3

شیراز ،گیالن ،لنگرود ،اصفهان
4

گزارشی از شنبه خونین
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  3 ،115تیر 1360

لینک به فایل
عنوان

صفحه

پاسداران سرمایه ،راهپیمائی کارگران قهرمان «شهر صنعتی البرز» را بخون کشیدند

1

حول شعار "مرگ بر حزب جمهوری اسالمی ،زنده باد شوراهای انقالبی ،پیش بسوی 2
مجلس مؤسسان» متحد شویم!
قطع دست بخاطر یک کیسه برنج و نصیحت و تادیب برای جهانخواران و استثمارگران

4

سردشت

4

جنبش کارگری
مبارزۀ پیروزمند کارگران کارخانه سرامیک البرز

5

اعتصاب کارگران ارج ،جلوهای از مبارزهجوئی و همبستگی کارگران

5

اجتماع کارگران «پیساخت» در مقابل مجلس برای دریافت حقوق عقبمانده خود

5

اخباری از شرکت واحد

6

خواستهای کارگران شرکت واحد ...نقش شورا و انجمن اسالمی

6

مبارزات کاگران در مقابله با تعطیل مجتمع صنایع فوالد

6

از اعالمیهها ،تراکتها و نشریات کارگران پیشرو
7

نقل از پیشتاز ،نشریه کارگران پیشرو صنعت نفت:
پیرامون هشتمین اجالسیه سراسری شوراهای صنعت نفت؛ پنجم و ششم اردیبهشت در
شیراز
شوراهای صنعت نفت

7

نوع جدید مخالفت

7

بررسی و تحلیلی از جنبش کارگری در سال گذشته ()4

8

رهنمود به هوادران :فعالیت تبلیغی خود را شدت بخشید

10

جنبش جهانی کارگری  -رهائیبخش
پرو – لیما  22خرداد

11

تصرف یک شهر دیگر توسط انقالبیون السالوادور

11

نامیبیا 60/3/25

11

ترور سه فلسطینی در زندان

11

افزایش دستمزد متناسب با افزایش قیمتها حق مسلم کارگران است

12

بجای امپریالیسم ،نوچههای امپریالیسم!

13

گرامی باد سالروز اعتصاب خونین کارگران نساجی قائمشهر

13

عدالت به شیوه رژیم جمهوری اسالمی

13

 50میلیون تومان هزینه ایجاد زندانهای جدید!

14

از میان رفقایمان تنها رفیقی که در دوران قبل از مرگش لقب کبیر گرفت او بود

15

یورش جدید وزارت کار به شوراها تحت عنوان «قانونی کردن»

16

خبر کوتاه بود ،اعدامشان کردند

17
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درگیری پیشمرگان فدائی در مریوان با سرکوبگران خلق کرد

17

رفقا! هواداران!

18

اعدام جنایتکارانه فدائی خلق سعید سلطانپور

19

خبرهائی ازجنبش مقاومت خلق کرد

20

نیروهای سرکوبگر رژیم جمهوری اسالمی دست به سیاستهای تازهای جهت سرکوب خلق
کرد زدهاند اما در اولین حرکات خود با ضربههای سنگینی از جانب پیشمرگان و خلق قهرمان
کرد روبرو شدند
گرامی باد خاطرۀ مجاهد شهید «رضا رضائی»

20

یاد شهدای تیرماه گرامی باد

20

گرامی باد خاطره رفیق شهید دکتر اسماعیل نریمیسا

20
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
فوقالعاده خبری شماره  3 ،3تیر 1360

لینک به فایل
عنوان

صفحه

اعدام جنایتکارانه فدائی خلق سعید سلطانپور بدست دژخیمان رژیم جمهوری اسالمی

1

کشتار بدون محاکمه انقالبیون اوج درماندگی حاکمیت

1

رژیم جمهوری اسالمی از اجساد انقالبیون شهید هم وحشت دارد

3

مصاحبه رئیس دادگاههای انقالب اوج رسوائی رژیم جمهوری اسالمی را به نمایش گذارد

3

دستگیری و بازرسی خیابانی روش جدید ایجاد اختناق

3

اعدام انقالبیون به شیوههای غیرانسانی

3

شعر :خلق به تو سالم میکند سعید سلطانپور!

4
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
فوقالعاده خبری شماره  8 ،4تیر 1360

لینک به فایل
عنوان

صفحه

اعالم خطر :جان زندانیان سیاسی زندان اوین در خطر است!

1

انعکاس جنایات رژیم جمهوری اسالمی در سراسر جهان

1

قرارداد خرید اسلحه از آمریکا منعقد شد

1

مواضع سازمانهای انقالبی
فرزندان انقالبی خلق را در زندانها میکشند

2

مواضع گروهها و شخصیتها :آخرین بیانیه بنیصدر

3

اعالمیه کارگران پیشرو تولیدارو در رابطه با شهادت یک کارگر انقالبی بخاطر پخش اعالمیه

3

دستگیری دو کارگر شهرک اکباتان

3

شکنجهگران اوین را بشناسیم

3

اعدام انقالبی دو مزدور در کردستان

4

تهدیدات دادستان انقالب قادر نخواهد بود کادر درمانی بیمارستانها را از وظیفه انسانی و 4
مردمیشان بازدارد
اخبار و گزارشهای تهران و شهرستانها

4

احداث گورستان مخصوص برای «ملحدین» و «کافران»!!

4

خبر کوتاه بود ،اعدامشان کردند
خبرهائی ازجنبش مقاومت خلق کرد
نیروهای سرکوبگر رژیم جمهوری اسالمی دست به سیاستهای تازهای جهت سرکوب خلق
کرد زدهاند اما در اولین حرکات خود با ضربههای سنگینی از جانب پیشمرگان و خلق قهرمان
کرد روبرو شدند
درگیری پیشمرگان فدائی در مریوان با سرکوبگران خلق کرد
اعدام جنایتکارانۀ فدائی خلق سعید سلطانپور
اعدام جنایتکارانه فدائی خلق سعید سلطانپور بدست دژخیمان رژیم جمهوری اسالمی
کشتار وحشیانه کارگران شهرک البرز ادامه سیاستهای سرکوبگرانه رژیم جمهوری اسالمی
زحمتکشان ایران! علیه رژیم اختناق و سرکوب بپا خیزید
الیحه قصاص سند رسوائی رژیم جمهوری اسالمی
به مبارزه علیه اختناق و سرکوب برخیزیم
روزنامههای دولتی و وابسته به حزب جمهوری اسالمی را تحریم کنیم
حول شعار "مرگ بر حزب جمهوری اسالمی ،زنده باد شوراهای انقالبی ،پیش بسوی
تشکیل مجلس مؤسسان" متحد شویم!
افشای اسناد مربوط به توطئه سرکوب سازمانها و گروههای سیاسی

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
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شماره  10 ،116تیر 1360

لینک به فایل
عنوان

صفحه

مصاحبۀ الجوردی و گیالنی چهرۀ کریه جمهوری اسالمی را به نمایش گذاشت!

1

بحران در حال رسیدن است

1

بودجه سال  :60گامهای بلند به سوی امپریالیسم

1

به مناسبت قیام ژوئن  1848پرولتاریای پاریس :درسهایی از انقالب  1848فرانسه

1

پرتاب بمب بسوی دکهداران زحمتکش به نقل از خبرنامه شماره  8گیالن

4

جنبش کارگری
تعویض مدیرعامل لیبرال در کارخانه کمپیدرو

5

اخراج کارگران همچنان ادامه دارد

5

اخباری از خبرنامۀ صنایع دفاع

5

از میان نامههای کارگران

6

دستگیری کارگران شیالت به "اتهام" ایجاد شورا

6

دربارۀ اخراج کارگران و ضرورت مقابله و مقاومت در برابر آن

7

پنجه در پنجه "شیطان بزرگ" یا دست در دست امپریالیسم

8

هشدار به اعضاء و هواداران "اکثریت" جناح راست

9

دروغ باید بزرگ باشد ،اما نه به این بزرگی!!

9

ضرورت مقابله با باندهای سیاه

10

تهاجم مجدد جمهوری اسالمی به زحمتکشان "کاخک"

12

گردهمائی معلمان بروجرد

12

اعتراض مادران زحمتکش به اخراج فرزندان خود

12

کودتای  28مرداد سیلی اسالم بود یا سیلی آمریکا؟

12

از میان اعالمیهها ،و نشریات شهرستانها
تهاجم مزدوران رژیم به بساطها و نمایشگاههای نیروهای انقالبی در مشهد

13

اخراج دستهجمعی  238تن از کارگران شرکت مانا

13

درود بر شهدای  22خرداد "املش"

13

خروش شماره 1

13

باز هم تخریب خانههای زحمتکشان

13

اطالعیه امور مالی سازمان

14

افریقای جنوبی

15

سودان

15

مراکش

15

ترکیه

15

پیام سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به مناسبت  8تیر

16

هشدار به سربازان  ،همافران  ،درجهداران  ،افسران

17

انتشار خبرنامه هواداران سازمان در خراسان

17

احیای اسطوره بورژوازی ملی و ضدامپریالیست!

19
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زحمتکشان ایران! علیه رژیم اختناق و سرکوب بپا خیزید

19

حاکم شرع تهران محمدی گیالنی ثناگوی شاه جنایتکار

20

یاد رفقا ،منصور فرساد و مهدی پهلوان شهدای جنگ ،گرامی باد

20

اطالعیه جمعی از کارکنان شرکت مخابرات

20

دیروز :خدمت به ارتش شاهنشاهی

20

امروز :خدمت به جمهوری اسالمی
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  17 ،117تیر 1360

لینک به فایل
عنوان

صفحه

چون کوه استوار و چون پوالد مقاوم و سرسخت باشیم

1

تحریم انتخابات ریاست جمهوری

1

بودجه  :60گامهای بلند بسوی امپریالیسم ،جمهوری اسالمی نگهبان «ارثیههای ننگین»

1

جنبش کارگری
حمله مزدوران جمهوری اسالمی به کارکنان پاالیشگاه تهران

3

تعطیل و اخراج کارگران صنایع فوالد اهواز تالش برای ادامه کار فوالدکروپ آلمان

3

اخباری از انجمنهای اسالمی کارخانهها

3

از :اعالمیهها ،تراکتها و نشریات کارگران یشرو

5

گچساران ،قزوین ،نفت ،ساری
چماقداری شاهنشاهی و چماقداری جمهوری اسالمی

5

تالش رژیم ایجاد جو خفقان در مناطق مختلف

6

اعالمیه اتحاد ملی زنان در رابطه با شرایط اخیر

6

حمله به خانواده زندانیان در جلو زندان اوین

6

پاسداران ،دختری را از اتاق عمل برای اعدام بردند

6

دستگیریهای وسیع در سنقر کلیائی

8

خمینی چه گفت ،خمینی چه کرد؟ آیتهللا خمینی ،وعدۀ آزادی ،حکومت اختناق

9

دهقانان زحمتکش ترکمن صحرا قاطعانه از کشت و برداشت شورائی دفاع میکنند

10

جنبش جهانی کارگری  -رهائیبخش
آلمان :حمله پلیس فاشیستی آلمان به زاغهنشینان

11

عراق :توسط مبارزان کرد عراقی  5آلمانی به گروگان گرفته شدند

11

السالوادور :یک تصویر از دهها و صدها نمونه جنایت و وحشیگری رژیم حامی سرمایهداران

11

علیه خلق و فرزندان انقالبی آن
ترکیه :اعدام فاشیستی  2انقالبی کمونیست در ترکیه و تقاضای اعدام برای رهبر اتحادیه 11
انقالبی کارگران
مراکش :عقبنشینی توطئهگرانه سلطان حسن

11

گزارشی از تظاهرات ضدامپریالیستی اول ماه مه در واشنگتن

12

شعر :با یاد فدائی شهید ،سعید سلطانپور ،شاعر و هنرمند انقالبی

14

انتخابات میاندورهای مجلس نموداری از سلب اعتماد تودهها از نهادهای حاکمیت

16

اعدام رفقا محسن فاضل و سعید سلطانپور لکه ننگی دیگر بر دامان رژیم جمهوری اسالمی

16
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  24 ،118تیر 1360

لینک به فایل
عنوان

صفحه

جمهوری اسالمی و انتخابات ریاست جمهوری

1

رکود سیاسی یا افت موقتی

1

تودهها در انتخابات مجلس بیاعتبار شرکت نخواهند کرد

1

عقبنشینی موقت کارگران تعرض گستردۀ آنها را در پی خواهد داشت

1

خطاب به تمام رفقا و هواداران سازمان

1

خلقهای رزمنده ایران برعلیه استقرار دیکتاتوری بپا خیزید

3

همدان

3

گزارشی از مقاومت روستائیان کلدگرمحله بابل در مقابل تهاجم پاسدارارن سرمایه

4

برگزاری مراسم سخنرانی امام جمعه بابل و فرمانده چماقداران با شکست مفتحضانهای 4
مواجه شد
شهادت معلم فدائی بدست مزدوران رژیم در ارومیه

4

ایرلند

4

اخبار کوتاه کارگری :سرکوب تودهها

5

انتخابات را تحریم کنید

5

 23تیر سالروز اعتصاب نفتگران را گرامی داریم و اپورتونیسم حزب توده را افشا کنیم

6

با تصویب طرح الحاق دادگاههای انقالب به دادگستری قصابخانههای جمهوری اسالمی 8
شکل قانونی و همیشگی مییابند
پیرامون یازدهمین اجالسیه شورای سراسری صنعت نفت

9

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ ()2

10

وعدۀ انحالل ساواک ،دعوت مردم به ساواکی شدن
رجائی مهرهای جهت پیشبرد سیاستهای ضدخلقی حزب جمهوری اسالمی

11

انتخابات ریاست جمهوری را تحریم کنیم

12

علیه دستگیری و اعدام انقالبیون بپا خیزید!

12

آوارگان جنگی تحت کنترل شدید پلیسی و زندگی مشقتبار بصورت اسرای جنگی 13
درآمدهاند
لغو امتحانات بخاطر بزرگداشت شهدا

13

پاسخ به سئواالت :مجلس مؤسسان چیست؟

14

کارگران با اتحاد و همبستگی خود رژیم را به عقبنشینی وادار کنید

14

جنبش جهانی کارگری – رهائیبخش
انگلستان" :مردم" یا کله طاسها و ولگردان

17

افریقای جنوبی

17

ایرلند :تداوم مبارزه

17

اطالعیه امور مالی سازمان

18
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خشونت و ضرب و شتم نسبت به خانوادههای زندانیان سیاسی

18

پیام پیشمرگان سازمان از کردستان خونین بمناسبت شهادت رفیق سعید سلطانپور

19

 30هزار تومان و یا یک پاسدار زنده در مقابل جسد بیجان یک شهید خلق!

19

فاجعه سینما رکس آبادان در مهاباد تکرار شد

19

خبرهایی از جنبش مقاومت خلق کرد

20

 7شهید از یک خانواده در رژیم جمهوری اسالمی

20

جنایت پاسداران سرمایه در مشهد

20

خبرهای کوتاه از شهرستانها

20
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  31 ،119تیر 1360

لینک به فایل
صفحه

عنوان

قیام  30تیر تجربهای پیروزمندانه از اتحاد عمل نیروهای خلق در مبارزه علیه ارتجاع و 1
امپریالیسم
انتخابات بسبک "رستاخیزی"

1

موضعگیریهای شوروی در قبال انقالب ایران ،نقض آشکار اصول انترناسیونالیسم پرولتری

1

دربارۀ مجلس مؤسسان

1

جنبش کارگری
اخباری از صنعت نفت

3

مبارزه کارگران برق واگنها علیه سیاستهای انجمن اسالمی

3

اخبار کوتاه کارگری

3

تنفر و خشم زحمتکشان در برابر اعدامهای رژیم!

4

بررسی و تحلیلی از جنبش کارگری در سال گذشته

5

رژیم جمهوری اسالمی :دیکتاتوری ارتجاعی یا دموکراسی انقالبی؟!

7

اعدامهای اخیر رژیم ددمنش جمهوری اسالمی ،روی بیدادگاههای فاشیستهای هیتلری و 8
صهیونیستها را سفید کرده است
اعدام و ترور انقالبیون در بابل

9

افشاگری پرسنل انقالبی ارتش در میاندوآب

9

یک دهقان زحمتکش در حمزهکالی بابل توسط پاسداران به شهادت رسید

9

اعدام جنایتکارانه حسن خوشقامت کارگر مبارز ذوب آهن را محکوم میکنیم!

9

جنبش جهانی
نیکاراگوئه :ساندنیست ،انترناسیونالیست

10

آرژانتین :آرژانتین زنده است سانچو زنده است

10

انگلستان :بپا ،بپا ،زحمتکشان

10

آلمان غربی :خانهگردی

10

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ ( )3وعدۀ آزادی زنان ...تثبیت و تشدید ستم دوگانه بر 12
آنان
نه تنها آسمان اوین ،که آسمان ایران را غرق ستاره خواهیم کرد!

13

"کسر  600تومان از حقوق خدمتگذارارن آموزش و پرورش" گامی دیگر در جهت دشمنی با 13
زحمتکشان
دادستانی نقده عالوه بر زمینهای یک زمیندار ،چهل هکتار هم به او جایزه داد!

13

کودتای بیدردسر :یادداشتهای تاریخی ()1

15

نامه جامعه حقوق بشر در اعتراض به کشتار اخیر و پاسخ وزارت خارجه به آن

17

نازشصت ریگان به رژیم جمهوری اسالمی بخاطر اعدامهای انقالبیون ایران

17

اطالعیه امور مالی سازمان

18
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چند خبر از زنجان

18

تصحیح و پوزش

18

دربارۀ مجلس مؤسسان

19

خراب کردن آلونکها و جمعآوری دکهها و ...جلوه دیگری از سیاست سرکوب رژیم ضدخلقی

20

گرامی باد یاد رفیق یحیی رحیمی

20

بار دیگر رژیم فاشیستی اسرائیل ،اردوگاههای خلق قهرمان فلسطین را بمباران کرد

20

نماز جمعه اجباری

20
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  7 ،120مرداد 1360

لینک به فایل
عنوان

صفحه

نتایج انتخابات و پیآمدهای آن

1

الیحۀ احزاب در کنار رژیم جمهوری اسالمی به بایگانی تاریخ سپرده خوهد شد

1

رژیم جمهوری اسالمی دیکتاتوری ارتجاعی یا دموکراسی انقالبی ()2

1

شرایط نوین ،سازماندهی نوین

1

توطئههای صهیونیستها ،امپریالیستها و ارتجاع عرب در نابودی جنبش فلسطین محکوم 1
به شکست است
کارگران چه میگویند؟

3

از :اعالمیهها و تراکتها و نشریات کارگران پیشرو

5

خشم و کینه اهالی لنگرود از اعدام سه انقالبی

6

کشتار و سرکوب انقالبیون نشانۀ دیگری از دشمنی رژیم با زحمتکشان!

8

جنبش جهانی کارگری – رهائیبخش
گواتماال

9

السالوادور 13 :ایالت از  14ایالت السالوادور صحنه نبردهای انقالبی است

9

از سازمان چریکهای فدائی خلق ایران خطاب به خلقهای قهرمان سراسر جهان و 10
سازمانهای انقالبی و دموکراتیک
اطالعیه امور مالی سازمان

12

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ ( )4تشدید ستم دوگانه "بر اقلیتهای مذهبی"

13

حمایت از ایرلند فریبی دیگر

14

رژیم جمهوری اسالمی :گامی در جهت احیاء پیمان سنتو

14

توضیح

16

خرید اسلحه از اسرائیل

16

پیشمرگان فدائی و دموکرات پایگاه رژیم را درهم کوبیدند

16

جنایات رژیم جمهوری اسالمی روی جنایات شاه را سفید کرد!

19

یاد شهدای مرداد ماه گرامی باد

20

یورش به تجمع خانوادههای زندانیان سیاسی جلو زندان اوین!

20

یاد رفیق فدائی بهمن راستخدیو گرامی باد

20
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  14 ،121مرداد 1360

لینک به فایل
عنوان

صفحه

سیاست رجائی تشدید فقر و فالکت است

1

چگونه میتوان انقالب را به جلو سوق داد؟

1

زلزله کرمان و عوامفریبیهای رژیم جمهوری اسالمی

1

با همۀ نیرو و با استفاده از تمام امکانات به دفاع از رزمندگان اسیر در دست دژخیمان 1
برخیزیم
پرولتاریا و آزادیهای دموکراتیک

1

مزدوران رژیم در جهرم ،یک فدائی را ترور کردند

3

اعدام ناجوانمردانۀ انقالبیون ،نشانه وحشت و زبونی حزب حاکم

3

جنبش کارگری
مبارزۀ پیروزمندانه کارکنان شرکت نفت فالت قارۀ ایران

3

کارخانۀ مکانیک

3

بمبگذاری در معابر عمومی کار خود رژیم است

4

رژیم جمهوری اسالمی حتی از اجساد بیجان انقالبیون هم وحشت دارد

4

دو شعر از :سعید سلطانپور

6

نامه یک هوادار سازمان :گزارشی از برگزاری انتخابات فرمایشی دوم مرداد در پادگان بروجرد

6

یادداشتهای تاریخی :کودتای بی دردسر ()2

8

دربارۀ مجلس مؤسسان

9

جنبش جهانی کارگری – رهائیبخش
ایرلند جنوبی :تظاهرات مردم ایرلند جنوبی بحمایت ارتش جمهوریخواه ایرلند ،نقاب از چهرۀ 13
مزورانۀ دولت ایرلند جنوبی برداشت
کلمبیا :مبارزات انقالبیون کلمبیا اوج تازهای مییابد

13

اطالعیه امور مالی سازمان

14

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد ( )5از دانشگاه «ناجی مملکت» تا دانشجوی «مزدور 15
اجانب»
رژیم جمهوری اسالمی به خادمین خود هم رحم نمیکند

16

مردم مبارز شیراز! آوارگان قهرمان!

16

گزارشی از مبارزات درخشان دانشجویان انقالبی ایرانی مقیم کشورهای دیگر

17

درگیری مردم با پاسداران و فاالنژها در بیباالن

18

نامه یکی از هواداران :چه کسانی مصدر امورند؟

18

شهادت دختر  6ساله در مهاباد

18

قتل عام  22نفر از مردم بیگناه ماین بالغ و گوی آغاج

18

پارهای از حقوق زندانیان سیاسی که قوانین و مقررات رژیم مقرر داشته است

18

گزیدهای از :اعالمیههای شهرستانها

19
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قاطعانه و با تمام توان خویش به مبارزه علیه سرکوب حزب جمهوری اسالمی برخیزیم

19

سرزمین فلسطین با شعار آزاد نمیشود (در حاشیه روز قدس)

19

حمله به زندان قصر بابل بدنبال اعدام انقالبیون

19

خبرهائی از جنبش مقاومت خلق کرد

20

 پیشمرگان فدائی طی عملیاتی در شهر مهاباد تعدادی از مزدوران را کشته و تعدادی رازخمی کردند
 محاصرۀ مدارس در مهابادگرامی باد خاطرۀ مجاهد شهید محمدرضا سعادتی

20

گزارشی از جلو زندان دیزلآباد کرمانشاه

20
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  21 ،122مرداد 1360

لینک به فایل
عنوان

صفحه

هموطنان مبارز! یکپارچه به دفاع از رزمندگان دربند برخیزیم

1

سازماندهی جوخههای رزمی و عملیات رزمی

1

حذف بهره کاله شرعی دیگر

1

کاهش بودجه رفاهی ،افزایش بودجه نظامی اوج مبارزات کارگری در آمریکا

1

بازداشت خانواده شهدا

1

جنبش کارگری
پاالیشگاه اصفهان

5

پاالیشگاه تهران

5

شرکت واحد

5

در ستایش انقالبی ،برتولت برشت

6

اطالعیه امور مالی سازمان

6

آزادیهای دموکراتیک و پرولتاریا ( )2دموکراسی و دیکتاتوری

7

رژیم جمهوری اسالمی ،دیکتاتوری ارتجاعی یا دموکراسی انقالبی ()3

8

نگاهی به گزارشهای انتخابات ریاست جمهوری

9

مردم چه میگویند؟ مردم چه میخواهند؟

12

در ستایش کار غیرقانونی ،برتولت برشت

13

رژیم برای سال تحصیلی آینده "خوابهای طالئی" دیده است

14

امام جمعه مرتجع شیراز را بهتر بشناسیم

14

جنبش جهانی :همبستگی بینالمللی با خلق السالوادور ،کارگران بارانداز کلیه بنادر آمریکا 15
از حمل اسلحه به السالوادور جلوگیری کردند
باز هم اکثریتیهای جناح راست شهید دروغین آفریدند

19

گرامی باد خاطره فدایی شهید اکبر حقبیان

19

کارگری در اثر انفجار کپسول گاز در کارخانجات نیروی دریایی بوشهر کشته شد

19

بار دیگر جالد ،دو فدائی ز بر خلق ربود

20

رفیق شهید قدرتهللا (مجید) شاهینسخن
رفیق شهید فرزاد صیامی
به مناسبت چهلمین روز شهادت فدائی خلق سعید سلطانپور پیشمرگان فدائی طی 20
عملیاتی در مهاباد ،بیش از  10نفر از مزدوران را کشته و یک پاسدار را دستگیر و چندین نفر
را زخمی نمودند
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  28 ،123مرداد 1360

لینک به فایل
عنوان

صفحه

رفقای کارگر اراده کنید ،بپا خیزید!

1

از این امامزاده هم معجزهای ساخته نیست

1

آیتهللا خمینی و رویای شاهانهای بنام ساواک  36میلیونی

1

"ارگان" سازمانی و نقش آن ،مبارزات خود را حول ارگان سازمان نشریه «کار» سازمان دهیم

1

اخباری از راه آهن

3

جنبش کارگری
وقتش که رسید نشانشان خواهیم داد

3

تحریم انتخابات فرمایشی شورا مشت محکمی بر دهان مزدوران انجمن اسالمی

3

تثبیت مادۀ  33قانون کار

4

در ستایش دیالکتیک ،برتولت برشت

4

یادداشتهای تاریخی :مقدمات کودتای  28مرداد ()1

6

مردم چه میگویند؟ مردم چه میخواهند؟

8

جنبش جهانی کارگری – رهائیبخش

9

آمریکا :اعتصاب یکپارچه کارکنان کنترل پروازهای آمریکا و سیاست تهدید و ارعاب دولت
میلیتاریستی ریگان موج همبستگی عظیم بینالمللی زحمتکشان را برانگیخت
ارتجاع فرهنگی ترکتازی میکند

10

مشروطیت مشروعه و جمهوری اسالمی

10

پرسنل شهربانی به روی مردم شلیک نمیکنند

10

صالحیت "نمایندگی" نمایندۀ انزلی

11

با تصویب مجلس ،مقررات ضدانسانی و ارتجاعی قصاص و حدود ،رسما در دادگاهها بمورد 11
اجرا گذشاته شد.
خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ ( )7وعده الغأ قراردادهای امپریالیستی یا ابقأ 13
قراردادهای امپریالیستی
رژیم ضدانقالبی حتی نمیتواند وجود بعضی آثار ظاهری انقالب را تحمل کند!

14

پرولتاریا و آزادیهای دموکراتیک ( )3دمکراسی و دیکتاتوری در جوامع سرمایهداری وابسته

15

در حاشیه نطق خمینی در تاریخ  19مردادماه

15

با کمکهای مالی خود سازمان را یاری رسانید

16

سانترالیسم دمکراتیک

17

شعری از سعید سلطانپور

19

قسمتی از پیام کانون نویسندگان ایران به هنرمندان و اهل قلم

19

بخشی از اعالمیه کانون نویسندگان ایران خطاب به مردم قهرمان ایران

19

بمباندازی کمیتهچیها بسوی مامورین شهربانی

20

گزارشی از زندان اوین

20
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20

دریافت پول تیر نهایت بیشرمی و وقاحت رژیم

ارقام سخن میگویند :بررسی آماری نتایج انتخابات ریاست جمهوری در تهران سند دیگری 20
بر رسوائی انتخابات و تحریم قطعی تودهها
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  4 ،124شهریور 1360

لینک به فایل
عنوان

صفحه

ارزیابی وضعیت کنونی

1

هموطنان مبارز علیه فشارها ،ظلم و بیدادگریهای رژیم مقاومت کنیم!

1

انقالب ویتنام و مجلس مؤسسان

1

کارگران از انقالب میآموزند

1

مبارزات پیروزمند کارگران موقت راه آهن

3

ضوابط جدید پرداخت پاداش به کارگران گامی در جهت تشدید استثمار

5

کارگران قهرمان "واشر" با اتحاد و یکپارچگی ،شورای واقعی خود را تشکیل دادند

6

اخراج کارگران مبارز ،ننگی بر پیشانی رژیم جمهوری اسالمی

6

انجمنهای اسالمی ساواک جدید کارخانهها

6

بار دیگرکارگری قربانی منافع سرمایهداران شد

6

مردم چه میگویند؟ مردم چه میخواهند؟

6

پرولتاریا و آزادیهای دموکراتیک ( )4پرولتاریا و آزادی سیاسی

7

جنبش جهانی کارگری – رهائیبخش
ایرلند :مرگ نهمین و دهمین مبارز ایرلندی بحران سیاسی ایرلند را تشدید کرده است

9

فلسطین :طرحهای رنگارنگ برای "حل مسئله فلسطین" جز توطئههائی برای بزنجیر 9
کشیدن فلسطینیها نیست
یادداشتهای تاریخی :مقدمات کودتای  28مرداد ()2

10

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ سراب رفاه اقتصادی تشدید فقر ،فالکت و بیخانمانی

12

انتشار کار به زبانهای فرانسه و انگلیسی

14

قانون اراضی شهری نوشداروی بعد از مرگ سهراب

15

با کمکهای مالی خود سازمان را یاری رسانید

16

نتیجۀ کنفرانس اخیر اوپک پیروزی برای آرامکو شکست برای همه

17

پتک است خون من ،در دست کارگر – داس است خون من در دست برزگر

19

تبریز
بندر عباس
ارومیه
بندر خمینی

20

شادگان

20

خلق قهرمان لیبی در برابر تجاوزات امپریالیسم آمریکا قاطعانه خواهد ایستاد

20

بازپس گرفتن خانههای آوارگان جنگ

20

ترور ناجوانمردانه رفیق فدائی داریوش شفائیان

20

هموطنان مبارز!

20

رفقا ،هواداران!

20
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  11 ،125شهریور 1360

لینک به فایل
عنوان

صفحه

هفدهم شهریور ،حماسه دالوریهای خلق و نمایش زبونی ارتجاع

1

رفرم یا تغییرات اساسی؟

1

هاشمی رفسنجانی :انقالب کار آمریکاست و سرکوب آن مبارزه با آمریکا!

1

شهردار نیکروش فرزند خلف نیکپی

1

نقش و اهمیت ،اعتصابات اقتصادی و سیاسی طبقه کارگر

3

پرولتاریا و آزادیهای دموکراتیک ( )5مبارزات دموکراتیک کارگران

6

مقایسهای از جمالت صهیونیستها در بیتالمقدس و جنایات رژیم جمهوری اسالمی در ایران

6

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ وعده عدم شرکت روحانیون در حاکمیت برقراری حکومت 7
آخوندی
جنبش جهانی کارگری – رهائیبخش
در مقابل اوجگیری نوین جنبش کارگری دولت هند سیاست سرکوب عریان را پیش گرفته 8
است!
سرکوب جنبش کارگری در پاکستان روی دیگر سکه سیاست نظامیگری پاکستان در منطقه!

8

تولید بمب نوترونی یکی دیگر از اقدامات جنایتکارارنه امپریالیسم آمریکا!

8

کودتای شیلی :شکست دولت بورژوا – رفرمیست آلنده در همزیستی با ارتش ضدخلقی

9

بخشنامه استانداری آذربایجان شرقی نشانه اوج وحشت رژیم از نیروهای انقالبی

10

"ارگان" سازمانی و نقش آن ( )2مبارزات خود را حول ارگان سازمان – نشریه کار – سازمان 11
دهیم
هفدهم شهریور ،حماسه دالوریهای خلق و نمایش زبونی ارتجاع

13

کمکهای مالی دریافت شده

14

خروش ،نشریه هواداران سازمان چریکهای فدائی خلق ایران – شیراز

16
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  18 ،126شهریور 1360

لینک به فایل
عنوان

صفحه

برنامه دولت باصطالح مکتبی سرکوب ،سرکوب و باز هم سرکوب

1

رژیم جمهوری اسالمی به کجا میرود؟

1

اهداف پشت پرده حملۀ دولت نژادپرست آفریقای جنوبی به آنگوال و توطئههای امپریالیستی 1
در رابطه با :جنبش استقاللطلبانه خلق نامیبیا
نمایش مضحکی بنام مصاحبه تلویزیونی

1

کرمانشاه

2

نمونهای از تضاد باالئیها درون کارخانه

3

اخبار کوتاهی از شرکت واحد

3

اعدام  6کارگر انقالبی

3

 3خبر از اسکوئیب

4

اعتصاب پیروزمند کارگران فیلور

4

جند خبر از تولیدارو

4

کارگر انقالبی تولیدارو بدست پاسداران سرمایه ترور شد.
وزارت نفت

4

پرولتاریا و آزادیهای دمکراتیک ( )6پرولتاریا و متحدانش

5

مقاومت روستائیان در برابر زورگوئیهای رژیم

5

"ارگان" سازمانی و نقش آن ( )3مبارزات خود را حول ارگان سازمان – نشریه کار – سازمان 6
دهیم
مردم چه میگویند؟ مردم چه میخواهند؟

6

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (قسمت آخر) خمینی از "رهبر" تودهها تا جالد تودهها

7

مذهب در خدمت منافع طبقاتی

8

ورشکستگی سیاست خارجی رژیم جمهوری اسالمی

8

یادداشتهای تاریخی ( )3مقدمات کودتای  28مرداد

10

اعدام و محرومیت از تحصیل دانشآموزان بجرم مبارزه با امپریالیسم

13

با کمکهای مالی خود سازمان را یاری رسانید

14

کردستان گویاترین شاهد درماندگی رژیم و قدرت تودهها

16

سازماندهی باندهای سیاه بجای تسلیح تودهها

16

اعتراض رانندگان تاکسی

16

هموطنان مبارز!

17

اعدام شدگان مردادماه بدست جالدان جمهوری اسالمی  265نفر بود

18

گرامی باد خاطره رفیق شهید جمیل اکبری

20

گرامی باد خاطره رفیق شهید گودرز همدانی

20

من در تمام عمرم اینچنین شادی را احساس نکرده بودم چرا که در راه خلق جان باختن بهتر
از بهترین آرزوهاست ،مهدی یوسفی
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  25 ،127شهریور 1360

لینک به فایل
عنوان

صفحه

اعتراض کارگران مبارز صنعت نفت علیه اقدامات ضدگارگری رژیم جمهوری اسالمی

1

یک ارزیابی مجدد از مسئله جنگ

1

دربارۀ تاکتیکهای نوین

1

رهنمود به هواداران :پیک انقالب باشید و خود را برای نبرد قطعی آماده کنید ،انقالب دوباره 1
اوج میگیرد
نفتگران قهرمان زیر بار بخشنامه ارتجاعی وزیر جدید نفت نخواهند رفت

3

کارخانۀ بایر

3

پرولتاریا و آزادیهای دمکراتیک ( )7وظایف پرولتاریا در قبال متحدان خود

8

گزارشی از شکنجه وحشیانه دژخیمان رژیم جمهوری اسالمی

8

ابهر

9

پتک است خون من در دست کارگر ،داس است خون من در دست برزگر

9

شهیدی از قائمشهر

9

گزارشی از زندان اوین

9

در مدارس چه باید کرد؟

10

ثبات متکی به قهر اوج بیثباتی است

12

یادداشتهای تاریخی :مقدمات کودتای  28مرداد ()3

13

طنزهای سیاه دیکتاتور!

14

نقل از :خروش شماره  5نشریه هواداران سازمان چریکهای فدائی خلق – شیراز

15

حیله جدید رژیم جهت کنترل جنگزدگان
در سیاهچالهای رژیم چه میگذرد؟
حهرم
کمکهای مالی دریافت شده

16

دیکتاتورها به یک شیوه میاندیشند!

16

اخبار شهرستانها

17

خبرنامه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران – بوکان

19

در هجوم وحشیانه سرکوبگران رفیق مسعود جعفرپور پس از دستگیری به شهادت رسید
متن وصیتنامه رفیق مسعود جعفرپور
مریوان
سنندج
مهاباد
19

مردم چه میگویند؟ مردم چه میخواهند؟

عملیات پیشمرگان فدائی بمناسبت سالگرد شهادت رفیق فدائی کاک قاسم معروفی و 20
همرزمانش
تیراندازی به سوی خانواده زندانیان سیاسی مهاباد

20

در سقز چه میگذرد؟

20
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  ،128اول مهر 1360

لینک به فایل
عنوان

صفحه

پیام سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به دانشآموزان سراسر ایران

1

بازسازی و گسترش بیشرمانه ساواک – اهداف آن ،وظایف ما

1

آیا رژیمهای ضدخلقی چون رژیم خمینی ،سادات و پینوشه با انتخابات قالبی و نمایشی 1
میتوانند به حکومت خود مشروعیت بدهند؟!
بحران اقتصادی ،رشد قاچاق و قاطعیت خلخالی!

1

پیام "پیشگام" بمناسبت آغاز سال تحصیلی

3

گرامی باد خاطرۀ رفیق نادره نوری

4

تجار مکتبی برای ادامه چپاول خلق به حزب جمهوری اسالمی باج میدهند

4

پرولتاریا و آزادیهای دموکراتیک ( )8لیبرالها و دموکراسی

5

تقلیدی ناشیانه از شگردهای کثیف ساواک ،بحثی پیرامون شوهای تلویزیونی رژیم

7

جنبش جهانی کارگری – رهائیبخش

9

اعتالی جنبش رهائیبخش خلقهای آمریکای مرکزی و توطئههای امپریالیسم آمریکا
نیکاراگوئه از بند رسته
السالوادور :در راه پیروزی
یک ارزیابی کوتاه از ذهنیت حاکم بر تودهها ،مردادماه 1360

10

ارگان سازمانی و نقش آن ( )4مبارزات خود را حول ارگان سازمان – نشریه کار – سازمان 13
دهیم
15

اخبار شهرستانها
آمل :گزارشی از یک حرکت اعتراضی
رامسر :جنایات پاسداران سرمایه روی جنایات صهیونیستها را سفید کرد
رامسر :تجلیل از شهدای خلق
گیالن
صید آزاد حق مسلم صیادان است

16

با کمکهای مالی خود سازمان را یاری رسانید

18

کارگران مبارز کارخانۀ آزمایش زیر بار شورای فرمایشی نمیروند

18

شعر :به یاد معلم انقالبی رفیق صمد بهرنگی

19

نامه یک رفیق از زندان

19

اعتصاب غذای دانشجویان انقالبی ایرانی مقیم سوئد در اعتراض به کشتارهای اخیر

19

گزارشی از شکنجهگاه اوین

20

بازداشت شکرهللا پاکنژاد را محکوم میکنیم

20

گرامی باد خاطرۀ فدائی شهید رفیق قاسم سیدباقری

20

87

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  8 ،129مهر 1360

لینک به فایل
عنوان

صفحه

«هفته جنگ» ،هفتۀ شکست سیاستهای فریبکارانه رژیم

1

شناخت موانع موجود بر سر راه ایجاد قدرت واقعی و راه مقابله با آن موانع

1

انقالب و نیروهای نظامی

1

در محله چه باید کرد؟

1

تهدیدات خمینی نشانه ترس اوست

1

قانون بازسازی نیروی انسانی :ساطوری برای قلع و قمع کارمندان مترقی و انقالبی

3

جالد خون میریزد خلق بپا میخیزد

5

شعر :برای رفقای کارگر

6

جنبش جهانی کارگری – رهائیبخش

7

اعتالی جنبش رهائیبخش خلقهای آمریکای مرکزی و توطئههای امپریالیسم آمریکا ()2
گواتماال :اعتالی جنگ رهائیبخش
هندوراس :ژاندارم منطقه
با کمکهای مالی خود سازمان را یاری رسانید

8

یک ارزیابی کوتاه از ذهنیت حاکم بر تودهها ( ،)2مردادماه 1360

9

اخبار شهرستانها

10

خرمآباد
زنجان
قسمتی از اعالمیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران شاخه بروجرد در رابطه با شهادت 7
رزمنده خلق  2فدائی خلق و  7مجاد خلق
همدان :مردم چه میگویند؟
گزارشی از جو کنگاور
شل و بریتیش پترولیوم مشتریهای کوچک رژیم جمهوری اسالمی

11

نقل از خروش

11

خبری از پتروشیمی
جاسوسی یا کارآموزی!!؟
فرار از ورشکستگی به بهای خانهخرابی دهقانان

15

یاد پیشگام شهید بیژن مجنون گرامی باد

20

شعر :بیاد پیشگام شهید بیژن مجنون

20

گرامی باد خاطرۀ شهدای مهرماه

20
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  15 ،130مهر 1360

لینک به فایل
صفحه

عنوان

علیرغم اخراجها ،دستگیریها ،بازجوئیها و اعمال فشارها مدارس بسان بشگه باروتی آماده 1
انفجار است
بکوشیم با تمام توان مبارزات و اعتراضات تودهای را سازماندهی کنیم

1

نیروهای مسلح و انقالب ( )1شهربانی

1

اعدامهای دستهجمعی انقالبیون رژیم را از بحران کنونی نجات نخواهد داد

1

در سالروز آغاز جنگ ارتجاعی نبرد علیه حکومت را گسترش دهیم

2

جنبش کارگری

3

 ورود کارکنان کشور وابسته کره جنوبی به شیراز خیانت جدید رژیم ،قسمتی از اعالمیهکارگران پیشرو صنعت نفت جنوب – پاالیشگاه آبادان
 اعتصاب یکپارچه و شکوهمند کارگران استارالیتارگان سازمان و نقش آن ( )5مبارزات خود را حول ارگان سازمان – نشریه کار – سازمان 4
دهیم.
یادداشتهای تاریخی :تحقق کودتا :از  19اسفند تا  28مرداد

6

دانشجویان دانشگاهها و مدارس عالی هم به جنگ احضار شدند

7

مانورهای دیپلماتیک رژیم جمهوری اسالمی

13

شورای نگهبان حافظ و نگهبان منافع مالکان و سرمایهدارن

15

حمله وحشیانه حزباللهیها به خانواده شهدا

16

بار دیگر یک رزمنده زیر شکنجه مزدوران رژیم جمهوری اسالمی بشهادت رسید

16

آستارا

16

با کمکهای مالی خود سازمان را یاری رسانید

16

اخبار نواحی آموزش و پرورش

17

 ناحیه ( 11منطقه  11جدید) منطقه 9 مدرسه محمود میثمی منطقه ()7 مدرسه ارشاد (نظام مانی شماره یک سابق) هفتگل مسجد سلیمان دبیرستان آموزش مدرسه مهر ایرانکارگران و کارمندان زحمتکش!

17

بپا خیزیم و سال تحصیلی جدید را به سال مبارزه بر علیه رژیم ضدخلقی حاکم تبدیل کنیم!

17

بیش از  600اعدام در یکماه

19

پیام کانون مستقل معلمان تهران به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید

20

زندگی و مرگ چهگوارا الهامبخش انقالبیون جهان

20

خبری از نیروی هوایی

20
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  22 ،131مهر 1360

لینک به فایل
عنوان

صفحه

نامه سرگشاده به سازمان مجاهدین خلق ایران

1

جهت آزادی زندانیان سیاسی ،این فرزندان قهرمان خلق بپا خیزیم

1

اتحاد پنهانی رژیم جمهوری اسالمی و "سیا" در سرکوب خلق کرد

1

با مبارزه متحد خود از اخراج و تصفیه وسیع معلمین جلوگیری کنیم

2

زنده باد انقالب پرو (بخش دوم)

5

"خیرات جنگ" از کیسه تودهها

8

مرگ سادات و اعتالء جنبش تودهآی در مصر

9

کودتاچیان ضدامپریالیست!

10

توضیح و پوزش

10

ریاست جدید شهربانی و تغییرات متعاقب آن

11

خطاب به رفقای پخشکننده اعالمیهها و نشریات سازمان

12

گزارش از ع – ع

12

یادداشتهای تاریخی :تحقق کودتا از  9اسفند ماه تا  28مرداد ()2

13

مردم چه میگویند؟ مردم چه میخواهند؟

15

با کمکهای مالی خود سازمان را یاری رسانید

16

اخبار شهرستانها:

17

ابهر
روستای کالکرمحله بابل
تبریز
قائمشهر
زنجان
18

همدان
سنندج
کرمانشاه
نهاوند :چه کند با دل چون آتش ما ،آتش تیر

18

اعدام انقالبی یک مزدور رژیم در پاسخ به اعدام جنایتکارانه رفیق فدایی جواد کاشی

18

پتک است خون من...

19

پیشگام شهید بهنام رهبر

19

اتحاد پنهانی..

19

رفیق شهید بهمن رهبر

20

پتک است خون من در دست کارگر ،داس است خون من در دست برزگر

20

گرامی باد خاطره معلم مبارز رفیق محمدرضا فریدی

20

پاسداران رژیم باز هم جنایتی دیگر در کردستان آفریدند

20
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  29 ،132مهر 1360

لینک به فایل
عنوان

صفحه

نامه خمینی به مجلس :انعکاس تضادهای درون حاکمیت

1

وضعیت کنونی و ضرورت وحدت نیروهای انقالبی

1

"انتخابات فرمایشی"

1

در یک درگیری مسلحانه؛ فدائی کبیر ،رفیق سیامک اسدیان (اسکندر) به شهادت رسید!

1

گزارشی از جنبش کارگری

3

یورش کسترده رژیم به کردستان ادامه سیاستهای ضدخلقی رژیم جمهوری اسالمی

5

درباره علل ،نتایج و درسهائی که میتوان از یورش اخیر گرفت
چرا خمینی دروغ میگوید؟

8

یورش به انقالب ،تقویت و تحکیم پایگاههای امپریالیسم

9

با کمکهای مالی خود سازمان را یاری رسانید

10

مردم چه میگویند؟ مردم چه میخواهند؟

12

تقلیدی ناشیانه از شگردهای ساواک ،بحثی پیرامون شوهای تلویزیونی (قسمت دوم)

13

گزارشی از مبارزات دانشجویان انقالبی ایرانی در خارج از کشور

14

سوئد
آلمان (برلین غربی)
فرانسه
بیش از  600اعدام در یکماه

17

"مراکز خدمات روستائی" اجرای طرحهای آمریکا بدست رژیم جمهوری اسالمی

20

گزارشی از راهپیمائی اول ماه مهر در مناطق جنگزده

21

گرامی باد خاطره پیشگام شهید رفیق علیرضا پناهی

22

نامهای از هواداران سازمان :به رفقای سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

22

یاد کارگر پیشرو رفیق حسین محمدی گرامی باد

23

گرامی باد خاطره فدائی شهید رفیق ناصر فتوتی

23

گرامی باد خاطره فدائی شهید رفیق حمیدرضا ماهیگیر

23

گزارشی از زندان اوین

24

اخباری از جنبش مقاومت خلق کرد

24

فدائی شهید رفیق عبدالرضا غفوری

24

فدائی شهید رفیق علیرضا شاهبابایی

24
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  6 ،133آبان 1360

لینک به فایل
عنوان

صفحه

درخواست عفو بینالمللی برای بازدید از ایران و واکنشهای وقیحانه و احمقانه رژیم

1

تشدید تضادهای درونی هیئت حاکمه

1

نیروهای مسلح و انقالب ( )2نیروی هوائی

1

توهم نسبت به رژیم کنونی بیش از پیش در بین نیروهای انقالبی در سطح جهان فرو میریزد

1

جنبش کارگری

3

بررسی جنبش کارگری در شرایط فعلی :مروری بر حرکت اخیر کارکنان صنعت نفت
زنده باد انقالب پرو (بخش سوم)

5

فاجعه سینما رکس دوباره تکرار شد

9

انحطاط فرهنگی؛ مشگل ترافیک و زنانه مردانه کردن اتوبوسها!

11

پرولتاریا و آزادیهای دمکراتیک "قسمت آخر"

12

با جاسوسان و مزدوران رژیم جمهوری اسالمی به مبارزه برخیزیم

14

هاشمی رفسنجانی :ما چپگرا نیستیم ،سرمایهداری را حفظ میکنیم

15

کمکهای مالی دریافت شده

16

مراغه

16

کارخانه سرمسازی دن باکستر

16

اخبار جنبش

17

مقابله کارکنان پاالیشگاه اصفهان با بخشنامه ارتجاعی وزارت نفت
تهران
18

اخبار جنبش
ابهر
ابهر – روستای چالچق
بروجرد
بزرگداشت شهدای خلق در بروجرد

19

اخبار جنبش
چگونگی اشغال بوکان بدست جالدان رژیم جمهوری اسالمی
مردم قهرمان لرستان!
راهپیمائی مردم درود برای تجلیل از شهدای فدائی و مجاهد
خرمآباد
"پاکسازی کردستان" یا قتلعام خلق کرد؟

20

خبری از نیروی هوائی

20

شهدای آبانماه

20

رفیق شهید فدائی خلق عزیزمحمد رحیمی

20

توضیح و پوزش

20
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
ویژهنامه  13مهر روز شهادت فدائی کبیر رفیق اسکندر 6 ،آبان 1360

لینک به فایل
عنوان

صفحه

فدائی کبیر رفیق اسکندر (سیامک اسدیان) بشهادت رسید

1

شهادت ستاره فروزان انقالب ،رفیق مبارز سیامک اسدیان ،شعله انقالب را افروختهتر و 3
نابودی بساط ظلم و جور رژیم ضدمردمی جمهوری اسالمی را نوید میدهد
نقش رفیق شهید اسکندر در موضعگیری نیروها در لرستان بعد از انشعاب

4

خاطره یک پیشمرگ فدایی از رفیق اسکندر

4

چگونگی تدفیق و مراسم بزرگداشت رفیق اسکندر (سیامک) در روستای زادگاهش

5

گزارش درگیری و شهادت رفقا

5

فدائی شهید مسعود بریری

6

فدائی شهید علیرضا صفری

6
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  13 ،134آبان 1360

لینک به فایل
عنوان

صفحه

اختالفات درونی هیئت حاکمه را به میان تودهها ببریم

1

بحران اقتصادی و دروغپردازیهای حاکمیت

1

تجربه جهانی امپریالیسم ،سرکوب در مقابل رشد مبارزه طبقاتی

1

اخبار کارگری

3

در اهتزاز باد پرچم ظفرنمون انقالب سوسیالیستی اکتبر

4

گرامی باد  13آبان روز خونین دانشآموز

5

خلق به نیروی الیزالش اتکاء دارد

6

چه نیروهائی در کردستان شمالی علیه خلق کرد متحد شدهاند

6

تجربه یک شکست :شکست کودتای گامبیا ،شکست تاکتیک نفوذ از باال

7

فرانسه – گزارشی از مبارزات دانشجویان انقالبی ایرانی در فرانسه

7

وضعیت کنونی و تاکتیکهای ما

9

مردم چه میگویند؟ مردم چه میخواهند؟

16

انتخابات ،تجربیات تودهها و رهنمودی جهت تبلیغ

17

پای صحبت مادر شهید اسکندر "سیامک"

18

کمکهای مالی دریافت شده

18

رژیم به نوکران خود هم رحم نمیکند

20

اخبار مدارس

21

شعری از رفقای دانشآموز مشهد

21

اخبار

22

اخبار

23

قابل توجه رفقای هوادار در گیالن

23

گرامی باد خاطره فدائی خلق رفیق محمود بابائی

24

گرامی باد خاطره فدائی خلق رفیق حسن جاللی نائینی

24

گرامی باد خاطره فدائی خلق رفیق لقمان مدائن

24
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  20 ،135آبان 1360

لینک به فایل
عنوان

صفحه

نتایج گردهمائی اخیر اوپک و روسائی وزیر نفت

1

چرا پالتفرم انقالبی؟

1

موسوی اردبیلی به جنایات رژیمشان اعتراف میکند! اما مذبوحانه تالش میکند آنرا توجیه کند

1

عملکرد بنیاد جنگزدگان از زبان خودشان! یک سند رسواکننده از اینهمه جار و جنجال درباره 1
"کمک"! رژیم به جنگزدگان!!
اخبار مدارس

3

گزارشهای روستائی

5

شکست مفتضحانه رژیم در مقابل مقاومت شالیکاران
روستای کهریز
خمیرکالیه
کنجه
الیحه "سازمان بازرسی کل کشور" تکلمهآی بر "قانون بازسازی" در اعمال فشار به 6
کارمندان
7

چنبش جهانی کارگری – رهائیبخش
زنده باد انقالب پرو (بخش چهارم)
به پیش! پیروزی از آن خلق است!

8

وضعیت کنونی و تاکتیکهای ما ( )2چرا تاکتیکهای تعرضی

9

مردم چه میگویند؟ مردم چه میخواهند؟

16

دروغ ،دروغ و باز هم دروغ

16

اخبار مدارس

17

اخبار تهران

17

کمکهای مالی دریافت شده

18

افشای روزنامههای جیرهخوار رژیم

18

تصحیح و پوزش

18
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  27 ،136آبان 1360

لینک به فایل
عنوان

صفحه

رژیم ایران آرزوی گسترش روابط با پاکستان کرد

1

ناشیگریهای دیپلماتیک

1

اعتراف به ورشکستگی امپریالیسم

1

در چهلمین روز شهادت رفیق شهید اسکندر صدها تن از فرزندان خلق قهرمان لرستان 1
دستگیر شدند
خلقهای قهرمان ،زحمتکشان مبارز ،بپا خیزید ،قانون خود را بنا کنید

2

جنبش کارگری

3

تهران
کارخانه ساکا
کارخانه صنایع فلز واقع در جاده کرج ،تعداد کارگر  1200نفر (در دو کارخانه) (وابسته به
سازمان گسترش)
قزوین
ارومیه
گزارشهای روستائی

4

مردم چه میگویند؟ مردم چه میخواهند؟

5

وضعیت کنونی و تاکتیکهای ما ( )3درباره وظائف و تاکتیکهای ما

7

رفقا ،هواداران!

12

اخبار مدارس

13

"نمایش عزاداری در زندان اوین"

14

گرامی باد خاطره فدائی خلق رفیق شهید هوشنگ احمدی

15

کمکهای مالی دریافت شده

15

بیالن جنایات جوخههای اعدام رژیم خمینی

16

اخبار شهرستانها

18

دشمنی رژیم با کارگران

19

نفی شکنجه بوسیله شکنجه

20

گرامی باد خاطره فدائی خلق رفیق شهید پرویز عندلیبیان

20

گرامی باد خاطره فدائی خلق رفیق شهید غالمحسین زینیرندنژاد

20

گرامی باد خاطره فدائی خلق رفیق شهید اصغر جزایری

20
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  4 ،137آذر 1360

لینک به فایل
عنوان
طرح ایران برای مسئله افغانستان از هر جهت با شکست کامل روبرو شده است!
رفسنجانی "گام به گام" به دنبال بازرگان
در حاشیه سیاست خارجی رژیم
اخبار کردستان
دانشآموزان قهرمان سنندج باز هم حماسه آفریدند
جنبش کارگری
پاالیشگاه تهران
پاالیشگاه تبریز
بندر لنگه
جنبش کارگری
شیراز
میتینگ هواداران سازمان در پاریس
مردم چه میگویند؟ مردم چه میخواهند؟
ارزیابی ذهنیات حاکم بر تودهها شهریور و مهر 1360
شعری از یک رفیق کارگر :زندانبان
تقلیدی ناشیانه از شگردهای ساواک (قسمت سوم) آیا ما با امپریالیسم همسو هستیم؟
چهره واقعی و جنایتکارانه رژیم عریانتر میشود!
علیه جنایات بیشمار رژیم خونآشام جمهوری اسالمی
ارگان سازمانی نقش و وظایف آن (قسمت  )6مبارزات خود را حول ارگان سازمان – نشریه
کار – سازمان دهیم
اخبار مدارس
اخبار مدارس
کمکهای مالی دریافت شده
اخبار شهرستانها
 تهران ،شرکت واحد ،طرح زنانه و مردانه کردن اتوبوسها با مقاومت مردم با شکستمواجه شد.
 قزوین ،همدان ،زنجان یورش پاسداران مزدور به مردم زحمتکش ابیوردی – به نقل از خروش شماره 8 اعدام انقالبیون در کازرون  -به نقل از خروش شماره 8 اهواز ،دزفول ،سربندراخبار شهرستانها
 رابطه با امریکا را میخواهیم چه کنیم پس چرا از امریکا آمبوالنس میخرد؟ فالحیه (شادگان) ماهشهر ،لرستان – بروجردگرامی باد خاطره فدائی خلق رفیق شهید عبدالرضا غفوری
گرامی باد خاطره فدائی خلق رفیق شهید کامران علوی
گرامی باد خاطره شهدای سازمان چریکهای فدائی خلق ایران آذرماه
گرامی باد خاطره فدائی خلق رفیق شهید عبدهللا یزدانی
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صفحه
1
1
1
1
3

4
4
8
9
10
11
12
12
13
16
17
17
18

19

20
20
20
20

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  11 ،138آذر 1360

لینک به فایل
عنوان

صفحه

رژیم در چنگال بحران

1

مبارزات و اعتراضات تودهها را سازماندهی کنیم

1

ارزیابی ذهنیات حاکم بر تودهها شهریور و مهرماه 1360

1

بازتاب وقایع مهم شهریور و مهرماه در ذهنیات تودهها (بخش )2
هممیهنان مبارز

1

جنبش کارگری

3

مبارزات یکپارچه و شکوهمند کارگران استارالیت
4

جنبش کارگری
اخباری از شوراها
صنعتی البرز
کارخانجات مهماتسازی
کارخانجات شیمیائی پارچین
مینو
مینو خرمدره
ضرورت جدائی دین از سیاست

5

جنبش جهانی کارگری – رهائیبخش

7

زنده باد انقالب پرو (قسمت پنجم)
8

گزارشی از مناطق جنگزده و بررسی روحیات تودهها

ارگان سازمانی نقش و وظایف آن ،مبارزات خود را حول ارگان سازمان – نشریه کار – 12
سازمان دهیم ،گزارشدهی (بخش دوم)
مردم چه میگویند؟ مردم چه میخواهند؟

14

قابل توجه رفقا و هواداران سازمان در خارج از کشور

14

آواره کردن زحمتکشان گودهای جنوب تهران ،تداوم طرح ضدخلقی شاه

15

تاکتیکهای کهنه شده رژیم

16

اخبار شهرستانها

17

پخش اعالمیه در پادگان
کرج ،کرمانشاه
18

اخبار شهرستانها
اسالمآباد غرب ،ارومیه ،اهواز ،سربندر ،فالحیه (شادگان) ،شوشتر ،ماهشهر ،رودسر

19

اخبار شهرستانها
رودسر
گزارشی از اختالفات حجتیهایها و خمینیچیها در قاسمآباد (کالچای)
فومن (بازار جمعه) ،خرم آباد ،بروجرد

20

گزارشی از زندان اوین
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بنقل از خروش ،نشریه هواداران سازمان چریکهای فدائی خلق ایران – شیراز

20

بار دیگر جالد ،دو فدائی ز بر خلق ربود
گرامی باد خاطره فدائی خلق رفیق شهید زهرا بیدشهری

20

گرامی باد خاطره فدائی خلق رفیق شهید اسماعیل بیدشهری

20

گرامی باد خاطره فدائی خلق رفیق شهید سعید رهبری

20
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  18 ،139آذر 1360

لینک به فایل
عنوان

صفحه

خمینی با تمام توان ،در جهت پاسداری از سرمایه

1

دموکراسی پیگیر پرولتری و ناپیگیری دموکراسی خردهبورژوائی

1

سیاستهای اختناقی رژیم نشانه ترس اوست

1

جنبش کارگری

3

از تجارب مبارزاتی بیاموزیم! مبارزات دلیرانه کارگران شوفاژکار
4

جنبش کارگری
 مینو خرمدره باز هم اخراج – به نقل از خروش – نشریه هواداران سازمان چریکهای فدائی خلق ایران –شیراز (شماره )9
ضرورت جدائی دین از سیاست

5

جنبش جهانی کارگری – رهائیبخش

7

زنده باد انقالب پرو (قسمت ششم)
در توزیع هرچه وسیعتر آثار سازمانی بکوشیم!

8

گزارشهای روستائی

9

 گزارشی از جریان تشکیل شورای فرمایشی در روستای خدیران (کناره مرداب انزلی) رودسر ،املشبا ارائه ایدهها و پیشنهادات خود بخش تبلیغی نشریه کار را یاری رسانید!

9

اخبار مدارس

10

ارگان سازمانی ،نقش و وظایف آن ( )8مبارزات خود را حول ارگان سازمان – نشریه کار – 11
سازمان دهیم
چرا رهبران جناح راست اکثریت هوادارنشان را از اوضاع بینالمللی بیخبر نگهمیدارند

11

مردم چه میگویند؟ مردم چه میخواهند؟

12

بار دیگر جالد دو فدایی ز بر خلق ربود

12

نمونهای از جنایات رژیم

16

مبارزات و مقاومت تودهها را سازمان دهیم  -بررسی اشکال مقاومت و مبارزه تودهها -

17

جنبش کارگری

18

کارخانه بایر ،کفش ملی ،شهذر (صنعتی البرز) ،کارخانه فرنخ (صنعتی البرز
19

اخبار شهرستانها
مرودشت – به نقل از خروش – نشریه هواداران سازمان چریکهای فدائی خلق ایران – شیراز
– شماره 9
بوشهر ،خرمدره ،سنندج

اعمال فشار فرهنگی و اجتماعی به اقلیتهای مذهبی ،خشم آنان را به مرحله انفجار 20
رسانده است
اگر مسلسلی بر دوش داشتم

20

پاکستان ،کراچی

20
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  2 ،140دی 1360

لینک به فایل
عنوان

صفحه

نخستین کنگره سازمان چریکهای فدائی خلق ایران برگزار شد

1

در حاشیه مصاحبه دادستان باصطالح انقالب

1

انقالب شعله میکشد

1

ارزیابی ذهنیات حاکم بر تودهها – شهریور ،مهرماه ( 60قسمت سوم)

1

جنبش کارگری

3

پیام شرکتکنندگان در اولین کنگره سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به رفقای جبهه خلق 4
برای آزادی فلسطین
پیام شرکتکنندگان در اولین کنگره سازمان چریکهای فدائی خلق به خانوادههای شهدای 4
بخون خفته خلق و خانواده انقالبیون زندانی
پیام شرکتکنندگان در اولین کنگره سازمان چریکهای فدائی خلق به انقالبیون اسیر

4

ارگان سازمانی ،نقش و وظایف آن (قسمت آخر) مبارزات خود را حول ارگان سازمان – 5
نشریه کار – سازمان دهیم
گزارشی از وضعیت برخی از مناطق جنگزده

9

گزارشهای روستائی

10

روستای احمدآباد ،کرند غرب
اخبار مدارس

13

اخبار

13

کمکهای مالی دریافت شده

14

باز هم دربارۀ مسأله ارضی و هیئت حاکمه

15

اخبار

16

برای مقابله با سیاستهای ضد کارگری رژیم کمیتههای مخفی چاپخانهها را بوجود آورید

16

رقم اعدامهای انقالبیون که توسط رژیم جنایتکار اعدام شده ،ظرف  5ماه گذشته از مرز دو 17
هزار گذشت
اخبار

19

تشتت درون جبهه ضدانقالب حاکم به نقل از خروش شماره 8

19

گرامی باد خاطره رفیق شهید مجتبی احمدزاده

19

زندانی سیاسی به همت تودهها آزاد باید گردد

20

گرامی باد خاطره فدائی خلق رفیق شهید خسرو مبارکی

20

گرامی باد خاطره فدائی خلق رفیق شهید مهدی خانزاده

20

گرامی باد خاطره فدائی خلق رفیق شهید شهسوار شفیعی (دکتر شفیعی)

20
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  9 ،141دی 1360

لینک به فایل
عنوان

صفحه

اعدامهای مخفیانه انقالبیون در سیاهچالهای جالدان رژیم

1

بحران رفرمیسم

1

دانشگاه سنگر آزادی است در جهت ایجاد دانشگاهی مردمی ،آزاد و شورائی مبارزه کنیم.

1

سال نو میالدی را به هممیهنان زحمتکش و مبارز مسیحی تبریک میگوئیم

1

اخطار هاشمی رفسنجانی عجز رژیم را در مقابل بحران بنمایش مینهد

1

قعطنامه در مورد وحدت با جناح چپ

3

قطعنامه درباره وضعیت کنونی ،وظایف و تاکتیکهای ما

3

قطعنامه پیرامون خط و مشی گذشته سازمان

3

قطعنامه در مورد اعضای مستعفی

4

قطعنامه درباره "شورای ملی مقاومت"

4

قطعنامه پیرامون شیوۀ پیشبرد مبارزه ایدئولوژیک علنی

4

تصحیح و پوزش

4

پیام شرکتکنندگان در اولین کنگره سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به رفقای جنبش 5
چپ انقالبی شیلی (میر)
پیام شرکتکنندگان در اولین کنگره سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به رفقای هوادار 5
سازمان در خارج از کشور
پیام شرکت کنندگان در اولین کنگره سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به رفقای کمیته 5
تدارکات و رفقائی که در محل این کنگره برای برگزاری آن فعالیت کردند
لهستان در معرض یک آزمون تاریخی

6

بازرسی کل کشور تقلیدی از بازرسی شاهنشاهی

6

آوارگان جنگ را سازمان دهیم

7

اخبار مدارس

9

کمکهای مالی دریافت شده

12

مردم چه میگویند؟ مردم چه میخواهند؟

12

اخبار

15

گزارشی تکاندهنده از جنایات رژیم در زندان اوین

16

گرامی باد خاطره شهدای سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

16

مبارزات دانشجویان انقالبی ایرانی در خارج از کشور

16

معامله با امپریالیستها زیر شعارهای ضدامپریالیستی

16
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  16 ،142دی 1360

لینک به فایل
صفحه

عنوان

اجرای قانون "شرایط انتخاب قضات دادگستری" معنیاش خانهنشین کردن تمام قضات و 1
وکالی دادگستری و کلیه حقوقدانان ایران است
رژیم جمهوری اسالمی در بنبست خاتمۀ جنگ

1

رفسنجانی :مهر جمهوری اسالمی در دل سرمایهداران نشسته است!

1

چنبش کارگری

3

قطعنامه درباره مرحله انقالب و روش سیاسی پرولتاریا در انقالب دمکراتیک

5

قطعنامه دربارۀ روش برخورد به احزاب و سازمانها و گروههای سیاسی

5

با کمکهای مالی خود سازمان را یاری رسانید

6

توضیح هیئت تحریریه پیرامون بند  1و  2قطعنامه درباره مرحله انقالب و روش سیاسی 7
پرولتاریا در انقالب دمکراتیک
9

جنبش جهانی کارگری – رهائیبخش
زنده باد انقالب پرو ()7

پیام شرکتکنندگان در اولین کنگره سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به رفقای رزمنده و 10
قهرمان السالوادور
پیام نخستین کنگره سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به هواداران سازمان

10

ضرورت جدائی دین از سیاست ()3

11

گزارشی از بازیهای ورزشی المپیک ارامنه

13

فشار افکار عمومی جهان ،سازمان عفو بین الملل را وادار ساخت تا در مورد شکنجههای 14
وحشیانه رژیم موضعگیری نماید
جان هزاران زندانی سیاسی در خطر است

14

گزارشهای روستائی

15

گزارشی از مقاومت کشاورزان گیالن در مقابل فروش اجباری برنج و بررسی آماری میزان
فروش برنج به دولت
مردم چه میگویند ،مردم چه میخواهند؟

16

جنبش مقاومت خلق کرد

17

 16آذر روز دانشجو گرامی باد

17

اخبار مدارس

18

توضیح و پوزش

18

اخبار شرستانها

19

گرامی باد خاطرۀ فدائیان شهید از کردستان

20

رفیق فدائی جواد کاشی
رفیق فدایی رحمت شریفی
رفیق فدایی مظفر قادری
رفیق فدایی قرنی حسنی
گرامی باد خاطرۀ رفیق فدایی محمد مجیدی
قتل عام اسرای عراقی :ننگی دیگر بر دامان جمهوری اسالمی
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  23 ،143دی 1360

لینک به فایل
عنوان

صفحه

بیست و سومین سالگرد انقالب کوبا گرامی باد

1

نظامیگری و ارتجاع سیاسی

1

ارزیابی ذهنیت حاکم بر تودهها – آبان و آذر 60

1

ابعاد نوینی از جنایات رژیم جمهوری اسالمی ،سخنی کوتاه با اقلیتهای مذهبی

1

جنبش کارگری

3

مبازرات کارکنان گاز منطقۀ حد فاصل اهواز – آغاجاری
5

تبلیغ و چگونگی پیشبرد آن در مراکز تجمع تودهها

کمبود مایحتاج ،گرانی ،صف ،سرکوب و زورگوئی از بین نمیرود مگر آنکه :به مبارزه برخیزیم6 ،
متشکل شویم ،و جلوی مزدوران رژیم بایستیم
رژیم جمهوری اسالمی ،حامی زمینداران دشمن دهقانان

7

جنبش جهانی کارگری – رهائیبخش

9

زنده باد انقالب پرو ()8
نقد و بررسی یک گزارش

14

مردم چه میگویند؟ مردم چه میخواهند؟

15

کمکهای مالی دریافت شده

16

قطعنامه دربارۀ گزارش کمیته مرکزی موقت سازمان

17

اخبار روستائی

18

شورای انتصابی بخشدار رودبار قصران ،برای اهالی روستای الالن

18

اسامی شهدای آذرماه

19

اسامی  207نفر مبارز که از طرف رژیم (در آذرماه) بعنوان اعدام شدگان اعالم شد ،تنها 20
بخش کوچکی از اعدام شدگان در این ماه هستند!
بخشنامههای محرمانه یعنی پیشبرد سیاستهای ضدخلقی دور از چشم خلق

20

فدائی شهید رفیق دکتر شفیعی

20

اخبار کردستان

20
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  30 ،144دی 1360

لینک به فایل
عنوان

صفحه

"هفته وحدت" تالشی مذبوحانه ،شکستی مفتضحانه

1

پیرامون شعار" :سرنگون باد رژیم جمهورس اسالمی ،برقرار باد جمهوری دمکراتیک خلق"

1

سرانجام خمینی به جنایات خود و دژخیمانش اعتراف کرد

1

نامه گروهی از خانوادههای زندانیان سیاسی تبریز خطاب به خلقهای قهرمان ایران

1

اقدامات جدید وزارت کار گامی در جهت نابودی کامل شوراها و ضرورت مقابله با آن

1

جنبش کارگری

3

 استثمار شدت مییابد ایران کاوه مبارزات کارگران خانهسازی تبریز ادامه دارد اخبار کوتاهگزارشهای روستائی

4

جنبش کارگری

4

 واشر (شهر صنعتی البرز) بندر خرمشهر لیفتتراکسازی تبریز تبد ایران ناسیونالبیست و سومین سالگرد انقالب کوبا گرامی باد

5

جنبش جهانی کارگری – رهائیبخش

7

زنده باد انقالب پرو (قسمت آخر)
بررسی اسکال مقاومت و مبارزه تودهها – آبان و آذر 60

11

اعدام جنایتکارانه شکرهللا پاکنژاد

13

کمکهای مالی دریافت شده

14

با کمکهای مالی خود سازمان را در پیشبرد اهداف انقالبیش یاری رسانید

14

اخبار شهرستانها

16

اخبار مدارس

18

گرامی باد خاطره فدائی شهید رفیق مهدی خانزاده

19

گرامی باد خاطره فدائی شهید رفیق فریبا شفیعی

20

گرامی باد خاطره فدائی شهید رفیق رحمت طالبنژاد

20

گرامی باد خاطره فدائی شهید رفیق ابراهیم شریفی

20
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  7 ،145بهمن 1360

لینک به فایل
عنوان

صفحه

جناحهای هیئت حاکمه

1

بنبست مجاهدین خلق و راه حل انقالبی برونرفت از آن

1

سرکوب دکهداران ادامه سیاستهای ضدخلقی رژیم

1

زحمتکشان بستان در اسارت دو رژیم عراق و ایران

1

ایران ،پرچمدار اوپک!

1

جنبش کارگری

3

 مبارزات قهرمانانه کارگران ایران یاسا ،علیه سرکوب و اختناقضرورت جدائی دین و دولت بخش آخر

5

توضیح و تصحیح

6

جنبش جهانی کارگری – رهائیبخش

7

مبارزه طبقاتی در شیلی (بخش اول)
گزارشی از سازمان برنامه و تحلیلی مختصر از وضعیت کارمندان

9

ارزیابی ذهنیات تودهها آبان – آذر (قسمت دوم)

11

رژیم خرج ورشکستگی خود را از زحمتکشان میگیرد

12

نگاهی به مبارزات اقلیتهای مذهبی ملی کشورمان در چند هفته اخیر

13

ادامه کمکهای مالی امارات متحده عربی به رژیم ایران

15

خمینی میگفت زندانها را به پارک و موزه تبدیل میکنیم!؟

15

شعر :دیوار از ناظم حکمت

16

شعر :پاسخ به آن دیوار

16

گزارش نمونه

17

کذب محض!؟

18

اخبار شهرستانها

19

گرامی باد خاطره فدائی شهید رفیق حسین تدریسی

20

گرامی باد خاطره فدائی شهید رفیق خاطره جالئی

20

گرامی باد خاطره فدائی شهید رفیق فرهود روائی

20
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  20 ،153تیر 1361

لینک به فایل
عنوان

صفحه

انقالب تداوم دارد...

1

باز هم درباره وظایف ما

1

رفقا! خبرنامههای محلی را سازمان دهید

1

گزارش به هواداران

3

با ایمان به آرمان سرخ کارگران ،با ایمان به پیروزی راهمان

10

پیروز باد جنبش مقاومت خلق کرد

10
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  18 ،154مرداد 1361

لینک به فایل
عنوان

صفحه

خطاب به مبلغین ،متن آموزشی ()1

1

ادامه جنگ نتایج و بازتابها

1

جنبش کارگری :کارگران مبارز ذوب آهن با اتحاد خود توطئه اخراج کارگران را درهم کوبیدند

1

جنبش کارگری

3

 اخباری از راه آهن مهمات سازی قرقره زیباچیت ممتاز

4

با کمکهای مالی خود سازمان را یاری رسانید

4

یادداشتهای سیاسی...

5

چگونه میتوان به جنگ خاتمه داد؟

6

در سالگرد شهادت رفقای قهرمانمان فعاالنه بکوشیم تا یادشان را گرامی داریم

10

رفقا! هواداران!

10

برنامه عمل سازمان را بهر طریق ممکن بمیان تودهها ببرید
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  31 ،155مرداد 1361

لینک به فایل
عنوان

صفحه

پرولتاریا را سازمان دهیم انقالب را به پیش رانیم

1

مبارزات اوجیابنده تودهها را سازمان دهیم

1

نطق اخیر خمینی نشانه وحشت خمینی از انقالب اوجگیرنده تودهها

1

جنبش کارگری

3

 چیت ممتاز رنو گیالنیادداشتهای سیاسی

4

خطاب به مبلغین ،متن آموزشی ()2

6

جنبش مقاومت خلق کرد ،نقل از خبرنامه شماره 13

10

 عملیات پیروزمندانه پیشمرگان فدائی در مسیر جاده سقز – بوکانعلیه تبلیغات ضدانقالبی رژیم تبلیغات انقالبی را سازمان دهیم
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10

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  20 ،156شهریور 1361

لینک به فایل
عنوان

صفحه

بنبست قدرت ()1

1

پیرامون اعتصاب عمومی سیاسی (قسمت اول)

1

طبقه کارگر پیشتاز مبارزه ضدامپریالیستی – دمکراتیک

1

خطاب به مبلغین ،متن آموزشی ()3

9

کمکهای مالی دریافت شده

11

یادداشتهای سیاسی...

12

 کشاکش قدرت بوی دود -سرمایه "حالل"
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  12 ،157مهر 1361

لینک به فایل
عنوان

صفحه

بنبست قدرت ()2

1

پیرامون اعتصاب عمومی سیاسی (قسمت دوم)

1

تراژدی خاورمیانه

1

جنبش کارگری

3

 انتخابات فرمایشی تعاونی با تحریم فعال تاکسیرانان ،درهم شکست اخبار کوتاه کارگری4

یادداشتهای سیاسی...
 بازگشائی مدارس "ضیافت" سرمایه دارانتوضیح و پوزش...

11

خطاب به مبلغین ،متن آموزشی ()4

15

جنبش مقاومت خلق کرد

18
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  4 ،158آبان 1361

لینک به فایل
عنوان

صفحه

بنبست قدرت ()3

1

تاریخ چگونه قضاوت خواهد کرد؟

1

جنبش کارگری

3

 راه آهن کارخانه یولیکا کرج – شرکت نفت قرقره زیبا شرکت واحدخطاب به مبلغین ()5

11

کمبود مایحتاج ،گرانی ،صف ،سرکوب و زورگوئی از بین نمیرود مگر آنکه:

13

به مبارزه برخیریم ،متشکل شویم ،و جلوی مزدوران رژیم بایستیم
17

جنبش مقاومت خلق کرد
 مراسم بزرگداشت شهادت رفیق سیامک اسدیان (اسکندر) ،رفیق انور اعظمی و رفیقجواد کاشی در کردستان
 بخشی از اعالمیه شاخه کردستان سازمان 1361- 6-30کمکهای مالی دریافت شده

17

یادداشتهای سیاسی...

18

 فتوای علنی خمینی :سرکوب و شکنجه علیه زحمتکشان" -نهضت آزادی" :تقال برای منحرف کردن انقالب
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  2 ،159آذر 1361

لینک به فایل
عنوان

صفحه

بنبست قدرت ()4

1

خطاب به مبلغین ()6

1

جمعبندی تجارب اعتصاب عمومی سیاسی سال  57و بررسی وظایف پیشرو انقالبی

1

اعتصاب عمومی سیاسی (قسمت آخر)
مصاحبه های متعدد سردمداران رژیم نشانه ناتوانی رژیم در مقابل بحران اقتصادی است

1

کمکهای مالی دریافت شده

8

یادداشتهای سیاسی...

14

 "حکومت مردم" و استمداد از سرمایهداران فراری!ارسال مستمر اخبار و گزارشات وظیفهای انقالبی است
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14

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  16 ،160آذر 1361

لینک به فایل
عنوان

صفحه

مجلس خبرگان و کشاکش قدرت

1

ترازنامه ورشکستگی رژیم جمهوری اسالمی

1

پیشنویس قانون ارتجاعی کار آئینه تمام نمای رژیم

1

اعتصاب سالح پرولتاریاست

1

جنبش کارگری

3

 پارسالکتریک تعمیرگاه شمار  9شرکت واحد چیت ممتاز شرکت واحد پارسمتالخطاب به مبلغین ()7

11

توضیح و پوزش درباره مقاله اعتصاب عمومی سیاسی

15

کمکهای مالی دریافت شده

16
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  11 ،161دی 1361

لینک به فایل
عنوان

صفحه

تودهها برمیخیزند رژیم از پای میافتد

1

پیشنویس قانون ارتجاعی کار آئینه تمام نمای رژیم (قسمت دوم) (استخدام)

1

سیر تحوالت مبارزات کارگری

1

بررسی اشکال مبارزاتی کارگران و زحمتکشان ( – )1مهرماه  60الی مهرماه 61

4

خطاب به مبلغین ()8

13

جنبش مقاومت خلق کرد

18

یادداشتهای سیاسی...

18

 -الیحۀ حدود و شیوه فعالیت بخش خصوصی تضمینی برای سرمایهداران و زمینداران
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  10 ،162بهمن 1361

لینک به فایل
عنوان

صفحه

بررسی اشکال مبارزاتی کارگران و زحمتکشان ( – )2مهرماه  60الی مهرماه  ،61خواستها

1

وسعت انقالب و اسطوره مقاومت

1

پیشنویس قانون ارتجاعی کار آئینه تمام نمای رژیم (قسمت سوم) (دستمزد)

1

کمکهای مالی دریافت شده

8

اطالعیه

8

خطاب به مبلغین ()9

9

بیانیه شرکتکنندگان در کنفرانس آبان ماه  1361شاخه کردستان

12

یادداشتهای سیاسی...

14

 خمینی :تسریع مجلس در حمایت سرمایه و متابعت از شورای نگهبان14

جنبش انقالبی خلق کرد
عملیات جسورانه پیشمرگان قهرمان فدائی
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  17 ،163بهمن 1361

لینک به فایل
عنوان

صفحه

سیاهکل جاودانه است

1

زنده باد انقالب

1

اعتصابات اقتصادی و سیاسی

1

انقالب السالوادور :جبهه دمکراتیک انقالبی و پالتفرم حکومت آینده

1

خطاب به مبلغین ()10

11

گرامی باد خاطره فدایی شهید رفیق قاسم سیادتی عضو کادر مرکزی سازمان

16

جنبش انقالبی خلق کرد

16

نقل از ریگایگهل شماره ( 2دیماه )61
 جاده بوکان میاندوآب در کنترل پیشمرگان فدائی -سنندج
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  14 ،164اسفند 1361

لینک به فایل
عنوان

صفحه

برگزاری پلنوم و دستاوردهای آن

1

بررسی اشکال مبارزاتی کارگران و زحمتکشان – مهرماه  60الی مهرماه  – 61اشکال 1
مبارزات
در تدارک قیام

1

جنبش کارگری

3

 کارکنان مبارز هواپیمائی ملی ایران :پیروزی در مبارزهای یکپارچه و متحدانه تولیداروبخشنامه وزارت کار برای جلوگیری از افزایش دستمزد کارگران

4

یادداشتهای سیاسی...

5

 بورژوازی به نوکران خود هم رحم نمیکند غفو شاهانه "امام" شکست مفتضحانه عملیات "والفجر" و تبلیغات دروغین رژیمخطاب به مبلغین (قسمت آخر)

11

کمکهای مالی دریافت شده

14

گرامی باد خاطره فدائی کبیر مسعود احمدزاده عضو کادر مرکزی سازمان و  9رزمنده فدائی

22

گرامی باد خاطره چهار رزمنده خلق ترکمن ،چهار فدائی خلق توماج ،مختوم ،واحدی و 22
جرجانی "گندمزارها موج خون شد"
22

فدائیان شهید گلسرخی و دانشیان جاودانهاند
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  26 ،165اسفند 1361

لینک به فایل
عنوان

صفحه

جاودان باد خاطره شهدای  25اسفند

1

کارنامه یکسال خون و جنایت رژیم جمهوری اسالمی

1

رزم کارگران

1

بررسی اشکال مبارزاتی کارگران و زحمتکشان ( – )4مهرماه  60الی مهرماه  – 61مقایسه 1
مبارزات کارگران و زحمتکشان
روز زن سالروز جنبش زنان زحمتکش جهان گرامی باد

1

جنبش کارگری

3

 صنایع دفاعی شرکت واحد پارس متال سازمان آب و فاضلآب خوزستانبهاران بر تمامی کارگران و زحمتکشان خجسته باد

5

کار چهارساله شد

5

اجالس غیرمتعهدها و رسوایی رژیم جمهوری اسالمی

6

بودجه سال  :62غارت زحمتکشان و منابع ثروت ملی

6

کمون جاودانه شد

8

کمکهای مالی دریافت شده

21

جنایتی دیگر از دژخیمان رژیم

24

تصحیح و پوزش

24

جنبش انقالبی خلق کرد

24

گرامی باد چهلمین روز شهادت پیشمرگان قهرمان فدائی

24

گرامی باد خاطره فدایی شهید رفیق هادی عضو کادر مرکزی سازمان

26

گرامی باد خاطره فدایی شهید رفیق نظام عضو کادر مرکزی سازمان

26

گرامی باد خاطره فدایی شهید رفیق کاظم عضو کادر مرکزی سازمان

26

گرامی باد خاطره فدایی شهید رفیق محسن شانهچی عضو کادر مرکزی سازمان

26
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  27 ،166فروردین 1362

لینک به فایل
عنوان

صفحه

مبارزات پرولتاریا و نقش پیشرو

1

زنده باد همبستگی کارگران سراسر ایران

1

اول اردیبهشت روز حماسه و مقاومت دانشجویان انقالبی

1

بررسی اشکال مبارزاتی کارگران و زحمتکشان (بخش آخر) – مهرماه  60الی مهرماه 1 – 61
وظایف پیشرو
در تدارک قیام ( )2نقش قهر و اشکال قهر

1

دو راه بیشتر وجود ندارد

1

جنبش کارگری

3

اخبار کوتاه کارگری
 شیراز – کارخانه ایگار ایران ناسیونال پارس متالگلوله ژ 3-عیدی رژیم به کارگران

3

کمون جاودانه است

5

گرامی باد خاطره فدایی کبیر رفیق بیژن جزنی و همرزمانش

26
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  19 ،167اردیبهشت 1362

لینک به فایل
عنوان

صفحه

بنبست مماشاتطلبی و رویزیونیسم پیروزی مارکسیسم انقالبی است

1

مبارزات خلق کرد و رابطه آن با جنبش سراسری

1

روز اول ماه مه روز تجلی خشم طبقه کارگر علیه رژیم ضدکارگری جمهوری اسالمی

1

ریشههای طبقاتی سوسیال رفرمیسم "حزب توده"

1

رزم کارگران ()2

1

جنبش کارگری

3

 راه آهن شیشه قزوینجنبش انقالبی خلق کرد

3

گزارشی از وضعیت زندانیان سیاسی و زندانها ( )1فجایع رژیم در زندانها

4

کمکهای مالی دریافت شده

21

رفقا! هواداران!

21

یادداشتهای سیاسی...
"خودکفائی" یکمک قراردادهای امپریالیستی!
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  14 ،168خرداد 1362

لینک به فایل
عنوان

صفحه

شکست یک استراتژی

1

جنبش کارگری و وظایف ما

1

حکومت سرمایهداران در پوشش دولت اسالمی "خدمتگزار همه قشرها"

1

در تدارک قیام ( )3فن قیام

1

ریشههای طبقاتی سوسیالرفرمیسم "حزب توده" ()2

1

گزارشی از وضعیت زندانیان سیاسی و زندانها ( )2رهنمودهایی درباره مسایل زندانیان 3
سیاسی
رفقا! هواداران! برنامه عمل سازمان را بهر طریق ممکن بمیان تودهها ببرید

21

یادداشتهای سیاسی

22

جاودان باد خاطره فدائیان شهید رفقا امیرپرویز پویان ،رحمتهللا پیرونذیری

22

تذکر به هواداران

22

جنبش انقالبی خلق کرد

22
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  6 ،169تیر 1362

لینک به فایل
عنوان

صفحه

تاریخ میآموزد

1

بانک اسالمی کاله شرعی برای جذب سرمایهها در جهت رهائی از رکود تولید

1

ریشههای طبقاتی سوسیالرفرمیسم "حزب توده" ( )3پایگاه طبقاتی حزب توده

1

پاسخ کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به رفقای کمیته مرکزی سازمان 3
انقالبی زحمتکشان کردستان ایران (کومله) و اتحاد مبارزان کمونیست
پیام سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (کمیته خارج از کشور) به جبهه فارابوندومارتی

4

مبارزات و فعالیتهای انقالبی رفقا و هواداران سازمان در خارج از کشور

13

جنبش انقالبی خلق کرد

13

اعتصاب سراسری در کردستان
کمکهای مالی دریافت شده

17

گرامی باد خاطره فدائی شهید رفیق کبیر حمید اشرف

18

گرامی باد خاطره فدائی شهید رفیق بهروز دهقانی

18

گرامی باد خاطره فدائی شهید رفیق اسکندر صادقینژاد

18

یادداشتهای سیاسی

18

123

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  28 ،170تیر 1362

لینک به فایل
عنوان

صفحه

جرقههای انقالب

1

بنبست جنگ

1

در تدارک قیام ( )4قیام و رهبری

1

بانک اسالمی ()2

1

ریشههای طبقاتی سوسیالرفرمیسم حزب توده ( )4رابطه حزب توده با قدرت حاکمه و 1
جایگاه آن در جریان مبارزه طبقاتی
سبک کار کومله برای تشکیل حزب کمونیست ،نقل از ریگای گهل شماره 7

5

اطالعیه امور مالی سازمان ،هم میهنان مبارز کارگران و زحمتکشان!

24

کمکهای مالی دریافت شده

24

گلوله این است پاسخ رژیمهای ارتجاعی و ضدخلقی بخواسته های بحق زحمتکشان

27

(اعالمیه هواداران سازمان در  7تیر در جریان حرکت اعتراضی)
28

یادداشتهای سیاسی...
 خامنهای" :برای روزهای دشوار آینده باید آماده شویم -شکاف در سپاه

28

جنبش انقالبی خلق کرد
تهاجم نیروهای سرکوبگر درهم کوبیده شد
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  18 ،171مرداد 1362

لینک به فایل
عنوان

صفحه

آلترناتیو پرولتری و مسئله تصرف قدرت

1

سرمایهگذاری خارجی یا تاراج سرمایه ملی؟

1

هیاهوی بسیار برای...

1

در تدارک قیام ( )5قیام و رهبری

1

کردستان سرزمین زندگی و مبارزه

1

سه آلترناتیو حکومتی در مقابل رژیم ضدانقالبی جمهوری اسالمی

21

یادداشتهای سیاسی

24

 جنایتکار کیست؟ "خودکفائی"! برنج سرگردان در راه24

هشدار به دانشآموزان
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  8 ،172شهریور 1362

لینک به فایل
عنوان

صفحه

سبک کار خردهبورژوازی

1

گسست در کابینه

1

ارزیابی جنبش کارگری و وظایف ما

1

در راستای اعتصاب عمومی سیاسی و قیام

1

جنبش کارگری

3

 پارس متالحمله به سفارت ژاپن

10

کمکهای مالی دریافت شده

19

کار و کارگران زحمتکشان هواداران

20

جنبش انقالبی خلق کرد

20

صمد جاودانه است

20

جاودان باد خاطره فدایی شهید رفیق سینا

20
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  31 ،173شهریور 1362

لینک به فایل
عنوان

صفحه

پیام و رهنمود سازمان چریکهای فدائی خلق به دانشآموزان و معلمان مبارز "زنگ" مبارزه

1

بحران پاکستان

1

مالحظاتی دربارۀ کمیتههای مخفی اعتصاب ()1

1

هشدار به هواداران

1

جنبش کارگری

3

 مجتمع طرح کسترش پتروشیمی7

کمکهای مالی دریافت شده
هممیهنان مبارز! کارگران و زخمتکشان!
رفقا! هواداران! برنامه عمل سازمان را بهر طریق ممکن بمیان تودهها ببرید

10

جنبش انقالبی خلق کرد

14

یاد رفقا جواد کاشی ،انور اعظمی را با تداوم مبارزه برای سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی 14
و برقراری جمهوری دمکراتیک خلق گرامی داریم.
جاودان باد خاطرۀ فدائی شهید رفیق انور اعظمی

14

جاودان باد خاطرۀ فدائی شهید رفیق جواد کاشی

14
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  10 ،174آبان 1362

لینک به فایل
عنوان

صفحه

بمناسبت شصت و ششمین سالگرد انقالب کبیر سوسیالیستی اکتبر

1

شوراها و قدرت سیاسی
انتخابات مجلس و مسئله تضادهای رژیم

1

دانشگاه ،از سنگر آزادی تا النه ارتجاع

1

نامه یک رفیق به نشریه کار

1

خاطراتی از رهبران حزب توده در زندانهای شاه
سنت ندامت کردن در حزب توده ایران
پاسخ به سواالت :کار و کارگران و زحمتکشان و هواداران

3

یاداشتهای سیاسی

16

شکست مفتضحانه دولت در خرد برنج
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  20 ،175آذر 1362

لینک به فایل
عنوان

صفحه

بنام آوارگان جنگ بکام سازندگان جنگ

1

ذبح آزادی بروش اسالمی

1

مالحظاتی دربارۀ کمیتههای مخفی اعتصاب ()2

1

بمناسبت شصت و ششمین سالگرد انقالب کبیر سوسیالیستی اکتبر

3

شوراها و قدرت سیاسی ()2
اطالعیه کمیته خارج از کشور

9

کمکهای مالی دریافت شده

9

قطعنامه آکسیونهای سراسری

20

بیاد دومین سالگرد شهادت فدائی کبیر رفیق سیامک اسدیان (اسکندر)

26

یادداشتهای سیاسی :اگر نشد خراب کنید

26

اعتراض انقالبیون ایرلند نسبت به جنایات رژیم جمهوری اسالمی

26

توطئه مشترک انگلیس و ایران

26
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
ضمیمه خبری شماره  20 ،175آذر 1362

لینک به فایل
عنوان

صفحه

جنبش تودهای باغ جاللی از شهرکهای جاده ساوه

1

اخبار جنگ ارتجاعی

1

جنبش کارگری
 -پارس متال

1

 -صنایع دفاع

2

 -ایران ناسیونال

3

 -بریجستون

3

دخان (واقع در جاده ساوه – همدان)

7

روستای "انار" (مشکین شهر)

7

قرارداها

8

اسناد قراردادهای رژیم با آمریکا

8

اخبار زندانها

8

جزیرۀ ابوموسی

8
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  24 ،176دی 1362

لینک به فایل
عنوان

صفحه

تعدیل بحران به سیاق جمهوری اسالمی

1

چشمانداز بنبست قدرت

1

"شورای ملی مقاومت" و مسئله خودمختاری

1

نگرشی بر نحوۀ توزیع در جمهوری اسالمی

1

خلق قهرمان ترکمن ،خاری در جشم رژیم

7

یادداشتهای سیاسی

12

فساد در رژیم جمهوری اسالمی
"حصر اقتصادی" فریب رژیم علیه زحمتکشان

12

سال نو میالدی بر هممیهنان مسیحی مبارک باد

12
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
ضمیمه خبری ،شماره  24 ،176دی 1362

لینک به فایل
عنوان

صفحه

آوارگان جنگ  ،علیه رژیم ،برضد جنگ

1

جنبش کارگری

1

شرکت دخانیات
1

اخبار زندانها
 زندان اوین تبریزتولیدارو

2

پارس متال

2

خودروسازان (فیات)

2

رفقا! هواداران! برنامه عمل سازمان را بهر طریق ممکن بمیان تودهها ببرید

3

دخانیات

4

شرکت واحد

4

بندر خمینی

4

اخبار مبارزات تودهها

5

تاکسیرانان تهران
5

جنبش انقالبی خلق کرد
سیاهکل جاودانه است
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  29 ،177بهمن 1362

لینک به فایل
عنوان

صفحه

سیاهکل آغاز فعالیت جنبش نوین کمونیستی ایران

1

قیام بهمن و قدرت سیاسی

1

برخی از جوانب قیام

1

دربارۀ طبقهبندی مشاغل

1

پاسخ به سواالت

5

کار و کارگران و زحمتکشان و هواداران
سود ویژه حق مسلم کارگران است

17

یادداشتهای سیاسی...

20

راهپیمائی  22بهمن شکست سیاسی رژیم
20

اطالعیه هواداران سازمان "سیستان و بلوچستان"
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
ضمیمه خبری ،شماره  29 ،177بهمن 1362

لینک به فایل
عنوان

صفحه

اخبار جنگ ارتجاعی

1

جنبش تودهای

1

جنبش کارگری

1

شرکت دخانیات
اخبار زندانها

1

پارس متال

2

دخانیات

2

تولیدارو

2

کارخانجات مینو

3

ایران ناسیونال

3

صنایع دفاع

3

درگیری وزارت کشور و شهرداری

5

گوشهای از جنایات مزدوران رژیم

5

جدول تعداد شرکتکنندگان در مسیرهای تعیین شده از سوی رژیم ترکیب آنها ،نوع شعارها 6
در مراسم فرمایشی رژیم در  22بهمن – تهران
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  31 ،180اردیبهشت 1363

لینک به فایل
عنوان

صفحه

ایران پرچمدار احیای پیمان سنتو

1

نمایشی از دمکراسی اسالمی

1

رویزیونیسم" :انقالب ایران در راه بازگشت"

1

تالشی "شورای ملی مقاومت" قطعی است

1

پیرامون ضرورت و خصوصیات برنامه

3

ما چه میخواهیم و برای چه مبارزه میکنیم

4

طرح برنامه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران
خطاب به هواداران

10

توضیح و پوزش

11

اطالعیه کمیته خارج از کشور

12

پیام رادیوئی سازمان بمناسبت اول ماه مه ( 11اردیبهشت) روز همبستگی جهانی کارگران

12

یادداشتهای سیاسی

12

رژیم از پای میافتد
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
ضمیمه خبری ،شماره  31 ،180اردیبهشت 1363

لینک به فایل
عنوان

صفحه

علیه رژیم ،برضد جنگ

1

جنبش کارگری

1

شکایت گرگ را به روباه بردن!
گوشهای از جنایات مزدوران رژیم

1

افشاگریهای هواداران سازمان در سراسر جهان علیه سرکوب ،شکنجه و کشتار در ایران

1

جنایات رژیم در زندانها

4

دزدهای "انجمن اسالمی کارکنان دانشگاه تهران" ،پس از چهار سال غارت و چپاول اموال 4
شرکت تعاونی ،سرانجام با رای قاطع کاکنان دانشگاه برکنار شدند.
توضیح و پوزش

4

جنبش تودهای

6

 اعتصاب دو روزۀ معلمان دامغان دانشگاه تهران تحریم موفقیتآمیز کالسهای اجباری "ایدئولوژی" توسط معلمان ناحیه  10تهران اشغال شهرداری منطقه  5توسط پرسنل نیروی هوایی6

پیرامون انتخابات فرمایشی
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  30 ،181خرداد 1363

لینک به فایل
عنوان

صفحه

پیامی از اعماق!

1

وارثین مجلس اول

1

سیری بر مسئله ارضی

1

انقالبی و دمکرات چه کسی است و مترقی یعنی چه؟

1

کار و کارگران و زحمتکشان و هواداران

5

خطاب به گزارشگران

26

گرامی باد خاطرۀ فدائی کبیر امیر پرویز پویان عضو کادر مرکزی سازمان و همرزمانش رفقا 12
اسکندر صادقینژاد و پیرونذیری که طی یک درگیری مسلحانه در سوم خرداد ماه  1350به
شهادت رسیدند
26

یادداشتهای سیاسی
 تداوم جنگ ،تداوم غارت و چپاول -آئیننامه "انظباطی" دانشگاهها سرکوب "قانونی" دانشجویان
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
ضمیمه خبری ،شماره  30 ،181خرداد 1363

لینک به فایل
عنوان

صفحه

جنبش تودهای

1

تحصن در اعتراض به تخلیه اجباری خانههای مصادرهای
جنایات رژیم جمهوری اسالمی

1

جنبش کارگری

1

 تولیدارواطالعیه کمیته خارج از کشور

1

جنبش کارگری

2

 ایران ناسیونال پارس متال5

جنبش تودهای
 باغ فیض شعار مرگ بر خمینی عمومیت میابد باختران آذربایجان عبدل آباد واقع در جاده ساوه 30کمیتهچی بدست تودهها اعدام انقالبی شدند

6

سبزوار

6

کار تعاونی کارکنان دانشگاه تهران به کجا کشید؟

6

آئین نامه انضباطی دانشگاه امام باقر (مجتمع فنی و مهندسی) اوج واپسگرائی رژیم ،خشم 6
و تنفر دانشجویان را برانگیخته است.
اعدام جنایتکارانۀ فرزندان انقالبی خلق

8

شکست انتخابات فرمایشی

8
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  30 ،182تیر 1363

لینک به فایل
عنوان

صفحه

استثمار شدت مییابد

1

نکاتی پیرامون پاداش افزایش تولید
ساخت اقتصادی روستاهای ایران و قشربندی دهقانان

1

چاره کارگران وحدت و تشکیالت است

1

اول ماه مه چگونه گذشت؟
اطالعیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران خطاب به کارگران ،اعضاء و هواداران سازمان

3

گرامی باد خاطره شهدای  8تیر

18

گرامی باد خاطره فدائی شهید رفیق سعید سلطانپور

18

کردستان پاینده باد عزمت پیروز باد رزمت

18

139

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  14 ،183شهریور 1363

لینک به فایل
عنوان

صفحه

چگونه میتوان به جنگ خاتمه داد؟

1

چرا جنگ آغاز شد؟

1

امپریالیسم و جنگ

1

نکاتی درباره بودجۀ نظامی

1

موضع سازمان چریکهای فدائی خلق ایران شاخه کردستان پیرامون تخلیه و انهدام روستاها 3
توسط رژیم جمهوری اسالمی در کردستان
تصحیح و پوزش

4

کمکهای مالی دریافت شده

13

از برکات جنگ!

14

یادداشتهای سیاسی

14

 وحشت از خشم تودهها خمینی را به وحشت افکنده است -امنیت سرمایه معضل رژیم
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
شماره  27 ،185آبان 1363

لینک به فایل
عنوان

صفحه

پان اسالمیسم ،سالح امپریالیسم

1

وخامت اوضاع اقتصادی و تشدید فالکت عمومی

1

نقش مذهب در سازش طبقاتی

1

ساخت اقتصادی روستاهای ایران و قشربندی دهقانان ()3

1

پیرامون شعار 40 :ساعت کار ،دو روز تعطیل پیاپی در هفته....

7

کمکهای مالی دریافت شده

13

یادداشتهای سیاسی

14

 هر دم از این باغ بری میرسد...14

احیای پیمان عمران منطقهای (آر.سی.دی).
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
دومین ضمیمۀ خبری ،شماره  18 ،185آذر 1363

لینک به فایل
عنوان

صفحه

جنبش کارگری

1

 تولیددارواعتصاب قهرمانانه و یکپارچۀ کارگران ذوب آهن وارد سومین هفتۀ خود شد.

1

"مسئله حجاب" وسیلهای برای انحراف مبارزات کارگران! بیسکویت گرجی

1

اتحاد ضامن پیروزی است!

1

حرفهای مردم...

2

پارس متال

2

رئیس انجمن اسالمی دزد درآمد!

2

 16آذر روز دانشجو گرامی باد!

4

پارس متال :یک اعتصاب چند ساعته هم میتواند موفقیتآمیز باشد.

4

گزارشهای روستائی

4

انزلی – روستای خمیران
4

سیاهی بر چهرۀ جالد مغول ماندگار است
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  29 ،186آذر 1363

لینک به فایل
عنوان

صفحه

بودجه  :64افزایش تورم ،رکود و بیکاری

1

عرفات سازمان آزادیبخش فلسطین را به کجا میبرد؟ و چپ انقالبی چه راهی در پیش دارد؟

1

ساخت اقتصادی روستاهای ایران و قشربندی دهقانان ()4

1

پخش نشریات سازمان در خدمت جنبش انقالبی

1

پیام کمیتۀ مرکزی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران بمناسبت آغاز برنامۀ رادیو صدای 3
فدائی
کردستان انقالبی ،پرشورترین کانون مبارزه علیه رژیم جمهوری اسالمی

11

خلقهای سراسر ایران

15

پیام هیئت تحریریه صدای فدائی :آغاز فعالیت صدای فدائی و طوالنی شدن دوره آزمایشی

18

یادداشتهای سیاسی

18

 -اجرای قوانین قرون وسطائی با تکنولوژی پیشرفته
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
ضمیمه خبری ،شماره  29 ،186آذر 1363

لینک به فایل
عنوان

صفحه

جنبش کارگری

1

 پرسی گاز سازمان گسترش :نباید کارگر اخراج گردد! گروه صنعتی رنا بهانۀ جنگ در سرکوب کارگران سالحی زنگ زده است!بیست و سومین شماره نشریه ریگایگهل منتشر شد

1

در افشای جنایات رژیم بکوشیم!

2

جنبش جهانی کارگری – رهائیبخش
 السالوادور3

جنبش جهانی کارگری – رهائیبخش
 نیکاراگوئهتصحیح و پوزش

3

اطالعیه رادیو فدائی پیرامون ضرورت ارسال اخبار و گزارشات به رادیو

4

گرامی باد خاطرۀ فدائی خلق رفیق محسن شانهچی عضو کادر مرکزی سازمان که طی یک 4
درگیری مسلحانه در  24آذر ماه  1360به شهادت رسید
سال نو میالدی را به هممیهنان مبارز و زحمتکش مسیحی تبریک میگوئیم

4

جنبش جهانی کارگری – رهائیبخش

4

 آفریقای جنوبی انگلستان4

چاپخانه وزارت دارائی
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  7 ،187بهمن 1363

لینک به فایل
عنوان

صفحه

درماندگی رژیم جمهوری اسالمی و تصمیمگیریهای اوپک

1

ساختار اقتصادی – اجتماعی – سیاسی عشایر

1

ششمین سالگرد قیام بهمن و پانزدهمین سالروز حماسه سیاهکل گرامی باد

3

اکونومیسم "راه کارگر"

7

شعر :میتراود مهتاب

9

شعر :ستاره ممکن

9

کمکهای مالی دریافت شده

15

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

20

به چه کسی باید اعتماد کرد؟

20

اختالفات مدیریت دولتی و بخش خصوصی

20

گزارشی از کارخانه بیسکویت گرجی
20

شعر :خورشید زنده است در سیاهکل....
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  14 ،188اسفند 1363

لینک به فایل
عنوان

صفحه

بهاران خجسته باد!

1

 8مارس ( 17اسفند) روز همبستگی جهانی زنان گرامی باد

1

ساختار اقتصادی – اجتماعی – سیاسی عشایر

1

پیام کمیتۀ مرکزی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران بمناسبت پانزدهمین سالروز تأسیس 3
سازمان چریکهای فدائی خلق ایران و هفتمین سالروز قیام بهمن
کمکهای مالی دریافت شده

4

انقالب یا رفرم؟

5

هفتمین سال انتشار کار

7

دگرگونیهای ذاتی "شورای ملی مقاومت"

10

گزارشی از :گروه صنعتی رنا

18

کمون جاودانه است! هیجدهم مارس  28( 1871اسفند) روز برقراری اولین حکومت کارگری 18
در جهان گرامی باد!
18

نگاهی به اعتصاب کارگران ذوب آهن اصفهان
توضیح
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  27 ،189فروردین 1364

لینک به فایل
عنوان

صفحه

مرگ بر جنگ ،مرگ بر رژیم جمهوری اسالمی

1

بررسی اشکال مبارزاتی کارگران و زحمتکشان در سال 63

1

انقالب یا رفرم 2 -

1

ضرورت آمادگی کارگران برای رویاروئی مستقیم با رژیم جمهوری اسالمی در روز اول ماه مه 3
 11اردیبهشت
اطالعیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران خطاب به کارگران سراسر ایران

3

بیانیه کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران در هشدار به "راه کارگر"

8

نامه یک رفیق به نشریه کار" :من این گل را میشناسم من این گل را".....

11

جدائی حزب دمکرات کردستان ایران از "شورای ملی مقاومت"

13

تصحیح و پوزش

13

یادداشتهای سیاسی

18

کودتای امپریالیستی در سودان
18

پیرامون درگیریهای حزب دمکرات و کومله

پیام همبستگی سازمان میر شیلی به سازمان چریکهای فدائی خلق ایران بمناسبت 18
پانزدهمین سالگرد رستاخیز سیاهکل
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  30 ،190اردیبهشت 1364

لینک به فایل
عنوان

صفحه

اول ماه مه چگونه برگزار شد

1

تظاهرات تودهای و تظاهرات موتوری

1

بررسی اشکال مبارزاتی کارگران و زحمتکشان در سال )2( 63

1

انتقاد و انتقاد از خود بشیوۀ کمونیستی

1

نکاتی پیرامون انتقاد و انتقاد از خود از دیدگاه کمونیستها ()1
انقالب یا رفرم؟

6

پخش نشریات سازمان در خدمت جنبش انقالبی

9

اعتراضات تودهای علیه جنگ ارتجاعی و رهنمودهایی به هواداران سازمان

19

کمکهای مالی دریافت شده

21

یادداشتهای سیاسی

22

 حکایت نوارهای ازهاری و علماالعداد خمینی تأیید و تقویت رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی توسط اتحاد شوروی جلوهای از رویزیونیسم22

اطالعیه کمیته مالی و تدارکات سازمان
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
ضمیمه خبری ،شماره  30 ،190اردیبهشت 1364

لینک به فایل
عنوان

صفحه

اول ماه مه چگونه برگزار شد

1

اعتراضات تودهای علیه جنگ

1

جنبش تودهای

1

 تهران بندر عباس تالش برای آزادی دستگیرشدگان کوی  13آبادن ادامه دارد.هواداران سازمان در خارج از کشور همگام با نیروهای مترقی در تظاهرات بر ضد رئیس 1
جمهور آمریکای جنایتکار شرکت کردند.
گرامی باد خاطره رفقای ضهید اردیبشت ماه

4

دهمین سالگرد فتح سایگون بر کارگران و زحمتکشان ویتنام و سراسر جهان مبارک باد

4

تخلیه آپارتمانهای مصادرهای ،خدمت به سرمایهداران تا حد ممکن

4

عملیات سقز

4
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،193شهریور 1364

لینک به فایل
عنوان

صفحه

ارزیابی از وضعیت کنونی (بحران انقالبی)

1

موازنۀ کنونی جنگ و بنبست جنگ فرسایشی

1

باز هم درباره مسأله جنگ و صلح ،و جنگ و انقالب

1

زنده باد استقالل طبقاتی کارگران

1

دمکراسی بورژوائی و دمکراسی انقالبی

1

توضیح در مورد ضمیمه خبری

2

اطالعیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران خطاب به کارگران درباره شوراهای اسالمی کار 3
رژیم جمهوری اسالمی
صمد همیشه جاودانه است

14

 17شهریور نقطه عطفی در تاریخ مبارزات مردم ایران

14
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،194مهر 1364

لینک به فایل
عنوان

صفحه

ارزیابی از وضعیت کنونی (نقش و موقعیت طبقات)

1

بحران ژرفتر میشود

1

هیئت حاکمه در گردباد تضادها

1

جمهوری اسالمی در تدارک تعرض جدید

1

کمیته کارخانه و مقابله دو خط مشی در جنبش کارگری

1

تضمین ادامهکاری و پایداری ما در چه چیزی نهفته است؟

11

آفریقای جنوبی :تبعیض نژادی و مبارزه طبقاتی

13

اطالعیه سارمان چریکهای فدائی خلق ایران بمناسبت پنجمین سالگرد آغاز جنگ ارتجاعی 15
دولتهای ایران و عراق
چگونه میتوان به جنگ خاتمه داد؟
توضیح در مورد مقاله انقالب یا رفرم

19

گرامی باد خاطره فدائی کبیر رفیق سیامک اسدیان (اسکندر)

20

گرامی و جاودان باد خاطره شهدای مهرماه سازمان

20
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،195آبان 1364

لینک به فایل
عنوان

صفحه

ارزیابی از وضعیت کنونی (گروهبندیهای سیاسی)

1

ترازنامه ورشکستگی رژیم جمهوری اسالمی

1

کمیته کارخانه و مقابله دو خط مشی در جنبش کارگری ()2

1

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

3

مجاهدین خلق پیوند خود را با ارتجاع منطقه مستحکمتر میکنند

4

رهنمود به هواداران

7

گرامی باد یاد فدائی شهید رفیق منصور اسکندری

22

جاودانه باد خاطره شهدای آبانماه سازمان

22
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،196آذر 1364

لینک به فایل
عنوان

صفحه

ارزیابی از وضعیت کنونی (گروهبندیهای سیاسی)

1

بحران جانشینی خمینی

1

بودجه  :65تشدید بحران اقتصادی

1

تالشهای جنگطلبانه رژیم ،شکست در حل بحران

1

مبارزه طبقه کارگر و مطالبات مشخص

5

ارزیابی یکساله فعالیت صدای فدائی

7

اطالعیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران پیرامون اخراجهای دستهجمعی کارگران و 8
ضرورت مبارزه متحد و متشکل کارگران برای مقابله با آن
گرامی باد یاد فدائی شهید رفیق محسن مدیرشانهچی (عضو کمیته مرکزی سازمان)

16

یادواره شهدای آذرماه سازمان

16
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،198-197دی و بهمن 1364

لینک به فایل
عنوان

صفحه

از  19بهمن  49تا  4بهمن 64

1

اشغال کارخانه شیوه مقابله با اخراجهای دستهجمعی است

1

اوج ورشکستگی و افالس سیاسی مجاهدین خلق

1

راه کارگر مدافع حفظ ماشین بوروکراتیک – نظامی دولتی

1

پیام کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران بمناسبت شانزدهمین سالروز 3
بنیانگذاری سازمان و هشتمین سالروز قیام مسلحانه  22بهمن
4

گزارشی از حمله مسلحانه به مقر رادیوئی سازمان

اطالعیه کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران درباره حمله مسلحانه به مرکز 7
فرستنده رادیویی سازمان
اطالعیه شماره  2کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران درباره حمله مسلحانه 8
به مرکز فرستنده رادیوئی سازمان
اطالعیه شماره  3کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران درباره حمله مسلحانه 9
به مرکز فرستنده رادیوئی سازمان
اطالعیه شماره  4کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران پیرامون کمیسیون 10
تحقیق درباره حمله مسلحانه به مرکز فرستنده رادیوئی سازمان
اطالعیه هیئت تحریریه نشریه "کار" و "صدای فدائی" درباره حمله مسلحانه به مرکز 11
فرستنده رادیوئی سازمان
اطالعیه کمیته هماهنگی تشکیالت سازمان چریکهای فدائی خلق ایران درباره قطع برنامه 12
صدای فدایی
اطالعیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران – کمیته خارج از کشور درباره حمله مسلحانه 13
به مرکز فرستنده رادیوئی سازمان
اطالعیه

19

توضیح درباره کار شماره 197

19

اطالعیه هواداران سازمان چریکهای فدائی خلق ایران سیستان و بلوچستان (بامی استار) 20
درباره حمله مسلحانه به مرکز فرستنده رادیویی سازمان
اطالعیه هیات تحریریه "جهان" در مورد حمله مسلحانه به مقر رادیو صدای فدایی

21

اطالعیه تشکل های هوادار سچخفا در خارج از کشور درباره حمله مسلحانه به مرکز 22
فرستنده رادیوئی سازمان
23

اطالعیه

گرامی باد یاد رفقای فدائی کاوه ،اسکندر ،حسن که در دفاع از مرکز فرستنده صدای فدائی 32
قهرمانانه جان باختند
یادوارۀ شهدای دی ماه و بهمن ماه سازمان

32

بهمن ماه سرخترین و شکوهمندترین ماه در تاریخ جنبش انقالبی کارگران و زحمتکشان

32

بیاد پانزده رزمنده سیاهکل
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،199اسفند 1364

لینک به فایل
عنوان

صفحه

چشمانداز شکست جمهوری اسالمی در مرحله کنونی جنگ

1

سقوط قیمت نفت ،سقوط جمهوری اسالمی را سرعت میبخشد

1

شکست اپورتونیسم در مسائل تشکیالتی

1

صدای فدائی آماج توطئه مسلحانه بورژوازی

1

ارزیابی از وضعیت کنونی

1

گروهبندیهای سیاسی :متحدین بورژوازی
بهاران خجسته باد

2

هشتمین سال انتشار کار

3

اطالعیه شماره  5کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران پیرامون حمله 7
مسلحانه به مرکز فرستنده رادیوئی سازمان و موضعگیری اتحادیه میهنی کردستان
پیام سازمانهای انقالبی و مترقی بمناسبت رستاخیز سیاهکل

10

اطالعیه شماره  6کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران پیرامون حمله 11
مسلحانه به مرکز فرستنده رادیوئی سازمان و مداخله آشکار اتحادیه میهنی کردستان در
امور داخلی سازمان
عملیات موفقیتآمیز رفقائی در منطقه سیستان و بلوچستان

12

گرامی باد یاد فدائی شهید رفیق داود مدائن

20

گرامی باد یاد رفقای فدائی کاوه ،اسکندر ،حسن که در دفاع از مرکز فرستنده صدای فدائی 23
قهرمانانه جان باختند
گرامی باد یاد رفقای فدائی شهید مسعود ،هادی ،نظام ،کاظم

24

جاودان باد خاطره شهدای اسفند ماه سازمان

24
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،200فروردین 1365

لینک به فایل
عنوان

صفحه

اخراج گروهی سالح سرمایهداران در یورش به طبقه کارگر ایران

1

امپریالیسم آمریکا و حمله نظامی به لیبی

1

جنگ و تالشهای جدید رژیم

1

مجاهدین خلق در منجالب بیپرنسیپی سیاسی

1

ارزیابی از وضعیت کنونی

1

گروهبندیهای سیاسی :خردهبورژوازی
"اشتباهات تاکتیکی" و جبهه متحد خلق

1

اطالعیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران بمناسبت فرارسیدن اول ماه مه

3

زنده باد همبستگی بینالمللی کارگران سراسر جهان
مجادله اصلی بر سر چیست؟

6

حزب توده و جبهه متحد خلق

11

چشمانداز سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی و هراس بورژوازی از رشد کمونیسم

12

گرامی باد خاطره فدائی کبیر رفیق بیژن جزنی و همرزمانش

20
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،201اردیبهشت 1365

لینک به فایل
عنوان

صفحه

بنبست جنگ و صلح پیشنهادی "لیبرالها"

1

"لیبرالها" نزدیکی طوفان را احساس کردهاند

1

اول ماه مه ،مقابله دو خط مشی در جنبش کارگری

1

نظری بر واکنش تبلیغاتی حامیان اپورتونیسم

1

ارزیابی از وضعیت کنونی

1

گروهبندیهای سیاسی :سوسیالیستهای خردهبورژوا و انقالب
اطالعیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران پیرامون ورشکستگی سیاسی و اعمال 3
پلیسی – جاسوسی سازمان مجاهدین
کدام سازماندهی با کدام هدف

9

پوزش و تصحیح

16

یادداشتهای سیاسی

19

 -2رژیم جمهوری اسالمی در تالش کسب حمایت همهجانبهتر دول امپریالیستی
یادواره شهدای سامان

20

یادداشتهای سیاسی

20

 -1مبارزه با بیحجابی ،سرپوش بر بحران رژیم
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،202خرداد 1365

لینک به فایل
عنوان

صفحه

از  30خرداد  60تا خرداد 65

1

جمهوری اسالمی باز هم در تدارک یک تعرض نظامی دیگر

1

شکاف درون هیأت حاکمه عمیقتر میشود

1

بحران اقتصادی و چشمانداز درهمفروپاشی کامل صنایع

1

شوراهای اسالمی کار چه اهدافی را دنبال میکنند

1

راه کارگر بمثابه سخنگوی بورژوازی لیبرال

1

اطالعیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران پیرامون ازسرگیری برنامههای عادی رادیو 8
"صدای فدائی"
25

یادداشتهای سیاسی
 -2تشدید جو سرکوب به بهانه "بدحجابی"
یاد فدائی کبیر رفیق امیرپرویز پویان گرامی باد!

26

یادداشتهای سیاسی

26

 -1سربازگیری اجباری ،آخرین تالش رژیم در بسیج نیرو
یادواره شهدای سازمان

26

بیاد شاعر و هنرمند انقالبی تودهها فدائی شهید رفیق سعید سلطانپور

26
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،203تیر 1365

لینک به فایل
عنوان

صفحه

اجتنابناپذیری تشدید بحران اقتصادی

1

تهاجم قبل از طوفان

1

عملکرد سرمایه تجاری و فقر روزافزون تودهها

1

بازهم درباره ضرورت سازماندهی کارگران

1

اخراجهای دستهجمعی و کمیته کارخانه

1

دو تاکتیک در مقابله با اخراجهای دستهجمعی کارگران

1

یاداشتهای سیاسی

10

 -3سبک کار حکومتهای دیکتاتوری یکسان است
طی دو عملیات تهاجمی پایگاههای "مام گاوی" و "مهزره" در منطقه سردشت توسط 13
پیشمرگان فدائی درهم کوبیده شد
15

یاداشتهای سیاسی
 -2اتکاء به خدا یا به دالرهای نفتی
گرامی باد یاد فدائی کبیر رفیق حمید اشرف و همرزمانش

16

یاداشتهای سیاسی

16

 -1تضادهای درونی هیئت حاکمه عریانتر میشود
16

یادواره شهدای سازمان

159

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،204شهریور 1365

لینک به فایل
عنوان

صفحه

تحوالت درونی هیئت حاکمه بمرحله جدیدی وارد میشود

1

جنگ بمرحله حساس و تعیینکنندهای رسیده است

1

خط مشی صحیح راه خود را میگشاید

1

در آستانه یازگشائی مدارس

1

تحران اقتصادی و تشدید خانهخرابی دهقانان

1

حزب توده و "اکثریت" در تالش برای توجیه سیاستهای خائنانه خود

1

اطالعیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

4

قیام مسلحانه راه حل انقالبی پایان دادن به جنگ
15

یاداشتهای سیاسی
 -2جمهوری اسالمی و اجالس سران "جنبش عدم تعهد"

16

یاداشتهای سیاسی
 -3چرا سران حکومت به گرانی و کمبود کاال اعتراف میکنند؟
گرامی باد خاطره شهدای مرداد و شهریور ماه سازمان

18

یاداشتهای سیاسی

18

 -1جمهوری اسالمی در رویای کسب ژاندارمی منطقه
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،205مهر 1365

لینک به فایل
عنوان

صفحه

تحوالت سیاسی اخیر در کردستان و پیآمدهای آن

1

در پشت جنجالهای تبلیغاتی علیه "اقلیت" کدام انگیزهها و اهداف طبقاتی عمل میکند؟

1

تجارب یک انقالب ناتمام

1

متحدین پرولتاریای ایران در عرصه بینالمللی

1

تشنجآفرینی بینالمللی جهت تشدید میلیتاریسم

1

زنده باد انترناسیونالیسم پرولتری

1

یاداشتهای سیاسی

15

 -2افزایش حضور امپریالیسم در منطقه خلیج فارس
گرامی باد خاطره فدائی کبیر رفیق سیامک اسدیان (اسکندر)

18

یاداشتهای سیاسی

18

 -1انتظارات جمهوری اسالمی از قدرتهای امپریالیستی
18

گرامی باد خاطره شهدای مهرماه سازمان
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،206آبان 1365

لینک به فایل
عنوان

صفحه

بدون افشاء و انفراد همهجانبه لیبرالیسم و رفرمیسم پیروزی انقالب ممکن نیست!

1

تماسهای نهانی و تضادهای درونی :تالش در جهت تثبیت و تحکیم پان اسالمیسم

1

دو خط مشی اساسا متفاوت در انقالب

1

"شیوه های مختلف رژیم در به انقیاد درآوردن دانشگاهها"

1

اتحادیه میهنی و سیاستهای پاناسالمیستی جمهوری اسالمی

1

از تجارب بلشویکها بیاموزیم

7

بمناسبت شصت و نهمین سالگرد انقالب کبیر سوسیالیستی اکتبر
یاد رفیق منصور اسکندری عضو کمیته مرکزی سازمان گرامی باد

20

یاداشتهای سیاسی

20

 -1بنبست حکومت اسالمی و استیصال خمینی
 13آبان  13 ،57آبان 58

20

جاودان باد یاد تمام جانباختگان فدائی در آبان ماه

20
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،207آذر 1365

لینک به فایل
عنوان

صفحه

افشای بینالمللی مناسبات ایران و آمریکا و بازتاب آن در مجلس ارتجاع

1

جمهوری اسالمی در تالش برای خروج از بنبست جنگ

1

مرگ و ویرانی ،ارمغان حکومت جنگ و سرکوب

1

تشتت در میان نیروهای سرکوبگر

1

بلوک ائتالفی سهند – کومهله به دفاع از محفلیسم برخاستهاند

1

بنبست اپوزیسیون بورژوازی

1

خطری که از سوی پاناسالمیسم جنبش فلسطین را تهدید میکند

1

یاداشتهای سیاسی

14

 -2بیثباتی والیت فقیه و ژاندارمی منطقه
گرامی باد یاد رفیق محسن مدیرشانهچی (عضو کمیته مرکزی سازمان)

16

یاداشتهای سیاسی

16

 -1مانور خندق
16

یاد رفیق بهروز بهروزنیا گرامی باد

 28نوامبر ( 7آذر) یکصد شصت و نهمین سالگرد تولد فردریک انگلس آموزگار بزرگ پرولتاریای 16
جهان
16

جاودان باد یاد تمام جانباختگان فدائی در آذرماه
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،208دی 1365

لینک به فایل
عنوان

صفحه

جدائی دین از دولت جزئی جدائیناپذیر از آزادیهای سیاسی

1

عملیات کربالی  4و  :5اهداف و نتایج

1

اخراجهای دستهجمعی و تاثیر آن بر زندگی و مبارزه طبقه کارگر

1

برنامه نوین اقتصادی ،برنامه فقر و فالکت تودهها است

1

نکاتی پیرامون قانون کار

1

رویارویی دو قطب جامعه فرانسه

1

یاداشتهای سیاسی

17

 -2بخشنامهای بر علیه کارگران
جاودان باد یاد تمام جانباختگان فدائی در دیماه

18

یاداشتهای سیاسی

18

" -1کنفرانس همیاری" ابزار جنگ و توسعهطلبی رژیم
18

گرامی باد بیست و هشتمین سالگرد انقالب کوبا
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،209بهمن 1365

لینک به فایل
عنوان

صفحه

مروری بر مهمترین درسهای انقالب

1

شکست نظامی اخیر یک شکست سیاسی بزرگ

1

سیمای شهرها در زیر بمبارانهای هوائی

1

تکاپو برای تقویت ثقل رفرمیسم جدید

1

اطالعیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران بمناسبت سالروز قیام و سیاهکل

3

اطالعیه هیئت تحریریه صدای فدائی بمناسبت اولین سالگرد حمله مسلحانه به مرکز 5
فرستنده رادیوئی سازمان
اسامی سازمانهای انقالبی و مترقی که بمناسبت سالروز رستاخیز سیاهکل پیام 9
فرستادهاند
پیام جنبش چپ انقالبی شیلی (میر)

9

پیام اتحادیه کمونیستهای آلمان

9

پیام دفتر سیاسی اتحاد سوسیالیستهای سازمانده

10

پیام کمیته مرکزی حزب انقالبی تمام خلقهای آفریقا

10

پیام سازمان راه انقالبی

10

شعر :بیاد رفیق جهان

16

گرامی باد یاد رفیق حمید مؤمنی

21

بیاد رهبران خلق ترکمن ،رفقا توماج ،مختوم ،واحدی ،جرجانی

21

یاد رفیق قاسم سیادتی گرامی باد

21

رستاخیز سیاهکل

22

گرامی باد یاد رفقای فدائی :اسکندر ،حسن ،کاوه که در دفاع از مرکز فرستنده رایوئی 22
صدای فدائی قهرمانانه جان باختند!
22

جاودان باد یاد تمامی جانباختگان فدائی در بهمن ماه
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،210اردیبهشت 1366

لینک به فایل
عنوان

صفحه

وضعیت کنونی و وظایف ما

1

تحوالت سیاسی منطقه و پیامدهای آن

1

مجاهدین خلق ابزاری در خدمت دیپلماسی امپریالیسم آمریکا

1

طبقه کارکر ایران در اول ماه مه

1

آزادی و دمکراسی در گرو سرنگونی جمهوری اسالمی است

9

هراس سخنگویان سرمایه از رشد مبارزه کارگران

10

سرود همبستگی

10

ما چه میخواهیم و برای چه مبارزه میکنیم

11

سرکوب دانشگاه ،هراس ارتجاع

16

یادداشتهای سیاسی

16

 رفسنجانی به امپریالیسم آمریکا رهنمود میدهد16

گرامی باد خاطره شهدای اردیبهشت ماه سازمان
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،211تیر 1366

لینک به فایل
عنوان

صفحه

گزارش سیاسی و تشکیالتی کمیته اجرائی به کنفرانس سازمان

1

کنفرانس سازمان و دستآوردهای آن

1

اقدامات بینالمللی برای محدود ساختن دامنه جنگ

1

انحالل حزب جمهوری اسالمی تمرکز قدرت یا تشدید بحران قدرت؟

1

مسائل مورد اختالف

1

گرامی باد خاطره فدائی شهید رفیق کبیر حمید اشرف

16

قطعنامههای مصوب کنفرانس سازمان
قطعنامه درباره وضعیت کنونی ،وظایف و تاکتیکهای ما

17

قطعنامه پیرامون شیوه برخورد به احزاب و سازمانهای غیرپرولتری

17

قطعنامه پیرامون مصوبات کنفرانس

17

قطعنامه در مورد "کمیته خارج از کشور" سابق

18

الحاق "اقلیت" به نام سازمان

18

یادداشتهای سیاسی

18

"طرح قانونی ارتش" ،ماهیت سرکوبگرانه ارتش را افشا میکند.
19

یادداشتهای سیاسی
"چهار تا چوبه دار" راه حل بهزاد نبوی برای حل مسئله تورم!
اساسنامه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)

20

اطالعیه کمیته اجرائی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران درباره انحالل کمیته خارج از 24
کشور
اطالعیه

25

شعر :رودخانه پویان

25

فدائی شهید رفیق سعید سلطانپور هنرمند همیشه جاودانه

27

جاودان باد خاطره سرخ فدائی شهید رفیق کبیر امیرپرویز پویان

28

گرامی باد خاطره شهدای خرداد و تیرماه سازمان

28
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،212مرداد 1366

لینک به فایل
عنوان

صفحه

پالتفرم و مبانی اتحاد عمل ما

1

ادامه جنگ آخرین کالم جمهوری اسالمی

1

پیام خمینی فریادی از سر استیصال

1

"گسترش فرهنگ مالیاتی" هجوم دیگری به سطح معیشت تودهها

1

سیل مکمل مرگآفرینی جمهوری اسالمی

1

یادداشتهای سیاسی

12

 دو جناح اصلی هیئت حاکمه در تالش برای تعیین تکلیف قطعیتوضیح و تشریح برنامه سازمان

10

از میان نشریات

14

 اپورتونیسم و فقدان استراتژی15

از میان نشریات
" -راه کارگر" و تئوری سه مرحلهای انقالب

18

یادداشتهای سیاسی
 سرکوب زائران مکه ،شکست قدرتنمائی جمهوری اسالمی -گسترش مداخله امپریالیستها در منطقه خلیج ،دست آورد جدید جنگ ارتجاعی

19

یادداشتهای سیاسی
 تروریسم عریان رژیم در پاکستانشعر :جنایتی بدتر از ترک کردن نیست

20

از مبارزه زندانیان سیاسی حمایت و پشتیبانی کنیم

21

اطالعیه

22

فردریش انگلس از دیدگاه لنین

24

بمناسبت سالروز درگذشت انگلس آموزگار کبیر پرولتاریا
پاسخ به سئواالت

24

گرامی باد خاطره شهدای مردادماه سازمان

24
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،213شهریور 1366

لینک به فایل
عنوان

صفحه

 7سال جنگ و ضرورت تبدیل جنگ به جنگ داخلی

1

ماجراجوئیهای جمهوری اسالمی و دخالت نظامی مستقیم امپریالیزم در منطقه

1

نجات زندانیان سیاسی در گرو گسترش مبارزات تودهایست

1

سازماندهی طبقه کارگر ،اصلیترین وظیفه ماست

1

توضیح و تشریح برنامه سازمان ()2

1

 17شهریور ،نقطۀ پایانی توهمات تودهها به رژیم

2

صمد همچون ارس جاریست

5

چگونه باید به جنگ خاتمه داد

8

از میان نشریات

14

 اپورتونیسم در برخورد به مسئله صلحبازگشائی مدارس و دانشگاهها و ضرورت گسترش مبارزه علیه رژیم

16

یادداشتهای سیاسی

17

 "تعزیر حکومتی" مانور دیگر جناح مسلط هیئت حاکمه رفسنجانی بازهم به امپریالیسم آمریکا رهنمود میدهد.18

یادداشتهای سیاسی
-اعتصاب کارگران معادن آفریقای جنوبی ،ضربهای دیگر بر پیکر رژیم نژادپرست.

در دوازدهمین سالگرد درگذشت هوشیمین یاد این کمونیست کبیر ،انترناسیونالبیست 20
وفادار به آرمانهای پرولتری و رزمنده خستگیناپذیر را با آموختن از تمام خصائل عالی
کمونیستی او گرامی بداریم
پاسخ به سئواالت

20

گرامی باد خاطره رفقای شهید سازمان در شهریورماه

20

169

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،214مهر 1366

لینک به فایل
صفحه

عنوان

پس از  8سال جنگ ارتجاعی ایران و عراق ،سرانجام رژیم جمهوری اسالمی ایران با قبول 1
قطعنامه  598سازمان ملل متحد اعتراف به شکست نمود
نز دیکی روزافزون رژیم جمهوری اسالمی به امپریالیست ها و تشدید بحران سیاسی – 1
اجتماعی
سازمان مجاهدین خلق ،سرانجام یک مرگ تاریخی

1

پیشینه نشریات کارگری در روسیه و .ا .لنین

1

انحاللطلبی ،تالش "راه کارگر" علیه سازمانیابی حزبی ()4

1

جنبش کارگری

3

 اهواز – شرکت نفت :فشار طاقتفرسا بر کارگران روزمزد همچنان ادامه دارد اخراج کارگران روزمزد یونیتها و دیگر بخشهای وابسته تحت پوشش ستاد بازسازی ونوسازی خوزستان
4

جنبش کارگری
 گروه ملی صنعتی فوالد ایران – بخش تولید سیم خاردار -کارخانه تراکتورسازی تبریز

5

اخبار و گزارشات تودهای
 قطع مالقات زندانیان سیاسی همچنان ادامه دارد اخراج دستهجمعی  20تن از زنان کارمند شرکت نفت -تخریب و ممانعت از یک سو ،تعرض و مبارزه از سوی دیگر

6

اخبار و گزارشات تودهای
 اصفهان – رای دادگاههای فرمایشی رژیم در دفاع از سیاست بازگرداندن اموال مصادرهشده سرمایهداران
 -انفجار در مرکز آموزش خلبانان هلیکوپتر

12

جنبش جهانی کارگری – رهائیبخش
 ترکیه السالوادور -اعتراض فلسطینیها بر علیه سازماندهی "کماندوهای مرگ" توسط اسرائیل

13

اطالعیه مطبوعاتی
تیرباران دستجمعی زندانیان سیاسی ایران در زندانهای اوین ،گوهردشت و مشهد
گواتماال سرزمین انقالبهای نیمهتمام

14

زندگی و مرگ چهگوارا الهامبخش انقالبیون جهان

24

گرامی باد خاطره رفقای گروه آرمان خلق :همایون کتیرایی ،هوشنگ ترهگل ،ناصر کریمی24 ،
بهرام طاهرزاده ،ناصر مدنی
جاودان باد خاطره فدایی کبیر رفیق سیامک اسدیان (اسکندر)

24

گرامی باد خاطره شهدای مهر ماه سازمان

24
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،215آبان 1366

لینک به فایل
عنوان

صفحه

بسیج همگانی رژیم و مرحله جدید جنگ

1

امپریالیسم و چشمانداز یک بحران اقتصادی ژرف

1

از میان نشریات

2

 حزب توده و "صحنه اصلی مبارزه"زنده باد انقالب کبیر سوسیالیستی اکتبر! زنده باد لنینیسم!

4

درباره سازماندهی طبقه کارگر

9

از میان نشریات

12

 توسل به سفسطه برای سرپوش گذاردن بر خیانت.توضیح و تشریح برنامه سازمان ()4

13

یادداشتهای سیاسی

17

 تالش مذبوحانه رژیم برای خروج از انزوا تشدید خفقان و سرکوب ،هراس رژیم از گسترش اعتراضات تودهای18

یادداشتهای سیاسی
 صحنهسازی جناحهای هیئت حاکمه 13آبان روز دانش آموز گرامی باد

20

پاسخ به سؤاالت

20

گرامی باد خاطره شهدای آبان ماه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

20
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،216آذر 1366

لینک به فایل
عنوان

صفحه

محکومیت بینالمللی جمهوری اسالمی

1

سرمقاله :بند و بستهای پنهانی امپریالیزم فرانسه و جمهوری اسالمی

1

پیروز باد جنبش خلق فلسطین!

1

توضیح و تصحیح

4

از میان نشریات

5

 دفاع رذیالنه حزب توده از حاکمیت بورژوازی و نهادهای ارتجاعی – بوروکراتیک.7

 بگو با که دوستی تا بگویم کیستی؟توضیح و تشریح برنامه سازمان

10

دربارۀ سازماندهی طبقۀ کارگر

12

فساد و تباهی اخالقی در جمهوری اسالمی

17

یادداشتهای سیاسی

18

 تالش رژیم برای گسترش دستگاه پلیسی – جاسوسی.19

 وحدت استراتژیک ،اختالفات تاکتیکی. توسل به امپریالیسم برای حل مسئله جنگ به زبان دیپلماتیک.گرامی باد یاد فدائی شهید رفیق منصور اسکندری (عضو کمیته مرکزی سازمان)

20

گرامی باد یاد فدائی شهید رفیق محسن مدیرشانهچی (عضو کمیته مرکزی)

20

پاسخ به سؤاالت

20

با کمکهای مالی خود سازمان چریکهای فدایی خلق ایران (اقلیت) را یاری رسانید

20

گرامی باد خاطره شهدای آذرماه سازمان

20
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،217دی 1366

لینک به فایل
عنوان

صفحه

تشدید اختالفات درونی هیئت حاکمه

1

سرمقاله :فشار روزافزون برای تامین هزینههای جنگ

1

رفسنجانی نقش مذهب را عریان میکند

1

یادداشتهای سیاسی

5

 زمینهسازی برای تجدید مناسبات دیپلماتیک با آمریکا ترازنامه و عملکرد دولت -محتشمی :مردم بالغ و رشیدند ،فعالیت احزاب سیاسی الزم نیست!

6

وخامت روزافزون وضعیت مسکن

8

از میان نشریات

9

 مجاهدین و بیاعتمادی تودهها11

توضیح و تشریح برنامه سازمان ()6

اعضاء ،فعالین و هواداران! برنامه سازمان را در میان تودههای مردم تبلیغ و ترویج کنید و در 12
توزیع هرچه گستردهتر آن بکوشید.
دربارۀ سازماندهی طبقۀ کارگر

13

پاسخ به سؤاالت

15

گرامی باد خاطره شهدای دیماه سازمان

16

گرامی باد بیست و نهمین سالگرد پیروزی انقالب کوبا

16

با کمکهای مالی خود سازمان چریکهای فدایی خلق ایران (اقلیت) را یاری رسانید

16

173

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،218بهمن 1366

لینک به فایل
عنوان

صفحه

سیاهکل تجسم اراده و عمل انقالبی

1

تجربه قیام و ضرورت سازماندهی کارگران و زحمتکشان

3

یادداشتهای سیاسی

5

 "مجمع تشخیص مصلحت" و ح ّدت بیسابقه تضادها
 تالش برای تقویت مناسبات میان جمهوری اسالمی و دولتهای حوزه خلیج فارس و 6نتایج آن
در سالروز قیام و سیاهکل ،مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسالمی را تشدید کنیم

7

شعر :خورشید زنده است در سیاهکل.....

9

از میان نشریات

10

 حزب کمونیست کومهله و مسئله شوراها راه کارگر در حرف و عمل11

 پلنوم اکثریت ،پیگیری در خیانت و ارتدادتوضیح و تشریح برنامۀ سازمان ()7

13

یاد لنین را با وفاداری به اصول لنینیسم زنده نگهداریم

16

گرامی باد خاطره رهبران خلق ترکمن فدائیان خلق توماج ،مختوم ،واحدی ،جرجانی

18

گرامی باد خاطره فدائی شهید مسعود رحمتی

18

گرامی باد خاطره فدائی شهید حمید مؤمنی

19

جاودان باد خاطره شهدای بهمن ماه سازمان

19

گرامی باد خاطره فدائی شهید جهان

19

پتک است خون من ،در دست کارگر ،داس است خون من ،در دست برزگر

20

پاسخ به سؤاالت

20

با کمکهای مالی خود سازمان چریکهای فدایی خلق ایران (اقلیت) را یاری رسانید

20

174

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،219اسفند 1366

لینک به فایل
عنوان

صفحه

سرمقاله" :جنگ شهرها" مقدمۀ تشدید نبرد در جبهههای جنگ

1

نشریه کار در آستانۀ دهمین سال انتشار

1

بهاران خجسته باد

3

توضیح و تصحیح

3

وضعیت زنان ایران در  8مارس روز همبستگی زنان زحمتکش

5

یادداشتهای سیاسی

6

 توطئه جدید امپریالیسم و صهیونیسم علیه خلق فلسطین حمله به سفارتخانه و کنسولگری شوروی عرصه دیگری از کشمکش جناحهایهیئت حاکمه
7

 بندوبستهای جدید رژیمهای ایران و ترکیهمبارزۀ کارگران برای افزایش دستمزد ادامه خواهد یافت

8

اطالعیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) در محکومیت ازسرگیری جنگ شهرها

9

از میان نشریات

12

 نوسان و ابهام راه کارگر و جایگاه مجاهدین در انقالب حزب توده و انتخابات مجلس ارتجاعگرامی باد خاطره فدائی شهید صفائی فراهانی

12

توضیح و تشریح برنامۀ سازمان ()8

13

گرامی باد  18مارس سالروز ایجاد کمون پاریس اولین حکومت کارگری جهان

16

گرامی باد خاطره فدائی شهید مسعود احمدزاده

16

مارکس جاویدان است

17

با کمکهای مالی خود سازمان چریکهای فدایی خلق ایران (اقلیت) را یاری رسانید

21

گرامی باد خاطره فدائیان خلق رفقا نظام ،کاظم ،هادی

22

پاسخ به سؤاالت

23

پتک است خون من ،در دست کارگر ،داس است خون من ،در دست برزگر

24

 -جاودان باد خاطرۀ شهدای اسفندماه سازمان
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،220فروردین 1367

لینک به فایل
عنوان

صفحه

بودجه سال  :67وسیلهای برای غارت و چپاول تودههای زحمتکش

1

"انتخابات" و تسویهحساب جناحها

1

اطالعیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) پیرامون ماجراجوئیهای امپریالیسم 4
آمریکا و جمهوری اسآلمی در خلیج فارس
5

یادداشتهای سیاسی
 تازهترین دستاورد جنگ ارتجاعی در منطقه! افغانستان و قرارداد ژنوطبقۀ کارگر ایران در آستانۀ اول ماه مه

7

انشعاب در حزب دمکرات کردستان ایران

8

موضع سازمان نسبت به انتقاد از خود "شورایعالی"

9

زنده باد همبستگی بینالمللی کارگران سراسر جهان!

10

از میان نشریات

11

 نغمهسرائی اکثریت (جناح کشتگر) در ستایش نهادهای بورژوائی -اپورتونیسم و تبلیغ صلح ارتجاعی – بوروکراتیک

13

گرامی باد خاطره رفیق کبیر ،فدائی شهید بیژن جزنی و همرزمانش

15

توضیح و تشریح برنامۀ سازمان ()9

16

شعری از الهوتی

21

پاسخ به سؤاالت

24

گرامی باد خاطره شهدای فروردین ماه سازمان

24

با کمکهای مالی خود سازمان چریکهای فدایی خلق ایران (اقلیت) را یاری رسانید

24
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،221اردیبهشت 1367

لینک به فایل
عنوان

صفحه

چشمانداز اعتالء نوین جنبش و ضرورت یک آلترناتیو انقالبی

1

رفسنجانی" :زمان دیگر به نفع ما نیست"

1

اول ماه مه ،یک پیروزی برای طبقۀ کارگر

1

شعری از فدائی شهید رفیق مرضیه احمدی اسکوئی

5

یادداشتهای سیاسی

6

 افشاگریهای جناحهای هیئت حاکمه علیه یکدیگر -انتخابات ریاست جمهوری فرانسه ،شکست دیگری برای جمهوری اسالمی

7

 -اعتالء جنبش انقالبی خلق فلسطین و زوال پان اسالمیسم

8
9

از میان نشریات
 -ناپیگیری حزب کمونیست کومهله در طرح شعار تبدیل جنگ به جنگ داخلی

10

 معضل آلترناتیو بورژوائی آقای رجویتوضیح و تشریح برنامۀ سازمان ()10

11

گرامی باد خاطره شهدای اردیبهشت ماه سازمان

16

پاسخ به سؤاالت

16

گرامی باد خاطره حماسهآفرینی دانشجویان در اردیبهشت 1359

16

جاودان باد خاطرۀ کارگران شهید "جهان چیت"

16

با کمکهای مالی خود سازمان چریکهای فدایی خلق ایران (اقلیت) را یاری رسانید

16
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،222خرداد 1367

لینک به فایل
عنوان

صفحه

مرحله شکستهای پیدرپی

1

وخامت اوضاع سیاسی جمهوری اسالمی

1

بازنگری به  30خرداد

1

با کمکهای مالی خود سازمان چریکهای فدایی خلق ایران (اقلیت) را یاری رسانید

2

یاد جانباختگان خلق عرب گرامی باد

3

یادداشتهای سیاسی

7

 هراس "نهضت آزادی" از وخامت اوضاع رژیم8

 -اهداف و منافع واحد

9

از میان نشریات
 -پاسخ به نامهها ،یا...

12

 اکثریت (جناح کشتگر) و...اعتصاب کورهپزخانهها...

15

طرح برنامه راه کارگر تجسم اپورتونیسم و گیجسری

16

توضیح و تشریح برنامۀ سازمان ()11

19

توضیح و تصحیح

26

یاد رفیق کبیر امیرپرویز پویان ،فدائی شهید رفیق سعید سلطانپور گرامی باد

28

پاسخ به سؤاالت

28

گرامی باد یاد شهدای خردادماه سازمان

28
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،223تیر 1367

لینک به فایل
عنوان

صفحه

تشدید بحران سیاسی و ضرورت وحدت

1

جمهوری اسالمی و پذیرش قطعنامه  598شورای امنیت

1

وخامت مطلق شرایط زندگی کارگران و زحمتکشان

1

شعری از الهوتی

6

یادداشتهای سیاسی

7

 جنایتآفرینی امپریالیسم آمریکا و جمهوری اسالمی تمرکز هم چارهساز بحرانهای رژیم نیستتوضیح و تشریح برنامۀ سازمان ()12

8

از میان نشریات

10

 "دمکراسی نامحدود" و رادیکال نمائی راه کارگر -صلح خواهی اکثریت (جناح نگهدار)" ،تدارک" تکرار "فجایع" پیشین!

12

ناایمنی محیط کار ،جان هشت کارگر را گرفت!

20

با کمکهای مالی خود سازمان چریکهای فدایی خلق ایران (اقلیت) را یاری رسانید

22

یاد همیشه جاوید فدائی خلق رفیق کبیر حمید اشرف گرامی باد

24

پاسخ به سؤاالت

24

گرامی باد یاد شهدای تیرماه سازمان

24
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،224مرداد 1367

لینک به فایل
عنوان

صفحه

دمکراسی و سوسیالیسم از دیدگاه راه کارگر

1

علیه پراکندگی در دفاع از وحدت

1

جنگ" ،صلح" ،نتایج و چشمانداز!

1

نوزدهمین کنفرانس (ح.ک.ا.ج.ش) ادامه کدام خط؟

1

یادداشتهای سیاسی

9

 "تجدید بیعت" با خمینی ،سرپوش بر ورشکستگی سیاسی10

 مجاهدین :یک شکست سیاسی جدیدتوضیح و تشریح برنامه سازمان ()13

13

صلح بادوام و دمکراتیک در گرو سرنگونی جمهوری اسالمی است

15

توضیح و تصحیح

24

در فروش سهام کارخانهها به کارگران ،چه اهدافی تعقیب میشود؟

25

انگلس و نقش قهر در تاریخ (بمناسبت نود و سومین سالگرد مرگ فردریش انگلس)

30

گرامی باد خاطره شهدای مردادماه سازمان

30

موج جدید اعدام و تیرباران در زندانها

30

180

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،225شهریور 1367

لینک به فایل
عنوان

صفحه

نخستین گام در راه وحدت

1

نخستین شکاف در جناح مسلط هیأت حاکمه

1

در اعتراض به موج اعدامها ،خروش خود را رساتر سازیم

1

شعری از فدائی خلق رفیق سعید سلطانپور

4

 زندان فالتاطالعیه مشترک سازمان چریکهای فدائی خلق ایران و سازمان چریکهای فدائی خلق ایران 5
(اقلیت)
8

یادداشتهای سیاسی
 بنبست مذاکرات "صلح" ایران و عراق موسوی اردبیلی" :تا وقتی انقالب اسالمی باقیست ،سپاه پاسداران همباقیست"

9

از میان نشریات
 -کشتگریهای اپورتونیست و اندرزهای اتوپیستی آقای کشتگر

12

 رجوی و عوامفریبیهای کهنه شدهدمکراسی و سوسیالیسم از دیدگاه راه کارگر ()2

13

با کمکهای مالی خود سازمان چریکهای فدایی خلق ایران (اقلیت) را یاری رسانید

14

گرامی باد یاد شهدای شهریور ماه سازمان

16

در جهت حل مشکل مالی سازمان تالش کنیم!

16

گرامی باد یاد معلم انقالبی ،رفیق صمد بهرنگی

16

فهرست مطالب ضمیمه کار شماره 225
اطالعیه کمیسیون وحدت سازمان چریکهای فدائی خلق ایران و سازمان چریکهای فدائی 1
خلق ایران (اقلیت)
پیوست شماره 1

2

پیوست شماره 2

2

مسائل مورد بحث و اختالف برنامهای
3

پیوست شماره 3
مسائل مورد بحث و اختالف اساسنامهای

4

پیوست شماره 4
نظر کمیسیون وحدت راجع به بحران منجر به چهارم بهمن
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،226مهر 1367

لینک به فایل
عنوان

صفحه

ضرورت تشدید مبارزه علیه خفقان و سرکوب

1

ادامه بن بست در مذاکرات

1

حلبیآباد "غیرقانونی" است ،قانون هم تخریب آن بر سر ساکنین است

1

یادداشتهای سیاسی

5

 جنجال رای اعتماد به کابینه ،افشای فساد در دستگاه حکومتی و ادامهکشمکشها
 نخست وزیر از "حق خویش" صرفنظر میکند نمایندگان مجلس ارتجاع فساد در کابینه را افشا میکنند6

 کشمکش در درون کابینه -جنبش خلق فلسطین در برابر یک آزمون تاریخی

7

از میان نشریات
 حزب توده و "سیاست نظامیگری رژیم"دمکراسی و سوسیالیسم از دیدگاه راه کارگر ()3

8

توضیح و تشریح برنامه سازمان ()14

9

از میان نشریات

14

 "اکثریت" جناح کشتگر :چاکری در آستان مجاهدینبیاد فدایی کبیر ،رفیق شهید سیامک اسدیان (اسکندر)

19

فدائی خلق رفیق ابرندی به شهادت رسید!

20

پاسخ به سؤاالت

20

در بیست و یکمین سالگرد شهادت ارنستو چهگوارا یاد این کمونیست کبیر و

20

انترناسیونالیست برجسته را گرامی میداریم
رفقا! اعضاء و هواداران سازمان! سازمان برای پیشبرد وظائف انقالبیاش به کمکهای مالی 20
شما نیازمند است .با کمکهای مالی خود سازمان را یاری رسانید.
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،227آبان 1367

لینک به فایل
عنوان

صفحه

دین از دولت باید بطور کامل جدا گردد

1

رژیم دیگر نمیتواند بشیوه گذشته حکومت کند

1

طبقه کارگر قانون کار ارتجاعی را تحمل نخواهد کرد

1

یادداشتهای سیاسی

5

 خمینی وحدت جناحها را تبلیغ میکند ،اما اختالفات تشدید میگردد6

از میان نشریات
 -اپورتونیستها در انتظار "رفرمهای احتمالی"

7

توضیح و تشریح برنامه سازمان ()15
مسائل مربوط به جنگ و صلح در عصر انقالبات پرولتری

11

از میان نشریات
 -گرایش براست در سیاستهای حزب کمونیست کومله

12

یادداشتهای سیاسی
 خلق کرد در معرض سرکوب وحشیانه رژیمهای ارتجاعی ایران ،عراق ،ترکیه -پیروزی بوش :گرایش روزافزون به ارتجاع سیاسی و نظامیگری

13

گرامی باد خاطره فدائی شهید رفیق منصور اسکندری عضو کادر مرکزی سازمان

14

انقالب اکتبر منادی عصر طوفانها

16

پاسخ به سؤاالت

16

گرامی باد یاد شهدای آبان ماه سازمان

16
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،228آذر 1367

لینک به فایل
عنوان

صفحه

جمهوری اسالمی و سرکوب قهری دهقانان

1

بحران عمیقتر میشود

1

تخریب حلبی آبادها بنام مبارزه علیه فساد و اعتیاد

1

اطالعیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) پیرامون اعدامهای دستهجمعی 5
زندانیان سیاسی
6

یادداشتهای سیاسی
 وقتیکه سران جمهوری اسالمی هم مدافع حقوق بشر میشوند!! جمهوری اسالمی و امپریالیسم امریکا در تالش جهت ازمیان برداشتن آخرین موانعبرقراری مناسبات رسمی

7

توضیح و تشریح برنامه سازمان ()16
 -ضرورت انقالب قهری و دیکتاتوری پرولتاریا

11

از میان نشریات
 کمیتههای کارخانه و تحریفات اپورتونیستی راه کارگرگرامی باد خاطره شهدای آذرماه سازمان

11

از میان نشریات

13

 اکثریت :تالش برای اتحاد رسمی لیبرالها و رفرمیستها14

 مجاهدین خلق و داستان "آی دزد ،آی دزد"دژخیمان درپی کسب تجارب جدید زندانبانی

16

گرامی باد خاطره شهدای  16آذر

16

پاسخ به سؤاالت

16
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،229دی 1367

لینک به فایل
عنوان

صفحه

کشتار زندانیان سیاسی نشانهای از وخامت اوضاع رژیم

1

جمهوری اسالمی در چنگال بحران حکومتی

1

سیر صعودی قیمتها همچنان ادامه دارد

1

نخست وزیر جمهوری اسالمی درپی ارائه الگو به جهانیان

1

رفقا! اعضاء و هواداران سازمان! سازمان برای پیشبرد وظائف انقالبیاش به کمکهای مالی 3
شما نیازمند است .با کمکهای مالی خود سازمان را یاری رسانید.
4

شعر :در ستایش کار غیرقانونی

اطالعیه مشترک سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) و سازمان چریکهای فدائی 5
خلق ایران دربارۀ اعدام گروهی از فدائیان اقلیت
6

یادداشتهای سیاسی
 تبلیغات رژیم و مسئله آزادی فعالیت احزاب اهداف خمینی از ارسال نامه به گورباچفتوضیح و تشریح برنامه سازمان ()17

7

یادداشتهای سیاسی

11

 وضعیت اسفبار آموزش و پرورش در ایران12

از میان نشریات
 راه کارگر بر مواضع اپورتونیستی خود پای میفشارد" -اکثریت" در وصف ترقیخواهی مجاهدین یاوهسرائی میکند!

13

گرامی باد سیمین سالگرد انقالب کوبا

16

پاسخ به سؤاالت

16

گرامی باد خاطره شهدای دیماه سازمان

16

185

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،230بهمن 1367

لینک به فایل
عنوان

صفحه

سیاهکل :بازگشت به سنتهای انقالبی کمونیستهای ایران

1

مانور جدید هیئت حاکمه

1

تجربه شوراها و کنترل کارگری در انقالب

1

اطالعیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) بمناسبت سالروز قیام و سیاهکل

4

یادداشتهای سیاسی

6

 جمهوری اسالمی آزادی عقیده و بیان را در هیچ کجای جهان تحمل نمیکند نیروهای دمکراتیک افغانستان در معرض یک قضاوت تاریخی7

توضیح و تشریح برنامه سازمان ()18
اردوگاه سوسیالیسم :دستآورد انقالبات اجتماعی پرولتری

14

"جهان" کمونیست
شعری از رفیق سعید سلطانپور بیاد رفیق جهانگیر قلعه میاندوآب (جهان)
شعر" :آ...ی توماج ،توماج"

19

به مناسبت سالروز درگذشت لنین

20

گرامی باد یاد فدائی شهید حمید مؤمنی و فدائی شهید سیادتی

20

گرامی باد خاطره شهدای بهمن ماه سازمان

20

با کمکهای مالی خود سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) را یاری رسانید

20
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،231اسفند 1367

لینک به فایل
عنوان

صفحه

نوروز را به تودههای مردم ایران تبریک میگوئیم

1

نتایج فتوای خمینی بر اوضاع اقتصادی و سیاسی رژیم

1

دهمین سالگرد انتشار نشریۀ کار

1

وضعیت زنان ،آینه تمامنمای جامعۀ ایران

3

یادداشتهای سیاسی

4

 اعتراف به شکست و تشدید مخاصمات درونی هیئت حاکمه -راه کارگر – مجادله بر سر چیست و حق با کیست؟

5

 -توجیهات مجاهدین در "فاز" شکست

6

توضیح و تشریح برنامه سازمان ()19

7

 18مارس سالروز برقراری کمون پاریس نخستین حکومت کارگری جهان گرامی باد

13

پتک است خون من در دست کارگر ،داس است خون من در دست برزگر

15
15

کارل مارکس ،آموزگار و رهبر کبیر پرولتریای جهان

18

پاسخ به سؤاالت

18

نام استالین و خاطرۀ او در میان کارگران سراسر جهان زنده است

18

با کمکهای مالی خود سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) را یاری رسانید

18
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،232فروردین 1368

لینک به فایل
عنوان

صفحه

دستمزدها باید افزایش یابند

1

نتایج عزل منتظری از جانشینی خمینی

1

"قانون تعزیرات احتکار و گرانفروشی" ابزاری برای فریب مردم

1

زنده باد اول ماه مه روز همبستگی کارگران جهان!

3

یادداشتهای سیاسی

4

 تشدید جنگ داخلی در افغانستان6

یادداشتهای سیاسی
 "روحانیون مبارز" موقعیت خود را در جناح مسلط مستحکم میکنند پان اسالمیسم و تیرگی مناسبات جمهوری اسالمی با دولت ترکیهتوضیح و تشریح برنامۀ سازمان ()20

7

سرود همبستگی

11

از میان نشریات

12

 "آزادی"خواهی به سبک رفرمیستیخاطره رفیق کبیر ،قدائی شهید بیژن جزنی و همرزمانش گرامی باد!

16

پتک است خون من در دست کارگر ،داس است خون من در دست برزگر
گرامی باد خاطره شهدای فروردین ماه سازمان
با کمکهای مالی خود سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) را یاری رسانید

16
16

پاسخ به سؤاالت

16
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،233اردیبهشت 1368

لینک به فایل
عنوان

صفحه

رشد افسارگسیختۀ تورم

1

تالش نومیدانه برای حل بحران حکومتی

1

جنبش دانشجوئی در مرحله اعتالء جدید

1

اعالمیه مشترک به مناسبت بزرگداشت یکصد و سومین سالگشت اول ماه مه

4

یادداشتهای سیاسی

6

 بحران جدید در مناسبات جمهوری اسالمی و دول امپریالیست تشدید سرکوب در مناطق اشغالی7

از میان نشریات
 حزب توده نگران "بدنام" شدن و "زیر عالمت سوال" رفتن ارتش است.توضیح و تشریح برنامۀ سازمان ()21

8

خاطره مبارزه خونین کارگران جهانچیت گرامی باد!

18

پتک است خون من در دست کارگر ،داس است خون من در دست برزگر
گرامی باد خاطره شهدای اردیبهشت ماه سازمان
مبارزه با "بدحجابی" ،تشدید سرکوب و چپاولگری

18
18

با کمکهای مالی خود سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) را یاری رسانید

18
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،234خرداد 1368

لینک به فایل
صفحه

عنوان

گزارش سیاسی و تشکیالتی کمیتۀ اجرائی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) به 1
دومین کنفرانس سازمان
گزارشی از برگزاری دومین کنفرانس سازمان و تصمیمات آن

1

خمینی مرد! مرگ بر رژیم جمهوری اسالمی!

3

برنامۀ مصوب دومین کنفرانس

7

اساسنامۀ مصوب دومین کنفرانس

9

قطعنامه درباره وحدت در صفوف نیروهای اقلیت

12

پیام به فدائیان دربند ،خانوادههای شهدا و زندانیان سیاسی

18

پیام دومین کنفرانس به رفقای هوادار

19

پیام شرکتکنندگان در دومین کنفرانس به طبقۀ کارگر

20
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،235تیر 1368

لینک به فایل
عنوان

صفحه

ترور رهبران حزب دمکرات کردستان را محکوم میکنیم

1

مرگ خمینی و تعمیق تضادها

1

توضیح و تشریح برنامه سازمان ()22

1

کار – نان – آزادی – حکومت شورائی

1

با کمکهای مالی خود سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) را یاری رسانید

4

از میان نشریات

5

 وحدت رفرمیسم و "لیبرالیسم" را افشاء سازیم14

یادداشتهای سیاسی
 "انتخابات" ریاست جمهوری ،رژیم را رسواتر میکند "وحدت جناحها" یا تشدید تضادها اهداف رفسنجانی از سفر به شوروی و تأثیر آن بر وضعیت رژیمگرامی باد یاد همیشه جاوید فدائی خلق رفیق کبیر حمید اشرف
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16
16

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،236مرداد 1368

لینک به فایل
عنوان

صفحه

بورژوازی راهحل خود را ارائه میدهد

1

مضحکه انتخابات و همهپرسی

1

تاثیرات بحران اقتصادی بر وضعیت طبقۀ کارگر

1

مبارزه با قاچاق مواد مخدر به شیوۀ جمهوری اسالمی

1

توضیح و تشریح برنامۀ سازمان (قسمت آخر)

1

از میان نشریات

6

 تبیینات یک مرتد از تحوالت آتی15

یادداشتهای سیاسی
 بنبست مذاکرات "صلح"با کمکهای مالی خود سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) را یاری رسانید

15

یادداشتهای سیاسی

16

 آلترناتیو دیکتاتوری پرولتاریاستپاسخ به سؤاالت

16

گرامی باد خاطره فریدریش انگلس آموزگار کبیر پرولتاریا

16
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،237شهریور 1368

لینک به فایل
عنوان

صفحه

برنامههای رفسنجانی و کابینه او

1

شمهای از وضعیت مدارس و آموزش و پرورش

1

کمبود نان در تهران

1

سرمقاله :وحدت ظاهری و جنگ پنهانی

1

ترور غالم کشاورز و صدیق کمانگر را محکوم میکنیم

4

راه بورژوازی برای حل بحران محکوم به شکست است

5

از میان نشریات

7

 راه کارگر (جناح دفتر سیاسی) بر مواضع لیبرال – رفرمیستی خود پای میفشارد" -آزادی کار" بزیر پرچم "اکثریت" جناح کشتگر

8

نقش تعاونیها در اقتصاد از دیدگاه رفسنجانی

12

با تشدید مبارزه علیه رژیم آرمانهای انقالبی قربانیان قتلعام تابستان  67را پاس بداریم

13

یادداشتهای سیاسی

14

 استیضاح بهزاد نبوی در واپسین روزهای کابینه موسوی16

 تشکیل کابینه بورژوائی در لهستانپاسخ به سؤاالت

16

صمد همچون ارس جاریست

16

گرامی باد خاطره کمونیست کبیر هوشیمین

16
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،238مهر 1368

لینک به فایل
عنوان

صفحه

روند ،نه وحدت و انسجام ،که تشتت و فروپاشی است!

1

آخرین گام در مجارستان

1

تقویت مناسبات رژیم با دولتهای امپریالیست

1

چشمانداز برنامۀ پنج سالۀ جمهوری اسالمی

1

از میان نشریات

7

 "اکثریت" – جناح کشتگر" :حق مذاکره" بهانهای برای دفاع از سازش9

 یک گام به پیش ،یک گام به پسدفاع از حزبیت ،علیه بیحزبی

16

کمکهای مالی رسیده

16
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،239آبان 1368

لینک به فایل
عنوان

صفحه

تشدید فقر و فالکت

1

جنبش دانشجوئی رودرروی جمهوری اسالمی

1

رژیم در تدارک تعرضی دیگر علیه کارگران

1

از میان نشریات

7

 پلنوم راه کارگر و رفرمهای گورباچف حقیقت چیست؟ ابهام در کجاست؟ نغمههای اکثریت در ستایش "سوسیال – دمکراسی"یادداشتهای سیاسی

9
12

 سیاستهای داخلی و خارجی رژیم از زبان رفسنجانی -نامیبا :ضربهای دیگر بر پیکر امپریالیسم و آپارتاید

13

گرامی باد هفتادو دومین سالگرد انقالب کبیر سوسیالیستی اکتبر!

16

یادداشتهای سیاسی

16

 حزبهللا در تب و تاب16

پاسخ به سؤاالت
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،240آذر 1368

لینک به فایل
عنوان

صفحه

فیدل کاسترو :ما هرگز به پیشتاریخ باز نخواهیم گشت

1

ادامه بنبست در مذاکرات

1

نگاهی به جنبش دانشجوئی بمناسبت  16آذر ،روز دانشجو

1

باالخره تکلیف بن کارگری چه میشود؟

1

از میان نشریات

7

 "کمونیسم کارگری" یا اکونومیسم ناب!9

 حزب توده :کرنش در آستان بورژوازیتوضیح :بعلت تراکم مطالب ،ادامه مقاله دفاع از حزبیت در شماره آینده منتشر خواهد شد.

10

یادداشتهای سیاسی

11

 "لشگرکشی" قوه قضائیه به شرکت سایپا -صحن مساجد ،صحنه جنگ و جدال

12

 -در مجارستان هر چیزی که بر آن نام کارگر است برچیده میشود

13

 شکست مرتجعین در السالوادور قطعی است16

 مضحکۀ هنر و اختناقپاسخ به سؤاالت

16

با کمکهای مالی خود سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) را یاری رسانید

16
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،241دی 1368

لینک به فایل
عنوان

صفحه

جمهوری اسالمی تجسم حقوق بشر در اسالم

1

بحران در ساختار حکومت است

1

تشکل و تشدید مبارزه ،راهحل قانون کار

1

اطالعیه

2

از میان نشریات

7

 راه کارگر – باز هم پریشانفکری و باز هم نااستواری نظری -شورایعالی و حرفهای کهنه شده انحاللطلبان

10

یادداشتهای سیاسی

14

 تحوالت در رومانی -اشغال نظامی پاناما توسط امپریالیسم آمریکا

16

دفاع از حزبیت ،علیه بیحزبی ()3

16

گرامی باد سی و یکمین سالگرد پیروزی انقالب کوبا!

16
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،242بهمن 1368

لینک به فایل
عنوان

صفحه

افزایش روزافزون بهای کاالها و خدمات دولتی

1

تجربه قیام

1

دو کارگر در اثر ریزش معدن جان باختند

1

دفاع از حزبیت ،علیه بیحزبی ()4

4

اطالعیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) بمناسبت  19بهمن سالروز بنیانگذاری 7
سازمان
زنده باد مارکسیسم! زنده باد سوسیالیسم!
11

از میان نشریات
 -وقتی که یک مرتد کهنهکار دهان باز میکند

13

یادداشتهای سیاسی
 حمله متقابل مجلس و خامنهای" -مبارزه با بدحجابی" ،دور جدیدی از سرکوب زنان

14

 منتظری رودرروی جناحهای حاکم -تحوالت اوضاع جهانی و بازنگری جمهوری اسالمی در سیاست خارجی

15

 -رشد بحران سیاسی در جمهوری آذربایجان

16

یاد لنین را با پایبندی به اصول لنینیسم زنده نگهداریم!

16

آزادی ماندال ،طلیعه شکست آپارتاید

16
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
ویژه  25اسفند ،اسفند 1368

لینک به فایل
عنوان

صفحه

جاودان باد خاطرۀ پرافتخار شهدای فدائی

1

پتک است خون من در دست کارگر ،داس است خون من در دست برزگر

5

شعر :گرامی باد یاد شهدای گمنام سازمان

7

خاطره فدائیان شهید در قلب بزرگ طبقه کارگر زنده و جاوید خواهد ماند

8

اطالعیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) بمناسبت  25اسفند روز شهدای 13
سازمان
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،243اسفند 1368

لینک به فایل
عنوان

صفحه

سال نو مبارک باد!

1

تظاهرات تهران و گسترش اشکال علنی و مستقیم مبارزه

1

تحوالت سیاسی جهان و پیامدهای آن

1

دستمزدها باید متناسب با سطح هزینهها افزایش یابند

1

هزینههای بودجه و افزایش مالیاتها

1

رهائی زن و  8مارس

1

اطالعیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) بمناسبت  25اسفند روز شهدای 5
سازمان
7

از میان نشریات
" -تحوالت در کشورهای سوسیالیستی به کدام سو!" و شورایعالی به کدام سو؟

10

یادداشتهای سیاسی
 بحران حکومتی تشدید میشود -شکست ساندینسیتها در انتخابات نیکاراگوئه

12

یکصد و نوزدهمین سالگرد کمون پاریس نخستین حکومت کارگری جهان گرامی باد!

14

توضیح و تصحیح

14

آغاز دوازدهمین سال انتشار نشریه کار

16

گرامی باد خاطره مارکس آموزگار کبیر پرولتاریا

16

یادداشتهای سیاسی

16

 -گزارش مماشاتطلبانه فرستاده کمیسیون حقوق بشر
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،244فروردین 1369

لینک به فایل
عنوان

صفحه

تشکیل بلوک انقالبی چپ ،نیاز مبرم جنبش ما

1

بحران اقتصادی و "طرح مجازات اخاللگران در اقتصاد کشور"

1

آزادیهای سیاسی خواست مبرم تودههای مردم ایران

1

دولت در تالش برای افزایش رسمی قیمتها

1

اطالعیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)

5

خجسته باد اول ماه مه روز همبستگی بینالمللی کارگران
7

از میان نشریات
 -انحاد اکثریت و سلطنتطلبان منطق کدام قانونمندی است؟

9

 نداهای بورژوا – رفرمیستی راه کارگرآزادیهای سیاسی خواست مبرم تودههای مردم ایران

11

گرامی باد خاطره رفیق کبیر ،فدائی شهید بیژن جزنی و همرزمانش

11

یادداشتهای سیاسی

13

 کشمکش جناحها بر سر شبکۀ توزیع -تشدید تحریکات و تجاوزات امپریالیسم آمریکا علیه کوبا

14

کمکهای مالی رسیده

15

انفجار گاز در تهران دهها کشته و مجروح برجای گذارد

16

یادداشتهای سیاسی

16

 -افشای انتخابات فرمایشی توسط نمایندگان مجلس ارتجاع
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،245اردیبهشت 1369

لینک به فایل
عنوان

صفحه

چشمانداز مذاکرات مستقیم

1

شکست سیاستهای اقتصادی رژیم

1

اخراج ،پاسخ رژیم به خواست مسکن

1

اعالمیۀ مشترک سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) – اتحاد کارگران انقالبی ایران 3
(راه کارگر) – هسته اقلیت
بمناسبت اول ماه مه ،روز همبستگی کارگران جهان
خالف جریان

5

از میان نشریات

7

 حزب توده در مسیر خیانتی دیگرسرود همبستگی

8

یادداشتهای سیاسی

10

 تروریسم جمهوری اسالمی را محکوم میکنیماعضاء ،فعالین و هواداران سازمان! برنامه سازمان را در میان تودههای مردم تبلیغ و ترویج 15
کنید و در توزیع هرچه گستردهتر آن بکوشید.
16

یادداشتهای سیاسی
 -آزادی گروگانها ،گامی دیگر در راه بهبود مناسبات با سرکرده امپریالیستها
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،246تیر 1369

لینک به فایل
عنوان

صفحه

فاجعه دلخراش زلزله در شمال و غرب کشور

1

سومین کنفرانس سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) برگزار شد

1

شرایط طاقتفرسای کارگران معادن

1

باز هم افزایش قیمت گوشت

1

از میان نشریات

7

 درباره اتحاد کارگران انقالبی ایران (راه کارگر) -راه کارگر (دفتر سیاسی) ،دفاع خجوالنه از سوسیال دمکراسی

10

 -اکثریت همچنان در حال زدوبند با بورژوازی

13

توضیح در مورد مقاله "خالف جریان"

14

یادداشتهای سیاسی

15

 جنبش خلق فلسطین زیر فشار امپریالیسم و صهیونیسم اپوزیسیون بورژوائی در رویای استحاله «لیبرالی» رژیمفساد دستگاه حکومتی و استثمار وحشیانه کارگران

16
16
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،247شهریور 1369

لینک به فایل
عنوان

صفحه

بحران خلیج و چشمانداز تحول اوضاع

1

پایان مرحله نه جنگ نه صلح

1

تشدید وخامت شرایط زندگی در ایران

1

وزیر آموزش و پرورش و توجیهگری سیاستهای رژیم

1

اطالعیه مشترک اتحاد کارگران انقالبی ایران (راه کارگر) – سازمان چریکهای فدائی خلق 5
ایران (اقلیت) – هسته اقلیت
بمناسبت دومین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی
آلونکهای شرق تهران و دالئل تخریب آنها

7

از میان نشریات

8

 کنگره "اکثریت" ،ادامه خط مشی اپورتونیستیگرامی باد یاد صمد بهرنگی آموزگار و نویسندۀ انقالبی

12

میشنویم که تو خستهیی ،از برتولت برشت

14

ترور کاک علی کاشفپور را محکوم میکنیم!

16

یادداشتهای سیاسی

16

 در حاشیه "انتخابات مجلس خبرگان"16

گرامی باد خاطره کمونیست کبیر هوشیمین
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،248آبان 1369

لینک به فایل
صفحه

عنوان

فیدل کاسترو  7/5میلیون عضو کمیتههای دفاع از انقالب را به نجات انقالب و سوسیالیسم 1
فراخواند
بحران خلیج و مناسبات جمهوری اسالمی با قدرتهای امپریالیست

1

بیمه بیکاری و محرومیت میلیونها بیکار

1

پیام تبریک کمیتۀ اجرائی سازمان به کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست مارکسیت – لنینست 5
(انقالبی) سوئد
7

از میان نشریات
" -اولین گام تمرین دمکراسی"

8

 حزب توده و هرم "حاکمیت" -روزنهای بر مکنونات قلبی شاهزاده

11

یاددشتهای سیاسی
 جانبداری سران رژیم از حضور نیروهای نظامی امپریالیسم در منطقه -یک جرقه کافیست تا حریقی بزرگ برپا شود

12

 -گالیندوپل و سفر دوم وی به ایران

13

باز هم زلزله تلفات و خسارات تازهای ببار آورد

13

کمکهای مالی رسیده

15

گرامی باد هفتاد و سومین سالگرد انقالب سوسیالیستی اکتبر!

16

یادداشتهای سیاسی

16

 کشمکشهای درونی هیئت حاکمه پایانپذیر نیست16

پاسخ به سؤاالت
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،249دی 1369

لینک به فایل
عنوان

صفحه

اعتصاب پیروزمند کارگران معادن در ترکیه

1

جنگ و پیامدهای سیاسی آن

1

رفسنجانی و الیحه بودجه سال 70

1

اطالعیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) بمناسبت بیستمین سالگرد سیاهکل

5

پایداری در مبارزه سنت سیاهکل!
6

از میان نشریات
 نقاط اتفاق و افتراق فیمابین را بهتر بشناسیمنگاهی به نقطه نظرهای اتحاد کارگران انقالبی ایران (راه کارگر)

اطالعیه مشترک سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) و اتحاد کارگران انقالبی ایران 8
(راه کارگر)
بمناسبت  22بهمن
12

یادداشتهای سیاسی
 جامعه سالم از دیدگاه یک فکر بیمار ارتجاع ،صریح و روشن ماهیت حکومت مذهبی را برمال میکندتوضیح و تصحیح

15

لنینیسم پرچم برافراشته انقالب پرولتاریائی

16

پاسخ به سؤاالت

16

سی و دومین سالگرد انقالب کوبا گرامی باد

16
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،250اسفند 1369

لینک به فایل
عنوان

صفحه

اعتصاب سراسری کارگران نفت با پیروزی پایان یافت

1

پایان جنگ و نتایج آن

1

سال نو را به مردم زحمتکش ایران تبریک میگوئیم

1

طبقه کارگر قانون کار جمهوری اسالمی را رد میکند

1

اطالعیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) بمناسبت  25اسفند روز شهدای 5
سارمان
هرگونه تبعیض برپایه جنسیت باید ملغی گردد

6

سال نو را به مردم زحمتکش ایران تبریک میگوئیم

7

از میان نشریات

8

 پیش نویس برنامه راه کارگر ،چرخش لیبرالیستی!یکصد و بیستمین سالگرد کمون نخستین حکومت کارگری جهان گرامی باد

15

خاطره کارل مارکس آموزگار کبیر پرولتاریای جهان گرامی باد!

16

سیل در مناطق جنوبی ایران خسارات سنگینی ببار آورد

16

سیزدهمین سال انتشار نشریه کار را با ایمان به پیروزی کارگران آغاز میکنیم.

16

پاسخ به سؤاالت

16
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،251اردیبهشت 1370

لینک به فایل
عنوان

صفحه

امپریالیسم و جنبش مردم کردستان عراق

1

نتایجی دیگر از تحوالت سیاسی اخیر

1

جشن اول ماه مه در کشورهای مختلف جهان

1

اطالعیه مشترک هسته اقلیت ،سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) ،اتحاد کارگران 5
انقالبی ایران (راه کارگر)
زنده باد همبستگی بینالمللی کارگران
صعود پیاپی قیمت کارها ،نتیجۀ سیاستهای ارتجاعی رژیم

6

از میان نشریات

7

 هسته اقلیت در کجا قرار گرفته است؟8

" -چپروی" و "نوسازی" حزب توده!

10

یادداشتهای سیاسی
 شکنجه و کشتار فلسطینیها در کویت -تالش حزباله برای حفظ آخرین پناهگاه خود

11

 -یزدی :علنی بودن محاکمات و افشاء پرونده های مهم به مصلحت نیست

12

با کمکهای مالی خود سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) را یاری رسانید

13

منتشر شد

14

بولتن مباحثات دورۀ جدیدی شماره 1
خالف جریان ،توکل
16

یادداشتهای سیاسی
 -تشدید مخاصمات دولتهای ایران و عراق

16

پاسخ به سؤاالت
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،252تیر 1370

لینک به فایل
عنوان

صفحه

فساد ،ذاتی رژیم جمهوری اسالمی است

1

اخراج کارگران ایرانی از ژاپن و ابعاد فاجعهبار بیکاری

1

هیئت حاکمه قادر به حل تناقضات نیست

1

رفسنجانی" :هر کس ضوابط جمهوری اسالمی را قبول دارد بیاید اینجا زندگی کند"

1

کوبا در محاصره جهان سرمایهداری

1

از میان نشریات

7

 آلترناتیو انقالبی حکومت شورائیستاسترداد متقاضیان پناهندگی را محکوم میکنیم!

16

پاسخ به سؤاالت

16

با کمکهای مالی خود سازمان را یاری رسانید

16
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،253شهریور 1370

لینک به فایل
عنوان

صفحه

رفسنجانی ترازنامه ورشکستگی سیاستهای رژیم را ارائه داد

1

رشد نارضایتی و اعتراض تودههای مردم علیه رژیم

1

سه سال بعد از قتل عام زندانیان سیاسی

1

رژیم اقدامات ضدکارگری خود را تشدید میکند

1

خیزش جدید طبقه کارگر در ترکیه

4

ازسرگیری مذاکرات دولتهای ایران و عراق

5

از میان نشریات

6

 مبانی وحدت حزبی کدامند؟سوسیالیستهای دروغین ماهیت خود را برمال میکنند

9

شاپور بختیار بدست تروریستهای جمهوری اسالمی بقتل رسید

16
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،254آبان 1370

لینک به فایل
عنوان

صفحه

تنها ،راه حل انقالبی جوابگوی مطالبات مردم است

1

کنفرانس مادرید و اهداف و مقاصد امریکا

1

خطر رشد فاشیسم دوباره بشریت را تهدید میکند

1

کنگره چهام حزب کمونیست کوبا ادامه روند اصالح اشتباهات و انحرافات

5

از میان نشریات

8

 "من یک رفرمیست هستم"!10

یادداشتهای سیاسی
 در حاشیه خبر محاکمه اعضاء "جمعیت دفاع از آزادی"کمکهای مالی رسیده

13

با کمکهای مالی خود سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) را یاری رسانید

13

اعضاء ،فعالین و هواداران سازمان! برنامه سازمان را در میان تودههای مردم تبلیغ و ترویج 13
کنید و در توزیع هرچه گستردهتر آن بکوشید.
نوزادانی که در خیابان رها میشوند

15

پاسخ به سؤاالت

16

موج ترور در کردستان عراق

16

یادداشتهای سیاسی

16

 حزبهللا هم از اختناق مینالد!هفتاد و چهارمین سالگرد انقالب کبیر سوسیالیستی اکتبر گرامی باد!
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،255دی 1370

لینک به فایل
عنوان

صفحه

تامین اجتماعی یا استثمار مضاعف کارگران؟

1

پیروزی ارتجاع اسالمی در انتخابات الجزایر

1

فساد در دستگاه حکومتی را چگونه باید برانداخت؟

1

تراکم ثروت و رفاه در یک قطب جامعه و انباشت فقر و بدبختی در قطب دیگر

1

با کمکهای مالی خود سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) را یاری رسانید

5

از میان نشربات

6

 "حزب کمونیست" و شکست سیاستهای غیرپرولتریاطالعیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) بمناسبت سالگرد قیام و سیاهکل

9

از میان نشریات

12

 وجه تمایز کمونیستهای واقعی و کمونیستهای قالبینگاهی اجمالی به کنگره راه کارگر
14

یادداشتهای سیاسی
 -کشمکشهای داخلی و رمز و راز مطرح شدن منتظری

15

منتشر شد
 بولتن مباحثات دور جدید شماره 2نکاتی پیرامون روش پرولتاریای ایران در قبال مجلس مؤسسان ،ع .آشتیانی
شعر :خورشید زنده است در سیاهکل.....

17

بیست و یکمین سالگرد حماسه سیاهکل گرامی باد!

18

پاسخ به سؤاالت

18

یادداشتهای سیاسی

18

 بحران سازمان مجاهدین و شکست سیاسی آن18

سی و سومین سالگرد انقالب کوبا گرامی باد!
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،256اسفند 1370

لینک به فایل
عنوان

صفحه

یاد جانباختگان فدائی زنده و جاوید است

1

تحریم ،پاسخ مردم به مضحکه انتخاباتی رژیم

1

موقعیت زن ،شاخص موقعیت انسان در جامعه

1

گرامی باد  8مارس روز جهانی زن

1

پیام نوروزی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)

5

بودجه سال  71ابزاری برای تشدید استثمار و غارت کارگران و زحمتکشان

6

از میان نشریات

7

 چشم انداز فعالیت هسته تیره و تار است(نگاهی به گزارش برگزاری دومین نشست عمومی هسته اقلیت)
گرامی باد  25اسفند روز شهدای سازمان

9

گرامی باد خاطره رفیق حمیدرضا زمانی کندوانی (امیر)

9

رفیق عبدالرضا راسا مظهر شور انقالبی و پایداری کمونیستی

9

گرامی باد خاطره رفیق "احمدرضا بیگ محمدی هزاوه"

10

فدائی شهید رفیق ایرج سلیمانی

10

گرامی باد خاطره رفیق "مهرداد چمنی"

10

رفیق جانباخته "کامیار کریمی"

11

رفیق جانباخته "جهانشاه نجفی"

11

رفیق جانباخته "محمدرضا پیرو"

11

جانباخته قهرمان "رفیق کیومرث منصوری"

11

رفیق جانباخته "عبدالرحمان طهماسبیان"

11

رفیق جانباخته "سیدقربان حسینی"

12

شعر :تیرواران (تیرباران)

12

بخشی از شعر طوفانکاران

12

گرامی باد خاطره فدائی شهید رفیق عبدالهاشم عادل مشهد سری

12

سوسیال خیانتپیشهگان خیانت دیگری را متحدا تدارک میبینند

13

اعتصاب کارکنان صنعت نفت و نتایج آن

14

گرامی باد  18مارس سالروز ایجاد کمون پاریس اولین حکومت کارگری جهان

14

افزایش دستمزد خواست مبرم کارگران

15

فاجعه کشتار کارگران در معادن ترکیه

16

نفت سفید در بازار سیاه

17

یادداشتهای سیاسی

18
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 پناهندگان ایرانی در معرض فشار دولتهای سرمایهداری20

 متهم بر مسند قاضی مینشیند!گرامی باد خاطره کارل مارکس ،آموزگار و رهبر کبیر پرولتاریا

20

با کمکهای مالی خود سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) را یاری رسانید

20

چهاردهمین سال انتشار نشریه کار را با ایمان به پیروزی کارگران و زحمتکشان آغاز میکنیم

20
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،257اردیبهشت 1371

لینک به فایل
عنوان

صفحه

تسلط ارتجاع اسالمی بر افغانستان

1

رشد و گسترش مبارزه تودهای

1

جشن اول ماه مه در کشورهای مختلف جهان

1

پیرامون دعوت از پناهندگان برای بازگشت به ایران

1

در "انتخابات" مجلس چه کسی شکست خورده است؟

1

زنده باد اول ماه مه ،روز همبستگی بینالمللی کارگران سراسر جهان

5

از میان نشریات

7

 "حزب کمونیست کارگری" و تکرار سیاستها و شعارهای غیرکارگری "انجمن کارگران تبعیدی ایرانی" و اهداف و وظائف ناروشنیادداشتهای سیاسی

8
11

 حمله هوائی رژیم به الخالص -راز شکست احزاب لیبرال – رفرمیست اروپائی

12

از یک جرقه حریق برخاست

16

پاسخ به سؤاالت

16

یادداشتهای سیاسی

16

 -تخریب دفتر مجله "فاراد" و "دنیای سخن"
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،258تیر 1371

لینک به فایل
عنوان

صفحه

جمهوری اسالمی انحصارات بینالمللی را به نجات خود فرامیخواند

1

گسترش تظاهرات نویدبخش اشکال عالیتر جنبش

1

اجالس مونیخ و ناتوانی در حل معضالت سرمایهداری

1

میلیونها کودک ،قربانیان نظام سرمایهداری در سراسر جهان

1

حرکات اعتراضی در پشتیبانی از مبارزات تودههای مردم

1

اطالعیه

5

شعر :ارتش گرسنگی راه میرود

5

از میان نشریات

8

 باز هم درباره خط اپورتونیستی "اکثریت"تخریب مساکن زحمتکشان در تهران

12

یادداشتهای سیاسی

13

 نتایج و چشمانداز تحوالت درونی هیئت حاکمهاعضاء ،فعالین و هواداران سازمان! برنامه سازمان را در میان تودههای مردم تبلیغ و ترویج 14
کنید و در توزیع هرچه گستردهتر آن بکوشید.
کمکهای مالی رسیده

15

در جهت حل مشکل مالی سازمان تالش کنیم!

15

منتشر شد

15

بولتن مباحثات دوره جدید ،شماره 3
علل و عوامل شکست انقالبات پرولتاریائی قرن بیستم ،توکل
ترور شاهپور فیروزی را محکوم میکنیم!

16

یادداشتهای سیاسی

16

 مجلس چهارم ،تابع دولت" ،بازوی والیت"16

پاسخ به سؤاالت
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،259شهریور 1371

لینک به فایل
عنوان

صفحه

گزارشی از برگزاری کنفرانس چهارم سازمان

1

"مرحله دوم تعدیل اقتصادی" و وعدههای رژیم

1

سیر قهقرائی آموزش و پرورش

1

گزارش سیاسی کمیته اجرائی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) به کنفرانس 3
چهارم
با کمکهای مالی خود سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) را یاری رسانید

5

قطعنامههای مصوب کنفرانس چهارم

6

 قطعنامه شماره یک :قطعنامه درباره وظیفه فوری پرولتاریای ایران در انقالب -قطعنامه شماره دو :قطعنامه مصوب درباره مبانی وحدت کمونیستها

7

 قطعنامه شماره سه :قطعنامه مصوب در مورد شیوه برخورد به سازمان فدائی –ایران
جمهوری اسالمی بار دیگر دست به یک جنایت فجیع زد

8

اعضاء ،فعالین و هواداران سازمان! برنامه سازمان را در میان تودههای مردم تبلیغ و ترویج 8
کنید و در توزیع هرچه گستردهتر آن بکوشید.
درگیری زحمتکشان یافتآباد با مزدوران رژیم

9

توضیح

9

حکومت اسالمی در گرداب تضادها و اختالفات بیانتها

10

"مرحله دوم تعدیل اقتصادی" و وعدههای رژیم

12

پیام شرکت کنندگان در چهارمین کنفرانس سازمان به طبقه کارگر ایران

16

پیام شرکت کنندگان در چهارمین کنفرانس سازمان به خانوادههای شهدا و زندانیان 16
سیاسی
16

فراخوان کمک مالی

217

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،260آبان 1371

لینک به فایل
عنوان

صفحه

پیروزی دمکراتها در آمریکا و پیامد آن

1

اگر وحدت حزبی بفوریت مقدور نیست برای ایجاد یک اتحاد سیاسی پایدار تالش کنیم

1

رشد و گسترش مبارزات کارگری در اروپا و تظاهرات معدنچیان انگلیسی در لندن

1

کشتار و سرکوب خلق کرد بدست ارتش ترکیه و همدستان وی را محکوم میکنیم!

6

از میان نشریات

7

 تاریخ واقعی و ادعاهای تاریخی حزب تودهمبارزه متشکل ،ضرورت مبرم دستیابی به مطالبات کارگری

9

مداخالت دیروزی" ،با وسائل امروزی"

12

یادداشتهای سیاسی

13

 کوبا و مسائل و مشکالت دوران ویژه -رشد فاشیسم در آلمان

17

 -بحران در مناسبات جمهوری اسالمی و امارات متحده عربی

18

گرامی باد هفتاد و پنجمین سالگرد انقالب سوسیالیستی اکتبر
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،261دی 1371

لینک به فایل
عنوان

صفحه

کمیتههای مخفی کارخانه یگانه بدیل برای متشکل ساختن کارگران در وضعیت موجود

1

سیاهکل سمبل عزم و استواری در مبارزه

1

رکود تولیدات صنعتی و چشمانداز وخامت اوضاع اقتصادی رژیم

1

حدود  20هزار کارگر ذوب آهن اصفهان در معرض اخراج

1

فراخوان کمک مالی

1

اطالعیه سازمان بمناسبت قیام و سیاهکل

5

تجارب قیام و سیاهکل را پاس داریم
کمکهای مالی رسیده

6

فراخوان اتحادیه سندیکاهای آلمان  D G Bعلیه نژادپرستی  17اکتبر 1992

9

یادداشتهای سیاسی

11

 گسترش دامنه میلیتاریم در جامعه ،نشان ضعف است نه اقتدار! -والیت مطلقه خامنهای و تشدید اختالفات حکومتی

16

پاسخ به سؤاالت

16

واکنش سران رژیم در قبال محکومیت بینالمللی

16
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،262اسفند 1371

لینک به فایل
عنوان

صفحه

 8مارس و مبارزه زنان برای رهائی

1

مسئول اینهمه فجایع و کشتار کیست؟

1

بودجه  72و وخامت مطلق وضعیت کارگران و زحمتکشان

1

نشریه کار  15ساله شد

1

جالد! مرگت باد!

1

پیام نوروزی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)

2

پتک است خون من در دست کارگر ،داس است خون من در دست برزگر

4

گرامی باد یاد شهدای گمنام سازمان
با ایمان به پیروزی راهمان!

5

کارت تبریک سازمان بمناسبت فرارسیدن بهار 1372

6

زنده باد خاطره کمون پاریس ،نخستین حکومت کارگری جهان

8

از میان نشریات

9

 مالحظاتی بر "گزارش سیاسی کمیته مرکزی" شورایعالی10

 جنبههائی از اختالفات واقعیسه تصویر ،یک چشمانداز :باید زنده بمانیم!

13

یاد رفقا :جعفر (خشایار) ،عبدهللا ،اسدهللا ،سیمین و نسرین پنجه شاهی گرامی باد!

14

یادداشتهای سیاسی

18

 توهمپراکنی بینالمللی و ماهیت سیاستهای کلینتونبا کمکهای مالی خود سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) را یاری رسانید

19

در یکصد و دهمین سالگرد درگذشت مارکس ،مارکس و اندیشههای مارکس زنده است و 20
زنده خواهد ماند.
پاسخ به سؤاالت

20

یادداشتهای سیاسی
 -رفسنجانی خواستار تعدیل سیاست آمریکاست

20
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،263اردیبهشت 1372

لینک به فایل
عنوان

صفحه

تحریم ،یگانه پاسخ توده ها به مضحکه انتخابات ریاست جمهوریست

1

کارگران در سراسر جهان روز اول ماه مه را جشن گرفتند

1

وخامت اوضاع اقتصادی رژیم و تداوم اخراج و بیکارسازی کارگران

1

افزایش قیمت نان و عقبنشینی دولت

1

رفسنجانی واقعیات اقتصادی – اجتماعی را واژگونه میسازد

1

اطالعیه سازمان بمناسبت اول ماه مه

5

خجسته باد جشن اول ماه مه
تقویم سال 1372

6

از میان نشریات

7

 کدام پرچم؟ کمونیسم یا سوسیال دمکراسی؟با کمکهای مالی خود سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) را یاری رسانید

10

اطالعیه

12
کشتار و ترور ،یگانه سیاست رژیم در برابر مخالفین
14

یادداشتهای سیاسی
 جنگ در بوسنی – هرزه گوین ،معضلی که بورژوازی آفرید -ترور کریس هانی دبیر کل حزب کمونیست آفریقای جنوبی

15

 یزدی از "آزادی عقیده" و "مطلوب و رضایتبخش" بودن شرایط زندانها سخن 16میگوید!!
16

پاسخ به سؤاالت
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،264تیر 1372

لینک به فایل
عنوان

صفحه

جمهوری اسالمی در انزوای بین المللی

1

دومین شکست ائتالف حاکم

1

بازهم وعده و بازهم دروغ

1

محاکمه جالل الدین فارسی و جایگاه قانون در حکومت اسالمی

1

رژیم قادر به مهار تورم نیست

1

کنفرانس جهانی حقوق بشر ،هیاهوی بسیار برای هیچ!

1

اطالعیه مشترک سازمان کراگران انقالبی ایران (راه کارگر) و سازمان چریکهای فدائی خلق 9
ایران (اقلیت)
انتخابات فرمایشی رژیم را تحریم کنیم!
13

یادداشتهای سیاسی
 جمهوری اسالمی هراسناک از اعتالء جنبش خلق کرد -آمریکا بازهم دست به کشتار مردم عراق زد!

14

 -ارتجاع اسالمی و تشدید تضییقات علیه زنان ایران

16

"آئیننامه کارهای سخت و زیان آور" و جنبه های ضدکارگری آن
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لینک به فایل
عنوان

صفحه

فجایع و ستمگریهای سرمایه داران بالجواب نخواهد ماند

1

طرح غزه – اریحا و الینحل ماندن مسئله فلسطین

1

بورژوازی تجاری سهم بیشتری طلب میکند

1

کشتار جمعی زندانیان سیاسی هم رژیم را نجات نداد

1

رژیم را براندازیم ،به تروریسم پایان دهیم!

5

اعتراض است به حکومت یا اعالن جنگ!

6

یادداشتهای سیاسی

13

 تشدید فشار بر مهاجرین افغان14

 -سومالی ،قربانی سیاستهای امپریالیستی

15

اطالعیه مشترک
نمایندگی خارج کشور حزب دموکرات کردستان ایران
تشکیالت خارج کشور سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
کمیته خارج کشور سازمان فدائی – ایران
کمیته خارج کشور سازمان کارگران انقالبی ایران (راه کارگر)
در پنجمین سالگرد قتلعام زندانیان سیاسی
خاطره قربانیان این جنایت هولناک را گرامی بداریم!
کمکهای مالی رسیده

16

یادداشتهای سیاسی

16

 -حکومت جهل
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لینک به فایل
عنوان

صفحه

جهان سرمایهداری در چنگال یک بحران ژرف

1

رژیم بشدت احساس خطر و بی ثباتی میکند

1

ضرورت مقابله با اخراجهای دسته جمعی

1

رکود اقتصادی در ایران تشدید میشود

1

خانه خرابی و فالکت دهقانان خرده پا

1

از میان نشریات

7

 جهت گیریهای تاکتیکی جدید مجاهد -کنگره اکثریت برای اتحاد با سلطنت طلبان جواز رسمی صادر کرد

9

تالش دولت آلمان برای تبرئه جمهوری اسالمی

10

گرامی باد هفتاد و ششمین سالگرد انقالب سوسیالیستی اکتبر

16

یادداشتهای سیاسی

16

 اختناق بیشتر و آینده روزنامه "سالم"" -دمکراسی" پیروز شد! بعد چه؟
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لینک به فایل
عنوان

صفحه

طلیعه های یک تالطم نوین در اروپا

1

شکست سیاستهای اقتصادی ،نتایج و چشماندازها

1

تشدید اختالفات و تمایالت اقتدارطلبانه جناح مسلط هیأت حاکمه

1

اطالعیه سازمان بمناسبت بیست و سومین سالگرد بنیانگذاری سازمان

3

اطالعیه سازمان بمناسبت پانزدهمین سالگرد قیام مسلحانه  22بهمن

5

قدرت رژیم پوشالی است
سیر قهقرائی در جنبش سوسیالیستی ایران ()1

7

جمهوری اسالمی در تدارک تعرضی دیگر به کارگران

16
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لینک به فایل
عنوان

صفحه

وقایع اخیر ،تجلی رشد نارضایتی

1

جان باختگان راه سوسیالیسم جاودانهاند

1

افزایش دستمزد و توقف اخراجها

1

مارکس جاویدان است

1

حکومت ارتجاعی و بودجه ارتجاعی

1

گرامی باد خاطره همه شهدای خلق

2

گرامی باد یاد رفیق سوزان نیکزاد

3

طی یک اطالعیه مشترک بتاریخ  12بهمن  1372با امضای

4

حزب دمکرات کردستان ایران
سازمان چریکهای فدائی خلق ایران
سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
سازمان فدائی – ایران
سازمان کارگران انقالبی ایران (راه کارگر)
ترور اسقف مسیحی هایک هوسپیان و سوءقصد به دو تن از کردهای مخالف جمهوری
اسالمی در ترکیه محکوم شده و همه آزادیخواهان و نیروهای دمکرات و مترقی به مقابله با
تروریسم رژیم جمهوری اسالمی فراخوانده شده اند.
پیام نوروزی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)

5

کارگران بازرگانی و اهمیت متدولوژیک بحث مارکس

6

سیر قهقرائی در جنبش سوسیالیستی ایران ()2

6

شانزدهمین سال انتشار نشریه کار را با ایمان به پیروزی کارگران آغاز میکنیم

11

زنده باد خاطره کمون پاریس نخستین حکومت کارگری جهان

13

گرامی باد  25اسفند روز شهدای سازمان

15

گرامی باد یاد شهدای گمنام سازمان

15

"توجه" و "احترام" به زنان در حکومت اسالمی

16

به بهانه  8مارس روز جهانی زن
کشتار هبرون بدست نژادپرستان اسرائیلی را محکوم میکنیم!

226

16

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،269اردیبهشت 1373

لینک به فایل
عنوان

صفحه

کارگران سراسر جهان اول ماه مه را جشن گرفتند

1

رژیم دیگر نمی تواند مبارزه مردم را مهار کند

1

وضعیت کارگران تحمل ناپذیر شده است

1

گوشت گران بنشن گران ،بپا بپا زحمتکشان!

1

جدائی دین از دولت یعنی چه؟

1

اطالعیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) بمناسبت اول ماه مه

3

اول ماه مه را به کارگران تبریک میگوییم!
جدائی دین از دولت یعنی چه؟

6

از میان نشریات

7

 کدام چهره واقعیست؟10

کارت تبریک سازمان بمناسبت فرا رسیدن 1373
زنده باد همبستگی بینالمللی
شعر :استثمار بس!

13

کارت تبریک سازمان بمناسبت فرارسیدن 1373

13

بهاران خجسته باد
کار – نان – آزادی – حکومت شورائی
اطالعیه ها و پیام های مشترک

14

پیروزی کنگره ملی آفریقا در انتخابات

16

پاسخ به سؤاالت

16
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لینک به فایل
عنوان

صفحه

انفجار بمب در مشهد

1

تاکتیک افالس و ورشکستگی سیاسی رژیم
مردم و جناحهای حکومتی

1

اهداف رژیم از فروش بخشی از سهام کارخانه ها به کارگران

1

خانه از پای بست ویران است!

1

کمکهای مالی رسیده

4

با کمکهای مالی خود سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) را یاری رسانید

4

وعده های توخالی رژیم به زنان

5

از میان نشریات

7

 چپ کارگری کیست؟ و کدام اتحاد ضروریست؟اعضاء ،فعالین و هواداران! برنامه سازمان را در میان تودههای مردم تبلیغ و ترویج کنید و در 8
توزیع هرچه گستردهتر آن بکوشید.
کمیتههای کارخانه را در هر کارخانه و کارگاه ایجاد کنیم

8

اهداف رژیم از فروش بخشی از سهام کارخانه ها به کارگران

9

فراخوان مشترک برای نجات جان پناهندگان سیاسی

10

اطالعیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)

11

اقدامات سرکوبگرانه دولت ترکیه علیه پناهجویان را محکوم میکنیم!
13

یادداشتهای سیاسی
 -با تبعیض و جنایت چگونه مقابله کنیم؟

15

 مجارستان :انتخابی میان بد و بدترتوهم پراکنی موقوف! دولت مذهبی دشمن آزادی و دمکراسی است

16

یادداشتهای سیاسی

16

 -جالد اوین از "تعداد بسیار اندک" زندانیان سیاسی سخن میگوید
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لینک به فایل
عنوان

صفحه

یک مسئله مبرم

1

اعتراضات باال میگیرد و جنبش توده ای گسترش مییابد

1

ابعاد گسترده اخراج کارگران و اندرزهای یک کارشناس بورژوا

1

زحمتکشان و «تنگنای مسکن»

1

وخامت موقعیت بین المللی و منطقه ای جمهوری اسالمی

1

رفقا! اعضا و هواداران سازمان!

6

سازمان برای پیشبرد وظائف انقالبیاش به کمکهای مالی شما نیازمند است.
با کمکهای مالی خود سازمان را یاری رسانید.
گسترش فقر و نابرابری و راه مقابله با آن

8

یادداشتهای سیاسی

10

 سومین کنفرانس جهانی «جمعیت و توسعه»11

 معامله کثیفاطالعیه مشترک

12

استمداد برای پناهندگان بیپناه!

13

اطالعیه مشترک

14

طغیان سرایت میکند!
اطالعیۀ مشترک

14

اطالعیه مشترک بمناسبت سالگرد قتلعام زندانیان سیاسی

15

یادداشتهای سیاسی

16

 امپریالیسم و بنیادگرائی اسالمی16

ایجاد رعب و کشتار دیگر اثری ندارد!
بمناسبت ششمنی سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی
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لینک به فایل
عنوان

صفحه

آلترناتیو سرمایه داران و آلترناتیو کارگران و زحمتکشان

1

جرقه ای که زده شد

1

ایمنی و بهداشت محیط کار یک نیاز مبرم

1

اوضاع اقتصادی وخیم تر میشود

1

اعضاء ،فعالین و هواداران سازمان! برنامه سازمان را در میان تودههای مردم تبلیغ و ترویج 2
کنید و در توزیع هرچه گستردهتر آن بکوشید.
نابسامانیهای فزایندۀ آموزشی و حکومت اسالمی

5

مجاه ِد «انترناسیونال»! «انترناسیونالِ» لیبرال!

7

اطالعیه های مشترک

10

 در رابطه با محاکمه قاتلین بختیار اطالعیه مشترک بیانیه مشترک دررابطه با تخریب روستاهای کردستان بیانیه مشترک :از حقوق نویسندگان در ایران دفاع میکنیم! اطالعیه مشترک درباره بمباران دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان ایرانزنی که به یک گرم هروئین فروخته شد

12

با کمکهای مالی خود ،سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) را در امر انقالب یاری

13

رسانید!
و آن او که بیدریغ وفادار زندگی است  ،مرگش تولدی است!

15

گزارشی از برگزاری مراسم یادبود شهدای قتل عام سال  67در اروپا
16

زنده باد اکتبر! زنده باد انقالب سوسیالیستی!
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لینک به فایل
عنوان

صفحه

گزارشی از برگزاری کنفرانس پنجم سازمان

1

حکومت اسالمی ،حکومتی متمرکز اما پراکنده!؟

1

«اکنون پشیمانم که چرا با آن شوق و عالقه به جبهه رفتم»

1

نیروهای سرکوب هم متزلزل میشوند

1

ای کاش «روز زن» را نمیداشتیم!

1

گزارش سیاسی کمیته اجرائی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) به کنفرانس 7
پنجم
پاسخ به یک نامه

12

اطالعیه های مشترک

13

 قاتل سعیدی سیرجانی ،جمهوری اسالمی است! اطالعیه مشترک در مورد نتیجه دادگاه قاتلین دکتر بختیاربخشهائی از یک نامه اعتراضی

13

با کمکهای مالی خود ،سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) را در امر انقالب یاری

15

رسانید!
16

پیام به طبقه کارگر ایران

پیام شرکت کنندگان در پنجمین کنفرانس سازمان به خانواده های شهدا و زندانیان 16
سیاسی
پیام شرکت کنندگان در پنجمین کنفرانس سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) به 16
طبقه کارگر کوبا

231

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،274بهمن 1373

لینک به فایل
عنوان

صفحه

در آستانه بیست و پنجمین سالروز بنیانگذاری سازمان

1

دروغباف هذیان گو

1

کارگران رودرروی وزارت نفت

1

فروش کلیه ،مفری برای زنده ماندن

1

اطالعیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) بمناسبت سالروز قیام و سیاهکل

5

روزنامه سالم و مساله زن

7

«حتی برای تهیه نان خالی با عرق پیشانی جواب میگویم»

9

اطالعیه های مشترک

9

روزنامه سالم و مساله زن

14

سخنرانی فیدل کاسترو در جلسه اختتامیه کنفرانس جهانی همبستگی با کوبا

16

انقالب سوسیالیستی یا دمکراتیک توده ای کدامیک امر فوری طبقه کارگر ایران است

16
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لینک به فایل
عنوان

صفحه

آزادی انتقاد و توقیف مطبوعات قانونی

1

سوسیالیسم تنها پاسخ قطعی و ریشه ای به مساله رهایی زن

1

کار ،نان ،آزادی حکومت شورائی

2

پیام نوروزی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)

5

افزایش دستمزد منتاسب با سطح هزینه ها یک خواست فوری

6

تاریخ مختصر جنبش بین المللی کارگری ()1

7

در یکصد و دوازدهمین سالگرد درگذشت مارکس ،مارکس و اندیشه های مارکس زنده است 10
و زنده خواهد ماند
نشریه کار در آستانه هفده سالگی

11

دیدم نوشته بود به دیوار با خون هر شهید

12

در کوچه های سرخ رهایی
بزیر پرچم مبارزه با ارتجاع ،امپریالیسم
نامت بلند باد فدایی!
گرامی باد یاد شهدای گمنام سازمان

13

اطالعیه های مشترک

15

 استرداد دو کرد پناهنده به جمهوری اسالمی استمداد برای نجات پناهندگان در ترکیه هشدار در برابر دسیسه های تروریستی جمهوری اسالمی پیام نوروزی مشترک به مردم ایرانزنده باد خاطره رفقای جان باخته ! زنده باد سوسیالیسم ! بمناسبت بیست و پنجم اسفند 16
روز شهدای سازمان
16
پاسخ به سؤاالت
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لینک به فایل
عنوان

صفحه

مناسبات جمهوری اسالمی و آمریکا وخیم تر می شود

1

سوانح ناشی از کار بیداد می کند

1

اطالعیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) بمناسبت اول ماه مه

3

فرخنده باد اول ماه مه روز همبستگی بین المللی کارگران !
فالکت اقتصادی و استثمار و غارت امپریالیستی

4

اخبار و گزارشات

6

از میان نشریات

7

 حزب کمونیست کارگری شماره دو!تاریخ مختصر جنبش بین المللی کارگری 2

9

اطالعیه

11

اطالعیه

11

یادداشتهای سیاسی

16

 سرکوب زحمتکشان کرد توسط ارتش ترکیه اوضاع سیاسی افغانستان پیچیده تر می شود16

پاسخ به سؤاالت

234

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،277اردیبهشت 1374

لینک به فایل
عنوان

صفحه

تداوم اعتراضات و چشم انداز اعتالء اشکال مبارزاتی تودهها

1

رفسنجانی از خدمات جمهوری اسالمی به کارگران سخن میگوید!!

2

تاریخ مختصر جنبش بین المللی کارگری 3

4

پشت سر «نوید» دهندگان به فراگیرشدن «مقاومت» چه کسانی ایستاده اند؟

7

ائتالف بزرگ «دمکرات» شدگان چگونه و با چه کسانی؟

7

مجاهدین بعد از موضعگیری وزارت خارجه آمریکا

8

سالهاست که مردم به شما نه گفته اند!

8

حزب توده ،حزب دروغ و تحریف!

9

اطالعیه مشترک

10

اول ماه مه را به کارگران تبریک میگوئیم!
شرایط کار کودکان و نوجوانان در دانمارک

11

اطالعیه

13

اطالعیه

13
تصمیم شرم آور اتحادیه اروپا را محکوم میکنیم!
13

اطالعیه های مشترک
 رژیم زحمتکشان اکبرآباد را از زمین و هوا به گلوله بست! دومین اطالعیه مشترک پیرامون حوادث اکبرآبادبرای نجات جان دستگیر شدگان تظاهرات اکبرآباد که زیر شکنجه و در خطر
اعدام میباشند با تمام توان بکوشیم

14

اخبار و گزارشات کارگری جهان

گزارش آکسیونهای اعتراضی در خارج از کشور در محکومیت کشتار و سرکوب زحمتکشان 14
اکبرآباد
15

یادداشتهای سیاسی
 اعتراف تکان دهنده پیام جمهوری اسالمی به امپریالیسم آمریکا -سرکوبگران تشجیع میشوند ،مزدوران عربه میکشند
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،278خرداد 1374

لینک به فایل
عنوان

صفحه

چشم انداز تشدید از هم گسیختگی و فالکت اقتصادی

1

چه کسانی کار مفید اجتماعی انجام میدهند؟

1

اخبار و گزارشات کارگری

3

بعلت تراکم مطالب این شماره  ،ادامه مقاله تاریخ مختصر جنبش بین المللی کارگری 3
در شماره آینده نشریه کار درج میشود.
مصاحبه با فرنسی مالوی عضو کمیته رهبری شین فین

4

کمکهای مالی

6

از میان نشریات

7

 کمونیسم در حرف ،رفرمیسم در عملاطالعیه مشترک

12

با کمکهای مالی خود ،سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) را در امر انقالب یاری

14

رسانید!
انتخابات فرانسه و فرمانروائی مطلق جناح راست

15

یادداشتهای سیاسی

16

 دعوای آمریکا و جمهوری اسالمی بر سر چیست؟" -کاغذهای باطله" و جشنواره مطبوعات
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،279تیر 1374

لینک به فایل
عنوان

صفحه

مانور نیروهای ضد شورش

1

سران حکومت حقایق را دگرگونه جلوه میدهند

1

نقش زن در صنعت و توسعه بروایت جمهوری اسالمی

4

از میان نشریات

5

 راه کارگر :ناپیگیر در تمام عرصه هاآلترناتیو راه کارگر آلترناتیو بورژوازیست
نسخه راه کارگر برای «شکل گیری» سوسیالیسم

6

اقلیت چه میگوید؟

8

برنامه عمل سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) برای سرنگونی رژیم جمهوری 9
اسالمی و برقراری حکومت شورائی
13

اعالمیه های مشترک
 علیه سنگسار برخیزید! -دولت تروریست جمهوری اسالمی باید محکوم شود!

14

تاریخ مختصر جنبش بین المللی کارگری
 -اشکال مبارزه اقتصادی طبقه کارگر در دوران انقالب صنعتی (ادامه بخش )3

15

 -پیدایش اتحادیه های کارگری (بخش )4

اعضاء ،فعالین و هواداران سازمان! برنامه سازمان را در میان تودههای مردم تبلیغ و ترویج 17
کنید و در توزیع هرچه گستردهتر آن بکوشید.
اخبار و گزارشات کارگری

18

با کمکهای مالی خود ،سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) را یاری رسانید!

18

یادداشتهای سیاسی

19

 اعتراض سینماگران به سانسور20

 کشمکش برسر فتوای قتل سلمان رشدی -جمهوری اسالمی و عراق

20

پاسخ به سؤاالت
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،280مرداد 1374

لینک به فایل
عنوان

صفحه

دماسنج رشد بحران سیاسی

1

فساد فراگیر دستگاه دولتی

1

ابعاد تکاندهنده بیکاری

4

از میان نشریات

5

 کدام استراتژی؟ رفرم یا انقالب؟7

تاریخ مختصر جنبش بین المللی کارگری 5
شکل گیری جنبش سیاسی مستقل طبقه کارگر
نامه یکی از فعالین سابق سازمان مجاهدین

11

اخبار و گزارشات کارگری جهان

12

اطالعیه

13
اعتصاب و تحصن کارگران بنز خاور
14

یادداشتهای سیاسی
 در حاشیه مصاحبه وزیر کشور حکومت اسالمی وضعیت موجود «مطلوب» چه کسانی است؟« -شعله های یک کبریت در انبار باروت»

15

 -قانون «انتخابات» قاعده جناح فائقه بورژوازی

16
16

 10شهریور سالروز کشتار زندانیان سیاسی
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،281شهریور 1374

لینک به فایل
عنوان

صفحه

شکاف در دستگاه روحانیت و سرنوشت حکومت

1

برگزاری چهارمین کنفرانس بینالمللی زنان

1

گندیدگی نظام حاکم و شکست مکرر سیاستهای اقتصادی

4

از میان نشریات

7

 «حزب کمونیست کارگری» مرعوب از انقالب خالء قدرت و مسئله توازن قوا8

 محتمل ترین چشم انداز کدامست؟ -اجتناب ناپذیری جنگ داخلی

9

 موعظه استحاله و صلح اجتماعیتاریخ مختصر جنبش بین المللی کارگری 6

10

اطالعیههای مشترک

13

 همبستگی با پناهجویان متحصن در ترکیه سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی جان پناهجویان در خطر است!اخبار و گزارشات کارگری جهان

14

یادداشتهای سیاسی

15

 تشدید فعالیت باندهای سیاه جناحهای غالب و مغلوب رژیم سروته یک کرباسندمصاحبه ای در رابطه با قیام زاپاتیست ها

16
16
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،282مهر 1374

لینک به فایل
عنوان

صفحه

آخرین تالش و آخرین تصفیه

1

اشکال نوین مبارزه کارگری

1

اعضاء ،فعالین و هواداران سازمان! برنامه سازمان را در میان تودههای مردم تبلیغ و ترویج 2
کنید و در توزیع هرچه گستردهتر آن بکوشید.
یک ارزیابی از چهارمین کنفرانس جهانی زن

3

تاریخ مختصر جنبش بین المللی کارگری 7

5

از میان نشریات

7

 سوءاستفاده از ارزشهای انقالبی ،تثبیت خط مشی بورژوائی ،نگاهی اجمالی بهکنگره چهارم سازمان (اکثریت)
 خط مشی سیاسی و خاصیت کنگره اکثریت8

 یرضد کارگران و زحمتکشان برضد انقالب فدائیان «میهن» نام ها را نیز به قبح خویش می آالینداعالمیه مشترک

9
12

 موج اعدام آزادیخواهان در کردستان را متوقف کنید!اخبار و گزارشات کارگری جهان

13

یادداشتهای سیاسی

14

 واحدهای واکنش سریع و «استراتژی بازدارندگی» ارتجاع بر آتش جنگ می دمد 200 -هزار پناهنده افغانی بازگردانده شدند

15

 -ورشکستگی سیاسی و مسئله توطئه

16
16

گزارش آکسیونهای یادبود جان باختگان قتل عام 67
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،283آبان 1374

لینک به فایل
عنوان

صفحه

تالطم جامعه در آینه دانشگاه

1

"تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده"

1

فراخوان کمک مالی

1

توضیح و تصحیح

3

اخباری از ایران

4

 شرایط وحشیانه کار در کارخانه کشمیران حوادث ناشی از کار اخراج  450کارگر کارخانه مبلیران  900کاگر کارخانه پارچه بافی مقدم در آستانه اخراج کارگران شهرداری قزوین خواستار بلوکه شدن حسابهای بانکی این شهرداریشدند.
 تجمع  470تن از کارکنان بیمارستان در قم رکود صنایع و اخراج کارگران شیوع وبا در چند استان کشور5

 سرطان در کودکان و بزرگساالن "هدیه" به زنان بمناسبت روز زینب! رژه "انصار حزب هللا" فساد دستگاه دولتی  400هزار حاشیه نشین شهر تبریز حتی فاقد یک مدرسه هستند افزایش نرخ تورم افزایش کرایه وسائل حمل و نقل شهری -کاهش صادرات غیر نفتی

6

 اجرای مانور واحدهای ضد شورش در تهران هر شب  20نفر زیر پلهای شهر تهران می میرندسخنرانی نماینده حزب کمونیست کوبا در پنجمین اجالس مجمع سائوپوبو

6

از میان نشریات

7

 دست آورد کنگره دوم راه کارگر8

 مبارزه مسلحانه و نظرگاه یک شوونیست -ارتجاع سلطنتی در خدمت ارتجاع اسالمی

9

 -تضاد «دمکراسی» و حق ملل

10

اعالمیه های مشترک
 تظاهرات دانشجویان دانشگاه تهران سرآغاز مرحله ای جدید در جنبش دانشجوئی -موج دستگیریها در کردستان ایران ادامه دارد

11

اخبار کارگری جهان

241

مراسم یادبود قتل عام شدگان 67

11

تاریخ مختصر جنبش بین المللی کارگری 8

12

یادداشتهای سیاسی

16

 تحرکات دیپلماتیک جمهوری اسالمی -کشتار زندانیان سیاسی در ترکیه
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،284آذر 1374

لینک به فایل
عنوان

صفحه

الیحه بودجه و ماهیت ارتجاعی آن

1

گروهبندیهای سیاسی در چشم انداز تحوالت سیاسی

1

منشاء اضطراب و تهدید

4

کارگران و "بازنشستگی پیش از موعد"

5

از میان نشریات

7

 کنگره هشتم کومهله؛ ابهامات و جهتگیریهاتاریخ مختصر جنبش بین المللی کارگری 9

9

اخبار کارگری جهان

12

گزیدهای از نامههای رسیده

13

فراخوان مشترک

14

اعتصاب غذای متحصنین در ترکیه!
برای متوقف کردن معامله بر سر پناهندگان با تمام قوا بسیج شویم!
15

اخباری از ایران
 «بازنشستگی پیش از موعد» رکود تولید در کفش قدس توقف تولید در شرکت تولیدی اف – ام نتش در جامعه چادر «حجاب برتر»! رنگ نماز!انزلی  30تخت بجای  2000تخت افزایش بهای قند و شکر رژیم در تدارک گسترش شبکه های بسیج در مدارس در روستاهای گناوه مردم حتی از آب آشامیدنی محروم اند 15 -تن از مزدوران رژیم در کردستان کشته شدند.

16

 کارخانه پارس ماشین در آستانه تعطیلی شرایط کار در کارخانه سپنتا الیحه افزایش سقف معافیت مالیات نساجی قائم شهر در آستانه تعطیلی -سوانح ناشی از کار

16

پاسخ به سواالت
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،285دی 1374

لینک به فایل
عنوان

صفحه

«انتخابات» ،نزاع در باال ،منظره در پائین

1

رژیم در بنبست بیبرگشت

1

ابعاد تکاندهنده حوادث ناشی از کار

1

چشمانداز اوضاع اقتصادی

1

با کمکهای مالی خود ،سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) را در یاری رسانید!

4

اندرزهای برادرانۀ «نهضت آزادی»

6

تاریخ مختصر جنبش بین المللی کارگری 10

7

شعر :ما را خطائی هست

12

یادداشتهای سیاسی

13

 خدایان دو چهرۀ جنگ و صلح نتایج اعتصاب در فرانسهاعضاء ،فعالین و هواداران سازمان! برنامه سازمان را در میان تودههای مردم تبلیغ و ترویج 14
کنید و در توزیع هرچه گستردهتر آن بکوشید.
15

اخباری از ایران
 تسهیل استثمار کارگران توسط وزارت کار رکود تولید و روند اخراجها -اخراج دسته جمعی کارگران شهرداری تهران

16

 اعمال فشار وزارت نفت بر کارگران پمپ بنزین16

یادداشتهای سیاسی
 -انتخابات در لهستان و روسیه
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،286بهمن 1374

لینک به فایل
عنوان

صفحه

«جریان سوم» و مجلس پنجم

1

درسها و تجارب انقالب

1

بودجۀ سال  75و تاثیرات آن

1

اطالعیه سازمان بمناسبت  19بهمن بیست و پنجمین سالگرد بنیانگذاری سازمان

5

تاریخ مختصر جنبش بینالمللی کارگری 11

7

دوران انترناسیونال اول
8

اطالعیه مشترک
ممنوعیت انتشار نشریه گردون و محکومیت عباس معروفی مدیر مسئول و صاحب
امتیاز نشریه گردون جلوه تازه ای از تشدید سیاست اختناق در جمهوری اسالمی
اخبار و گزارشات کارگری جهان

9

اخباری از ایران

10

 اعتصاب نامه رسانان  2منطقه پستی در تهران واگذاری سیلوی تهران به بخش خصوصی شیوع بیماری سل در زندان آبادان افزایش حیرت آور قیمت کاالها و خدمات محرومیت مردم روستاهای آبادان از آب آشامیدنی سالماعضاء ،فعالین و هواداران سازمان! برنامه سازمان را در میان تودههای مردم تبلیغ و ترویج 11
کنید و در توزیع هرچه گستردهتر آن بکوشید.
13

یادداشتهای سیاسی
 «انتخابات» مجلس پنجم ،موضع کارگران و موضع «خانۀ کارگر» -ابعاد فاجعه و جنایات جنگ در پردۀ ابهام است

14

 -سرشت یکسان ،سرنوشت یکسان

16
16

پاسخ به سواالت
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،287اسفند 1374

لینک به فایل
عنوان

صفحه

جاودان باد خاطره پرافتخار شهدای فدائی

1

پیام نوروزی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)

1

تضادهای جناحهای هیئت حاکمه و موضع خانۀ کارگر

1

حکومت ننگ و «ننگ فقر»

1

در یکصد و سیزدهمین سالگرد درگذشت مارکس ،مارکس و اندیشههای سترگ وی زنده 3
است و زنده خواهد ماند
گرامی باد  8مارس روز جهانی زن

5

تاریخ مختصر جنبش بین المللی کارگری 12

7

اطالعیه

9

اخبار و گزارشات کارگری جهان

12

تشدید سیاست سرکوب و اختناق و تعطیل روزنامه سالم

14

تظاهرات پناهجویان ایرانی در آنکارا

14

جاودان باد خاطره کمون نخستین حکومت کارگری جهان

14

اخباری از ایران

15

 اعتراض به دریافت فرانشیز سوانح ناشی از کار سانسور بیسروصدا آب آشامیدنی و عقب ماندگی ذهنی افزایش کرایۀ حمل و نقل افزایش قیمتها16

 بیکاری و عدم تضمین شغلی مشکالت کارگران شرکت وزنه اعتراض کارکنان شرکت مترو به عدم پرداخت حقوق و مزایاهیجدهمین سال انتشار نشریه کار را با ایمان به پیروزی کارگران و زحمتکشان آغاز میکنیم

16

پیام به سازمان کردستان حزب کمونیست ایران (کومهله)

16
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لینک به فایل
عنوان

صفحه

دیپلماسی دوگانه و تشدید اعمال فشار

1

افزایش دستمزد اسمی و کاهش دستمزد واقعی

1

اخباری از ایران

3

 طرح شرکت نفت جهت بازخرید تعداد وسیعی از کارکنانبه یاد جنبش مردم زحمتکش اکبر آباد و جانباختگان این جنبش

4

اخبار کارگری جهان

4

اطالعیه سازمان بمناسبت اول ماه مه

5

اول ماه مه را به روز مبارزه علیه ستم و استثمار تبدیل کنیم
6

اخباری از ایران
 مشت نمونه خروار اخراج افغانیها بازخرید توقیف دو روزه حادثه ناشی از کار -تروریستهای رژیم  4تن از نیروهای حزب دمکرات کردستان را ترور کردند

7

تاریخ مختصر جنبش بین المللی کارگری 13
دوران انترناسیونال اول
تازهترین شماره نشریه "خالف جریان" به زبانهای انگلیسی و فرانسه منتشر شد

8

یادداشتهای سیاسی

9

 صفبندی های جدید در مجلس  3لیست و  3تاکتیک انتخاباتی10

 چشم انداز موقعیت جناحها -کدام جناح برنده شد و چرا؟

11

 آزادیهای سیاسی و «چپ اسالمی»!لیست کمکهای مالی

15

یادداشتهای سیاسی

16

 صف بندی های جدید در مجلس برنامه جنهاحها برای کسب کرسیها16

پاسخ به سواالت
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لینک به فایل
عنوان

صفحه

انتخابات مجلس ارتجاع و چشم انداز بحران حکومتی

1

موج گرانی و هنر رژیم در افزودن بر عمق و دامنه بحران

1

مراسم اول ماه مه در جهان

2

صعود سرسام آور اجاره ها و «افزایش» حق مسکن کارگران

5

از میان نشریات

7

 تبلیغ سازش طبقاتی ،به بهانه مبارزه با "سکتاریسم" و "افراط کاری" «جبهه مبارزاتی مشترک» با «چپ های رفرمیست و لیبرالهای بورژوا»!!8

 شعار «خلع ید از روحانیت»گزیده ای از نامه های رسیده

11

اخباری از ایران

12

 لغو گردهمائی انتخاباتی «خانه کارگر» انصار حزب هللا13

 کمبود غذا و آبرشد بیکاری در سوئد

13

اخباری از ایران

14

 حوادث ناشی از کاربعلت تراکم مطالب این شماره  ،ادامه مقاله تاریخ مختصر جنبش بین المللی کارگری در 14
شماره آینده نشریه کار درج میشود.
اخبار کارگری جهان

15

پایان «انتخابات» آغاز دور جدیدی از کشمکش ها و تشدید اختالفات

16

اخباری از ایران

16
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لینک به فایل
عنوان

صفحه

اولتیماتوم به مجلس

1

تشدید اقدامات سرکوبگرانه علیه زنان

1

در حاشیه یک خبر

1

با کمکهای مالی خود ،سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) را در امر انقالب یاری 2
رسانید!
3

اخباری از ایران
 -اعتراض کارگران صنعت نفت

5

اطالعیه
موج جدید سرکوب و ارعاب
اخبار کارگری جهان

6

تاریخ مختصر جنبش بین المللی کارگری 14

7

دوران انترناسیونال اول
9

یادداشتهای سیاسی
 تعرض افسار گسیخته «انصار حزب هللا» -تصویب الیحه «تعزیرات اسالمی» ،تشدید سرکوب و خفقان

10

 -نهضت آزادی نگران از جاری شدن سیل!

11

از میان نشریات:
 اتحادیههای کارگری در آفریقای جنوبی و رسالتهای ناتمام حزب توده سرمایه دار برنده ،کارگر هم «برنده»! «نامه مردم» از فرط اپورتونیسم پرت و پال میگویداخباری از ایران

12
13

  241مورد دزدی در یک بانک انصار حزبهللا16

یادداشتهای سیاسی
« -انقالب فرهنگی» دوم در راه است!

16

پاسخ به سواالت
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لینک به فایل
عنوان

صفحه

تحوالت سیاسی خاورمیانه

1

ابعاد هولناک استثمار کارگران در ایران

1

جایگاه رفسنجانی و جناحش در حکومت اسالمی

1

اطالعیه

2
رژیم جمهوری اسالمی باز هم جنایت دیگری آفرید!
5

تاریخ مختصر جنبش بین المللی کارگری 15
دوران انترناسیونال اول

6

اخباری از ایران
  800کارگر کارخانه قند ورامین بیکار شدند بیکاری تعطیلی کارخانه پشمشوئی ایالم و بالتکلیفی کارگران آن حوادث ناشی از کار دادگاه ،سیار -شکایت حزب هللا از حزب هللا

7

از میان نشریات:
 -کمیتۀ مرکزی اتحاد فدائیان خلق کدام سیاست ائتالفی را پیشنهاد میکند؟

8

 جبههسائیها و جبههسازیهای حزب تودهمصاحبه با دبیر اول کنفدراسیون کارگران کوبا

10

اخباری از ایران

11

 اصالحات از سطح وزارت ضرب و شتم و اخراج به جرم پوشیدن لباس آستین کوتاه12

یادداشتهای سیاسی
 رعایت ارزش های اسالمی و ادامه سیاست تعدیل بحران ترکیهاخبار کارگری جهان

15

فراخوان «انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی»

15

یادداشتهای سیاسی

16

 انصار حزب هللا ،از ارعاب نان و شهروندان ،تا تحکم و تهدید دولتمردان!16

پاسخ به سؤاالت
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لینک به فایل
عنوان

صفحه

تشنج در مناسبات آمریکا و جمهوری اسالمی باال میگیرد

1

اعتراض کارگران به احیاء مجدد ماده  33قانون کار سابق

1

"کودکان کارگر" قربانیان توحش و بربریت نظام سرمایه

1

اطالعیه

3

اخبار کارگری جهان

6

اطالعیه

6
برای نجات جان زندانdان سیاسی ترکیه تالش کنیم!

تبلیغات اسالمی مجاهدین و طنز تاریخ

7

تاریخ مختصر جنبش بین المللی کارگری 16

9

دوران انترناسیونال اول
11

اخباری از ایران
 کارگران مترو و خواست افزایش دستمزدها اعتراض معلمان در گرگان چهار ماه حقوق کارکنان باال کشیده شد کارگران اسفراین از تسهیالت اولیه بهداشتی و ایمنی محروماند -حوادث ناشی از کار

12

 اسلحه غیرمجاز و امنیت نظام تکاپوی نیروهای واکنش سریع دوچرخه سواری زنان و حزب هللا شرکت های جدید و سهامداران جدید -دو جناح و دو حزبهللا

13

یادداشتهای سیاسی
 -افغانستان و معضل الینحل جنگ داخلی

15

اخباری از ایران
 معافیت وزراء از شرکت در کنکور روند اخراج پناهندگان افغانی -خط فقر

16

یادداشتهای سیاسی
 -حزبیت در حکومت اسالمی

16

پاسخ به سؤاالت
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لینک به فایل
عنوان

صفحه

خاورمیانه با بحرانی جدید

1

دادگاه برلین به معضل جدی سران جمهوری اسالمی تبدیل شده است

1

شکست خوردگان تاریخ ،نصیبی جز شکست ندارند!

1

بمناسبت ده شهریور سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی
5

از میان نشریات
 عقربه همچنان به سمت راست می چرخد!نگاهی اجمالی به کنگره اتحاد فدائیان خلق
درآمیزی دین و دولت به روایت «اکثریت»

7

دستگیری مخالفین و ادعاهای بی اساس رژیم

8

تاکتیک های نفوذی رژیم را خنثی کنیم

9

با کمکهای مالی خود ،سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) را در امر انقالب یاری 9
رسانید!
اخبار کارگری جهان

10

برگزاری مراسم ده شهریور ،روز شهدا و زندانیان سیاسی

10

دستگیری و شکنجه و کشتار مردم کردستان همچنان ادامه دارد

11

افشاگ ری فعالین سازمان در دانمارک علیه نمایندگان اعزامی جمهوری اسالمی به این

11

کشور
بعلت تراکم مظالب این شماره ،ادامه مقاله تاریخ مختصر جنبش بین المللی کارگری در 11
شماره آینده نشریه کار درج میشود.
انتشار شماره جدید نشریه خالف جریان به زبانهای انگلیسی و فرانسه

11

اطالعیه مشترک به مناسبت هشتمین سالگرد کشتار جمعی زندانیان سیاسی

12

دست جمهوری اسالمی از کردستان کوناه!

12

اطالعیۀ مشترک:

12

فراخون برای دفع خطر از پناهجویان ایرانی در ترکیه
13

یادداشتهای سیاسی
 -کشمکش های حکومتی به نفع چه کسی رقم خواهد خورد؟

14

 -بنبست در مذاکرات اعراب و اسرائیل

15

اخباری از ایران
 اخراج از دانشگاه و «حجاب برتر»! اعتراف یک تروریست! قطع  4انگشت دست -دستگیری اعضاء انجمن های اسالمی دانشگاهها

16

یادداشتهای سیاسی
 بحران ،در ذات حکومت اسالمی استاخباری از ایران
 -تجمع اعتراضی گسترده کارگران صنعت نفت تهران
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لینک به فایل
عنوان

صفحه

پی آمد تحوالت افغانستان

1

از چپ ناظر تا چپ اثر گذار!

1

تورم ،افسارگسیخته به پیش می تازد

4

خط قرمزهای نظام و مساله آزادیها

5

تاریخ مختصر جنبش بین المللی کارگری 17

7

دوران انترناسیونال اول
اطالعیه

9

اخباری از ایران

10

 شرایط اسفبار کار در کارخانه تولید صنعتی «شهید رجائی» شرایط شدیدا غیربهداشتی کار در کارخانه پنبه نسوز نهبندان «ارزیابی مجدد» و اخراج کارگران باسابقه شهرداری اراک کارگران سیلو خواستار بازگشت به کار شدند بیکاری کارگران بدنبال مسکن دستگیری مخالفین رژیم سرکوب برنامه ریزی شده11

 یک میلیون قبضه اسلحه مقنعه باید به رنگ تیره باشد وزیر کشور در مجلس شاخص قیمت ها عاقبت خصوصی سازی استثمار کارگران و غارت اموال عمومیاخبار کارگری جهان

12

گزیده ای از نامه های رسیده

13

یادداشتهای سیاسی

14

 رژیم را گزیری از تیمار سپاه نیست کشتار مردم فلسطینپی آمد تحوالت افغانستان

15

کمکهای مالی رسیده

15

یادداشتهای سیاسی

16

 تحوالت آتی و میلیتاریزم بیشتر16

از غرفه سازمان در شبکه جهانی اینترنت دیدن کنید
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لینک به فایل
عنوان

صفحه

رفسنجانی و مصاحبه با اشپیگل

1

انقیاد زن ،انقیاد جامعه است

1

ورود مجمع روحانیون به صحنه سیاسی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری

1

هفتاد و هشت سال از انقالب کبیر سوسیالیستی اکتبر گذشت .انقالب اکتبر ،جنگ آشکار 2
علیه تمامیت سرمایه و ارتجاع جهانی بود .پیام اکتبر ،رهائی میلیونها کارگر از یوغ استثمار
و بردگی است .اکتبر ،در قلب میلیونها کارگر در سراسر جهان زنده است .زنده باد اکتبر!
از غرفه سازمان در شبکه جهانی اینترنت دیدن کنید.

4

اخبار کارگری جهان

6

تاریخ مختصر جنبش بین المللی کارگری 18

7

دوران انترناسیونال اول
9

اخباری از ایران
 اعتراض کارگران نسبت به حضور سربازان در کارخانه کارگران مترو و دفترچه بیمه تجمع اعتراضی کمبود خوابگاه و امکانات آموزشی راه پیمائی اعتراضی دانشجویان دانشگاه آزاد همدان غارت و چپاول بی انتها تجمع اعتراض آمیز دانشجویان در نجفآباد -رودرروئی تماشاچیان با نیروهای سرکوب در ورزشگاه آزادی

10

اخبار کارگری جهان

10

اطالعیه

11
تروریسم جمهوری اسالمی قربانی تازهای گرفت
11

اطالعیه مشترک:
در باره ناپدید شدن سر دبیر مجله آدینه در تهران

12

یادداشتهای سیاسی
 «جایگاه رفیع هنر» در جمهوری اسالمیشعر :قالی بافان گویون بوالق

13

یادداشتهای سیاسی

16

 وعدههای سران حکومت برای تفسیر و تغییر قوانین به نفع زنان!16

پاسخ به سؤاالت
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لینک به فایل
عنوان

صفحه

نگرانی از چه رو است؟

1

دست ارتجاع از جان نویسندگان و روشنفکران کوتاه!

1

جمهوری اسالمی با حقوق بشر مختص خودش

1

گزیدهای از نامههای رسیده

2

اخبار کارگری جهان

3

شبکۀ تروریسم و آدمربائی جمهوری اسالمی در پاکستان

4

از میان نشریات:

5

 اکثریت؛ هنر زندگی در شکافهای حکومتی و هنر تحریف!7

تاریخ مختصر جنبش بین المللی کارگری 19
دوران انترناسیونال اول ،کمون پاریس

10

اخباری از ایران
 حزبهللا سوم مجلس و انتخابات ریاست جمهوری کارگر  18ساله در زیر خروارها شن مدفون شد کمبود سوخت مردم در انتظار دریافت کپسول گاز دفتر مرکزی انجمن اسالمی تخریب شد ترمینال بجای خوابگاه تجمع اعتراضی دانشجویاناخبار کارگری جهان

11

اطالعیه های مشترک

12

 حکم جلب بینالمللی سران رژیم ایران بجرم سازماندهی ماشین کشتار تروریسمدولتی باید صادر گردد!
 شهادت حامد سلیمی توسط مزدوران رژیم جمهوری اسالمی را محکوم میکنیم! اقدام شرمآور تروریستی جمهوری اسالمی را محکوم میکنیم! سرکوب جنبش اهل قلم در داخل ایران را محکوم میکنیم!اطالعیه

13

اطالعیه مشترک

13

یادداشتهای سیاسی

14

 یکپارچگی جناحها در دفاع از سرمایهداران و مالکین اجالس رم و گرسنگان جهان16

 بحران در مناسبات ایران و آلماناخباری از ایران
 بیکاری و گرسنگی اعتراض کارگران روزمزد شهرداریکارگران بوشهر و دفترچۀ تأمین اجتماعی
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