فهرست مطالب کار،
ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
(سازمان فدائیان (اقلیت))
شماره  13 ،61خرداد 1359
تا شماره  ،701شهریور 1394
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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 جنبش 11
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 توطئه 3
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  63ارگان 1
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 ارتش 1
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 نفی 5
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 بمبگذاری 11
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 زحمتکش 1
"قانون کار" پیشنهادی "کنگره شوراهای اسالمی کارگران" یا تطهیر سرمایهداری توسط "حزب 1
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 خواستهای 11
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

11

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 منافع 5
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 شدند 12

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 می کند 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 شدند 12

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 طبقه 3
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 طبقه 2
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 حل 6
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 ایران 5
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 سرمایهداری 12
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 ادامه 10
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 را 3
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 کشته 10
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
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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 تقاضای 10
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 مابهالتفاوت 20
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
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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 دانشآموزان 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 مدارس 1
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 ص دای 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 باشیم 6
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
تختی پهلوان مردم بود

16

بدستور بنیصدر میلیونها ریال بابت حقوق و مزایای عمال رژیم شاه در اختیار استانداری گیالن

16

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 سرمایهداران (اخراج و تعطیل کارخانه و )...هیئت تحقیق را برپا داریم5 .
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 دست 7
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 ایران 1
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 میکرد!! 14
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 چماقداران جمهوری اسالمی به مراسم شب هفت شهید بهرام کردستانی و رسوائی 16
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 رسیده

19

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 اسالمی 14
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 مصادره 16
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 انداخت! 3
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

اخباری از :جنبش مقاومت خلق کرد

19

44

 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"
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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 اسالمی 1
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

رفقا و هواداران

22

50

آیت هللا 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 مبارزه 7
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 شکایت 1
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

56

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 سیاسی 1
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

یاد شهدای جنگ سال گذشته در کردستان گرامی باد

18

57

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 است 6
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 مجلس 2
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 شکل 8
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 درآمدهاند

13

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

خشونت و ضرب و شتم نسبت به خانوادههای زندانیان سیاسی

18
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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 سازمانهای 10
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 برخیزیم 1
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

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

19
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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 عملیاتی 20
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 قراردادهای 13
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 بر 20
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 کشیدن 9
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
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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 دهیم4 .
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 نابودی 3
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 کارمندان 6
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 دستگیر 1
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 شکست مواجهشد.
 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 – سازمان 12
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 رسانده 20
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 – نشریه 5
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 چپ 5
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 پرولتاریا 7
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 بخش

20

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 رفیق جوادکاشی 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 مبارزات 1
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 جرجانی 22
"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!

121

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
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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 جایگاه 1
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 و 14
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

138

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
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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).

141

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 فدائی 3
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 جمهور 1
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 ضرورت 8
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 تحقیق 10
درباره حمله مسلحانه به مرکز فرستنده رادیوئی سازمان
اطالعیه هیئت تحریریه نشریه "کار" و "صدای فدائی" درباره حمله مسلحانه به مرکز فرستنده

11

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 به 13
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 تشکلهای هوادار سچخفا در خارج از کشور درباره حمله مسلحانه به مرکز فرستنده 22
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 مسلحانه 7
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 مسلحانه 11
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 پلیسی 3
– 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 "صدای 8
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
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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 فرستادهاند 9
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 صدای 22
فدائی قهرمانانه جان باختند!
جاودان باد یاد تمامی جانباختگان فدائی در بهمن ماه
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22

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

166

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 کشور 24
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 وفادار 20
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
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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
نزدیکی 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 مصادره شدهسرمایهداران
 -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
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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
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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 آمریکا 4
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
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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 هم باقیست"

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 خلق 1
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 ادامه کشمکشها 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 انترناسیونالیست 20
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 خ اطره 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 زندانیان 5
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 رفرمیستها -مجاهدین خلق و داستان "آی دزد ،آی دزد"

14

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 خلق 5
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
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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

188

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 سازمان

13
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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 سازمان 5
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 کنید 15
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 ایران 5
(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 ساز مان 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 سارمان 5
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 کنید 13
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

213

 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 کنید 14
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 کنید 8
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 سیاسی 16
16

فراخوان کمک مالی
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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

218

18

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 زنده 20
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 میگوید!!

16
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 افغان سومالی ،قربانی سیاستهای امپریالیستیاطالعیه مشترک

14
15

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!
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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 انقالبی اش 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 کنید 2
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 پنجم 7
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 سیاسی 16
پیام شرکت کنندگان در پنجمین کنفرانس سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) به 16
طبقه کارگر کوبا
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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
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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 در 3
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 کنید 17
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 سانسور -کشمکش برسر فتوای قتل سلمان رشدی

20

 جمهوری اسالمی و عراق20

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 قوا -محتمل ترین چشم انداز کدامست؟

8

 اجتناب ناپذیری جنگ داخلی9

 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 کنید 2
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 -اجرای مانور واحدهای ضد شورش در تهران

6

 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 کنید 14
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 کنید 11
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

245

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

افشاگری فعالین سازمان در دانمارک علیه نمایندگان اعزامی جمهوری اسالمی به این کشور 11
بعلت تراکم مظالب این شماره ،ادامه مقاله تاریخ مختصر جنبش بین المللی کارگری در شماره

11

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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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،297دی 1375

لینک به فایل
عنوان

صفحه

تداوم جنبشهای اعتراضی

1

کنفرانس ششم سازمان برگزار شد

1

کمک مالی به سازمان یک وظیفۀ انقالبی است

2

گزارش سیاسی کمیتۀ اجرائی سازمان به کنفرانس ششم

3

پیام شرکتکنندگان در کنفرانس به طبقۀ کارگر ایران

7

اعتصاب کارگران نفت

8

پیام شرکت کنندگان در ششمین کنفرانس سازمان به خانوادههای شهدا و زندانیان سیاسی 9
10

تاریخ مختصر جنبش بین المللی کارگری 20
دوران انترناسیونال اول ،کمون پاریس
اطالعیۀ پایانی کنفرانس ششم سازمان

12

از میان نشریات:

13

 اکثریت؛ هنر زندگی در شکافهای حکومتی و هنر تحریف (قسمت آخر)جنبش زنان :واکنشها و تاکتیکهای جمهوری اسالمی

20

اخبار کارگری جهان

20

در سی و یک ژانویه  1924لنین یکی از برجستهترین رهبران پرولتاریا جهان درگذشت.

20
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،298بهمن 1375

لینک به فایل
عنوان

صفحه

الیحۀ بودجۀ سال  76و چهار مؤلفه اصلی آن

1

اعتصابات سراسری کارگران صنعت نفت ،یک ارزیابی

1

چرا تغییر نام

1

از مبارزات کارگران صنعت نفت پشتیبانی کنیم

3

نشریۀ “ „Contre Courantمنتشر شد

3

اعالمیه سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت سالروز قیام و سیاهکل

5

خالصهای از اطالعیههای مشترک:

6

 اطالعیه مشترکاقدامات تروریستی جمهوری اسالمی در مناطق کردنشین
 اطالعیۀ مشترک در گرامیداشت قیام  22بهمن7

از میان نشریات:
پیرامون مصاحبه اخیر دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران

10

اخباری از ایران
 اخراج کارگران از کارخانهها بیکاری اخراج نبود حفاظ ایمنی باز هم قربانی گرفت اعتراض مجدد روزنامهنگاران گرانی یک لیتر آب  20تومان افزایش قیمت کاالها متوسط هزینه و درآمد ساالنه یک خانوار شهری در سال 74 فساد دستگاه دولتی حزبهللا و نمایندگان "لیبرال" در مجلس -سرمایهداران نوکیسه

11

 رکود صنایع و مشکالت طرحهای جدید بیچاره طالبان! اقدامات مشترک امنیتی ترکیه و جمهوری اسالمیاطالعیه

11

کمکهای مالی

11

اخبار کارگری جهان

12

 کشتار معدنچیان در بولیوی اعتصاب عمومی در آرژانتین -اشغال کارخانۀ آلومینیوم در آلمان
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 اعتصاب کارگران در بلژیک در مخالفت با اخراجها حمایت از فعالین کارگری در دانمارک همبستگی جهانی با کارگران بندر لیورپوا اعتراض به شرایط بد کار در کامبوج اعتصاب کارگران در اکوادور علیه قوانین ضدکارگری اعتراضات کارگری در یونان اعتصاب موفق کارگران Danish Crown دانمارک بلغارستان13

یادداشتهای سیاسی
 در برابر تعرض رژیم علیه کارگران و پناهندگان بایستیم و آنرا خنثی کنیم! مجادله و مشاجره در درون دستگاه روحانیتاعتصاب عمومی علیه تعرض سرمایهداران ،کرۀ جنوبی را به لرزه درآورد
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16
16

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،299اسفند 1375

لینک به فایل
عنوان

صفحه

افزایش اساسی دستمزد ،خواست مبرم کارگران

1

پیام نوروزی سازمان فدائیان (اقلیت) به کارگران و زحمتکشان ایران!

2

جاودان باد یاد جانباختگان فدائی

3

مصاحبه با خواهر فدائی شهید ،سیامک اسدیان (اسکندر)

3

تشدید اقدامات سرکوبگرانه حکومت اسالمی علیه کارگران نفت

4

تظاهرات هزاران تن از کارگران صنعت نفت

4

زلزله اردبیل خسارات وسیعی به بار آورد

4

 8مارس و اعتراض و مبارزه زنان علیه جمهوری اسالمی

5

در حمایت از مبارزات کارگران نفت ایران

6

اخباری از ایران

6

 «نهضت آزادی» و عدم اقتدار دولت8

تاریخ مختصر جنبش بین المللی کارگری 21
دوران انترناسیونال اول ،کمون پاریس
اطالعیههای مشترک

11

خطاب به خانوادههای جانباختگان فدائی

11

یادداشتهای سیاسی

13

 دو محاکمه و دو نوع محکومیتاخبار کارگری جهان

14

اخباری از ایران

15

 اعتراض فرهنگیان اعتراض معلمین مهاجرت روستائیان به شهرها برهم زدن جلسه «نهضبت آزادی» بازگرداندن کردهای عراقیجاودان باد خاطره کمون پاریس نخستین حکومت کارگری جهان

16

یادداشتهای سیاسی

16

 والیت مطلقه فقیه و انفجار سهمگینی که در راه استگرامی باد خاطرۀ کارل مارکس آموزگار و رهبر کبیر پرولتاریا

16

اخباری از ایران

16

 مرگ  3کارگر مرگ  4کارگر هفتاد درصد کارمندان زیر خط فقر -درخواست افزایش حقوق
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،300فروردین 1376

لینک به فایل
عنوان

صفحه

بازی انتخابات

1

جمهوری اسالمی دو تن از فعالین و هواداران سازمان را اعدام کرد.

1

 300شمارۀ نشریۀ کار

1

گزیدهای از نامههای رسیده

2

«مرا از مدتها پیش کشتهاند»!

4

در حاشیه حادثۀ خیابان گاندی
شکلگیری نخستین اعتصاب اروپائی

5

تصحیح و پوزش

7

«کنفرانس آمستردام علیه کار کودکان»

8

اخبار کارگری جهان

9

اخباری از ایران

10

 عدم پرداخت دستمزد کارگران کارخانه دروس بودجه خانوار شهری در سال 74 بدهی دولت به بانک مرکزی اخراج پناهندگان در سال 7611

ستون مباحثات
 ضرورت تغییر نام یا چشمانداز ضرورتهای دیگربابک به کیش
آیا توهم به کار قانونی پایان خواهد یافت؟

12

اخباری از ایران

13

 شرایط طاقتفرسای کار در پنبۀ نسوز نهبندان عدم پرداخت دستمزد کارگران پلی کلینیک ابوریحان دو کارگر در آتش سوختند! تعطیل بخش رنگرزی کارخانجات مقدم -طرح اخراجهای گسترده کارگری در آذربایجان شرقی

14

 اضافهکاری اجباری در کارخانۀ سایپا تعطیلی کارخانۀ ایمان سرنگ و بالتکلیفی کارگران تعطیلی شرکت صنایع چهارمحال بختیاری و بالتکلیفی کارگران کارخانه الیاف شیروان :هر کارگر  3دستگاه!15

 دستمزد کارگران 23 ،درصد هزینهها! کسر  30درصد مالیات و حق بیمه از عیدی کارگران -تشدید جو سرکوب و خفقان در شهرکهای کارگری

16

یادداشتهای سیاسی
 -سران حکومت بازهم بر طبل جنگ میکوبند

16

پاسخ به سؤاالت
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،301اردیبهشت 1376

لینک به فایل
عنوان

صفحه

مضحکه انتخاباتی را تحریم کنیم!

1

مراسم اول ماه مه در جهان

1

استثمار وحشیانۀ کارگران

1

انشقاق در تشکلهای فرمایشی کارگری

4

تاریخ مختصر جنبش بین المللی کارگری 22

5

دوران انترناسیونال اول ،کمون پاریس
7

ستون مباحثات
کنفرانس ششم و طرح مجدد شکست انقالب!
جوادزاده

8

اطالعیه
تصمیم وزرای خارجۀ اتحادیۀ اروپا را محکوم میکنم
اطالعیههای مشترک

8

از میان نشریات

9

 اتحاد فدائیان خلق ،تحریم اقتصادی رژیم و مسئله سرنگونی!11

اطالعیه
خجسته باد اول ماه مه

11

اطالعیه
دولتهای اروپائی باید تمام مناسبات خود را با جمهوری اسالمی قطع کنند و سران
رژیم باید به جرم جنایت علیه بشریت در یک دادگاه بینالمللی محاکمه شوند!
اخبار کارگری جهان

12

اخباری از ایران

12

 روند اخراج پناهندگان و مهاجرین افغانی14

یادداشتهای سیاسی
 کشتار چریکهای توپاک آمارو آلبانی و بحران ریشهدار -تحوالت سیاسی در زئیر و گسترش حضور نظامی امپریالیستها

15

 -صدور حکم دادگاه برلین و بحران در مناسبات جمهوری اسالمی و دولتهای اروپائی

16
16

اخباری از ایران
 افزایش بیکاران در استان لرستان انفجار دیگ بخار و مصدوم شدن  15کارگر! مرگ دو کارگر -اعتراض پرسنل بیمارستان
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،302خرداد 1376

لینک به فایل
عنوان

صفحه

انتخابات ریاست جمهوری و پیآمدهای آن

1

آیا پایانی بر وحشیگری بنیادگرایان الجزایر هست؟

1

از سنگر «مجمع تشخیص مصلحت نظام» چه کسی و به کجا شلیک خواهد کرد؟

1

سیلی مردم به چهرۀ روحانیت

3

اخبار کارگری جهان

3

 -فرانسه :شب همبستگی با نتفگران زندانی در ایران

4

 پیام ث.ژ.ت .خطاب به کارگران نفت ایران5

تاریخ مختصر جنبش بین المللی کارگری 23
دوران انترناسیونال اول ،کمون پاریس
آیا پایانی بر وحشیگری بنیادگرایان الجزایر هست؟

7

خالف جریان به زبان انگلیسی منتشر شد

8

اطالعیۀ مشترک دربارۀ زلزلۀ خراسان

10

اطالعیه مشترک

10

مضحکه انتخابات ریاست جمهوری را تحریم کنیم!
10

اطالعیه
انتخابات قالبی را تحریم کنیم

11

اطالعیه
زلزلۀ فاجعهبار در خراسان

12

یادداشتهای سیاسی
 تصریح بر مبانی نظام یا «تشکیک» در آن؟تخریب «خانههای ضدزلزله» در زلزلۀ اخیر

13

اخباری از ایران

13

 بیکاری در استان سیستان و بلوچستان اخراج  9هزار «کارگر خارجی» از کورهپزخانهها نرخ باالی بیکاری در خوزستان حوادث ناشی از کار و کشته شدن  63کارگر در استان خراسان15

قسمتهائی از شعر رفیق شهید سعید سلطانپور
«جهان» کمونیست

15

اخباری از ایران
 کشته و مجروح شدن سه کارگر افغانی مرگ یک کارگر در اثر حادثۀ ناشی از کار قطع انگستان دست -شهرک دولت خان فاقد مدرسه است!

16

یادداشتهای سیاسی

262

 رهنمودهای جناح دوراندیش16

اخباری از ایران
 تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته اعتراض کارگران کارخانه راف رکود تولید در واحدهای تولیدی آذربایجانغربی عدم پرداخت حقوق به کارگران کارخانه ریسمان رئیسی سمنان -بیکاری و بالتکلیفی  160کارگر آجر هراب اصفهان
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،303تیر 1376

لینک به فایل
عنوان

صفحه

جدال جناحهای حکومت و شکاف فقر و ثروت

1

اعتصاب غذای زندانیان سیاسی ادامه دارد

1

برای نجات جان زندانیان سیاسی به پا خیزیم
لیست کمکهای مالی

2

تقلب در انتخابات به شیوه اسالمی

3

دهها کارگر در انفجار معدن کشته و زخمی شدند

4

تاریخ مختصر جنبش بین المللی کارگری 24

5

دوران انترناسیونال اول
نشست سران «اتحادیه اروپا» در آمستردام و راهپیمائی و تظاهرات علیه فقر و بیکاری

7

اقدام پلیسی نشریه نیمروز را محکوم می کنمی

8

تاکتیک تحریم ،درست و اصولی بود

9

 4تن از زندانیان سیاسی زندان تبریز جان باختند

11

کشتار و سرکوب زندانیان سیاسی را متوقف کنید

11

یادداشتهای سیاسی

13

 تیری که از کمان مردم رها شد ،تا قلب نظام فرو رفت!13

اخباری از ایران
 مجلس ارتجاع و رئیس جمهور بیکاری در کردستان ،سیستان و بلوچستان مرگ دو کارگر در بندرعباس -سه کارگر در عبدلآباد تهران در آتش سوختند

14

یادداشتهای سیاسی
 محاکمه فرج سرکوهی در یک دادگاه دربستهگزیدهای از نامه های رسیده

15

اخباری از ایران

15

 مرگ  169کارگر!15

اخبار کارگری جهان
 اعتصاب کارگران در استرالیا در اعتراض به قوانین ضد کارگری -انفجار در کارخانه مهمات سازی در ترکیه

16

یادداشتهای سیاسی
 شکست جناح قویتر و بر کدام زمینهها!دست از مقبرۀ لنین کوتاه!

16

اخباری از ایران

16

 خطر تعطیلی واحدهای تولیدی تبعیض جنسی و بیکاری نمونهای از بهداشت در محیط کار -اعتراض به عدم پرداخت حقوق ماهانه
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،304مرداد 1376

لینک به فایل
عنوان

صفحه

خاتمی رسالتی جز تشدید بحران نخواهد داشت

1

کشتار کارگران معدن یک نمونه از جنایات سرمایه داران

1

رفقا! دوستان! سازمان بطور جدی با معضل مالی روبروست و برای پیشبرد مبارزه انقالبی 1
خود به کمک های شما نیازمند است
اعتصاب عذای زندانیان سیاسی و اقدامات اعتراضی علیه رژیم

4

اپوزیسیون ،تغییرات اخیر و چشم انداز تحوالت آتی

5

ستون مباحثات

6

 جنجال بی موردمتین
8

یکی دیگر از زندانیان سیاسی جان باخت

به علت تراکم مطالب ادامه مقاله تاریخ مختصر جنبش بین المللی کارگری در شماره بعدی 8
نشریه کار به چاپ خواهد رسید
هشدارهای حکومتی از زبان رئیس قوه قضائیه و فرمانده سپاه

10

اخبار کارگری جهان

11

اخباری از ایران

13

 شهرداری منطقه  20تهران« :همین که هست» رکود در واحدهای تولیدی صدها تن از کردهای آواره به شمال عراق بازگردانده شدند14

 کاهش دستمزدها و افزایش فقر افزایش قیمت دارو -معادن بدون هرگونه محدودیت به بخش خصوصی واگذار میشود

15

یونسکو هم میخواهد نقش خود را ایفا کند

15

با کمکهای مالی خود ،سازمان فدائیان (اقلیت) را در امر انقالب یاری رسانید!

15

یادداشتهای سیاسی

16

 شهرداری تهران عرصه زورآزمائی دو جناح16

اخباری از ایران
  2میلیون کارگر در معرض اخراج بیکاری در استان آذربایجان غربی در بوشهر  170کارگر از کار بیکار شدند 30 -سال کار و بعد هم بالتکلیفی!
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،305شهریور 1376

لینک به فایل
عنوان

صفحه

دولت خاتمی  ،اهداف و سیاستها

1

بازماندگان قتل عام سال  67سخن می گویند

1

کشتار زندانیان سیاسی هرگز فراموش نخواهد شد

3

اطالعیه

3
اعتراض و درگیری مردم نیریز با نیروهای رژیم
5

تاریخ مختصر جنبش بین المللی کارگری 25
دوران انترناسیونال اول
انحالل انجمن بین المللی کارگران

12

اپوزیسیون ،تعییرات اخیر و چشم انداز تحوالت آتی
سازمان اکثریت
گزیده ای از نامه های رسیده

14

مراسم بزرگداشت خاطره قربانیان سال 67

15

اطالعیه مشترک

15

اطالعیه سازمان

15

اطالعیه تشکیالت خارج کشور سازمان فدائیان (اقلیت)

15

اخبار کارگری جهان

16

 یک پیروزی مهم برای کارگران آمریکا فرانسه – اخراج دهها هزار کارگر در کارخانه رنو و میشلن مرگ  9کارگر در اثر انفجار در انبار غله در فرانسه اعتصاب عمومی در آرژانتین17

یادداشتهای سیاسی
 -باندهای شبه نظامی همچنان فعالند

17

اخباری از ایران
 کمبود امکانات درمانی کارگران -رفتار وحشیانه سرمایه دار با کارگر

18

 تداوم بیکارسازی و اخراج کارگران افغانیمسئول این جنایت هولناک کیست؟

18

اخباری از ایران

19

 مرگ و میر کودکان در نتیجه کارهای طاقت فرسا رجز خوانی فرمانده کل سپاه افزایش قیمت ها افزایش قیمت نان در استان مرکزی کمبود  3000کالس درس در استان تهران -ترور در کردستان عراق!
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کمکهای مالی رسیده

19

یادداشتهای سیاسی

20

 خاتمی و موضع گیری علیه مخالفین حکومت اسالمی20

اخباری از ایران
 ذر گلپایگان یک کارگر در آتش سوخت و جان داد کارگری در میان شعله های آتش سوخت -خطر انفجار مجدد معدن سنگرود!
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،306مهر 1376

لینک به فایل
عنوان

صفحه

امید بیهوده بستن خطاست

1

مجمع تشخیص مصلحت نظام و بندبازهای رفسنجانی

1

یادداشتهای سیاسی

2

 دیکتاتوری عریان و فساد دستگاه دولتیتعدادی از کارگران پاالیشگاه اراک جان باختند

3

فرج سرکوهی باید بی قید و شرط آزاد شود

3

مثالی از جنایات روزمره سرمایه داری

3

ستون مباحثات

5

 در اطراف دو شعار جمهوری دمکراتیک خلق و حکومت شورائیالف – جوادزاده
به علت تراکم مطالب ادامه مقاله تاریخ مختصر جنبش بین المللی کارگری در شماره آتی 6
نشریه کار درج خواهد شد
خالف جریان به زبان های انگلیسی و فرانسه منتشر شد

6

بازماندگان قتل عام سال  67سخن می گویند (قسمت آخر)

7

اپوزیسیون ،تغییرات اخیر و چشم انداز تحوالت آتی (قسمت آخر)

9

 دو خصیصۀ بارز استحاله طلبان موضع کمونیست ها و نیروهای چپ و انقالبیاخبار کارگری جهان

10
11

 اعتصاب کارگران بارانداز در برزیل اعتصاب معدنچیان در روسیه سوء استفاده جنسی از زنان کارگر در کارخانه میتسوبیشی افزایش فقر در آمریکاهفتمین اجالس «فوروم سائوپولو»

11

مثالی از جنایات روزمره سرمایه داری

11

اپوزیسیون ،تغییرات اخیر و چشم انداز تحوالت آتی (قسمت آخر)

12

 رفرم و استحاله نه ،انقالب است که آزادی میدهد13

یادداشتهای سیاسی
 حکم ممنوعیت بحث هم صادر شد -باید منتظر ماند و دید

14

اخباری از ایران
 درصد باالی بیکاری در گیالن دستمزد فوق العاده نازل زنان قالی باف دستمزد کارگران پرداخت نمیشود -اعتراض کارکنان شرکت تیپاکس به وزارت کار
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 مردم با آتش زدن الستیک ،جاده را قرق کردند اعدام  6تن «به جرم اذیت و آزار مردم»!! اعتراض و درگیری در دانشگاه ها مردم حمام ندارند ،رژیم مسجد می سازد16

یادداشتهای سیاسی
 -برکناری فرمانده سپاه پاسداران

16

اخباری از ایران
  16کشته و مجروح در انفجار پاالیشگاه مرگ یک کارگر هزار کارگر در معرض اخراج قزوین و  32هزار بیکار -بیکار سازی
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،307آبان 1376

لینک به فایل
عنوان

صفحه

اعتالء مجدد جنبش دانشجوئی و وظایف دانشجویان چپ

1

موج جدید گرانی و پیآمدهای آن

1

ما راه انقالب را ادامه خواهیم داد

1

پانزدهیمن کنگره حزب کمونیست کوبا

2

بیانیه مشترک

3

خطاب به مردم ایران
بده بستانهای ارتجاع امپریالیستی و ارتجاع اسالمی

4

تاریخ مختصر جنبش بین المللی کارگری 26

5

جنبش کارگری در فاصله دو انترناسیونال
7

ستون مباحثات
در اطراف دو شعار جمهوری دمکراتیک خلق و حکومت شورائی
الف – جوادزاده
تالش رژیم برای گسترش شبکه های اطالعاتی و جاسوسی در خارج از کشور

10

اخبار کارگری جهان

11

 اعتصاب کارگران اتومبیل سازی در کره جنوبی اعتصاب کارگری در اسرائیل کارگران در جمهوری دومینکن« :کار و زندگی بهتر» اعتصاب کارگران کشاورزی در زیمبابودهیک جنبه از توحش و بربریت در نظام سرمایه داری

11

با کمکهای مالی خود ،سازمان فدائیان (اقلیت) را یاری رسانید!

11

سیاستهای ضد پناهندگی را محکوم میکنیم!

12

اطالعیه

12

اعضاء ،فعالین و هواداران! برنامه سازمان را در میان تودههای مردم تبلیغ و ترویج کنید و در 12
توزیع هرچه گستردهتر آن بکوشید.
ما راه انقالب اکتبر را ادامه خواهیم داد

13

اخباری از ایران

13

 انفجار در پتروشیمی مسجد سلیمان مخالفت کارگران شرکت پخش پوشاک به شرایط بازخرید آمار و اطالعات غیر واقعی بیکاریگزیده ای از نامه های رسیده

14

اخباری از ایران

14

 بیکاری در سیستان و بلوچستان آوارگی  80دانش آموز در اولین روز سال تحصیلی -شمائی از انتخابات رژیم و مشتی نمونه خروار

270

چه گوارا جاودانه شد

16

اخباری از ایران

16

 کارگران مترو دست از کار کشیدند مسمومیت دو کارگر افغانی -اعتراض کارگران قراردادی شرکت ذغال سنگ کرمان
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،308آذر 1376

لینک به فایل
عنوان

صفحه

خامنه ای خشت بر آب می زند!

1

بلوک چپ انقالبی و آلترناتیو حکومت شورائی

1

اعضاء ،فعالین و هواداران! برنامه سازمان را در میان تودههای مردم تبلیغ و ترویج کنید و در 3
توزیع هرچه گستردهتر آن بکوشید.
جناح شکست خورده به تعرض و حمله به عنوان بهترین دفاع روی آورده است

4

تاریخ مختصر جنبش بین المللی کارگری 27

5

جنبش کارگری در فاصله دو انترناسیونال
گفتگو با یکی از فعالین کارگری هلند

7

اطالعیه مشترک

8

بازگشت سفرا و مماشات با جمهوری اسالمی را محکوم میکنیم!
اطالعیه

9

اطالعیه

9
بازداشت مجدد زندانیان سیاسی سابق ادامه دارد
9

اطالعیه مشترک
بازداشت شدگان روزهای اخیر و زندانیان سیاسی را فورا آزاد کنید!

10

اطالعیه مشترک
اقدامات تروریستی و جنایتکارانه رژیم را محکوم میکنیم!
چماقداران حزب الهی تعرضات خود را شدت بخشیده اند

10

تشدید تعرضات سرکوبگرانه حکومت

10

اخبار کارگری جهان

11

 -طبقه کارگر اروپا و جنبش  35ساعت کار در هفته

12

 اتحاد کارگران علیه خصوصی سازی نشست سران اروپا برای «حل» معضل بیکاری اعتصاب  45هزار تن از کارگران و کارکنان پست کاناداخالف جریان انگلیسی منتشر شد

12

توضیحج و تصحیح

12

اخباری از ایران

13

 سه کارگر ساختمانی جان باختند اعتراض به تعویق پرداخت حقوق فراگیر شدن قراردادهای مدت معین در کارخانه ها اعطای  15سال معافیت مالیاتی به سرمایهداران عدم پرداخت حقوق کارکنان صدها کارگر در معرض بیکاری -بیکاری فزاینده

272

14

14

یادداشتهای سیاسی
 بازگشت سفرا و تحقیر اروپا -باال گرفتن تشنج در مناسبات عراق و آمریکا

15

 -مجاهدین  ،فازسازیها و آرام سازیها

16
16

اخباری از ایران
 «مسئول امنیت جان ما کارگران کیست؟» -کارگری در الی دستگاه ،پرس شد

273

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،309دی 1376

لینک به فایل
عنوان

صفحه

روابط جمهوری اسالمی با آمریکا و معضل «شیطان بزرگ»!

1

چهرۀ دیگری از اسالم و حکومت اسالمی وجود ندارد

1

ما مدافع پیگیر دمکراسی شورائی هستیم

1

اطالعیه

2
اخراج بیش از پ نج هزار تن از کارگران ذوب آهن را محکوم میکنیم!

حق قضاوت زنان و عوامفریبی رژیم

4

تاریخ مختصر جنبش بین المللی کارگری ()28

5

دوران انترناسیونال دوم
ابعاد گسترده بیکارسازی کارگران

6

از میان نشریات

7

 در پاسخ به بهانه جوئی دوستانتشدید موج نوین بازداشت و سرکوب

9

اقدامات سرکوبگرانه رژیم جمهوری اسالمی علیه دانشجویان را محکوم میکنیم!

10

اخبار کارگری جهان

11

تشدید تالطمات درونی «اتحادیه اروپا»

12

اخباری از ایران

13

 عدم پرداخت حقوق رکود در صنایع نساجی اعتراض کارگران بازنشسته در شهر ری اخراج کارگران شرکت فوژانکو ابعاد عظیم حوادث ناشی از کار14

  134سانحه ظرف شش ماه! -در حادثه انفجار ،سه کارگر ریخته گری جان باختند

15

 استفاده گسترده از کار کودکان در ایران کارخانه های بزرگ دولتی به بخش خصوصی واگذار میشود واحدهای صنعتی نیمه تمام با مشکل مالی روبرو هستند بانک مرکزی نرخ تورم را  17/1درصد اعالم کرد -افزایش صدور سرمایه به ایران

16

 بیکاری و بالتکلیفی کارگران اردبیل و معضل بیکاریهراس عوامل بورژوازی از محبوبیت کمونیسم در ایران
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16

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،310بهمن 1376

لینک به فایل
عنوان

صفحه

تک و پاتک سیاسی جناح های هیئت حاکمه

1

مبارزه برای انقالب یا امید واهی به استحاله و رفرم

1

گرامی باد سالروز قیام و سیاهکل

3

تازه ترین اقدام سرکوبگرانه حکومت اسالمی

4

اعتصاب ده هزار کارگر گروه صنعتی ملی

4

از میان نشریات

7

 بازرگان ،بوش ،خامنه ای و مسئولیت اکثریت در حفظ و دفاع از نظم موجود -کنگره راه کارگر صحت تاکتیک تحریم را تائید کرد اما!؟

8

اطالعیه

9

جایگاه جنبش دانشجوئی در مبارزه با حکومت استبداد

10

اخبار کارگری جهان

11

خالف جریان به زبانهای انگلیسی و فرانسه منتشر شد

11

اخباری از ایران

12

 بارخرید و قراردادهای موقت اجباری کارگران اخراج 60 ،هزار کارگر را تهدید میکند ترفند مدیریت کارخانه نساجی شمال سه برابر شدن مالیاتهای غیر مستقیم یک چهارم جمعیت استان تهران اجاره نشین اند اعتراض به رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان مللجنبش بی سابقه بیکاران در فرانسه

13

اطالعیه مشترک

15

به علت تراکم مطالب ادامه مقاله تاریخ مختصر جنبش بین المللی کارگری در شماره آتی 15
نشریه کار درج میگردد
16

اخباری از ایران
 نامه اعتراضی کارگران کارخانه پاک وش -جند سانحه ناشی از کار

16

آرم سازمان
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،311اسفند 1376

لینک به فایل
عنوان

صفحه

بحران خلیچ و انفراد آمریکا

1

خجسته باد  8مارس روز بین المللی زن

1

چرا خواب از چشم رژیم ربوده شده است!

1

توجه

1
آدرس پستی سازمان تغییر کرده است

آزار و اذیت کودکان در جمهوری اسالمی

2

اطالعیه بمناسبت  25اسفند سالروز شهدای سازمان

2

پیام نوروزی سازمان فدائیان (اقلیت) به کارگران و زحمتکشان ایران

3

پیام مشترک به مناسبت  8مارس ،روز جهانی زن

4

تاریخ مختصر جنبش بین المللی کارگری ()29

5

دوران انترناسیونال دوم
جنایتکاران میزبان کنفرانس منطقه ای حقوق بشراند

8

گردهم آئی «دفتر تحکیم وحدت» به درگیری کشید

8

از میان نشریات

9

 کپیه برداری کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق از روی دست حزب توده واکثریت!
11

اخبار کارگری جهان
 پس از فرانسه نوبت بیکاران آلمان است اعتراضات کارگری در اندونزی دانمارک ترکیهکارگران و مطالبه افزایش دستمزد

11

اخباری از ایران

11

 اعتراض به عدم پرداخت حقوق عیدی و پاداش کارگران12

به یازدهیمن کنگره حزب دمکرات کردستان ایران پیام

پیام تشکیالت خارج از کشور سازمان فدائیان (اقلیت) به کردستان حزب کمونیست ایران (کومه 12
له) سازمان
چاودان باد یاد کمون پاریس نخستین حکومت کارگری جهان

12

نشریه کار بیست ساله شد

13

خواسته ها و مطالبات زنان ایران ،دو دهه پس از قیام بهمن

14

مانیفست حزب کمونیست  150ساله شد

16
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،312فروردین 1377

لینک به فایل
عنوان

صفحه

زنگ خطر به صدا در آمده است

1

دستمزدها ،خواست کارگران و تصمیم سرمایه داران

1

باال گرفتن نزاع جناح ها در انتخابات میان دوره ای مجلس

1

لیست کمکهای مالی

2

با کمکهای مالی خود سازمان فدائیان (اقلیت) را یاری رسانید!

2

نظری به واقعیت های گذشته سازمان

5

مصاحبه با رفیق توکل
پیام نوروزی مشترک

8

ستون مباحثات

9

 مارکسیسم :ایدئولوژی یا علم؟«ارس»
10

اخباری از ایران
 دولت حامی کارفرماست امتناع سرمایه داران از پرداخت حقوق کارگران دو هزار کارگر در معرض اخراج و بیکاری اعتراض کارگران چیت سازی بهشهر اخراج  20کارگر کارگران امنیت شغلی ندارند حزب اسالمی کار یک ماه عیدی را کارفرما باال کشید انتشار اوراق قرضه احضار به دادگاه به جرم «چاپ صور قبیحه»اخبار کارگری جهان

11

تاریخ مختصر جنبش بین المللی کارگری ()30

12

دوران انترناسیونال دوم
14

یادداشتهای سیاسی
 جنگ در مجلس ارتجاع مغلوبه شد نتیجه انتخابات میاندوره ای به رسوائی کشید -آیا یزدی برکنار خواهد شد؟

15

 یونسکو در نقش دالل سیاسی -بحران اقتصادی و تشدید اعتراضات توده ای در اندونزی
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15

گزیده ای از نامه های رسیده
 کانون زندانیان سیاسی ایران – واحد پاکستان اتحاد چپ کارگری «جمعیت انقالبی زنان افغانستان» -کتابخانه ایرانیان شهر هانوفر

16

یادداشتهای سیاسی
 دیپلماسی گام به گام -ماجرای شکنجه شهرداران بیخ پیدا کرده است
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،313اردیبهشت 1377

لینک به فایل
عنوان

صفحه

چشم انداز بحران سیاسی

1

تظاهرات و راهپیمائی های اول ماه مه

1

آیا جمهوری اسالمی را راه نجاتی هست؟

1

نظری به واقعیت های گدشته سازمان (مصاحبه با رفیق توکل)

1

گرامی باد اول ماه مه

3

اخباری از ایران

4

 اعتراضات کارگران بیکار هزاران کارگر نساجی با خطر اخراج روبرو هستند تجمع اعتراضی کارگران اعتصابات کارکنان شرکت تئوپان نرخ  38درصدی بیکاری در خراسان اعتراض دانشجوئیچرا «امر به معروف و نهی از منکر حرام است»؟

5

«تسامح» جناح خاتمی در مورد آزادیها

5

جنبش اعتراضی توده مردم ایران گسترش می یابد

6

اخباری از ایران

6

 افزایش بهای کاالها اعتصاب در نجف آباد دختربچه ها در تهران ناپدید میشوند حکومت اسالمی و دولت آمریکا اختالفات مالی خود را حل کردند6

اخبار کارگری جهان
 حمایت وسیع احزاب و سازمانهای سیاسی و تشکلهای دمکراتیک از تشکیل دادگاهبین المللی برای بررسی جنایات رژیم جمهوری اسالمی
 حمله طالبان به تجمع زنان در الهورگردهم آئی امروز به درگیری کشید

10

کمیسیون حقوق بشر باز هم جمهوری اسالمی را محکوم کرد

10

اخبار کارگری جهان

11

 اعتصاب میلیونها کارگر در روسیه  63معدنچی در اوکرائین کشته شدنددرگیری هزاران تن از مردم منطقه پل ساوه با نیروهای دولتی

12

اعتصاب کارگران کارخانه ذوب فلزات یزد

12

اطالعیه مشترک

12

خجسته باد اول ماه مه روز جهانی کارگر
279

13

یادداشتهای سیاسی
 اولین عالئم اختالف نظر در ائتالف خاتمی «اگر قرار است کسی را بگیریم باید همه را بگیریم» -بوی کودتای نظامی است یا تهدید و فشار سیاسی

14

 زور آزمائی جناح ها و تعمیق شکاف ها ایرلند شمالی :فرسنگها فاصله تا صلح واقعیچشم انداز بحران سیاسی

15

یادداشتهای سیاسی

16

 -جمهوری اسالمی مانور مطبوعاتی را هم برنمی تابد!
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،314خرداد 1377

لینک به فایل
عنوان

صفحه

طبقه کارگر بپا می خیزد

1

دست طالبان از آستین مجلس!

1

اطالعیه مشترک

4

با بمب گذاری نمی توان توده های مردم و کارگران را از مبارزه باز داشت
اعتراض کارگران پیمانی پاالیشگاه آبادان و جوراب آسیا

4

لیست کمکهای مالی

4

تاریخ مختصر جنبش بین المللی کارگری ()31

5

دوران انترناسیونال دوم
8

اخباری از ایران
 خودداری کارفرمایان از بیمه کردن کارگران در همدان اخراج و بیکار سازی دهها کارگر در همدان و مشهد و اصفهان اعتصاب کارگران ایران پوپلین اعتصاب در کارخانه چیت سازی ممتاز کارگران کارخانه پرسان رشت ،هشت ماه است حقوق نگرفته اند. انحالل شرکت صنایع چوب و بیکاری کارگران تجمع کارگران بیکار در طبس تجمع اعتراضی زنان کارگر در مشهد بیکاری هزار کارگر در کاشان اعتصاب در کارخانه های چیت سازی اولتیماتوم کارگران نفت به دولت کار کودکان در ایران زحمتکشان امین آباد جاده را بستند اعتراض دانشجویان دانشگاه چمران اعتصاب دانشجویان علوم پزشکی ایالم اعتصاب دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر واحد تفرش اعتصاب در دانشگاه کاشان اعتصاب در دانشکده کاربردی پست و مخابرات واحد اصفهان افزایش قتل زنان در ایران تعداد معتادان در  4سال دو برابر شد  2.5میلیون ریال حق مسکن نمایندگان مجلس رقابت انحصارات امپریالیستی برای سرمایه گذاری در ایران کابینه خاتمی الیحه فقر زدائی را پس گرفت -رئیس بانک مرکزی و راه حل بحران اقتصادی

9

گزیده ای از نامه های رسیده
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10

اخباری از ایران
 وزیر اطالعات و تامین امنیت بیشتر برای سرمایه های خارجی وزیر کشور و حزب خدا -حمله چماقداران حزب الهی به کنگره جراحان

11

اخبار کارگری جهان
 -اعتصاب عمومی در دانمارک

12

 اعتصاب کارگران شیالت در نایروبی اعتراض کارگران به بیکاری در برزیل تداوم اعتصاب معدنچیان در روسیهشعری از فدائی شهید سعید سلطانپور

12

تدابیر حکومتی در به تعویق افکندن استقرار دمکراسی و آزادی

13

یادداشتهای سیاسی

14

 جناح رقیب خاتمی با تعرض گسترده تر وارد عمل شده است سپاه پاسداران هم حرف آخر خود را میزند فرمانده پیشین سپاه پاسداران و سازماندهی «نهضت فرهنگی» -مجاهدین خلق مانعی بر سر راه سرنگونی حکومت

15

 اوج گیری جنبش توده ای در اندونزی و سقوط سوهارتوخالف جریان منتشر شد

15

یادداشتهای سیاسی

16

 -خاتمی با دست خالی در گرد هم آئی  2خرداد
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،315تیر 1377

لینک به فایل
عنوان

صفحه

استیضاح وزیر کشور و استراتژی جناح مسلط

1

باز هم در ضرورت افشاء و مقابله با سنگ اندازان مسیر انقالب و سرنگونی

1

دادگاه بین المللی برای محاکمه جمهوری اسالمی به جرم جنایت علیه بشریت

1

«جامعه باز و دشمنانش»

1

کاسه صبر رژیم جمهوری اسالمی لبریز شد

2

مصاحبه با نماینده جنبش انقالبی توپاک آمارو  MARTدر اروپا

5

گزیده ای از نامه های رسیده

7

اطالعیه :تظاهرات هزاران تن از مردم شهرک مسعودیه

8

تداوم نقض حقوق کارگران در جهان

8

پیرامون برگزاری اجالس ساالنه بین المللی کار
بعلت تراکم مطالب ادامه مقاله تاریخ مختصر جنبش بین المللی در شماره آتی نشریه کار درج 8
میگردد
چرا «مانیفست» یکصد و پنجاه بار جوان تر شده است؟

9

اطالعیه شماره  1تریبونال بین المللی

10

اخبار کارگری جهان

11

 اعتصاب کارگران جنرال موتورز در آمریکا اعتصاب کارگران بارانداز در آفریقای جنوبی مبارزه کارگران صنایع چوب و کاغذ در کانادا راهپیمائی معدنچیان روسیه گسترش مبارزات کارگری در اندونزی سوئیساولین کنفرانس «همبستگی آسیا»

12

اخبار کارگری جهان

12

 رشد بیکاری در ژاپن و کره جنوبی13

اخباری از ایران
 تجمع اعتراضی کارگران نخ کار تجمع اعتراضی کارگران بیکاری کارگران شرکت «نان شهر» افزایش بیکاری و رکود واحدهای صنعتی بزرگ در آذربایجان شرقی کارگران امنیت شغلی ندارند -اعترافات دبیر کل خانه کارگر

283

 حداقل مستمری بازنشستگی و ازکار افتادگی افزایش بهای آب و حق انشعاب14

 مقابله با اخراج و بیکارسازی کارگران فقر و خودکشی دارزدن در مالء عام«جامعه باز و دشمنانش»

14

یادداشتهای سیاسی

15

 محاکمه شهردار تهران و فساد مالی دستگاه دولتی رقابت انحصارات جهانی برای تسخیر بازارهای ایران -خامنه ای رسما به حمایت از یزدی برخاست
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16

***فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،316مرداد 1377

لینک به فایل
عنوان

صفحه

«طرح ساماندهی اقتصادی» کابینه خاتمی

1

تشدید وخامت اوضاع اقتصادی و لزوم مبارزه کارگران برای حفظ اشتغال

1

مجادله بر سر اولویت سیاسی و اقتصادی و عوامفریبی جناح های رقیب

1

تاریخ مختصر جنبش بین المللی کارگری ( )32دوران انترناسیونال دوم

5

توافق های پشت پرده تا به کجاست؟

7

از میان نشریات

8

 راه کارگر و تز کودتاسرکوب و اخراج پناهندگان افغانی را محکوم میکنیم

10

تسویه حسابهای جناحهای ارتجاعی رژیم

10

اخبار کارگری جهان

11

 افزایش نرخ بیکاری در کره جنوبی و گسترش اعتصابات کارگری اعتصاب کارگران پتروشیمی در ونزوئال اعتصاب کارگران بارانداز در یونان تداوم اعتصابات کارگری در روسیه اعتصابیون در ایتالیا« :کار برای بیکاران ،اضافه دستمزد برای شاغلین» اعتصاب کارگران در برزیل در اعتراض به خصوصی سازی تظاهرات کارگران مراکشی در فرانسه اعتصاب در «دیسنی لند» پاریس اعتصاب عمومی در پورتوریکواشغال کارخانه موثرترین شیوه مقابله با اخراج های دسته جمعی

13

اخباری از ایران

15

 کارگران اخراجی خواستار بازگشت به کار شدند اخراج بیکاری در استان آذربایجان غربی نامه اعتراضی تعطیل کارخانهها و موسسات دولتی افزایش بهای کاالها اشتغال و مواد مخدربا کمکهای مالی خود سازمان فدائیان (اقلیت) را یاری رسانید

15

اعتصاب پیروزمند کارگران جنرال موتورز در آمریکا

16

اخباری از ایران

16

 -اعتراض کارگران به عدم پرداخت حقوق و مزایا
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،317شهریور 1377

لینک به فایل
عنوان

صفحه

منازعه حکومت های اسالمی ایران و افغانستان

1

بحران رهبری حکومت اسالمی و «نسخه شفا بخش مجلس خبرگان»!

1

مردم ایران اجازه ماجراجوئی نوینی را به جمهوری اسالمی نخواهند داد

2

مصاحبه با یکی از مسئولین حزب کمونیست مارکسیست لنینیست انقالبی (سوئد)

5

مجلس ارتجاع اسالم ،دفاع از حقوق زنان را جرم اعالم نمود

6

اطالعیه مشترک بمناسبت  10شهریور ،سالروز قتل عام زندانیان سیاسی

6

از میان نشریات:

7

تناقض نمونه ،نمونه تحریف!
پیام به کنگره سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

8

اخباری از ایران

9

 اعتراض کارگران نفت اعتراض کارگران صنایع چوب ایران اجتماع کارگران کارخانه گچ تهران اعتراض کارگران شرکت خانه گستر به طرح اخراج راهپیمائی کارگران نفت آبادان انفجار مجدد در مجتمع پتروشیمی اراک و سوختگی شدید شش کارگر حوادث ناشی از کار ابعاد هولناک بیکاری  90هزار بیکار در اصفهان سرمایه گذاری و سهم اشتغال در کشاورزی تشکل های کارگری وابسته نیز صدایشان در آمده است.جالد اوین به قتل رسید

9

توقف واحدهای تولیدی و تداوم بیکارسازیها

10

تشدید فشار بر زندانیان سیاسی

10

به علت تراکم مطالب ادامه مقاله تاریخ مختصر جنبش بینالمللی کارگری در شماره آتی نشریه کار 10
درج میگردد
11

اخبار کارگری جهان
 اعتراضات کارگری در آمریکا اعتصابات کارگری در آفریقای جنوبی اعتراضات کارگری علیه روند خصوصی سازی در برزیل اعتراض به قتل فعالین کارگری در کلمبیاگزیده ای از نامه های رسیده

11

اخبار کارگری جهان

12

 -اعتصاب کارگران اتومبیل سازی در کره جنوبی

286

 اعتصابات کارگری در دانمارک در دهه  90میالدی بحران عمیق اقتصادی در روسیه و مبارزات کارگری اعتصاب کارگران "جت سرویس" فرانسه با موفقیت پایان یافت -مشاغل خطرناک ،ایمنی و بهداشت محیط کار در فرانسه

13

 حوادث ناشی از کار در فرانسهتجاوز جنسی نظامیان و اسالمگرایان به زنان در اندونزی

13

اعتراض فدراسیون شیمی  FOبه اقدامات ضدکارگری رژیم علیه کارگران صنعت نفت

14

قتل عام زندانیان سیاسی ،اوج توحش و بربریت حکومت اسالمی!

14

اطالعیه مشترک

15

با پشتیبانی خود از نفتگران پروژه ای از اخراج آنها جلوگیری کنیم
15

یادداشتهای سیاسی
 هشدار وزیر ارشاد به مطبوعات افشاگری های تازه از فساد دستگاه دولتی شکاف درونی ائتالف طرفدار خاتمی عمیق تر می شود -هشدار وزیر ارشاد به مطبوعات

287

16

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،318مهر 1377

لینک به فایل
عنوان

صفحه

«انتخابات» مجلس خبرگان ،منازعات حکومتی و مردم

1

فرجام رؤیای استحاله طلبان

1

ورشکستگی مالی دولت و تشدید وخامت شرایط معیشتی زحمتکشان

1

اطالعیه

2
شرکت در انتخابات رای به استبداد است

اطالعیه تشکیالت خارج از کشور سازمان فدائیان (اقلیت) درباره قتل سمیرا آدامو توسط پلیس 4
بلژیک
سیاستهای ضدپناهندگی دولتهای اروپایی قربانی تازهای گرفت
تاریخ مختصر جنبش بین المللی کارگری ( )33دوران انترناسیونال دوم

5

اخباری از ایران

7

 تجمع اعتراضی کارگران چیت سازی تجمع اعتراضی کارگران کارخانه پوست و چرم خراسان اعتراض دو هزار کارگر شفارود اعتراض مجدد کارگران صنایع چوب تعطیل کارخانه و اخراج کارگران اخراج  50نفر از کارکنان شرکت آب از هر  62بیکار ،یک نفر کار پیدا کرده است مرگ سه کارگر -دستگاه قضائی و تبرئه سرکوبگرهای ماموران شهرداری

8

 استقراض از بانک و رشد تورم سرمایه گذاری های خارجیکمک های مالی رسیده

8

با کمکهای مالی خود سازمان فدائیان (اقلیت) را یاری رسانید

8

معلمان ،تجربه شکل گیری و از هم پاشی یک تشکل صنفی

9

اطالعیه تشدید سرکوب و اختناق با دست آویز جنگ

10

اخبار کارگری جهان

11

 تداوم اعتصابات کارگری در آفریقای جنوبی اعتصاب کارگران شرکت تولید آلومینیوم در آمریکا اعتصاب کارگران و کارمندان بخش دولتی در اسرائیل اعتراض کارگران به اخراج سازیها در کره جنوبی اعتصاب یکروزه  20کارگر سازمان کمک رسانی UNRWA اعتصاب  4روزه کارگران فرودگاهها در یونان پیروزی کارگران اعتصابی پایگاههای هوائی آمریکا در ترکیه -اعتصاب کارگران مخابرات در هنگ کنگ
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 اعتراضات کارگری در آمریکای التین آکسیون بین المللی رانندگان کامیون و اتوبوس -اجالس مشورتی کارگران دو کارخانه اتومبیل سازی در فرانسه

12

 اعتراض کارگران علیه اخراج سازی در کارخانه "ژیات" "آزادی" سندیکالیست ها در کشور "مهد تمدن و آزادی ها"! اخراج کارگران در انگلستان توضیح و تصحیح دهمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی اشغال سمبلیک مرکز رادیو آلمان در برلن در اعتراض علیه شرکت خاتمی در اجالسعمومی سازمان ملل متحد
حق اعتصاب و ایجاد تشکل های مستقل باید به رسمیت شناختاه شود

12

اطالعیه

13
سرکوب و اخراج پناهندگان افغانی را محکوم میکنیم

زنان و حاکمیت اسالم ناب در افغانستان

13

ستم و تبعیض بر پایه جنسیت ملغا باید گردد

13

یادداشتهای سیاسی

14

 سلمان رشدی قربانی دیپلماسی قدرتهای اروپائیجنایات بی شمار جمهوری اسالمی تجسم «اسالم مترقی» خاتمی است

15

یادداشتهای سیاسی

16

 -ترور الجوردی ،یک خاصیت ،یک نکته!
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،319آبان 1377

لینک به فایل
عنوان

صفحه

از خدا هم دیگر کاری ساخته نیست

1

بیکارسازی ها ،تشدید فشار برگردۀ طبقه کارگر است ،باید با آن به مقابله برخاست!

1

بحران مالی دولت و تشدید بحران اقتصادی

1

اعتراض  2500تن از کارگران جهان چیت

1

 80سال از انقالب کبیر سوسیالیستی اکتبر گذشت

2

تاریخ مختصر جنبش بین المللی کارگری ( )34دوران انترناسیونال دوم

5

ستون مباحثات

7

از رد قطعنامه کمیته مرکزی تا نفی واقعی سیاستهای راست روانه
نگاهی اجمالی به سومین کنگره اتحاد فدائیان خلق ایران
9

اخباری از ایران
 اعتراض نفتگران پروژهای تحصن کارگران چیت سازی ساری تجمع اعتراضی کارگران شهرداری مبارزه کارگران تولیدی خزر برای دریافت حقوق معوقه اعتراض کارگران وزنه  8هزار کارگر در معرض بیکاری اخراج دائمی و قرادادهای موقتی کارگران نفت گچساران و پیمان های دسته جمعی -رکود واحدهای صنعتی و تداوم بیکارسازیها

10

 فرسودگی صنایع واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی قرضه بانکی انتشار اوراق قرضه و قرضه خارجی کودکان شاغل و کودکان در جستجوی کار! راه پیمائی تجمع اعتراضی دختران دانشجو -در مجلس ارتجاع

11

اخبار کارگری جهان
 اعتصاب میلیونی کارگران در روسیه اعتصاب  2هزار کارگر صنعتی در انگلستان مبارزه علیه بیکارسازی در اسکاتلند اسپانیا :سوانح ناشی از کار و اعتراض کارگران جلسه سخنرانی فائزه رفسنجانی در هلند به تعطیل کشانده شد -اعتراض به حضور و سخنرانی ابراهیم یزدی در سوئد
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خالف جریان منتشر شد :خالف جریان شماره  14به زبان انگلیسی و خالف جریان شماره 11 20
به زبان فرانسه در ماه اکتبر منتشر شدند.
اعتصاب عمومی کارگران دانمارک

12

کمکهای مالی رسیده

12

گزیده ای از نامه های رسیده

13

تظاهرات مردم پیرانشهر

14

اطالعیه تشکیالت خارج از کشور سازمان فدائیان (اقلیت) درباره تعطیل جلسه سخنرانی فائزه 15
رفسنجانی
اعتراض به حضور فائزه رفسنجانی در هلند
16

«بحران عظیم ،راه حل های اساسی می طلبند»

291

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،320آذر 1377

لینک به فایل
عنوان

صفحه

وحشی گری های رژیم ،بازتاب فروپاشی حکومت اسالمی

1

مکان قانون کار در پیکار علیه سرمایه

1

رشد افسارگسیخته تورم و کاهش روز افزون دستمزد واقعی کارگران

1

دشنه سپاه بر گلوی دانشگاه!

1

به علت تراکم مطالب ادامه مقاله تاریخ مختصر جنبش بین المللی کارگری در شماره آتی 2
نشریه کار درج می گردد
6

اطالعیه
جمهوری اسالمی دو تن از رهبران حزب ملت ایران را ترور کرد
مصاحبه با یکی از فعالین جنبش دانشجوئی اندونزی

7

اعتراض به دعوت دولت فرانسه از محمد خاتمی

8

وظیفه «هیئت هماهنگی تدارک تریبونال بین المللی» کدام است؟

8

کمک مالی به سازمان یک وظیفه انقالبی است

8

اخباری از ایران

9

 اعتصاب در پارسیلون تجمع اعتراضی کارگران کارخانه آجر تجمع اعتراضی کارگران اخراج شده اعتراض کارگران دارو پخش ایران نامه اعتراضی کارگران شهرداری نامه اعتراضی کارگران شرکت کرمانیت تجمع اعتراضی کارگران خانه سازی کرمان اعتصاب اعتراض کارکنان مجتمع پتروشیمی زورگوئی سرمایه داران اخراج کارگران ایران نشکن کارخانه جهان چیت کرج تعطیل شد10

 حقوق کارگران را پرداخت نمی کنند! رکود و بیکاری صنایع نساجی در خراسان اعتصاب دانشجویان دانشکده نفت آبادان تجمع اعتراضی دانشجویان اعتراض دانشجوئی در قم تجمع اعتراضی دانشجویان دوره شبانه تبعیض در یک نگاه -اجازه نخواهیم داد!
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 احضار وزیر آموزش عالی افزایش قیمت ها11

اخبار کارگری جهان
 اعتصاب کارگران پست و مخابرات در الجزایر اعتصاب کارگران حمل و نقل در ایتالیا اعتصاب کارگران راه آهن در کشورهای اروپائی معدنچیان بلغار :دستمزدها را دو برابر کنید! تظاهرات و اعتصاب علیه افزایش قیمتها در زیمبابوه اعتصاب غذای  127کارگر مهاجر در هلند مومیا ابوجمال ،مبارزه سیاهپوست در آستانه مرگجمهوری اسالمی جنایتی دیگر آفرید و محمد مختاری را به قتل رساند

12

گزیده ای از نامه های رسیده

13

اخباری از ایران

14

 متوسط هزینه زندگی و حقوق ماهانه کارمندان استقبال فرانسه از طرح گفتگوی تمدنها و تقدیر از افزایش مبادالت به  10میلیاردفرانک
  10میلیون بی سواد رشد نرخ بیکاری بنیاد مستضعفان و  600میلیارد ریال سود14

اطالعیه
اعتصاب کارگران نساجی قائم شهر و بازداشت مدیر عامل و معاون کارخانه توسط کارگران

15

یادداشتهای سیاسی
 -ارگان و سخنگوی ولی فقیه هم زنگ خطر را به صدا در آورده است

16

« -دفاع از آزادی» واقعا تماشائی است

16

گرامی باد یاد رفیق پیام هنریار
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،321دی 1377

لینک به فایل
عنوان

صفحه

طبقه کارگر و آزادی های سیاسی

1

وقتی که سازمان دهندگان قتل و توطئه ،فرمان قتل توطئه را صادر می کنند!

1

درباره بودجه سال  78و دعاوی آقای خاتمی

1

تاریخ مختصر جنبش بین المللی کارگری ( )35دوران انترناسیونال دوم

5

از خواستهای برحق نویسندگان ایران حمایت کنیم

7

اطالعیه

8
اعتراض ،راهپیمائی و تحصن  2000کارگر در کاشان

پوزش و تصحیح

8

اخباری از ایران

9

 اعتراض کارگران فرش مازندران اعتراض به اخراج ،و بازگشت به کار کارگران کارخانه شیشه همدان دست از کار کشیدند تجمع اعتراضی کارگران آجرسازی تحصن اعتراضی کارگران اخراجی تجمع اعتراضی صیادان کارگران لوله سازی خوزستان حقوق های معوقه خویش را مطالبه می کنند یادداشت اعتراضی کارگران شرکت مس کرمان اخراج و بیکاری10

 صد هزار کارگر اخراجی اخراج و بیکاری اخراج کارگران زیر پوشش توافق کارگر و کارفرما!  13ماه است که حقوق کارگران چیت سازی را پرداخت نکرده اند. بیش از  15هزار کارگر اخراج شدند رکود الکترولوکس تعطیل شد حوادث ناشی از کار کاهش تولید کاهش روند سرمایه گذاری بدهکاری شرکت های دولتی به شبکه بانکی -باز هم افزایش سرسام آور قیمت ها

11

 اعتراض دانشجویان به حراست  217زندان و بازهم کمبود جا  26میلیون بی سواد و کم سواد294

11

اطالعیه
ادامه ترور و وحشت
جنایتکاران جمهوری اسالمی پوینده را به قتل رساندند

11

توضیح و تصحیح

11

گزیده ای از نامه های رسیده

12

اطالعیه

12
بمباران موشکی و کشتار توده های مردم بی دفاع عراق را محکوم می کنیم

با کمکهای مالی خود سازمان فدائیان (اقلیت) را یاری رسانید

12

موج حرکات اعتراضی نسبت به ترورهای اخیر

13

اطالعیه

13
رژیم می خواهد با قربانی کردن چند مهره خود را نجات دهد
14

یادداشتهای سیاسی
 -تالش مذبوحانه رژیم برای فریب مردم

15

 اهداف پشت پرده حمالت موشکی طبقه کارگر و آزادی های سیاسی -شورای اسالمی شهر و روستا ،ارگانهای حکومت علیه مردم اند
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16

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،322بهمن 1377

لینک به فایل
عنوان

صفحه

کجاست نقطه پایان کشتار و ترور و اختناق؟

1

درس های انقالب

1

کارگران خواستار افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم اند!

1

بمناسبت سالروز قیام و سیاهکل

3

راهی جز قیام و انقالب باقی نمانده است
4

اطالعیه
راهپیمائی و گردهم آئی صدها تن از کارگران کارخانه نخ کار
تاریخ مختصر جنبش بین المللی کارگری ( )36دوران انترناسیونال دوم

5

گزیده ای از نامه های رسیده

8

اطالعیه تشکیالت خارج کشور سازمان فدائیان (اقلیت)

8

اخباری از ایران

9

 اعتصاب و تحصن کارگران اداره راه تجمع اعتراضی کارگران ایران پرتو تجمع اعتراضی کارگران شرکت آرامش تجمع اعتراضی کارگران جهان کار تجمع اعتراضی کارگران جهان چیت تجمع اعتراضی کارگران نساجی سمنان نامه اعتراضی کارگران کیمیدارو هشت هزار کارگر در معرض بیکاری  400کارگر اخراجی و زورگوئی سرمایه داران  16ماه کار بدون مزد 3 ،هزار اخراجی 6 ،هزار بازخرید! خانه کارگر هم صدایش در آمده است!تحصن و تظاهرات گسترده ضد رژیم در سوئد

10

پیام تشکیالت خارج از کشور سازمان فدائیان (اقلیت)

10

اعتراض به دیدار کمال خرازی از فرانسه

10

اخبار کارگری جهان

12

 اعتصاب پیروزمند معدنچیان در رومانی افزایش تعداد بیکاران در آلمان اشغال کارخانه توسط کارگران اخراجی در برزیل اعتصابات کارگران راه آهن مجارستان اعتصاب معدنچیان آفریقای جنوبی12

 اعتصاب معدنچیان در اوکرائین اعتراض کارگران در اسپانیا به افزایش مالیات ها -اعتراضات کارگران و دانشجویان در پاناما
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 اعتصاب کارگران راه آهن در رومانی دهها هزار کارگر در آستانه اخراج گرامی داشت یاد روزا لوگزامبورگ و کارل لیبکنخت هشدار فلزکاران آلمان به دولتجمهوری اسالمی را باید با اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه سرنگون کرد

12

تسلیمه نسرین سخن می گوید

13

خالف جریان منتشر شد

13

خالف جریان به زبان انگلیسی شماره  15و به زبان فرانسه شماره  21در ماه ژانویه
 1999منتشر شد
14

یادداشتهای سیاسی
 شوراهای اسالمی هم به معضل دیگری برای رژیم تبدیل شده اند -تشدید فشار به مطبوعات قانونی

پیام تشکیالت خارج از کشور سازمان فدائیان (اقلیت) در همبستگی با آکسیون اعتراضی 15
علیه سرکوب و کشتار در ایران
اطالعیه تشکیالت خارج کشور سازمان فدائیان (اقلیت)

15

سرکردگان حکومت ترور و وحشت ،در فرانسه چه می کنند؟
15

اخباری از ایران
 اعتراض دانشجویان دوره شبانه دانشگاه تهران -تشدید فشار به مطبوعات قانونی

16

یادداشتهای سیاسی
 -امر فرمودند که تصویب شود
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،323اسفند 1377

لینک به فایل
عنوان

صفحه

سالی که گذشت و طوفانی که در راه است

1

پیام نوروزی سازمان فدائیان (اقلیت) به کارگران و زحمتکشان و روشنفکران انقالبی ایران

3

سال جدید را به سال تشدید مبارزه و سرنگونی جمهوری اسالمی تبدیل کنیم!
اطالعیه تشکیل کمیته دفاع مشترک از مبارزات کارگران ایران

4

بعلت تراکم مطالب ادامه مقاله تاریخ مختصر جنبش بین المللی کارگری در شماره آتی نشریه 4
کار درج میگردد
کمون زنده و جاوید است  ،زنده باد کمون !

5

آنها که جاودانه اند

6

تظاهرات دهها هزار تن از مردم سنندج

6

تظاهرات صدها تن از دانشجویان دانشگاه شیراز

6

پیام تشکیالت خارج از کشور سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت سالروز بنیان گذاری کومهله 6
7

از میان نشریات:
فراخوان اتحاد فدائیان خلق به شرکت در انتخابات فرمایشی شوراهای اسالمی
کمونیستها و مسئله زن

8

نابود باد ستم و تبعیض علیه زنان

8

اخباری از ایران

9

 اعتراض یکپارچه کارگران نخکار تجمع اعتراضی کارگران نازپوش اعتراض کارگران مازندران نامه اعتراضی کارگران شرکت آجر ماشینی ارومیه نامه اعتراضی کارگران صنایع ضایعات فلزی اخراج جمعی زنان کارگر اعتصاب تاکسی رانان مهاباد اعتراض دانشجویان در اصفهان بیکاری ،معضل اصلی جوانان گیالنانتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا را تحریم کنیم

10

اطالعیه

10

در مراسم تشییع جنازه عباس فضیلت کالم شرکت کنیم و خاطره او را گرامی بداریم!
پیام تشکیالت خارچ کشور سازمان فدائیان (اقلیت) به شرکت کنندگان در مراسم بیستمین

10

سالگرد انقالب
بیست و یکمین سال انتشار نشریه کار را با ایمان به پیروزی کارگران و زحمتکشان آغاز می 10
کنیم!
11

اخبار کارگری جهان
 -تجدید قراردادهای دسته جمعی در آلمان
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 راه پیمائی کارگران در اندونزی اعتصاب باراندازان بنادر مالتا معدنچیان رومانی :باز هم اعتصاب! اعتصاب  16هزار راننده اتوبوس در سوئد توقف قطارهای زیرزمینی در لندنعبدهللا اوجاالن باید فوراً آزاد شود

11

با کمک های مالی خود سازمان را یاری رسانید

11

مصاحبهای در مورد صنعت پتروشیمی و مطالبات فوری کارگران

12

بزرگداشت سالروز قیام و سیاهکل در آلمان

13

خالصه ای از پیام های سازمانهای سیاسی که به مراسم بزرگداشت قیام و 13
سیاهکل رسید
 پیام به کمیته آلمان سازمان فدائیان (اقلیت)بیست و هشتمین سالگرد حماسه سیاهکل ،بنیان گذاری جنبش فدائی گرامی باد!
 رفقای عزیز سازمان فدائیان (اقلیت) از :کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید (واحد آلمان) به :سازمان فدائیان (اقلیت)13

کمک های مالی رسیده

خالصه ای از پیام های سازمانهای سیاسی که به مراسم بزرگداشت قیام و 14
سیاهکل رسید
 پیام سازمان اتحاد فدائیان (واحد هانور) به بیست و نهمین سالروز جنبش سیاهکل پیام کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید به سازمان فدائیان (اقلیت) بمناسبت28مین سالگرد حماسه سیاهکل
 پیام تشکیالت خارج از کشور سازمان کارگران انقالبی ایران (راه کارگر) به مراسمروز سیاهکل!
 پیام هسته اقلیت به مناسبت :گرامیداشت حماسه سیاهکل سالگرد قیام و سیاهکل گرامی باد درود بر حماسه سازان همیشه جاوید سیاهکلپیام تشکیالت خارج کشور سازمان فدائیان (اقلیت) به گردهم آئی بزرگداشت رفیق فدائی

15

عباس فضیلت کالم
15

اخباری از ایران
 بیکاری جوانان خوزستانی دانشگاه رفته ها بیکارند! خودکفائی حکومت اسالمی قطع انگشتان دستگزارشی از مراسم خاک سپاری رفیق عباس فضیلت کالم
در یکصد و شانزدهمین سالگرد درگذشت مارکس خاطره این آموزگار کبیر پرولتاریا را گرامی
می داریم!
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16

لینک به فایل
عنوان

صفحه

تجاوز نظامی ناتو به یوگسالوی

1

میتوان هر روز جنایت آفرید و به مطبوعات یورش برد ،اما نمیتوان جامعه را به عقب برگرداند

1

یگانه راه افزایش دستمزدها  ،تشدید مبارزات و اتحاد کارگری است

1

کانون نویسندگان و سرنوشت آتی آن

1

توضیح و تصحیح

4

تاریخ مختصر جنبش بین المللی کارگری ( )37دوران انترناسیونال دوم

5

ستون مباحثات

7

تاکید بر «جمهوری» آیا مرزبندی با سلطنت است؟ الف – جواد زاده
9

اخباری از ایران
 اعتصاب کارگران شرکت سیپورکس اعتراض کارگران مخابرات و تقاضای افزایش دستمزدها کارفرمایان ،عیدی کارگران را باال کشیدند تجمع اعتراضی کارگران اجاق سازی جواهریان تداوم اعتراض کارگران نخکار تجمع اعتراضی کارگران کیان چرخ نامه اعتراضی کارگران ریسندگی اصفهان اعتراض دکه داران مطبوعاتی در بندر عباس تعطیل یک کارخانه در چابهار تظاهرات دانشجویانگزیده ای از نامه های رسیده

10

یا کار یا بیمه بیکاری

10

کانون نویسندگان و سرنوشت آتی آن

12

جمهوری اسالمی را باید با اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه سرنگون کرد

12

اشغال کنسولگری ایتالیا در آمستردام

13

«حزب اسالمی کار» حزبیست رژیمی و ارتجاعی

13

آزادی سیاسی حق مسلم ماست

13

اعتراض علیه سفر محمد خاتمی به فرانسه

14

تشکل مستقل ایجاد باید گردد

14

اخباری از ایران

14

 گرانی سرسام آور آیا حقوق کارمندان افزایش یافته است؟ تعطیلی دادگاه مطبوعات«کنفرانس ملی کار» و بانک جهانی

15

کار زنان در انقالب اقتصادی ،الکساندر کولنتای

16

در گرامیداشت مادر یک رفیق

16
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لینک به فایل
عنوان

صفحه

جنگ قدرت باال گرفته است

1

برگزاری مراسم اول ماه مه در جهان

1

فرمانی که تاریخ صادر کرده است

1

چگونه میتوان از تعرض سرمایه داران به تعرض کارگران گذار نمود؟

1

گسترش اعتراضات جهانی علیه تجاوز ناتو به یوگسالوی

4

تاریخ مختصر جنبش بین المللی کارگری ( )38دوران انترناسیونال دوم

5

ابعاد فاجعه بار حوادث ناشی از کار

8

چرا پرونده قتل ها مسکوت مانده است؟

8

اخباری از ایران

9

 تجمع اعتراضی کارگران شرکت ضایعات فلزی تجمع اعتراضی کارگران در برابر بانک صنعت و معدن اجتماع اعتراضی کارگران الکتریک خراسان اعتصاب در کارخانه ارج تجمع اعتراضی کارگران در شهر ری تجمع اعتراضی کارگران اخراجی در برابر کارخانه تحصن کارگران تبریز اعتراض کارگران اخراجی در رشت  2000کارگر چیت سازی بالتکلیف اند تعطیلی کارخانه و بالتکلیفی کارگران بالتکلیفی کارگران شرکت جواهریان اخراج  120کارگر -دو کارگر در حین کار جان خود را از دست دادند

10

 ابعاد فاجعه بار حوادث ناشی از کار رشد بیکاری در شهرهای مختلف اعتراض دانشجوئی اعتصاب و گردهم آئی دانشجویان دانشگاه شاهد قرارداد نفتی با دو شرکت خارجی وخامت اوضاع اقتصادی و افزایش بدهی های خارجی دولت افزایش روز افزون بهای کاالها و خدماتیا کار یا بیمه بیکاری

10

اخبار کارگری جهان

11

 گسترش اعتصاب کارگران راه آهن فرانسه اعتصاب پیروزمند کارگران کارخانه مواد غذائی "لوئی گاد" -اعتصاب کارگری در آفریقای جنوبی
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 تظاهرات کارگران و دانشجویان در جامائیکا اعتصاب عمومی در کره جنوبی اعتصاب معدنچیان در کنگو تعطیلی دهها بیمارستان در کلمبیا اعتصاب کارگران برق در تایلند پایان اعتصاب رانندگان اتوبوس در سوئد اعتراضات کارگری در رومانی اعالم حکومت نظامی در اکوادور به منظور سرکوب کارگران -اعتصاب کارگران شرکت دولتی تلفن در باهاما

13

 اعتصاب رانندگان کامیون در کلمبیا اعتصاب عمومی در نیجریه کارزار جهانی برای آزادی مومیا ابوجمال کارگران اوکرائین" :حقوق معوقه ما را پرداخت کنید!"خجسته باد اول ماه مه  ،روز جهانی کارگر!

13

زنده باد همبستگی بین المللی کارگران

13

اخبار کارگری جهان

14

 محاکمه  13کارگر در بلژیکپیام و فراخوان مشترک به مناسبت روز جهانی کارگر

15

اطالعیه

15

تظاهرات  2400کارگر نساجی طبرستان
16

تعرضی دیگر به حقوق کارگران
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لینک به فایل
عنوان

صفحه

بورژوازی خوب و بد و تالش برای درهم ریختن مرز نیروهای انقالب و ضد انقالب!

1

جنبش کارگری در سال 77

1

موج گرانی و راه مقابله با آن

1

حق اعتصاب و ایجاد تشکل های مستقل کارگری باید به رسمیت شناخته شود

2

تاریخ مختصر جنبش بین المللی کارگری ( )39دوران انترناسیونال دوم

5

گزیده ای از نامه های رسیده

7

اخباری از ایران

9

 اعتصاب کارگران شرکت صنایع بسته بندی اعتصاب فوالد مبارکه اعتصاب کارگران کارخانه آزمایش مرودشت اعتراض کارگران سمنان اجتماع کارگران کارخانه گاز مایع اصفهان اجتماع کارگران شرکت جامکو تجمع اعتراضی کارگران شهرداری اجتماع اعتراضی کارگران نانوائی کارگران کوره پزخانه بیمه نیستند حرکت اعتراضی بیکاران در شوشتر نامه اعتراضی اعتراض کارگران پتروشیمی اراک اعتراض کارگران "مجتمع شهید رجائی"10

 کارگران همچنان اخراج می شوند طرح بیکار سازی کارگران در مجلس انصار حزب هللا سخنرانی لیبرال ها را برهم زد! کاهش سرمایه گذاری و تولید بیکاری و رکود در کرمانشاه مرگ دلخراش  5کارگر واگذاری صدها کارخانه و طرح صنعتی به بخش خصوصی تهدید به بمب گذاری -چند خبر کوتاه

11

اخبار کارگری جهان
 اعتصاب کارگران در رومانی اعتصاب معدنچیان در لهستان اعتراض کارگران در جمهوری دومینیکن -تعطیل بنادر در شیلی
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 شرایط غیر انسانی کار در کشورهای حاشیه خلیج فارس اعتصاب در متروی پاریس مبارزات کارگران کمپانی نفتی "الف"12

 اعتصاب در موزه ها و مراکز تاریخی اعتصاب کارگران و کارکنان بخش خدمات در هلند اعتصابات کارگری در سورینام انفجار در معدن ذغال سنگ در اوکرائین جان  30معدنچی را گرفت اعتراضات گسترده علیه نشست سران اروپا سمینار سازمانهای کمونیست در پاریسسرمایه داران و دولت آنها با جان کارگران بازی می کنند

13

اولتیماتوم وزارت اطالعات به مخالفین

13

یادداشتهای سیاسی

14

 تشدید اختناق و سرکوب مشت نمونۀ خروار -دیپلماسی معجزه نخواهد کرد

15

جنبه هائی از پیشینۀ جنگ اخیر در یوگسالوی

15

یادداشتهای سیاسی

16

 -نظارت همچنان استصوابی باقی خواهد ماند
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لینک به فایل
عنوان

صفحه

«اجنبی» «شهید» «یونس»ی طعمۀ «نهنگ»!؟
سعید امامی،
ِ

1

تالش رژیم برای مهار مطبوعات

1

کمک های مالی رسیده

2

سرمایه داران داخلی و بین المللی خواهان تجدید نظر در قانون کار شدند

3

جنبش کارگری در سال ( 77قسمت آخر)

4

ارتجاع در حین پیشروی ،در برابر کارگران عقب نشست!

5

ناطق نوری :وقتی سیل بیاید همه را خواهد برد

6

تصویب کلیات طرح اصالح قانون مطبوعات گام دیگری در تشدید اختناق

6

ستون مباحثات

7

 جمهوری و حکایت مردگان! الف – جوادزاده9

اخباری از ایران
 اعتراض کارگران شرکت فرش اعتراض کارگران اخراجی اعتصاب کارگران شهرداری اعتراض کارگران شرکت صنعتی صاف تظاهرات قهرآمیز زحمتکشان شهرک خاتون آباد پاکدشت تشکیالت "خانه کارگر" ،تشکیالت کارفرمائی! ائمه جماعات و ابزار سرکوب فرهنگی در کارخانه ها پنج کارگر در اثر انفجار اکسیژن کشته و زخمی شدند  27درصد نرخ بیکاری در کرمانشاه  70درصد کارگاههای بوشهر راکدند دو خبر کوتاه افزایش بهای نانجنبش کارگری در سال ( 77قسمت آخر)

10

اخبار کارگری جهان

11

 اعتصاب کارگری در آرژانتین علیه بیکاری و فقر در این کشور اعتصاب کارگران نقاش ساختمان در هلند با موفقیت پایان یافت اعتصاب یک روزه کارگران چاپ در ایتالیا افزایش بیکاری در آمریکا اعتصاب کارگران و کارکنان خدمات توریستی در اسپانیا و یونان گسترش اعتصابات و اعتراضات در اندونزی پیرامون "انتخابات" در کویتتوطئه دیگری برای مختومه اعالم کردن پرونده قتلها
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11

بعلت تراکم مطالب ادامه مقاله تاریخ مختصر جنبش بین المللی کارگری در شماره آینده منتشر 11
میشود
تصحیح و پوزش

14

اخباری از ایران

14

 آزادیخواهی انجمن صنفی روزنامه نگاران و شان مجلس! اعتراف دادستان کل حکومت اسالمی اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در مورد اوضاع اقتصادیتروریسم فعال!

15

آیا راه نجاتی برای کانون نویسندگان هست؟

16
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لینک به فایل
عنوان

صفحه

جنبش دانشجوئی ،نتایج و تاثیرات آن

1

از ارتقاء جنبش دانشجوئی تا جنبش بنیان کن کارگران و زحمتکشان

1

جمهوری اسالمی مردم ایران را کشتار می کند دولتهای غربی از حکومت اسالمی حمایت 2
می کنند
پیرامون اتحاد عمل ها

4

تاریخ مختصر جنبش بین المللی کارگری ( )40دوران انترناسیونال دوم

5

ستون مباحثات

7

جمهوری و حکایت مردگان! جمهوری داریم تا جمهوری! الف – جوادزاده
9

اخباری از ایران
 اعتصاب و راه پیمائی اعتراضی کارگران سیپورکس اعتصاب کارگران بیمارستان اعتراض کارگران نسبت به قطع حق بیمه بیکاری اعتراض کارگران کفش آزادان نامه اعتراضی کارکنان بیمارستان بخشنامه تامین اجتماعی و تشدید فشار بر کارگران تعطیلی شرکت چهارکاف و بیکاری کارگران اعتراض فرهنگیان قزوین اخراج کارگران مرگ چند کارگر چند خبر کوتاه قطع انگشتان دست  3میلیون و  200هزار معتاد اعدام در مالء عامهزاران دانشجو علیه اقدامات سرکوبگرانه رژیم دست به اعتراض زدند

10

همه مرتجعین برای سرکوب جنبش انقالبی مردم متحد شدهاند

10

حکومت نظامی هم نجات بخش رژیم نخواهد بود

10

سرکوب و کشتار دانشجویان کوی دانشگاه توسط جمهوری اسالمی

10

اخبار کارگری جهان

11

 اعتصاب کارگری در اکوادور راه پیمائی  30روزه زحمتکشان روستائی در برزیل اوج گیری اعتصابات کارگری در اندونزی اخراج  8000کارگر کارخانه کامپیوترسازی اعالم حکومت نظامی در سورینام در هراس از گسترش مبارزات کارگری -اعتصاب کارکنان شهرداری ناتینگهام انگلیس
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 اعتراض رانندگان کامیون در آرژانتین پرستاران لهستان :اعتصاب غذا و تعطیل کارها تداوم اعتصابات کارگری در رومانی تظاهرات بیش از  250هزار نفر در آنکارا تظاهرات علیه دولت آمریکانامه سرگشاده به آقای نوبر ودرین ،وزیر امور خارجه فرانسه

14

پیروزباد مبارزه مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسالمی

14

وقت نجات جان هزاران دستگیر شده در ایران تنگ است

14

زندانیان سیاسی باید آزاد شوند

14

از میان نشریات

15

 جناح چپ راه کارگر باید نوسان را کنار بگذاردآکسیونهای اعتراضی در خارج کشور در حمایت از مبارزات دانشجویان در ایران
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لینک به فایل
عنوان

صفحه

دو سال بعد

1

گزارشی از برگزاری کنفرانس هفتم سازمان

1

گزیده ای از نامه های رسیده

2

گزارش سیاسی کمیته اجرائی سازمان به کنفرانس هفتم

3

روزنامه نشاط هم تعطیل شد

6

پیام سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران به کنفرانس هفتم سازمان فدائیان (اقلیت)

6

قطعنامه شماره یک که از دستور کار کنفرانس خارج شد

6

در ضرورت حذف شعار جمهوری دمکراتیک خلق و جایگزینی آن با حکومت شورائی (الف –
جوادزاده)
7

قطعنامه شماره دو که به تصویب کنفرانس رسید
قطعنامه در مورد شکست انقالب سوسیالیستی شوروی
پیام شرکت کنندگان در هفتمین کنفرانس سازمان فدائیان (اقلیت) به طبقه کارگر ایران

8

اخباری از ایران

8

 واردات گندم نزدیک به صد در صد افزایش یافت9

 تجمع اعتراضی کارگران الکترونیک تجمع اعتراضی کارگران شرکت آجر اعتصاب در کارخانه کاغذ هفت تپه نامه اعتراضی کارگران اخراجی اعتراض کارگران دوخت خزر اعتراض کارگران گونی بافی نامه اعتراضی کارگران قوچان بالتکلیفی کارگران در کردستان امتناع مدیریت از بازگشت به کار کارگران  269کارگر از کار بیکار شدند اجتماع اعتراضی خانواده های دستگیر شدگان در تهرانپیام شرکت کنندگان در هفتمین کنفرانس سازمان به دانشجویان انقالبی و مبارز

10

پیام کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران به کنفرانس هفتم سازمان فدائیان (اقلیت)

10

اخبار کارگری جهان

11

 موج اعتصابات کارگری در آفریقای جنوبی اعتصابات کارگران خط هوائی یونان اعتصاب سه روزه رانندگان حمل و نقل در آرژانتینخالصه ای از پیام هیئت اجرائی سازمان فدائیان کمونیست به هفتمین کنفرانس سازمان 11
فدائیان (اقلیت)

309

اتحادیه نانوایان و کارگران بخش خوراک انگلستان سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسالمی 11
را محکوم میکند
پیام به کمونیست ها ،نیروهای جپ رادیکال و انقالبی

12

اطالعیه مشترک

15

یازده سال بعد از قتل عام زندانیان سیاسی
15

کشتار زندانیان سیاسی هرگز فراموش نخواهد شد

بعلت تراکم مطالب ادامه مقاله تاریخ مختصر جنبش بین المللی کارگری در شماره آینده نشریه 15
کار درج می گردد
پیام کنفرانس هفتم به خانواده های شهدای سازمان و زندانیان سیاسی

310
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
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لینک به فایل
عنوان

صفحه

پایان قطعی پالتفرم خاتمی ،آغازی بر دور جدید تهاجم طرفداران خامنه ای

1

ضرورت بلوک چپ انقالبی و آلترناتیو حکومت شورائی

1

گزارش «کمیته تحقیق» نقطه سازش دعاوی ناسخ و منسوخ جناح ها

1

تاریخ مختصر جنبش بین المللی کارگری ( )40دوران انترناسیونال دوم

5

پرولتاریای روسیه به سوی کسب قدرت سیاسی
برنامه خاتمی ،ادامه برنامه رفسنجانی ،برنامه تشدید فقر و استثمار

7

جمهوری اسالمی حکم اعدام  4دانشجو را تأیید کرد

8

اخباری از ایران

9

 اعتصاب کارگران ریسندگی آذر اعتراض کارگران لوله سازی نامه اعتراضی هزاران کارگر نساجی در آستانه اخراج قرار دارند  400کارگر کارخانه پشم کشمیر کرمانشاه در معرض بیکاری کارگران کارخانه آجرماشینی "تهران سفالین" بالتکلیف اند کارخانه کفش زری وار کردستان در آستانه تعطیلی حوادث ناشی از کار کمتر از یک درصد زنان متقاضی کار در اسالم شهر مشغول به کار شدهاند نرخ بیکاری  28درصد در پایان برنامه سوم تجمع مرتجعین و کارفرمایان در کنگره حزب اسالمی کارپایان قطعی پالتفرم خاتمی ،آغازی بر دور جدید تهاجم طرفداران خامنه ای

10

اخبار کارگری جهان

11

 اعتصاب  1.5میلیون نفر در کلمبیا اعتصاب صیادان در مراکش هفته آکسیون سراسری در بنادر اروپا اعتراضات کارگری در استرالیا تعطیل بنادر در شیلی تظاهرات دانشجویان در اندونزیکمک های مالی رسیده

11

کارگران ،شوراهای اسالمی کار و تشکل های مستقل کارگری

12

کوچ اجباری در افغانستان و تشدید فشار بر زنان

13

اخباری از ایران

13

 اعترافات آماریپیام همبستگی تشکیالت خارج از کشور سازمان فدائیان (اقلیت) با شرکت کنندگان در 14
آکسیون اعتراض به موج جدید دستگیری و اعدام در ایران

311

پیام همبستگی تشکیالت خارج از کشور سازمان فدائیان (اقلیت) با شرکت کنندگان در مراسم

14

سالگرد کشتار زندانیان سیاسی
کمیته اتحاد عمل برای دمکراسی زیر پرچم «اکثریت» و نهضت مقاومت ملی

15

سیاست جدید پناهندگی در هلند ،به اخراج قریب به  10000پناهجو می انجامد!

15

آکسیون های اعتراضی در خارج کشور در حمایت از مبارزات انقالبی دانشجویان در ایران

15

جنبش دانشجوئی را با سرکوب نمی توان مهار کرد

16
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لینک به فایل
عنوان

صفحه

مناسبات جمهوری اسالمی و دولت فرانسه

1

دست «شیطان بزرگ» را وارثان خمینی چگونه خواهند فشرد؟!

1

پیچیدگی پرونده قتل های زنجیره ای در کجاست؟

1

نقش اعتصاب عمومی سیاسی در روند سرنگونی جمهوری اسالمی

1

بورژوازی فرانسه به سود خود از بازار ایران می اندیشند

2

تاریخ مختصر جنبش بین المللی کارگری ( )41دوران انترناسیونال دوم ،پرولتاریای روسیه به 5
سوی کسب قدرت سیاسی
گفتگو با «دیتا ساری» از رهبران اتحادیه های کارگری اندونزی

7

اخباری از ایران

9

 تجمع اعتراضی کارگران لوله سازی تحصن کارگران بافندگی کاشان تجمع کارگران در برابر فرمانداری تجمع اعتراضی کارگران شهرداری در گیالن  15هزار کارگر بیکار شده و  1500کارگر دو سال است حقوق نگرفته اند. افزایش واردات ،کاهش صادرات کاهش تولیدات چند خبر کوتاه افزایش سرسام آور قیمت حبوبات و برنجگزیده ای از نامه های رسیده

10

فراخوان شرکت در آکسیون اعتراضی

10

به حضور رئیس جمهور رژیم ترور و وحشت در فرانسه اعتراض کنیم!
با کمک های مالی خود سازمان را یاری رسایند

10

اخبار کارگری جهان

11

 اعتراض کارگران در لهستان هشدار کارگران به دولت اعتصاب  100هزار راننده در سراسر جهان اعتراض کارگران در برزیل اعتصاب عمومی در پرو اشغال کارخانه توسط کارگران اعتصاب  700هزار نفر در کلمبیا کارگران نیجریه ای کارخانه گاز این کشور را اشغال نمودند افزایش بیکاری در میان زنان اروپای شرقی و شوروی سابق پیام فعالین سازمان در دانمارک پیرامون قتل یکی از فعالین اتحادیه کارگری به دستفاشیست ها ،پیام همبستگی با اتحادیه SAC

313

آکسیون های اعتراضی در خارج کشور علیه سفر خاتمی به فرانسه

14

مرگ بر جمهوری اسالمی – زنده باد آزادی

14

پاسخ به سئواالت

16

گرامی باد هشتاد و دومین سالگرد انقالب کبیر سوسیالیستی اکتبر!

16
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لینک به فایل
عنوان

صفحه

بازهم چیزی تغییر نخواهد کرد

1

برنامه سوم توسعه اقتصادی گرانی ،بیکاری و تشدید استثمار کارگران

1

دولت در مورد نرخ تورم دروغ می گوید ،کارگران خواهان افزایش دستمزد متناسب با نرخ واقعی 1
تورم اند!
دمکراسی شورائی ،کنترل و نظارت کارگری ،گام هائی به سوی سوسیالیسم

5

زنان پس از طالق

7

تجمع و راهپیمائی کارگران پیمانی نفت

7

کمک های مال رسیده

7

انحصارات انگلیسی برای کسب سهم بیشتر از بازار ایران تالش میکنند

8

روحیه اعتراضی کارگران پروژه ای نفت خوزستان باال می گیرد

8

اخباری از ایران

9

 راه پیمائی و اجتماع اعتراضی کارگران سیپورکس اعتراض کارگران کارخانه لوله سازی خوزستان در مجلس راه پیمائی و تجمع کارگران پیمانکاری جزیره خارک تحصن و تجمع اعتراضی کارگران پتروشیمی نامه اعتراضی نامه اعتراضی کارگران هفتاد کارگر در معرض اخراج و زورگوئی مدیران اخراج و تشدید فشار بر کارگران کاشان تعطیلی واحد نوشابه سازی بروجرد و بالتکلیفی  64کارگر10

 فوکا صنعت در معرض تعطیلی دو سال کار بدون دستمزد! تعطیل الباس باف کارخانه قند اسالم آباد تعطیل شد بنیاد مستضعفان و اخراج کارگران اخراج هزاران کارگر حوادث ناشی از کار سه کارگر معدن در زیر آوار جان باختند بهای فرآورده های لبنی  300ریال افزایش یافت زنان نان آور و زنان شاغل کمبود  12000کالس درس در تهران -چند خبر کوتاه

11

اخبار کارگری جهان
 -اعتصاب معدنچیان در لهستان

315

 اعتصاب کارگران حمل و نقل در آمریکا تظاهرات  1.5میلیون نفر در برزیل اعتصاب کارگران فیلیپین در هلند اعتصاب کارخانه رنگ سازی  Flexدر هلند تظاهرات کارگران و دانشجویان در رومانی12

 اعتراض بیکاران در آلمان تسهیل گردش سرمایه در جهانپشتیبانی اتحادیه همصدا در انگلیس از مبارزات دانشجویان در ایران

12

اطالعیه تشکیالت خارج کشور سازمان فدائیان (اقلیت)

13

شبکۀ ترور و جاسوسی رژیم همچنان فعال است!
چرا اعضاء اتحادیه های کارگری ،حزب سوسیال دمکرات آلمان را ترک میکنند؟ (ترجمه از جهان 14
جوان)
جمهوری اسالمی حتی عبدهللا نوری را هم تحمل نکرد

14

چرا یک اعتصاب عمومی در کلمبیا؟

15

پاسخ به سئواالت

16
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لینک به فایل
عنوان

صفحه

قرنی که گذشت و قرنی که در پیش است

1

اعتراضات سراسری کارگران و چند نکته پیرامون آن

1

بودجه دولت و هزینه های یک دستگاه انگل

1

تظاهرات زحمتکشان چهاردانگه اسالم شهر

2

چرا نباید در انتخابات شرکت کرد؟

3

از میان نشریات:

5

«انتخابات» مجلس و «چپ»هائی که از انقالب روی برمیتابند؟
حق اعتصاب و ایجاد تشکل های مستقل کارگری باید به رسمیت شناخته شود

7

کمکهای مالی رسیده

8

اخباری از ایران

9

 تجمع و تظاهرات کارگران کارخانه مبلیران تجمع اعتراضی کارگران البس ناس اعتصاب کارگران بهمن پالستیک اجتماع اعتراضی کارگران خانه سازی اهواز تجمع اعتراضی کارگران آذربایجان تجمع اعتراضی کارگران خراسان اعتراض کارگران هفت تپه اعتراض کارگران در کرمانشاه اعتراض کارگران پارس آرین اعتراض کارگران پنبه نسوز10

 نامه اعتراضی کارگران صنایع چوبی نامه اعتراضی کارگران پاالیشگاه اراک کارگران نساجی بارش مدیرعامل و هیئت مدیره را بازداشت کردند چای جهان تعطیل شد کارگران و کارگاههای کوچک حوادث ناشی از کار بیش از  13هزار حادثه ناشی از کار خودسوزی در میان خانواده های کارگری تحصن دانشجویان در بیرجند اعتراض پرسنل مخابرات مشهد -چند خبر کوتاه

11

اخبار کارگری جهان
 تحصن کارگران در کره جنوبی -اعتراضات کارگری در جمهوری چک

317

 ادامه اعتصابات در رومانی اعتصاب رانندگان کامیون در هند اعتصاب کارگران صنایع نساجی در نیوجرسی توقف قطارها در مجارستان  9کارگر مهاجر در یونان توسط نیروهای دست راستی کشته و زخمی شدنداطالعیه :کارگران و زحمتکشان! احزاب ،سازمانها ،نیروهای مترقی و تشکل های کارگری!

12

کارگران نساجی طبرستان یک بار دیگر به راهپیمائی و تظاهرات متوسل شد

12

اخباری از ایران

12

 حقوق کارکنان کتابخانه عمومی استان قم پرداخت نمی شود افزایش قیمت ها سوءاستفاده  21میلیارد تومانی در شرکت ارج14

یادداشتهای سیاسی
 آقای رئیس جمهور حرفی برای گفتن نداشت -دو دادگاه در یک زمان

15

اخباری از ایران
 شورای عالی امنیت ملی آمار مربوط به طالق را محرمانه اعالم کرد -زندان خصوصی در فردیس کرج

16

یادداشتهای سیاسی
-کسی جوابگو نیست
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لینک به فایل
عنوان

صفحه

مجلس فلج و نزاع جناحها بر سر کرسیهای آن

1

رهنمودهای صندوق بینالمللی پول ،اصول مقدس سیاست اقتصادی جمهوری اسالمی

1

روحیه تعرضی و مبارزه کارگری در حال افزایش است

1

اعتصاب غذای دانشجویان زندانی در تهران

2

سالروز قیام و سیاهکل گرامی باد

3

دستمزد کارگران  500کارخانه ماههاست که به تعویق افتاده است

3

اعتصاب کارگران مجتمع کشت و صنعت لرستان

3

اعتراضات کارگری ،سازمان تأمین اجتماعی را به عقب نشینی وامیدارد

7

شورشهای تهیدستان شهری

8

اخباری از ایران

9

 تظاهرات کارگران لوله سازی خوزستان اقدام اعتراضی کارگران خزرخز کارگران در یک اقدام اعتراضی جاده را بستند تجمع کارگران شرکت فرآورده های ساختمانی اعتراض کارگران پیام آفرین اعتراض کارگران زنجان اعتصاب غذا در فوالد نامه اعتراضی کارگران مترو عدم پرداخت حقوق کارگران در پانصد کارخانه صدها کارگر اخراجی پاالیشگاه خواهان بازگشت به کارند بازخرید اجباری اخراج کارگران شرکت آجر ماشینی سفید دشت اخراج کارگران سیلوی بندرخمینی10

 چیت ری تعطیل شد بافندگی دزفول در آستانه تعطیلی تعطیل هرمز نخ در کرمانشاه پنجاه واحد تولیدی تعطیل شد اخراج جمعی کارگران و معلمان در کردستان تحصن اعتراضی دانشجویان کشاورزی تحصن دختران دانشجو تجمع  150تن از کارکنان شرکت برق تهران چند خبر کوتاه ترک تحصیل دختران در ایران -سوءتغذیه کودکان در سیستان و بلوچستان بیداد میکند

319

 وام بانک جهانی به ایران افزایش خودکشی در ایران11

اخبار کارگری جهان
 اعتصاب کارگران در گابن اعتصاب صد هزار کارگر در هند اعتصاب کارگران راه آهن در مجارستان -موج اعتصابات کارگری در استرالیا

12

 تظاهرات کارگران و دانشجویان در اکوادور فرانسه اجرای  35کار هفتگی در فرانسه موج اخراج خطوط هوائی اروپائی -اجتماع سرمایه داران در دووس

13

اطالعیه مشترک
انتخابات قالبی را تحریم کنیم!
تجمع اعتراضی کارگران پاالیشگاه نفت آبادان و اعتصاب کارگران شرکت سپنتا در اهواز

13

بازگشت «آلنده»ای دیگر به شیلی!

15

جنایات حکومت اسالمی به  4یا  80قتل سیاسی محدود نمیشود

16
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،335اسفند 1378

لینک به فایل
عنوان

صفحه

انتخابات مجلس ششم ،نتایج و چشم انداز

1

یاد جان باختهگان فدائی همواره زنده و جاوید خواهد ماند

1

چرا دستمزدها طبق خواست کارگران اضافه نمی شود؟

1

اطالعیه مشترک:

2

اعتصابات و اعتراضات کارگری گسترش مییابد!
پیام نوروزی سازمان فدائیان (اقلیت) به کارگران ،زحمتکشان و روشنفکران انقالبی ایران

3

گزیده ای از نامه های رسیده

3

مبارک باد  8مارس روز جهانی زن

4

گفتگوی نشریه کار با رفیق نیک آئین عضو کمیته اجرائی سازمان در مورد جنبش زنان

7

اخباری از ایران

9

 جو اعتراضی در گروه صنعتی ملی تجمع اعتراضی کارگران نخکار و مبلیران کارگران خزرخز خواهان بدست گرفتن امور کارخانه شدند اعتراض کارگران کفش ملی اعتصاب و تجمع کارگران کارخانه آسانسورسازی گیالن اعتراض کارگران صنایع چوب اعتراض کارگران چای جهان تجمع کارگران اخراجی شهرداری زد و خورد در کارخانه نقش ایران تحصن دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین تظاهرات دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبائی نرخ  17درصدی بیکاری در اردبیل تجمع اعتراضی در همدان10

 حکم "قطع ید" در مورد هفت نفر اجرا شد تشدید فقر و فالکت در روستاهای ایران کمبود اعتبار در آموزش و پرورش جند خبر کوتاه 20هزار کودک خیابانی در تهران

10

اخبار کارگری جهان

11

 هندوستان :پیروزی کارگران! آمریکا :مبارزه کارگران ادامه دارد! پیروزی کارگران در استرالیا اعتصاب پیروزمند کارگران راه آهن در مجارستان -اعتصاب معلمین و کارگران در رومانی
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 -دهها کارگر مهاجر در اسپانیا توسط راسیست ها زخمی شدند

12

 آکسیون سراسری برای نجات جان مومیا ابوجمال اعتصاب کارگران صنایع تسلیحات در رومانیراهپیمائی بین المللی زنان علیه فقر و خشونت

12

برخورد دولت شوراها به مسئله زن

13

شعری از تسلیمه نسرین

13

اطالعیه

15

مبارزه دانشجویان دانشگاه فاطمیه ،مبارزهای علیه تبعیض و جداسازی جنسی
15

اطالعیه
در تظاهرات مردم شوش و شادگان دهها تن کشته و زخمی شدند
اعتراض کارگران به مصوبه ضد کارگری مجلس شورای اسالمی

16

در یکصد و هفدهمین سال درگذشت مارکس خاطره این رهبر کبیر پرولتاریا را گرامی می 16
داریم.
مراسم  19بهمن سالروز سیاهکل و بنیانگذاری سازمان به ابتکار فعالین سازمان در فرانکفورت 16
برگزار شد.
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،336فروردین 1379

لینک به فایل
عنوان

صفحه

مبارزه جناحها اشکال خشنتری به خود میگیرد

1

ارتقاء اشکال مبارزه طبقه کارگر

1

تالش وحدتطلبانه چپ انقالبی

1

مستحکم باد اتحاد کارگران سراسر جهان

3

ستون مباحثات

5

تکرار تناقضات پیشین ،ک – پویان
6

اخبار کارگری جهان
 بزرگترین اعتصاب کارگری در انگلستان طی  20سال گذشته اعتصاب کارگران ای .گ .متال در شرق آلمان اعتصاب معدنچیان بیکار در چین افزایش بیکاری در برزیل اعتصاب کارگران کارخانه گاز در هلند اعتصاب کارگران مهاجر در اسپانیاخالصهای از اطالعیههای سازمان در یک ماه گذشته

6

سخنرانی رفیق توکل در مراسم سالروز قیام و سیاهکل

7

گزیده ای از نامه های رسیده

11

کمک های مالی دریافت شده

12

اخباری از ایران

12

 کارگران جاده را بستند تجمع اعتراضی کارگران فرش اکباتان تجمع اعتراضی کارگران در برابر مجلس تحصن کارگران پتروشیمی13

 اعتراض کارگران داروسازی اخراج کارگران کشت و صنعت اعتراض و تحصن کارگران مبلیران اجتماع کارگران شرکت چوب و صنعت اجتماع کارگران نساجی بروجرد اعتصاب و تحصن کارگران شرکت آذرگاه تجمع اعتراضی کارکنان راه آهناعالم موجودیت «مبارزین خط انقالبی پ .کا .کا»

13

با کمک های مالی خود سازمان را یاری رسانید

13

پیامهای رسیده به سازمان به مناسبت سالروز سیاهکل

14

 پیام سازمان کارگران انقالبی ایران (راه کارگر) به مناسبت بنیانگذاری سازمان فدائیان(اقلیت)
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 پیام شورای هماهنگی ایرانیان هامبورگ به "سازمان فدائیان (اقلیت)" پیام کانون زندانیان سیاسی ایران (در تبعید) – واحد آلمان به سازمان فدائیان (اقلیت)– آلمان به مناسبت 29مین سالگرد قیام سیاهکل
15

اخباری از ایران
 تجمع اعتراضی معلمان در خرمآباد تجمع اعتراضی در اصفهان چند خبر کوتاهتصحیح و پوزش

15

تحوالت درونی حزب کارگر برزیل ()PT

15

گرامیداشت  8مارس در تهران

16
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،337اردیبهشت 1379

لینک به فایل
عنوان

صفحه

بحران سیاسی عمیقتر و لحظه انقالب نزدیکتر میشود

1

اردوی کار ،اتحاد بینالمللی خود را به نمایش گذاشت (گزارش مراسم روز جهانی کارگر)

1

اخبار کارگری جهان

3

 مقایسه درآمد مدیران عالیرتبه و کارگران ساده در آمریکاواقعیتهای سمینار برلین و مقابله دو گرایش

4

اخباری از ایران

6

 تجمع کارگران کارخانه عالءالدین در جاده مخصوص کرج تجمع کارگران کارخانه "تخته سه ال"ی ساری تداوم اعتراضات کارگری به مصوبه مجلس جو اعتراضی در کارخانه "شادان پور" افزایش سرسام آور بهای کاالها و خدمات در نخستین ماه سال جدید چند خبر کوتاه7

از میان نشریات
 بیانیه کومهله ،نمودی تسلیم طلبانه و آستانۀ چرخش به راست!خط مشی اپورتونیستی با اپورتونیسم سازمانی توأم است!

9

اخبار کارگری جهان

11

 پیروزی کارگران در کوستاریکا اعتصاب کارگران انبار در دانمارک فنالند 30 :هزار کارگر در اعتصاب پیروزی کارگران در بولیوی پیروزی معدنچیان چک -کارگران کره جنوبی :کارخانه تعطیل نخواهد شد!

12

 تعصبات نفتگران ونزوئال اعتصاب  1200کارگر در آلمان اعتصاب کارگران فیلیپس در هلند اخراج کارگران کارخانجات صنایع نظامی هلند اعتراض جهانی علیه خصوصی سازی13

گسترش مبارزات ضد سرمایه داری
اعتراضات علیه مؤسسات مالی سرمایه داری

گزارش نماینده کمیسیون حقوق بشر پیرامون اوضاع ایران« :نقض حقوق بشر در ایران همچنان 13
ادامه دارد»
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کمک مالی دریافت شده

13

یادداشتهای سیاسی

14

 مجمع تشخیص مصلحت و ممنوعیت تحقیق و تفحص در سازمانهای تحت امر خامنهای
 -منازعه وزارت اطالعات و قوه قضائیه

15

خالصهای از اطالعیههای سازمان در یک ماه گذشته

15

یادداشتهای سیاسی

16

 -تصویب طرح «اصالح قانون مطبوعات» علیه مطبوعات
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،338خرداد 1379

لینک به فایل
عنوان

صفحه

مجلس پرتنش و سترون

1

اصالحات توهمی بیش نیست انقالب در راه است

1

بعد از مطبوعات ،قرعه ذبح به نام چه کسی خواهد افتاد؟

1

اخباری از ایران

6

 تجمع اعتراضی کارگران مبلیران کارگران مبلیران و عالءالدین جاده را بستند اعتراض کارگران فیلتر البرز اعتراض کارگران جواهریان کارگران کفش ستاره ،جاده ساوه را بستند تجمع اعتراضی کارگران در طبس کارگران کردستان ،خواستار افزایش دستمزد و حق اعتصاب شدند بالتکلیفی کارگران پوشاک ایالمپوپولیسم راست چیست؟

7

اخباری از ایران

8

 ریسندگی و بافندگی کاشان در آستانه تعطیلی کامل موج جدید اعتراضات دانشجوئی چند خبر کوتاهتاریخچه جنبش چپ در پاکستان

9

اخبار کارگری جهان

11

 اعتراضات کارگران کشاورزی در برزیل اعتصاب عمومی کارگران در آفریقای جنوبی اعتصاب  20میلیون کارگر در هند اعتصاب معدنچیان در اوکرائین اعتراضات بیکاران در آرژانتینگزیدهای از نامههای رسیده

12

«جامعه اطالعاتی ،سرمایۀ جهانی» یاوههای امپریالیستی یا واقعیت؟

13

دنیای عجیبی است!

16

327

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،339تیر 1379

لینک به فایل
عنوان

صفحه

جنبش دانشجوئی  18تیرماه و جایگاه آن

1

زورگوئی سرمایه داران و گسترش اعتراضات رادیکال کارگری

1

دین از دولت باید جدا گردد

5

زورآزمائی مجلس و دستگاه قضائی

6

اخباری از ایران

6

 اعتصاب و تظاهرات کارگران گروه صنعتی کفش ملی تجمع کارگران کارخانه تخته سه الئی ساری در مقابل استانداری اعتصاب کارگران شرکت خدماتی کیش زورگوئی کارفرمای شرکت اشتیاق -تجمع اعتراضی کارگران آدامس خروس نشان

7

 اعتصاب کارگران کارخانه آدامس سازی تحصن کارگران بیکارشده در تبریزادغامهای عظیم و خرید شرکتها

7

خالصه پیام روابط عمومی سارمان به کنگره سازمان فدائیان کمونیست

8

اخباری از ایران

9

 اعتراض کارگران فرش کیما اعتصاب کارگران فوالد یزد تجمع اعتراضی زحمتکشان شهرک سینا کارگران عالءالدین اتوبان تهران – کرج را مسدود ساختند کارگران پوست و چرم ،تهدید کردند که جاده ترانزیت را خواهند بستکارگران مهاجر در اروپا

10

اخبار کارگری جهان

11

 اعتصاب عمومی در آرژانتین اعتصاب عمومی نیجریه را نیز فرا گرفتوضعیت سیاسی و گروهبندیهای چپ در مکزیک

12

اخباری از ایران

13

 دو هزار و پانصد کارگر در معرض اخراج قرار دارند بالتکلیفی کارگران کارخانه های ساری تجمع اعتراضی کارکنان در مقابل شهرداری تهراندنیای رؤیای من

13

خالصه ای از اطالعیه های سازمان در یک ماه گذشته

14

ارزیابی از وضعیت زنان در جهان ( 5سال بعد از کنفرانس چین)

15

ستم و تبعیض بر پایه جنسیت ملغا باید گردد

15

پاسخ به سئواالت

16
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،340مرداد 1379

لینک به فایل
عنوان

صفحه

وقتیکه استراتژی دست نیافتنی است ،ناکامی در تاکتیک قطعی است!

1

در سوم تیر ،شاعر و نویسنده مترقی ایران احمد شاملو درگذشت

1

بحران راه حلی رادیکال را میطلبد

1

حریق بزرگ از جرقه کدام اعتراض برمیخیزد؟

1

سخنان یک اصالح طلب دو آتشه پیرامون اصالحات «سید اصولگرا»

3

اخباری از ایران

6

 اعتصاب و تحصن کارگران کامراد قم اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران سیپورکس تجمع اعتراضی کارگران صنایع استیل -تجمع اعتراضی تخته سازان در برابر استانداری مازندران

7

 تجمع اعتراضی کارگران نانوائی اصفهان نامه اعتراضی کارگران فرد آذربایجان -تجمع کارگران جامکو در مقابل دفتر رئیس جمهور

8

 اجتماع کارگران ریسندگی و بافندگی مورچه خورت نگرانی کارگران معدن از آینده شغلی خود9

 هزاران کارگر یزدی در معرض بیکاری اعتراض کارکنان بیمارستان امین صادقیه آمار خودکشیها وحشتناک است چند خبر کوتاهتالش آلمان برای نجات جمهوری اسالمی

9

خالصهای از اطالعیههای سازمان در یک ماه گذشته

10

در این بن بست

10

اخبار کارگری جهان

11

 کارگران تصمیم به انفجار کارخانه گرفتند کارگران آبجوسازی ادلس هوفمن تهدید به انفحار کارخانه با کپسول های گاز کردندقطعه ای از شعر بلند ضیافت حماسه جنگلهای سیاهکل

11

از مرگ...

11

اخبار کارگری جهان

12

 اعتصاب عمومی در زیمبابوه اخراج  3000کارگر کارخانه فوالد Cornsکمکهای مالی رسیده

12

میالد آنکه عاشقانه بر خاک مرد

12

قانونی که زن را نیمه انسان قلمداد میکند قابل اصالح نیست

13

جنبش دانشجوئی رادیکالتر میشود

15

ارمغان نظام سرمایه داری و سیاستهای ارتجاعی جمهوری اسالمی

16

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
329

شماره  ،341شهریور 1379

لینک به فایل

عنوان

صفحه

خاتمی کارنامه منفی خود را ارائه داد

1

قوانین نانوشته ،نوشتههای قانونی!

1

همه مرتجعین احساس نگرانی می کنند

1

این جنایت فراموش نخواهد شد

1

یک جنجال تبلیغاتی – سیاسی جدید

1

اخباری از ایران

4

 کارگران عالءالدین برای چندمین بار جاده را بستند تجمع اعتراضی کارگران نخ کار تجمع اعتراضی کارگران اخراجی -تجمع اعتراضی کارگران فراسا در برابر وزارت کشور

5

 نامه اعتراضی کارگران نساجی شمالخالصه ای از اطالعیه های سازمان در یک ماه گذشته

6

اخباری از ایران

6

 نامه اعتراضی کارگران آجر ماشینی نامه اعتراضی کارگران در سنندج جند خبر کوتاهاز میان نشریات :در بر همان پاشنه میچرخد

7

اخبار کارگری جهان

11

 اعتصاب رانندگان کامیون ،تاکسی و آمبوالنس در فرانسه مرگ  2730معدنچی چینی در  6ماهه اول سال جاری استثمار کودکان توسط "مک دونالدز" ای .گ .متال آلمان روحیه همبستگی کارگری را تبلیغ می کندخاطرات زندان

11

امپریالیسم آمریکا و «طرح کلمبیا»

12

جنبش مردم خرم آباد هر دو جناح رژیم را هراسان کرد

13

کشمکش جناحها بر سر پرونده قتلهای زنجیرهای

14

کمکهای مالی رسیده

14

بشنوید که وزیر اطالعات چه میگوید

16
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،342نیمه اول مهر 1379

لینک به فایل
عنوان

صفحه

استراتژی مبارزه فعال تودهای رودرروی استراتژی ورشکسته «آرامش فعال»

1

ضرورت اتحاد چپها از حرف تا عمل

1

چشم انداز جنبش دانشجوئی

1

خالصهای از اطالعیههای سازمان در یک ماه گذشته

2

کمک مالی رسیده

4

وحشیگری رژیم اسرائیل علیه مردم فلسطین

5

اخباری از ایران

5

 کارگران کارخانه فرضیان خیابان را بستند تجمع اعتراضی کارگران در برابر استانداری نامههای اعتراضی کارگران سبزوار و نیشابور نامه اعتراضی کارگران کوهفرد نامه اعتراضی کارگران شهرداری باز خرید اجباری  300کارگر اجتماع کارکنان شرکت جهاد نصر مقابل استانداری خوزستانجناحهای رژیم یکدیگر را افشاء و متهم میکنند

6

ستون مباحثات

7

 حکومت شورائی ،محتوا و چشم انداز ،نیم نگاهی به دیدگاه شورائی( ،ارس)تشکل مستقل ایجاد باید گردد

9

اعتراض بین المللی ضد سرمایه داری در پراگ

10

گزیده ای از نامههای رسیده

10

اخبار کارگری جهان

11

 اعتصاب کارگران ساختمان در فیلیپین اعتصاب زنجیرهای رانندگان کامیون در غرب اروپا اعتصاب عمومی در کلمبیا قتل رهبر کارگران در رومانی افزایش حوادث ناشی از کار در ایتالیا کار بردگی در زندانهای آمریکا12

 همبستگی با مومیا ابوجمالبر سنگفرش ،احمد شاملو

12

دستگیری و اخراج کارگران مهاجر در کشورهای اروپائی

13

تشکیالت خارج کشور سازمان در جشن اومانیته

13

اخباری از ایران

13

 مسمومیت شدید  4کارگر و فوت یکی از آنهااخراج کارگران و پناهندگان افغانی را محکوم میکنیم!

14

با کمک های مالی خود سازمان را یاری رسانید

14

پاسخ به سئواالت

16
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،343نمیه دوم مهر 1379

لینک به فایل
عنوان

صفحه

خاتمی جنازۀ «اصالحات» را با دست خویش دفن کرد!

1

برطبق یک نظر سنجی ،توهم به مجلس «اصالحات» هم فروریخته است

1

پدیده بسیج کشی در ایران

1

مبارزه طبقاتی و رهائی زنان

1

ستون مباحثات

5

حکومت شورائی :محتوا و چشم انداز (مقایسه تجربه شوروی و الزامات حکومت شورائی در
ایران) (ارس)
گرامی باد خاطره رفیق ناصر اسدی

6

خالصهای از اطالعیههای سازمان

6

کمک مالی رسیده

6

موج اعتصابات کارگری در آرژانتین و سقوط کابینه این کشور

7

اخباری از ایران

7

 اعتراض کارگران آجر ماشینی اعتراضات دانشجویان چند خبر کوتاه8

«پلیس نوجوان» برای برقراری امنیت در مدارس
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،344نیمه اول آبان 1379

لینک به فایل
عنوان

صفحه

اجالس سران حکومت اسالمی و ختم مسئله اصالحات دولتی

1

احکام جزائی اسالم و مجازات گرسنگان

1

استیصال و بن بست جبهه دوم خرداد

1

به کسی مربوط نیست!

1

اخباری از ایران

4

 اعتراض کارگران شرکت ملی حفاری اعتصاب کارگران پاکریسان تبریز اعتصاب کارگران فرش بیستون تجمع اعتراضی کارگران نساجی قائم شهر تجمع کارگران شهرک اندیشه زحمتکشان شهرک پردیس جاده آبعلی را بستند کارفرما حقوق کارگران را نمیدهد5

 شباب غرب در آستانه تعطیلی اجتماع بیکاران آموزشکده فنی و حرفه ای جنوب در بربر وزارت نفت تجمع اعتراضی کارگران و کارکنان دانشگاه اعتراضات دانشجوئی چند خبر کوتاهخالصهای از اطالعیههای سازمان

5

تظاهرات فعالین سازمان در استکهلم

7

انقالب سوسیالیستی اکتبر همچنان الهام بخش ماست

8
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،345نیمه دوم آبان 1379

لینک به فایل
عنوان

صفحه

تشدید اقدامات سرکوبگرانه دستگاه قضائی

1

نقش محوری شوراها و کنترل کارگری در پالتفرم چپ

1

«اصالح طلبان» به دریوزگی افتادهاند

1

انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا

1

قطع گردن  50زن در عراق

2

کمکهای مالی رسیده

2

اخباری از ایران

4

 تجمع اعتراضی کارگران بیمارستان سینا  40کارگر اخراج شدند کارگران پرسی گاز از کار بیکار شدند اعتراض مردم پاچنار5

از میان نشریات
استیصال کنگره ،کنگره استیصال!
نگاهی گذرا به کنگره چهارم سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
مبارزه طبقاتی و رهائی زنان ()2

6

چه امکاناتی برای تغییرات وجود دارد

6

خالصهای از اطالعیههای سازمان

7
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،346نیمه اول آذر 1379

لینک به فایل
عنوان

صفحه

بگذار رژیم در محکمهاش بازهم خود را مضحکه کند!

1

ضرورت فراروئی اعتراضات کارگری به یک مبارزه سراسری

1

مبارزه طبقاتی و رهائی زنان ()3

1

اخباری از ایران

2

 تجمع اعتراضی کارگران ایران جیکا تجمع اعتراضی کارگران کاشی گیالن تجمع اعتراضی کارگران نیشابورخالصهای از اطالعیههای سازمان

3

اخباری از ایران

3

 نامه اعتراضی کارگران لوله سازی اخراج  70کارگر توانیر اخراج  37کارگر بنیاد بتون  90کارگر لوله سازی اخراج شدند کارگران در استان گیالن ماههاست حقوق نگرفته اند5

از میان نشریات
استیصال کنگره ،کنگره استیصال!
نگاهی گذرا به کنگره چهارم سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
«اوضاع سیاسی و وظائف ما»

6

یادداشتهای سیاسی
 -خاتمی هم به شکست اذعان میکند جمهوری اسالمی ظرفیت اصالحات ندارد

7

اخبار کارگری جهان
 اعتصاب عمومی کارگران در "هراره" اعتصاب کارگران حمل و نقل در آمریکا اعتصاب کارگران اتومبیل سازی در هلند اعتصاب کارگران و کارمندان خدمات عمومی در اسکاتلند اعتصاب کارگران و کارمندان خدمات اجتماعی اعتصاب کارگران و کارمندان پست در پرو اعتصاب رانندگان اتوبوس "برادفورد" انگلستانیادداشتهای سیاسی
 -توپهای توخالی
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،347نیمه دوم آذر 1379

لینک به فایل
عنوان

صفحه

الیحه بودجه  1380و کارنامه سردارسازندگی دوم

1

تظاهرات بزرگ کارگری در شهر نیس فرانسه

1

 16آذر امسال چگونه برگزار شد؟

1

به علت تراکم مطالب ادامه مقاله مبارزه طبقاتی و رهائی زنان در شماره آینده به چاپ 2
میرسد
2

اخباری از ایران
 اعتصاب  7روزه کارگران ماشین سازی تبریز اعتصاب و تظاهرات کارگران عالءالدین تجمع اعتراضی کارگران فرش محتشم کاشان -تجمع کارگران نیشابود در مقابل بیمارستان تامین اجتماعی

3

 تجمع کارگران شرکت جهاد تعاون در مقابل استانداری تجمع اعتراضی کارگران ایران چاشنی اعتراض کارگران پنبه نسوز اجتماع اعتراضی کارگران فرش اکباتان4

 تجمع اعتراضی کارگران شهرداری اعتراض کارگران بیمارستان سینا پایور تعطیل و  21کارگر بیکار شدند  410کارگر در معرض بیکاری -اعتراضات و اعتصابات دانشجوئی

5

اخبار کارگری جهان
 استرالیا :اعتصاب  4000معدنچی مکزیک :اشغال کارخانه توسط کارگران اعتصاب  60هزار کارگر در برزیل کارگران کره جنوبی :کارخانه را ملی کنید! -اعتصاب کارگران کارخانه رنگ سازی استرالیا

6

یادداشتهای سیاسی
 این اژدها ،فرزند خود را هم میبلعد!نگرانی رئیس قوه قضائیه حکومت اسالمی

7

وکیل خانواده های مختاری و پوینده هم بازداشت شد

7

خالصهای از اطالعیههای سازمان

7

یادداشتهای سیاسی

8

 -خاتمی در  16آذر حرف آخر خود را زد
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شماره  ،348نیمه اول دی 1379

لینک به فایل
عنوان

صفحه

این نظام ظرفیت اصالحات ندارد

1

کشتار زندانیان سیاسی در ترکیه

1

مبارزه طبقاتی و رهائی زنان ()4

1

اخباری از ایران

2

 تجمع اعتراضی کارگران شادان پور تجمع اعتراضی کارگران در برابر استانداری تجمع اعتراضی کارگران عالءالدین در برابر وزارت صنایع و وزارت کارقتلهای ناموسی ثمره مردساالری

3

سرکوب ،کشتار و قحطی در فلسطین

3

اخباری از ایران

5

 کارگران جواهریان جاده را بستند تجمع اعتراضی کارگران شرکت داروئی هجرت تجمع اعتراضی کارگران بیمارستان امین صادقیه اعتراض کارگران به اخراج ها6

 پریفاب تعطیل شد چند خبر کوتاهگزیدهای از نامههای رسیده

6

میالد آنکه عاشقانه بر خاک مرد

6

خالصهای از اطالعیههای سازمان

7

پیام به کنگره حزب دمکرات کردستان ایران

7

یادداشتهای سیاسی

8

 -سران جبهه دوم خرداد دست به دامان رفسنجانی شدهاند
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شماره  ،349نیمه دوم دی 1379

لینک به فایل
عنوان

صفحه

جنبش بین المللی طبقه کارگر در نخستین سال قرن بیست و یکم

1

جمهوری اسالمی رسالتی جز تشدید مصائب اجتماعی ندارد

1

جناح مسلط هیئت حاکمه در تدارک تعرضی دیگر

1

اخبار کارگری جهان

4

 تظاهرات علیه صندوق بینالمللی پول در آرژانتین اعتصاب وسیع کارگران در اطریش اعتصاب عمومی کارگران در کروواسی4

اخباری از ایران
 تجمع اعتراضی کارگران جامکو تجمع اعتراضی کارگران صنایع فوالد اهواز -اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران شادان پور

5

از میان نشریات
حرفهای کهنه شده کائوتسکیستی
ستون مباحثات (میهن)

6

اخبار کارگری جهان

6

 اعتصاب میلیونها کارگر در ترکیه7

اخباری از ایران
 اجتماع اعتراضی کارگران عالءالدین اعتصاب و نامه اعتراضی کارگران بارش اعتراض کارگران تعاونی کارگران "مبنا" دستمزد و ضمانت شغلی می خواهنددولت مذهبی ،دستگاههای انگل دینی و ضرورت انحالل آنها

7

به علت تراکم مطالب ادامه مقاله مبارزه طبقاتی و رهائی زنان در شماره آینده نشریه کار درج 7
خواهد شد
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لینک به فایل
صفحه

عنوان

پیآمدهای داخلی و بین المللی احکام دستگاه قضائی علیه شرکت کنندگان در کنفرانس 1
برلین
جشم انداز اعتالء نوین جنبش تودهای

1

مبارزه طبقاتی و رهائی زنان ()5

1

خالصهای از اطالعیههای سازمان

2

از میان نشریات

5

حرفهای کهنه شده کائوتسکیستی
6

اخبار کارگری جهان
 خطر اخراج  12000تن از کارگران فیلیپین انفجار معدن در اوکرائین فیلیپین افزایش ازکارافتادگی ناشی از فشار کار در رشته ساختمان سازی افزایش بیسابقه نرخ بیکاری در مناطق اشغالی افزایش تلفات جانی در معادن چینافزایش بیسابقه حوادث ناشی از کار در جهان

6

کمکهای مالی رسیده

6

اخباری از ایران

7

 تجمع اعتراضی کارگران فرش محتشم و گوهرتاب در مقابل فرمانداری کارفرما ،مزد کارگران را نمیدهد صدها کارگر دست به اعتصاب زدند8

رودخانه پویان

339
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شماره  ،351نیمه دوم بهمن 1379

لینک به فایل
عنوان

صفحه

 30سال بعد

1

دزسهائی از گذشته برای آینده

1

چپ ،این اقدام نسنجیده را محکوم میکند!

1

اخباری از ایران

5

 تجمع اعتراضی کارگران جامکو کارگران فرش دستمزد خود را می خواهند تجمع زنان در برابر استانداری چند خبر کوتاهپیام کارگران ایران «در تبعید» کانادا – اتاوا

5

خالصهای از اطالعیههای سازمان

6

فراخوان

6

به علت تراکم مطالب ادامه مقاله مبارزه طبقاتی و رهائی زنان در شماره آینده نشریه کار درج 6
خواهد شد
7

یادداشتهای سیاسی
 -آخرین پرده یک نمایش مسخره

8

« -این اتهام شماست»!
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لینک به فایل
عنوان

صفحه

بیست و دو سال بعد

1

بحران تشدید میشود

1

بورژوازی اپوزیسیون در تالش است ابتکار عمل را به دست بگیرد
به بهانۀ  8مارس جنبش زنان ،دمکراسی و سوسیالیسم

1

درسهائی از گذشته برای آینده ()2

1

سی امین سالگرد حماسه سیاهکل را گرامی میداریم

2

مبارزه طبقاتی و رهائی زنان ()6

4

گرامی باد یاد مادر مبارز ،پنجه شاهی

4

پیام بازسازی لنینیستی حزب کمونیست فرانسه

4

مراسم بزرگداشت سیاهکل

5

پیام تشکیالت آلمان سازمان انقالبی زحمتکشان کردستان ایران (کومه له)

5

اخباری از ایران

5

 تجمع اعتراضی کارگران بهپوش اعتراض کارگران به تعطیل شرکت تظاهرات کارگران کارخانه نساجی "چوخا" -تظاهرات کارگران تخته سه الیی شهیدرجائی ساری

6

 تحصن خانواده های کارگران شرکت مولد ساوه در مقابل فرمانداری  25هزار کارگر دیگر در معرض بیکاری7

 باز خرید های اجباری در استان گیالن تعطیلی فروشگاههای کوثر و بیکاری  150کارگر اعتراض به واگذاری بیمارستانهای تامین اجتماعی انفجار در کارخانه بلبرینگ سازی و مجروح شدن  11کارگر تجمع کشاورزان سرخس در اعتراض به بازپس گیری زمین -بازگشت فئودالها ،اعتراض روستائیان
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،353نیمه دوم اسفند 1379

لینک به فایل
عنوان

صفحه

گسترش مبارزات و اعتالء جنبشهای تودهای

1

جاودان باد یاد جانباختگان فدائی

1

به مناسبت  8مارس ،روز جهانی زن «جهانی شدن سرمایه» و وضعیت زنان

1

آغازی نو!

1

خالصهای از اطالعیهها و بیانیههای سازمان

2

تصحیح و پوزش

3

اخبار کارگری جهان

4

 اعتصاب کارگران جنرال موتورز مجارستان :اعتصاب کارگران خطوط هواپیمائی اعتصاب هزاران کارگر کارخانجات اتومبیل سازی در انگلستان اعتصاب کارگران و کارکنان شهرداری هکنی لندن اعتصاب پیروزمندانه هزاران کارگر و کارکن شهرداری در اسکاتلند اعتصاب کارگران راه آهن لندن در اعتراض به عدم ایمنی محیط کار5

اخباری از ایران
 اعتصاب در چیت ری نامه اعتراضی کارگران سد نامه اعتراضی کارگران شرکت آب اعتصاب کارکنان بیمارستانبه بهانه  8مارس جنبش زنان ،دمکراسی و سوسیالیسم ()2

5

پیام سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران – آلمان به تشکیالت خارج کشور سازمان فدائیان (اقلیت) 6
به علت تراکم مطالب ادامه مقاله مبارزه طبقاتی و رهائی زنان در شماره آینده نشریه کار درج 6
خواهد شد
6

اعتصاب گسترده کارگران کره جنوبی

پیام کانون زندانیان سیاسی ایرا ن (درتبعید) به سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت برگزاری 7
سی امین سالگرد سیاهکل
به سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت گرامیداشت حماسه سیاهکل

7

نشریه کار بیست و سومین سال انتشار خود را با ایمان به پیروزی کارگران و زحمتکشان آغاز 8
میکند
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،354نیمه اول فروردین 1380

لینک به فایل
عنوان

صفحه

پیام نوروزی سازمان فدائیان (اقلیت)

1

حداقل دستمزدهای کارگری زیر خط فقر و مبارزه برای افزایش آن اجتناب ناپذیر است

1

یک وظیفه مبرم

1

کمکهای مالی رسیده

2

اخباری از ایران

2

 چند خبر کوتاهخالصهای از اطالعیهها و بیانیههای سازمان

3

پیام به دوستداران انقالبی سیاهکل و برگزارکنندگان بزرگداشت سیاهکل در استکهلم

4

یاد سیاهکل گرامی باد
مبارزه طبقاتی و رهائی زنان ()6

4

اخباری از ایران

5

 راهپیمائی اعتراض آمیز کارگران برای افزایش دستمزد تجمع اعتراضی کارگران اخراجی تجمع اعتراضی کارگران در تبریز اعتراض کارگران اخراجی مرگ  4کارگر در اثر انفجار معدنآمریکای التین با مطالبات قرن بیستم به قرن جدید پا میگذارد

6

اخبار کارگری جهان

7

 اعتصاب در نپال افزایش سوانح ناشی از کار در آفریقای جنوبی حادثه در معدن طال در فیلیپین  8مارس در گینه«جسم مجروح و روح آسیب دیده» خالصه گزارش ساالنه سازمان عفو بین الملل در مورد زنان 7
به علت تراکم مطالب ادامه مقاله جنبش زنان ،دمکراسی و سوسیالیسم در شماره آینده 7
نشریه کار درج خواهد شد
8

جاودان باد یاد کمون نخستین حکومت کارگری جهان
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،355نیمه دوم فروردین 1380

لینک به فایل
عنوان

صفحه

تاریخ تکرار نمیشود!

1

تشدید اقدامات سرکوبگرانه رژیم

1

جنبش زنان ،دمکراسی و سوسیالیسم ()3

1

اعتراضات گسترده مردم المرد و ادعاهای پوچ جناحهای حکومت

2

گزیده ای از نامههای رسیده

3

اخبار کارگری جهان

4

 اعتصاب کارگران در مجارستان اعتصاب پیروزمند معدنچیان رومانی ادامه مبارزه کارگران  DAEWOOدر کره جنوبی اعتصاب معدنچیان در استرالیا تظاهرات علیه تجمع راسیست ها در هلند موج اخراج کارگران -یکی از زندانیان سیاسی اعتصابی در ترکیه جان باخت

5

 یک میلیارد نفر در جهان در جستجوی کارندمبارزه طبقاتی و رهائی زنان ()7

5

پیامهای رسیده به سازمان به مناسبت بزرگداشت سیاهکل

6

 گرامی باد خاطره سیامین سالگرد حماسه سیاهکل رفقای عزیز سازمان فدائیان (اقلیت)کمکهای مالی رسیده

6

خالصهای از اطالعیهها و بیانیههای سازمان

6

ستم و تبعیض بر پایه جنسیت ملغا باید گردد

7
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،356نیمه اول اردیبهشت 1380

لینک به فایل
عنوان

صفحه

این تاکتیک هم با شکست روبرو خواهد شد

1

کشتار زندانیان سیاسی چپ در ترکیه

1

طبقه کارگر و مسئله ملی

1

خالصهای از اطالعیهها و بیانیههای سازمان

2

گرامی باد یاد رفیق رضا نصیری مقدم

3

مرگ در لرستان اتفاق افتاد

3

گرامی باد یاد رفیق افسانه اسدیان

3

اخبار کارگری جهان

4

 اعتصاب فلزکاران رومانی اعتصاب میلیونها نفر در ترکیه شورش هزاران جوان در شهر سین سیناتی آمریکانشست مشترک رهبری حزب کمونیست ایران و سازمان فدائیان (اقلیت)

4

کمکهای مالی رسیده

6

اخباری از ایران

7

 تجمع اعتراضی کارگران کارخانه فرصتیان اعتراض کارگران شرکت واحد تجمع اعتراضی کاگران کارخانه شادان پور تجمع کارگران دانشگاه علوم پزشکی خراسانگسترش سرکوب و ترور در کردستان

7

گزیدهای از نامههای رسیده

7

پیام های رسیده به سازمان به مناسبت بزرگداشت سیاهکل

8

 پیام حزب چپ سوئد به سازمان فدائیان (اقلیت) پیام ک .پ .م .ل (ار) حزب کمونیست مارکسیست – لنینیست (انقالبی سوئد)به علت تراکم مطالب مقاله مبارزه طبقاتی و رهائی زنان در شماره آینده نشریه کار درج 8
خواهد شد
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،357نیمه دوم اردیبهشت 1380

لینک به فایل
عنوان

صفحه

مسئله «انتخابات» به یک معضل رژیم تبدیل شده است

1

نیاز مبرم جنبش ما

1

مالحظاتی بر یک سیاست و یک «جمعبندی»

1

«خطر دیپورت ما را به طور جدی تهدید میکند!»

2

خالصهای از اطالعیهها و بیانیههای سازمان

2

اخباری از ایران

2

  110کارگر پتروشیمی بندرخمینی اخراج شدند 700 ،تن دیگر در آستانه اخراج قراردارند
 تجمع اعتراضی کارگران صنایع پالستیک شمال تجمع کارگران کارخانه عالءالدین در مقابل مجلس شورای اسالمی جاده قدیم کرج توسط کارگران کفش شادان پور مسدود شد4

 چند خبر دیگرگسترش اعتراضات زنجیرهای جهانی علیه سرمایه داری

4

کمک مالی رسیده

4

ستون مباحثات

5

چرا نمیتوان در هیچیک از انتخابات رژیم جمهوری اسالمی شرکت کرد؟ ،امید مهری
به علت تراکم مطالب ادامه مقاله مبارزه طبقاتی و رهائی زنان در شماره آینده نشریه کار درج 6
خواهد شد
 21آوریل خیابانهای شهر مملو از پرچمهای سرخ کارگران بود

7

رژه صفوف کارگران و هراس سرمایه داران

8
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،358نیمه اول خرداد 1380

لینک به فایل
عنوان

صفحه

نقش و اهمیت مبارزات کارگری در مرحله کنونی

1

انقالب یک ضرورت است و قیام حق سلب ناشدنی مردم

1

شورای فرمایشی نه ،شورای واقعی آری!

1

اخباری از ایران

2

 اجتماع و راهپیمائی کارگران چیت ری سرکوب تظاهرات کارگران بارش اصفهان تجمع اعتراضی کارگران باف ناز اصفهان تجمع اعتراضی کارگران پشم بافی اخراج دسته جمعی کارگران  7کارگر در جزیره کیش بر اثر انفجار گاز جان باختندمسئول این فاجعه هم رژیم جمهوری اسالمی است

3

اخبار کارگران جهان

4

 اعتصاب عمومی در یونان اعتصاب کارگران در کانادا اندونزی :بزرگترین تظاهرات سالهای اخیر در اول ماه مه5

ستون مباحثات
 -مذهب و مارکسیسم( ،متین)

6

اخبار کارگری جهان
 اعتصاب کارگران و کارمندان راه آهن هلند روز جهانی مجروحین و قربانیان کارمبارزه طبقاتی و رهائی زنان ()8

7

خالصهای از اطالعیهها و بیانیههای سازمان

7
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،359نیمه دوم خرداد 1380

لینک به فایل
عنوان

صفحه

انتصاب خاتمی ،استیصال رژیم!

1

جنبش اعتراضی مردم زرند ،طغیان دیگری علیه رژیم

1

یادداشتهای سیاسی

1

 حلقههای بهم پیوسته تاکتیک تشدید سرکوب و اختناق بمب افکنهای  F16اسرائیلی علیه مردم بی دفاع فلسطین2

اخباری از ایران
 کارگران جاده را بستند! تجمع کارگران کفش شادان پور ،مقابل وزارت کارخالصهای از اطالعیهها و بیانیههای سازمان

3

اخبار کارگری جهان

4

 استرالیا کارگران کارخانه  :Bradmilکارخانه را تعطیل نکنید استرالیا :افزایش سود برای سهامداران و فقدان ایمنی محیط کار برای کارگران اعتصاب کارگران چینی در اسرائیل آمریکا :افزایش سود و گسترش بیکاریکمکهای مالی رسیده

4

سرود ،برای گلهای سرخ

5

اخباری از ایران

5

 زورگوئی سرمایه داران اجتماع اعتراضی معلمان در تهران  2کارگر در میان شعله های آتش سوختندشعر از یانسین ریستوس شاعر یونانی (ترجمه شاملو) :توده

6

اخباری از ایران

6

 مرگ دو کارگر چند خبر کوتاه7

دین از دولت باید جدا گردد
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،360نیمه اول تیر 1380

لینک به فایل
عنوان

صفحه

انتخابات هم چیزی عاید رژیم نکرد میلیونها تن از مردم ایران در انتخابات شرکت نکردند

1

کنفرانس خبری خاتمی ،دامنه دروغها و توانائیها!

1

حاال دیگر نوبت معجزۀ «حرکت با نور پائین» است

1

مبارزه طبقاتی و رهائی زنان ()9

1

اخبار کارگری جهان

4

 اعتصاب فلزکاران ایتالیا اعتصاب عمومی در کلمبیا پرو :اعتصاب کارگران کشاورزی اعتصاب کارگران خطوط تلفن در کره جنوبی اندونزی :اعتصاب کارگران خطوط تلفنآکسیونهای اعتراضی علیه رژیم روز  18خرداد

4

ستون مباحثات

5

 نگاهی مستقل به واکنش نیروها در برلین ( ،راستی جو)8

این مناقشه به نفع جنبش چپ نیست
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،361نیمه دوم تیر 1380

لینک به فایل
عنوان

صفحه

نتایج اقتصادی انتخاب مجدد خاتمی

1

اتحاد ،همبستگی و استمرار مبارزاتی کارگران چیت ری ،سرمایه داران را به عقب نشاند!

1

امر فرمودند ،مانعی ندارد ،اصالح شود!

1

اخبار کارگری جهان

4

 دوبی :اعتصاب کارگران مهاجر کره جنوبی :یورش پلیس به تحصن کارگران مبارزه برای آزادی "مومیا ابوجمال" ادامه دارد!4

«شورش نه ،گامهای سنجیده»
پیرامون ضرورت سازماندهی و بسیج توده ای علیه سرمایهداری جهانی
گزیدهای از نامههای رسیده

5

خالصهای از اطالعیهها و بیانیههای سازمان

7

کمک های مالی رسیده

7

سیمای واقعی دمکراسی بورژوائی سوئد در روزهای ژوئن

8
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،362نیمه اول مرداد 1380

لینک به فایل
عنوان

صفحه

این در ،بر همان پاشنه میچرخد

1

جنبش  18تیر ،ستاره درخشانی در مبارزات دانشجوئی

1

منازعه بر سر سهم هر جناح از رشوه قراردادهای نفتیست

1

اعتراضات و تظاهرات تودهای علیه کمبود و قطع آب

1

اخباری از ایران

3

 کارگران گروه قطعات فوالدی جاده کرج را مسدود کردند تجمع اعتراضی کارگران در اصفهان تحصن کارگران شهرداری مسجد سلیمان تحصن کارگران کارخانه کاغذ سازی کارون -تجمع اعتراضی کارگران جامکو در مقابل مجلس

4

 اعتصاب کارگران شرکت ذغال سنگ البرز مرکزی تجمع کارآموزان سابق شرکت نفت در مقابل ساختمان مرکزی وزارت نفت4

اخبار کارگری جهان
 اوج گیری مبارزات کارگران در کره جنوبی اعتصاب عمومی در کلمبیاخالصهای از اطالعیهها و بیانیههای سازمان

5

مبارزه طبقاتی و رهائی زنان ()10

6

گزیدهای از نامههای رسیده

7
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،363نیمه دوم مرداد 1380

لینک به فایل
عنوان

صفحه

از سیاتل تا جنوا

1

گسترش مبارزات و رشد همبستگی در صفوف کارگران

1

در جریان قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان  67در زندان رشت چه گذشت

1

خالصهای از اطالعیهها و بیانیههای سازمان

2

اخباری از ایران

3

 تجمع کارگران داروگر در مقابل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تجمعات و اعتراضات کارگران نساجی های اصفهان اخراج کارگران یزدباف4

 اعتراض مردم فردیس به قطع و کمبود آب اعتراضات مردم تهران به وحشی گریهای حکومت اسالمی تظاهرات اهالی روستای شاهنجرین در مقابل کارخانه سیمان هگمتانراه گریزی از این بحران نیست

5

مبارزه طبقاتی و رهائی زنان ()11

6

متهم اصلی پرونده ،جمهوری اسالمی است

8
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،364نیمه اول شهریور 1380

لینک به فایل
عنوان

صفحه

رسالت کابینه جدید خاتمی

1

بیانیه نشست مشترک

1

بگذار بورژواها از وحشت آگاهی و تشکلیابی کارگران برخود بلرزند!

1

تالشهائی که به ثمر مینشینند

1

خالصهای از اطالعیهها و بیانیههای سازمان

2

کمک مالی رسیده

2

اخباری از ایران

2

 اعتصاب رانندگان اتوبوس ارومیه تجمع اعتراضی کارگران کفش سه ستاره تحصن کارگران بافناز تجمع اعتراضی کارگران سیوان تجمع اعتراضی کارگران فوکا تجمع اعتراضی کارگران پشمبافی تجمع اعتراضی کارگران شادان پور3

 تجمع اعتراضی کارگران جامکو تجمع اعتراضی کارگران پتروشیمی تجمع اعتراضی کارگران شهرداری تجمع اعتراضی کارگران جنرال -اعتراض کارگران اخراجی

4

 نامه اعتراضی کارگران آرد شیراز کارگران سرت چای همچنان بالتکلیف اند  250کارگر در آستانه اخراج اخراج کارگران مینو اخراج کارگران جامینه تداوم اخراجها چند خبر کوتاهکشمکشهای درونی تشکل دانشجوئی وابسته به دولت

4

گزارش نشست مشترک

5

تحصن اعتراضی پناهجویان در شهر وان

5

قیام مردم سبزوار

6

مردم ،در برابر توحش ایستادهاند!

6
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،365نیمه دوم شهریور 1380

لینک به فایل
عنوان

صفحه

تروریسم بنیادگرایان اسالمی ،علل و نتایج

1

شعار کارگران پروژه پارس جنوبی مزد مساوی در برابر کار مساوی

1

مبارزه طبقاتی و رهائی زنان ()12

1

اخباری از ایران

3

-

اعتصاب در فرش ماشینی

-

اعتصاب کارگران بارش

-

اعتراض کارگران پشمبافی کشمیر کرمانشاه به عدم پرداخت دستمزدها

-

تعصیلی کارخانه آهک لرستان و بیکاری کارگران

-

عدم پرداخت حقوق کارگران کارخانه عالءالدین

-

کارگران نساجی چوخا  5ماه است حقوق نگرفتهاند

-

بازگشائی کارخانه نساجی طبرستان قائم شهر و بازگشت به کار کارگران

-

دو خبر کوتاه

اخبار کارگری جهان

4

4

-

آرژانتین :موج اعتراض علیه تورم و بیکاری

-

آکوادور :اعتصاب کارگران و عقب نشینی دولت

-

کره جنوبی :اعتصاب علیه دستگیری رهبران کارگران
5

از میان نشریات
برافروختگی راه کارگر از چیست؟

7

گزیدهای از نامههای رسیده

354

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،366نیمه اول مهر 1380

لینک به فایل
عنوان

صفحه

ائتالف ضد تروریستی دولتهای تروریست؟!

1

خطر جنگ همچنان خاور میانه را تهدید میکند

1

رقیب جنگی تمام عیار علیه خطری نامعلوم

1

تشکیالت خارج کشور سازمان در جشن اومانیته

3

خالصهای از اعالمیهها و بیانیههای سازمان

3

اخبار کارگری جهان

4

-

دهها کارگر در اثر انفجار در کارخانه مواد شیمیائی کشته شدند

-

تظاهرات هزاران تن از کارگران بلژیکی علیه فقر و بیکاری

با کمکهای مالی خود سازمان را یاری رسانید

4

گسترش مبارزات ضد جنگ در جهان

4

تحریکات فاشیستها و مبارزات ضد فاشیستی در بریتانیا

4

ستون مباحثات

5

-

نقد سوسیالیستی یا خشم فرقهای؟!  /م .ایوب

مبارزه طبقاتی و رهائی زنان ()13

7

اخباری از ایران

7

-

اعتصاب سه روزه در کشت و صنعت

-

اعتراض کارگران شادان پور به انحالل شرکت

-

اعتصاب کارگران نساجی

-

اعتراض کارگران به تعطیل کارخانه

-

نامه اعتراضی کارگران پروین

-

چند خبر کوتاه
7

کمک های مالی رسیده

355

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،367نیمه دوم مهر 1380

لینک به فایل
عنوان

صفحه

با اعت راض یکپارچه کارگران نساجی ،جنبش کارگری یک گام کیفی به جلو برداشته است

1

جنگ ،کشتار و بربریت نظام سرمایهداری

1

تظاهرات جوانان در تهران و چند شهر دیگر

1

اخباری از ایران

3

-

تجمع اعتراضی کارگران قائم شهر در تهران!

-

راهپیمائی و تجمع اعتراضی کارگران در اصفهان

-

اعتراض کارگران نساجی در تهران

-

نامه اعتراضی کارگران فاریاب

-

تحصن کارگران بازنشسته چیتسازی بهشهر

-

اخراج  66کارگر زرین نخ

-

چند خبر کوتاه

علیه جنگ و تروریسم بنیادگرایان مذهبی ،علیه توسعه طلبی و بردگی

4

خالصهای از اطالعیهها و بیانیههای سازمان

4

ستون مباحثات

5

-

مدیستها و جنبش مردم  /سیاوش خیام

مبارزه طبقاتی و رهائی زنان ()14

6

پاسخ به سئواالت

8

356

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،368نیمه اول آبان 1380

لینک به فایل
عنوان

صفحه

جنبش اعتراضی جوانان ،انعکاسی از ژرفتر شدن بحران سیاسی

1

جنگ و اهداف واقعی امپریالیسم آمریکا و انگلیس

1

گسترش اعتراضات جهانی علیه جنگ

1

اخباری از ایران

2

-

تجمع و راهپیمائی اعتراضی کارگران نساجی در کاشان

-

تجمع اعتراضی کارگران واحدهای نساجی سمنان

-

اعتصاب کارگران ریسندگی گیالن

-

تجمع اعتراضی کارگران ریسندگی رحیمزاده

-

 25هزار کارگر نساجی مازندران در تدارک یک راهپیمائی

-

اعتصاب در کیسه گیالن

-

اعتراض کارگران بافناز

-

تجمع اعتراضی کارگران شادان پور

-

تجمع اعتراضی کارگران پشمبافی آسیا

-

اعتراض کارگران پشم و پتوی تبریز به اخراج

-

تجمع اعتراضی مجدد کارگران پارچهبافی فرصتیان شیراز

-

گردهمآئی کارگران نساجی در یزد

-

بیانیه اعتراضی "اتحادیه کارگران نساج"

-

تعطیل نقش ایران

-

چند خبر کوتاه

3

4

خالصهای از اطالعیهها و بیانیههای سازمان

4

ستون مباحثات

5

-

بیانیه مشترک یا بیانیه مصالحه مشترک ،نگاهی کوتاه به موضع سازمان فدائیان
(اقلیت)  /ب .بهکیش

مباحثات پیش کنفرانس
-

6

زنده باد جمهوری شورائی!  /الف .جوادزاده

کمک های مالی رسیده

7

مبارزه طبقاتی و رهائی زنان ()15

8
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،369نیمه دوم آبان 1380

لینک به فایل
عنوان

صفحه

افغانستان پس از طالبان

1

قبل از داغان شدن مجلس به دست کارگران ،بگذار مجلسیان به حال آن گریه کنند!

1

جمهوری اسالمی روند اجرای سیاستهای انحصارات مالی را تسریع کرده است

1

اخباری از ایران

2

-

تجمع اعتراضی کارگران پشمبافی

-

اعتصاب و تجمع کارگران جهاد نصر

-

کارگران چیت سازی جاده را بستند

-

اعتصاب در بنیان دیزل

کمکهای مالی رسیده

3

تظاهرات علیه جنگ در بریتانیا

4

تظاهرات کارگری  16اکتبر در فرانسه

4

اخباری از ایران

4

-

اخراج گروه کثیری از کارگران "پشم و پتوی تبریز" و "آردسازی تبریز"

-

خواست بازگشت به کار در آریا موکت

-

کارگران صنایع چوب به سر کار بازگشتند

-

نامه اعتراضی کارگران سیلو

-

اعتراض کارگران کفش کویر

جمهوری اسالمی روند اجرای سیاستهای انحصارات مالی را تسریع کرده است

5

خالصهای از اطالعیهها و بیانیههای سازمان

7

اخباری از ایران

7

-

اعتراض به مصوبه مجلس

-

اعتصاب معلمان گچساران

با کمکهای مالی خود سازمان را یاری رسانید

7

مبارزه طبقاتی و رهائی زنان ()16

8

گرامی باد هشتادوچهارمین سالگر انقالب کبیر سوسیالیستی اکتبر!

8
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،370نیمه اول آذر 1380

لینک به فایل
عنوان

صفحه

فلسطین ،افغانستان نیست!

1

بحران خاور میانه و تشدید منازعات درونی هیئت حاکمه

1

ابعاد وحشتناک مصائب اجتماعی

1

کنفرانس بن هم معضلی از معضالت مردم افغانستان را حل نکرد

1

کشف یک «گروه نامرئی»

1

اخباری از ایران

3

-

تجمع اعتراضی کارگران آلومینیومسازی

-

تجمع اعتراضی کارگران صنایع پشم

-

تجمع اعتراضی و تظاهرات کارگران بارش

-

اعتراض کارگران نساجی در اصفهان

-

ادامه مبارزات کارگران کارخانه نساجی بارش

-

تجمع اعتراضی کارگران صنایع پشم

-

تجمع اعتراضی کارگران جامکو

-

اعتصاب کارگران ماشینسازی تبریز

-

دو خبر کوتاه

4

جمهوری اسالمی را باید با اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه سرنگون کرد

4

مبارزه طبقاتی و رهائی زنان ()17

6

کمک های مالی رسیده

6

خالصهای از اطالعیهها و بیانیههای سازمان

7
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،371نیمه دوم آذر 1380

لینک به فایل
عنوان

صفحه

شورش گرسنگان در آرژانتین

1

گزارش برگزاری کنفرانس هشتم سازمان فدائیان (اقلیت)

1

خالصهای از اطالعیهها و بیانیههای سازمان

2

اخباری از ایران

2

-

تحصن اعتراضی کارگران جهاد نصر

-

تجمع اعتراضی کارگران بارش اصفهان در تهران

-

تجمع اعتراضی کارگران الکترونیک

به علت تراکم مطالب گزارش سیاسی کمیته اجرائی به کنفرانس هشتم سازمان در شماره 2
آینده نشریه کار درج خواهد شد
3

اخباری از ایران
-

نامه اعتراضی کارگران جم

-

 600کارگر در معرض اخراج

-

اخراج کارگران رسمی

-

آرد شیراز تعطیل شد

-

کارگران بیستون بالتکلیف اند.

-

کفش کویر تعطیل شد و  70کارگر بیکار شدند

-

حمایت از کارگران بارش اصفهان

-

تجمع اعتراضی دانشجویان

-

فروش کلیه در کرمانشاه برای پرداخت دیه

-

چند خبر کوتاه

4

گزیدهای از نامههای رسیده

4

پیام شرکت کنندگان در کنفرانس هشتم سازمان فدائیان (اقلیت) به کارگران ایران

5

پیام به خانوادههای جان باختگان فدائی ،همۀ جان باختگان راه آزادی و سوسیالیسم و زندانیان 6
سیاسی
قطعنامه پیرامون اتحاد نیروهای چپ و کمونیست

6

تظاهرات در دفاع از زندانیان سیاسی ترکیه

6

گزارشی از تظاهراتهای ضد سرمایهداری و ضدگلوبالیزاسیون در بلژیک

7

پیام شرکت کنندگان در کنفرانس هشتم سازمان فدائیان (اقلیت) به مردم زحمتکش و تحت 8
ستم ایران
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،372نیمه اول دی 1380

لینک به فایل
عنوان

صفحه

تشدید بحران سیاسی و استراتژی «مقاومت بازدارنده»

1

گزارش سیاسی کمیته اجرائی به کنفرانس هشتم سازمان

1

الیحه بودجه  1381و ادعای پایان بحران اقتصادی

1

اخباری از ایران

2

-

تجمع اعتراضی کارگران بافناز

-

تجمع اعتراضی کارگران ریسندگی مهرآباد

-

تجمع اعتراضی کارگران جامکو

-

اعتصاب کارگران و رانندگان در ارومیه

-

اعتراض کارگران کامراد

-

 54کارگر معدن بیکار شدند

-

اخراج در برابر اعتراض

-

چند خبر کوتاه

3

361

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،373نیمه دوم دی 1380

لینک به فایل
عنوان

صفحه

بحران قدرت

1

اعتصاب معلمین ،نوید بخش اعتصاب عمومی سراسری

1

اعترافات رئیس سازمان زندانها

1

اخباری از ایران

2

-

اعتصاب در "ایران ترانسفو"

-

تجمعات اعتراضی کارگران بارش

-

پایان موفقیت آمیز اعتصاب کارگران و رانندگان در ارومیه

-

اعتراض کارگران شهرکرد

خالصهای از اطالعیهها و بیانیههای سازمان

4

اوضاع آژانتین از دیدگاه یک روزنامه نگار

5

مبارزه طبقاتی و رهائی زنان ()18

6

شعر :منم زنی معدن زادم

6

اخباری از ایران

7

-

 230کارگر در معرض اخراج

-

اعتراض کارگران پشمبافی

-

کارگران کردستان نگران آینده شغلی خود هستند
8

تهدیدات دولت آمریکا علیه جمهوری اسالمی

362

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،374نیمه اول بهمن 1380

لینک به فایل
عنوان

صفحه

اعتصاب معلمین و یک چشم انداز

1

این تاکتیک هم به ضد خود تبدیل شد

1

ریشههای بحران اقتصادی و سیاسی سرمایه داری در آرژانتین

1

بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت سالروز قیام و سیاهکل

3

گزیده ای از نامههای رسیده

4

اخباری از ایران

4

-

اجتماع کارگران شرکت کامراد

-

تجمع کارگران لولهسازی خوزستان

-

شورش مردم درچه

-

حمایت از اعتصاب معلمان

خالصهای از اطالعیهها و بیانیههای سازمان

4

«قتلهای ناموسی»

5

شعر :سرود کارگران ریسندگی لیون

7

مبارزه طبقاتی و رهائی زنان ()19

8

363

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،375نیمه دوم بهمن 1380

لینک به فایل
عنوان

صفحه

خطر جنگی جدید در خاور میانه

1

کارگران و افزایش حداقل دستمزدها

1

ریشههای بحران اقتصادی و سیاسی سرمایه داری آرژانتین ()2

1

اخباری از ایران

4

-

اعتراض کارگران ریسندگی

-

تجمع اعتراضی کارگران جامکو

-

تجمع و راهپیمائی اعتراضی کارگران تالر

-

راهپیمائی اعتراضی کارگران شهر صنعتی کاوه

-

تجمع اعتراضی کارگران بافناز

-

نامه اعتراضی کارگران پرسی گاز

-

امضای طومار

-

بیکارسازی

-

هر ساله سه هزار کارگر نفت جان خود را از دست می دهند

-

اعتراض دانشجویان

-

چند خبر کوتاه

5

مسئول فاجعۀ هوائی خرم آباد کیست؟

6

بزرگداشت خاطره سیاهکل

7

کمکهای مالی رسیده

7

نقش مارکسیستها در ائتالفها ،پس از فروپاشی بلوک شرق نمونه جنبش ضد سرمایهداری 8

364

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،376نیمه اول اسفند 1380

لینک به فایل
عنوان

صفحه

سیاست های خارجی جمهوری اسالمی و «وضعیت فوق العاده»

1

الیحه بودجه تصویب شد ،هر دو جناح اما نگران عواقب و اجرای آن هستند

1

سیاست های نئولیبرالیستی و راه حل معضالت اقتصادی

1

کمک های مالی رسیده

2

اخباری از ایران

2

-

تحصن  1300کارگر کارخانه بارش مقابل بنیاد مستضعفان اصفهان

-

تجمع اعتراضی کارگران ریسندگی

-

تجمع اعتراضی کارگران قطعات فوالدی

نابود باد ستم و تبعیض علیه زنان

3

ریشه های بحران اقتصادی و سیاسی سرمایه داری آرژانتین ()3

5

خالصهای از اطالعیهها و بیانیههای سازمان

6

اخباری از ایران

6

-

نامه اعتراضی

-

چند خبر کوتاه

به مناسبت سالگرد حماسه سیاهکل ،پیامهای تبریکی برای سازمان ارسال شده است7 .
بدین وسیله از همه رفقا و دوستان ارسال کننده پیام ،تشکر می کنیم.
در یکصد و نوزدهمین سالگرد درگذشت مارکس خاطره این آموزگار و رهبر کبیر پرولتاریا را 8
گرامی میداریم!
8

«یادها»
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،377نیمه دوم اسفند 1380

لینک به فایل
عنوان

صفحه

بر این استراتژی ،تاریخ مهر شکست زده است!

1

تهدیدات اتمی امپریالیسم آمریکا

1

چه باید کرد؟ مسئله زن در ایران 23 ،سال پس از قیام

1

کمک های مالی رسیده

2

توضیح و تصحیح

2

سال نو را به مردم زحمتکش و مبارز ایران تبریک می گوئیم

3

اخباری از ایران

3

-

کارگران ریسندگی رحیم زاده ،خیابان را مسدود کردند

-

تحصن کارگران کارخانه کامراد قم در مقابل استانداری

-

استثمار وحشیانه کارگران نظافت چی

-

اعتراض به سفر خاتمی در اطریش

4

بیست و چهارمین سال انتشار نشریه کار را با ایمان به پیروزی طبقه کارگر ،آغاز میکنیم

4

ستون مباحثات

5

-

"طرح یک دیدگاه"  /الف .پویان

گزارشی از کارخانه ایران نیدل

7

مراسم چهارشنبه سوری به عرصه درگیری مردم با رژیم تبدیل شد

7

گرامی باد خاطره جانباختگان فدائی

8

تظاهرات  500هزار نفره ضد سرمایه داری و ضد جنگ در بارسلون

8
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،378نیمه اول فروردین 1381

لینک به فایل
عنوان

صفحه

شکست سیاستهای شارون قطعی است

1

تظاهرات  3میلیونی کارگران ایتالیا

1

مبارزه طبقاتی و رهائی زنان ()209

1

اخباری از ایران

2

-

اعتراض کارگران کفش وین

-

تجمع اعتراضی کارگران در گیالن

-

اعتراض کارگران نسبت به درصد ناچیز افزایش دستمزدها

-

کارگران جاده را بستند

-

تجمع اعتراضی کارگران نازنخ

-

اعتراض کارگران المپ الوند

-

کارگران بیمارستان بیکار شدند

-

دو خبر کوتاه

با کمک های مالی خود سازمان را یاری رسانید

2

اخبار کارگری جهان

4

-

اعتصابات کارگری در هلند

ستم و تبعیض بر پایه جنسیت ملغا باید گردد

4

ستون مباحثات

5

-

انشعاب در تحکیم وحدت  /بردیا

شعر :غرور مردانه

6

اعتراضات جهانی به کشتار فلسطینیان توسط دولت اسرائیل

8
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،379نیمه دوم فروردین 1381

لینک به فایل
عنوان

صفحه

دستمزدها و چشم انداز اعتراضات کارگری

1

 48ساعت تالطمات سیاسی در ونزوئال

1

خالصهای از اطالعیهها و بیانیههای سازمان

2

به مناسبت اول ماه مه ،زنده باد همبستگی بین المللی کارگران

3

قتل عام مردم فلسطین در اردوگاه جنین

4

حق اعتصاب و ایجاد تشکل های مستقل کارگری باید به رسمیت شناخته شود

4

شعر :پرسشهای یک کارگر باسواد

5

کمکهای مالی رسیده

5

با کمکهای مالی خود سازمان را یاری رسانید

5

تحوالت ونزوئال از نگاهی دیگر

6

تظاهرات  3میلیونی کارگران ایتالیا

6

برنامه عمل سازمان فدائیان (اقلیت) برای سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی و برقراری حکومت 7
شورائی را بخوانید
نگاهی به اوضاع پناهندگی و وضعیت پناهندگان در هلند
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،380نیمه اول اردیبهشت 1381

لینک به فایل
عنوان

صفحه

تظاهرات میلیونها کارگر در اول ماه مه

1

یک سال نبرد طبقاتی کارگران ایران

1

سقوط آزاد سوسیال – دمکراسی و عروج فاشیسم در اروپای غربی با نگاهی به انتخابات 1
ریاست جمهوری فرانسه
اخباری از ایران
-

راهپیمایی کارگران کفش شادانپور

-

تجمع اعتراضی کارگران چیت ری

-

اعتراض کارگران کارخانه قند شاهرود

2

خالصهای از اطالعیهها و بیانیههای سازمان

2

اخبار کارگری جهان

4

-

اعتصاب  10میلیون کارگر در هند

-

نگاهی به مبارزات کارگران جهان

فرق مرگ و زندگی برایم از بین رفته است ،به این جرم که فلسطینی هستم  /خاطرات یک 6
نو جوان  13ساله فلسطینی
اخباری از ایران
-

7

تجمع اعتراضی کارگران چیت کرج

اطالعیه پایانی دومین «نشست مشترک» نیروها و فعالین کمونیست و چپ
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8

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،381نیمه دوم اردیبهشت 1381

لینک به فایل
عنوان

صفحه

سخنان اخیر خاتمی و دو نکته نه چندان تازه

1

سمینار بینالمللی کمونیستی بلژیک

1

«طرح منع شکنجه» و بالمانع بودن شکنجه

1

اخبار کارگری جهان

4

-

اعتصاب فلزکاران آلمان

-

پیروزی معدنچیان هند

-

پاکستان :اعتصاب کارگران ادامه دارد

کمک های مالی رسیده

4

اخباری از ایران

4

-

اعتصاب و تحصن کارگران کارخانه ایران ترانسفو

-

تجمع کارگران اخراجی در مقابل ساختمان مرکزی شهرداری

-

اخراج صد هزار کارگر در یک سال

با کمکهای مالی خود سازمان را یاری رسانید

4

ستون مباحثات

5

-

«سخنی اجمالی با رفیق یدی»  /الف .پویان
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،382نیمه اول خرداد 1381

لینک به فایل
عنوان

صفحه

تحوالت صحنه سیاسی اروپا

1

امکان یک بحران اقتصادی بزرگ  /متن ارائه شده به سمینار بینالمللی کمونیستی بلژیک

1

قطعنامه علیه قوانین «ضد تروریستی» اتحادیه اروپا

2

اخبار کارگری جهان

4

-

فلزکاران آلمان

-

اعتصاب کارگران چاپ در آلمان

-

دانمارک :مقاومت کارگران ادامه دارد!

-

باراندازان گینه جدید :دستمزدها را افزایش دهید!

-

اعتصاب عمومی در پرو

-

اعتصاب کارگران خدمات شهری در دیترویت
6

اخباری از ایران
-

تحصن کارگران کشت و صنعت

-

تجمع اعتراضی کارگران گروه صنعتی ملی

-

تجمع اعتراضی کارگران جهان چیت

-

راهپیمائی اعتراضی مردم قائن

خالصهای از اطالعیهها و بیانیههای سازمان

7

یادداشتهای سیاسی

7

-

مرتجعین نگرانند و پیدرپی هشدار میدهند

قتلهای سیاسی ،ناصر زرافشان و نامه سرگشاده نویسندگان
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8

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،383نیمه دوم خرداد 1381

لینک به فایل
عنوان

صفحه

یک اقدام بیشرمانه!

1

فجایعی که نظم سرمایه داری و حکومت اسالمی به بار آوردهاند

1

نخستین سال دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی تائیدی بر آنچه که در گذشته بود

1

اخباری از ایران

2

-

اعتصاب و تحصن در "بافت آزادی"

-

تجمع و راهپیمایی اعتراضی کارگران جامکو

-

اعتصاب در فوالد گستران

-

تجمع اعتراضی مجدد کارگران پوشاک لرستان در مقابل استانداری

اخبار کارگری جهان
-

اکوادور :سرکوب و کشتار کارگران

-

اعتصاب کارگران در کره جنوبی

-

اعتراض به حضور جورج بوش در اروپا

-

آکسیون اعتراضی در استکهلم

4

کمکهای مالی رسیده

5

اخباری از ایران

6

-

تجمع اعتراضی کارگران اخراجی
7

قطعنامهها
-

قطعنامه پیرامون خروج فوری و بی قید و شرط نیروهای نظامی آمریکا از فیلیپین

-

قطعنامه در باره زندانیان سیاسی در نپال

-

قطعنامه علیه تهاجمات امپریالیستی و صهیونیستی علیه اعراب

شعر :نیکی را چه سود؟

7

مبارزات مشترک زنان فلسطینی و اسرائیلی برای صلح و حمایت بینالمللی از آن

8

خالصه گزارش عفو بینالملل از شکنجه و اعدام در ایران

8
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،384نیمه اول تیر 1381

لینک به فایل
عنوان

صفحه

اجالس سران اتحادیه اروپا و مسئله مهاجرین و پناهندگان

1

«وفاق ملی» ،واقعیت یا خواب و خیال؟

1

مبارزه طبقاتی و رهائی زنان ()21

1

اخبار کارگری جهان

4

-

اعتصاب عمومی در پاراگوئه

-

پیروزی اعتصاب فلزکاران در استرالیا

-

اعتصاب یکپارچه کارگران ساختمان در آلمان

-

اعتصاب عمومی کارگران در اسپانیا

بحران اقتصادی و بحران امپریالیسم؛ سمینار بینالمللی کمونیستی؛ بحرانهای اقتصادی و 5
امکان یک بحران بزرگ جهانی؛ بروکسل؛  2تا  4مه 2002؛ قطعنامه عمومی
6

اخباری از ایران
-

تجمع اعتراضی کارگران اخراجی شهرداری

-

تجمع و راهپیمایی اعتراضی کارگران ریسمانریسی

-

تجمع اعتراضی کارگران مخابرات

-

اعتراض کارگران شرکت صنایع الکترونیک

فاجعهای که صدها کشته و هزاران مصدوم بر جای گذاشت

6

خالصهای از اطالعیهها و بیانیههای سازمان

6

کمکهای مالی رسیده

7
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،385نیمه دوم تیر 1381

لینک به فایل
عنوان

صفحه

ادامه جنایات جنگی امپریالیسم یانکی در افغانستان

1

هیاهو بر سر یک سخنرانی

1

طرح آمریکایی – اسرائیلی علیه مردم فلسطین

1

کمک مالی رسیده

2

بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت سومین سالگرد جنبش دانشجوئی تیرماه 1378

3

بحران شرکت وردکام و بیکارسازی  17000کارگر

4

یا کار یا بیمه بیکاری

4

اخباری از ایران

4

-

تجمع اعتراضی کارگران کفش بهمن

-

اعتراض کارکنان پاالیشگاه گاز سرخس

-

تجمع اعتراضی کارگران نانوایی

بحران اقتصادی و بحران امپریالیسم؛ سمینار بینالمللی کمونیستی؛ بحرانهای اقتصادی و 5
امکان یک بحران بزرگ جهانی؛ بروکسل؛  2تا  4مه 2002؛ قطعنامه عمومی ()2
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،386نیمه اول مرداد 1381

لینک به فایل
عنوان

صفحه

بیانیه جرج دبلیو بوش ،زمینهها و تاثیرها

1

بحران عمیقتر از آن است که میپندارند

1

اعترافگیری اسالمی

1

بیانیه پایانی نشست مشورتی

5

جمهوری اسالمی را باید با اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه سرنگون کرد

5

اخباری از یران

6

-

تظاهرات و راهپیمایی مردم قوچان

-

تجمع اعتراضی کارگران نساجی

-

اعتصاب کارگران بافنده در کردستان

خالصهای از اطالعیهها و بیانیههای سازمان

6

مقاومت کارگران قرقره زیبا در برابر سرمایه داران و دلت آنها

7

کمکهای مالی رسیده

7
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،387نیمه دوم مرداد 1381

لینک به فایل
عنوان

صفحه

سیاههای از جنایات حکومت هللا

1

مسکوت گذاشتن تغییر قانون کار ،به معنی توقف تعرض سرمایه داران نیست!

1

مبارزه طبقاتی و رهائی زنان ()22

1

اخباری از ایران

2

-

اعتراض کارگران نساجی و فرش غرب کرمانشاه

-

تجمع اعتراضی کارگران زن در میدان آرژانتین

کمک مالی رسیده

2

سرود ،برای گلهای سرخ (سعید سلطانپور)

4

اخباری از ایران

5

-

کارگران کارخانه کشمیر به اخراج نمایندگان خود اعتراض کردند

-

پرداخت حقوق کارگران سنگ آهن بافق به تعویق افتاده است

-

نامه اعتراضی کارگران پشم و پتوی تبریز

-

درگیری میان مردم اسالمشهر و مامورین سرکوب رژیم

-

کاهش  50درصد حقوق کارکنان دولت

حق اعتصاب و ایجاد تشکل های مستقل کارگری باید به رسمیت شناخته شود

5

«به یادمان جان باختگان تابستان »67

8

ناصر زرافشان ،بی هیچ قید و شرطی باید آزاد شود

8
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،388نیمه اول شهریور 1381

لینک به فایل
عنوان

صفحه

«اجالس زمین برای توسعه پایدار» و ناسازگاری سرمایه داری با حفاظت از محیط زیست

1

پیرامون سخنان اخیر خاتمی در نشست مطبوعاتی

1

مبارزه طبقاتی و رهائی زنان ()23

1

اخبار کارگری جهان

4

-

نگاهی به مبارزات کارگران در ماههای اخیر

-

کره جنوبی

-

ایتالیا

-

شورش گرسنگان در اروگوئه

-

آلمان

-

افزایش بیکاری در اروپا

-

تعطیل قطارهای مسافربری در شمال انگلستان

-

اعتصاب کارگران در فرودگاه سیدنی

-

پیروزی کارگران در آفریقای جنوبی

-

اعتصاب کارگران در ونزوئال

5

گزارش مراسم یادمان جان باختگان قتل عام  – 67آمستردام

5

کمکهای مالی رسیده

6

یادداشتهای سیاسی

7

-

مخالفت بینالمللی با جنگ افروزی جدید آمریکا

-

جمهوری اسالمی و خرید تجهیزات نظامی از اسرائیل
8

بحرانهایی که ناشی از «آزاد بودن» مردماند!
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،389نیمه دوم شهریور 1381

لینک به فایل
عنوان

صفحه

گسترش مبارزات تودهای و چشم انداز جنبش اعتراضی برای نفی نظم موجود

1

دو سوم کارگران ایران از شمول قانون کار خارج میشوند ،تعرض وحشیانه سرمایه داران به 1
حقوق کارگران باید متوقف شود
مسئولیت این فجایع به گردن کیست؟

1

اخبار کارگری جهان

4

-

کارگران بنادر غرب آمریکا :مبارزه برای قراردادهای دستجمعی

-

اوجگیری مبارزه کارگران کشاورزی در کالیفرنیا

-

اعتصاب کارگران در اروگوئه

-

هندوراس :اعتصاب قهوهکاران

-

پیروزی کارگران خدمات در اسکاتلند

-

اوجگیری مبارزات کارگران در اندونزی

5

کمکهای مالی رسیده

5

مبارزه طبقاتی و رهائی زنان ()24

6

یادداشتهای سیاسی

7

-

همین مانده بود که «دادگاه جرائم اینترنتی» تشکیل شود!

-

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر :تا  20سال دیگر  19میلیون معتاد
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،390نیمه اول مهر 1381

لینک به فایل
عنوان

صفحه

هدف و نتایج لوایح جدید

1

در برابر تعرض سرمایه داران به حقوق کارگران باید ایستاد!

1

وحشیگری جدید حکومت اسالمی

1

عواقب یک بدهی هشتاد میلیارد دالری

1

سرکوب و فشار علیه حزب کمونیست فیلیپین و رهبران آن را محکوم میکنیم! تشدید فشار 2
اتحادیه اروپا علیه احزاب و سازمانهای سیاسی فیلیپین
4

اخباری از ایران
-

تجمع کارگران کفش شادان پور

-

تجمع اعتراضی کارگران چوخا

-

اعتراض کارگران مهیاران

-

تجمع کارگران نازنخ

-

اعتراض کارگران پاالیشگاه سرخس

-

تجمع کارگران کارخانه قند یاسوج در مقابل استانداری

-

تجمع کارگران لوله سازی خوزستان

-

کارگران بیکار شده شهرداری همچنان بالتکلیفاند

-

تجمع اعتراضی دانشجویان دختر

-

دانشجویان پیام نور دست به اعتراض زدند

-

تجمع کارکنان در برابر استانداری

-

دو خبر کوتاه

کمک مالی رسیده

4

گزارشی از انتخابات سوئد :پشت پرده انتخابات در سوئد و ریاکاری جریانات راست

5

تظاهرات مردم جهان علیه سیاستهای جنگطلبانه امپریالیسم آمریکا

6

تداوم اعتراضات علیه سیاستهای اقتصادی امپریالیستی

6

گزارشی از غرفه تشکیالت خارج کشور سازمان در جشن اومانیته :غرفه تشکیالت خارج 7
سازمان فدائیان (اقلیت) در جشن اومانیته سال 2002
مراسم چهاردهمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،391نیمه دوم مهر 1381

لینک به فایل
عنوان

صفحه

چرا کنگرۀ شکست خوردگان (فعال) برگزار نمیشود؟!

1

 ، ILOکارگران و تشکلهای مستقل کارگری

1

توافقات پشت پرده جمهوری اسالمی با آمریکا و انگلیس

1

صندوق بین المللی پول ،رهنمودها و تشویق جمهوری اسالمی

1

در محکومیت جنایات اخیر جمهوری اسالمی

2

اخباری از ایران

2

-

تجمع اعتراضی کارگران نساجی غرب

-

تجمع اعتراضی کارگران الیاف

-

تجمع و راهپیمایی کارگران نساجی

-

تجمع اعتراضی کارگران دو کارخانه در گیالن

-

تجمع اعتراضی کارگران در برابر اداره کار

-

تجمع اعتراضی کارگران ایران برک
4

اخبار کارگری جهان
-

اعتصاب عمومی در ایتالیا

-

اعتصاب کارگران بنادر آمریکا و اقدامات سرکوبگرانه دولت

-

بیانیه مطبوعاتی آمستردام –  14اکتبر 2002

-

آکسیون های فعاالن نشست مشترک نیروهای چپ و کمونیست در اعتراض به
تصویب قوانین ضد کارگری

خالصهای از اطالعیهها و بیانیههای سازمان

4

اخباری از ایران

5

-

تجمع اعتراضی کارگران شرکت پرسان

-

تجمع اعتراضی کارگران نختاب تبریز

-

نامه اعتراضی

-

مرگ یک کارگر

-

کارگران آرمه ضمانت شغلی میخواهند

کمکهای مالی رسیده

5

مبارزه طبقاتی و رهائی زنان ()25

6

اخباری از ایران

7

-

نساجی تجارت و پنج سال بالتکلیفی کارگران

-

قطع مزایای کارگران آکام بتون

-

نابسامانی اوضاع صنایع در گیالن

-

کارگران نازنخ خواهان پایان بالتکلیفیاند

-

اعتراضات دانشجویی
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،392نیمه اول آبان 1381

لینک به فایل
عنوان

صفحه

آیا راه حلی بر بحرانهای موجود هست؟

1

قانون بودجه ،تداوم خصوصی سازیها و تشدید استثمار کارگران

1

برزیل و کارگر سابقی که رئیس جمهور شد

1

اخباری از ایران

3

-

تجمع اعتراضی کارگران چیت ری

-

تجمع اعتراضی کارگران مهیاران

-

اعتراض کارگران کارخانههای مقدم

-

تجمع اعتراضی کارگران پروفیل سازی

-

اعتراض کارگران در ارومیه

-

نامه اعتراضی

-

چند خبر کوتاه

کمک مالی رسیده

3

اخبار کارگری جهان

4

-

اعتصاب کارگران در اسرائیل

-

السالوادور :خصوصیسازیها را متوقف کنید!

-

آمریکا :اعتصاب کارگران صنایع هوایی

-

اعتصاب  2میلیون نفر در ایتالیا

-

تظاهرات ضد جنگ در سراسر جهان
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،393نیمه دوم آبان 1381

لینک به فایل
عنوان

صفحه

امپریالیسم آمریکا مترصد لحظه مناسب است

1

این نظام کهنه و ارتجاعی را« ،شرایط فوقالعاده» هم نجات نخواهد داد!

1

یاد صفر قهرمانیان گرامی باد!

1

اخباری از ایران

2

-

تجمع کارگران کشاورزی

-

تجمع اعتراضی کارگران مهیاران

-

دو خبر کوتاه

پوزش و تصحیح

2

باز هم اعدام در کردستان

3

اخبار کارگری جهان

4

-

اکوادور :تظاهرات علیه خصوصیسازی

-

السالوادور :ادامه تظاهرات علیه خصوصیسازی

-

ایتالیا :تظاهرات بیش از  500هزار نفر علیه جنگ

-

اعتصاب کارگران راه آهن در شمال انگلیسی

-

سوئیس :بزرگترین اعتصاب کارگران ساختمان

آکسیون در دفاع از پناهجویان ایرانی در ترکیه

4

در نبردی آشکار! نگاهی به وضعیت روزنامهنگاری و روزنامه نگاران در جمهوری اسالمی

5

دریایی از پرچمهای سرخ در فلورانس «فوروم اجتماعی اروپا» ( )ESFعلیه کاپیتالیسم

7

خالصهای از اطالعیهها و بیانیههای سازمان

7
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،394نیمه اول آذر 1381

لینک به فایل
عنوان

صفحه

اعتالی جنبش دانشجویی در گرو استقالل آن از کلیت حکومت اسالمیست

1

افزایش نرخ تورم و تنزل هولناک سطح معیشت کارگران

1

بگذار رژیم گور خود را حفر کند

1

مبارزه طبقاتی و رهائی زنان ()26

1

اخبار کارگری جهان

4

-

موج اعتصاب در اروپا

-

اعتصاب کارگران راه آهن در بلغارستان

-

اعتصاب غذای معدنچیان در مقدونیه

-

پرتغال :اعتصاب کارگران و کارمندان دولت

-

کره جنوبی :گسترش اعتراضات کارگری

-

اعتصاب معلمان در کرواسی

-

اعتصاب معلمان در لبنان

6

خالصهای از اطالعیهها و بیانیههای سازمان

6

اخباری از ایران

7

-

تجمع کارگران لولهسازی

-

اعتصاب در کشت و صنعت مغان

-

تجمع اعتراضی کارکنان بیمارستان در قم

-

تجمع اعتراضی کارگران کامجویان

-

اعتصاب در کارخانه قند

-

تجمع اعتراضی کارگران کفش غزال

ضمیمه نشریه کار شماره :394
جهتگیری و چشم انداز نشست مشترک نیروهای کمونیست و چپ ،گفتگوی نشریه
کار با رفیق عباس سماکار
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،395نیمه دوم آذر 1381

لینک به فایل
عنوان

صفحه

پیش به سوی اتحاد و اعتصاب سراسری

1

رفراندوم نه ،انقالب آری!

1

همه در پی یافتن راه دیگری هستند!

1

اخباری از ایران

2

-

تجمع اعتراضی کارگران الیاف

-

تجمع اعتراضی کارگران نساجی

-

اعتصاب کارگران کارخانه قند

-

اعتصاب کارگران دوچرخهسازی قوچان

-

تجمع کارگران الیاف شیروان

-

اعتراض کارگران در گچساران

-

نامه اعتراضی

-

نامه اعتراضی

4

کمک مالی رسیده

4

«چه باید کرد؟»

5

خالصهای از اطالعیهها و بیانیههای سازمان

7

بنیادگرایی مذهبی و جنگ :میزگردی با شرکت نوال سعداوی و شریف حطاط

8
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،396نیمه اول دی 1381

لینک به فایل
عنوان

صفحه

امپریالیسم ،بحران و جنگ

1

«جبهه همبستگی» مجاهدین بازتاب کدام وضعیت است؟

1

افغانستان ،آئینه تما م نمای آینده عراق

1

خالصهای از اطالعیهها و بیانیههای سازمان

2

اخبار کارگری جهان

4

-

ادامه مبارزه آتش نشانان در انگلستان

-

اعتصاب عمومی در پرتغال

-

اعتصاب کارگران در بوسنی

-

اعتصاب معلمان در سیبری

-

مخالفت کارگران فیلیپین با جنگ و جهانی شدن سرمایه
6

اخباری از ایران
-

اعتصاب در چوکا

-

تجمع اعتراضی کارگران چینی گیالن

-

تجمع اعتراضی کارگران درخشان

-

اعتصاب کارخانجات نساجی خوی

-

تجمع اعتراضی کارگران صنایع آلیاژ

-

اعتراض و راهپیمایی کارگران لولهسازی

-

تجمع اعتراضی کارکنان دانشگاه تربیت معلم

-

نامه اعتراضی

-

اعتراضات دانشجویی

اجالس سران اروپا در دانمارک

7

کمکهای مالی رسیده

7

پاسخ به سئواالت

8

ضمیمه نشریه کار شماره :396

1

-

جهت گیری و چشم انداز نشست مشترک نیروهای کمونیست و چپ ،گفتگوی
نشریه کار با رفیق جابر کلیبی

-

4

شعر :رد پا را پاک کن
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،397نیمه دوم دی 1381

لینک به فایل
عنوان

صفحه

مصوبه شورای عالی کار حکومت اسالمی ،حقوق میلیونها کارگر را از آنها سلب نمود

1

جمهوری اسالمی – شوراهای اسالمی

1

گزارش  ILOو نامۀ نمایندگان کارگران نفت پیرامون تشکلهای کارگری

1

خالصهای از اطالعیهها و بیانیههای سازمان

2

اخبار کارگری

4

-

گسترش مبارزات کارگران در آمریکا

-

اعتصاب فلزکاران در فنالند

-

اعتصاب کارگران خطوط هوایی در آلمان

-

اعتصاب کارگران بنادر اروپا

-

اعتراض رانندگان تاکسی در یونان

-

اعتصاب رانندگان اتوبوس و تاکسی در هائیتی

-

تظاهرات ضد آمریکایی در کره جنوبی

اخباری از ایران
-

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری

-

اعتراض کارگران در کرمانشاه

-

تجمع اعتراضی کارگران آذرشهد

-

تجمع اعتراضی کارکنان بیمارستان

-

تجمع اعتراضی معلمان همدان

-

تحصن دانشجویان خواجه نصیر

-

دو خبر کوتاه

7
7

کمک های مالی رسیده

7

تظاهرات ضد جنگ در سراسر جهان

8

ضمیمه نشریه کار شماره :397

1

-

جهتگیری و چشم انداز نشست مشترک نیروهای کمونیست و چپ :گفتگوی
نشریه کار با رفیق م .ایوب

دو شعر از برتولت برشت
-

امید بستگان

-

بینش سیاسی

4
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،398نیمه اول بهمن 1381

لینک به فایل
عنوان

صفحه

حمله نظامی آمریکا ،مقدمه جنگ جهانی سوم!؟

1

بودجهای با متجاوز از یک صد هزار میلیارد ریال کسری

1

مبارزه طبقاتی و رهایی زنان ()27

1

اخباری از ایران

2

-

تجمع اعتراضی کارگران نختاب

-

تجمع اعتراضی کارگران سیمین

-

نامه اعتراضی کارگران پشمبافی

-

 5کارگر معدن جان باختند

-

تجمع اعتراضی دانشجویان

-

اعتصاب معلمان

-

این ها نمایندگان کارگران نیستند

3

اخبار کارگری جهان
-

ادامه اعتراضات جهانی علیه جنگ

-

ادامه مبارزات آتشنشانان در انگلستان

-

اعتراض معلمان در گواتماال

-

اعتصاب کارگران راه آهن در اسلواکی

-

اعتصاب نفتگران کلمبیا

-

اعتصاب کارگران فوالد بلژیک

4

سالروز قیام و سیاهکل را پاس داریم

5

برگزاری اولین اجالس «فوروم اجتماعی» در آسیا

5

اجالس «فوروم اجتماعی» در برزیل

5

گزیدهای از نامههای رسیده

6

گزارشی از مراسم بزرگداشت روزا لوگزامبورگ و کارل لیبکنشت

6

ضمیمه نشریه کار شماره :398

1

-

جهتگیری و چشمانداز نشست مشترک نیروهای کمونیست و چپ :گفتگوی
نشریه کار با رفیق اختای از سازمان فعالین جنبش نوین کمونیستی

-

شعر :به خاطر مرگ آن کس ،که به خاطر صلح مبارزه میکرد
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4

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،399نیمه دوم بهمن 1381

لینک به فایل
عنوان

صفحه

تظاهرات میلیونها انسان در سراسر جهان علیه جنگ امپریالیستی

1

شق ثالثی وجود ندارد دمکراسی شورایی یا ارتجاع سیاسی

1

اخباری از ایران

2

-

تجمع اعتراضی کارگران نختاب تبریز

-

نامه اعتراضی کارگران لولهسازی اهواز به سازمان بینالمللی کار
4

اخبار کارگری جهان
-

اعتصابات کارگران راه آهن در جمهوری اسلوواک

-

اعتصاب فلزکاران در بلژیک

-

اعتصاب رانندگان قطار در انگلستان

-

ادامه اعتراضات معلمان در گواتماال

-

اعتصاب معلمان در سیبری

خالصهای از اطالعیهها و بیانیههای سازمان

4

گزارش کوتاهی از برگزاری مراسم گرامیداشت حماسه سیاهکل

5

اخباری از ایران

7

-

تجمع اعتراضی و راهپیمایی کارگران در کاشان

کمک های مالی رسیده

7

مصاحبه نشریه کار با هاری فان بومل نماینده حزب سوسیالیست هلند

8

ضمیمه نشریه کار شماره :399

1

-

جهت گیری و چشم انداز نشست مشترک نیروهای کمونیست و چپ :گفتگوی
نشریه کار با رفیق فاطی از فعاالن نشست مشترک
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،400نیمه اول اسفند 1381

لینک به فایل
عنوان

صفحه

 25سال انتشار بدون وقفه نشریه کار

1

رفراندوم از نوع سوم و سیاستهای ائتالفی راه کارگر

1

گفتگوی نشریه کار با دو تن از اعضاء تحریریه نشریه کار به مناسبت  8مارس ،رفقا پروین نیک 1
آئین و مژده فرهی
در این شماره گفتگو با رفیق مژده فرهی
2

اخباری از ایران
-

تجمع اعتراضی کارگران آذر شهد

-

ابعاد وحشتناک حوادث ناشی از کار

-

تجمعات اعتراضی خانوادههای زندانیان سیاسی

-

اعتصاب و تحصن دانشجویان

اعدام انقالبیون کرد را محکوم میکنیم!

2

پیام  8مارس ،تسویه حساب رادیکال و ریشهای با تبعیض و ستم جنسی

3

اخبار کارگری جهان

4

-

اعتصاب کارگران راه آهن

-

انگلستان :پیروزی کارگران ،پایان اعتصاب

-

اعتصاب کارگران رومانی

-

اعتصابات پی در پی کارکنان آتش نشانی در بریتانیا

-

ادامه اعتصاب معلمان در گواتماال

کمک های مالی رسیده

4

خالصهای از اطالعیهها و بیانیههای سازمان

7

جنبش ضد جنگ :مبارزه ادامه دارد!

7

تصحیح و پوزش

7

ضمیمه کار شماره 400
یک بررسی و تحلیل از جنبش کارگری در سال 80

1

حق اعتصاب و ایجاد تشکل های مستقل کارگری باید به رسمیت شناخته شود

16
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،401نیمه دوم اسفند 1381

لینک به فایل
عنوان

صفحه

نوروز  1382بر کارگران ،زحمتکشان ،زنان و جوانان مبارک باد

1

گفتگو با رفیق پروین نیک آئین یکی از اعضاء تحریریه نشریه کار به مناسبت  8مارس روز 1
جهانی زن
 8مارس  :2003اعتراض جهانی زنان علیه جنگ و فقر و نابرابری

1

آرژانتین :انقالب تنها راه نجات!

1

اخباری از ایران

2

-

اعتصاب و راهپیمایی کارگران نختاب و تومات

-

اعتصاب و راهپیمایی کارگران نساجی تالر

-

اعتصاب در سد کارون

-

تعطیلی جامکو و بیکاری  270کارگر

-

اعتصاب کارگران سامیکو صنعت

-

 180نفر در معرض اخراج
4

اخبار کارگری جهان
-

گسترش مبارزات کارگران راه آهن در آلمان

-

اعتصاب معدنچیان در اوکرائین

-

اعتصاب باراندازان بلژیک

-

اعتصاب عمومی در بنگالدش

-

معلمان گواتماال به سر کار بازگشتند

نگاهی به علل اعتراضات و شورشهای تودهای در بولیوی

5

جاودان باد یاد جانباختگان فدائی

5

خالصهای از اطالعیهها و بیانیههای سازمان

11

اخباری از ایران

11

-

اعتراض کارگران شهرداری ادامه دارد

-

تحصن پرستاران و پرسنل بیمارستان بوعلی

-

اعتراض دانشجویان پرستاری

-

تحصن در دانشگاه خواجه نصیر

-

تحصن در دانشکده پزشکی زابل

-

توزیع ثروت در جمهوری اسالمی
11

سکوت در مورد افزایش حداقل دستمزدها
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،402نیمه اول فروردین 1382

لینک به فایل
عنوان

صفحه

کشتار بیرحمانه مردم عراق ،اهداف و نتایج!

1

جنگ امپریالیستها در عراق

1

گسترش اعتراضات علیه جنگ و تشدید سرکوب این مبارزات

1

این ،یک جنگ امپریالیستی ،توسعه طلبانه ،تجاوزکارانه ،راهزنانه و ارتجاعی است

3

اخبار کارگری جهان

4

-

ادامه اعتصابات معدنچیان اوکرائین

-

اعتصاب کارگران راه آهن در اروپا

-

پایان اعتصاب کارگران راه آهن در آلمان

-

اعتصاب نفتگران هند
4

اخباری از ایران
-

اعتصاب ،راهپیمایی و تجمع یکپارچه کارگران نساجی

-

اعتصاب رانندگان شرکت واحد

-

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری

«چپ کارگری» و مسئله  4بهمن

5

توضیح هیئت تحریریه

7

چرا شوراها

8
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،403نیمه دوم فروردین 1382

لینک به فایل
عنوان

صفحه

درسی که مردم ایران از رویدادهای عراق آموختند و نتایج عملی که باید از آن بگیرند

1

مصاحبه نشریه کار با Scott Ritter

1

ریتر« :جهان باید بیدار شود ،جنگ به عراق ختم نمیشود»
دستمزدهای کارگری همچنان زیر خط فقر است

1

اخباری از ایران

2

-

تجمع اعتراضی کارگران سیماچوب

-

اعتصاب و تجمع کارکنان پاالیشگاه

-

تجمع اعتراضی کارگران اخراجی

-

اعتراض فرهنگیان

-

کارکنان صنایع بازخرید شدند

-

تجمع دانشجویان کرمان

3

خالصهای از اطالعیهها و بیانیههای سازمان

4

ستون مباحثات

5

-

پدیداری رسانه آلترناتیو انقالبی فراگثر اکنون یا هیچوقت!  /الف .آرمان

اخبار کارگری جهان
-

6

اعتصاب کارگران یونان در اعتراض به جنگ

کمکهای مالی رسیده

6

اخبار کارگری جهان

7

-

اعتصاب کارگران در اسرائیل

-

اعتصاب کارگران راه آهن در انگلستان

-

پایان اعتصاب پیروزمند کارگران در کانادا

-

اعتصاب کارگران و کارکنان دولت در فرانسه

ضمیمه کار شماره 403
-

جهتگیری و چشم انداز نشست مشترک نیروهای کمونیست و چپ :گفتگوی 1
نشریه کار با رفیق نصرت

-

4

شعر :داستان ننه دالور
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،404نیمه اول اردیبشهت 1382

لینک به فایل
عنوان

صفحه

امپریالیسم آمریکا و جمهوری اسالم

1

گفتگوی نشریه کار با رفیق اصالن جوادزاده یکی از اعضاء تحریریه نشریه کار به مناسبت اول 1
ماه مه روز جهانی کارگر
اخباری از ایران
-

تجمع اعتراضی کارگران سامیکو صنعت

-

تجمع اعتراضی کارگران مبلیران

-

اعتراضات کارگری در بهشهر ادامه دارد

-

قطعنامه کارگران کردستان

-

اعتراض کارگران پارس ایران

-

تحصن کارکنان بیمارستان

-

اعتراضات دانشجویی

2

بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت اول ماه مه :نابود باد امپریالیسم ،جنگ و 3
اشغالگری
خالصهای از اطالعیهها و بیانیههای سازمان

7

 12آوریل :ادامۀ مبارزه علیه جنگ

8
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،405نیمه دوم اردیبهشت 1382

لینک به فایل
عنوان

صفحه

مسابقه برای جلب حمایت امپریالیسم آمریکا

1

طبقه کارگر و برگزاری اول ماه مه در ایران

1

مراسم اول ماه مه ،روز مبارزه با استثمار و جنگ طلبی ،گزارش مراسم روز جهانی کارگر در 1
جهان
2

اخباری از ایران
-

تجمع اعتراضی کارگران نساجی رحیمزاده

-

تجمع اعتراضی کارگران نازنخ

-

تجمع کارگران در برابر وزارت کار

-

تجمع اعتراضی کارگران ماشین سازی

-

تجمع اعتراضی اهالی خاور شهر
4

اخبار کارگری جهان
-

آمریکا :اعتصاب کارگران LockHeed Martin

-

اعتصاب کارگران در سیرالئون

سخنی کوتاه

4

اخباری از ایران

6

-

اعتراض کارگران درخشان یزد

-

اعتراض کارگران شهرداری

-

تجمع اعتراضی پرستاران

-

اعتراضات دانشجویی

-

سوءاستفاده جنسی از کودکان خیابانی

-

چند خبر کوتاه

خالصهای از اطالعیهها و بیانیههای سازمان

7

بحرانی جدید در پیش است

8

394

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،406نیمه اول خرداد 1382

لینک به فایل
عنوان

صفحه

جام زهر ،گزینهای ناگزیر!؟

1

تشکلهای مستقل کارگری و ادعاهای پوچ نماینده سازمان بینالمللی کار

1

مبارزه طبقاتی و رهائی زنان ()28

1

در تدارک اعتراض علیه «گروه  »8در شهر اویان فرانسه

1

اخبار کارگری جهان

4

-

موج اعتصابات در برزیل

-

اعتصاب کارگران اتریش

-

مبارزه علیه امپریالیستها ادامه دارد

-

اعتصابات کارگران در شرق آلمان
6

اخباری از ایران
-

تداوم اعتراضات کارگران چیت سازی

-

اعتراض کارگران کارخانه کشمیر

-

اعتراضات دانشجویی

-

کمک مالی رسیده

6

خالصهای از اطالعیهها و بیانیههای سازمان

7

اخبار کارگری جهان

7

-

افزایش بیکاری در اتحادیه اروپا

-

اعتراض کارگری در هلند علیه خصوصی سازی ها
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،407نیمه دوم خرداد 1382

لینک به فایل
صفحه

عنوان
سرکوب زنان ،ستم به تمام بشریت است

1

تشدید فشارهای بینالمللی به جمهوری اسالمی

1

بحران اقتصادی در آرژانتین و تاثیر آن بر وضعیت زنان ،مصاحبه با رهبر اتحادیه ()FATSA

1

خالصهای از اطالعیهها و بیانیههای سازمان

2

اخباری از ایران

3

-

تحصن کارگران کشمیر

-

تحصن کارگران شهرک صنعتی گناباد

-

سوانح ناشی از کار

-

اعتراض اهالی نوده

-

اعتراض معلمان

-

اعتراضات دانشجویی
4

اخبار کارگری جهان
-

اعتصابات و تظاهرات وسیع در پرو

-

هند :خصوصیسازیها باید متوقف شود!

-

آرژانتین :کنترل کارگری تنها راه نجات!

-

موج اعتصابات در اروپا

ستون مباحثات
-

5

«ارنست بوش ( )Ernst- Bushخواننده ،هنرپیشه ،کارگردان جنبش جهانی
کارگران»  /گردآوری و نوشته :سرخود

شانه سایی شالگونی با شاهزاده و جایگاه راه کارگر در تحوالت آتی

6

ضمیمه کار شماره 407
جهت گیری و چشم انداز نشست مشترک نیروهای کمونیست و چپ :گفتگوی نشریه کار با 1
رفیق ابراهیم (از حزب رنجبران ایران)
4

شعر :بر سنگفرش
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،408نیمه اول تیر 1382

لینک به فایل
عنوان

صفحه

تظاهرات تودهای ،پیش درآمدی بر یک طوفان بزرگ

1

بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت) خطاب به مردم زحمتکش و مبارز ایران

1

فشرده اخبار و گزارش اعتراضات دانشجویی و تظاهرات خیابانی

1

مبارزه طبقاتی و رهائی زنان ()29

1

خالصهای از اطالعیهها و بیانیههای سازمان

4

کمک مالی رسیده

7

پاسخ به سئواالت
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،409نیمه دوم تیر 1382

لینک به فایل
عنوان

صفحه

تاثیرات دوگانه سیاست امپریالیسم بر جمهوری اسالمی

1

نگاه کوتاهی به جنبش دانشجویی ایران و راهکاری برای نیرومندتر شدنش

1

خالصهای از اطالعیهها و بیانیههای سازمان

4

شعر :پیام آوران بهاران

4

سازمان فدائیان (اقلیت) چه میگوید و چه میخواهد ،سازمانهای سیاسی طرفدار نظام 5
سرمایهداری چه میگویند و چه میخواهند؟
ستم و تبعیض بر پایه جنسیت ملغا باید گردد

11

شعر :بر کدام جنازه میگرید؟  /احمد شاملو

11

اخباری از ایران

12

-

تجمع اعتراضی کارکنان شهرداری

-

اعتراض کارگران سامیکو

-

تجمع اعتراضی کارگران مبلیران

-

انحالل "نخکار" و بیکاری کارگران

-

اعتراضات دانشجویی

-

چند خبر کوتاه
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،410نیمه اول مرداد 1382

لینک به فایل
عنوان

صفحه

امپریالیسم آمریکا و معضالت اشغال نظامی عراق

1

مبارزه طبقاتی و رهائی زنان ()30

1

آب رفته به جوی باز نمیگردد

1

خالصهای از اطالعیهها و بیانیههای سازمان

3

اخباری از ایران

3

-

تجمع اعتراضی کارگران سامیکو صنعت

-

اعتراض کارگران فرش بیستون

-

اعتصاب در سیمان شمال

-

اعتراض کارگران و بهانهجویی کارفرما
4

اخبار کارگری جهان
-

اوجگیری مبارزات کارگران در کره جنوبی

-

اعتصاب کارگران در کلمبیا

-

حمله پلیس به کارگران اعتصابی در جمهوری دومینیکن

-

اعتصاب عمومی در نیجریه

اخباری از ایران
-

اعتراض کارگران قیصر کوه

-

دستمزد کارگران پرداخت نمیشود

-

تداوم اخراج و بیکارسازی

-

اخراج در پاکریس

-

چند خبر کوتاه

5

آن روزها  /علیرضا مینایی

5

کمک مالی رسیده

7
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،411نیمه دوم مرداد 1382

لینک به فایل
عنوان

صفحه

مجلس هفتم و رؤیاهای جبهه دوم خرداد

1

مصاحبه نشریه کار با رفیق نادر مرتضوی یکی از اعضاء تحریریه نشریه کار

1

رد الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان نمایشی تکراری در یک پرده

1

اخباری از ایران

2

-

اجتماع اعتراضی کارکنان شرکت مخابرات

-

اعتصاب کارگران الکترو موتور

-

اعتصاب کارگران "هواکش"

-

تجمع اعتراضی کارگران بافکار

-

در گیالن  4600کارگر دو ماه تا دو سال است حقوق نگرفتهاند

اخبار کارگری جهان
-

پیروزی کارگران در کره جنوبی

-

اعتراضات کارگران در هند

-

اعتصاب عمومی در شیلی

-

قتل فعالین کارگری در کلمبیا

4

خالصهای از اطالعیهها و بیانیههای سازمان

6

اخباری از ایران

6

-

تعطیلی خزان استرچ

-

تجمع اعتراضی مردم ماهشهر

-

دو خبر کوتاه
8

پاسخ به سئواالت
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،412نیمه اول شهریور 1382

لینک به فایل
عنوان

صفحه

اتحادیه اروپا نگران منافع خود و جمهوری اسالمیست

1

مبارزه طبقاتی و رهایی زن ()31

1

اخباری از ایران

2

-

تجمع اعتراضی کارگران شرکت دامپروری سفیدرود

-

تجمع اعتراضی کارگران شرکت سیانا

-

اعتراض کارگران شرکت تولید فرآوردههای شیمیایی

 15سال پس از کشتار دستجمعی زندانیان سیاسی

3

خالصهای از اطالعیهها و بیانیههای سازمان

3

کمکهای مالی رسیده

3

تشدید اعتراضات علیه حضور نظامی امپریالیستها در افغانستان و عراق

4

مراسم سالگرد جان باختگان  67در هلند

7

مصاحبه نشریه کار با رفیق جهان به مناسبت سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در سال 67

8

ضمیمه کار شماره 412
مصاحبه نشریه کار با تعدادی از فعالین زن نشست مشترک (قسمت اول)

1

-

آزاده

-

پروانه قاسمی

-

زمان مسعودی

-

سوسن یوسفی

3

-

فاطی

4

-

مژده فرهی

6

2

شعر :افتخار

7

ستم و تبعیض بر پایه جنسیت ملغا باید گردد

8

شعر :زندگان  /احمد شاملو

8
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،413نیمه دوم شهریور 1382

لینک به فایل
عنوان

صفحه

نهایی شدن توافقات وزارت کار و آی .ال .ا ّ و چشم انداز تشکلهای کارگری

1

 30سال از کودتای شیلی گذشت

1

اخباری از ایران

4

-

تحصن کارگران در قزوین

-

تجمع اعتراضی کارگران کابل باختر

-

تجمع اعتراض آمیز کارگران ایران برگ

-

بازگشت به کار  104کارگر

-

تعطیلی بینالود و بیکاری  400کارگر

-

سه هزار کارگر در معرض بیکاری

-

چند خبر کوتاه

اخبار کارگری جهان
-

اعتصاب نفتگران برزیل

-

تشدید بیکاری و بهرهکشی از کودکان

6

گزارش کوتاهی از جشن اومانیته در پاریس

6

خالصهای از اطالعیهها و بیانیههای سازمان

6

کمک مالی رسیده

6

مصاحبه نشریه کار با رفیق بابک به مناسبت سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در سال 67

8

ضمیمه کار شمار 413
جهتگیری و چشم انداز نشست مشترک نیروهای کمونیست و چپ :گفتگوی نشریه کار با 1
رفیق پروین نیک آئین از سازمان فدائیان (اقلیت)
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،414نیمه اول مهر 1382

لینک به فایل
عنوان

صفحه

جناحهای جمهوری اسالمی و مجلس هفتم

1

در آستانه اجالس سوم نیروهای کمونیست و چپ

1

«به اشغال عراق پایان دهید ،سربازان ارتش را به خانه برگردانید»

1

اخباری از ایران

2

-

اعتصابات و اجتماعات اعتراضی کارگری در شهر بافق

-

اجتماع اعتراضی کارگران صنایع فیروزه

-

اعتصاب در ایران خودرو

-

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری بناب

-

اجتماع اعتراضی کارگران چاپ

3

4

اخبار کارگری جهان
-

اعتصاب عمومی در بنگالدش

-

"دست دولت از حقوق بازنشستگی ما کوتاه!"

-

آمریکا گسترش اعتصاب در مراکز آموزشی

اخباری از ایران
-

ضرب و شتم کارگران مجتمع مسکونی

-

اعتراض سراسری پرستاران

-

بیکارسازی ادامه دارد

-

اجتماع اعتراضی فرهنگیان

-

تجمع اعتراضی دانشجویان

-

دو خبر کوتاه

5

اخبار کارگری جهان
-

5

اعتصاب معدنچیان لهستان

کمکهای مالی رسیده

6

زنده باد دمکراسی شورائی

7

پاسخ به سئواالت

8

ضمیمه کار شماره 414
مصاحبه نشریه کار با تعدادی از فعالین زن نشست مشترک (قسمت آخر)

1

-

اعظم

-

پروین نیک آئین

2

-

رها

3
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،415نیمه دوم مهر 1382

لینک به فایل
عنوان

صفحه

اوضاع سیاسی خاور میانه و پرده دوم نمایش اصالح طلبی در ایران

1

جشن تودهای علیه چپاول امپریالیستها در بولیوی

1

برگزاری اجالس سوم «نشست مشترک» و تولد «اتحاد انقالبی نیروهای کمونیست و چپ 1
ایران»
صفحاتی از تاریخ مبارزات مردم ایران علیه رژیم جمهوری اسالمی (قیام خونین صیادان انزلی) 1
اخبار کارگری جهان
-

اعتصاب کارگران بنادر در اروپا

-

اعتصاب کارگران خدمات در شیکاگو

-

اعتصاب کارگران در اسرائیل

-

اعتصاب کارگران پست در انگلستان

-

اعتصاب کارگران فورد در بلژیک

-

بولیوی :آتش مبارزه شعلهور میشود

4

5
5

اخباری از ایران
-

اجتماع اعتراضی کارگران گروه صنعتی بال

-

تجمع اعتراضی صیادان

-

اعتراض کارگران پارس ایران

-

آجر "سازمایه" در آستانه انحالل

-

دستمزد کارگران پوشین گستر پرداخت نمی شود

-

اخراج کارگران کاغذ سازی حریر

-

تحصن کارگران آذرآب

-

اعتراض کارگران در بندر دیلم

-

اعتراض دانشجویان خوابگاه دخترانه

-

اعتراض دانشجویان شهرکرد

-

چند خبر کوتاه

6

اطالعیه پایانی نشست نیروها و فعالین کمونیست و چپ

10

خالصهای از اطالعیهها و بیانیههای سازمان

10

کمک های مالی رسیده

10

منتشر شد :اسناد کمیسیون تحقیق و بررسی ،سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)10 ،
هسته اقلیت ،سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (شورایعالی) در مورد  4بهمن
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،416نیمه اول آبان 1382

لینک به فایل
عنوان

صفحه

بحث پیش از موقع دستمزدها و نقش تشکلهای رژیمی

1

شعار مردم آمریکا :به اشغال عراق پایان دهید ،سربازان را برگردانید

1

مبارزه طبقاتی و رهائی زنان ()32

1

اخبار کارگری جهان

4

-

به اشغال نظامی عراق پایان دهید!

-

موج مخالفت با سفر جورج بوش به فیلیپین و استرالیا

-

بولیوی :فرار دیکتاتورها

اعتصاب کارگران در آمریکا

4

اخباری از ایران

5

-

تجمع اعتراضی کارگران نختاز رشت

-

اعتراض کارگران صنایع الکترونیک دماوند

-

تجمع اعتراضی کارگران ابریشم گیالن

-

تجمع کارگران کارخانه ابریشم

-

تجمع و تحصن کارگران نساجی در برابر سازمان تامین اجتماعی

-

اعتصاب در شرکت صنعتی آما

-

تجمع اعتراضی کارآموزان شرکت نفت

-

تجمع اعتراضی کارگران اخراجی

-

اجتماع اعتراضی کارگران بوشهر

-

نامه اعتراضی کارگران کاشان

-

طومار اعتراضی

-

تجمع اعتراضی کارکنان بیمارستان در قم

-

اعتصاب کارورزان بیمارستان

-

اعتراض اهالی روستای رامشه

-

اعتراضات دانشجویی

-

چند خبر کوتاه

6

خالصهای از اطالعیهها و بیانیههای سازمان

7

کمک مالی رسیده

7

گرامی باد هشتاد و ششمین سالگرد انقالب کبیر سوسیالیستی اکتبر

8
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،417نیمه دوم آبان 1382

لینک به فایل
عنوان

صفحه

دیواری علیه مردم فلسطین

1

جرقه پتروشیمی آیا حریق نفت را شعله ور خواهد ساخت؟

1

فوروم اجتماعی اروپا و چشم اندازهای آن

1

اخباری از ایران

2

-

تجمع اعتراضی کارگران در یزد

-

اعتراض به پائین بودن دستمزدها

-

تجمع و تحصن کارگران نختاب تبریز

-

تجمع کارگران در کاشان

-

تحصن اعتراضی کارگران در برابر اداره کار

-

تجمع اعتراضی کارگران شرکت گاز

-

تحصن پرستاران اراک

-

اعتصاب معلمان در میاندوآب

-

نامه اعتراضی

-

نامه اعتراضی

-

اعتراضات دانشجویی

-

چند خبر کوتاه

4

مبارزه طبقاتی و رهائی زنان ()32

4

پیام همبستگی سازمان فدائیان (اقلیت) به کارگران اعتصابی فورد در بلژیک

6

کمک های مالی رسیده

6

مجلس مرثیه خوانی «جبهه مشارکت ایران اسالمی»

8
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،418نیمه اول آذر 1382

لینک به فایل
عنوان

صفحه

برنده و بازنده یک پرونده

1

میانجیگری جالل طالبانی و آینده نیروهای سازمان مجاهدین

1

مبارزه طبقاتی و رهائی زنان ()34

1

اخباری از ایران

2

-

تداوم اعتراض و اعتصاب در پتروشیمی

-

تجمع اعتراضی کارگران هرمز نخ

-

اعتصاب در ترانسفورماتور

-

اعتصاب در تراکتورسازی

-

اعتراض کارگران پارس ایران

-

اعتصاب و تحصن کارگران کارخانه قند یاسوج

-

تعطیلی ریسندگی و بیکاری دهها کارگر

-

نامه اعتراضی

3

توضیح و تصحیح

3

اخبار کارگری جهان

4

-

اعتصابات کارگری در اروپا

-

اعتصابات کارگران در جمهوری صربستان

-

تظاهرات ضد جنگ و ضد بوش در لندن

معرفی کتاب

5

اخباری از ایران

6

-

نامه اعتراضی

-

تداوم بیکار سازی ها در گیالن و مازندران

-

دستمزد کارگران راه سازی پرداخت نمیشود

-

اعتراضات دانشجویی

-

چند خبر کوتاه

گزیده ای از نامههای رسیده

6

خالصهای از اطالعیهها و بیانیههای سازمان

6

کمک های مالی رسیده

7

پاسخ به سئواالت

8

منتشر شد :اسناد مصوبات نشست سوم نیروهای کمونیست و چپ را روی سایت زیر بخوانید 8
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،419نیمه دوم آذر 1382

لینک به فایل
عنوان

صفحه

جنبش دانشجویی ،یک گام به پیش

1

وزارتخانه جدیدی به نام «رفاه و تامین اجتماعی»

1

امواج اعتراضات تودهای در آمریکای التین علیه نئولیبرالیسم

1

مرگ بیخانمانان – انسانها ،این صفرهای بیاهمیت در حکومت اسالمی و سرمایه داری

1

اخباری از ایران

2

-

ادامه اعتراض در پتروشیمی

-

اعتصاب در شرکت توسعه صنایع پزشکی

-

تجمع اعتراضی کارگران نختاب فیروزان

-

تجمع کارگران شیشه میرال

-

تجمع اعتراضی کارگران در کاشان

-

اعتراض به تصویب الیحه تشکیل وزارت رفاه

-

تجمع اعتراضی در برابر مجلس

-

اعتراض پرستاران ارومیه

-

اعتراض رانندگان

3

پیام سازمان فدائیان (اقلیت) به دانشجویان مبارز سراسر کشور به مناسبت  16آذر

3

اخبار کارگری جهان

4

-

آمریکا :اعتصاب کارگران ادامه دارد

-

سرکوب کارگران در عراق

-

اعتصاب عمومی در زیمبابوه

-

اعتصاب  4ساعته کارگران بخش خدمات در فنالند

اخباری از ایران
-

تجمع اعتراضی رانندگان در ماکو

-

تجمع رانندگان در سرخس

-

اهالی زرکش جاده را بستند

-

نامه اعتراضی

-

اعتراضات دانشجویی

5

خالصهای از اطالعیهها و بیانیههای سازمان

7

کمک های مالی رسیده

7
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،420نیمه اول دی 1382

لینک به فایل
عنوان

صفحه

مسئول این فاجعه مشخص است

1

نهمین کنفرانس سازمان فدائیان (اقلیت) برگزار شد

1

پیام شرکت کنندگان کنفرانس نهم سازمان فدائیان (اقلیت) به زنان مبارز و انقالبی

3

پیام شرکت کنندگان کنفرانس نهم سازمان فدائیان (اقلیت) به طبقه کارگر ایران

4

گزارش سیاسی کمیته اجرایی سازمان به کنفرانس نهم

5

پیام کمیته هماهنگی هسته اقلیت به سازمان فدائیان (اقلیت)

10

پیام همدردی حزب کار بلژیک

10

پیام حزب رنجبران ایران به رهبری سازمان فدائیان (اقلیت)

10

با کمکهای مالی خود سازمان را یاری رسانید

10

قطعنامه کنفرانس نهم سازمان فدائیان (اقلیت) در باره اتحاد انقالبی نیروهای کمونیست و 11
چپ ایران
پیام شرکت کنندگان کنفرانس نهم سازمان فدائیان (اقلیت) به خانوادههای جان باختگان

11

فدایی ،زندانیان سیاسی و تمام خانواده های جان باختگان راه آزادی و سوسیالیسم
پیام  FNARCفدراسیون ملی انجمن های بازسازی کمونیستی به نهمین کنفرانس سازمان 12
فدائیان (اقلیت)
پیام حزب سوسیالیست هلند :پیام همبستگی به کنفرانس سازمان فدائیان (اقلیت) – ایران

12

کمک های مالی رسیده

12

پیام حزب مارکسیست – لنینیست (انقالبی) سوئد به سازمان فدائیان (اقلیت)

12

پیام سازمان فعالین جنبش نوین کمونیستی به کنفرانس سازمان فدائیان (اقلیت)

13

پیام حزب کمونیست ایران به رفقای شرکت کننده در کنفرانس سازمان فدائیان (اقلیت) همراه 14
با درودهای فراوان
پیام اتحاد انقالبی نیروهای کمونیست و چپ به کنفرانس سازمان فدائیان (اقلیت)

14

پیام شرکت کنندگان کنفرانس نهم سازمان فدائیان (اقلیت) به جوانان و دانشجویان آگاه و 15
مبارز
ضمیمه کار شماره 420
1

مسئله ملی در پرتو تحوالت جهانی  /توکل

2

-

روش برخورد به مسئله ملی

-

جنبش های ملی گرا از نیروی ذخیره و متحد انقالب سوسیالیستی تا ذخائر 4
ارتجاع امپریالیسیتی

-

فدرالیسم شعار و برنامه عمل خرده بورژوازی

8

شعر :افق روشن  /شاملو

12

شعر :در ستایش کمونیسم  /برتولت برشت

12
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،421نیمه دوم دی 1382

لینک به فایل
عنوان

صفحه

تحریم فعال در برابر «انتخاب هفتم» و جدلهای بیپایان درون حکومتی

1

تشدید استثمار و بیدادگری

1

سرنوشت  2میلیارد دالر کمکهای نقدی باید روشن شود

1

مقاله «مسئله ملی در پرتو تحوالت جهانی» که در ضمیمه کار  420چاپ شد ،دارای پارهای 2
اشتباهات تایپی است که به این وسیله اصالح میشود.
3

اخباری از ایران
-

تجمع اعتراضی کارگران پتروشیمی اراک و آبادان

-

تجمع اعتراضی کارگران در یزد

-

اجتماع اعتراضی کارگران در کاشان

-

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه حریر
4

اخبار کارگری جهان
-

آفریقای جنوبی اعتصاب کارگران حمل و نقل

-

اعتصاب کارگران در هند

-

افزایش بیکاری در استرالیا و آلمان

-

سن بازنشستگی زنان کارگر در اسرائیل  2سال افزایش یافت

-

استثمار نیروی کار ازران هند

-

اعتصاب بخش حمل و نقل شهری در ایتالیا

-

چند خبر کوتاه

کمونیست های هند میزبان اجالس فوروم اجتماعی جهان

4

اخباری از ایران

4

-

راهپیمایی و تجمع اعتراضی کارگران فرش گیالن

-

راهپیمایی کارگران لوله سازی

-

اجتماع اعتراضی کارگران پتروشیمی اراک

-

تجمع اعتراضی کارگران نساجی پارس

-

اعتصاب در ایران خودرو

-

اعتصاب کارگران کارخانه شاهد سنندج

-

تجمع اعتراضی کارکنان دانشگاه

-

تجمع اعتراضی صیادان

-

کارگران ظروف مقوایی در معرض اخراج

-

تجمع اعتراضی پرسنل بیمارستان بهشتی قم

-

نامه اعراضی

410

5

-

چند خبر کوتاه
5

کمک های مالی رسیده

پیام ابراز همدردی شرکت کنندگان در کنفرانس نهم سازمان فدائیان (اقلیت) به مردم 6
زحمتکش و ستمدیده بم و سراسر ایران
خالصهای از اطالعیهها و بیانیههای سازمان

6

تحریم انتخابات فرمایشی را با تعرض انقالبی برای سرنگونی رژیم توأم سازیم

7

411

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،422نیمه اول بهمن 1382

لینک به فایل
عنوان

صفحه

این فاجعه را ،طبقه کارگر هرگز از یاد نخواهد برد!

1

مبارزه طبقاتی و رهائی زنان ()35

1

اخباری از ایران

2

-

تجمع اعتراضی کارگران معدن

-

اعتصاب کارگران ابزار یراق

-

تجمع اعتراضی کارگران سامیکوصنعت

-

نامه اعتراضی کارگران و کارکنان پتروشیمی آبادان

-

صاحب کارخانه ،سالن تولید را تخریب کرد!

-

اخراج دسته جمعی کارگران بابکان

-

دستگاه تولید را ،مدیریت شبانه خارج کرد

-

تجمعات اعتراضی پرسنل بیمارستان

اخبار کارگری جهان
-

آمریکا :اعتصاب کارگران ادامه دارد

-

ادامه اعتصاب در ایتالیا

-

اعتصاب فلزکاران آلمان

-

اعتصاب کارگران در انگلستان

-

اعتصاب عمومی در جمهوری دومینیکن

3

4

در سالرزوی قیام و سیاهکل مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسالمی و برقراری حکومت 5
شورایی را تشدید کنیم
خالصهای از اطالعیهها و بیانیههای سازمان

5

کمک های مالی رسیده

5

آکسیون اعتراضی در استکهلم

6

اخباری از ایران

6

-

اعتصاب معلمان شیراز

-

ابراز همبستگی با کارگران ذوب مس خاتون آباد

ورشکستگی را جار میزنند

8

بازداشت سیمون ترینیدا ،انقالبی کلمبیایی در اکوادور!

8

412

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،423نیمه دوم بهمن 1382

لینک به فایل
عنوان

صفحه

درس بزرگ انقالب و قیام  22بهمن

1

وعدهها را متوقف کنید ،دستمزدها را افزایش دهید!

1

بزرگداشت سی و سومین سالگرد حماسه سیاهکل

1

معضالت معیشتی و سیاسی طبقه کارگر عراق

1

اخباری از ایران

2

-

تجمع اعتراضی کارگران شرکت الکتریک

-

اعتصاب کارگران ایران کنف

-

اعتراض کارگران و تجمع اعتراضی کشاورزان

-

اجتماع اعتراضی کارگران شهرداری

-

تجمع اعتراضی کارکنان بیمارستان

-

زورگویی و اخراج

-

تظاهرات مردم مریوان

-

نامه اعتراضی

-

تجمع اعتراضی چایکاران

3

شعر :رودخانه پویان

4

خالصهای از اطالعیهها و بیانیههای سازمان

5

اخباری از ایران

6

-

اعتراض دانشجویان مبارز

-

یک نمونه تبعیض جنسی

-

چند خبر کوتاه

کمک مالی رسیده

6

گرامی باد  19بهمن ،روز بنیان گذاری سازمان

6

مبارزه طبقاتی و رهائی زن ()36

8

413

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،424نیمه اول اسفند 1382

لینک به فایل
عنوان

صفحه

مقایسه نمایش انتخاباتی مجلس شورای اسالمی ششم و هفتم

1

مبارزه طبقاتی و رهائی زن ()37

1

وحشیگری رژیم در برابر تحریم فعال

1

اخباری از ایران

2

-

تجمع اعتراضی کارگران در اراک

-

تجمع اعتراضی کارگران میدان نفتی آزادگان

-

تجمع اعتراضی کارگران پاکریس

-

تجمع اعتراضی مردم بم

-

تجمع اعتراضی مردم نیشابور

-

تجمع اعتراضی مردم در اصفهان

-

تجمع اعتراضی فرهنگیان در برابر مجلس

-

نامه اعتراضی

3

با کمکهای مالی خود سازمان را یاری رسانید

3

جنبش نان و گل سرخ ،برگی از جنبش زنان کارگر آمریکا

4

اخباری از ایران

4

-

بیکاری  65کارگر

-

 25هزار پرستار بیکارند

-

چند خبر کوتاه

خجسته باد  8مارس ،روز جهانی زن

5

مصاحبه نشریه کار با تسلیمه نسرین

8

414

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،425نیمه دوم اسفند 1382

لینک به فایل
صفحه

عنوان

با تبریک سال نو و آرزوی پیروزی تودههای مردم ایران بهاران خجسته باد ،کار – نان – آزادی – 1
حکومت شورایی ،زنده باد سوسیالیسم
جاودان باد یاد جانباختگان فدائی

1

اعتراضات خیابانی مردم فریدونکنار ادامه دارد

1

اخباری از ایران

2

-

تجمع اعتراضی کارگران در لرستان

-

اجتماع اعتراضی کارگران مس خاتون آباد

-

نامه اعتراضی

-

اخراج کارگران در قزوین

-

بالتکلیفی کارگران چوب اسالم

-

دستمزد کارگران پرداخت نمیشود

-

نامه اعتراضی کارگران نساجی

-

مبارزه کارگران برای افزایش دستمزد ادامه دارد

-

تجمع اعتراضی بازنشستگان

-

اعتصاب کارکنان بیمارستان

-

اعتصاب و تحصن پرسنل بیمارستان فیروزگر

3

در هائیتی چه میگذرد؟

3

سال نو را به مردم زحمتکش و مبارز ایران تبریک میگوییم

4

برگزاری مراسم  8مارس در ایران و جهان

5

جاودان باد یاد کمون نخستین حکومت کارگری جهان

5

نشریه کار بیست و ششمین سال انتشار خود را با ایمان به پیروزی طبقه کارگر آغاز میکند 5
اقدامات سرکوبگرانه رژیم علیه زحمتکشان کردستان را محکوم میکنیم!

6

اخباری از ایران

6

-

تحصن کارکنان بیمارستان فیروز آبادی

-

چند خبر کوتاه
6

کمک مالی رسیده

415

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،426نیمه اول فروردین 1383

لینک به فایل
عنوان

صفحه

خاورمیانه ،معضل پیچیده جهان سرمایه داری

1

مبارزه برای افزایش دستمزدها ادامه خواهد یافت

1

مبارزه طبقاتی و رهائی زن ()38

1

کمک مالی رسیده

2

اخباری از ایران

3

-

کارگران لولهسازی ،جاده را بستند

-

تظاهرات کارگران در کاشان

-

اعتصاب صیادان انزلی

-

معلمان در تدارک اعتصابات سراسری دیگر

-

چند خبر کوتاه

شعر :بهار  /برتولت برشت

3

اخبار کارگری جهان

4

-

اعتراض جهانی به حضور نظامی در عراق

-

اعتصاب عمومی در ایتالیا

-

پناهجویان ،زنان ،بازماندگان جنگ ها و نسل کشی ها ،در آستانه اخراج از هلند
4

زنان فلسطینی گروگان خشونت نظامی

در شماره  425نشریه کار در صفحهبندی مقاله "در هائیتی چه میگذرد؟" جابجایی صورت 4
گرفته که بدین وسیله از خوانندگان نشریه پوزش میطلبیم...
مبارزه برای افزایش دستمزدها ادامه خواهد یافت

5

با کمک های مالی خود سازمان را یاری رسانید

5

فتوای دوباره در منع اعتصاب

6

حق اعتصاب و ایجاد تشکل های مستقل کارگری باید به رسمیت شناخته شود

6

با تشکر از تمام سازمانهای سیاسی ،رفقا و دوستانی که به مناسبت فرارسیدن سال جدید8 ،
برای سازمان ما کارت تبریک ارسال نمودهاند ،ما نیز متقابال سال جدید را تبریک می گوئیم...

416

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،427نیمه دوم فروردین 1383

لینک به فایل
عنوان

صفحه

کودکان خیابانی ،قربانیان نظم حاکم

1

کشتار در فلوجه

1

فستیوالی در ادامه کنفرانس برلین

1

اخباری از ایران

2

-

تجمع اعتراضی کارگران پاپیروس

-

تجمع اعتراضی کارگران

-

کارگران خواستار دستمزد و سایر مطالبات اند

-

بالتکلیفی کارگران کارخانه لرد

کمک مالی

2

مستحکم باد اتحاد بین المللی کارگران تمام کشورهای جهان

3

اخباری از ایران

6

-

تعویق پرداخت دستمزدها و بالتکلیفی کارگران

-

امتناع کارفرما از پرداخت دستمزد

-

کارگران اعزامی به کره

-

تجمع اعتراضی معلمان

تظاهرات صدها هزار نفر در اعتراض به سیاستهای اقتصادی در اروپا

6

گزارش سازمان بین المللی کار پیرامون اشتغال و دستمزد زنان

6

تظاهرات ضد سلطنتی در نپال

6

گرامی باد اول ماه مه روز اتحاد و همبستگی کارگران

6

اخباری از ایران

7

-

مشکالت تنفسی و بینائی زنان قالیباف

-

قراردادهای موقت به مراکز درمانی هم تعمیم یافت

-

اخراج کارگران شهرداری

-

سرمایهداری حاکم باز هم قربانی گرفت

-

آمار خودکشی افزایش یافت

-

چند خبر کوتاه
8

مبارزه طبقاتی و رهائی زنان ()39

417

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،428نیمه اول اردیبهشت 1383

لینک به فایل
عنوان

صفحه

زنده باد اول ماه مه ،در اهتزاز باد پرچم مبارزه مستقل کارگری!

1

افاضات آقای رئیس جمهور

1

مسئله فلسطین ،تروریسم دولتی اسرائیل و بنیادگرایی اسالمی

1

اخباری از ایران

2

-

تجمع اعتراضی کارگران فرودگاه

-

تجمع اعتراضی کارگران الکتریک رشت

-

تجمع اعتراضی کارگران کاشی گیالن

-

نامه اعتراضی کارگران معدن بافق

-

تعطیلی کارخانه و بالتکلیفی کارگران

-

شمهای از عواقب "نوسازی" صنایع نساجی

-

اعتصاب معلمان اسالمشهر

-

تجمع اعتراضی معلمان

3

فریاد اعتراض یک میلیون تظاهرکننده زن در واشنگتن" :ما به عقب برنمیگردیم"

3

تصحیح و پوزش

4

کمک مالی

4

اخباری از ایران

5

-

اعتصاب عمومی

-

اجتماع اعتراضی مردم در اصفهان

-

نامه اعتراضی کارگران شهرداری

-

اعتراضات دانشجویی

-

چند خبر کوتاه

اقدام جنایتکاراته رژیم جمهوری اسالمی و عمال آن را محکوم می کنیم!

5

سفرنامه عراق

6

خالصهای از اطالعیهها و بیانیههای سازمان

7

اخراج پناهندگان افغانی ،اقدامی ضد انسانی ست

7

418

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،429نیمه دوم اردیبهشت 1383

لینک به فایل
عنوان

صفحه

هراس مرتجعین از انقالب

1

اعتصاب سراسری معلمان و یک جمعبندی

1

مبارزه طبقاتی و رهائی زنان ()40

1

اخباری از ایران

2

-

تجمع اعتراضی کارگران شوفاژ البرز

-

اعتصاب و گروگان گیری در پاکریس سمنان

-

اعتصاب در ریسندگی فومنات

-

تجمع اعتراضی کارگران ریسندگی پروین

-

تجمع اعتراضی کارگران کشت و صنعت

-

اعتصاب در معدن سنگرود

-

تجمع اعتراضی کارگران سیانا

-

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه تخته سه الیی

-

اعتراض به اخراج

-

اعتراض کارگران الکتریک

-

اعتراضات کارگران و کارکنان بیمارستانها

-

تحصن بازنشستگان ذوب آهن

-

تجمع اعتراضی صیادان

-

اجتماعات اعتراضی در نیشابور

-

اجتماع چند باره مردم اصفهان

-

اجتماعات اعتراضی رانندگان

-

تجمع اعتراضی چایکاران

-

روند انحالل کارخانه ها و بیکار سازی ها ادامه دارد

-

ایلنا از قول دبیر اجرایی خانه کارگر کرمان

-

سوانح ناشی از کار

-

چند خبر کوتاه

3

4

6

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

6

جنایات امپریالیسم آمریکا در عراق

6

اخبار کارگری جهان

7

-

اعتصاب کارگران راه آهن در فرانسه

-

اعتصاب  3هفته ای کارگران کارخانجات در ایتالیا

-

آمار بیکاری در جهان به روایت ILO

-

اعتصاب فلزکاران ونزوئال و تصرف کارخانه
7

کمک مالی

419

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،430نیمه اول خرداد 1383

لینک به فایل
عنوان

صفحه

ارزیابی ستایش گران و منتقدین مجلس ششم و حقایقی که پوشیده ماند

1

اتحادیه اروپا ،اتحاد سرمایهداران علیه طبقه کارگر

1

اقدامات جنایتکارانه صهیونیست ها علیه مردم ستم کشیده فلسطین را محکوم می کنیم!

1

اخباری از ایران

2

-

اعتصاب و راهپیمایی کارگران کشت و صنعت مغان

-

تجمع اعتراضی کارگران در ادبیل

-

تجمع اعتراضی کارگران "کوراوغلی"

-

تجمع و راهپیمایی کارگران "پاک ریس"

ستون مباحثات:
-

5

بررسی مسئله ملی در پرتو انترناسیونالیسم پرولتری  /داود

خودکشی راه حل نیست ،نظام را باید برانداخت!

7

کمک مالی

7

اتحاد کارگری و پیروزی کارگران ایران خودرو

8

اخباری از ایران

9

-

تجمع اعتراضی کارگران معادن اسفندقه

-

تجمع اعتراضی در شرق آذر

-

تجمع اعتراضی کارگران اخراجی

-

نامه اعتراضی

-

اعتصاب رانندگان اتوبوس

-

اعتراضات و اعتصابات کارگران و کارکنان بیمارستان ها

-

بیکارسازی کارگران

-

اعتراضات دانشجویی

10

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

10

معلمان و تجربه یک "تصمیم تلخ"

11

پاسخ به سئواالت

12

420

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،431نیمه دوم خرداد 1383

لینک به فایل
عنوان

صفحه

مانورهای سیاسی و دیپلماتیک دولت آمریکا

1

یورش جدید سرمایهداران و ضرورت اعتراض یکپارچه کارگران

1

جنایتی به نام تجارت دختران

1

از اعتصابات و مطالبات معلمان حمایت کنیم!

1

اخباری از ایران

2

 اعتصاب غذا و تجمع اعتراضی کارگران آلومینیوم اراک اعتصاب کارگران راه آهن اعتراض در چینی ماهنشان اعتضاب کارگران سد و نیروگاه استوار میانه اعتراض در ماشین سازی اصفهان3

 اعتصاب در دشت مغان تجمع اعتراضی کارگران و کارکنان فروشگاه "قدس" تجمع اعتراضی کارگران شهرداری -تجمع بازنشستگان

4

اخبار کارگری جهان
 اعتصاب کارگران در نیویورک پیروزی نفتگران در نیجریه پیروزی نفتگران در کلمبیا نه به جنگ ،نه به سرکرده جنگطلبان! اعتصاب کارگران در آمریکا اعتصاب کارگران در کره جنوبیچه کسانی از گسترش اتحادیه ی اروپا سود میبرند؟

5

اخباری از ایران

7

 تجمع اعتراضی در هویزه نامه اعتراضی اخراج و بیکار سازی کارگران چند خبر کوتاهخالصهای از اطالعیهها و بیانیه های سازمان

8

رژیم جمهوری اسالمی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

8

نگاهی به جنایات چهلمین رئیس جمهور!

9

کمک های مالی

11

پاسخ به سئواالت

12

421

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،432نیمه اول تیر 1383

لینک به فایل
عنوان

صفحه

این پرونده ،قرار نیست مختومه اعالم شود

1

رادیکالیسم جنبش دانشجویی از  18تیر  1378تا به امروز

1

مبارزه طبقاتی و رهائی زنان ()41

1

اخباری از ایران

2

 اعتصاب در "ایران تافته" اجتماع اعتراضی کارگران قند دزفول اعتصاب کارگران خبازی اجتماع اعتراضی کارگران "کوراوغلی"3

 اجتماع اعتراضی کارگران وزارت تعاون اعتراض و مقاومت کارگران در برابر اخراج -اجتماع اعتراضی کارگران سیم و کابل باختر

4

اخبار کارگری جهان
 اعتصاب کارگران خدمات شهری اعتصاب فلزکاران در آمریکا اعتصاب کارگران و پرستاران در نیجریه اعتصاب نفتگران نروژ اعتصاب کارگران در ابوظبی اعتصاب کارگران حمل و نقل در هند اعتصاب معدنچیان در مالی اعتصاب کارگران چاپ در آفریقای جنوبی -ادامه اعتصاب کارگران در آمریکا

5

ستون مباحثات
 -نقدی بر ـمسئله ملی در پرتو تحوالت جهانی»  /علی فرمانده

7

اخباری از ایران
 دستمزدهای اختیاری اجتماع اعتراضی نمایندگان معلمان تجمع اعتراضی معلمان اجتماع اعتراضی مردم جهرم اخراج و بیکارسازی کارگران -چند خبر کوتاه

9

اخباری از ایران
 اعتصاب و تجمع اعتراضی پرستارانخالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

9

کمک های مالی

11

پاسخ به سئواالت

12

422

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،433نیمه دوم تیر 1383

لینک به فایل
عنوان

صفحه

دمکراسی پارلمانی قول میدهند ،حکومت نظامی برقرار میکنند

1

دستگیری فعاالن جنبش معلمان ،اقدام سرکوبگرانه جدید رژیم

1

اهمیت دفاع و حمایت از کارگران احضار شده به دادگاه سقز  /اصالن جوادزاده

1

اخباری از ایران

2

 اعتصاب کارگران ایران خودرو3

 اعتصاب در نیروگاه اتمی بوشهر طومار اعتراضی نامه اعتراضی کارگران "سلکباف یزد" طومار اعتراضی خبازانرژیم جمهوری اسالمی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

3

کمک مالی

3

اخبار کارگری جهان

4

 اعتصاب کارگران هتل در آمریکا اعتصاب کارگران در کره جنوبی اعتصاب کارگران مترو در لندن اعتصاب کارگران حمل و نقل در ایتالیا اعتصاب عمومی در بنگالدش اعتصاب کارگران در آلمان6

اخباری از ایران
 اجتماع اعتراضی در برابر سازمان آب اعتراض کارگران "یارانگستر" طومار اعتراضی تجمع اعتراضی رانندگان اعتراض معلمان اخراج و بیکار سازی کارگران -چند خبر کوتاه

مصاحبه با میریان داکمونوویچ یکی از فعالین زنان یوگسالو" :اروپای فعلی ،اروپای زنان نیست" 7
ستم و تبعیض بر پایه جنسیت ملغا باید گردد

8

"یانکی به خانه ات برگرد"

9

پاسخ به سئواالت

12

423

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،434نیمه اول مرداد 1383

لینک به فایل
عنوان

صفحه

کابوسی که ضد انقالب را آرام نمی گذارد

1

نیکاراگوآ :بیست و پنج سال پس از انقالب ،هنوز امیدی هست

1

زنان ،نخستین قربانیان موج جدید سرکوب!

1

اخباری از ایران

2

 اجتماع اعتراضی کارگران بارسلون تجمع اعتراضی نساجان یزد تجمع اعتراضی کارگران دخانیات اجتماع اعتراضی کارگران چینی سازی3

 تجمع اعتراضی کارگران ایران خوردو اعتراض کارگران در کردستان اجتماع اعتراضی کارگران در قزوین طومار اعتراضی -اجتماع اعتراضی معلمان حق التدریسی

4

اخبار کارگری جهان
 موج اعتصابات کارگری در کره جنوبی اعتصاب عمومی در پرو اعتصاب معدنچیان در پاکستان اعتصاب کارگران در هند -اعتصاب معدنجیان در جمهوری صرب

5

 آلمان :ادامه اعتصاب کارگرانکمک مالی

5

اخباری از ایران

5

 تجمع اعتراضی پرستاران اخراج ها و بیکار سازی ها ادامه دارد چند خبر کوتاه اعالم موجودیتآغاز و پایان یک اعتصاب غذا

6

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

7

424

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،435نیمه دوم مرداد 1383

لینک به فایل
عنوان

صفحه

نجات غریقی در کار نیست!

1

یک ربع قرن رکود و سیر قهقرائی

1

باز هم در باره ی معلمان و تدارک اعتصاب سراسری

1

تا جمهوری اسالمی هست ،آزادی نشر و مطبوعات نخواهد بود!

1

اخباری از ایران

2

 تجمع اعتراضی کارگران صندوق نسوز خرم اجتماع اعتراضی کارگران کاشان تجمع اعتراضی تجمع اعتراضی کارگران زن نامه اعتراضی3

 اخراج ها و بیکارسازی کارگران ادامه دارد -چند خبر کوتاه

4

اخبار کارگری جهان
 اعتصاب کارگران کوکاکوال پایان اعتصاب معدنچیان در مکزیک اعتصاب در معادن الماس بوشوقا اعتصاب  2روزه کارگران در انگلستان اعتصاب کارگران در آمریکا اعتراضات کارگران در برزیلاروپا :تهاجم به طبقه کارگر

5

کمک های مالی

7

پاسخ به سئواالت

8

425

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،436نیمه اول شهریور 1383

لینک به فایل
عنوان

صفحه

شکست سیاسی امپریالیسم آمریکا ،بزرگ تر از شکست نظامی ست

1

تظاهرات  500هزار نفره در نیویورک علیه دولت آمریکا

1

اخباری از ایران

2

 تجمع اعتراضی کارگران نساجی اجتماع اعتراضی کارگران خراسان اعتصاب و تجمع کارگران راه آهن اجتماع اعتراضی کارگران پتروشیمی3

 تحمیل قراردادهای موقت سرمایهداران دستمزدهای کارگران را نمیپردازند بدهی شهرداری به تامین اجتماعی و سرگردانی کارگرانکشتار زندانیان سیاسی سال 1367

3

اخبار کارگری جهان

4

 آمریکا :اعتصاب کارگران خدمات شهری اعتصاب کارگران در هند اعتصاب نفتگران در سریالنکا اعتصاب کارگران فولکس در مکزیک اعتصاب دهقانان بیزمین در بولیوی اعتصاب کارگران در نیکاراگوئه آلمان5

اخباری از ایران
 اعتراض مردم گناوه مرگ کارگران در حین کار اخراج ها و بیکارسازی ها ادامه دارد چند خبر کوتاهخالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سارمان

6

اعدام یک دختر  16ساله

6

جمهوری اسالمی را باید با اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه سرنگون کرد

6

کمک مالی

7

پاسخ به سئواالت

8

426

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،437نیمه دوم شهریور 1383

لینک به فایل
عنوان

صفحه

این سانحه ناشی از کار نیست ،قتل عمد است!

1

"هارتز  )Hartz IV( "4و معضل بیکاری در کشور آلمان  /افسانه پویش

1

آلبرت سهرابیان درگذشت

1

اخباری از ایران

2

 تجمع اعتراضی کارگران در کاشان تحصن کارگران شوفاژ البرز کارگران جاده را مسدود کردند اعتراض مجدد کارگران ریسندگی فومنات3

 تجمع اعتراضی کارگران در بندر عباس اعتصاب و تجمع کارگران در همدان اعتراض کارگران "سازمایه" -تجمع اعتراضی کارگران شهرداری

4

اخبار کارگری جهان
 اعتصاب کارگران در پرو اعتصاب کارگران بنادر در نیوزیلند مبارزات معدنچیان در افریقای جنوبی اعتصاب کارگران خطوط هوائی در ایتالیاکمک مالی

4

اخباری از ایران

5

 اعتراض به اخراج اعتراض جوانان گتوند تداوم اخراج و بیکار سازی کارگران7

 -چند خبر کوتاه

8

ادامه اعتراضات در آلمان به برنامه ارتجاعی هارتز 4

427

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،438نیمه اول مهر 1383

لینک به فایل
عنوان

صفحه

«آسیبهای اجتماعی» ،مجرم اصلی کیست؟

1

سال تحصیلی جدید و تشدید مبارزه علیه رژیم جمهوری اسالمی

1

مبارزه طبقاتی و رهائی زنان ()42

1

اخباری از ایران

2

 تجمع اعتراضی کارگران مرغداری اعتراض چند باره کارگران کاشان نامه اعتراضی اجتماع اعتراضی معلمان -تجمع اعتراضی کارکنان بیمارستان بوعلی سینا

3

 تجمع اعتراضی دانشجویان تجمع اعتراضی اهالی یک روستا سوانح ناشی از کار اخراج و بیکار سازی کارگران ادامه دارد4

اخبار کارگری جهان
 آفریقای جنوبی :بزرگترین اعتصاب عمومی اعتصاب کارگران در آمریکا اعتصاب کارگران در کنیا اعتصاب کارگران در کره جنوبی اعتصاب کارگران در مکزیک اعتراضات وسیع علیه حمله به دستاوردهای کارگران در هلندخالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

4

اخباری از ایران

6

 چند خبر کوتاهکمک مالی

7

پاسخ به سئواالت

8

428

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،439نیمه دوم مهر 1383

لینک به فایل
عنوان

صفحه

شکست تاکتیک های طبقه حاکم و رادیکالتر شدن جنبش

1

بازی با مرگ

1

نگاهی به وضعیت اوروگوئه در آستانه انتخابات آینده

1

اخباری از ایران

2

 اجتماع اعتراضی کارگران "زرجینبافت" اعتراض کارگران شهرداری تجمع کارگران نساجی کردستان تجمع اعتراضی کارگران شاهو اعتصاب در پاکریس3

 اعتراض کارگران "فن ژنراتور" اجتماع اعتراضی کارکنان بیمارستان نامه اعتراضی سرمایه ،باز هم قربانی گرفتکمک مالی

3

اخبار کارگری جهان

4

 اعتصاب کارگران هتل در آمریکا اعتصاب کارگران چایکار در هند اعتصاب کارگران در انگلستان اعتصابات کارگران در آفریقای جنوبی اعتصاب سراسری  4روزه در نیجریهتظاهرات  300هزار نفره در هلند علیه سیاست های اقتصادی

4

اخباری از ایران

5

 اخراج و بیکارسازی کارگران اعتراضات معلمان اعتراضات دانشجوییدوشنبه ها در آلمان

5

وضعیت زنان عراقی پس از حمله نظامی امپریالیست ها

6

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

7

هشتاد و هفتمین سالگرد انقالب سوسیالیستی اکتبر گرامی باد!

8

429

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،440نیمه اول آبان 1383

لینک به فایل
عنوان

صفحه

کارگران و اشتهای سیری ناپذیر سرمایه داران

1

پی آمدهای اقتصادی و سیاسی افزایش درآمد نفت

1

استحاله شوراهای اسالمی کار و توهم زدائی ILO

1

اخباری از ایران

2

 تجمع اعتراضی کارگران نساجی کارگران از خروج دستگاههای تولید جلوگیری کردند اعتراض کارگران "باف ایران" کارگران بخشی از مطالبات خود را گرفتند3

 تحصن کارکنان اتوبوس رانی -نامه اعتراضی

4

اخبار کارگری جهان
 اعتصاب بزرگ کارگران بوخوم اعتصاب کارگران در بلژیک موج اعتصاب در میان بافندگان چین موج اعتصاب در روسیه اعتصاب کارگران بافنده در بنگالدشخاطرات فرانک از کار در کارخانه ی فولکس واگن

5

اخباری از ایران

5

 اخراج و بیکار سازی کارگران ادامه دارد سوانح ناشی از کار چند خبر کوتاهکمک مالی

6

مصاحبه با نسترن ،یک معلم مبارز :پیکارهای آموزگاران ،رنجهای دانشآموزان

8

اخبار کارگری جهان

11

 اعتصاب کارگران در جمهوری بنین اعتصاب عمومی در کلمبیاسومین فوروم اجتماعی اروپا چالش ها و پارادوکس ها

430
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،441نیمه دوم آبان 1383

لینک به فایل
عنوان

صفحه

پیروزی مجدد جورج بوش ،دالئل و عواقب آن

1

در برابر تعرض سرمایه ،راهی جز اتحاد ،مبارزه و همبستگی کارگری وجود ندارد

1

فلسطین پس از یاسر عرفات

1

اخباری از ایران

2

 اعتصاب در کارخانه ذوب روی قشم اجتماع اعتراضی کارگران "آذرخش" اعتراض کارگران "بهمن پالستیک"3

 اعتصاب کارگران در یزد اعتراض و اعتصاب غذا در نساجی کردستان اعتصاب در "اسپارت ماشین تول" -تجمع اعتراضی کارگران چینی سازی

4

اخبار کارگری جهان
 اعتصاب کارکنان دولت در انگلیس اعتصاب کارگران حمل و نقل در بنگالدش اعتصاب  6هزار کارگر در فیلیپین اعتصاب معدنچیان شیلی پایان اعتصاب کارگران خدمات در آمریکا اعتصاب کارگران در جمهوری بنین اعتصاب کارگران فیات در ایتالیا اعتصاب کارگران گویانا -اعتصاب کارگران در فنالند

5

اخباری از ایران
 راهپیمائی اعتراضی کارگران کشت و صنعت اعتراض کارگران اخراجی اجتماع اعتراضی کارگران کاشان تجمع اعتراضی بیکاران تجمع اعتراضی کارکنان دانشگاه تجمع اعتراضی مردم قائم شهر تجمع اعتراض در شهرکرد نامه اعتراضی سودپرستی سرمایهداران باز هم از میان کارگران قربانی گرفت -کارفرمایان دستمزد کارگران را نمیپردازند

6

 اخراج و بیکاریسازی کارگران ادامه دارد -چند خبر کوتاه

431

کمک مالی

6

اخبار کارگری جهان

7

 اعتصاب کارکنان دولت در انگلستان فولکس واگن7

رواج  50ساعت کار هفتگی در کشورهای صنعتی
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،442نیمه اول آذر 1383

لینک به فایل
عنوان

صفحه

عراق ،معضل الینحل امپریالیسم آمریکا

1

پیرامون پیام تبریک حزب دمکرات به نماینده ی ارتجاع امپریالیستی

1

مبارزه طبقاتی و رهائی زنان ()43

1

اخباری از ایران

2

 تجمع و راهپیمائی اعتراضی کارگران اجتماع اعتراضی کارگران اعتصاب در ذغال سنگ البرز اعتصاب کارگران شهرداری3

 اعتراض کارگران ریسندگی "ترمه" اجتماع اعتراضی کارگران خوزستان اجتماع اعتراضی کارگران در گیالن اجتماع اعتراضی کارگران "الیاف" تجمع و راهپیمائی اعتراضی کارگران چیتسازیکمک مالی

4

بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت  16آذر ،روز دانشجو

5

اخباری از ایران

6

 تحصن اعتراضی پرستاران تحصن کارگران "سیمین نو" نامه اعتراضی اخراج و بیکارسازی کارگران سوانح ناشی از کار7

 -چند خبر کوتاه

433

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،443نیمه دوم آذر 1383

لینک به فایل
عنوان

صفحه

رفراندوم ،موجی که به سرعت فروخواهد نشست!

1

روز دانشجو و وضعیت کنونی جنبش دانشجویی ایران

1

نیکاراگوئه 25 :سال پس از انقالب

1

اخباری از ایران

2

 تجمع اعتراضی تجمعات اعتراضی کارگران "آونگان" تجمع اعتراضی کارگران روغن نباتی "نرگس شیراز" تجمع کارگران "کابل تک" اجتماع اعتراضی کارگران آبادان3

 اعتراض کارگران "ایران ترمه" اعتصاب کارگران شاهد نامه اعتراضی -اخراج و بیکار سازی کارگران ادامه دارد

4

اخبار کارگری جهان
 اعتصاب کارگران در آرژانتین اعتصابات کارگران در سوئیس اعتصابات عمومی در ایتالیا اعتصابات کارگران در آمریکا اعتصابات باراندازان در هائیتی اعتصابات کارگران راه آهن در نروژ اعتصابات کارگران در کره جنوبیکمک مالی

4

اخباری از ایران

5

 سوانح ناشی از کار چند خبر کوتاه6

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

434

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،444نیمه اول دی 1383

لینک به فایل
عنوان

صفحه

تکاپو و ترفند برای نهمین دورهی ریاست جمهوری اسالمی

1

فقر مطلق و آمارهای ضد و نقیض رژیم

1

ایران خودرو؛ الگو و اشتهار

1

اخباری از ایران

2

 اعتصاب کارگران صندوق نسوز خرم اعتصاب  25روزه در "نخ طالی خمین" اعتصاب در ماشینسازی اراک اعتصاب کارگران نساجی کردستان راهپیمائی اعتراضی کارگران پارس ایران3

 اعتراض کارگران مترو تجمع اعتراضی کارگران آوانگان اعتراض کارگران "کشباف صفا" تحمیل قرارداد موقت در نیروگاه اتمی بوشهر -اخراج و بیکارسازی کارگران

4

اخبار کارگری جهان
 موج اعتصابات کارگری در دانمارک اعتصابات کارگران در انگلستان اعتصابات در آمریکا پایان اعتصابات کارگران در پورتوریکو گزارش سازمان بینالمللی کار از فقر و بیکاری در جهان -بیکاری در عراق

5

اخباری از ایران
 دستمزد کارگران را نمیپردازند سوانح ناشی از کار چند خبر کوتاهخالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

5

محکومیت رژیم در مجامع بین المللی

7

کمک مالی

7

435

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،445نیمه دوم دی 1383

لینک به فایل
عنوان

صفحه

مرحله کنونی جنبش توده ای و چشم انداز رونق و اعتالء مجدد آن

1

پیشرفت "دمکراسی" و انتخابات سرنیزه ای در عراق

1

فاجعه طبیعی بود ،اما مرگ دهها هزار انسان نه!

1

اخباری از ایران

2

 اعتصاب کارگران "کنف کار" تجمع اعتراضی کیوسکداران اجتماع اعتراضی اهالی مشهد مرغاب مردم کمال شهر خیابان را بستند اجتماع اعتراض کارگران شهرداری یزد3

 نامه اعتراضیدستمزد کارگران را نمیپردازند -اخراج و بیکارسازی کارگران

4

اخبار کارگری جهان
 اعتصاب عمومی در سیرالئون اعتصابات کارگران در آمریکامجلس ارتجاع و قیمت گذاری زنان

4

اخباری از ایران

5

 چند خبر کوتاهکمک مالی

6

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

7

اعتصاب کارگران نساجی کردستان بعد از  16روز با موفقیت پایان یافت

8

436

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،446نیمه اول بهمن 1383

لینک به فایل
عنوان

صفحه

آزادی دروغ ،دروغ آزادی!

1

کارنامه  8ساله خاتمی و گزافه گوئی های او در مورد توسعه

1

امپریالیسم فرانسه در ساحل عاج چه می کند؟

1

گرامی باد یاد و خاطره تمامی کارگران جان باخته

2

اخباری از ایران

2

 تجمع اعتراضی کارگران "صندوق نسوز خرم" اعتصاب کارگران "پارس مینو" تجمع اعتراضی کارگران شرکت :سیانا"3

 اعتراض کارگران مخازن آب تجمع اعتراضی کارگران "مینو خرم دره" اجتماع اعتراضی کارگران برج میالد اجتماع اعتراضی کارگران صنایع پوشش 4000 -کارگر نفت با دستمزدهای  70هزار تومانی

5

اخبار کارگری جهان
 اعتصاب معلمان در گینه اعتصاب کارگران خطوط اتوبوسرانی اعتصاب کارگران راه آهن ایتالیا اعتصابات کارگران در آمریکا اعتصابات و تظاهرات در بولیوی اعتصابات غذای کارگران در روسیه -اعتصابات کارگران نستله در افریقای جنوبی

5

اخباری از ایران
 اخراج و بیکار سازی کارگران اخراج  100کارگر کشت و صنعت زنان کارگر 12 ،ساعت کار روزانه و  20هزار تومان دستمزد ماهانه دستمزد کارگران را نمیپردازند خانه کارگر و انجمن های صنفی اعتراض فرهنگیان دزفول حوادث ناشی از کار چند خبر کوتاهاعالم موجودیت کمیته کارگری کارخانه قند میاندوآب

5

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

6

کمک مالی

7

437

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،447نیمه دوم بهمن 1383

لینک به فایل
عنوان

صفحه

انتخابات قالبی و ضددمکراتیک و تعمیق بحران در عراق

1

بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت سالگرد قیام و سیاهکل:

1

راه نجات دیگری ،جز یک انقالب نیست
فشار سیاسی – تبلیغاتی دولت آمریکا بر جمهوری اسالمی

1

هنوز هیچیک از مطالبات پرستاران و معلمان برآورده نشده است

1

اخباری از ایران

2

 تجمع اعتراضی کارگران ایران کنف تجمع کارگران معدن اعتصاب و اجتماع اعتراضی کارگران کاشی حافظ راهپیمائی اعتراضی کارگران "نساجی پارس ایران"4

اخبار کارگری جهان
 اعتصاب کارگران در اسکاتلند اعتصابات کارگران فیات در ایتالیا اعتصابات کارگران در قطر اعتصابات معلمان نیکاراگوئه افزایش ساعات کار کارگران زیمنس اعتصابات کارگران فورد در آمریکاکمک مالی

4

اخباری از ایران

5

 اعتصاب کارگران کفش گام تجمع اعتراضی کارگران قطعات فوالدی کرج تجمع اعتراضی کارکنان فنی هواپیما اعتصاب معلمان همدان بیکارسازی و اخراج کارگران ادامه دارد چند خبر کوتاهنامه کارگران نساجی کردستان به اتحادیه های کارگری

5

نامه سرگشاده گروهی از کارگران شرکت واحد

5

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

6

438

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،448نیمه اول اسفند 1383

لینک به فایل
عنوان

صفحه

مهم ترین مسائل مورد اختالف الینحل ماند

1

مبارزه طبقاتی و رهائی زنان ()43

1

بزرگداشت حماسه سیاهکل در آلمان ،کانادا ،سوئد و هلند

1

اخباری از ایران

2

 اعتراض کارگران شرکت "اکسیژن بالن" اجتماع اعتراضی کارگران کفش گام اجتماع اعتراضی کارگران تخته سه الئی کارگران جاده را مسدود کردندپیروز باد مبارزه زنان برای برانداختن تبعیض ،نابرابری و ستم جنسی

3

اخبار کارگری جهان

4

 اعتصابات کارگران در کلکته اعتصابات کارگران در بورکینا فاسو "بوش ،تروریست بینالمللی"4

اخباری از ایران
 اعتراض پرستاران تجمع اعتراضی معلمان اجتماع اعتراضی در زرند تظاهرات اعتراضی مردم مهاباد -آجر و آهک و گوسفند به جای دستمزد

5

 دستمزد کارگران را نمیپردازند اخراج و بیکارسازی کارگران رفسنجانی و کارگران حوادث ناشی از کار چند خبر کوتاهطومار برای آزادی تشکل های کارگری

5

تظاهرات  15000نفر در شهر ماینز آلمان ،علیه سیاست های حکومت آمریکا

6

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

7

ستم و تبعیض برپایه جنسیت ملغا باید گردد

7

کمک مالی

7

439

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،449نیمه دوم اسفند 1383

لینک به فایل
عنوان

صفحه

آیا امپریالیسم در تدارک برپائی عراق دیگریست؟

1

ضرورت و اهمیت افزایش دستمزدها

1

چرا بیش از یک میلیون کارگر و زحمتکش به خیابانها آمدند؟

1

اخباری از ایران

2

 تجمع اعتراضی کارگران شرکت "رجاء" اجتماع اعتراضی کارگران "مرجان کار" اعتراض کارگران ایران خودرو اعتراض کارگران بازنشسته نفت3

 اجتماع اعتراضی کارگران سازمان چای تجمع اعتراضی کارگران "کنف کار" تجمع اعتراضی کارگران کارخانه قند تجمع کارگران آدنیس -تجمع اعتراضی کارگران یخچال سازی

4

اخبار کارگری جهان
 اعتصابات کارگری در آفریقای جنوبی اعتصابات کارگران در آمریکا اعتصابات کارگران در فنالند اعتصاب فلزکاران کانادا -اعتصاب کارگران فیات در ایتالیا

5

اخباری از ایران
 اجتماع اعتراضی کارگران میرال اجتماع اعتراضی کارگران سامیکو صنعت نامه اعتراضی زندان ،شالق و جریمه ،پاسخ رژیم به کارگران اجتماعات اعتراضی معلمان اخراج و بیکارسازی کارگران حوادث ناشی از کار چند خبر کوتاهنامه کارگران ایران خودرو

5

بیانیه هیئت مؤسسان سندیکاها

5

کارگران ،تنها گورکن سرمایه

6

بهاران خجسته باد

7

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

9

مبارزه طبقاتی و رهائی زنان ()44

10

440

بیست و شش سال از انتشار مستمر نشریه کار گذشت

11

کمک مالی

11

با من از مرگ سخن مگو ،من زندهام ،گرامی باد  25اسفند سالروز جانباختگان فدائی

12

گرامی باد یاد کمون پاریس نخستین حکومت کارگری جهان

12

441

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،450نیمه اول فروردین 1384

لینک به فایل
عنوان

صفحه

چشم اندازی نوین برای مبارزه ای رادیکال تر

1

بودجه سال  1384و نتایج آن

1

مبارزه طبقاتی و رهائی زنان ()45

1

ونزوئال و برزیل ،دو تجربه در آمریکای التین

1

اخباری از ایران

2

 تجمع اعتراضی کارگران سامیکو صنعت راهپیمائی اعتراضی کارگران نساجی اجتماع اعتراضی کارگران لولهسازی اعتصاب کارکنان بیمارستان تجمع اعتراضی در جیرفت اعتراض در شرکت واحد نامه اعتراضی3

 دستمزد کارگران را نمیدهند اخراج و بیکارسازی کارگران -حوادث ناشی از کار

4

اخبار کارگری جهان
 اعتصابات معدنچیان آفریقای جنوبی اعتصابات کارگران در نیجریه اعتصاب نفتگران عراق اعتصاب کارگران در بلژیک اعتراض کارگران در اروپا اعتصاب عمومی در پاکستان -تظاهرات ضد جنگ در جهان

5

اخباری از ایران
 چند خبر کوتاهدستمزد کارگران همچنان زیر خط فقر باقی ماند

5

ایران خودرو و یک پیروزی دیگر

7

کمک مالی

7

442

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،451نیمه دوم فروردین 1384

لینک به فایل
عنوان

صفحه

تشتت درونی جناح های رژیم در آستانه انتخابات فرمایشی

1

چپ رادیکال و سوسیالیستی و "کمیته پی گیری ایجاد تشکل های آزاد کارگری در ایران"

1

تجلیل بورژوازی جهانی از ارتجاع و خرافات

1

اخباری از ایران

2

 تجمع اعتراضی کارگران نیروگاه اتمی بوشهر راهپیمائی کارگران سامیکو صنعت تجمع اعتراضی کارگران گوشت اجتماع اعتراضی کارگران اخراجی تجمع اعتراضی کارگران شهرداری اعتراض رانندگان3

 اجتماع اعتراضی کارگران بازنشسته توقف و تعطیل کارخانه ها اخراج و بیکار سازی کارگران دستمزدهای  50هزار تومانی -سوانح ناشی از کار

4

اخبار کارگری
 اعتصابات معدنچیان آفریقای جنوبی اعتصابات کارگران در جمهوری چک اعتصاب کارگران در بنگالدش اعتصاب کارگران در آمریکارامسفلد برای ابالغ دستورات جدید آمریکا ،وارد بغداد شد

4

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

7

مبارزه طبقاتی و رهائی زنان ()46

8

443

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،452نیمه اول اردیبهشت 1384

لینک به فایل
عنوان

صفحه

اول ماه مه روز کارگر است ،کارگر! به پیش!

1

"انتخابات" و "تحوالت بنیادی" به شیوه جمهوری خواهان

1

مبارزه طبقاتی و رهائی زنان ()47

1

اخباری از ایران

2

 تجمع اعتراضی کارگران "بافیران" اجتماع اعتراضی کارگران پتروشیمی تجمع اعتراضی کارگران کشت و صنعت تجمع اعتراضی کارگران "سالمین" اعتصاب در پارسیلون تجمع اعتراضی کارگران یخچالسازی اعتراض به اخراج اجتماع اعتراضی کارگران شهرداری تجمع کارگران شهرداری اجتماع اعتراضی پرسنل بیمارستان3

 بیانیه اعتراضی نامه اعتراضی اجتماعات اعتراضی معلمان -اخراج و بیکارسازی کارگران

در اول ماه مه فریاد می زنیم :زنده باد همبستگی جهانی کارگران زنده باد سوسیالیسم کار 3
– نان – آزادی – حکومت شورائی
4

اخبار کارگری جهان
 توقف قطارها در اسکاتلند اعتصابات باراندازان فنالند اعتصاب معدنچیان در نیوزیلند اعتصاب کارگران در آمریکا اعتصاب کارگران در انگلستان اعتصاب کارگران مخابرات در جمهوری بلیز -اعتصاب کارگران پست در رومانی

5

اخباری از ایران
 دستمزد کارگران را نمیدهند حوادث ناشی از کار چند خبر کوتاهکمک مالی

5

سرود همبستگی

5

مردی میگذرد  /سزار ولیه خو  /برگردان از :علی اصغر فرداد

6

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

7
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،453نیمه دوم اردیبهشت 1384

لینک به فایل
عنوان

صفحه

انتخابات فرمایشی ،ورشکستگی سیاسی رژیم را عریان تر می کند

1

اول ماه مه؛ تثبیت حضور پر قدرت کارگران

1

تو دهنی به رفسنجانی و شلیک بر شقیقه خانه کارگر

1

گزارشی از مراسم اول ماه مه در چند کشور جهان

2

اخباری از ایران

2

 اجتماع اعتراضی کارگران کارخانه "کاشی" بافق تجمع اعتراضی کارگران بهمن پالستیک تجمع اعتراضی کارگران ریسندگی و بافندگی اعتراض به اخراج تحصن کارگران کارخانه "شاهو" اجتماع اعتراضی کارگران شهرداری سوسنگرد3

 دستمزد کارگران زن در نیشابور اعتصاب کارگران سد گاوشان اعتصاب کارگران شرکت سد سیمره -اجتماعات اعتراضی معلمان و کارمندان

4

اخبار کارگری جهان
 -مراسم اول ماه مه در جهان

5

اخباری از ایران
 تجمع اعتراضی پرستاران تجمع اعتراضی کارگران فروشگاه قدس حوادث ناشی از کار چند خبر کوتاهکمک مالی

5

اول ماه مه در ایران خودرو رسما تعطیل اعالم شد

5

اعالم موجودیت "کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری"

6

باال رفتن قیمت نفت ،نرخ تورم و خیمه شب بازی حکومت

7

قانون اساسی اتحادیه اروپا :ارتجاعی و در خدمت نظام سرمایهداری

8

مبارزه طبقاتی و رهائی زنان ()48

9

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

11

کودکان کار

12
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،454نیمه اول خرداد 1384

لینک به فایل
عنوان

صفحه

«انتخابات» ریاست جمهوری و عمیق تر شدن بحران درونی حکومت

1

جنبش کارگری با گامهای استوار پیش می رود و نقش خود را در عمل نشان می دهد

1

کاندیداتوری رفسنجانی :امید حکومت اسالمی به آینده یا بنبست

1

اخباری از ایران

2

 اعتصاب رادیاتسازی اعتراض کارگران شهرداری تجمع اعتراضی خانواده کارگران ماشینسازی تجمع اعتراضی کارگران پروفیل پارس -اجتماع اعتراضی کارگران شرکت تور ماهیگیری

3

 تجمع اعتراضی کارگران آذربنیاد اعتراض کارگران شرکت آب و فاضالب اعتراض کارگران ناز نخ اعتراض کارگران در بهشهر تجمع اعتراضی مردم دزفولخالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

3

اخبار کارگری جهان

4

 اعتصاب کارگران کاغذساز در فنالند اعتصاب کارگران در آمریکا"آمریکا پوشالیست ،ویتنام گواهیست"

4

اخباری از ایران

5

 خوان سوماویا در تهران اجتماع اعتراضی کارگران "پرمیت" تجمع اعتراضی کارگران استان گلستان اجتماع اعتراضی کارگران بیمارستان اجتماع اعتراضی کارکنان دانشگاه فردوسی اجتماع اعتراضی معلمان اعتراضات دانشجوئی اخراج و بیکارسازی کارگران دستمزد کارگران را نمیدهند سوانح ناشی از کارکمک مالی

5

اخباری از ایران

6

 چند خبر کوتاه6

اعالم موجودیت "اتحاد کمیته های کارگری"

446

نامه سرگشاده کارگران ایران خودرو

6

مبارزه طبقاتی و رهائی زنان ()49

7

تحریم انتخابات ،اعالن جنگ به حکومت است مبارزه برای سرنگونی آن را تشدید کنیم

9
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،455نیمه دوم خرداد 1384

لینک به فایل
عنوان

صفحه

"نه" فرانسه ،اروپا را نجات داد

1

تحریم انتخابات و تشدید مبارزه برای برچیدن بساط جمهوری اسالمی

1

طبقه کارگر ایران اقدام بی شرمانه آی ال او را شدیدا محکوم می کند

1

اخباری از ایران

2

 اجتماع اعتراضی کارگران کارخانه عاج تجمع اعتراضی کارگران ذوب رکورد کارگران جاده را بستند اعتراض بازنشستگان شرکت نفت اعتراض کارگران شرکت خرمدره کارگران معدن جاده را بستند -کارگران "بهمن پالستیک" برای چندمین بار جاده را بستند

3

 اعتراض کارکنان دانشگاه تجمع اعتراضی معلمان در کاشان اعتراض کارگران توزیع آب در آبادانانفجار بمب در اهواز و تهران

3

اخبار کارگری جهان

4

 اعتصاب کارگران مخابرات در پاکستان اعتصاب کارگران در آمریکا اعتصاب در هلند اعتصاب کارگران مترو در آفریقای جنوبی اعتصاب کارگران در ویتنامکمک مالی

4

اخباری از ایران

5

 اجتماع اعتراضی ساکنین "رشید آباد" اجتماع اعتراضی اعضای تعاونی مسکن شرکت آب اعتراض کارگران کوره آجرپزی اعتراض ماهیگیران اجتماع اعتراضی معلمان در تهران تجمع اعتراضی پرستاران تجمع اعتراضی بازنشستگان ذوب آهن اعتراضات دانشجوئی نامه اعتراضی دستمزد کارگران را نمیدهند -بیکارسازی و اخراج کارگران

448

 سوانح ناشی از کار چند خبر کوتاه اعتراض کارگران ایران خودرو به حضور خانه کارگریها در اجالس سازمان بین المللی 6کار
 اعتراض کمیته پیگیری ایجاد تشکل های آزاد کارگری "یا مرگ یا سندیکا"خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

6

ستون مباحثات:

7

 مسأله ملی ،ضرورت یا مذهب  /بارانجهان دیگری ممکن است ،تالش ما سازنده آن است

10

تظاهرات هزاران تن مقابل دانشگاه تهران در اعتراض به نقض حقوق زنان در قانون اساسی
جمهوری اسالمی
سایه ی ولی فقیه باالی سر «جبهه دموکراسی و حقوق بشر»

11

دو سال پس از سرکوب خونین ،جنبش تودهای برای ملیسازی نفت و گاز بولیوی از سر گرفته 12
شد
16

مبارزه طبقاتی و رهائی زنان ()50
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،456نیمه اول تیر 1384

لینک به فایل
عنوان

صفحه

"انتخابات" رئیس جمهوری اسالمی ،نتیجه و چشم انداز

1

عراق ،دروازه "خاورمیانه بزرگ"

1

مبارزه طبقاتی و رهائی زنان (( )51تونی کلیف)

1

اخباری از ایران

2

-

اعتراض کارگران "فرش اکباتان"

-

اعتصاب کارگران مس باهنر (سرچشمه)

-

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری

-

اجتماع کارگران "پارسیلون"

-

تجمع اعتراضی کارکنان سازمان توسعه

-

اعتراض دانشجویان دانشگاه قزوین

-

تجمع اعتراضی در تهران

-

اخراج و بیکار سازی کارگران

-

سوانح ناشی از کار

-

یورش نیروی انتظامی به متحصنین

-

کارگران ایران خودرو اقدام سازمان جهانی کار را محکوم کردند

3

خالصهای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

3

اخبار کارگری جهان

4

-

اعتصاب عمومی در یونان

-

اعتصاب کارگران خدمات در شهر لیورپول

-

اعتصاب کارگران بافنده در اوگاندا

-

اعتصاب کارگران در رومانی

-

اعتصاب کارگران در آفریقای جنوبی

-

اعتصاب کارگران در جزایر فیجی

-

اعتصاب کارگران مواد غذائی در دانمارک

پتک است خون من در دست کارگر

11

کمک مالی

11
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شماره  ،457نیمه دوم تیر 1384

لینک به فایل
عنوان

صفحه

کشتار بی رحمانه مردم بی دفاع

1

جناح غالب و مغلوب ،هردو ورشکستگی سیاست اقتصادی شان را جار می زنند

1

پیرامون خروج راه کارگر از ائتالف سه جانبه و انحالل "اتحاد عمل برای دمکراسی"

1

اخباری از ایران

2

-

اعتصاب و تحصن کارگران شرکت پارسیلون

-

اعتصاب کارگران شرکت ایران خودرو دیزل

-

تجمع کارگران شرکت پیمانکاری "کیوان خادم"

-

اعتصاب کارگران "کاغذسازی کارون"

-

اعتراض کارگران کارخانه رنگین

-

تجمع کارگران "لوله گستر"

-

تحصن کارگران کاشی "سمند"

-

تجمع پرسنل بیمارستان "راضیه فیروز"

-

تجمع پرسنل بیمارستان "مهدیه"

-

اعتراض کارکنان دانشگاه تربیت معلم

-

دستمزد کارگران را نمیپردازند

-

اخراج و بیکارسازی کارگران

-

سوانح ناشی از کار

3
4

اخبار کارگری جهان
-

اعتصاب عمومی کارگران در آقریقای جنوبی

-

اعتصاب کارگران صنایع شیشه در آفریقای جنوبی

-

استرالیا :اعالن جنگ کارگران

-

اعتصاب کارگران در آمریکا

-

اعالن جنگ جنرال موتورز علیه کارگران

-

اعتراضات مخالفان سرمایهداری

کمک مالی

5

جنبش دانشجویی :گذار از لیبرال رفرمیسم به رادیکالیسم

6

اجالس هشت نفری که برای شش میلیارد انسان تصمیم می گیرند

8

مبارزه طبقاتی و رهائی زنان ()52

9

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

10

اخباری از ایران

10

-

چند خبر کوتاه

حمایت از اعتصاب کارگران ایران خودرودیزل

10

دبیرکل اتحادیه کارگران جهان دعوت از خانه کارگر را تکذیب کرد

10
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،458نیمه اول مرداد 1384

لینک به فایل
عنوان

صفحه

تالش جمهوری اسالمی برای تقویت ارتجاع حاکم بر عراق

1

جرقه ای که در مهاباد به حریق تبدیل شد

1

مبارزه طبقاتی و رهائی زنان ()53

1

اخباری از ایران

2

-

تحصن کارگران شهرداری "اروندکنار"

-

تحصن کارمندان بهداشت محیط

-

تجمع کارگران چیت سازی بهشهر

-

اعتصاب کارگران کورهپزخانه

-

اعتصاب خبازان

-

حرکت اعتراضی کارگران "شیشه میرال"

-

اعتصاب کارکنان اتوبوس رانی کرمانشاه

-

اعتصاب کارگران ایران خودرو

-

تجمع کارگران "نخرنگ"

-

اخراج فعالین سندیکایی

-

حرکت اعتراضی کارگران "بهمن پالستیک"

-

بیکارسازی کارگران

3

4

اخبار کارگری جهان
-

تظاهرات کارگران و زحمتکشان در فیلیپین

-

اعتصاب عمومی چایکاران هند

-

عراق :اعتصاب نفتگران در بصره

-

اعتصاب کارگران بافنده در بنگالدش

-

اعتصاب کارگران در تایلند

-

اعتصاب عمومی در پرتغال

کمک مالی

4

از میان نشریات:

5

ژورنالیسم و خیالبافی
خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

7

اخباری از ایران

7

-

درگیری حاشیهنشینان تهران با ماموران شهرداری

-

تجمع ساکنان شهرک توحید ارومیه

-

تجمع پرستاران بیمارستان سینا

-

حوادث ناشی از کار
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،459نیمه دوم مرداد 1384

لینک به فایل
عنوان

صفحه

سرانجام یک مناقشه ی بی فرجام

1

به یاد قربانیان جنایت امپریالیسم آمریکا در هیروشیما و ناگازاکی

1

اعتالء جنبش تودهای در کردستان

1

آغاز دور جدید تجارت انسان

1

اخباری از ایران

2

-

اعتصاب کارگران "شاهو"

-

تجمع و اعتصاب کارگران "آذر بنیاد"

-

تجمع اعتراضی کارگران نساجی "درخشان"

-

اعتراض کارگران سد "سمیره"

-

ادامه اعتصاب کارگران کارخانجات ریسندگی و بافندگی کاشان

-

اعتراض کارگران "چوب و صنعت ایران"

-

تجمع معلمان پیشدبستانی

-

اعتصاب و تجمع پرستاران بیمارستان های بابل

-

تحصن کارکنان دانشگاه علوم پزشکی

-

تجمع کپرنشینان چابهاری

-

اعتراض صیادان گناوه

-

بیکارسازی کارگران

-

قراردادهای موقت

-

خوسوزی کارگر معدن

-

کارگران کورهپزخانه محروم از حداقل امکانات معیشتی و بهداشتی

-

تظاهرات مردم اهواز

3

6

7

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،460نیمه اول شهریور 1384

لینک به فایل
عنوان

صفحه

کابینه جدید و شعار توخالی عدالت

1

نگاهی کوتاه از زمستان  57تا کشتار تابستان 67

1

مبارزه برای پایان دادن به تاراج منابع نفت در اکوادور

1

اخباری از ایران

2

-

اعتراض کارگران "سازمایه"

-

تجمع کارگران کارخانه "آجرماشینی" ارومیه

-

اعتصاب کارگران "تکاب نیرو"

-

تجمع کارگران "شاهو"

-

اعتراض کارگران "زیگورات" و پرلید"

-

اعتراض کارگران "بهین"

-

تجمع کارگران "پوشینه بافت"

-

تجمع کارگران غدیر عسلویه

-

تجمع کارگران قند دزفول

-

تجمع اعتراضی کارگران "نازنخ"

-

تحصن کارگران اخراجی "پرسی گاز"

3

4

اخبار کارگری جهان
-

اعتصاب رانندگان در پورتوریکو

-

انگلستان :اعتصاب کارگران فرودگاه

-

اعتصاب کارگران خطوط هوائی در آمریکا

-

پایان اعتصاب کارگران خدمات شهری در آفریقای جنوبی

جنبش کارگران در آمریکا

4

از "موزه ی ابزار شکنجه و مرگ" آلمان تا شکنجه گاه های ایران

10

کمک های مالی

11

مبارزه طبقاتی و رهائی زنان ()54

12

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

14

اخباری از ایران

14

-

اعتراض کارگران شهرداری آبادان

-

تحصن کارگران شهرداری کرج

-

اعتراض پرستاران بیمارستان "خورشید"

-

اعتراض کارکنان اداره چای

-

بیکارسازی

-

حوادث کار
14

بازداشت شدگان فورا باید آزاد شوند

دهه  60و زندانهای جمهوری اسالمی  ،بخش دوم و پایانی :مبارزه برای تثبیت هویت زندانی 16
سیاسی
16

تالش رژیم برای تغییر در گلزار خاوران
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،461نیمه دوم شهریور 1384

لینک به فایل
عنوان

صفحه

توفان کاترینا و چهره کریه سرمایه داری در آمریکا

1

وزیر کار احمدی نژاد در تدارک تعرض به کارگران است

1

خاوران سمبل ایستادگی در مقابل ستمگران

1

مبارزه طبقاتی و رهائی زنان ()55

1

اخباری از ایران

2

-

بستن جاده اهواز – خرمشهر

-

تجمع کارگران کارخانه "شاهو"

-

اعتراض کارگران "مینو"

-

اعتصاب کارگران "قفل کار"

-

تجمع اعتراضی کارگران "قند دزفول"

-

تجمع کارگران "بارش"

-

تجمع اعتراضی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی

-

بیکارسازی کارگران ادامه دارد

-

باز هم خودکشی یک کارگر

-

اعدام زندانی سیاسی

-

اعتراض رانندگان شرکت واحد تهران و همبستگی کارگران ایران خودرو

اخباری کارگری جهان

3

4
4

-

اعتصاب کارگران در کره جنوبی

-

اعتصاب کارگران در دانمارک

-

خاتمه اعتصاب کارگران جزایر تونگا

-

اعتصاب کارگران نوشابهسازی در لهستان

-

تحصن معدنچیان روسیه در اعماق زمین

-

اعتصاب کارگران کارخانجات بوئینگ در آمریکا

کمک های مالی

4

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

5

455

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،462نیمه اول مهر 1384

لینک به فایل
عنوان

صفحه

تصویب قطعنامه ی آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه جمهوری اسالمی

1

وزیر کار احمدی نژاد و قانون کار

1

مرگ  11کارگر معدن و افزایش وحشتناک حوادث ناشی از کار

1

اینجا بهشت سرمایهداران است ،اینجا جهنم کارگران است ،اینجا دوبی است

1

اخباری از ایران

2

-

اقدام اعتراضی کارگران "دوده صنعتی"

-

اعتصاب کاگران "ایران پویا"

-

تجمع کارگران "پلی اکریل"

-

تجمع کارگران کورهپزخانه

-

بیکارسازی

-

تجمع اعتراضی کارگران "ایران الکتریک"

-

اعتراض کارگران فرش "البرز"

-

اعتصاب کارگران "فرنخ"

-

اعتراض کارگران کنترل کیفیت "ایران خودرو"

-

تجمع کارگران "بارش"

-

اعتراض کارگران "فنرسازی خاور"

-

اعتراض کارگران معدن "آب دشت"

-

عدم پرداخت سنوات بیمه کارگران

-

سوءاستفاده کارفرمایان از عدم تشکل کارگران

3

4

اخبار کارگری جهان
-

همبستگی با کارگران اعتصابی

-

اعتصاب کارگران در مالی

-

اعتصاب ملوانان در ایرلند

-

اعتصاب کارگران در فرانسه

-

اعتصاب کارگران در بریتانیا

4

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

6

کمک های مالی

6

مبارزه طبقاتی و رهائی زنان ()56

8

456

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،463نیمه دوم مهر 1384

لینک به فایل
عنوان
تشدید اختالفات و تعمیق بحران حکومتی
بحرانی تر شدن اوضاع سیاسی عراق و چشم انداز گسترش درگیری ها
تداوم اعتصابات و تظاهرات میلیونی کارگری در فرانسه
زندگی کودکان در آئینه ی آمار ،به بهانه روز جهانی کودک
اخباری از ایران
 اعتراض کارگران کارخانه "چوب و صنعت ایران" اعتصاب کارگران "ایران ترمه" و "تهران پتو" تجمع بازنشستگان اعتراض کارگران "پلی اکریل" اعتراض معلمان حق تدریسی اعتراض کارگران "بارش" اعتصاب رانندگان شرکت واحد آبادان اعتراض کارگران شرکت "صدف" اعتراض کارگران "پوشینه بافت" تحصن کارگران "سروش فارس" اعتراض کارکنان شرکت توزیع آب "گلستان" اعتراض کارگران "شیرگاه"اخبار کارگری جهان
 تظاهرات ضد جنگ اعتراض به سفر جورج بوش اعتصاب کارگران در آرژانتین اعتصاب فلزکاران در کانادا اعتصاب کارگران فرودگاهها در ایتالیا اعتصاب عمومی در بلژیک اعتصاب کارگران خودرو سازی در برزیلکمک های مالی
مبارزه طبقاتی و رهائی زنان ( )57
اخباری از ایران
 اعتراض کارگران "شیشه میرال" اعتصاب کارگران معدن "سنگرود" اعتراضات کارکنان بیمارستان "مهدیه" اعتراضات معلمان اخراج کارگران استثمار وحشیانه ی زنان کارگرخالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان
خاطره ی رفیق حامد شهیدیان گرامی باد

457

صفحه
1
1
1
1
2

3

4

6
7
8

8
12

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،464نیمه اول آبان 1384

لینک به فایل
عنوان

صفحه

نقش جنبش کارگری ،در روند تحوالت سیاسی ایران

1

زنده باد اکتبر! زنده باد حکومت شوراها! (به مناسبت هشتاد و هشتمین سالگرد انقالب اکتبر) 1
اردوی کار قربانی اصلی نابسامانی های اجتماعی

1

اخباری از ایران

2

-

اعتراضات کارگران "نازنخ"

-

اعتراض کارگران در منطقه "عسلویه"

-

تجمع کارگران "پارسیلون"

-

تجمع کارگران شرکت "دشت مرغاب" (یک و یک)

-

اعتراض بهیاران و بهورزان بابل

-

اعتراض کارکنان شیالت گیالن

-

اعتراض کتابداران کتابخانه های عمومی

-

اعتراضات دانشجویی

-

باز هم خودکشی کارگران

-

اطالعیه کارگران ایران خودرو

3

اخبار کارگری جهان
-

اعتصاب کارگران در آمریکا

-

اعتصاب عمومی در اندونزی

-

اعتصاب کارگران در غنا

-

قتل نماینده کارگران در فیلیپین

-

اعتصاب نفتگران آرژانتین

4

5

کمک های مالی

5

اخباری از ایران

7

-

ایران جزو خطرناکترین کشورهای دنیا برای تشکل های کارگری

-

تضییع حقوق پرستاران

-

زیر پا گذاشتن ابتدایی ترین حقوق کارگران زند توسط مدیریت ایران خودرو

-

زنان بر سر سفره کارگران شهرداری تا پول نفت

-

کارخانه های پاکدشت و کارگران قراردادی

-

اخراج کارگران

-

 80درضد کودکان خیابانی ایران ،کودکان کارند

-

نابینایان و رحمت اسالمی
7

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،465نیمه دوم آبان 1384

لینک به فایل
عنوان

صفحه

بحران در مناسبات جمهوری اسالمی با دول غربی ادامه خواهد داشت

1

یک ارزیابی از عملکرد "اتحاد انقالبی نیروهای کمونیست و چپ"

1

تجربه "کمیته پی گیری ایجاد تشکل های آزاد کارگری" و یک درس مهم

1

اخباری از ایران

2

-

تجمع اعتراضی کارگران شرکت "فرنخ و مهنخ" قزوین

-

تجمع اعضای  16تعاونی مسکن

-

تجمعات معلمان حق تدریسی

-

ادامه تجمع کارگران "پارسیلون"

-

اعتصاب کارگران "فراساحل ایران"

-

تظاهرات کارگران فرش "البرز"

-

تجمع کارگران قند دزفول

-

تجمع کارگران "اماک"

-

اعتصاب کارگران "زمزم" اهواز

-

اعتراض کارگران  4کارخانه در مقابل مجلس حکومت اسالمی

-

به کارگران قراردادی بیمه بیکاری پرداخت نمی شود

-

تظاهرات و تجمع دانشجویان دانشگاه آزاد ساوه

-

طرح "بازسازی قطعه  33بهشت زهرا"

-

بسترسازی برای تشدید جو اختناق

3

اخبار کارگری جهان
-

اعتصاب کارگران در آمریکا

-

اعتصاب یکروزه کارگران در انگلستان

-

اعتصاب کارگران در چین

-

اعتصاب کارگران در بنگالدش

-

دومین اعتصاب عمومی در بلژیک

4

احکام صادره علیه دستگیرشدگان اول ماه مه سقز را محکوم میکنیم و خواستار لغو آن 7
هستیم
کمک های مالی

7

مبارزه طبقاتی و رهائی زنان ()58

8

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

9

چرا فرانسه شعله ور شده است؟

12
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،466نیمه اول آذر 1384

لینک به فایل
عنوان

صفحه

رأی عدم اعتماد مجلس ارتجاع و مهار "حزب نامرئی"

1

جمهوری اسالمی و منازعه با اروپا و آمریکا

1

آلمان و کابینه ائتالفی

1

کمک های مالی

2

سمیناری در گرامیداشت هشتادوهشتمین سالگرد انقالب اکتبر

3

اخبار کارگری جهان

4

-

ادامه اعتراضات کارگران در بلژیک

-

اعتصاب عمومی در ایتالیا

-

اعتصاب کارگران در سانفرانسیسکو

-

اعتصاب رانندگان کامیون در استرالیا

-

اعتصاب کارگران در چین

-

اعتصاب نفتگران آذربایجان

-

اعتصاب سراسری کارگران در اوکرائین
5

اخباری از ایران
-

اعتراض کارگران شهرداری کرج

-

تجمع کارگران "کیسه خوزستان"

-

تجمع اعتراضی کارگران "بلر"

-

اعتراض کارگران "پوشینه بافت"

-

اخراج جمعی از کارگران ایران خودرو دیزل

-

تجمع اعتراضی کارگران "سعادت نساجان"

-

لغو کنفرانس حقوق کار و نقش تشکل های آزاد کارگری

-

تحصن دانشجویان دانشکده زبان های خارجی

-

اعتراضات معلمان حق تدریسی

-

تجمع اعتراضی حاشیه نشینان

پیروز اعتصاب  57روزه کارگران نساجی کردستان

5

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

6

بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت  16آذر ،روز دانشجو:

8

 16آذر ،سمبل مبارزات جنبش دانشجوئی علیه امپریالیسم و ارتجاع

460

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،467نیمه دوم آذر 1384

لینک به فایل
عنوان

صفحه

عناصر بالقوه یک بحران بزرگ در خاورمیانه

1

چرا سازمان ما از "اتحاد انقالبی" خارج شد

1

مبارزه طبقاتی و رهائی زنان ()59

1

اخباری از ایران

2

-

تجمع کارگران کارخانه "پلی اکریل"

-

کارگران جاده رشت به انزلی را بستند

-

تجمع اعتراضی کارگران "سازمایه"

-

تجمع کارگران "پوشینه بافت"

-

تجمع اعتراضی کارگران "ایران برک"

-

اعتراض کارگران پروژه احداث "سد سیوند"

-

اعتراض کارگران "پارسیلون"

-

بازگشت جمعی از کارگران اخراجی "شرکت واحد"

-

باز هم شهرداری ،باز هم پیمانکاران

-

اعتراض دانشجویان دانشگاه "عالمه"

-

اعتراض دانشجویان دانشکده فیزیک

-

تجمع معلمان حق تدریسی

اخبار کارگری جهان
-

اعتصاب کارگران در نیجریه

-

اعتصاب کارگران در نیوزیلند

-

اعتصاب رانندگان اتوبوس در اسکاتلند

-

اعتصاب کارگران در مالزی

-

اعتصاب کارگران در استرالیا

4

4

از :کمیته اجرائی سازمان فدائیان (اقلیت) به :شورای هماهنگی اتحاد انقالبی نیروهای 5
کمونیست و چپ
فریبکاری هسته ای

6

اخباری از ایران

11

-

تجمع دانشجویی به مناسبت  16آذر در دانشگاه تهران

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

11

کمک های مالی

11

به یاد پوینده و مختاری

12

461

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،468نیمه اول دی 1384

لینک به فایل
عنوان

صفحه

جایگاه اعتصاب شرکت واحد در روند تکامل جنبش کارگری

1

یکه تازی حزب بی نام و نشان رئیس جمهور

1

دستگاهی که سر تا پا غرق در فساد است

1

نگاهی به ابالغیه ی اخیر دولت به سازمان «صدا و سیما» و چرایی آن

1

اخباری از ایران

2

-

گزارشی از اعتراضات کارگران کارخانه الکتریک رشت

کمک های مالی

2

اخبار کارگری جهان

4

-

اعتصاب کارگران در نیویورک

-

اعتصاب کارگران متروی لندن

-

اعتصاب کارگران بنادر در دانمارک

-

اعتصاب کارگران مهاجر در کره جنوبی

-

اعتصاب کارگران در ایرلند

-

اعتراضات مردم در السالوادور

اکسیون های تشکیالت خارج کشور سازمان در حمایت از مبارزات کارگران شرکت واحد

5

دفاع از حقوق کارگران یک وظیفه است

5

اخباری از ایران

5

-

اخبار اعتراضات کارگری

-

اعتراض کارگران اخراجی "بلر"

-

تجمع اعتراضی کارگران نساجی غرب کرمانشاه

-

تجمع اعتراضی کارگران "لوله پروفیل"

-

تجمع کارگران اخراجی "پارسیلون"

-

اعتصاب کارگران "چینی حمید"

-

اعتصاب کارگران الستیکسازی "البرز"

-

تجمع کارگران اخراجی "ایران صدرا"

-

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه "سیمان سفید" ارومیه

-

تجمع اعتراضی کارگران "بوژان" لرستان

-

تجمع اعتراضی کارگران "سیوان راهساز"

-

اعتراض کارگران "شیشه میرال"

-

تجمع اعتراضی کارگران "قند نور سپاهان"

-

تجمع اعتراضی کارگران "صندوق نسوز کاوه"

-

تجمع اعتراضی کارگران "پوشینه بافت" قزوین

6

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

6

چهارمین سمپوزیوم بینالمللی علیه زندانهای انفرادی

7
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،469نیمه دوم دی 1384

لینک به فایل
عنوان

صفحه

مناقشه اتمی ،بن بستی در بن بست!

1

بودجه ساالنه ،ابزاری برای توزیع مجدد در آمد ملی به نفع سرمایه داران

1

جنجال بر سر "جمهوریت" چیزی که وجود ندارد

1

درسی از یک اعتصاب

1

اخباری از ایران

2

-

راهپیمایی کارگران "پوشینه بافت"

-

تجمع کارگران "صندوق نسوز خرم"

-

اعتراض کارگران اخراجی "پارسیلون"

-

اعتصاب غذای کارگران "پلی اکریل"

-

روزشمار شرکت واحد

3

-

تجمع کارگران "بهپاک"

4

-

ممانعت از برگزاری و مراسم کارگری

-

راهپیمایی کارگران "سازمایه"

-

تجمع کارکنان اخراجی شیالت

-

تجمع کارکنان اخراجی شیالت مازندران

-

تجمع کارگران "فرش راوند"

-

اعتراض کارگران "عسلویه"

-

اعتصاب و تجمع کارگران "المپ الوند"

-

"دیوان عدالت!! اداری" و کارگران پیمانی

-

تشدید فشار بر دانشجویان

کمک های مالی

5

اخباری از ایران

7

-

تحصن دانشجویی در دانشگاه "علم و صنعت"

-

استثمار زنان در حکومت اسالمی

463

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،470نیمه اول بهمن 1384

لینک به فایل
عنوان

صفحه

پیروزی انتخاباتی حماس ،شکستی برای آزادی

1

"انتخابات پارلمانی" در عراق و سکوت معنی دار رسانه های امپریالیستی

1

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

2

اخباری از ایران

2

-

اعتصاب  1700کارگر کشتیسازی در بهشهر

-

تحصن کارگران آبفا در آبادان

-

کارگران معدن سنگرود ،جاده را بستند

-

اعتصاب کارگران در زابل

نبرد سیاهکل ،سمبل پایداری و از خودگذشتگی کمونست ها در مبارزه

3

اخبار کارگری جهان

4

-

اعتصاب کارگران در امارات متحده

-

اعتصاب کارگران بنادر در اروپا

-

اعتصاب کارگران تویوتا در هند

-

اعتصاب رانندگان اتوبوس در دانمارک

توجه ،ترجمه فصل هائی از کتاب مبارزه طبقاتی و رهائی زنان نوشته تونی کلیف در نشریه 6
کار انتشار می یافت در شماره  467به پایان رسید
از انقالب همگانی و عموم خلقی  57تا انقالب کارگری که در راه است

7

بولیوی بعد از انتخابات

12

روزشمار شرکت واحد

14

آقا یعقوب کارگر شرکت واحد

15

دو اطالعیه از سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه خطاب به مردم ایران و کارگران 16
جهان

464

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،471نیمه دوم بهمن 1384

لینک به فایل
عنوان

صفحه

نتایج ارجاع پرونده اتمی جمهوری اسالمی به شورای امنیت

1

اعتصاب کارگران شرکت واحد  ،کاستی ها ،تجاب و راه کارها

1

ماهیت منازعه بر سر کاریکاتورها

1

اخباری از ایران

2

-

تجمع اعتراضی کارگران "ایران برک"

-

اعتراضات کارگران "پوشینه بافت"

-

اعتصاب کارگران "ایران صدرا"

-

تجمع کارگران شرکت "پاکریس"

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

3

اخبار کارگری جهان

4

-

"خصوصیسازی چاره کار نیست!"

-

اعتصاب کارگران فرودگاه در هند

-

اعتصاب کارگران الستیکسازی در آمریکا

-

اعتصاب رانندگان کوکاکوال در کرواسی

-

اعتصاب رانندگان پست در ایرلند

حق اعتصاب و ایجاد تشکل های مستقل کارگری باید به رسمیت شناخته شود

5

پوزش و تصحیح

8

اخباری از ایران

9

-

اعتصاب کارگران کارخانه چینی بهداشتی "ارس"

-

نگاهی به وضعیت کارگران پیمانی

-

کارگران پیمانی مس سرچشمه

-

روزشمار شرکت واحد

-

زادی و معنای آن در دولت "عدالتخواه" از نوع احمدی نژاد

کمک های مالی

10
11
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،472نیمه اول اسفند 1384

لینک به فایل
عنوان

صفحه

دستمزدهای کارگری ،مرز خط مرگ و نابودی!

1

کنفرانس دهم سازمان برگزار شد

1

پیام شرکت کنندگان در دهمین کنفرانس سازمان فدائیان (اقلیت) به زندانیان سیاسی و 3
خانواده های جانباختگان فدائی و همه جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم
پیام شرکت کنندگان در دهمین کنفرانس سازمان فدائیان (اقلیت) به رفقای هوادار و فعالین 4
سازمان
قطعنامه در مورد سیاست عملی ما نسبت به جنبش زنان

6

قطعنامه در محکومیت سرکوب هم جنس گرایان در ایران

6

کمک های مالی

6

قطعنامه در مورد جنبش کارگری

7

قطعنامه در مورد چشم انداز اوضاع سیاسی در ایران و تاکتیکهای ما

8

قطعنامه در مورد برنامه عملی و مشخص ما ،برای الغاء ستم ،تبعیض و نابرابری ملی

8

پیام شرکت کنندگان در دهمین کنفرانس سازمان فدائیان (اقلیت) به زنان کارگر و زحمتکش و 9
ستمدیده به مناسبت  8مارس
مراسم بزرگداشت سی و پنجمین سالگرد سیاهکل

9

قطعنامه در مورد اوضاع جهان سرمایهداری

10

شعر" :تبعید"

11

پیام شرکت کنندگان در دهمین کنفرانس سازمان فدائیان (اقلیت) به کارگران ایران

12

466

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،473نیمه دوم اسفند 1384

لینک به فایل
عنوان

صفحه

عواقت احتمالی منازعه دولت آمریکا و جمهوری اسالمی

1

نگاهی به مبارزات کارگری طی یک ماه گذشته

1

اعدام ،سالحی برای سرکوب و اختناق

1

کمک های مالی

2

 19اسفند  57اولین شماره نشریه کار انتشار یافت .بیست و هفت سال از انتشار مستمر 3
نشریه کار گذشت .بیست و هشتمین سال انتشار نشریه کار را با ایمان به پیروزی طبقه
کارگر ایران آغاز می کنیم.
آرشیو نشریه کار ،از شماره  1تا  400در چهار  CDآماده توزیع است.

3

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

4

تظاهرات زنان به مناسبت روز جهانی زن در تهران سرکوب شد

4

گرامی باد خاطره کمون پاریس نخستین حکومت کارگری جهان

4

لبخند بزن!

6

سالم من شما را باد

7

سال نو را به مردم زحمتکش ایران تبریک می گوئیم

8

467

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،474نیمه اول فروردین 1385

لینک به فایل
عنوان

صفحه

اهداف تاکتیکی مذاکرات جمهوری اسالمی و دولت آمریکا

1

مسائلی که پاسخی صریح و روشن میطلبند

1

عراق ،سه سال بعد از یورش و اشغال امپریالیستی

1

سکوت گورستان در دانشگاهها ممکن نیست

1

پیوند جنبش دانشجویی و کارگری فرانسه در برابر دولت سرمایهداران

1

مانور آخر سال جمهوری اسالمی

2

کمک های مالی

5
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،475نیمه دوم فروردین 1385

لینک به فایل
عنوان

صفحه

مذاکره با "شیطان بزرگ"" ،وحدت ملی" و دعوا بر سر سهم

1

ایتالیا :نیم چرخشی به چپ

1

جمهوری اسالمی و ماکیاولیسم

1

دولت سرمایهداران در برابر مبارزه مشترک کارگران و دانشجویان فرانسه به زانو درآمد

1

از بیستم تا بیستم ،مروری بر مبارزات کارگری طی یک ماه گذشته

6

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

7

تصحیح و پوزش

7

زلزله لرستان و تناقض گوئی های مقامات رژیم

8

469

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،476نیمه اول اردیبهشت 1385

لینک به فایل
عنوان

صفحه

تهدید به استفاده از سالح اتمی

1

یک جمع بندی از جنبش طبقاتی کارگران در سال 84

1

نگاهی به انتخابات اخیر ریاست جمهوری در پرو

1

دولت جدید بولیوی و چالش های پیش رو

1

اول ماه مه صف آرائی اردوی کار در برابر دنیای سرمایه

3

شعر :انسان در زنجیر

7

کمک های مالی

7

آنان که از شاملو ،کتاب و نویسنده میترسند

8

470

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،477نیمه دوم اردیبهشت 1385

لینک به فایل
عنوان

صفحه

دوازده اردیبهشت روز معلم ،و خواست های تحقق نایافته معلمان

1

اول ماه مه نمایش قدرت کارگران

1

تشدید سرکوب زنان و "جایگاه های مرغوب" استادیوم ها

1

مبارزات مردم نپال علیه خود کامگی سلطنتی

1

مبارزات کارگران در جهان

4

اول ماه مه جلوه ای از جلوه های ماندگار طرف روشن تاریخ

5

ستم و تبعیض بر پایه جنسیت ملغا باید گردد

6

شعر :در ستایش...

7

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

9

کمک های مالی

9

پاسخ به سئواالت

12

471

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،478نیمه اول خرداد 1385

لینک به فایل
عنوان

صفحه

درگیری های بلوچستان و نقش جمهوری اسالمی در تشدید تضادهای ملی و مذهبی

1

جنبش طبقاتی کارگران و دگم هائی که سائیده می شوند

1

تاثیر درآمد نفت بر اقتصاد ایران

1

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

2

حق اعتصاب و ایجاد تشکل های مستقل کارگری باید به رسمیت شناخته شود

3

تظاهرات گسترده مردم آذربایجان

4

از قطعنامه مصوب کنفرانس دهم سازمان در مورد برنامه عملی و مشخص ما برای الغاء ستم4 ،
تبعیض و نابرابری ملی
روند جنبش دانشجویی ایران به سمت انفعال یا رادیکالیسم

6

سرود ابراهیم در آتش

7

بیقاعده

7

جنایات امپریالیستها هرگز فراموش نمیشود ،به بهانه ی سی امین سالگرد کودتا در آرژانتین 8
نگاهی به مبارزات توده ای در  40روز گذشته پیشرفت؟ عقبگرد؟ کجا و چرا؟

9

جمهوری اسالمی را باید با اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه سرنگون کرد

10

کمک های مالی

11
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،479نیمه دوم خرداد 1385

لینک به فایل
عنوان

صفحه

مذاکره ،پایان راه نیست

1

شوونیسم در هر شکل آن محکوم است

1

تحوالت آمریکای التین :بیمها و امیدها

1

تشدید سرکوب کارگران در جهان

4

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

5

سعید سلطانپور آتشفشان شور و عشق

7

بیقاعده

7

تظاهرات زنان در پارک میدان هفت تیر سرکوب شد

8

کمک های مالی

8

473

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،480نیمه اول تیر 1385

لینک به فایل
عنوان

صفحه

یک سال پس از سوم تیر

1

آی ال او ،شوراهای اسالمی و کارگران

1

نگاهی به مبارزات تودهای در خرداد ماه ،سرکوب بی وقفه حکومت ،پایداری توده ها

1

اهداف بوش از سفر ناگهانی به عراق

4

افزایش نرخ تورم و نگرانی کارگزاران دستگاه دولتی

5

کمک های مالی

5

جمهوری اسالمی را باید با اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه سرنگون کرد

6

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

7

بیقاعده

7

وخامت اوضاع دز فلسطین

8

474

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،481نیمه دوم تیر 1385

لینک به فایل
عنوان

صفحه

حکم خامنه ای ،پاسخ به کدام نیاز حکومت

1

نابودسازی برنامه ریزی شدهی مردم فلسطین

1

"براندازی نرم" توجیه و دست آویز تشدید اختناق و سرکوب

1

نگاهی به جنبش زنان و تجمع اعتراضی آنان در  22خرداد

1

هفت سال پس از  18تیر  78رادیکالیسم در جنبش دانشجویی

1

جمهوری اسالمی را باید با اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه سرنگون کرد

2

نگاهی به مبارزات کارگران مهاجر جهان

4

کمک های مالی

7

475

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،482نیمه اول مرداد 1385

لینک به فایل
عنوان

صفحه

راه امپریالیستی خروج از بحران و بنبست اتمی

1

اجرای حکم سرمایه و چشم انداز گسترش خیزش های کارگری ،در حاشیه تغییر قانون کار

1

نگاهی به مبارزات توده ای در تیرماه ،سندیکایی که میماند و بر اراده ی کارگران استوار است 1
جنگ طلبی ،ذاتی حکومت اسرائیل

3

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

7

بیقاعده

7

آلترناتیو سازی دولت آمریکا و وظائف آن

8

476

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،483نیمه دوم مرداد 1385

لینک به فایل
عنوان

صفحه

جنگ غیر مستقیم دولت آمریکا و جمهوری اسالمی

1

گزینه ی جمهوری اسالمی در برابر قطعنامه  1696شورای امنیت

1

کشتار سازمان یافته مردم لبنان

1

اهمیت مقابله با احکام بی دادگاه های رژیم

1

مکزیک :تقلب در انتخابات تنها راه حفظ قدرت

4

کمک مالی

4

جمهوری اسالمی مسئول مرگ یک زندانی سیاسی

7

کشتار تابستان  67پرونده ای که همیشه باید گشوده بماند

8
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،484نیمه اول شهریور 1385

لینک به فایل
صفحه

عنوان

ناکامی امپریالیسم آمریکا در "مبارزه" با بنیادگرائی اسالمی و استقرار "امنیت" و "ثبات" در 1
عراق و افغانستان
اسرائیل خود را برای دور دیگری از حمالت آماده میکند

1

نگاهی به مبارزات توده ای در مردادماه مقابله کارگران با تهاجم سرمایه

1

جمهوری اسالمی و سیاست تکراری نمایش اعترافات تلویزیونی آن

1

ادامه کشتار در سریالنکا

4

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

5

پایبندی جمهوری اسالمی به اصول ارتجاعی خود ،از کتاب سوزان تا جمعآوری بشقابهای 6
تلویزیون ماهوارهای
12

پاسخ به سئواالت
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،485نیمه دوم شهریور 1385

لینک به فایل
عنوان

صفحه

کشاکش فرسایشی بر سر پرونده اتمی جمهوری اسالمی

1

سال تحصیلی جدید و موانع نظام آموزشی موجود

1

یادمان جان باختگان تابستان  67در اتاق دمکراسی شورایی

1

 11سپتامبر و "نظم نوین جهانی"!

4

پیشنویس "اصالح" قانون کار ،یعنی تشدید استثمار و بیحقوقی کارگران

5

به مناسبت سی و هشتمین سالروز درگذشت رفیق صمد بهرنگی ،شاهکار صمد زندگی او 7
بود
شعر بینام (خسرو گلسرخی)

8

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

9

بر سنگفرش (احمد شاملو)

10

کمک های مالی

11

خاوران میعادگاه آزادی و سوسیالیسم غرق در گل و بوسه شد

12

479

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،486نیمه اول مهر 1385

لینک به فایل
عنوان

صفحه

جمهوری اسالمی و عقبنشینی تاکتیکی

1

تنها سرنیزه است که حکم میراند

1

هوگو چاوز ،محمود احمدینژاد و دیپلماسی بورژوایی

1

نگاهی به مبارزات تودهای در شهریور ماه ،اهمیت شعار کار ،نان ،آزادی

1

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

2

کمک مالی

3

"کنگوی دموکراتیک" ،در انتظار نتیجه دور دوم انتخابات

4

عصیان خدا (فروغ فرخزاد)

7

پاسخ به سئواالت

8

480

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،487نیمه دوم مهر 1385

لینک به فایل
عنوان

صفحه

موج جدید گرانی و قابلیت انفجار اجتماعی

1

انتشار یک نامه و معجزه ای که از آن انتظار میرود

1

کدام "چپ" ،کدام "ضدامپریالیسم"؟

1

تراژدی عراق

1

کمک های مالی

2

با کمک های مالی خود سازمان را یاری رسانید

2

کودتای "مخملی" در تایلند

4

پاسخ به سئواالت

8

481

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،488نیمه اول آبان 1385

لینک به فایل
عنوان

صفحه

آمریکا در افغانستان هم شکست خورد

1

خرافات و سرکوب

1

فراخوان خامنه ای به وحدت و همدلی جناح های حکومت

1

به مناسبت  13آبان ،روز دانشآموز ،دگرگونی بنیادین نظام آموزشی ایران ،ضرورتی 1
اجتنابناپذیر
خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

3

اهداف کره شمالی از آزمایش هسته ای

4

نگاهی به مبارزات توده ای در مهرماه ،اتحاد ،ضرورت جنبش کارگری ،معلمان و دانشجویی

5

کمک های مالی

7

هشتاد و نهمین سالگرد انقالب سوسیالیستی اکتبر گرامی باد!

7

482

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،489نیمه دوم آبان 1385

لینک به فایل
عنوان

صفحه

تحریمهای سیاسی و اقتصادی علیه جمهوری اسالمی در چشمانداز نزدیک

1

آمریکا ،عراق و بحران دوراهی تصمیم

1

جمهوری اسالمی و معضل بیکاری

1

«لوال» باز هم به نظم سرمایهداری خدمت خواهد کرد

2

کمک های مالی

2

نگاهی به مبارزات کارگران و زحمتکشان جهان

4

نگاهی به جنبش دانشجویی ،تنها یک پاسخ صحیح است

6

اسالمگرائی و اصالحطلبی مرد ،آب رفته به جوی باز نمیگردد

8

483

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،490نیمه اول آذر 1385

لینک به فایل
عنوان

صفحه

اوضاع سیاسی ناپایدار و عقب نشینی برای تجدید قوا

1

رؤیای کاذب بازگشت به آغاز دهه 60

1

اخراج کارگران افغان ،یک اقدام جنایتکارانه است که وسیعا باید مورد اعتراض قرار بگیرد و 1
محکوم شود
خاورمیانه ،گره کور امپریالیسم

4

بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت) خطاب به دانشجویان به مناسبت  16آذر ،روز دانشجو

5

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

6

تحوالت درونی ساندنیست ها و پیروزی اورتگا

7

تهاجم به زندانیان سیاسی ،ادامه سیاست سرکوب رژیم در جامعه

8

رادیو دموکراسی شورائی

9

نگاهی به اعتراضات کارگری و توده ای در آبان ماه

10

کمک های مالی

11

484

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،491نیمه دوم آذر 1385

لینک به فایل
عنوان

صفحه

آمریکا ،شکست استراتژی و استراتژی شکست

1

پیروزی چاوز و مسئله مجادلهبرانگیز انقالب بولیواری

1

جنبش کارگری و اهمیت درک صحیح از شرایط کنونی

1

تشدید سرکوب و اختناق با حربه مقابله با «ناتوی فرهنگی» ،و تالش برای برقراری «امنیت 1
اخالقی»
مبارزات کارگران جهان در ماهی که گذشت

4

بزرگداشت پر شکوه روز دانشجو در میان تدابیر شدید امنیتی

5

کمک های مالی

6

آفتاب میشود ،فروغ فرخزاد

9

پیرامون انشعاب در حزب دمکرات کردستان ایران

9

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

10

با کمک های مالی خود سازمان را یاری رسانید

11

کودکان و بیحقوقی مطلقشان در جمهوری اسالمی

12

رادیو دمکراسی شورائی

12

485

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،492نیمه اول دی 1385

لینک به فایل
عنوان

صفحه

نزاعی که در اردوی ارتجاع است و توده مردم نفعی در آن ندارند

1

فلسطین در آستانه جنگ داخلی

1

بازنده ی اصلی مضحکه ی انتخابات

1

پیروزی کارگران نتیجه اتحاد و مبارزه ی پیگیر آنان است

1

بحران عراق و صف آرائی جدید کشورهای عربی منطقه

1

با کمک های مالی خود سازمان را یاری رسانید

2

کمک های مالی

4

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

9

کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیضآمیز و سواالتی که پاسخ میطلبند  /پروین 10
نیکآئین

486

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،493نیمه دوم دی 1385

لینک به فایل
عنوان

صفحه

بحران پرونده اتمی ،تخته پرش ورشکستگان سیاسی

1

دفاع از حقوق و مطالبات زنان آری! قانون گرائی و توجیه ارتجاع اسالمی نه!

1

چرا باید از دعوت "اتحاد کمیته های کارگری" استقبال و از آن حمایت نمود!

1

جنگ در سومالی و نقش امپریالیسم آمریکا

1

مبارزات کارگران جهان در ماهی که گذشت

4

کمک های مالی

7

با کمک های مالی خود سازمان را یاری رسانید

7

رادیو دمکراسی شورائی

8

487

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،494نیمه اول بهمن 1385

لینک به فایل
عنوان

صفحه

بحران در مناسبات بین المللی و تشدید تضادهای درونی رژیم

1

گرانی مهار شدنی نیست

1

حاصل طرح جدید بوش در عراق ،ادامه کشتار و ویرانی

1

تشدید سیاست اختناق و سرکوب ،به دنبال تصویب قطعنامه تحریم علیه ایران

1

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

4

نگاهی به مبارزات کارگری در دی ماه ،یک سال بعد از آن روز تاریخی

5

چشمانداز کشمکشهای جمهوری اسالمی و آمریکا

6

کمک های مالی

6

بیمه های اجتماعی و مستمری ناچیز بازنشستگان تامین اجتماعی

8

رادیو دمکراسی شورائی

8

488

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،495نیمه دوم بهمن 1385

لینک به فایل
عنوان

صفحه

 28سال پس از قیام بهمن و ضرورت قیامی دیگر

1

طرح رفع موانع تولید و تشدید بیحقوقی کارگران

1

موج فزاینده سرکوب ،همچنان بر دانشگاه های کشور ادامه دارد

1

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

2

بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت  19بهمن ،سالروز حماسه سیاهکل 36 :سال 3
مبارزه در راه آزادی و سوسیالیسم
مبارزات کارگران جهان در ماهی که گذشت

4

کمک های مالی

7

طرح محدودیت جنسیتی پذیرش در دانشگاهها برگ سیاه دیگری در کارنامه جمهوری اسالمی 8
8

رادیو دمکراسی شورائی

489

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،496نیمه اول اسفند 1385

لینک به فایل
عنوان

صفحه

امپریالیسم ،جنگ و انقالب

1

حداقل دستمزد ،نباید کمتر از  500هزار تومان باشد

1

جنبش اعتراضی معلمان و سرنوشت "الیحه نظام هماهنگ پرداخت"

1

بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت  8مارس ،روز جهانی زن :زنده باد  8مارس ،نابود 3
باد ستم و تبفیض علیه زنان
چشمانداز تیره اوضاع اقتصادی در آینه بودجه سال 86

4

نگاهی به مبارزات کارگری در بهمن ماه :دفاع از کارگران تعلیقی شرکت واحد ،دفاع از جنبش 6
کارگری است
خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

7

کمک های مالی

7

رادیو دمکراسی شورائی

8

490

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،497نیمه دوم اسفند 1385

لینک به فایل
عنوان

صفحه

با شما باد آتشین سوگند ،با شما باد آتشین پیوند

1

ادعاهای جعلی ارگان وزارت اطالعات و پرونده سازی برای فعاالن جنبش زنان

1

لیبرال ها ،مارکس بی آزار می خواهند

1

پیام نوروزی سازمان فدائیان (اقلیت) :نوروز بر کارگران و زحمتکشان مبارک باد!

3

مبارزات کارگران جهان در ماهی که گذشت

4

امسال روز جهانی زن روز دیگری بود

6

 28سال از انتشار مستمر نشریه کار سپری شد ،بیست و نهمین سال انتشار نشریه کار را 6
با ایمان به پیروزی پرولتاریا آغاز می کنیم
جاودان باد خاطره کمون پاریس نخستین حکومت کارگری جهان

8

مردم فلسطین در منگنهی ارتجاع اسالمی و سیاستهای امپریالیستی

9

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

10

کمک های مالی

11

پاسخ به سئواالت

12

رادیو دمکراسی شورائی

12

491

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،498نیمه اول فروردین 1386

لینک به فایل
عنوان

صفحه

تشدید تضادها و عمیقتر شدن بحران

1

دستمزدهای کارگری و ترس اصلی سرمایهداران

1

معلمان و تداوم مبارزه برای تحقق مطالباتشان

1

جمهوری اسالمی سرکوبهای بیشتری را در دستور کار قرار داد!

1

"اتحادیه اروپا" از آغاز تا کنون

4

کمک های مالی

6

تالش برای تبرئه "اکثریت" بیثمر است

8

رادیو دمکراسی شورائی

8

492

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،499نیمه دوم فروردین 1386

لینک به فایل
عنوان

صفحه

اول ماه مه و وحشت رژیم از پیشرفت جنبش طبقاتی کارگران

1

جنبش معلمان ،تردید ها و تهدید ها

1

جمهوری اسالمی و حق انتخاب پوشش زنان

1

بازداشتگاههای امنیتی برای سرکوب بیشتر

1

بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت اول ماه مه :برافراشته باد پرچم اتحاد بینالمللی 3
کارگران سراسر جهان
مبارزات کارگران در ماهی که گذشت

4

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

5

پیروز باد مبارزه قهرمانانه معلمان

7

رادیو دمکراسی شورائی

8

493

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،500نیمه اول اردیبهشت 1386

لینک به فایل
عنوان

صفحه

در این شماره میخوانید

2

سرمقاله :ضرورت انتشار نشریه

3

از  19اسفند  1357تا اردیبهشت 1386

3

نوشتهی رفیق منصور اسکندری (مهران) :سندیکاها را بوجود آوریم اما فعالیت خود را به 4
سندیکا محدود نکنیم
آیا سیاست وزیر جدید کار ادامه سیاست وزیران گذشته نیست؟

5

پرسش یک کارگر :آیا کارگران باید یکبار دیگر انقالب کنند؟
شعر :فردا

6

کمکهای مالی

6

مرتجعین و ضد انقالبیهایی که یک روز به سازمانهای سیاسی و روز دیگر به زنان حمله 7
میکنند باید مجازات شوند
یاد رفیق منصور اسکندری عضو کمیته مرکزی سازمان گرامی باد

7

آزادی زنان جدا از آزادی جامعه نیست

8

خواستهای خلق کرد

9

خواستهای خلق ترکمن

9

اول ماه مه ،خیابانها در تسخیر کارگران بود

9

درباره ترکیب و ماهیت طبقاتی دولت

10

لغو همه بدهیهای کارگران و دهقانان

10

چرا مبارزه ایدئولوژیک را علنی کردیم ،مختصری درباره شرایط کنونی ما و انحراف به راست در 11
سازمان
پابرهنهها

12

اپورتونیسم و مفهوم مبارزه ضدامپریالیستی

13

یاد رفیق فدائی سعید سلطانپور گرامی باد

13

ماهیت جنگ دولتهای ایران و عراق و موضع ما

14

کدام جنگ عادالنه است؟

15

سوسیال شونیستها و مساله جنگ

16

تانکهای ارتش و خمپاره پاسداران ،شهر گنبد را به خون کشید

17

در اثر مبارزات پیگیر کارگران ،شورای مشترک کارخانجات کبریتسازی تبریز  40ساعت کار 17
در هفته و تعطیل پنجشنبهها را تصویب کرد
هشدار به مردم مبارز ایران

18

سر میرسد دوباره روز تداعی

18

پایداری دالورانه خلق کرد و پیشمرگان خلق تهاجم همه جانبه ارتش و سپاه پاسداران را با 18
شکست مواجه ساخته است

494

سعید سلطانپور و  22رزمنده خلق بدست جالدان رژیم جمهوری اسالمی به جوخه اعدام 19
سپرده شدند
کار در خاطرهها

19

گزارشی از شنبه خونین

20

یاد رفیق منوچهر کالنتری نظری گرامی باد

20

نخستین کنگره سازمان چریکهای فدائی خلق ایران برگزار شد

21

سرمقاله :کنفرانس سازمان و دستآوردهای آن

22

اعتصاب سراسری کارگران نفت با پیروزی پایان یافت

23

شعر :زنده باد اتحاد رنجبران

24

پایان جنگ و نتایج آن

25

گرامی باد خاطره رفیق قاسم سید باقری

25

امید بیهوده بستن خطاست

26

کار در سه گفتو (گفتگو با توکل ،آذرنوش و سماکار)

27

"جهان" کمونیست ،شعری از رفیق سعید سلطانپور به یاد رفیق جهانگیر قلعه میاندوآب

30

گرامی باد یاد رفیق حسن جمالی

30

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

35

به رادیو دمکراسی شورایی گوش کنید

35

شعر :در ستایش کار غیرقانونی ،برشت

36

شعر :فرزند فدائی خلق ،کارگر بافنده

36

495

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،501نیمه دوم اردیبهشت 1386

لینک به فایل
عنوان

صفحه

جایگاه طبقاتی و موقعیت سیاسی جنبش های اجتماعی بالفعل

1

رشد تضادها و تنش های غیر قابل کنترل

1

چگونه دارویی میتواند فرانسه را نجات دهد!

1

شکست کنفرانس شرمالشیخ

1

فشار بر دانشجویان پلیتکنیک ،به مثابه سرکوب جنبش دانشجویی

1

مبارزات کارگران جهان در ماهی که گذشت

4

رادیو دمکراسی شورائی

8

496

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،502نیمه اول خرداد 1386

لینک به فایل
عنوان

صفحه

عراق ،گره گاهی برای آمریکا و جمهوری اسالمی

1

ضرورت و اهمیت مبارزه برای آزادی های سیاسی

1

پیام خامنهای ،امنیتی کردن فضای جامعه و دانشگاه های کشور

1

نگاهی به پدیده ی خودکشی از معدن قلعه زری تا کارخانه کنف کار

1

ترکیه در گرداب بحران

4

تشکل های طبقاتی کارگران! وظائف و تاکتیک های ما ()1

6

کمک های مالی

9

شمشیرهای آختهی اسالمی بر ضد زنان و علیه "اراذل و اوباش"

10

رادیو دمکراسی شورائی

12

497

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،503نیمه دوم خرداد 1386

لینک به فایل
عنوان

صفحه

اجالس کشورهای صنعتی و مرحله ی پیشرفته تضادهای امپریالیستی

1

دل مشغولیهای کوچک

1

یخ جمهوریخواهی نگرفته ذوب شد!

1

تشکل های طبقاتی کارگران! وظائف و تاکتیک های ما ()2

3

نگاهی به مبارزات کارگران مصر در ماه های اخیر

4

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

6

رادیو دمکراسی شورائی

8

498

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،504نیمه اول تیر 1386

لینک به فایل
عنوان

صفحه

دو رویداد در دو مقطع

1

نیاز جمهوری اسالمی به روابط سیاسی با آمریکای التین

1

آیا تضمینی بر ادامهکاری سندیکای کارگران شرکت واحد هست؟

1

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

2

حل مسئله فلسطین به شیوه امپریالیست ها

4

بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت) :شعله های خشم ،بار دیگر زبانه کشید

5

کمک های مالی

7

تشکل های طبقاتی کارگران! وظائف و تاکتیک های ما ()3

8

افزایش فشار و سانسور بیشتر مطبوعات ،با کدام هدف؟

14

چرا ایران دارای باالترین آمار معتادین در جهان است؟ سئوالی که جمهوری اسالمی از آن گریز 16
میکند
16

رادیو دمکراسی شورائی

499

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،505نیمه دوم تیر 1386

لینک به فایل
عنوان

صفحه

توافق موقت اتمی ،پایان کشمکش و اختالف نیست!

1

نئولیبرالیسم و عوامفریبی اسالمی دست در دست یکدیگر

1

خامنه ای و سیاست "تهاجمی" آی دزد! آی دزد!

1

نشست مشترک جمهوریخواهان و مشروطهطلبان در پاریس

1

بیکاری ،تاوانی که کارگران در مناسبات سرمایهداری میپردازند

1

تشکل های طبقاتی کارگران! وظائف و تاکتیک های ما (قسمت آخر)

10

رادیو دمکراسی شورائی

10

500

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،506نیمه اول مرداد 1386

لینک به فایل
عنوان

صفحه

خامنه ای در نقش شاه و جمهوری اسالمی در جایگاه رژیم سلطنتی

1

تشدید تبعیض جنسیتی ،در پوشش طرح های به ظاهر حمایتی

1

جنبش دفاع از حقوق زنان در ایران :پایان یک مرحله

1

هدف جمهوری اسالمی از سرکوب افسارگسیختهی جنبشهای اجتماعی

1

بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت) :تشدید مبارزه ،پاسخ به سرکوبگری های رژیم

5

شعر :ماهی (احمد شاملو)

6

کمک های مالی

7

رادیو دمکراسی شورائی

8

501

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،507نیمه دوم مرداد 1386

لینک به فایل
عنوان

صفحه

بحران سیاسی عراق و تدارک نا امنی مهلکتر به نام امنیت و ثبات

1

تناقضی که جمهوری اسالمی با آن روبهروست

1

همبستگی بینالمللی با طبقهی کارگر ایران

1

خط فقر واقعی ،واقعیتی که رژیم آن را پنهان میکند

1

مبارزات کارگران جهان در ماهی که گذشت

4

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

5

کمک های مالی

7

جنبش دفاع از حقوق زنان در ایران :ضرورت گذار به مرحلهای دیگر

8

رادیو دمکراسی شورائی

8

502

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،508نیمه اول شهریور 1386

لینک به فایل
عنوان

صفحه

هفته دولت و عملکرد کابینه احمدی نژاد

1

سرمایهداری ایران ،در یک دور باطل بحران

1

فرار کروبی از جبهه "اصالحطلبان" به ارودی "اصولگرایان"

1

شعر :با گذشت سال ها  /حسن منصوری

2

شعر :شکنجه گاه  /حسن منصوری

2

رقابت امپریالیست ها در قطب شمال

4

سرکوب ،راه به جایی نخواهد برد

6

مصاحبه با رفیق جهان از زندانیان سیاسی دهه ی  60و از جان به در بردگان تابستان 67

7

اهداف جمهوری اسالمی از توپباران مناطق مرزی کردستان عراق

9

رازهای شکنجه ،به مناسبت نوزدهمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67

12

رادیو دمکراسی شورائی

12

503

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،509نیمه دوم شهریور 1386

لینک به فایل
عنوان

صفحه

بحران خاورمیانه و زوال قدرت امپریالیسم آمریکا

1

توافق البرادعی حبابی که به سرعت ناپدید شد

1

هاشمی رفسنجانی ،آینده مجلس خبرگان و رویای اصالحطلبان

1

اعدام ،مجازاتی غیرانسانی در دستان حاکمان ستمگر نگاهی به مجازات اعدام در جمهوری 1
اسالمی
مبارزات کارگران شیلی راه گشای مبارزات توده ها

4

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

5

جنبش طبقاتی کارگران در گذار از یک تند پیچ

10

رادیو دمکراسی شورائی

10

504

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،510نیمه اول مهر 1386

لینک به فایل
عنوان

صفحه

تنفسی در فضای جنگ

1

نظام سیاسی لبنان ،بحران سیاسی این کشور

1

سال نو تحصیلی چشم انداز و راه کارهای جنبش های دانشجویی و معلمان

1

مشاغل سخت و زیانآور و کمیتههای سازمان تأمین اجتماعی جمهوری اسالمی

1

"براندازی نرم" ،ابزار رژیم جهت پیشبرد سرکوب و سانسور بیشتر در جامعه

1

معضل خانواده طبقاتی – اسالمی و الیحه خانواده

3

کالف سردرگم بحران پاکستان

4

زنده باد استقالل طبقاتی کارگران

6

شعر :عصیان (فروغ فرخزاد)

8

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

10

کمک های مالی

10

رادیو دمکراسی شورائی

12

505

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،511نیمه دوم مهر 1386

لینک به فایل
عنوان

صفحه

معمائی که پاسخ آن در منطق مبارزه طبقاتی و توازن قوای سیاسی ست

1

تیر خالص مجلس بر اقتصاد دولتی و عواقب آن

1

اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه و درس هایی که باید آموخت

1

سرکوب جنبش تودهای در برمه

1

سنگسار ،نمادی از توحش جمهوری اسالمی

1

مبارزات کارگران جهان در ماهی که گذشت

4

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

4

جدال بیپایان قدرت

8

رادیو دمکراسی شورائی

8

506

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،512نیمه اول آبان 1386

لینک به فایل
عنوان

صفحه

تضادهای درونی حکومت ،پروندهای که بسته نخواهد شد

1

نزاع دولت های ترکیه و عراق جرقه ای که در کنگره آمریکا زده شد

1

مناقشه اتمی ،دستاویز آمریکا برای گسترش بحران و جنگ

1

جنبش معلمان ،فراز و فرودها و چشم انداز آینده آن

1

کمک های مالی

6

رژیم جمهوری اسالمی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

6

با کمک های مالی خود سازمان را یاری رسانید

6

دربارهی ضرورت و اهمیت مبارزه برای آزادی های سیاسی و حقوق دمکراتیک

8

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

9

نود سال پس از انقالب سرخ اکتبر

10

رادیو دمکراسی شورائی

10

507

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،513نیمه دوم آبان 1386

لینک به فایل
عنوان

صفحه

"شورای امنیت" و تصویب قطعنامه سوم علیه ایران

1

شکلهای سازمانی ناپایدار و تاکیدی مجدد بر ضرورت کمیته های کارخانه

1

گرایش چپ جنبش دانشجویی ،برآمدی از روند مبارزه طبقاتی

1

مقاومت کارگران فرانسه در برابر سیاست های نئولیبرال

4

رابطه دو برابر شدن معتادان به مواد مخدر در ایران و سیاستهای جمهوری اسالمی

6

جمهوری اسالمی را باید با اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه سرنگون کرد

6

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

7

اشتغال زنان ،وضعیت زنان کارگر و دیدار هیات  ILOاز ایران

8

رادیو دمکراسی شورائی

8

508

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،514نیمه اول آذر 1386

لینک به فایل
عنوان

صفحه

بحران سیاسی در پاکستان

1

رشد فزاینده نرخ تورم و مقام جمهوری اسالمی در خصوصی سازی

1

تاثیر جنگ بر وضعیت زنان عراقی

1

"امنیت اجتماعی" از شعار تا واقعیت ،چرا جمهوری اسالمی خود عامل گسترش ناامنی در 1
جامعه است؟
اقتصاد جهان و بحران مالی در آمریکا

4

کمک های مالی

6

"انتخابات آزاد" ،رویایی بیتعبیر در جمهوری اسالمی

8

رادیو دمکراسی شورائی

8

509

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،515نیمه دوم آذر 1386

لینک به فایل
عنوان

صفحه

زمینهها و نتایج گزارش شورای اطالعات ملی آمریکا

1

مسئله جنگ و صلح ،جنگ و انقالب

1

دسته بندی های درون رژیم ،حامل توهم در میان توده ها

1

جنبشهای اجتماعی در فرانسه و علت اصلی ناتوانیشان

1

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

2

مبارزات کارگران جهان در ماهی که گذشت

4

بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت 16 :آذر ،روز دانشجو

5

جمهوری اسالمی و تضادهایی که همزاد آن هستند

8

"آنا پولیس"؛ مذاکره برای توافق ،توافق برای مذاکره!

12

رادیو دمکراسی شورائی

12

510

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،516نیمه اول دی 1386

لینک به فایل
عنوان

صفحه

تعرضات طبقه حاکم علیه جنبش کارگری ،نتایج و چشم اندازها

1

جمهوری اسالمی راهی برای غلبه بر تضادها و بحران ها ندارد

1

تورم معضل الینحل رژیم جمهوری اسالمی

1

اهمیت دفاع از کارگران پیشرو و نمایندگان کارگری در برابر اخراج ،دستگیری و به بند کشیدن 1
آنها
خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

5

کمک های مالی

7

جنبش دانشجویی در جایگاهی ،فراتر از اراده نیروهای سرکوبگر رژیم

8

رادیو دمکراسی شورائی

8

511

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،517نیمه دوم دی 1386

لینک به فایل
عنوان

صفحه

اهداف و نتایج سفر خاورمیانه ای بوش

1

اهمیت اعتصاب کارگران آزمایش و خواست افزایش دستمزد

1

اعدام ،ابزار رژیم جمهوری اسالمی برای ارعاب توده ها

1

زمستانی سوزان برای جمهوری اسالمی

1

نگاهی به مبارزات کارگران آلمان

4

مهرورزی و عدالت در بودجه 87

6

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

7

رژیم جمهوری اسالمی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

7

مهندسی افکار و فرهنگ در مصاف با "آتش شهوت دختران بدحجاب" و خالکوبی و قلیان

10

رادیو دمکراسی شورائی

10

512

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،518نیمه اول بهمن 1386

لینک به فایل
عنوان

صفحه

بحران گاز ،یا بحران ورشکستگی جمهوری اسالمی؟

1

نگرانی "اصالحطلبان" ،از رد صالحیت شدن در انتخابات برای چیست؟

1

نتیجهی توافقات گروه 5 + 1

1

زندانی سیاسی و زندان

1

بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت سی و هفتمین سالگرد نبرد سیاهکل :برای نبردی 3
بزرگ آماده شویم
تعمیق مالی و چشم انداز رکود عمیق اقتصادی در آمریکا

4

کمک های مالی

6

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

7

با کمک های مالی خود سازمان را یاری رسانید

7

رادیو دمکراسی شورائی

8

513

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،519نیمه دوم بهمن 1386

لینک به فایل
عنوان

صفحه

تجاربی که باید آنها را پاس داشت

1

جرج حبش و جبهه خلق برای آزادی فلسطین

1

جنبش معلمان یک سال پس از شروع توفانی

1

بخشنامه شاهرودی لغو اعدام در مالء عام ،یا ممنوعیت انتشار تصاویر اعدام ها؟

1

گرامی باد  19بهمن سی و هفتمین سالگرد حماسه سیاهکل

3

مبارزه لوکوموتیو رانان آلمانی ،الگوی مبارزۀ کارگران اروپا

4

خاطرۀ قیام مسلحانه و شکوهمند  22بهمن  57گرامی باد!

5

ابعاد تکاندهندۀ سوانح ناشی از کار

8

رادیو دمکراسی شورائی

8
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،521-520اسفند 1386

لینک به فایل
عنوان

صفحه

به پیشواز بهار برویم

1

دستمزدهای کارگری کجا! هزینه های زندگی کجا!

1

خاطره کمون پاریس ،نخستین حکومت کارگری در قلب میلیون ها کارگر در سراسر جهان زنده 2
است .جاودان باد ،یاد کمون پاریس!
گزارش برگزاری کنفرانس یازدهم سازمان فدائیان (اقلیت)

3

سند شماره  :1قطعنامه ،در مورد اوضاع سیاسی و تاکتیک های ما

5

سند شماره  :2قطعنامه در مورد جنبش کارگری

8

سند شماره  :3قطعنامه در مورد جنبش زنان

9

پیام شرکت کنندگان در کنفرانس یازدهم سازمان فدائیان (اقلیت) به رفقای کارگر

11

سند شماره  :4قطعنامه اصالحات برنامه ای

12

پیام شرکت کنندگان در یازدهمین کنفرانس سازمان فدائیان (اقلیت) به رفقای هوادار و فعاالن 13
سازمان
پیام شرکت کنندگان در یازدهمین کنفرانس سازمان فدائیان (اقلیت) به زندانیان سیاسی14 ،
خانواده های رفقای دربند ،خانواده های جانباختگان فدائی و همه جانباختگان راه آزادی و
سوسیالیسم
پیام شرکت کنندگان در کنفرانس یازدهم سازمان فدائیان (اقلیت) به دانشجویان مبارز

15

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

16

بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت  8مارس :پیروز باد مبارزه زنان علیه تبعیض ،نابرابری 17
و ستم جنسی
فراخوان کمک مالی به رادیو صدای دمکراسی شورائی

18

صدمین سالگرد  8مارس ،روز جهانی زن ،بر زنان کارگر و زحمتکش و بر تمام زنان و مردانی 18
که علیه تبعیض جنسیتی ،علیه نابرابری و برای آزادی و سوسیالیسم مبارزه میکنند ،مبارک
باد!
 25اسفند ،روز فدائیان جانفشان ،روز شیفتگان زندگی در آزادی و برابری

19

کمک های مالی

21

انتخابات مجلس ارتجاع را تحریم کنیم!

22

 19اسفند  ، 57نخستین شماره نشریه کار انتشار یافت 29 .سال از انتشار اولین شماره 22
نشریه کار گذشت .نشریه کار ،سی امین سال انتشار خود را ،با ایمان به پیروزی کارگران و
زحمتکشان آغاز می کند.
22

رادیو دمکراسی شورائی

515

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،522نیمه اول فروردین 1387

لینک به فایل
عنوان

صفحه

 5سال پس از اشغال نظامی عراق

1

دیک چنی و رؤیای پیروزی ناتو در افغانستان

1

مجلس هشتم ،صف بندی ها و پیامدهای آن

1

کودکان کار پدیده ای که جمهوری اسالمی چیزی از آن نشنیده

1

مرگ یکی از رهبران فارک و سیاستهای امپریالیستی آمریکا

1

ستون مباحثات:

5

ارزیابی نوین ،سی زمستان بعد  /بردیا
کمک های مالی

9

رادیو دمکراسی شورائی

10

516

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،523نیمه دوم فروردین 1387

لینک به فایل
عنوان

صفحه

اول ماه مه ،روز اعتراض کارگری علیه نظم موجود

1

گرانی و بیکاری برای تودهها! نفت  100دالری برای کی؟

1

وحشت از انقالب یا ضرورت انقالبی دیگر؟

1

رویدادهای تبت ،داالیی الما و نقش قدرتهای بزرگ

1

خجسته باد اول ماه مه ،روز جهانی کارگری

3

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

4

جنگ و گریز زنان با حکومت اسالمی ادامه مییابد

8

رادیو دمکراسی شورائی

8

517

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،524نیمه اول اردیبهشت 1387

لینک به فایل
عنوان

صفحه

منشاء بحران و جدال های درونی رژیم

1

نیاز فوری به یک سیستم تأمین اجتماعی

1

معلمان با روزهای سختی که در پیش دارند

1

رژیم جمهوری اسالمی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

2

یا کار یا بیمه بیکاری

3

ایتالیا :چرخش به راست یا بنبست رفرمیسم؟

4

خجسته باد اول ماه مه روز جهانی کارگر

5

کمک های مالی

6

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

7

گسترش اعتصابات کارگری و چشم انداز اعتالء جنبش طبقاتی کارگران

10

رادیو دمکراسی شورائی

10

518

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،525نیمه دوم اردیبهشت 1387

لینک به فایل
عنوان

صفحه

عراق صحنه درگیری غیرمستقیم آمریکا و جمهوری اسالمی

1

افسارگسیختگی تورم و عواقب سیاسی آن

1

مجازات اسالمی ،قربانی نمودن انسان در آستان سرمایه و خدای بربرمنش

1

گسترش اعتراضات دانشجویی از تهران به شهرستان ها

1

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

2

اول ماه مه ،درس ها و ضعف بزرگ جنبش کارگری

5

رادیو دمکراسی شورائی

8

519

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،526نیمه اول خرداد 1387

لینک به فایل
عنوان

صفحه

تشدید خفقان و سرکوب و راه نجات مردم از شر رژیم

1

تا وقتی که تغییر رخ ندهد ،در بر همین پاشنه خواهد چرخید

1

مجازات اسالمی ،قربانی نمودن انسان در آستان سرمایه و خدای بربرمنش ()2

1

گرسنگی و قحطی ،ارمغان نظم سرمایه

4

پیروز باد اعتصاب و مبارزه قهرمانانه کارگران شرکت نیشکر هفت تپه!

5

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

6

کمک های مالی

6

رادیو دمکراسی شورائی

8

520

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،527نیمه دوم خرداد 1387

لینک به فایل
عنوان

صفحه

جمهوری اسالمی در مجلس هشتم ،به کمال مطلق رسید

1

تعارض هنگامی رخ داد که خدای آسمانی ،زمینی شد

1

کارگران هفت تپه :گام بعدی ،کنترل تولید!

1

نظریه پردازی "اصالحطلب" رژیم ،با هدف تطهیر کلیت نظام

1

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

2

رادیو دمکراسی شورائی

8

521

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،528نیمه اول تیر 1387

لینک به فایل
عنوان

صفحه

رئیس جمهوری اسالمی ،زنگ خطر را به صدا درآورده است

1

سازماندهندگان تظاهرات  22خرداد ،اکنون در کجا ایستادهاند؟

1

گر حکم شود که مست گیرند!...

1

نپال :شاه رفت ،زنده باد توده ها

4

کمک های مالی

7

دو تجربه از اعتصاب کارگران کوره پزخانهها

8

رادیو دمکراسی شورائی

8

522

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،529نیمه دوم تیر 1387

لینک به فایل
عنوان

صفحه

عقیمسازی سناریوی آمریکا یا عقبنشینی از روی ناگزیری؟

1

الپوشانی قتلهای سریالی زنان

1

مبارزات کارگران مصر برای زندگی بهتر

1

بازجویان "مالیخولیایی" جمهوری اسالمی

1

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

3

پاسخ به سئواالت

8

رادیو دمکراسی شورائی

8

523

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،530نیمه اول مرداد 1387

لینک به فایل
عنوان

صفحه

بنبست حکومت اسالمی ،و تابوشکنی مذاکره با شیطان بزرگ

1

طرح اقتصادی احمدی نژاد ،چاره ساز بحران اقتصادی نیست

1

یک تحلیل و جمعبندی از جنبش دانشجویی

1

آیا جمهوری اسالمی "جام زهر" دیگری را خواهد نوشید؟

1

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

2

ادامه تالش برای جمع آوری آثار کامل مارکس و انگلس

4

کمک های مالی

7

رادیو دمکراسی شورائی ،تغییر پخش برنامه های رادیو دموکراسی شورائی از موج کوتاه به 10
ماهواره
10

رادیو دمکراسی شورائی

524

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،531نیمه دوم مرداد 1387

لینک به فایل
عنوان

صفحه

امپریالیسم و جنگ

1

کشتار تابستان  ،67زخمی که هرگز التیام نخواهد یافت

1

یک تحلیل و جمعبندی از جنبش دانشجوئی ()2

1

تغییر پخش برنامههای رادیو دمکراسی شورایی از موج کوتاه به ماهواره

1

"حزب هللا" برنده جنگ قدرت در لبنان

4

تغییر پخش برنامههای رادیو دمکراسی شورایی از موج کوتاه به ماهواره

8

525

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،532نیمه اول شهریور 1387

لینک به فایل
عنوان

صفحه

چالش هائی که دولت احمدی نژاد با آن روبروست

1

جنگ بر سر مناطق نفوذ در قفقاز

1

جهانی سازی و تعمیق شکاف فقر و ثروت

1

پرونده اتمی ایران ،تاکتیک های آمریکا و واکنش های جمهوری اسالمی

1

کمک های مالی

9

تاریخنویسی به شیوه وزارت اطالعات جمهوری اسالمی

10

تغییر پخش برنامههای رادیو دمکراسی شورائی از موج کوتاه به ماهواره

10

526

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،533نیمه دوم شهریور 1387

لینک به فایل
عنوان

صفحه

معمای موضع خنثای جمهوری اسالمی

1

از صعود به قله استبداد ،تا سقوط در قعر نابودی

1

خامنه ای و تعیین تکلیف انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران

1

تصویب کلیات "الیحه حمایت از خانواده"

1

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

4

تمام قوانین و مقررات مربوط به تعدد زوجات ،صیغه ،حق طالق یک جانبه ،مقررات مربوط به 6
تکفل و سرپرستی فرزندان ،قوانین و مقررات تبعیض آمیز در مورد ارث...
حربۀ سرمایهداران و تاکتیک کارگران

8

تغییر پخش برنامههای رادیو دمکراسی شورائی از موج کوتاه به ماهواره

8

527

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،534نیمه اول مهر 1387

لینک به فایل
عنوان

صفحه

گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی و چشم انداز سازش ایران و آمریکا

1

نظام آموزشی ایران ،تجسم عقبماندهترین خصوصیات نظام آموزشی سرمایهداری!

1

بحران سیاسی در پاکستان

1

جمهوری اسالمی باید سرنگون شود ،اما با کدام هدف؟

1

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

8

تغییر پخش برنامههای رادیو دمکراسی شورائی از موج کوتاه به ماهواره

8

528

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،535نیمه دوم مهر 1387

لینک به فایل
عنوان

صفحه

نزاع مرتجعین در مجلس و دولت بر سر چیست؟

1

میلیونها کودک کار و خیابانی ،قربانیان خاموش نظام سرمایهداری

1

یورش سرمایه داران بولیوی برای سرکوب جنبش توده ای

1

رژیم جمهوری اسالمی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

2

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

5

کمک های مالی

5

جهان سرمایه و ثروت به لرزه درآمده است ()1

8

رادیو دمکراسی شورایی

8

529

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،536نیمه اول آبان 1387

لینک به فایل
عنوان

صفحه

چشم انداز وخامت اوضاع اقتصادی و ورشکستگی مالی دولت

1

باراک اوباما ،تغییر سیاست خارجی آمریکا و ادامۀ مناقشه در اشکالی دیگر

1

"معجزه" ایسلند هم پوچ از کار درآمد

1

معلمان ،برای تحقق مطالباتشان راهی جز مبارزه ندارند

1

جنبش دانشجویی ،و ماه هایی که پیش رو دارد

1

جهان سرمایه و ثروت به لرزه درآمده است ()2

10

رادیو دمکراسی شورایی

10

530

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،537نیمه دوم آبان 1387

لینک به فایل
عنوان

صفحه

دولت احمدی نژاد ،استیصال و انتظار

1

آموزش های مارکس ،تنها کلید درک اوضاع کنونی برای نجات از جهنم سرمایه داری

1

اعتراض و مخالفت مردم عراق با موافقت نامۀ اسارت بار یک شکست دیگر برای بوش

1

عدم امنیت و بی حقوقی مطلق زنان در جمهوری اسالمی

1

جنگ قدرت در "کنگره ملی آفریقا"

4

کمک های مالی

5

جهان سرمایه و ثروت به لرزه درآمده است ()3

12

رادیو دمکراسی شورایی

12

531

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،538نیمه اول آذر 1387

لینک به فایل
عنوان

صفحه

فقر ،نابرابری درآمدها و شیادی سران رژیم

1

مانورهای پی در پی نظامی و چشمانداز قیامها و شورشهای شهری

1

دفتر تحکیم وحدت و راهکار شرکت آنها در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

1

انقالب کارگران آلمان در آئینه تاریخ

1

بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت روز دانشجو 16 :آذر نماد مبارزه علیه ارتجاع داخلی 3
و بینالمللی
4

تصحیح و پوزش

جنبش کارگری ،گفتگوی نشریه کار با رفیق یدی شیشوانی عضو سازمان اتحاد فدائیان 5
کمونیست
12

رادیو دمکراسی شورایی
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،539نیمه دوم آذر 1387

لینک به فایل
عنوان

صفحه

کابینه بارک اوباما و حدود تغییرات سیاست خارجی آمریکا

1

نگرانی بانک مرکزی از اوضاع اقتصادی ایران

1

شانزده آذر نماد مبارزه با استبداد است ،نه تکریم ارتجاع و استبداد

1

بحران مالی جهان و "رژیم های انقالبی" آمریکای التین

1

کمک های مالی

2

جنبش کارگری ،گفتگوی نشریه کار با ناصر پایدار فعال جنبش کارگری

5

رژیم جمهوری اسالمی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

8

رادیو دمکراسی شورایی

10

533

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،540نیمه اول دی 1387

لینک به فایل
عنوان

صفحه

بمباران نوار غزه ،بنبست سیاستهای اسرائیل و حماس

1

یورش طبقه سرمایه دار علیه کارگران و تعیین تکلیف نهائی با قانون کار

1

خیزش توده های مردم در یونان

1

محکومیت رژیم جمهوری اسالمی در "فستیوال جهانی خشم انسانی" در مکزیک

1

کاهش قیمت نفت و تشدید جنگ قدرت میان جناحهای رژیم

1

کمک های مالی

4

جنبش کارگری ،گفتگوی نشریه کار با یدهللا خسروشاهی دبیر سابق سندیکای کارگران 5
پاالیشگاه تهران و عضو سابق شوراهای سراسری کارکنان نفت
خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

8

رادیو دمکراسی شورایی

10

534

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،541نیمه دوم دی 1387

لینک به فایل
عنوان

صفحه

توافق نامه امنیتی آمریکا و عراق و سفر چند منظورۀ نوریالمالکی به تهران

1

مصاف کارگران و دولت سرمایه داران بر سر دستمزد

1

افغانستان درهم شکسته از امپریالیسم و ارتجاع

1

تشدید اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسالمی ،به بهانه یورش اسرائیل به مردم غزه

1

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

7

رادیو دمکراسی شورایی

8

535

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،542نیمه اول بهمن 1387

لینک به فایل
عنوان

صفحه

وعدههائی که اوباما به مردم آمریکا داد

1

"الیحه هدفمند کردن یارانهها" ،چشمانداز و نتایج

1

اعتراض و مبارزه ،پاسخ توده ها به بحران جهان سرمایه

1

تشدید روند سرکوب در دانشگاه ها و واکنش های اعتراضی دانشجویان

1

گفتگوی نشریه کار با رفیق توکل به مناسبت  19بهمن سالروز سیاهکل

5

کمک های مالی

7

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

8

رادیو دمکراسی شورایی

10

536

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،543نیمه دوم بهمن 1387

لینک به فایل
عنوان

صفحه

کنفرانس مونیخ ،ادامۀ مناقشات ایران و آمریکا

1

کسری بودجه سال  1388و بحران مالی دولت

1

نشست داووس ،صحنه هراس و کشمکش سرمایه داران

1

بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت  19بهمن ،سالروز نبرد سیاهکل :راهی که سازمان 3
ما در طول  38سال پیموده است
گفتگوی نشریه کار با رفیق عباس سماکار به مناسبت  19بهمن سالروز سیاهکل

5

جشن بزرگداشت  19بهمن ،سالروز نبرد سیاهکل

8

با کمک های مالی خود سازمان را یاری رسانید

8

رادیو دمکراسی شورایی

10

537

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،544نیمه اول اسفند 1387

لینک به فایل
عنوان

صفحه

کارنامه سیاه جمهوری اسالمی

1

"کانون صنفی معلمان ایران" از فراخوان اعتصاب سراسری تا مماشات و سازشگری!

1

آزادی بیان ،جزء الینفک آزادی عقیده است

1

یک جمع بندی دربارهی نتایج سیاستهای احمدینژاد در دانشگاهها

1

خجسته باد  8مارس ،مظهر پیکار زنان

3

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

7

کمک های مالی

7

رادیو دمکراسی شورایی

10

538

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،545نیمه دوم اسفند 1387

لینک به فایل
عنوان

صفحه

فرارسیدن بهار و سال نو را به مردم زحمتکش ایران تبریک میگوئیم

1

کشمکش مجلس و دولت ،نزاع بر سر الیحه بودجه و بحران مالی دولت

1

دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ،راهکارهای اصولگرایان و "اصالحطلبان"

1

دولت "آشتی ملی" از نوع فلسطینی

1

به مناسبت  8مارس گفتگوی نشریه کار با سوسن بهار تالشگر جنبش کارگری ،دبیر جمعیت 5
الغای کار کودکان و سردبیر فصلنامه ی کودک و جوان داروگ
صدور احکام زندان برای اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه را محکوم می 8
کنیم
حادثه ،بس عظیم بود  /مهرداد نشاطی

10

این شعر توسط یکی از رفقای بازمانده کشتار سال  67به یاد رفیق بهنام سروده شده است

11

گرامی باد یاد کمون پاریس ،نخستین حکومت کارگری

12

بخشی از شعر طوفانکاران

13

کار  30ساله شد ،سی سال پیش ،نخستین شماره نشریه کار در  19اسفند  57انتشار 13
یافت.
به یاد تمامی رفقای فدائی که در راه آزادی و سوسیالیسم جان فشاندند

14

رادیو دمکراسی شورایی

14

539

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،546نیمه اول فروردین 1388

لینک به فایل
عنوان

صفحه

هراس مرتجعین از انقالب و مارکسیسم

1

حداقل دستمزد کارگران ،یک چهارم خط فقر است!

1

سرکوب کارگران نیشکر هفت تپه ،ضرورت گسترش ایجاد تشکل های مستقل کارگری

1

بیکاری و بیخانمانی گسترده در آمریکا

1

جنبش زنان و گام بزرگ گرایش رادیکال و چپ در  8مارس (نگاهی به برگزاری مراسم روز 5
جهانی زن در ایران)
سپاس و تبریک!

8

رادیو دمکراسی شورایی

8

540

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،547نیمه دوم فروردین 1388

لینک به فایل
عنوان

صفحه

جمهوری اسالمی آیا به تلۀ دولت اوباما ،دم خواهد سپرد؟

1

اجالس گروه  20هم راه حلی برای بحران نداشت

1

با شعار افزایش دستمزدها و پیش به سوی ایجاد تشکلهای مستقل کارگری به پیشواز اول 1
ماه مه برویم
مرگ زندانیان سیاسی در زندان های جمهوری اسالمی ،جنایتی که همچنان تکرار میگردد

1

جنبش کارگری ،گفتگوی نشریه کار با محمدرضا شالگونی عضو سازمان راه کارگر

5

کمک های مالی

7

با کمک های مالی خود سازمان را یاری رسانید

7

رادیو دمکراسی شورایی

10

541

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،548نیمه اول اردیبهشت 1388

لینک به فایل
عنوان

صفحه

تشدید تضادهای داخلی و بینالمللی جمهوری اسالمی

1

ایران ،مصر و حزب هللا تحوالت جاری و تاثیرات آن بر موقعیت ایران در منطقه

1

تصویب قانون "احوال شخصیه اهل تشیع" ،نماد دروغین دموکراسی آمریکائی در افغانستان

1

انتخابات ریاست جمهوری در السالودور

1

بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت اول ماه مه :اول ماه مه روز قدرتنمائی اردوی کار 3
در برابر اردوی سرمایه
خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

4

کمک های مالی

5

موقعیت جنبش کارگری در سال  ،87اشکال مبارزه ،خواستها و پیشرفتها

8

رادیو دمکراسی شورایی

8

542

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،549نیمه دوم اردیبهشت 1388

لینک به فایل
عنوان

صفحه

اعالن جنگ علنی به نظم موجود ،دستآورد اول ماه مه

1

قصاص نو جوانان ،فجیع ترین جنایت رژیم جمهوری اسالمی

1

گسترش جنگ با طالبان در پاکستان

1

استمرار مبارزات ،راه حل قطعی تحقق مطالبات معلمان

1

سوء استفاده تبلیغاتی از سرود "سر اومد زمستون" ،در خیمه شب بازی انتخاباتی جمهوری 1
اسالمی
موقعیت جنبش کارگری در سال  ،87اشکال مبارزه ،خواستها و پیشرفتها (قسمت آخر)

5

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

7

رادیو دمکراسی شورایی

8

543

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،550نیمه اول خرداد 1388

لینک به فایل
عنوان

صفحه

مضحکۀ انتخابات ریاست جمهوری را فعاالنه تحریم کنیم!

1

جنبش زنان و دهمین دوره "انتخابات" ریاست جمهوری در ایران

1

نظام سرمایهداری عامل اصلی حوادث ناشی از کار

1

شعبده بازی انتخاباتی رژیم استبدادی را درهم شکنیم

3

جنبش کارگری ،گفتگوی نشریه کار با حسین مقدم فعال سیاسی و فعال جنبش کارگری

5

سرکوب خونین تامیلها در سریالنکا

8

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

11

تشدید اقدامات سرکوب گرانه علیه کارگران ،در آستانه مضحکه انتخاباتی

12

پاسخ به سئواالت

14

رادیو دمکراسی شورایی

14

544

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،551نیمه دوم خرداد 1388

لینک به فایل
عنوان

صفحه

توفان در راه است

1

پاسیفیسم و بی عملی در جنبش طبقاتی کارگران جائی ندارد ،به بهانه ی برگزاری مراسم 1
اول ماه مه در پارک الله تهران
آیا تحرکات تازه اسرائیل و فلسطینی ها ،راهی به سوی صلح خواهد برد؟

1

جندهللا و جمهوری اسالمی ،دو روی یک سکه

1

بیکاری و رادیکالیزاسیون جنبش کارگری در فرانسه

4

کمک های مالی

8

بیانیه کانون نویسندگان ایران به مناسبت 28مین سالگرد اعدام سعید سلطانپور

8

هذیانگوئی "چریکها"

8

با کمک های مالی خود سازمان را یاری رسانید

8

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

10

رادیو دمکراسی شورایی

12

545

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،552نیمه اول تیر 1388

لینک به فایل
عنوان

صفحه

انفجار خشم توده ای پس از انتخابات فرمایشی

1

معمای حضور 85درصدی مردم در انتخابات و پیدایش بحران انقالبی

1

انفجار خشم تودهها انقالب را با خون خود فریاد کرد

1

انتصاب احمدی نژاد و تاثیر آن بر مناسبات بین المللی رژیم جمهوری اسالمی

1

انتخابات پارلمان اروپا ،رسواتر از همیشه!

1

نه سازش نه تسلیم نبرد تا پیروزی! نه سازش نه تسلیم نبرد تا رهائی! مرگ بر دیکتاتور6 ،
مرگ بر استبداد! مرگ بر جمهوری اسالمی!
در باره تاکتیکها و شعارهای مبارزاتی در لحظه کنونی

7

نه سازش نه تسلیم نبرد تا رهائی!...

7

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

8

رژیم جمهوری اسالمی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

9

رادیو دمکراسی شورایی

10

546

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،553نیمه دوم تیر 1388

لینک به فایل
عنوان

صفحه

مختصات دوران کنونی و نیاز به یک اعتصاب عمومی سیاسی

1

 18تیر  78و راه کارهای موقعیت کنونی جنبش دانشجوئی

1

سرکوب و کشتار دیگر چاره ساز نیست

1

تضادهای جمهوری اسالمی در عرصهی بینالمللی

4

ستون مباحثات:

5

کمونیستها و مقوله اعدام! تاریخچه و علل  /وحید
نامهای از ایران

7

کمکهای مالی

8

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

8

رادیو دمکراسی شورایی

10

547

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،554نیمه اول مرداد 1388

لینک به فایل
عنوان

صفحه

طبقه کارگر و رویدادهای اخیر

1

خیزش های انقالبی داخل کشور و نقش ارتجاعی پاره ای از نیروهای سیاسی در خارج از 1
کشور
تالشهای نازای هاشمی رفسنجانی برای تعدیل بحران

1

بحران انقالبی و نیاز به گسترش اتحاد عملهای چپ

1

سرکوبهای وحشیانه رژیم و چند رهنمود تکنیکی و تاکتیکی برای مقابله با آن

1

ستون مباحثات:

5

کمونیستها و مقوله اعدام! قسمت دوم :بررسی و نقد  /وحید
خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

12

رادیو دمکراسی شورایی

14

548

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،555نیمه دوم مرداد 1388

لینک به فایل
عنوان

صفحه

بحران عمیقتر از آن است که رژیم بتواند جان سالم بدر برد

1

تشدید تضاد در باال و تسریع فروپاشی نظامی

1

دادگاه نمایشی "اصالحطلبان" حکومتی و اهداف جمهوری اسالمی

1

در آستانهی بیست و یکمین سالگرد کشتار تابستان  67خانوادههای جان باختگان دههی 4 60
تنها نخواهند ماند
رژیم جمهوری اسالمی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

4

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

7

هدف کودتای نظامیان هندوراس چه بود!

7

رادیو دمکراسی شورایی

8

549

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،556نیمه اول شهریور 1388

لینک به فایل
عنوان

صفحه

وقتی که برپا دارندگان نظام ،زیر پای نظام را خالی میکنند!

1

تناقضات الینحل جمهوری اسالمی و کابینه احمدی نژاد

1

تجاوز به زندانیان ،یک رسوائی اخالقی و اوج ورشکستگی سیاسی رژیم جمهوری اسالمی

1

مردم افغانستان ،در چنگال دو نیروی ارتجاعی امپریالیستی و اسالمی

1

کمک های مالی

4

با کمک های مالی خود سازمان را یاری رسانید

4

جمهوری اسالمی را باید با اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه سرنگون کرد

7

رادیو دمکراسی شورایی

8

550

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،557نیمه دوم شهریور 1388

لینک به فایل
عنوان

صفحه

بیانیه تسلیم و شکست

1

تالشهای نافرجام برای حذف طبقه کارگر از معادالت سیاسی

1

کابینه دهم و چشم انداز آینده دولت احمدی نژاد

1

کمکهای مالی

2

هر دانشگاه و مدرسهای را به سنگر مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسالمی تبدیل کنیم!

3

گفتگوی نشریه کار با چند تن از زندانیان سیاسی دهه  60به مناسبت بیست و 5
یکمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67
-

گفتگو با اردوان زیبرم

-

گفتگو با احمد موسوی

8

-

گفتگو با پروانه عارف

11

-

گفتگو با م .پیوند

13

-

گفتگو با منوچهر

14

-

گفتگو با مهرداد نشاطی

15

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

17

رژیم جمهوری اسالمی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

19

رادیو دمکراسی شورایی

20

551

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،558نیمه اول مهر 1388

لینک به فایل
عنوان

صفحه

روز قدس و رؤیاهای حکومت اسالمی

1

 30میلیون بیسواد و کمسواد ،دستاورد رژیم دیکتاتوری و نظامیگرای دینی

1

همبستگی با مردم فلسطین ،یک وظیفه انسانی است

1

گزارش کوتاهی از حضور سازمان در جشن اومانیته 2009

4

کمک های مالی

5

تصحیح اشتباه و پوزش از خوانندگان نشریه کار

5

تشکل مستقل ایجاد باید گردد

7

جنبش دانشجوئی و معضل جمهوری اسالمی در بازگشائی دانشگاه های کشور

8

رادیو دمکراسی شورایی

8

552

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،559نیمه دوم مهر 1388

لینک به فایل
عنوان

صفحه

بازتولید یک تضاد  30ساله

1

طبقه کارگر باید خود را برای نبردهای سیاسی بزرگ آماده کند

1

جنبش دانشجویی ،یک معضل جدی جمهوری اسالمی در وضعیت کنونی

1

دور تازهی مذاکرات هستهای جمهوری اسالمی

1

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

4

رژیم جمهوری اسالمی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

7

رادیو دمکراسی شورایی

8

553

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،560نیمه اول آبان 1388

لینک به فایل
عنوان

صفحه

سیزده آبان دیگری در پیش است

1

عواقب الیحه "هدفمندسازی یارانهها"

1

انفجار و کشته شدن تعدادی از فرماندهان سپاه ،ماحصل سیاست های ارتجاعی جمهوری 1
اسالمی
گسترش جنگ در پاکستان و افغانستان

1

کمک های مالی

5

نود و دومین سالگرد انقالب سوسیالیستی اکتبر گرامی باد!

7

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

8

رفیق عباد نیز درگذشت

8

رادیو دمکراسی شورایی

8

554

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،561نیمه دوم آبان 1388

لینک به فایل
عنوان

صفحه

سه وجه مناسبات بحرانی قدرت سیاسی حاکم بر ایران

1

دیکتاتورها ،هرگز از تاریخ نمیآموزند

1

در روز سیزده آبان ،جنبش اعتراضی توده ای ،گام دیگر به جلو برداشت

1

اورانیوم غنیشده در داخل یا خارج ایران ،پردهای دیگر از داستان هستهای جمهوری اسالمی 1
خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

4

رادیو دمکراسی شورایی

8

555

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،562نیمه اول آذر 1388

لینک به فایل
عنوان

صفحه

رادیکالیسم جنبش توده ای و وحشت پاسداران نظم موجود

1

تظاهرات  16آذر را در خیابانها سازمان دهیم

1

جمهوری اسالمی و استمرار اعدام مخالفین سیاسی در ایران

1

رویدادهای شمال یمن و نقش جمهوری اسالمی

1

کمک های مالی

7

شماره تلفن پیامگیر ارتباط با سازمان فدائیان (اقلیت) در ایران

8

رادیو دمکراسی شورایی

8

556

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،563نیمه دوم آذر 1388

لینک به فایل
عنوان

صفحه

کنفرانس دوازدهم سازمان فدائیان (اقلیت) برگزار شد

1

قطعنامه در مورد اوضاع سیاسی و وظائف تاکتیکی ما

1

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

5

پیام شرکت کنندگان در کنفرانس دوازدهم سازمان فدائیان (اقلیت) به مردم مبارز ایران

6

با کمک های مالی خود سازمان را یاری رسانید

8

قطعنامه در مورد جنبش زنان

9

قطعنامه در مورد جنبش کارگری

12

رادیو دمکراسی شورایی

12

557

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،564نیمه اول دی 1388

لینک به فایل
عنوان

صفحه

نقطهی مشترک نسلیتگوییهای سیاسی ،وحشت از انقالب

1

صندوق اعتصاب ،نیاز حیاتی و مبرم جنبش کارگری

1

درس های یکشنبه ی خونین

1

قیام مردم سیرجان ،روشن ترین پیام مبارزاتی توده ها علیه مجازات اعدام

1

کمک های مالی

2

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

5

انقالب اجتماعی و حزب انقالب اجتماعی

6

رژیم جمهوری اسالمی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

11

رادیو دمکراسی شورایی

14

558

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،565نیمه دوم دی 1388

لینک به فایل
عنوان

صفحه

فروریزی نیروهای حکومتی در پی بن بست سیاسی رژیم

1

ورود نظامیان چهار ستاره به قوه قضاییه ،حلقه دیگری از زنجیره سرکوب رژیم

1

بیانیه پنج نفره وحدت و تضاد در اردوگاه اپوزیسیون بورژوایی

1

مردم فلسطین قربانی اشغالگری اسرائیل و رقابت جبهههای عربی و اسالمی

1

بیانیههای پنج مادهای موسوی و کروبی حالل بحران نخواهند بود

1

رژیم جمهوری اسالمی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

4

رفیق مسعود طاعتی هم از میان ما رفت

7

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

7

انقالب اجتماعی و حزب انقالب اجتماعی ()2

12

رادیو دمکراسی شورایی

12

559

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،566نیمه اول بهمن 1388

لینک به فایل
عنوان

صفحه

 22بهمن ،گامی به پیش برای جنبش اعتراضی توده های مردم

1

سیاهکل ،سمبلی از مبارزه قهرمانانه کمونیست های ایران (به مناسبت سی و نهمین 1
سالگرد حماسه سیاهکل)
هائیتی ،زلزله ،فقر علت ها

1

بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت سالروز قیام  22بهمن و حماسه سیاهکل

3

انقالب اجتماعی و حزب انقالب اجتماعی ()3

5

کمک های مالی

9

رادیو دمکراسی شورایی

10

560

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،567نیمه دوم بهمن 1388

لینک به فایل
عنوان

صفحه

 22بهمن نشان داد که این جنبش سرکوب شدنی نیست

1

کارگران و مبارزه برای دستمزدهای باالی خط فقر

1

مناقشه ی هسته ای جمهوری اسالمی ،کالفی که سردرگمتر می شود!

1

گرامیداشت سالگرد حماسه سیاهکل و قیام  22بهمن

4

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

5

رژیم جمهوری اسالمی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

9

انقالب اجتماعی و حزب انقالب اجتماعی ()4

10

رادیو دمکراسی شورایی

10

561

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،568نیمه اول اسفند 1388

لینک به فایل
عنوان

صفحه

یک راه بیشتر وجود ندارد؛ انقالب!

1

دولت اسالمی و مقوله ی فقر زنان سرپرست خانوار فقیرترین فقرا

1

گزارش جدید آژانش بین المللی انرژی اتمی در باره ایران و پیامدهای احتمالی آن

1

نابود باد تبعیض و نابرابری ،زنده باد برابری

3

اجالس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و هیاهوی بیهوده!

5

انقالب اجتماعی و حزب انقالب اجتماعی ()5

7

از هشت مارس  57تا امروز

12

کمک های مالی

13

مراسم خاکسپاری و یادبود رفیق یدهللا خسروشاهی

14

رادیو دمکراسی شورایی

14

562

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،569نیمه دوم اسفند 1388

لینک به فایل
عنوان

صفحه

بهار و سال نو را به عموم توده های مردم ایران تبریک و شادباش میگوئیم

1

از سیاهکل تا خاوران نام اش در آوازهایی که می خوانیم جاری ست (به مناسبت  25اسفند 1
سالروز جان باختگان فدایی)
یک چهارشنبه سوری تاریخی

1

جنبش دانشجویی و جایگاه کنونی آن ،در خیزش عمومی توده ها

1

نخستین شماره نشریه کار در  19اسفند سال  1357انتشار یافت .اکنون نیمه دوم اسفند 3
 1388است که پانصد و شصت و نهمین شماره نشریه کار انتشار می یابد 31 .سال از انتشار
مستمر نشریه کار گذشت .سی و دومین سال انتشار نشریه کار را با ایمان به پیروزی پرولتاریا
آغاز می کنیم.
ورشکستگی یک نظم و مبارزه مردم یونان علیه آن

4

انقالب اجتماعی و حزب انقالب اجتماعی ()6

6

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

10

گرامی باد خاطره کمون پاریس نخستین حکومت کارگری در جهان

10

رادیو دمکراسی شورایی

12

563

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،570نیمه اول فروردین 1389

لینک به فایل
عنوان

صفحه

سالی که نمایش قدرتنمایی مردم بود

1

دستمزدهای کارگری و ضرورت تشدید مبارزه علیه نظم موجود

1

سانسور انترنتی و موضع اتحادیه اروپا نسبت به جمهوری اسالمی ایران

1

بودجه  89فقیرتر شدن کارگران ،گسترش نظامی گری و فساد

1

تحریکات نازهی اسرائیل علیه مردم فلسطین

1

رادیو دمکراسی شورایی

8

564

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،571نیمه دوم فروردین 1389

لینک به فایل
عنوان

صفحه

ما را به لطف تو نیاز نیست

1

نگاهی به تاریخچه اول ماه مه

1

تضاد مجلس و دولت احمدی نژاد ،نمد کوچکی از یک بحران بزرگتر است

1

افزایش بیکاری و تاثیر بحران اقتصادی و حذف یارانهها بر آن

1

جابجایی قدرت در قرقیزستان با یک قیام رعدآسا

1

بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت اول ماه مه :زنده باد اتحاد بینالمللی کارگران

3

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

7

کمک های مالی

9

رادیو دمکراسی شورایی

10

565

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،572نیمه اول اردیبهشت 1389

لینک به فایل
عنوان

صفحه

تنش در مناسبات بین المللی ،نتیجه و بازتاب شکست سیاست خارجی

1

اول ماه مه ،مقدمه ورود گسترده ،متشکل و مستقل کارگران به عرصه مبارزه سیاسی

1

تاکتیک اعتصاب غذای معلمان و موقعیت کنونی این جنبش

1

در اهمیت مقاومت و مبارزه در زندان

1

الیحه حمایت از خانواده یا قوانین تبعیض علیه زنان

1

بحران ژرف سیاسی در تایلند با سرکوب حل نمیشود

6

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

8

کمک های مالی

8

رادیو دمکراسی شورایی

10

566

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،573نیمه دوم اردیبهشت 1389

لینک به فایل
عنوان

صفحه

تصورات باطل ارتجاع و نتیجه معکوس تاکتیک

1

عراق و ادامه بحران این کشور بعد از انتخابات

1

بحران در یونان ،وحشت در جهان سرمایهداری

1

بیانیه سازمان :حجاب اجباری ملغا باید گردد

3

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

7

کارگران ساختمانی ،محرومترین و بیحقوقترین بخش طبقهی کارگر

8

رادیو دمکراسی شورایی

8

567

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،574نیمه اول خرداد 1389

لینک به فایل
عنوان

صفحه

دستاوردها و تجارب یک سالهی جنبش سیاسی

1

خطر اعدام زندانیان سیاسی و ضرورت مبارزه علیه آن

1

دیکتاتور بزرگ و دیکتاتورهای کوچک در جمهوری اسالمی

1

دیپلماسی سری ،وکیلیراد و رایس

1

شعر :من اعتراض نکردم  /برتولت برشت

5

گرامی باد یاد رفیق رضا حبیبیان

8

رادیو دمکراسی شورایی

8

568

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،575نیمه دوم خرداد 1389

لینک به فایل
عنوان

صفحه

زورآزمایی قوای مقننه و اجرایی ،زور بی سالح و با سالح

1

سه چهارم مردم ایران در زیر خط فقر زندگی میکنند

1

مراسم سالگرد مرگ خمینی و صف بندی جناح های درون نظام جمهوری اسالمی

1

اسرائیل و جمهوری اسالمی ،دو روی یک سکهی تشنجآفرینی و ستمگری

1

کمک های مالی

4

جمهوری اسالمی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

7

 29سال پس از آن سال سیاه

8

رادیو دمکراسی شورایی

8

569

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،576نیمه اول تیر 1389

لینک به فایل
عنوان

صفحه

روزی که مجلس به انحالل و به توپ بسته شدن تهدید شد

1

تشدید سرکوب فعاالت و تشکلهای کارگری ،بیانگر وحشت رژیم از مبارزه متشکل کارگران 1
است
رهبران "اصالحطلبان" در پیله تضادهای درونی خود

1

ملیتهای ساکن قرقیزستان ،قربانیان بحران سیاسی

1

کمک های مالی

6

تحریمهای جدید و آغاز دور جدیدی از بحران خارجی حکومت اسالمی

10

رادیو دمکراسی شورایی

10

570

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،577نیمه دوم تیر 1389

لینک به فایل
عنوان

صفحه

بحران قدرت

1

کودکانی که کودکی خود را میفروشند

1

مجرمان واقعی جنایات کهریزک چه کسانی هستند؟

1

بحران در یونان و اروپا و نقش صندوق بین المللی پول

1

رژیم جمهوری اسالمی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

9

تمرکز روز افزون قدرت نظامی ،سیاسی و اقتصادی در دست سپاه

10

رادیو دمکراسی شورایی

10

571

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،578نیمه اول مرداد 1389

لینک به فایل
عنوان

صفحه

بحران قدرت و تشدید تضادهای دولت و مجلس

1

اعتیاد و بیکاری

1

سند ملی تحول آموزش و "تحویل منتظران امام زمان"

1

تکاپوی خامنهای برای ترمیم جایگاه والیت فقیه در قدرت

1

جندهللا و حزب هللا دو روی یک سکه اند!

1

رژیم جمهوری اسالمی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

2

کمک های مالی

6

زنده باد استقالل طبقاتی کارگران

6

رادیو دمکراسی شورایی

8

572

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،579نیمه دوم مرداد 1389

لینک به فایل
عنوان

صفحه

رویکرد ناسیونالیستی و نزدیکتر شدن لحظهی فروپاشی

1

مبارزات توده ها ،تابش نوری بر تاریکخانه کشتار های دهه شصت

1

محکوم به سنگسار

1

بن بست عراق پس از هفت سال اشغال

4

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

7

نیاز مبرم جنبش زنان به بازسازی رادیکال

8

رادیو دمکراسی شورایی

8

573

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،580نیمه اول شهریور 1389

لینک به فایل
عنوان

صفحه

ستاد حل اختالف هم راه حلی بر آشتی دولت و مجلس نیست

1

قطعیت شکست استراتژیک جهانی امپریالیسم آمریکا

1

جمهوری اسالمی ،انگلی برآمده از مرداب کودتای  28مرداد

1

افزایش سرسام آور گرانی با حذف خزنده یارانه ها

1

کمک های مالی

2

تصحیح و پوزش

2

رژیم جمهوری اسالمی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

4

مطالبات و راه های پیش روی معلمان

10

رادیو دمکراسی شورایی

10

574

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،581نیمه دوم شهریور 1389

لینک به فایل
عنوان

صفحه

درسهای جنگ  8ساله نباید فراموش شود

1

سختی سنگ و نالههای یک رویا (نگاهی به مذاکرات صلح خاورمیانه)

1

دانشگاه سنگر آزادی ست ،با خاک یکسان نمی شود

1

آقای موسوی! ریاکاری شما ،ماهیت حکومت اسالمی و سرنوشت آن را تغییر نمی دهد!

1

پاسخ به سئواالت

9

گزارشی از غرفه ی سازمان در هشتادمین سالگرد جشن اومانیته

10

رادیو دمکراسی شورایی

10

575

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،582نیمه اول مهر 1389

لینک به فایل
عنوان

صفحه

پس از شکست ،تالش برای نجات اصالحطلبی از بن بست

1

"طرح یارانهها" و طنابی که رژیم بر گردن مردم آویخته است

1

آیا هاشمی رفسنجانی در مقابل احمدی نژاد خواهد ایستاد؟

1

نظام آموزشی در سایهی حاکمیت اسالم و نظام سرمایهداری

1

طالبان در افغانستان و پاکستان

4

رادیو دمکراسی شورایی

8

576

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،583نیمه دوم مهر 1389

لینک به فایل
عنوان

صفحه

تشدید تحریم های سیاسی ،تنگتر شدن حلقه محاصره بر جمهوری اسالمی ایران

1

بحران ارزی و مالی ،آستانۀ ورشکستگی و فروپاشی کامل اقتصادی

1

افزایش  70هزار نفری زندانیان در یک سال

1

لیبرالیسمی که به فاشیسم می گراید و مبارزه ای که در جریان است

1

سرمایه دارانی که به خاط قتل کارگران هرگز محاکمه نمی شوند

1

رژیم جمهوری اسالمی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

2

کمک های مالی

4

رادیو دمکراسی شورایی

8

577

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،584نیمه اول آبان 1389

لینک به فایل
عنوان

صفحه

راز اصلی پیروزی احمدی نژاد در نزاع های درون حکومتی

1

انقالب اجتماعی و سوسیالیسم یا توحش و بربریت سرمایه داری نئوفاشیست

1

دانشجویان و شانزده آذری که پیش روست

1

واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی

1

گفتگوی نشریه کار با بابک عماد به مناسبت برگزاری کنفرانس بین المللی حقوقدانان ایران 4
تریبونال
خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

7

رژیم جمهوری اسالمی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

7

رادیو دمکراسی شورایی

10

578

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،585نیمه دوم آبان 1389

لینک به فایل
عنوان

صفحه

چه خواهد شد و چه باید کرد؟

1

دوسالگی سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و چشم انداز فعالیت سندیکایی

1

جنبش کارگری :گامی به پس ،گامی به پیش

1

بحران اوباما را شکست داد

1

ستون مباحثات:

5

اتحادیه های کارگری آلمان  /بهرنگ
حق اعتصاب و ایجاد تشکل های مستقل کارگری باید به رسمیت شناخته شود

7

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

8

نگذاریم وکالی زندانی مدافع متهمان سیاسی ،تنها بمانند

9

کمک های مالی

10

رادیو دمکراسی شورایی

12

579

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،586نیمه اول آذر 1389

لینک به فایل
عنوان

صفحه

بانک مرکزی شرمگینانه از ژرفتر شدن بحران گزارش میدهد

1

خواست کارگران سیستم جامع تامین اجتماعیست

1

مبارزه با خشونت علیه زنان ،جزئی از مبارزه با کلیت جمهوری اسالمی ست

1

"ناتو" ،یک سازمان نظامی همچنان خطرناک

1

یاد فردریک انگلس ،این آموزگار برجسته پرولتاریا یار و همرزم کارل مارکس در خاطر پرولتاریای 4
جهان زنده و جاودان است
5

ستون مباحثات:
اتحادیه های کارگری آلمان ( / )2بهرنگ
خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

12

کمک های مالی

12

دانشگاه زنده است! گرامی باد  16آذر روز دانشجو!

12

رادیو دمکراسی شورایی

14

580

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،587نیمه دوم آذر 1389

لینک به فایل
عنوان

صفحه

میلیتاریسم و جنگ

1

دیپلماسی سری و افشاگریهای ویکیلیکس

1

طنین شعار مرگ بر دیکتاتور بر فراز دانشگاههای کشور

1

جهل اسالمی جاهد را کشت

1

کمک های مالی

4

شارالتانیسم احمدی نژاد و آستانۀ انفجارات اجتماعی

5

توضیح

6

رادیو دمکراسی شورایی

8

581

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،588نیمه اول دی 1389

لینک به فایل
عنوان

صفحه

مردم کارگر و زحمتکش و فاجعهای که نسخۀ آن را سرمایه بینالمللی پیچیده است

1

تشدید کشمکش های درون حکومتی و تعمیق بحران سیاسی

1

قصابخانهی آدمکشی جمهوری اسالمی

1

نقش خرافات و لمپنیسم در حاکمیت اسالمی و دالیل گسترش آن

1

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

7

رژیم جمهوری اسالمی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

9

معدنچیان کرمان و سوانح کار در ایران

10

رادیو دمکراسی شورایی

10

582

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،589نیمه دوم دی 1389

لینک به فایل
عنوان

صفحه

کارگران و ناگزیری تشدید مبارزه برای افزایش دستمزد

1

ستمگری بی اندازه ی جمهوری اسالمی بر ضد مهاجران افغان

1

خاتمی و رؤیای اصالحطلبان

1

محرومیت میلیونها کودک از حق آموزش در نظام اسالمی

1

از جرقه حریق برخاست ،کار ،نان ،آزادی ،محرک قیام بود

3

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

6

کمک های مالی

8

با کمک های مالی خود سازمان را یاری رسانید

8

زنده باد استقالل طبقاتی کارگران

11

رادیو دمکراسی شورایی

12

583

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،590نیمه اول بهمن 1389

لینک به فایل
عنوان

صفحه

سیاهکل و جنبش کارگری – کمونیستی

1

تاثیر حماسه سیاهکل بر جنبش دانشجویی ایران

1

حماسه سیاهکل ،مبارزه مسلحانه و تاثیر آن بر ادبیات و هنر زمان

1

بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت  19بهمن سالروز نبرد حماسی سیاهکل 40 :سال 2
مبارزه در راه آزادی و سوسیالیسم
خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

4

کمک های مالی

4

شعر :رودخانه پویان  /سعید سلطانپور

13

چهلمین سالگرد حماسه سیاهکل را با تداوم مبارزه آشتیناپذیر در راه آرمانهای 13
سوسیالیستی طبقه کارگر گرامی می داریم
سیاهکل ،نماد استواری ،قهرمانی و فداکاری کمونیستی

14

 40سال نبرد در راه آزادی و سوسیالیسم

16

رادیو دمکراسی شورایی

20

584

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،591نیمه دوم بهمن 1389

لینک به فایل
عنوان

صفحه

موجی که به مصر رسید

1

نقد فعالیت های علنی سندیکائی و کنکاش پیرامون تشکل های کارگری

1

مرحله ی تازه ای از اختالفات درونی در جمهوری اسالمی

1

به مناسبت درگذشت مبارز و آزادیخواه کرد ،شیخ عزالدین حسینی

4

کمیتههای مخفی را در هر کارخانه و کارگاه ایجاد کنیم

11

در یادبود چهلمین سالگرد حماسهی سیاهکل زنان سیاهکل

12

رادیو دمکراسی شورایی

12

585

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،592نیمه اول اسفند 1389

لینک به فایل
عنوان

صفحه

 25بهمن ،درس هایی که می توان از آن آموخت

1

انقالب های نمیه کاره آفریقای شمالی و خاورمیانه

1

فقر و بیکاری حاصل از بحران اقتصادی تنها یک راه حل دارد ،انقالب!

1

فراز و فرود جنبش زنان در ایران

1

گرامی باد هشت مارس روز جهانی زنان 8 ،مارس روز جهانی زن ،روز مبارزه برای نفی هرگونه 2
تبعیض ،نابرابری و ستم جنسی گرامی باد!
کمک های مالی

3

با کمک های مالی خود سازمان را یاری رسانید

3

رژیم جمهوری اسالمی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

5

"وینان دل به دریا افکنانند ،به پای دارنده آتشها ،زندگانی دوشادوش مرگ ،پیشاپیش مرگ7 "...
در گرامیداشت یاد جانباختگان فدائی
ستم و تبعیض بر پایه جنسیت ملغا باید گردد

8

نشریه کار  32ساله شد

11

رادیو دمکراسی شورایی

12

586

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،593نیمه دوم اسفند 1389

لینک به فایل
صفحه

عنوان

بنبستهای نظم کهنه و ارتجاعی موجود و چشم انداز فرا رسیدن سالی نو با نظمی انسانی 1
و نو
دستمزدهای کارگری و دعاوی بی پایه سرمایهداران

1

تضادهای درونی طبقهی حاکم پس از  25بهمن

1

حق اعتصاب و ایجاد تشکل های مستقل کارگری باید به رسمیت شناخته شود

4

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

6

لیبی ،جنگ داخلی و گزینه ی یورش خارجی

7

ضرورت سازماندهی اعتصابات عمومی در ایران

10

رادیو دمکراسی شورایی

10

587

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،594نیمه اول فروردین 1390

لینک به فایل
عنوان

صفحه

جشنهای نوروزی ،تقویت موقعیت دارودسته احمدی نژاد

1

تنگتر شدن حلقه فشار سیاسی به دور گردن جمهوری اسالمی ایران

1

جنگ داخلی در لیبی و نقش امپریالیست ها

1

گزافگوییهای خامنهای و احمدینژاد

1

کمک های مالی

7

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

7

رژیم جمهوری اسالمی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

8

از اعتصاب کارگران پتروشیمی تبریز و ماهشهر چه میتوان آموخت

10

رادیو دمکراسی شورایی

10

588

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،595نیمه دوم فروردین 1390

لینک به فایل
عنوان

صفحه

نبردهای طبقاتی کارگران در مقیاس جهانی

1

نمایی کلی از وضعیت طبقه کارگر در ایران در سال 1389

1

بحران ساحل عاج و تجاوز نظامی امپریالیسم فرانسه

1

بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت) ،به مناسبت اول ماه مه :اتحاد ،اتحاد ،کارگران اتحاد ،گرامی 3
باد اول ماه مه روز جهانی کارگر ،روز همبستگی کارگران سراسر جهان!
خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

6

با کمک های مالی خود سازمان را یاری رسانید

6

اعتصاب و ایجاد تشکلهای مستقل ،حق مسلم کارگران است

11

اول ماه مه در یک دهه مبارزه طبقاتی کارگران ایران

12

رادیو دمکراسی شورایی

12

589

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،596نیمه اول اردیبهشت 1390

لینک به فایل
عنوان

صفحه

گسترش بحران در باالترین سطح هیات حاکمه جمهوری اسالمی

1

سالی که نکوست از بهارش پیداست ،تشدید رکود و افزایش نرخ تورم

1

تحقق خواستهای کارگران در اول ماه مه تنها با سرنگونی جمهوری اسالمی امکانپذیر است 1
اعتراضات توده ای در سوریه

1

اول ماه مه در یک دهه مبارزه طبقاتی کارگران ایران (بخش آخر)

6

رادیو دمکراسی شورایی

12

590

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،597نیمه دوم اردیبهشت 1390

لینک به فایل
عنوان

صفحه

یک ماه پر از تشنجات سیاسی

1

زندانی سیاسی آزاد باید گردد

1

زمینه های آشتی گروه های فلسطینی

1

فراز و فرود جنبش اعتراضی معلمان

1

سرنوشت زنان در جمهوری اسالمی

1

زنده باد همبستگی بین المللی کارگران

1

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

6

ستم و تبعیض بر پایه جنسیت ملغا باید گردد

6

کمک های مالی

9

رادیو دمکراسی شورایی

10

591

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،598نیمه اول خرداد 1390

لینک به فایل
عنوان

صفحه

فساد دولتی و گندیدگی نظم حاکم

1

جمهوری اسالمی و وضعیت فاجعه بار زنان سرپرست خانوار

1

سیاست های امپریالیستی و مواضع باراک اوباما

1

کارگران و بودجه سال 90

1

وضعیت جنبش دانشجویی در حرکت  25اردیبهشت

1

رژیم جمهوری اسالمی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

4

کمک های مالی

8

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

11

رادیو دمکراسی شورایی

12

592

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،599نیمه دوم خرداد 1390

لینک به فایل
عنوان

صفحه

عمیقتر شدن شکافهای درونی "اصالحطلبان"

1

در حاشیه صدمین اجالس سازمان جهانی کار (آی.ال.او)

1

پدیده کودکان کار و ضرورت دگرگونی نظم موجود

1

تداوم خیزش توده ای در یمن

1

رژیم جمهوری اسالمی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

5

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

11

اهمیت مبارزه برای لغو قراردادهای پیمانی و موقت

12

رادیو دمکراسی شورایی

12

593

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،600نیمه اول تیر 1390

لینک به فایل
عنوان

صفحه

بن بست در باال ،نارضایتی در پائین

1

جمهوری اسالمی عامل اصلی تجاوزات دستهجمعی به زنان است

1

جمهوری اسالمی و گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر

1

امروز یونان و اسپانیا ،فردا سراسر اروپا

1

کمک های مالی

7

شوک بزرگ اقتصادی و چشمانداز تکانهای شدید اجتماعی

10

رادیو دمکراسی شورایی

10

594

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،601نیمه دوم تیر 1390

لینک به فایل
عنوان

صفحه

جنبش تودهای مردم در کجا ایستاده است؟

1

جمهوری اسالمی و تفکیک جنسیتی علیه زنان

1

نگاهی به دالیل و ریشههای بحران در سیاست خارجی جمهوری اسالمی

1

انقالب های نیمه کاره کشورهای عرب و چشم انداز آن ها

1

گفتگو با رفیق توکل در مورد جلد دوم کتاب "چریکهای فدائی خلق" از انتشارات وزارت اطالعات 5
رژیم جمهوری اسالمی ایران
فراخوان کمک مالی به رادیو دمکراسی شورائی

12

رادیو دمکراسی شورایی

12

595

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،602نیمه اول مرداد 1390

لینک به فایل
عنوان

صفحه

مجلس ارتجاع و تالشهای عبث رژیم برای کشاندن مردم به پای صندوق رأی

1

افزایش فاصلهی طبقاتی و گسترش دامنه فقر مطلق

1

گسترش ناامنی در جامعه و اعتراف به شکست سیاست سرکوب

1

اهداف واقعی تجاوز نظامی جمهوری اسالمی به کردستان عراق

1

گفتگو با رفیق توکل در مورد جلد دوم کتاب "چریکهای فدائی خلق" از انتشارات وزارت اطالعات 5
رژیم جمهوری اسالمی ایران ()2
رژیم جمهوری اسالمی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

9

کمک های مالی

10

پیش به سوی تشکیل حزب طبقه کارگر

11

رادیو دمکراسی شورایی

8

596

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،603نیمه دوم مرداد 1390

لینک به فایل
عنوان

صفحه

دهه  ،60سرکوب و قتل عام خونین زندانیان

1

زمینههای شکلگیری و چرائی از هم پاشی شوراهای کارگری (سال های )57 – 60

1

چرا سال 60

1

نقش تشکالت سیاسی راست در استقرار و تحکیم استبداد

1

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

4

یاد تمامی جانباختگان کمونیست ،انقالبی و مبارزه دهه  60گرامی باد

4

گفتگو با رفیق توکل در مورد جلد دوم کتاب "چریکهای فدائی خلق" از انتشارات وزارت اطالعات 7
رژیم جمهوری اسالمی ایران (قسمت سوم و پایان)
20

رادیو دمکراسی شورایی

597

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،604نیمه اول شهریور 1390

لینک به فایل
عنوان

صفحه

هراس خامنهای از چیست؟

1

بحران جهانی خواب را از چشمان سرمایهداران ربوده است

1

افزایش خودکشی در جامعه ،نمادی دیگر از ارتجاع حاکم بر ایران

1

سرهنگ ناپدید شد ،اما لیبی آزاد نگشت!

1

کمک های مالی

7

رژیم جمهوری اسالمی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

7

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

8

وظایف فوری انقالب اجتماعی

12

رادیو دمکراسی شورایی

12

598

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،605نیمه دوم شهریور 1390

لینک به فایل
عنوان

صفحه

آغاز سال تحصیلی و ضرورت مقابله با تعرضات رژیم در مدارس و دانشگاهها

1

سازمان فدائیان (اقلیت) در جشن اومانیته

1

جمهوری اسالمی و فساد حاکم بر سیستم حکومتی آن

1

دریاچه ارومیه و اعتراضات مردم آذربایجان

1

رژیم جمهوری اسالمی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

6

وظایف فوری انقالب اجتماعی ،آزادیهای سیاسی و حقوق دمکراتیک مردم ایران در حکومت 10
شورایی
10

رادیو دمکراسی شورایی

599

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،606نیمه اول مهر 1390

لینک به فایل
عنوان

صفحه

خامنهای دستور توقف افشاگری را صادر کرد

1

پیشنویس "اصالحی" یا شکلیک بر شقیقه قانون کار؟

1

دو اعدام در ایران و آمریکا

1

نگاهی مجدد به حق مردم فلسطین در تعیین سرنوشت خویش

1

به رادیو دمکراسی شورایی گوش کنید

3

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

5

کمک های مالی

9

رژیم جمهوری اسالمی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

9

رادیو دمکراسی شورایی

10

600

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،607نیمه دوم مهر 1390

لینک به فایل
عنوان

صفحه

چالشی جدید در مناسبات بینالمللی جمهوری اسالمی

1

اعتصاب کارگران پتروشیمی ،اهمیت ،کاستی ها و دستاوردها

1

جنبش "اشغال وال استریت" و جهانی سازی مبارزه ضدسرمایه داری

1

ضرورت مقابلهی جنبش دانشجویی با تفکیک جنستی در دانشگاهها

1

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

3

وظایف فوری انقالب اجتماعی ،اقدامات فوری عمومی اجتماعی و رفاهی در حکومت شورایی 6
اعتصاب و ایجاد تشکلهای مستقل ،حق مسلم کارگران است

10

رادیو دمکراسی شورایی

12

601

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،608نیمه اول آبان 1390

لینک به فایل
صفحه

عنوان

تشدید تضادها و گذار کشمکشها به عرصه ساختار سیاسی جمهوری اسالمی آیا آخرین 1
بحران نیست؟
جنایات "ناتو" و شواری ملی انتقالی در لیبی

1

جنبش پرداخت نکردن قبوض گاز و برق و بنبست سیاست آزادسازی قیمتها

1

نقض حقوق بشر یا نقض حقوق اصالحطلبان

1

وظایف فوری انقالب اجتماعی ،اقدامات فوری عمومی اجتماعی و رفاهی در حکومت شورایی4 ،
کار ،نان ،مسکن
کمک های مالی

7

رادیو دمکراسی شورایی

10

602

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،609نیمه دوم آبان 1390

لینک به فایل
عنوان

صفحه

دیپلماسی در خدمت تدارک جنگ

1

باز هم اختالس و سرقت از جیب کارگران

1

ناکامی دیگری برای اجالس گروه 20

1

تبعیض و نابرابری جنسیتی در جمهوری اسالمی

1

زنده باد سوسیالیسم

4

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

8

به تبعیض ،ستم و نابرابری علیه زنان باید پایان داده شود

8

تصحیح و پوزش

8

وظایف فوری انقالب اجتماعی ،اجرای مطالبات مشخص و فوری کارگران (قسمت اول)

12

رادیو دمکراسی شورایی

12

603

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،610نیمه اول آذر 1390

لینک به فایل
عنوان

صفحه

نه به جنگ و جنگ افروزان! و نه به مرتجعین و استثمارگران!

1

جنبش اشغال و چشمانداز آن

1

به مناسبت  16آذر و موقعیت کنونی جنبش دانشجویی ایران

1

تکاپوی انقالب نیمه کاره ی مصر برای پیشروی

1

کمک های مالی

4

وظایف فوری انقالب اجتماعی ،اجرای مطالبات مشخص و فوری کارگران (قسمت دوم)

6

خالصهای از اطالعیه کمیته خارج از کشور سازمان فدائیان (اقلیت)

10

رادیو دمکراسی شورایی

12

604

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،611نیمه دوم آذر 1390

لینک به فایل
عنوان

صفحه

کنفرانس سیزدهم سازمان فدائیان (اقلیت) برگزار شد

1

گزارش سیاسی کمیته اجرایی به کنفرانس سیزدهم سازمان

1

پیام رفقای هوادار سازمان در ایران به شرکت کنندگان در کنفرانس

1

کمکهای مالی

9

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

9

در سوریه چه میگذرد؟

10

پیام شرکت کنندگان در کنفرانس سیزدهم سازمان فدائیان (اقلیت) به کارگران و زحمتکشان11 ،
زنان ،دانشجویان و جوانان مبارز ،روشنفکران انقالبی ،خانوادههای جانباختگان راه آزادی و
سوسیالیسم ،فعالین و هواداران سازمان!
رژیم جمهوری اسالمی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

12

وظایف فوری انقالب اجتماعی ،اجرای مطالبات مشخص و فوری کارگران (قسمت سوم)

13

پیش به سوی تشکیل حزب طبقه کارگر

16

بیانیه کنفرانس سیزدهم سازمان فدائیان (اقلیت) پیرامون افزایش احتمال جنگ و راه مقابله 18
با آن :انقالب را بدیل جنگ قرار دهیم
18

رادیو دمکراسی شورایی

605

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،612نیمه اول دی 1390

لینک به فایل
عنوان

صفحه

جمهوری اسالمی و تحریم ها ،وظایف کارگران و توده های مردم ایران

1

نتایج مرحله نخست آزادسازی قیمتها و حذف یارانهها

1

پایان اشغال نظامی عراق و فجایعی که این اشغال را به بار آورد

1

 18کارگر و ابعاد تکاندهنده سوانح کار

1

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

4

وظایف فوری انقالب اجتماعی ،اجرای مطالبات مشخص و فوری کارگران (قسمت آخر)

6

رژیم جمهوری اسالمی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

11

رادیو دمکراسی شورایی

12

606

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،613نیمه دوم دی 1390

لینک به فایل
عنوان

صفحه

وظیفه مبرم چپ رادیکال و مارکسیست در اوضاع کنونی

1

پاسخی به چرایی کاهش ارزش ریال

1

جمهوری اسالمی و گسترش اعتیاد در جامعه

1

نظریه پردازی زن ستیزانه ولی فقیه

1

زنده باد سوسیالیسم

6

جمهوری اسالمی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

11

وظایف فوری انقالب اجتماعی ،اقدامات عاجل حکومت شورائی ،به منظور دمکراتیزه کردن 12
اقتصاد کشور و گذار به سوسیالیسم
12

رادیو دمکراسی شورایی

607

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،614نیمه اول بهمن 1390

لینک به فایل
عنوان

صفحه

تحریم فعال و تبلیغ و سازماندهی برای قیام و انقالب

1

انقالب  ،57قیام  22بهمن و درس هایی که باید از آن آموخت

1

عقب نشینی دولت در برابر جنبش کارگری نیجریه

1

بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت  19بهمن روز بنیان گذاری سازمان :گرامی باد چهل 3
و بکمین سالگرد حماسهی خونین سیاهکل
وظایف فوری انقالب اجتماعی ،اقدامات عاجل حکومت شورائی ،به منظور دمکراتیزه کردن 5
اقتصاد کشور و گذار به سوسیالیسم ()2
خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

7

چهل و یکمین سالگرد حماسه سیاهکل را گرامی بداریم

7

کمک های مالی

8

رژیم جمهوری اسالمی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

8

رادیو دمکراسی شورایی

10

608

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،615نیمه دوم بهمن 1390

لینک به فایل
عنوان

صفحه

سخنرانی خامنه ای در  14بهمن ،کابوس آشفتگی درونی نظام بود

1

دستمزدهای کنونی حق حیات کارگران را نشانه رفتهاند

1

بهار عرب با پیروزی انتخاباتی اسالمگرایان یخ زد

1

تورم چهار نعل میتازد

1

با شعار مرگ بر جمهوری اسالمی زنده باد حکومت شورایی انتخابات نمایشی را تحریم کنیم 3
6

ستون مباحثات:
به مناسبت گرامی داشت نوزده بهمن چهل و نه سالروز حماسه سیاهکل ،و قیام
روزهای بیست و یک و بیست و دو بهمن پنجاه و هفت چگونه جلو میافتیم ،و چه کنیم تا
عقب نمانیم!  /کاظم

وظایف فوری انقالب اجتماعی ،اقدامات عاجل حکومت شورائی به منظور دمکراتیزه کردن 8
اقتصاد کشور و گذار به سوسیالیسم (بخش سوم و پایانی)
رژیم جمهوری اسالمی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

9

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

11

رادیو دمکراسی شورایی

12

609

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،616نیمه اول اسفند 1390

لینک به فایل
عنوان

صفحه

شکستی دیگر در نزاع بی پایان هسته ای و کشمکش پایه ای

1

یونان در آستانهی انقالب

1

بیمه های درمانی و معضالت جمعیت شاغل در ایران

1

نشریه کار سی و چهارمین سال انتشار خود را با ایمان به پیروزی طبقه کارگر آغاز میکند

4

وظایف فوری انقالب اجتماعی ،اقدامات عاجل حکومت شورائی ،به منظور افزایش سطح رفاه 5
زحمتکشان روستائی و بسط مبارزه طبقاتی در روستاها
کمک های مالی

7

رژیم جمهوری اسالمی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

7

گزارش برگزاری جشن چهل و یکمین سالروز حماسه سیاهکل در اروپا و کانادا توسط فعالین 9
سازمان فدائیان (اقلیت)
ستم و تبعیض بر پایه جنسیت ملغا باید گردد

11

در گرامیداشت روز جهانی زن ،سوسیالیسم و رهایی زن

12

رادیو دمکراسی شورایی

12

610

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،617نیمه دوم اسفند 1390

لینک به فایل
عنوان

صفحه

زحمتکشان با امید به دگرگونی زندگی اجتماعی ،به استقبال نوروز میروند

1

شرکتهای پیمانکاری و یکسال پیکار طبقاتی کارگران پتروشیمی

1

سوریه ،یک سال بعد

1

معجزهای رسواتر از خود "انتخابات"

1

جاودان باد یاد کمون پاریس ،نخستین حکومت کارگری جهان

8

به یادمان همه رفقای جانفشان مان ،که در راه سوسیالیسم و آزادی با پرچم جان پیکار کردند 9
شعر" :تبعیدیان"  /احمد موسوی
خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

11

رژیم جمهوری اسالمی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

11

در گرامیداشت  25اسفند سالروز جانباختگان فدایی ( )1رخسارهئی که توفاناش ،مسخ 12
نیارست کرد
12

رادیو دمکراسی شورایی

611

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،618نیمه اول فروردین 1391

لینک به فایل
عنوان

صفحه

مذاکرات جدید و چشم انداز نتایج آن

1

دستمزدهای کارگری و نظام کارمزدی

1

جدائی دین از دولت و رویکرد کمونیستی در برخورد به مذهب

1

اشغال فاجعهبار و بی نتیجه ی افغانستان

1

رژیم جمهوری اسالمی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

7

کمک های مالی

9

وظایف فوری انقالب اجتماعی ،سیاست خارجی حکومت شورایی

10

رادیو دمکراسی شورایی

10

612

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،619نیمه دوم فروردین 1391

لینک به فایل
عنوان

صفحه

تشدید نزاع های درونی جمهوری اسالمی در سال 91

1

چشمانداز اقتصاد در سال 91

1

اتحاد در عمل و مبارزه مشترک

1

اعتصاب عمومی در اسپانیا

1

بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت اول ماه مه :زنده باد اول ماه مه روز اتحاد و 3
همبستگی بینالمللی کارگران
جمهوری اسالمی را باید با اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

7

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

9

زنده باد سوسیالیسم

9

رادیو دمکراسی شورایی

10

613

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،620نیمه اول اردیبهشت 1391

لینک به فایل
عنوان

صفحه

مذاکرات استانبول  ،2آتشی که زیر خاکستر ماند

1

موقعیت کنونی طبقه کارگر و چشمانداز اعتالء جنبش کارگری

1

تورم ،بیماری عالجناپذیر سرمایهداری ایران

1

موقعیت زندانیان سیاسی و ضرورت دفاع از آنان

1

رفقای کارگر! اول ماه مه امسال ،برای ابراز همبستگی با کارگران سراسر جهان و طرح 4
مطالبات خود ،از هر شکل مبارزاتی که میتوانید استفاده کنید
رژیم جمهوری اسالمی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

6

رفقای کارگر! با طرح خواستهای فوری و مبرم خود هم چون :آزادی تشکلهای کارگری9 ،
افزایش دستمزدها ،لغو قراردادهای پیمانی و موقت و حق بیمهی بیکاری ،روز اول ماه مه را
به یک روز پرشکوه در نبرد کار و سرمایه تبدیل کنید
اول ماه مه و کارگران ایران

10

رادیو دمکراسی شورایی

10

614

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،621نیمه دوم اردیبهشت 1391

لینک به فایل
عنوان

صفحه

ترکیب مجلس نهم بازتاب ادامهی تنشهای درونی حاکمیت

1

انتخابات ریاست جمهوری فرانسه و نقش طبقه ی کارگر در آن

1

عدم امنیت و بی حقوقی مطلق زنان در جمهوری اسالمی

1

مراسمهای اول ماه مه و موانع اتحاد عمل کارگری

1

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

4

کمک های مالی

6

ستم و تبعیض بر پایه جنسیت ملغا باید گردد

6

اعالن جنگ به نظم سرمایهداری و سیاست اقتصادی طبقه سرمایهدار

10

رادیو دمکراسی شورایی

12

615

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،622نیمه اول خرداد 1391

لینک به فایل
عنوان

صفحه

شکست اجالس بغداد و ابهام در پیشرفت مذاکرات

1

بودجه ،ابزاری در خدمت منافع طبقه سرمایهدار و علیه کارگران و زحمتکشان

1

معلمان حقتدریسی و شرکتی محرومترین معلمها

1

کلید نجات یونان در دست کارگران

1

کمک های مالی

7

یا کار یا بیمه بیکاری

11

اخراجهای دستجمعی و وظایف کارگران آگاه

12

رادیو دمکراسی شورایی

12

616

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،623نیمه دوم خرداد 1391

لینک به فایل
عنوان

صفحه

بنبست و چشمانداز تیره و تار جمهوری اسالمی

1

نقض حقوق به رسمیت شناخته شده کارگری و پرسش کارگران ایران از آی .ال .او

1

ریشهها و عواقب فساد مالی

1

خمینی نماد یک دهه سرکوب و بربریت در جامعه

1

سیر تحوالت سیاسی و نظامی در سوریه

1

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

6

رادیو دمکراسی شورایی

10

617

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،624نیمه اول تیر 1391

لینک به فایل
عنوان

صفحه

اجالس مسکو ،صراحت خواست ها و شکست مذاکرات

1

عواقب اجتماعی نظم سرمایهداری و سیاستهای جمهوری اسالمی

1

نان گران ،درمان گران ،به پا به پا زحمتکشان!

1

در اهمیت مبارزه برای لغو حجاب اجباری

1

رژیم جمهوری اسالمی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

2

از کارگران کنگان بیاموزیم! اتحاد و همبستگی رمز پیروزی و موفقیت طبقه کارگر است

5

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

7

کمک های مالی

7

دفاع شرمگینانه راه کارگر (هیئت اجرایی) از جمهوری اسالمی زیر پوشش مبارزه ضد 8
امپریالیستی
10

رادیو دمکراسی شورایی

618

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،625نیمه دوم تیر 1391

لینک به فایل
عنوان

صفحه

راه حل بحرانها و مقابله با تحریمها

1

حکومت اسالمی نمیتواند جنبش کارگری را بهعقب برگرداند

1

تعمیق بحران های رژیم ،تشدید سرکوب در جامعه

1

بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت) پیرامون تشدید تحریمها ،احتمال بروز جنگ و راه مقابله با آن

3

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

5

اطالعیه رادیو دمکراسی شورایی

8

رادیو دمکراسی شورایی

8

619

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،626نیمه اول مرداد 1391

لینک به فایل
عنوان

صفحه

ضد امپریالیسم دروغین ،پوششی برای دفاع از بورژوازی و پان اسالمیسم

1

کنفرانس بروکسل؛ نئوکانها و "تابو شکنیها"

1

معدنچیان اسپانیا ،پیشتازان مبارزه علیه سیاست های ریاضتی

1

دست و دل بازی سرمایه داران با جان کارگران

1

مرتجعین بیهوده میکوشند واقعیتها را واژگونه جلوه دهند

1

زنده باد سوسیالیسم

5

کمک های مالی

7

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

11

اطالعیه رادیو دمکراسی شورایی

12

رادیو دمکراسی شورایی

12

620

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،627نیمه دوم مرداد 1391

لینک به فایل
عنوان

صفحه

وقتی که کارد به استخوان میرسد!

1

موقعیت سیاسی جمهوری اسالمی ،تضادها و بحران های کنونی اش

1

طبقهی کارگر راهی جز نبرد برای دگرونی انقالبی نظم موجود ندارد

1

تحوالت سوریه و چشم انداز آن

1

رژیم جمهوری اسالمی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

4

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

11

حکومت شورائی ،آلترناتیو کارگران و زحمتکشان است

11

"اقتصاد مقاومتی" کارساز نیست فروپاشی اقتصاد ،قریبالوقوع است

12

621

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،628نیمه اول شهریور 1391

لینک به فایل
عنوان

صفحه

کودتایی در کار نیست ،با یا بدون خونریزی!

1

تشدید آپارتاید جنسی

1

شکست های دیپلماتیک پیاپی جمهوری اسالمی

1

کمک های مالی

4

کشتار تابستان  ،67نقاب خونین مرگ بر چهره جمهوری اسالمی

5

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

9

دستهای خونین جمهوری اسالمی در زلزله آذربایجان

10

622

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،629نیمه دوم شهریور 1391

لینک به فایل
عنوان

صفحه

نبرد طبقاتی کارگران در آفریقای جنوبی

1

نشست "نم" شکستی در شکست برای جمهوری اسالمی

1

کارگران و خواست پرداخت دستمزدهای عقبافتاده

1

دستمزد کارگران بایدبه موقع پرداخت شود

5

هیچ تفاوتی نمیکند

7

فروپاشی اقتصادی

10

623

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،630نیمه اول مهر 1391

لینک به فایل
عنوان

صفحه

نظام آموزشی ،عرصه تاخت و تاز ارتجاع اسالمی

1

پرخاشگری بورژوا شوونیستهای فارس علیه کردهای ناسیونالیست بر متن آلترناتیوسازی 1
امپرالیستی
غرفه ی "خالف جریان" در اومانیته

1

مذهب و نقش نیروهای بورژوازی در باز تولید آن

1

جامعهای که برای شرمآورترین طویلهها هم همواره مستاجری یافت میشود

1

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

9

یادداشتهای سیاسی

10

-

گرانی و وحشت آخوندها

رژیم جمهوری اسالمی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

11

یادداشتهای سیاسی

12

-

مذاکرات هسته ای و تهدیدات نظامی

624

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،631نیمه دوم مهر 1391

لینک به فایل
عنوان

صفحه

مرحله تعیین کننده در نزاع جناحها

1

بورژوازی ایران راه حلی برای بحران اقتصادی ندارد

1

طومار اعتراضی و تاکتیک صحیح مارکسیستی

1

کمک های مالی

7

مبارزه کارگران و زحمتکشان اروپا علیه سیاست های ریاضتی

8

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

9

یادداشتهای سیاسی

10

-

شصت و هفتمین اجالس مجمع عمومی سازمان ملل ،سخنرانی نتانیاهو ،جنگ
قدرت میان اسرائیل و ایران

-

شصت و هفتمین اجالس مجمع عمومی سازمان ملل ،سخنرانی احمدی نژاد12 ،
عقب نشینی و بروز کشمکش های جدید در درون حاکمیت

625

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،632نیمه اول آبان 1391

لینک به فایل
عنوان

صفحه

بحران همهجانبه ،انقالبی همهجانبه میطلبد

1

شعله مبارزات کارگران پتروشیمی آیا حریق نفت را درپی خواهد داشت؟

1

جمهوری اسالمی همچنان صدرنشین در سرکوب ،اعدام و سلب آزادیهای سیاسی

1

بحران سوریه و تنش با ترکیه

1

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

4

یادداشتهای سیاسی

8

-

وزارت اطالعات و اعتراضات کارگری

-

مانور سرکوبگران سپاهی در تهران

-

مشکالت زلزلهزدگان آذربایجان همچنان پابرجاست

626

10

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،633نیمه دوم آبان 1391

لینک به فایل
عنوان

صفحه

وقتی که خادمان نظام خائن به نظام میشوند!

1

بحران سوریه و صفبندیهای سیاسی

1

نقش سیاستهای نئولیبرالی جمهوری اسالمی در تعمیق بحران اقتصادی

1

خشونت دولتی علیه زنان در جامعه

1

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

9

کمک های مالی

9

رژیم جمهوری اسالمی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

9

یادداشتهای سیاسی

10

-

بی سوادی در ایران

زنده باد سوسیالیسم

11

یادداشتهای سیاسی

12

-

تنشهای جمهوری اسالمی و اسرائیل
12

آغاز پخش برنامههای تلویزیونی دمکراسی شورایی

627

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،634نیمه اول آذر 1391

لینک به فایل
عنوان

صفحه

چهارده نوامبر ،روزی فراموش نشدنی در جنبش کارگری اروپا

1

طبقه کارگر و آزادیهای سیاسی

1

 16آذر روز دانشجو ،روز اعتراض به دیکتاتوری و ارتجاع

1

قاتل کهریزک در تدارک بریدن سر قانون تأمین اجتماعی و قتل کارگران

1

"زبان خلق زبان سیل است"

8

رژیم جمهوری اسالمی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

9

یادداشتهای سیاسی

10

-

بحران اتمی ایران و طرح دور جدید گفتگوها

-

مرگ ستار بهشتی در زندان ،جنایت چند مامور یا اقدامی سیستماتیک؟

11

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

13

گرامی باد نودوپنجمین سالگرد انقالب سوسیالیستی اکتبر

13

یادداشتهای سیاسی

14

-

مردم فلسطین همچنان قربانی تجاوزات اسرائیل می شوند
14

آغاز پخش برنامههای تلویزیونی دمکراسی شورایی

628

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،635نیمه دوم آذر 1391

لینک به فایل
عنوان

صفحه

"انتخابات" ریاست جمهوری ،شار التانیسم و عوامفریبی

1

نقش اعتصاب عمومی سیاسی در مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسالمی

1

ادامه ی انقالب در مصر

1

سهم جان مردم کمتر از سهم ماشین های لوکس

1

کمک های مالی

9

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

9

با کمک های مالی خود سازمان را یاری رسانید

9

رژیم جمهوری اسالمی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

9

یادداشتهای سیاسی

10

-

یک پیروزی برای مردم فلسطین

-

تحریمهای بینالمللی و داستانی که ادامه دارد

آغاز پخش برنامههای تلویزیونی دمکراسی شورایی

12
12

629

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،636نیمه اول دی 1391

لینک به فایل
عنوان

صفحه

افزایش تورم ،کسری بودجه و تالش دولت برای افزایش قیمتها

1

بحران سرمایهداری و نقش بنیادگرائی و اسالم

1

معلولین ،محرومترین گروه اجتماعی در جمهوری اسالمی

1

طبقه کارگر در مقابل تعرض طبقه حاکم و تصمیم دولت برای تغییر قانون کار ایستاده است

6

کمیتههای مخفی کارخانه را ایجاد کنیم

9

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

10

یادداشتهای سیاسی

12

-

پایانی جز سرنگونی برای حکومت اسد نیست

-

مرگ معدنچیان در طبس و ویژگی این نوع از فجایع در ایران

تلویزیون دمکراسی شورایی

14
14

630

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،637نیمه دوم دی 1391

لینک به فایل
عنوان

صفحه

ارتجاع ،نگران فوران خشم و نارضایتی از درون شکاف در باال

1

طبقه کارگر و ضرورت مبارزه برای افزایش حداقل دستمزد

1

فشار بر کارگران آگاه و پیشرو نشانهی هراس رژیم از طبقهی کارگر

1

گسترش فقر و رابطه ی آن با بروز ناهنجاری های اجتماعی

1

کمک های مالی

4

با کمک های مالی خود سازمان را یاری رسانید

4

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

7

زنده باد سوسیالیسم

7

رژیم جمهوری اسالمی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

7

یادداشتهای سیاسی

10

-

بحران عراق و موقعیت کنونی نوری المالکی
10

تلویزیون دمکراسی شورایی

631

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،638نیمه اول بهمن 1391

لینک به فایل
صفحه

عنوان

درسهائی از گذشته برای پیروزی آینده ،به مناسبت سی و چهارمین سالگرد قیام  22بهمن 1
یورش نظامی امپریالیسم فرانسه به مالی

1

یاوه گویی های احمدی نژاد در مجلس

1

بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت چهل و دومین سالگرد نبرد سیاهکل :فقط انقالب3 ،
نجاتبخش مردم ایران خواهد بود
خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

7

یادداشتهای سیاسی

9

-

جاسوس یا نمایندگان حکومت برای مذاکراتی پنهانی؟!!

-

درسهایی از مبارزات کارگران مجتمعهای کشت و صنعت کارون شوشتر و 10
هفتتپه

کمک های مالی

11

با کمک های مالی خود سازمان را یاری رسانید

11

یادداشتهای سیاسی

12

-

قدرت سیاسی و فساد در جمهوری اسالمی
12

تلویزیون دمکراسی شورایی

632

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،639نیمه دوم بهمن 1391

لینک به فایل
عنوان

صفحه

بحران ذاتی ساختار جمهوری اسالمی

1

افزایش دستمزد به باالی خط فقر یک ضرورت مبرم و حیاتیست

1

رویدادهای امیدبخش در مصر

1

فاجعهای که نئولیبرالیسم در اقتصاد ایران آفریده است

5

یادداشتهای سیاسی

10

-

پیشنهاد مذاکره مستقیم و عواقب آن برای جمهوری اسالمی

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

11

رژیم جمهوری اسالمی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

11

یادداشتهای سیاسی

12

-

یورش به روزنامه ها ،آغاز دور جدید مهندسی کردن "انتخابات"  24خرداد

تلویزیون دمکراسی شورایی

633

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،640نیمه اول اسفند 1391

لینک به فایل
عنوان

صفحه

بنبست در سیاست خارجی ،چرا و چگونه؟

1

انقالب اجتماعی و رهایی زن

1

جمهوری اسالمی و دخالت گری اش در بیرون از مرزها

1

زنده باد  8مارس ،نابود باد هرگونه ستم و تبعیض علیه زنان

3

به تبعیض ،ستم و نابرابری علیه زنان باید پایان داده شود

6

زنده باد کمون! زنده باد حکومت شوراها! پیرامون سرنگونی جمهوری اسالمی و مختصات 7
حکومت آلترناتیو
ستون مباحثات
-

11

جایگاه زنان در ساعت شماطهدار سرمایهداری  /افسانه پویش
14

یادداشتهای سیاسی
-

جمهوری اسالمی مسئول مرگ کولبران است

-

کنارهگیری نماینده ی خدا در واتیکان

کمک های مالی

15

رژیم جمهوری اسالمی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

15

یادداشتهای سیاسی

16

-

ادامه ی ناگزیر انقالب تونس
16

تلویزیون دمکراسی شورایی

634

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،641نیمه دوم اسفند 1391

لینک به فایل
عنوان

صفحه

 25اسفند روز جانفشانان فدایی روزی که عشق سرودی شد پر طبل تر از مرگ

1

اینجا وقتی که آب نباشد نان هم نیست!

1

لحظه شماری رقبای احمدی نژاد برای پایان دوره ریاست جمهوری وی

1

 25اسفند یاد رفقای جانباخته سازمان را گرامی داریم

2

سالی که گذشت و امید به نوشدن زندگی اجتماعی و سیاسی در سال جدید

3

جمهوری اسالمی را باید با اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

6

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

8

یادداشتهای سیاسی

10

-

 8مارس  2013چگونه گذشت؟

-

کارگران ،قربانی حوادث ناشی از کار یا خطا کار؟

نشریه کار سی و پنجمین سال انتشار خود را آغاز می کند

11

یادداشتهای سیاسی

12

-

مرگهای خاموشی که به چهارمین گزارش احمد شهید نیز راه نیافتند
12

تلویزیون دمکراسی شورایی

635

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،642نیمه اول فروردین 1392

لینک به فایل
عنوان

صفحه

حقیقت ،دشمن جمهوری اسالمیست

1

نقد و نگاهی بر "نشست مشترک احزاب ،سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست"

1

زنده باد استقالل طبقاتی کارگران! زنده باد مبارزات سندیکای کارگران شرکت واحد!

1

دیکتاتوری اسالمی مردم مصر را تهدید میکند

1

کمک های مالی

9

یادداشتهای سیاسی

10

-

با تعیین حداقل دستمزد سال  ،92سفره کارگران باز هم تهی تر گشت

-

بحران سوریه و گسترش آن به خارج از مرزهای این کشور

تلویزیون دمکراسی شورایی

12
12

636

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،643نیمه دوم فروردین 1392

لینک به فایل
عنوان

صفحه

ارزیابی از جنبش کارگری در سال  91و چشم انداز آن در سال 92

1

قرار نیست معجزهای رخ دهد

1

گامهای بزرگ طبقه کارگر جهانی در مبارزه طبقاتی

1

اول ماه مه روز اتحاد بین المللی کارگران خجسته باد

3

خجسته باد اول ماه مه روز همبستگی بینالمللی کارگران

5

حکومت شورائی ،آلترناتیو کارگران و زحمتکشان است

9

یادداشتهای سیاسی

10

-

آلماتی  2و حکایت همچنان باقی ست...

رژیم جمهوری اسالمی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

11

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

11

یادداشتهای سیاسی

12

-

حکم اعدام پنج زندانی سیاسی عرب خوزستان و پیوند آن با مسئله ملی
12

تلویزیون دمکراسی شورایی

637

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،644نیمه اول اردیبهشت 1392

لینک به فایل
عنوان

صفحه

"حماسه سیاسی" و فرار به جلوی احمدی نژاد

1

توهین و تحقیر زنان در سرشت جمهوری اسالمی است

1

عراق بار دیگر در آتش و خون

1

نمایش قدرت متشکل اردوی کار در اول ماه مه

3

زنان باید با برابری کامل با مردان به تمام شئون زندگی اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و 5
فرهنگی دسترسی داشته باشند
خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

7

کمک های مالی

7

یادداشتهای سیاسی

9

-

"گفتم نگفتم"های رفسنجانی دربارهی خامنهای

رژیم جمهوری اسالمی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

9

یادداشتهای سیاسی

10

-

تالش دشمنان طبقه کارگر برای مهار پتانسیل انقالبی کارگران
10

تلویزیون دمکراسی شورایی

638

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،645نیمه دوم اردیبهشت 1392

لینک به فایل
عنوان

صفحه

"انتخابات" چیزی را به نفع مردم تغییر نخواهد داد

1

مراسمهای اول ماه مه و پسرفتهائی که باید ریشهیابی شوند

1

فجایعی را که حکومت اسالمی حماسه میخواند

1

رژیم جمهوری اسالمی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

8

ستون مباحثات

11

-

در افغانستان دین علیه زنان جنایت می کند ،دولت حمایت می کند  /نادر مرتضوی

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

11

یادداشتهای سیاسی

12

-

مرگ بیش از هزار کارگر بنگالدشی در زیر آوار نظم سرمایه

-

قامت بلند کارگران مس خاتون آباد در اعتصاب

تلویزیون دمکراسی شورایی

14
14

639

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،646نیمه اول خرداد 1392

لینک به فایل
عنوان

صفحه

از نمایش انتخاباتی تنها "مضحکهای" باقی مانده است

1

"انتخابات" و شکست

1

بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت) در بارۀ تحریم فعال مضحکه انتخاباتی ریاست جمهوری3 :
انتخابات نمایشی رژیم استبدادی را به نمایشی علیه نظم موجود تبدیل کنیم
یک اعتصاب کم نظیر چهار ماهه و دالیل شکستش

6

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

10

سرنوشت مردم سوریه در چنگال قدرت های امپریالیست جهان

11

کمک های مالی

12

یادداشتهای سیاسی

13

-

جنگ طلبی سرمایه داری و موشک پرانی فاجعه آمیز

-

اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

14
14

تلویزیون دمکراسی شورایی

640

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،647نیمه دوم خرداد 1392

لینک به فایل
عنوان

صفحه

چشمانداز تیره و تار اقتصاد در بودجه 92

1

تحریم و اعالن جنگ آشکار به نظم موجود

1

تشدید نابرابری اشتغال زنان در جمهوری اسالمی

1

جمهوری اسالمی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

4

تندپیچهای سیاسی و عاقبت مرکزنشینی

10

تلویزیون دمکراسی شورایی

10

641

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،648نیمه اول تیر 1392

لینک به فایل
عنوان

صفحه

اعتدال کارساز نیست ،چشمانداز ،تشدید تضادها و بحرانهاست

1

انقالب در مصر ادامه دارد

1

قیام مردم برزیل علیه فقر ،نابرابری ،فساد دولتی و نقض خدمات عمومی

1

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

5

به یاد رفیق فدائی سعید سلطانپور

6

شرکتهای پیمانکاری و راه تحقق خواست معوق ماندۀ کارگران پتروشیمی

9

گزارشی از یک اعتصاب :این گزارش برای سازمان ارسال شده است که جهت اطالع 12
خوانندگان در نشریه کار درج می شود.
اعتصاب در واحد ذوب فلز صنایع فوالد اهواز
16

کمک های مالی

گرامی با یاد رفیق فدائی حمید اشرف و رفقای هم رزماش که در  8تیر  1355در نبرد برای 17
آزادی و سوسیالیسم ،قهرمانانه با دشمنان کارگران و زحمتکشان جنگیدند و جان باختند
یادداشت سیاسی
-

18

"ما به خاطر آرمانهای انسانی مردم مجازات میشویم"
18

تلویزیون دمکراسی شورایی

642

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،649نیمه دوم تیر 1392

لینک به فایل
عنوان

صفحه

کارنامه احمدینژاد ،کارنامه جمهوری اسالمی و خامنهای است

1

سقوط محمد مرسی گامی دیگر در تداوم انقالب مصر

1

افشاگریهای اسنودن و گرایش روزافزون امپریالیسم به ارتجاع سیاسی

1

دولت روحانی و خواب و خیال رفع تبعیض جنسیتی

1

ستون مباحثات

7

-

کوبا ( / )1بهرنگ

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

11

یادداشت سیاسی

14

-

چشمهایی بسته برای سیاهیها
14

تلویزیون دمکراسی شورایی

643

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،650نیمه اول مرداد 1392

لینک به فایل
عنوان

صفحه

دولت روحانی ،نوزادی که پیش از تولد ،فلج بودن آن محرز است

1

علیه بیکاری ،زنده باد کارگران فوالد زاگرس و الستیک البرز

1

جنایاتی که «حقوق بشر اسالمی» نامیده میشوند

1

رژیم جمهوری اسالمی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

5

ستون مباحثات

6

-

کوبا ( )2بعد از پیروزی انقالب  /بهرنگ
8

یاددشتهای سیاسی
-

مرگ غم انگیز پناهجویان ،قصه تلخی که همچنان ادامه دارد

-

گنجاندن حزب هللا در لیست تروریستی و عواقب آن برای جمهوری اسالمی

تلویزیون دمکراسی شورایی

10
10

644

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،651نیمه دوم مرداد 1392

لینک به فایل
عنوان

صفحه

کابینه روحانی و سیاستهای آن

1

روایت کشتار  67همچنان حنجره ها را خراش می دهد

1

گسترش اعتراضات کارگری و نقش کارگران هفت تپه در اعتصابات فراکارخانهای

1

ستون مباحثات

7

-

کوبا ( )3موقعیت سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی کوبای امروزی  /بهرنگ

-

کنگره  11حزب کمونیست ایران در کدام جهت!!؟  /جنوب – کارگر پروژهای

یادداشتهای سیاسی
-

9
11

تداوم انقالب تونس ،شکست خیزش انقالبی در ایران

کمک های مالی

13

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

13

رژیم جمهوری اسالمی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

13

یادداشتهای سیاسی

14

-

آنها را حتا به بازی راه ندادند
14

تلویزیون دمکراسی شورایی

645

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،652نیمه اول شهریور 1392

لینک به فایل
عنوان

صفحه

"بازنگری در سیاست خارجی" ادعای توخالی روحانی

1

با این سیاسیتهای اقتصادی  100روز که نه  1000روز هم نتیجهای نخواهد داد

1

وزیر کار کیست و چه برنامهای برای کارگران دارد؟

1

چرا اعتصابات کارگران در فازهای  23 ،22و  24بیشتر ناموفق است!؟

1

رژیم جمهوری اسالمی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

4

دولت موظف است برای تمام بیکاران و جویندگان کار ،اشتغال ایجاد نماید

6

یادداشتهای سیاسی

9

-

کنگره ملی ناسیونالیستهای کرد و سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
(کومله)

-

مردم سوریه همچنان قربانی نظم ضد انسانی سرمایهداری

10

-

انقالب نیمه کاره مصر به کدام سمت می رود؟

12

-

تلویزیون دمکراسی شورایی

12

646

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،653نیمه دوم شهریور 1392

لینک به فایل
عنوان

صفحه

تضاد قدرتهای امپریالیست در سوریه و تشدید جنگ داخلی ارتجاعی

1

محرومیت میلیونی کودکان از تحصیل و ضرورت خرافه زدائی از سیستم آموزشی

1

روحانی و رویکردش نسبت به اصالح طلبان

1

رژیم جمهوری اسالمی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

4

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

6

تابستان شصت و هفت نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم

6

شعر :گریه ی لیلی

7

سالهایی به رنگ خون

7

یاد یاران را گرامی داریم ،زبع قرن گذشت

7

شعر :یک فکر آزارم میدهد  /شاندور پتوفی

8

شعری از سعید سلطانپوز

11

از شعر "برای شما که عشقتان زندگیست"  /احمد شاملو

12

درودی بر خفته گان در خاوران به شکوفه ها به یاران  /مهرداد نشاطی

12

تابستان  67را فراموش نمی کنیم ،ما بسیاریم و از پای نخواهیم نشست

15

شعر :پرچم  /پابلو نرودا

17

آنچه بر ما رفت و آنچه بر خانواده ها گذشت  /احمد موسوی

17

زندان و زندانی  /منوچهر مانی

19

از شعر "بر سنگفرش"  /احمد شاملو

20

یورش سراسری و نابودی بزرگترین اپوزیسون داخل زندانها ،گزارشی از یک شاهد :نبرد و 22
وضعیت زنان زندانی سیاسی در سال  / 67مینا زرین
به خاطر مرگ آن کس ،که برای صلح مبارزه می کرد  /برتولت برشت

24

نوشتهی یکی از زندانیان سیاسی بازمانده از دهه ی شصت

24

"غزل زمانه"  /سعید سلطانپور

25

یادداشتهای سیاسی

26

-

قدرت طبقه کارگر

کمک های مالی

27

یادداشتهای سیاسی

28

-

از فساد  12هزار میلیاردی تا سرقت  16میلیاردی
28

تلویزیون دمکراسی شورایی

647

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،654نیمه اول مهر 1392

لینک به فایل
عنوان

صفحه

آیا یخ روابط جمهوری اسالمی و آمریکا در حال آب شدن است؟

1

"نرمش قهرمانانه" عقبنشینی ناگزیر یا خرید فرصت؟

1

ابعاد بی سابقه بیکاری در ایران

1

رژیم جمهوری اسالمی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

6

یادداشتهای سیاسی

8

-

اعتصاب کارگران بنگالدش ،جلوه ای ماندگار از اتحاد و رزم طبقاتی

کمک های مالی

9

یادداشتهای سیاسی

10

-

مطالبات زنان و دولت روحانی

تلویزیون دمکراسی شورایی

648

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،655نیمه دوم مهر 1392

لینک به فایل
عنوان

صفحه

اجالس ژنو ،نتایج و چشم انداز

1

تشکلهای صنفی معلمان" ،بیم"ها و "امید"ها!؟

1

غول گرانی همچنان بر چهره کارگران و زحمتکشان ایران چنگ می اندازد

1

رژیم جمهوری اسالمی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

5

یادداشتهای سیاسی

7

-

افزایش بیش از سه برابری قربانیان حوادث ناشی از کار

-

دیپلماسی و جنگ در سوریه

8
8

تلویزیون دمکراسی شورایی

649

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،656نیمه اول آبان 1392

لینک به فایل
عنوان

صفحه

تضاد الینحل ساختار جمهوری اسالمی

1

طبقه کارگر علیه توهمات واهی ،متکی به نیرو ،پیکار و اتحاد طبقاتی خویش!

1

آیا میتوان بهبودی اقتصادی را از دولت روحانی انتظار داشت؟

1

اعدام وحشیانهی  18زندانی سیاسی بلوچ و کرد توسط حکومت اسالمی را محکوم کنیم

5

گرامی باد نود و ششمین سالگرد انقالب سوسیالیستی اکتبر

8

کمک های مالی

9

یادداشتهای سیاسی

10

-

قانون ازدواج سرپرست با فرزندخوانده ،یورش شریعت اسالمی به حقوق کودکان

-

جمهوری اسالمی و چالش های زنان در وضعیت کنونی

تلویزیون دمکراسی شورایی

12
12

650

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،657نیمه دوم آبان 1392

لینک به فایل
عنوان

صفحه

محدودیتها و موانع دولت روحانی در توافقات هستهای

1

گزارش سیاسی کمیته اجرایی به کنفرانس چهاردهم سازمان

1

گزارش کنفرانس چهاردهم سازمان فدائیان (اقلیت)

1

قطعنامه در مورد لغو مجازات اعدام

7

پیام شرکت کنندگان در چهاردهمین کنفرانس سازمان فدائیان (اقلیت) به طبقه کارگر!

8

کمک های مالی

10

پیام شرکت کنندگان در چهاردهمین کنفرانس سازمان فدائیان (اقلیت) به رفقای هوادار و 11
فعاالن سازمان در داخل کشور
پیام شرکت کنندگان در چهاردهمین کنفرانس سازمان فدائیان (اقلیت) به زندانیان سیاسی12 ،
خانواده های جانباختگان فدایی و رفقای دربند
پیام هواداران سازمان در داخل کشور به کنفرانس چهاردهم سازمان

13

تصحیح و پوزش

13

پیام فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) – داخل کشور به چهاردهمین کنفرانس سازمان

14

تلویزیون دمکراسی شورایی

14

651

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،658نیمه اول آذر 1392

لینک به فایل
عنوان

صفحه

گزارش افالس و ورشکستگی

1

گسترش اعتراضات کارگری ،فعال شدن تشکلهای وابسته و ضرورت مبارزه مستقل کارگری

1

جنبش دانشجویی ایران ،بیم ها و امیدهای این جنبش

1

در دفاع از قطعنامه "لغو مجازات اعدام و حذف آن از فوانین کشور" مصوب کنفرانس چهارده 1
سازمان
اطالعیه :نشست مشترک رهبری حزب کمونیست ایران و سازمان فدائیان (اقلیت)

9

یادداشتهای سیاسی

10

-

 25نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

رفیق صدیقه حائری ،مادر سه تن از "آفتابکاران جنگل" از میان ما رفت

11

یادداشتهای سیاسی

12

-

اعتصاب غذای زندانیان قزلحصار برای لغو احکام
12

تلویزیون دمکراسی شورایی

652

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،659نیمه دوم آذر 1392

لینک به فایل
عنوان

صفحه

"نرمش" دیکتاتور و تشدید تضادهای درونی رژیم

1

بودجه دولت روحانی همان بودجه دولت احمدینژاد است

1

بوروکراسی فاسد و فساد ذاتی جمهوری اسالمی

1

کمک های مالی

6

یادداشتهای سیاسی

8

-

تشدید سرکوب و پیشروی روند خالف وعده های روحانی در جامعه

جمهوری اسالمی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

9

یادداشتهای سیاسی

10

-

خامنه ای بیهوده بر طبل ارتجاع فرهنگی می کوبد
10

تلویزیون دمکراسی شورایی

653

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،660نیمه اول دی 1392

لینک به فایل
عنوان

صفحه

تناقض الینحل طبقه حاکم بر ایران

1

ضرورت مبارزه مستقل کارگری و خنثاسازی سناریوی انجماد دستمزدها

1

گسترش اعتیاد و نعل وارونه جمهوری اسالمی در برخورد با این معضل اجتماعی

1

زنان و "منشور حقوق شهروندی"

5

به تبعیض ،ستم و نابرابری علیه زنان باید پایان داده شود

6

رژیم جمهوری اسالمی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

8

جمهوری اسالمی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

9

یادداشتهای سیاسی

10

-

ضرورت جدایی دین از آموزش و مقابله با سیاستهای دولت در مدارس

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

11

یادداشتهای سیاسی

12

-

دفاع از کارگران اخراجی و زندانی دفاع از حق تشکل و اعتصاب است
12

تلویزیون دمکراسی شورایی

654

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،661نیمه دوم دی 1392

لینک به فایل
عنوان

صفحه

سیستم اقتصادی و سیاسی فسادپرور

1

از مبارزه علیه بردگی پیمانی تا پیکار برای رهائی از بردگی مزدی

1

افزایش  66درصدی تعرفههای درمانی و نتایج آن بر زندگی کارگران و زحمتکشان

1

سرنوشت مردم عراق ،یک تراژدی بزرگ انسانی

1

کمک های مالی

5

ضمیمه کار شماره 661
-

گزارشی از وضعیت کارگران ساختمانی ،محرومترین و بیحقوقترین بخش طبقه 7
کارگر ایران

-

پرسش های یک کارگر باسواد  /برتولت برشت  /ترجمه بهروز مشیری

18

زنده باد سوسیالیسم

21

یادداشتهای سیاسی

22

-

مرگ خاموش کارگران در حوادث ناشی از کار بی ارزشی جان کارگران در مقابل
سود بری بیشتر

-

بزرگترین اعتصاب کارگران صنایع پوشاک کامبوج ،برای افزایش دستمزد

تلویزیون دمکراسی شورایی

24
24

655

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،662نیمه اول بهمن 1392

لینک به فایل
عنوان

صفحه

اجرای توافقات ژنو و چشم انداز تشدید تضادهای هیات حاکمه

1

جمهوری اسالمی ،نگران از رشد سوسیالیسم

1

حق تحصیل اما در کدام مدرسه؟

1

بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت چهل و سومین سالگرد نبرد حماسی سیاهکل3 :
خورشید زنده است در سیاهکل
خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

7

یادداشتهای سیاسی

10

-

ژنو  -2چرا ارادهای برای پایان نسلکشی در سوریه وجود ندارد؟

-

مبارزات کارگران در دفاع از نمایندگان خود در برابر کارفرما و دولت

تلویزیون دمکراسی شورایی

12
12

656

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،663نیمه دوم بهمن 1392

لینک به فایل
عنوان

صفحه

تاکتیکهای دورهای و روزمره ما

1

چرائی اولتیماتوم سرمایه و چشمانداز جنبش کارگری

1

سی و پنج سال پس از قیام  22بهمن

1

فرزندان ناخواستهای که زاده نخواهند شد

1

سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی ،برقرار باد حکومت شورائی

4

گرامی باد چهل و سومین سالگرد  19بهمن  49حماسه انقالبی سیاهکل ،و سی و پنجمین 5
جاودانه روزهای  21و  22بهمن ماه 57
رژیم جمهوری اسالمی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت!

6

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

8

یادداشتهای سیاسی

9

-

چهره کریه فقر در آئینه توزیع سبد کاال

کمک های مالی

10

یادداشتهای سیاسی

12

-

فریاد استیصال روحانی در اجالس اساتید دانشگاه ها
12

تلویزیون دمکراسی شورایی

657

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،664نیمه اول اسفند 1392

لینک به فایل
عنوان

صفحه

مذاکرات اخیر هسته ای ،نتایج و چشم انداز آن

1

بودجه سال  93و نتایج مرحله دوم "هدفمندسازی یارانهها"

1

چالش دستمزد ،پیش درآمد چالشهای بزرگتر

1

حکومت شورایی و نفی بوروکراسی

1

زنان بهار عرب و چالش های پیش رو!

1

رژیم جمهوری اسالمی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

9

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

10

روز جهانی زن ،روز خشم و اعتراض

12

تلویزیون دمکراسی شورایی

12

658

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،665نیمه دوم اسفند 1392

لینک به فایل
عنوان

صفحه

بهارتان خجسته باد

1

از نوشدن طبیعت تا دگرگونی و نوشدن جامعه

1

یک ارزیابی از مهمترین رویداد سیاسی در سالی که گذشت

1

کودکان کار ،کوچکمردان و کوچکزنان نانآور

1

یاد تمامی رفقای جان باخته سازمان گرامی و راهشان پر رهرو باد ،بر عهد خویش ایستادهایم 5
 25اسفند ،روز جانباختگان سازمان را گرامی داریم

8

یادداشتهای سیاسی

10

-

بحران اوکراین و منازعات امپریالیستها

کمک های مالی

11

کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت) سی و ششمین سال انتشار خود را آغاز میکند

11

یادداشتهای سیاسی

12

-

ادامه سیاست حذف یارانهها و نتایج فاجعهبار آن
12

تلویزیون دمکراسی شورایی

659

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،666نیمه اول فروردین 1393

لینک به فایل
عنوان

صفحه

اقتصاد ایران ،سالی که گذشت و سالی که در پیش است

1

گزینه طبقه کارگر در برابر انهدام نیروی کار

1

آن که باد میکارد ،توفان درو میکند

1

اسپانیا :راهپیمایی برای کرامت!

1

"اقتصاد مقاومتی" ،مهر تاییدیست بر سیاست نئولیبرال روحانی

5

کمک های مالی

6

رژیم جمهوری اسالمی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

6

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

8

یادداشتهای سیاسی

11

-

"راهیان نور" راهی به سوی قتلگاه دانشآموزان

-

تشدید فشار بر کارگران زندانی برآمد سیاستهای دولت روحانی

تلویزیون دمکراسی شورایی

12
12

660

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،667نیمه دوم فروردین 1393

لینک به فایل
عنوان

صفحه

دور سوم مذاکرات هسته ای ،ابهامات و تردیدها

1

اوکراین ،قربانی رقابت قدرتهای امپریالیست

1

هیاهوی بسیار بر سر هیچ

1

گرگهائی که لباس میش پوشیده اند باید افشا شوند ،خرابکاری تشکلهای وابسته به رژیم 5
در پوشش همراهی با کارگران
سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی ،برقرار باد حکومت شورائی

9

رژیم جمهوری اسالمی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

11

یادداشتهای سیاسی

11

-

هم افزایش قیمت و هم حذف یارانهی نقدی

-

معنای واقعی حکومت اسالمی

12
12

تلویزیون دمکراسی شورایی
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،668نیمه اول اردیبهشت 1393

لینک به فایل
عنوان

صفحه

مختصات جنبش کارگری در سال  92و پیش شرط پیروزی جنبش اعتصابی افزایش دستمزد

1

رأی عدم اعتماد مردم به روحانی و کلیت رژیم جمهوری اسالمی

1

زنان و کار در ایران

1

بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت اول ماه مه :اول ماه مه ،روز همبستگی ،اعتراض 3
و مبارزه مشترک کارگران سراسر جهان
کمک های مالی

6

رژیم جمهوری اسالمی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

7

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

12

وصیت نامه جو هیل

12

یادداشتهای سیاسی

14

-

سخنان خامنه ای اعتراف به نابرابری حقوقی زنان با مردان در جامعه

-

سرکوب زندانیان سیاسی بند  350اوین ،بازتابی از مقاومت زندانیان

تلویزیون دمکراسی شورایی

16
16

662

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،669نیمه دوم اردیبهشت 1393

لینک به فایل
عنوان

صفحه

شیادی که در شان جمهوری اسالمی است

1

اول ماه مه ،پیشرفتهای نسبی و تالشهای آتی

1

تشدید تضادها و بازتاب آن در همایش های علنی

1

زنان و کار در ایران (قسمت دوم) ،زنان شاغل

1

سیاست افزایش جمعیت ،زنگ خطری جدی برای زنان!

6

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

11

یادداشتهای سیاسی

12

-

انتخابات عراق و پیامدهای آن

-

مسکن ،گرهی باز نشدنی

16
16

تلویزیون دمکراسی شورایی
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،670نیمه اول خرداد 1393

لینک به فایل
عنوان

صفحه

دور چهارم مذاکرات اتمی و گره گاه های خامنه ای

1

جنبش کارگری ایران هوشیار است و "لخ والسا"بردار نیست

1

زنان و کار در ایران (قسمت سوم)

1

فرجام انقالبات در کشورهای عربی خاورمیانه و شمال آفریقا

1

بدون درهم شکستن بوروکراسی ،درهم شکستن ماشین دولتی ،محال است

5

کمک های مالی

8

رژیم جمهوری اسالمی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

8

یادداشتهای سیاسی

12

-

از "آزادی یواشکی" تا دستگیری به جرم "رقصیدن"

-

معضل بیکاری و خواست پرداخت حقوق بیکاری به تمامی بیکاران

تلویزیون دمکراسی شورایی

14
14

664

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،671نیمه دوم خرداد 1393

لینک به فایل
عنوان

صفحه

اولتیماتوم خامنهای برای عبور از برزخ

1

یک سال پس از "انتخابات ریاست جمهوری"

1

سریعتر ،ارزانتر ،به قیمت جان کارگر

1

زنان و کار در ایران (قسمت چهارم)

1

روز جهانی علیه کار کودک و میلیونها کودک کار در ایران

4

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

7

یادداشتهای سیاسی

10

-

فصل گرما و اعتراف به شکست سیاسی حجاب اجباری

-

غول خصوصی سازی و فاجعه بیکار شدن کارگران

تلویزیون دمکراسی شورایی

12
12

665

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،672نیمه اول تیر 1393

لینک به فایل
عنوان

صفحه

چشمانداز تیره و تار عراق و هشدار به مردم ایران

1

تداوم کاهش شاخص بورس و رکود اقتصادی

1

در برابر انحراف رفرمیستی درون جنبش کارگری باید ایستاد

1

زنان و کار در ایران (قسمت آخر)

1

تحرکات سرکوبگرانه مجلس ارتحاع علیه زنان ایران

1

کمک های مالی

4

یادداشتهای سیاسی

10

-

گام بعدی "فرزندآوری اجباری"است؟

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

11

یادداشتهای سیاسی

14

-

پول نداری ،حق نداری درس بخوانی
14

تلویزیون دمکراسی شورایی
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،673نیمه دوم تیر 1393

لینک به فایل
عنوان

صفحه

باران "موشکهای هوشمند" اسرائیلی بر سر مردم فلسطین

1

هراس خامنهای از چیست؟

1

برنامه "همصدایی" تلویزیون اندیشه ،مرکز بده و بستان با وزارت اطالعات جمهوری اسالمی

1

نیاز توده های مردم ایران به یک تامین اجتماعی فراگیر

1

با کمک های مالی خود سازمان را یاری رسانید

2

اطالعیهی نشست مشترک حزب کمونیست کارگری – حکمتیست و سازمان فدائیان (اقلیت) 4
خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

6

حکومت شورائی ،آلترناتیو کارگران و زحمتکشان است

12

یادداشتهای سیاسی

14

-

بنبست دولت مالکی و تشدید درگیریها در عراق

-

گرانی ،بیکاری و رکود همه یک قربانی دارند

تلویزیون دمکراسی شورایی

16
16

667

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،674نیمه اول مرداد 1393

لینک به فایل
عنوان

صفحه

بشریت مترقی باید با این پدیده ضدبشری تعیین تکلیف کند

1

بحران اقتصادی مزمن و ساختاری ،راهحلی انقالبی را میطلبد

1

یک چهارم نقدینگی در دست  600نفر و ده ها میلیون در فقر و گرسنگی

1

بحران بیکاری و پدیده شغل دوم و سوم در ایران

1

کمک های مالی

4

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

8

رژیم جمهوری اسالمی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

8

یادداشتهای سیاسی

10

-

"ارتقای شغلی" زنان کارمند شهرداری به زنان "خانهدار"

-

ازدواج کودکان ،خشونت علیه کودکان و زنان است

12

-

تلویزیون دمکراسی شورایی

12

668

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،675نیمه دوم مرداد 1393

لینک به فایل
عنوان

صفحه

اوجگیری تضادهای درونی حاکمیت و رودرویی خامنهای با روحانی

1

بحران عراق و پیامدهای آن

1

زندانهای دههی شصت ،دژهای مقاومت

1

طرح بزرگ تعدیل مستخدمین دولتی 200 ،هزار معلم در آستانه اخراج

4

یادداشتهای سیاسی

8

-

اخراج و محاکمه کارگران پیشرو در دولت روحانی

-

تشدید فقر و تبعات آن در جامعه

10
10

تلویزیون دمکراسی شورایی

669

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،676نیمه اول شهریور 1393

لینک به فایل
عنوان

صفحه

سخنان خامنه ای و بن بست احتمالی دولت روحانی

1

پرچمی که در معدن سنگآهن بافق برافراشته شد

1

نقش کردهای عراق و حکومت اقلیم کردستان در استراتژی منطقهای جمهوری اسالمی

1

آکاهی و مبارزه سیاسی

1

جمهوری اسالمی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

7

زنده باد سوسیالیسم

8

کمک های مالی

9

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

9

جانباختگان قتل عام زندانیان سیاسی تابستان  1367و تمامی جانباختگان راه آزادی و رهایی 9
بشریت هرگز فراموش نخواهند شد.
یادداشتهای سیاسی
-

10

مخالفت با گسترش اینترنت ،نتیجهی ترس حکومت از آگاهی مردم است

زنده باد آزادی

11

یادداشتهای سیاسی

12

-

میلیونها بیکار با تحصیالت دانشگاهی ،چه کسی پاسخگوست؟
12

تلویزیون دمکراسی شورایی

670

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،677نیمه دوم شهریور 1393

لینک به فایل
عنوان

صفحه

تشدید تضاد قدرتهای امپریالیست و رشد میلیتاریسم

1

کارنامه دولت روحانی :افزایش فقر ،بیکاری ،سرکوب

1

چرا جنبش دانشجویی بی تحرک است؟

1

معلمان؛ بیمهای واقعی ،امیدهای واهی

1

یادداشتهای سیاسی

10

-

شهریه نیست ،کمک داوطلبانهی اجباری است

رژیم جمهوری اسالمی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

11

یادداشتهای سیاسی

12

-

ازدواج سفید ،زیر سلطهی حکومت دینی
12

تلویزیون دمکراسی شورایی

671

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،678نیمه اول مهر 1393

لینک به فایل
عنوان

صفحه

ائتالف ضد داعش ،اهداف ،چرایی و نتایج آن

1

"شالق" نظام بردگی مزدی بر گردۀ طبقه کارگر

1

روحانی در تالش برای آرامشی در مرزهای نه جنگ و نه صلح

1

تالش آگاهانه جمهوری اسالمی در بیکارسازی و محدودیت اشتغال زنان

1

بیانیه مشترک درباره مقابله با مخاطرات احتمالی در روند تحوالت آتی در ایران

5

کمک های مالی

7

به تبعیض ،ستم و نابرابری علیه زنان باید پایان داده شود

9

یادداشتهای سیاسی

10

-

ایدز و گسترش آن در کودکان خیابانی

-

خرافه گری و علل گسترش آن در ایران

12
12

تلویزیون دمکراسی شورایی

672

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،679نیمه دوم مهر 1393

لینک به فایل
عنوان

صفحه

پیروزی کوبانی در مقاومت و اشغال

1

انقالب کارگری ،راه نجات از بحران و بربریت

1

امنیت ادعائی جمهوری اسالمی و ناامنی

1

فساد ،برگی دیگر در پروندهی پلیس سرکوب و جنایت جمهوری اسالمی

1

 852اعدام در یک سال و ضرورت مبارزه برای لغو اعدام

5

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

9

یادداشتهای سیاسی

10

-

کارگران در دوره روحانی فقیرتر شدهاند
10

تلویزیون دمکراسی شورایی

673

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،680نیمه اول آبان 1393

لینک به فایل
عنوان

صفحه

موقعیت داخلی و منطقه ای جمهوری اسالمی

1

از انقالب کارگری اکتبر و تجارب آن بیاموزیم

1

تعرض طبقه حاکم ،طبقه کارگر را به عقب نخواهد راند

1

زمان آن رسیده که امنیت اسیدپاشان را بر هم زنیم

1

رژیم جمهوری اسالمی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

2

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

6

کمک های مالی

8

نابود باد تبعیض و نابرابری زنده باد برابری زن و مرد

8

کمیتههای مخفی کارخانه مناسبترین شکل تشکل کارگران در شرایط سرکوب و اختناق 11
است .کمیتههای مخفی را در هر کارخانه و کارگاه ایجاد کنیم.
تجارب جنبش کارگری و چرایی ضرورت کمیته مخفی کارخانه

12

تلویزیون دمکراسی شورایی

12

674

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،681نیمه دوم آبان 1393

لینک به فایل
عنوان

صفحه

مسیر گامبهگام سازش و حل اختالفات

1

آلترناتیو دیگری جز تحمل خشونت وجود دارد

1

پیش از آنکه از گرسنگی بمیریم...

1

روز جهانی کودک و کودکانی که بدون خورشید زندگی میکنند

1

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

7

رژیم جمهوری اسالمی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

7

یادداشتهای سیاسی

8

-

روحانی و حکایت زمامدار خشک مغز

-

اسرائیل تنها یک راه دارد :به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین

تلویزیون دمکراسی شورایی

10
10

675

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،682نیمه اول آذر 1393

لینک به فایل
عنوان

صفحه

سقوط بورس ،صعود ارز و تعمیق بحران اقتصادی

1

شانزده آذر نماد مبارزه با ارتجاع و استبداد است

1

خیزش دولت روحانی برای غارت دستاوردهای کارگران در تامین اجتماعی

1

تشکل سراسری از نوع دیگر!

1

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

5

کمک های مالی

7

رژیم جمهوری اسالمی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

7

یادداشتهای سیاسی

8

-

سیاهپوستان ،ساکن جزیرهای فقرزده در میان اقیانوسی از ثروت و رفاه مادی

-

قتل معلم بروجردی ،محصول خشونت دولتیست

تلویزیون دمکراسی شورایی

10
10

676

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،683نیمه دوم آذر 1393

لینک به فایل
عنوان

صفحه

شورش نان و انقالب

1

نشانههای عمیقتر شدن بحران رکود – تورمی در بودجه

1

شباهت روش گذشتهی شکنجه با روش "بهینه بازجویی"

1

سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی ،برقرار باد حکومت شورائی

3

مبارزه برای افزایش دستمزد و جایگاه کارگران ایران خودرو

5

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

6

رژیم جمهوری اسالمی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

6

یادداشتهای سیاسی

8

-

جمهوری اسالمی غوطه ور در گنداب دزدی و فساد

-

تالش جمهوری اسالمی برای مهار بیشتر فضای سیاسی

تلویزیون دمکراسی شورایی

10
10

677

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،684نیمه اول دی 1393

لینک به فایل
عنوان

صفحه

"طرح صلح"ی که خاتمه جنگ نیست!

1

کاهش رانت مطلق و سقوط بهای نفت

1

نگاهی به قطعنامه محکومیت مجدد جمهوری اسالمی در مجمع عمومی سازمان ملل

1

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

3

جدایی دین از دولت ،اولین گام در راستای رفع تبعیض جنسیتی

5

کمک های مالی

7

یادداشتهای سیاسی

9

-

علل سیاستهای نژادپرستانهی حکومت اسالمی علیه پناهندگان افغان

-

نه! این جنایت را فریاد باید زد!

10
10

تلویزیون دمکراسی شورایی

678

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،685نیمه دوم دی 1393

لینک به فایل
عنوان

صفحه

استیصال روحانی و نشانه های شعله ور شدن آتش زیر خاکستر

1

بحران نظام سرمایهداری و وحشیگری تروریستهای اسالمگرا در پاریس

1

"بنبست" تنها پیام کنفرانس عالیجنابان بوروکرات

1

مادام که طبقه کارگر نظام حاکم را به زیر نکشیده است

5

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

9

یادداشتهای سیاسی

10

-

اشتغال ،مشغلهی تودهی زنان

-

گامی دیگر به سوی تشکیل دولت مستقل فلسطین

تلویزیون دمکراسی شورایی

12
12

679

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،686نیمه اول بهمن 1393

لینک به فایل
عنوان

صفحه

نزاع رئیس جمهور و کنگره آمریکا بر سر چیست؟

1

افزایش اجارهبها و گسترش حاشیهنشینی

1

پیشبرد سیاستهای میلیتاریستی رژیم به هزینه مردم

1

بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت چهلوچهارمین سالگرد حماسه سیاهکل :گرامی 3
باد چهلوچهارمین سالگرد حماسه سیاهکل
شعر :به یاد پانزده رزمنده سیاهکل

6

شعر :پانزده مرد دلیر

7

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

8

یادداشتهای سیاسی

10

-

موج جدید دستگیری زنان و فعاالن اجتماعی با کدام هدف؟

کمک های مالی

11

یادداشتهای سیاسی

12

-

اعتصاب سراسری معلمان با شعار حق برخورداری از یک زندگی شرافتمندانه
12

تلویزیون دمکراسی شورایی

680

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،687نیمه دوم بهمن 1393

لینک به فایل
عنوان

صفحه

انقالب مجدد یک ضرورت است

1

یونان بر سر دوراهی خروج یا ماندن در اتحادیه اروپا

1

آب در خوابگه مورچگان ریخته اند

1

محاکمه کارگران معدن سنگآهن بافق بر متن گسترش اعتصابات کارگری

4

رژیم جمهوری اسالمی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

7

چهل و پنجمین سالروز حماسه سیاهکل گرامی باد

8

پیام تبریک بمناسبت چهل و چهارمین سالگرد رستاخیز سیاهکل

8

چهل و چهارمین سالگرد رستاخیز سیاهکل گرامی باد

8

 19بهمن سالروز حماسه سیاهکل خجسته باد!

8

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

9

تصحیح و پوزش

9

یادداشتهای سیاسی

10

-

معنای حق حیات زنان سرپرست خانوار و کودکانشان در حکومت اسالمی

-

پیروزی کوبانی پیروزی نیروهای مترقی منطقه است

تلویزیون دمکراسی شورایی

12
12

681

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،688نیمه اول اسفند 1393

لینک به فایل
عنوان

صفحه

اعتصابات سراسری معلمان ،گسست از گرایش اصالحطلبی

1

در گرامی داشت  25اسفند ،روز جانفشانان فدایی :روزی که آرمان خواهی و فداکاری بربلندای 1
خط سرخ فدایی ،هرچه بیشتر شکوفا شد
 8مارس روز جهانی زن را با مبارزه گرامی میداریم

1

مبارزه برای افزایش دستمزد یک ضرورت فوری برای طبقه کارگر

1

سخنرانی رفیق توکل در مراسم بزرگداشت سالروز حماسه سیاهکل در استکهلم

5

کمک های مالی

12

گرامی داریم  8مارس روز جهانی زن را

12

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

13

تلویزیون دمکراسی شورایی

16

682

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،689نیمه دوم اسفند 1393

لینک به فایل
عنوان

صفحه

بهار و چیرگی نو بر کهنه

1

یک ارزیابی اجمالی از کابینه روحانی در سالی که گذشت

1

اقتصاد ایران در سالی که گذشت

1

نشریه کار سی و هفتمین سال انتشار خود را با ایمان به پیروزی طبقه کارگر آغاز می کند

6

پاسخ طبقه کارگر به تصمیم شورای عالی کار تشدید مبارزه است

9

یادداشتهای سیاسی

10

-

کشمکش بر سر دو سیاست خارجی در واشنگتن

-

مداخالت جمهوری اسالمی در عراق و تشدید بحران در این کشور

تلویزیون دمکراسی شورایی

12
12

683

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،690نیمه اول فروردین 1394

لینک به فایل
عنوان

صفحه

بیانیه اجالس لوزان ،ادامه توافقات ژنو

1

جمهوری اسالمی افغانستان هیمهآور آتشی که بر جان فرخنده افتاد

1

برای یونس و میلیونها یونس دیگر

1

کمیته های مبارزه برای افزایش دستمزد را برپا کنیم و به بازی تکراری تعیین حداقل دستمزد 5
توسط "شورای عالی کار" پایان دهیم
کمک های مالی

6

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

7

رژیم جمهوری اسالمی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

7

یادداشتهای سیاسی

9

-

"خانه های امن" و زنان و دختران در معرض خشونت

هرگونه ستم و تبعیض بر پایه جنسیت باید به فوریت ملغا گردد .و زنان از حقوق کامل اجتماعی 9
و سیاسی برابر با مردان برخوردار گردند.
یادداشتهای سیاسی
-

10

نگاهی به سخنان نوروزی خامنه ای در مشهد
10

تلویزیون دمکراسی شورایی

684

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،691نیمه دوم فروردین 1394

لینک به فایل
عنوان

صفحه

توافق اجالس لوزان ،نتایج و پیامدها

1

با اعتصاب و اعتراض خیابانی به پیشواز اول ماه مه برویم

1

یمن ویران ،ثمرهی دخالتهای دولتهای مرتجع منطقه

1

جنایتی که هرگز فراموش نخواهد شد

1

گرامی باد اول ماه مه ،روز جهانی کارگر

7

یادداشتهای سیاسی

8

-

جمهوری اسالمی مسبب اصلی درگیریهای اخیر در بلوچستان و خوزستان

-

سهم زنان از آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی

تلویزیون دمکراسی شورایی

10
10

685

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،692نیمه اول اردیبهشت 1394

لینک به فایل
عنوان

صفحه

درسهای اعتصاب و اعتراضات سراسری معلمان

1

راه مقابله با فقر ،بیکاری و استبداد

1

چرایی یورش به دانشگاه ها در دوم اردیبهشت  59از زبان مصباحی مقدم

1

بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت اول ماه مه :زنده باد اول ماه مه روز اعتراض خیابانی 3
و مبارزه مشترک کارگران سراسر جهان
کمک های مالی

6

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

7

یادداشتهای سیاسی

8

-

حق پناهندگی یا حق گور؟

-

دستگاه مجرمسازی و اعدام جمهوری اسالمی دست در دست یکدیگر

تلویزیون دمکراسی شورایی

10
10

686

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،693نیمه دوم اردیبهشت 1394

لینک به فایل
عنوان

صفحه

سیاست داخلی روحانی :اندکی فضا برای اصالحطلبان ،هیچ برای تودههای مردم

1

تشدید بحران منطقهای در سایه رقابت قدرتهای منطقهای و جهانی

1

اول ماه مه؛ ترفند سرمایه و راهکار طبقه کارگر

1

رژیم جمهوری اسالمی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

2

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

6

شکل سازماندهی و اوضاع سیاسی ویژه

7

یادداشتهای سیاسی

10

-

فارغالتحصیالن دانشگاهی و بحران بیکاری آنان در جامعه

-

خانه کارگری ها و شعار علیه کارگران در روز جهانی

تلویزیون دمکراسی شورایی

12
12

687

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،694نیمه اول خرداد 1394

لینک به فایل
عنوان

صفحه

تشدید جنگهای داخلی در سوریه و عراق و عواقب منطقهای آن

1

آتشی که دولت با آزاد سازی قیمت بنزین آن را شعلهور ساخت

1

روز شمار معکوس مذاکرات هسته ای و تشدید جدال های درونی هیئت حاکمه ایران

1

کمک های مالی

4

رژیم جمهوری اسالمی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

4

درسهایی از مبارزات طبقه کارگر ایران

5

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

6

پیش به سوی تشکیل حزب طبقه کارگر

6

یادداشتهای سیاسی

9

-

بنبست پیشاروی پودموس

سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی ،برقرار باد حکومت شورائی

11

یادداشتهای سیاسی

12

-

در سانسور ،آزادی مجازات میشود
12

تلویزیون دمکراسی شورایی

688

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،695نیمه دوم خرداد 1394

لینک به فایل
عنوان

صفحه

چالش های درونی رژیم در ماه های منتهی به "انتخابات"

1

گر حکم شود که دزد گیرند...

1

کارنامه منفی و ادعاهای واهی

1

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

4

تاکتیک های اساسی پرولتری و ضرورت مقابله با گرایش "لیبرال" – رفرمیست در جنبش 5
کارگری
یادداشتهای سیاسی
-

9

نتایج و دستآوردهای انتخابات پارلمانی در ترکیه

رژیم جمهوری اسالمی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

11

یادداشتهای سیاسی

12

-

سیاهتر از بردهداری
12

تلویزیون دمکراسی شورایی

689

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،696نیمه اول تیر 1394

لینک به فایل
عنوان

صفحه

چرائی پایان مناقشه هستهای و پیآمدهای آن

1

رأی "نه" در یونان پیروز شد ،بعد چه؟

1

اگر غم امان میداد و آهی در بساط پیدا میشد!

1

نگاهی به اعتراضات پرستاران در هفتههای اخیر

1

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

7

یادداشتهای سیاسی

8

-

وزارت کار و ابالغیه ای که سر "زا" مرد

کمک های مالی

9

یادداشتهای سیاسی

10

-

چالشهای اجرایی قانون "حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر"
10

تلویزیون دمکراسی شورایی

690

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،697نیمه دوم تیر 1394

لینک به فایل
عنوان

صفحه

نتایج و عواقب توافق هستهای

1

نتایج اقتصادی توافق اتمی چه خواهد بود؟

1

"دنیا پس مرگ ما چه دریا چه سراب!"

1

نیاز به تبلیغ و ترویج وسیع ،راهکارها و اهداف آن

1

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

7

رژیم جمهوری اسالمی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

7

یادداشتهای سیاسی

8

-

صاحب دستهای "پنهان" در فسادها

-

"عیدانه" زحمتساز برای خامنهای

10
10

تلویزیون دمکراسی شورایی

691

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،698نیمه اول مرداد 1394

لینک به فایل
عنوان

صفحه

رقابت قدرتهای امپریالیست بر سر بازار ایران و موانع منطقهای

1

معلمان؛ ناکامی  31تیر و ضرورت یک خانهتکانی

1

هدف سیاسی اقدامات سرکوبگرانه دولت ترکیه

1

احتکار مسکن و بی خانمانی توده های کارگر و زحمتکش

1

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

7

کمک های مالی

7

رژیم جمهوری اسالمی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

7

یادداشتهای سیاسی

8

-

اعدام ،زندان ،مواد مخدر و نقش جنایتکارانهی جمهوری اسالمی

-

گسترش مناطق آزاد و ویژه ،آزادی سرمایهداران از هرگونه قید و بند است

تلویزیون دمکراسی شورایی

10
10

692

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،699نیمه دوم مرداد 1394

لینک به فایل
عنوان

صفحه

رمز و راز تکاپوی دیپلماتیک جمهوری اسالمی

1

وقتی که خلق فرامین را دیکته میکند

1

«مشغولیت زنانه» به جای اشتغال زنان

1

"صیانت از حریم عفاف و حجاب» یا پنجه کشیدن بر چهره زنان

1

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

6

کشتار تابستان  67را نه فراموش می کنیم و نه می بخشیم

9

نه تابستان  60از یاد خواهد رفت و نه تابستان 67

10

تلویزیون دمکراسی شورایی

10

693

فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،700نیمه اول شهریور 1394

لینک به فایل
عنوان

صفحه

ناگزیری شکاف درونی عمیق هیئت حاکمه

1

چرا نظام آموزشی نیازمند دگرگونی انقالبی و بنیادیست؟

1

از کدامین موفقیت اقتصادی سخن میگویند؟

1

"اصالح نظام سالمت" اسم رمز خصوصیسازی

1

کمک های مالی

4

خالصه ای از اطالعیه ها و بیانیه های سازمان

4

رژیم جمهوری اسالمی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

6

یادداشتهای سیاسی

8

-

جمهوری اسالمی و بحرانی به نام زندان

-

پناهندگی ،حقی که همواره باید از آن دفاع شود

تلویزیون دمکراسی شورایی
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فهرست مطالب کار ،ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)،
شماره  ،701نیمه دوم شهریور 1394

لینک به فایل
عنوان

صفحه

ترکیه در گرداب بحران

1

گذار از اعتصابات پراکنده به جنبش متشکل سرتاسری

1

جمهوری اسالمی و بحران سازی های ذاتی آن

1

رژیم جمهوری اسالمی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

4

جمهوری اسالمی مسئول مرگ فعال کارگری ،شاهرخ زمانی

6

حکومت شورایی کارگری یا دیکتاتوری بورژوایی راه سومی وجود ندارد

8
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