فهرست مطالب کار (اکثریت)
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فهرست مطالب کار (اکثریت) شماره  14 ،61خرداد 1359

لینک به فایل
عنوان

صفحه

با استقرار صلح عادالنه در کردستان سنگر مبارزه با امپریالیسم امریکا را استحکام بخشیم

1

خوزستان :توظئه های حکومت عراق و فعالیت عوامل وابسته به آن

1

درباره کنفرانس بررسی جنایات امپریالیسم امریکا

1

ضمن بزرگداشت روز تاریخی  15خرداد با هوشیاری انقالبی مانع از انحراف جنبش ضد 3
امپریالیستی شویم
در حاشیه سفر رهبران "بینالملل سوسیالیست" به تهران

4

توقیف نشریه کار و دستگیری توزیعکنندگان آن دشمنی با آرمان مردم است

4

دو گرایش انحرافی مشخص جنبش کارگری ایران را تهدید میکند -1 :آنارکوسندیکالیسم 5 -2
رفرمیسم (قسمت اول)
آقای وزیر دارایی! راه جبران کسری بودجه بیکار کردن کارمندان دولت نیست

8

گزارشی از سفر هیئت نمایندگی اتحادیهها و شوراهای روستائی ترکمن صحرا به تهران

9

یازدهمین کنگره شوراهای روستائی ترکمن صحرا

10

چایکاران زحمتکش شمال با تالش خود در پی بهبود تولیدند ،لیکن عدم توجه دولت به 11
خواسته ها و نیازهای مردم عمال سد راه تالش انقالبی آنها در جهت بهبود وضع اقتصادی
کشور است
پیام سازمان چریکهای فدائی خلق ایران و حزب دمکرات کردستان ایران به خلقهای قهرمان

11

ایران و همه نیروهای ترقیخواه و ضدامپریالیست
نارضائی سربازان و درجهداران ارتش از جنگ کردستان پیوسته افزایش مییابد

12

یاد شهدای پانزده خرداد گرامی باد

12

کارگران چاپخانه یادگاران در برابر توطئه انحالل شورا و اخراج شش تن از کارگران مقامت 12
میکنند
12

فرماندهان نظامی در فکر کودتا هستند

2

فهرست مطالب ضمیمه کار (اکثریت)
شماره  14 ،61خرداد  ،1359موضع "اکثریت" درباره "اقلیت"

لینک به فایل
عنوان

صفحه

"اکثریت" و مساله "اقلیت"

1

چرا مبارزه ایدئولوژیک را علنی کردیم ،مختصری درباره شرایط کنونی ما و انحراف به راست 3
در سازمان
3

دربارۀ ترکیب و ماهیت طبقاتی دولت

3
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لینک به فایل
عنوان

صفحه

بیانیه و اطالعیۀ سازمان چریکهای فدائی خلق ایران دربارۀ انشعاب «اقلیت»

1

مردم ما خواهان سرنگونی رژیم امریکائی پاکستان هستند ،نه همکاری با آن

1

چرا تبلیغات و شایعات علیه سازمان شدت گرفته است؟!

4

سووتو :فریاد سیاهان آفریقای جنوبی علیه تبعیض نژادی و بردگی

5

دو گرایش انحرافی مشخص جنبش کارگری ایران را تهدید میکند -1 :آنارکوسندیکالیسم 6 -2
رفرمیسم (قسمت آخر)
مزدوران امپریالیسم در غرب کشور توطئه و خرابکاری میکنند

7

اعتصاب  5000کارگر کورهپزخانههای تهران و زمینههای آن

8

«کنفرانس بینالمللی بررسی مداخالت امریکا» گامی در جهت افشای امپریالیسم

10

روابط پولی و سلطۀ امپریالیسم (دربارۀ قطع رابطۀ ریال و دالر) (قسمت اول)

12

مبارزات دهقانان روستای "سرآسیاب فرسنگی" به خوبی نشان میدهد که :زحمتکشان 13
متشکل در شورا در عمل با محاصره اقتصادی و تجاوزات امپریالیسم مباره میکنند
مبارزات پرسنل انقالبی ارتش علیه عوامل جنگافروز و فرماندهان سرسپرده ارتش

15

شکست سیاستهای امپریالیستی در مورد تحریم بازیهای المپیک

16

نامۀ یک سرباز :در هر شهری که کارگران و زحمتکشان فریاد حقطلبانه خود را سر

16

میدهند ،پادگان نزدیک به آنها برای سرکوبی مردم به حال آمادهباش درمیآید
گرامی باد خاطرۀ مبارزات خونین کارگران کورهپزخانههای تهران

4

16
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لینک به فایل
عنوان

صفحه

رهبران و حامیان چماقداران را به مردم معرفی کنیم

1

خوانین فارس به سود امپریالیسم امریکا و علیه زحمتکشان توطئه میکنند!

1

به مناسبت  23ژوئن (دوم تیر) سالروز تاسیس جمهوری دمکراتیک خلق یمن ،تنها با رهبری 1
پرولتاریا پیروزی امکانپذیر است
انقالبیون کردستان و خلق کرد ،شبکه ایادی بعث و امپریالیسم امریکا را درهم میشکنند!

2

اعالم مواضع بخشی از کادر رهبری حزب دمکرات کردستان ایران

2

رفقای فدائی در سنندج تیرباران شدند

2

در سنگر شوراها نبرد با آمریکا

4

بدون حمایت مردم مشکل ترافیک حل نخواهد شد

5

مبارزه همگانی  2000کارگر گورهپزخانههای کاشان ،صاحبان کورهها را به عقبنشینی 6
واداشت
کارگران مبارز توشیبا طرح  40ساعت کار در هفته را در کارخانهشان به اجرا گذاشتند

6

نظری بر پیشداوریهای "منشعبین"

7

روابط پولی و سلطۀ امپریالیسم (دربارۀ قطع رابطۀ ریال و دالر) (قسمت آخر)

10

از تجربه مبارزات زحمتکشان میهنمان درس بگیریم ،تجربۀ «پانزده ماه مبارزه دهقانان ترکمن 11
صحرا در خدمت ارتقاء جنبش ضدامپریالیستی – دمکراتیک خلقهای سراسر ایران»
بازماندگان شهدای سینما رکس آبادان اعالم کردند :از افشای حقایق فاجعه سینما رکس 12
آبادان جلوگیری میکنند
قسمتی از بیانیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران – شاخه کردستان دربارۀ وظایف 13
نیروهای انقالی و ترقیخواه در کردستان
سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (شاخه کردستان) درباره گروه اقلیت

14

چرا هیات حاکمه در برابر تجاوز نظامی امریکا به جزیره الوان ،سکوت کرده است؟!

16

شبکههای جاسوسی "سیا" را درهم شکنیم

16

5
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لینک به فایل
عنوان

صفحه

در حاشیه افشای نوارهای دکتر آیت ،چه کسانی به مردم حقیقت را میگویند؟!

1

فدائیان خلق در راه استقرار صلح عادالنه در کردستان

1

تالش پاکستان برای ژاندرمی منطقه و سیاست آقای قطبزاده

2

برنامۀ کمونیستهای یمن برای ساختمان سوسیالیسم از طریق دور زدن سرمایهداری 4
(قسمت آخر)
5

گرانی مشکل بزرگ زحمتکشان

آقای رئیس جمهور! زیر شعار «شورا بی شورا» ،ضدانقالب در صنعت نفت خود را تحکیم 6
میبخشد
خبرنامه  26مهاباد ،چرا گروگانها را آزاد کردیم؟

7

اطالعیه شاخه کردستان دربارۀ آزادی گروگانها

7

تصحیح خبر جیحونآباد کرمانشاه

7

از تجربه مبارزات زحمتکشان میهنمان درس بگیریم ،تجربۀ «پانزده ماه مبارزه دهقانان ترکمن 8
صحرا در خدمت ارتقاء جنبش ضدامپریالیستی – دمکراتیک خلقهای سراسر ایران» (قسمت
دوم)
کارگران هما :از شوراها پاسداری کنیم ،کارگران انقالبی را به سر کار بازگردانیم!

10

نامه گروهی از کارگران موقت بانک ملی به نشریه "کار" :اگر ما کارگران با هم متحد شویم،

10

دیگر در محیط کار جایی برای عناصر مفتخور نیست
کارگران مبارز "کارخانه کفش مهپوش" با اتحاد و مبارزه خود عوامل ضد کارگر را افشا کرده و 11
از اخراج همکار مبارز خود جلوگیری کردند
مبارزات کارگران کارخانه "ساکا" علیه زندانی شدن نماینده کارگران و تعطیل شدن کارخانه

11

روستائیان کلمدان نقیب (کلمین نخکال) (بابل) :حرف شورا ،حرف کشاورزان است

13

مبارزۀ اهالی روستای "زنجیران" با خانها و زمینداران بزرگ شیراز

14

نامهای از روستا :از تمامی زحمتکشان میخواهیم با اتحاد خود ریشۀ فئودالها و 14
سرمایهداران را بکنند
مبارزات زحمتکشان روستاهای "مانه"" ،سملقان" و "کسهبایر" بجنورد برای دریافت وام

14

حرکت اعتراضی زحمتکشان محلۀ "بارودکوبی" شهر ری و کارگران "سیمان ری" علیه 15
آلودگی هوا
گوشه ای از مبارزات دهقانی در آذربایجان :تشکل شورائی زحمتکشان روستا و مصادره زمین 15
زمینداران بزرگ توسط این شوراها خواست اساسی زحمتکشان روستاهای میهن ماست
تبلیغات رادیوئی امپریالیسم و دوستان و جاسوسان آنرا خنثی کنیم

16

مالیات بر سیگار ،فشاری تازه بر زحمتکشان

16

حاکم شرع دادگاههای انقالب ارتش در دام دوستان و جاسوسان امپریالیسم آمریکا

16
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لینک به فایل
صفحه

عنوان

پیام سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به مناسبت  8تیر روز شهدای سازمان چریکهای 1
فدائی خلق ایران
نخستین قطعنامه مجلس :منشور جنگ برادرکشی در کردستان

1

سانسور و تحریف مذاکرات نمایندگان سازمان با آیتهللا بهشتی

2

اعدام فدائی خلق دکتر "نرمیسا" پزشک فداکار مردم خوزستان ،توسط دادگاه انقالب 2
اسالمی اهواز لکه ننگ دیگری بر دامن جمهوری اسالمی است
"حزب توده" :حل رفرمیستی و بورکراتیک مسأله ارضی

4

سیاست آموزش و پرورش در اخراج معلمین مبارز در خدمت چه کسانی است؟

5

آقای رئیس جمهور! زیر شعار «شورا بی شورا» ،ضدانقالب در صنعت نفت خود را تحکیم 6
میبخشد« ،بحران در تولید و ادارۀ صنعت نفت» (قسمت دوم)
موضع و سیاست جناحهای دولت ایران در برابر مخالفان دولت افغانستان

7

تصحیح خبر جیحونآباد کرمانشاه

7

از تجربه مبارزات زحمتکشان میهنمان درس بگیریم ،تجربۀ «پانزده ماه مبارزه دهقانان ترکمن 8
صحرا در خدمت ارتقاء جنبش ضدامپریالیستی – دمکراتیک خلقهای سراسر ایران» (قسمت
سوم)
قسمتی از بیانیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران شاخه اصفهان – فارس دربارۀ انشعاب 9
اقلیت
شورای کارخانه سیمان ری در جهت تدوین طرح طبقهبندی مشاغل گامهای مؤثری

9

برمیدارد
قسمتی از اطالعیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران – شاخه گیالن ،فدائیان متحد و 10
یکپارچه در مقابل سازمانشکنان «اقلیت» ایستادهاند
قسمتی از اطالعیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران شاه آذربایجان در رابطه با انشعاب 10
اقلیت
اطالعیه سازمان دانشجویان پیشگام در مورد انشعاب «اقلیت» از سازمان چریکهای فدائی 14
خلق ایران
قسمتی از مقاله "پیشگام بهپیش" نقل از نبرد دانشآموز ارگان سراسری دانشآموزان 14
پیشگام
در راه خلق فداکار و در برابر دشمنان مردم تسلیمناپذیر باشیم ،گرامی باد خاطره رفقای 16
شهید خرداد ماه
16

چگونه میتوان گرانی را مهار کرد؟

اطالعیه بخشی از خانوادههای شهدای سازمان چریکهای فدائی خلق ایران بمناسبت 16 8
تیرماه
سازمان چریکهای فدائی خلق ایران میتینگ بزرگداشت  8تیر را به روز دیگری موکول کرد

16

چه کسانی مبارزه ضدامپریالیستی را پیش میبرند شوراها یا مدیران؟

16

7
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لینک به فایل
عنوان

صفحه

حقوق زن و حجاب اسالمی

1

مبارزه پیگیر با نیروهای وابسته به امپریالیسم که در غرب ایران رخنه کردهاند وظیفه همۀ 1
نیروهای انقالبی است
محاکمۀ علنی امیرانتظام را به افشای همهجانبه سرمایهداران لیبرال مبدل کنیم!

1

اعالمیه هواداران سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (کرند غرب)

2

احکام جنایتکارانه دادگاه انقالب اسالمی اهواز بسود امپریالیسم امریکا است

3

پیام کارگران پیشرو صنعت جنوب "پاالیشگاه آبادان" به مناسبت هشت تیر سالروز شهادت 4
فدائیان خلق
پیام کارگزان پیشرو صنعت نفت جنوب اهواز به مناسبت هشت تیر سالروز شهادت فدائیان 4
خلق
پیام کارگران پیشرو "صنایع فوالد و نورد اهواز" به مناسبت هشت تیر سالروز شهادت فدائیان 4
خلق
رژیم دیکتاتوری نظامی ضیاءالحق دشمن خلقهای پاکستان و منطقه و نوکر سرسپرده 5
امپریالیسم امریکا
گزارشی از مبارزات کارگران کورهپزخانهها ،کارگران باید در اتحادیه شوراها و سندیکاها 6
متشکل شوند!
نظام سرمایهداری قربانی دیگری گرفت

6

زحمتکشان روستای "کهالن" (مراغه) با اقدامات انقالبی خود علیه ارباب ،نمونهای از اتحاد و

7

همبستگی دهقانان را بنمایش گذاشتند
ً
زحمتکشان "شیدانآباد" (ارومیه) زمینهای غصبشدهشان را مجددا تصرف کردند

7

باجگیری از روستائیان "تاتار" ماکو

7

چرا "اداره پاکسازی" میخواهد از امرار معاش هزاران دکهدار تهرانی جلوگیری کند؟

7

از تجربۀ مبارزات زحمتکشان میهنمان درس بگیریم :تجربۀ پانزده ماه مبارزه دهقانان ترکمن 8
صحرا در خدمت ارتقاء جنبش ضدامپریالیستی – دمکراتیک خلقهای سراسر ایران (قسمت
چهارم)
اپورتونیستها نغمههای همیشگیشان را سر میدهند

9

بحران مسکن بیداد میکند

10

شورای کارخانه کانادادرای :کارگران از نان خود میبرند تا کارخانه تعطیل نشود

12

نامه یک کارگر سنگکوب به نشریه "کار" :اگر ما کارگران اتحاد داشته باشیم...

12

قسمتی از اعالمیه هواداران سازمان چریکهای فدائی خلق ایران منطقه کرمانشاهان :با

13

تمام توان خود ضد انقالب را در منطقه سرکوب نمائیم
پیام سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به رفقای هوادار سازمان در غرب ایران

13

قسمتی از اعالمیه هواداران سازمان چریکهای فدائی خلق ایران منطقه کرمانشاهان14 :
توطئههای دار و دسته وابسته و ضدخلقی پالیزبان – بختیار را خنثی کنیم
تصحیح خبر "شبکههای جاسوسی سیا را درهم شکنیم"
8

14

شادی امپریالیسم و کینهتوزی جمهوری اسالمی با انقالبیون

15

گرامی باد خاطره مبارزات کارگران نساجی قائمشهر

16

حسین قاسمی مطلق  43سال در کنار کورهها تدریجاً سوخت و جان سپرد

16

جنایات دادگاههای انقالب کرمان و اهواز در خدمت امپریالیسم جهانی

16

9

فهرست مطالب کار (اکثریت) شماره  25 ،67تیر ماه 1359

لینک به فایل
صفحه

عنوان

فقط اتحاد همه نیروهای ضدامپریالیست با انقالبیون کمونیست میتواند دسیسههای 2
امپریالیسم امریکا و متحدان داخلی آن را درهم شکند
بر اساس منابع اطالعاتی سازمان ،کار ،توطئه کودتای پایگاه نوژه را در چهاردهم خرداد 3
(بیش از چهل روز قبل) به پیشگاه خلق گزارش کرده بود
دسیسههای ایادی امپریالیسم جهانی را علیه سازمان خنثی کنیم!

4

گرامی باد خاطرۀ مبارزات درخشان و خونین نفتگران  23تیر

4

گرانی درد بیدرمان سرمایهداری وابسته!

5

خاطره رفقای فدائی کامران رضوانی و سیاوش حمیدی گرامی باد

6

ایادی امپریالیسم با انفجار بمب ،میتینگ فدائیان خلق در مهاباد را به خون کشیدند

6

فاجعه مهاباد و فرصتطلبی «حزب توده»

6

کودتا با شرکت فعال پرسنل انقالبی ارتش درهم شکسته شد!

7

اطالعیه هواداران سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اکثریت) – کرند غرب

7

به مناسبت سالروز قیام  30تیر ،با اتحاد مردم امپریالیسم و ایادی آن را میتوان شکست 8
داد
چرا در میزگرد بحثهای سیاسی شرکت میکنیم؟

9

باز هم توطئه کودتا ،فقط اگر مردم با هم متحد باشند امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند

9

آقای رئیس جمهور! زیر شعار «شورا بی شورا» ،ضدانقالب در صنعت نفت خود را تحکیم 10
میبخشد (قسمت آخر)
در مجتمع مس سرچشمه ،مدیریت میخواهد سندیکای فرمایشی تشکیل دهد ولی 11
کارگران خواهان شوراهای واقعیاند
نامه گروهی از کارگران نانوائیهای قهرمانشهر (کرمانشاه) به «کار»

11

بخاطر سودجوئی سرمایهداران و پیمانکاران از فروردین ماه تاکنون  10تن از کارگران بندر 11
خمینی جانشان را از دست دادهاند
قسمتهائی از :هشدار سپاه پاسداران انقالب اسالمی گرگان به مسئولین امر

12

از این پس نشریات ،مکاتبات و نظرات سازمان به امضاء سازمان چریکهای فدائی خلق ایران 12
(اکثریت) انتشار مییابد
زحمتکشان «دکهدار» :ما کار میخواهیم! وسایل امرار معاش ما را تأمین کنید

13

بیانیه معلمان پیشگام درباره انشعاب "اقلیت" سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

14

در راه خلق فداکار و در برابر دشمنان مردم تسلیمناپذیر باشیم ،گرامی باد خاطره رفقای 16
شهید تیرماه
جشن گندم بر زحمتکشان ترکمن صحرا مبارک باد

16

نامۀ سرگشادۀ پدر قدائی شهید دکتر اسمعیل نریمیسا به آیتهللا خمینی

16

نسبت به اعدام احتمالی یکی از فرزندان انقالبی خلق ترکمن به مقامات مسئول هشدار 16
میدهیم!

10

فهرست مطالب کار (اکثریت) شماره  1 ،68مرداد 1359

لینک به فایل
صفحه

عنوان

پیرامون ترکیب و سیاست دولت جدید ،افزایش خطر کودتا و وظایف ما ،یکی بر سر شاخ و 1
بن میبرید!
اخراج و محاکمه امرا و فرماندهان ارتش شاه خواست مبرم پرسنل انقالبی و همه نیروهای 1
مترقی است!
اعالم جرم سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اکثریت) علیه اقدامات مشکوک روزنامه 1
اطالعات
کودتاگران اعتراف کردند؛ «با این هدف شروع کردیم که فعالیتهائی علیه کمونیستها 3
انجام بدهیم»
اعدام فدائی خلق ر فیق فرامرز حمید ،لکه ننگی بر دامن رژیم جمهوری اسالمی است

3

سیاست دولت زحمتکشان را از خوردن گوشت محروم کرد

4

گرانی درد بیدرمان سرمایهداری وابسته (قسمت دوم)

5

تاجران سرمایهدار از برکت گرانی میلیونرتر و زحمتکشان فقیرتر میشوند

5

شورا خواهان تصفیه انقالبی مدیران است و معینفر خواهان پاکسازی شورا!

6

اجرای انقالبی خواست  40ساعت کار در هفته در  5کارخانه بزرگ گیالن

6

اطالعیه در مورد "جناح مستقل – بخشی از کادرها"

6

بررسی انتقادی قانون کار پیشنهادی دومین و سومین کنگره سراسری شوراهای اسالمی

8

کارگران در اصفهان و مشهد (قسمت اول)
کنسرسیوم بین المللی نفت هنوز خود را مالک ذخائر نفتی ما میداند

9

توطئههای باند ضدانقالبی بختیار – اویسی را درهم شکنیم!

10

یکی از افسران کودتاگر ،فرمانده نیروی هوائی در کابینه آقای بازرگان بوده است

10

در اثر انفجار کوره آهکپزی  5نفر از کارگران جان خود را از دست دادند

11

اتحاد زحمتکشان "تکان تپه" آنان را بر زمینداران بزرگ پیروز ساخته است

11

ذوب آهن اصفهان :اتحاد کارگران و کارمندان جزء با تحکیم شوراها گسترش مییابد

11

نظام پوسیده سرمایهداری یکبار دیگر زحمتکشی را به قربانی گرفت

12

کارگاه هنر ایران تقدیم میکند :موسیقی فلسطین و شیلی و ...در جشنواره سالگرد قیام و 12
سیاهکل
بهوش باشیم و نگذاریم فاجعه شوم  28مرداد تکرار شود

14

آغاز پرشکوه بازیهای المپیک مسکو؛ نشانهای دیگر از ورشکستگی جهانی امپریالیسم 16
امریکاست
16

عفو عمومی عیدی به ضدانقالب بود

پیام مرکز اتحادیههای کارگری هندوستان به سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به مناسبت 16
(اول ماه مه) روز کارگر
حمله به دفاتر سازمانهای سیاسی را محکوم میکنیم

16

اعدام فدائیان خلق نفرت همه نیروهای انقالبی و مترقی را برانگیخته است

16

11

فهرست مطالب کار (اکثریت) شماره  8 ،69مرداد 1359

لینک به فایل
عنوان

صفحه

بیکاری ،گرانی ،تفرقه و دشمنی زمینهساز کودتا ست

1

باندهای جنایتکار بختیار پالیزبان را با بسیج زحمتکشان غرب سرکوب کنیم

1

شاه را بگور سپردیم امپریالیسم امریکا را نیز بگور خواهیم سپرد

1

پیروز باد آرمان انقالبی رفقای شهید ،موج اعدام فرزندان انقالبی خلق خشم و نفرت مردم را 1
از این جنایات وحشیانه برانگیخته است
ارتش در کردستان چه میکند؟

2

از حقوق دمکراتیک مردم و آزادیهای سیاسی نیروهای ضدامپریالیست دفاع کنیم

3

گرانی درد بیدرمان سرمایهداری وابسته ،نقش سرمایهداران وابسته در افزایش گرانی 4
(قسمت سوم)
اطالعیه کارگران پیشرو غرب تهران

5

در کارخانههای ارومیه چه میگذرد

6

شورای کارخانۀ دیسمان (اصفهان) برای جلوگیری از تعطیل کارخانه ادارۀ آنرا بدست گرفت

6

گاز پاالیشگاه تبریز به هدر میرود

7

کار و تالش در فضای آلوده به گاز و سموم گوشهای از چهرۀ کریه و ضدانسانی سرمایهداری

7

تقویم انقالب جهانی ،انقالب کوبا :تجارب و دستاوردها

8

اخبار جهانی ،بولیوی ،فلسطین

9

سانسور ،جعل ،تحریف حقایق علیه نیروهای انقالبی ،سیاست اکثر مطبوعات حکومتی 10
است
تقی شهرام ،اجازه نداد دادگاه از محاکمه او علیه نیروهای انقالبی بهرهبرداری کند

12

رژیم دیکتاتوری نظامی ضیاءالحق دشمن خلقهای پاکستان و منطقه و نوکر سرسپرده 13
امپریالیسم امریکا (قسمت دوم)
قطبزاده کییست؟

13

ضیاءالحق کیست؟

13

سیاستهای دولت و مشکل مسکن

14

سرمایهداران و زمینداران بزرگ کرمان به نارضایتی در میان کشاوران دامن میزنند

15

زحمتکشان روستاهای «قشم» و «بندر لنگه» از فرط فقر و گرسنگی به شیخنشینهای

15

خلیج فارس پناه میبرند
کارفرما برای تحکیم پایه خود در کارخانه علیه شورا توطئهچینی میکند

16

ش ورای کارخانه کفش وین تنها به اتکای حمایت یکپارچه کارگران قادر است اقدامات 16
انقالبیاش را تداوم بخشد
16

حمایت از شورا در برابر شعار «شورا بی شورا»

بخشی از اعالمیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اکثریت) درباره انشعاب اقلیت 17 -
شاخه لرستان
قسمتی از بیانیه هواداران سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اکثریت)  -مازندران"درباره
انشعاب اقلیت"
12

18

قسمتی از اطالعیه هواداران سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اکثریت) – خراسان

18

قسمتی از اطالعیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اکثریت) (شاخه خوزستان) "درباره

19

انشعاب اقلیت"
کیهان :حمله شدید سپاه پاسداران به دادگاه انقالب شیراز

19

 4فئودال توسط پاسداران دستگیر شدند

19

بمناسبت هشتاد و پنجمین سالمرگ فردریک انگلس" :انگلس آموزگار کارگران سراسر 20
جهان"
برای ایجاد محیط رعب و وحشت محافل وابسته به امپریالیسم امریکا مردم را کشتار 20
میکنند
ً
خوانین بختیاری علیه انقالب وسیعا سازمان مییابند

20

13

فهرست مطالب کار (اکثریت) شماره  15 ،70مرداد 1359

لینک به فایل
عنوان

صفحه

بحران کنونی و وظایف ما

1

امپریالیسم امریکا و رژیم عراق دام میگسترند ،اما جمهوری اسالمی ایران همچنان 1
خواهان جنگ برادرکشی در کردستان است!
1

فلسطین سرزمین خلق فلسطین است

یورش وحشیانه پلیس آمریکا علیه دانشجویان مبارز ایرانی ،ورشکستگی همهجانبه 1
امپریالیسم آمریکا را به نمایش گذاشته است
لغو سود ویژه امتیاز تازه شورای انقالب و رئیس جمهور به سرمایهداران

4

گرانی درد بیدرمان سرمایهداری وابسته ،نقش دولت در مساله گرانی (قسمت چهارم)

5

پاکسازی انقالبی در آلومینیمسازی اراک

6

بستن دانشگاهها زیر پوشش "انقالب فرهنگی" به زیان انقالب است!

6

در کارخانه فیلور

6

باز هم حادثه در ذوب آهن

6

دستاوردهای انقالب و سوسیالیسم :شهر هوشیمین در راستای انقالب سوسیالیستی

7

ویتنام به پیش میرود!
بمناسبت  14مرداد سالروز صدور فرمان مشروطیت ،سازش بورژوازی تجاری با فئودالیسم و 8
امپریالیسم انقالب مشروطه را به شکست کشاند
نظری بر پیشداوریهای «منشعبین»

9

دانشجویان و دانشآموزان پیشگام کرج با جمعآوری محصول کشاورزان در جهت پیوند با

14

زحمتکشان گام برمیدارند
برای مبارزه با دار و دستۀ ضدانقالبی پالیزبان – بختیار زحمتکشان روستا در منطقۀ (ایالم و 14
کرمانشاه) باید مسلح شوند
مردم مبارز کرج!

14

مبارزات زحمتکشان روستای «بیرون» (میانه) برای مصادرۀ زمینهای فئودالها

14

بررسی انتقادی قانون کار پیشنهادی دومین و سومین کنگره سراسری شوراهای اسالمی 15
کارگران (در اصفهان و مشهد) (قسمت دوم)
پیام خانوادههای شهدا و زندانیان سیاسی ترکمن صحرا

16

المپیک مسکو ،پیروزی سوسیالیسم بر امپریالیسم جهانی

17

حامدبیک مزدور رژیم جنایتکار بعث توسط پیشمرگان فدائی دستگیر شد

18

گرامی باد یاد رفیق شهید نادر ایازی

18

جمهوری اسالمی حقوق زنان را در عرصه ورزش نیز نادیده گرفته است

20

14
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لینک به فایل
عنوان

صفحه

دولت جدید ،اگر به خواستهای مردم توجه نکند ،با بن بست مواجه خواهد شد

1

دولت جمهوری اسالمی بداند؛ گسترش دامنۀ جنگ در کردستان یکپارچگی خلقهای ایران را 1
با خطرات جدی روبرو میکند!
مبارزۀ دانشجویان در اروپا و امریکا؛ دمکراسی پوشالی و دروغین امپریالیسم را افشا کرد

1

در حاشیه برگزاری روز قدس

3

اخراج و بازنشستگی اجباری معلمین انقالبی و ترقیخواه بسود امپریالیسم امریکا است

3

از تجربه مبارزات زحمتکشان میهنمان درس بگیریم ،تجربه پانزده ماه مبارزه دهقانان ترکمن 4
صحرا در خدمت ارتقاء جنبش ضدامپریالیستی – دمکراتیک خلقهای سراسر ایران (قسمت
پنجم)
سانسور ،جعل ،تحریف حقایق سیاست جمهوری اسالمی علیه نیروهای انقالبی ،است

5

نارسائیهای مراکز درمانی و مشکل زحمتکشان

6

رفاه زحمتکشان باید تأمین شود

7

بمناسبت  28مرداد سالروز کودتای جنایتکارانه امپریالیسم امریکا ،امپریالیسم و محافل 8
امریکائی ارتش همواره در فکر تکرار کودتای  28مرداد هستند
گرانی درد بیدرمان سرمایهداری وابسته ،تأثیر بودجۀ دولت بر گرانی و بیکاری (قسمت 9
پنجم)
10

اخراج کارگران بحران بیکاری را حادتر میکند

سرمایهداری فاجعه دیگری آفرید؛ فریادهای دلخراش کارگر نه میتوانست ماشین را خاموش 10
کند و نه گوش کارفرما را شنوا سازد
شورای کارکنان پارس الکتریک باقیماندۀ سهام حاجبرخوردار و اربابان امریکائیاش را ملی 11
اعالم کرد
پشتیبانی کارگران پیشرو شهریار از اعدام انقالبی یکی از مزدوران در علیشاه عوض

11

کارگران با تبعیض مبارزه میکنند!

11

محصوالت روستای "کوشته" (شهریار) از بی آبی در معرض نابودی است و مقامات جمهوری 11
اسالمی کوچکترین توجهی نمیکنند
تقویم انقالب جهانی ،امریکای مرکزی؛ تعمیق بحران انقالبی و استراتژی امپریالیسم امریکا

14

دستاوردهای انقالب و سوسیالیسم ،جمهوری خلق مغولستان در راه تحکیم سوسیالیسم

15

اخبار جهانی ،بولیوی :هزاران معدنچی توسط کودتاگران بولیوی اعدام شدند

15

درسهائی از جنبش کارگری ایران ،بررسی اعتصاب  56روزۀ کارگران صنایع فوالد اهواز

16

«عوامفریب هستید و عوامفریبان دشمنان طبقه کارگرند» (لنین) برخوردهای بغایت 17
اپورتونیستی «حزب توده» فضای مبارزه ایدئولوژیک را مسموم ساخته است
واکنشهای انقالبی کارگران در برابر لغو سود ویژه

19

چه دستهائی در کار است؟

19

همراه با بیرون کردن مدنی از مجلس قاطعانهتر شرکایش را نیز افشا کنیم

20

 2سال پس از فاجعه سینما رکس آبادان؛ نه تنها عامالن این جنایت وحشیانه محاکمه 20
15

نشدهاند ،بلکه خانوادۀ شهدای سینما رکس همچنان مورد ارعاب و آزار هستند
اعدام انقالبیون خلق؛ تخم نفاق مینشاند و طوفان کینخواهی میآفریند

16

20
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لینک به فایل
عنوان

صفحه

برای به زانو درآوردن امپریالیسم یک دنیا کار وجود دارد

1

بیانیۀ مشترک دربارۀ صلح و نیروهای ضد انقالب در کردستان

1

چه کسانی مسئول فاجعه هستند؟!

1

مقامات جمهوری اسالمی باید به مردم ایران توضیح دهند که :چرا و به دستور چه کسانی 2
به کتابفروشیها یورش میبرند
پیرامون مناظره تلویزیونی نمایندگان گروهی از کارگران با مسئولین وزارت کار ،وزیر کار :به 3
علت فشاری که به ما وارد میشد ،لغو این قانون فوریت داشت
پرسیدنی است که وقتی کارگران مخالف این تصمیم هستند چه کسانی جز سرمایهداران
عامل فشار بودند؟
بازرگان توطئههای جنایتکارانه امپریالیسم امریکا را «توطئه فرضی» میخواند

4

از تجربه مبارزات زحمتکشان میهنمان درس بگیریم... ،و بدینسان ترکمن صحرا ،سرزمین 5
حماسه و شورا شد (قسمت آخر)
چرا شورای کارخانه دیسمان منحل گردید؟

6

نامه یک کارگر ،در روزنامه «کار» بنویسید که :کارگر متحد همه چیز ،کارگر پراکنده هیچ چیز

6

مجلس شورای اسالمی باید مصوبات ضدکارگری شورای انقالب را لغو کند

7

کارگران شرکت کورزین قشم :نمیگذاریم حقمان را بیش از این پایمال کنند

7

گزارشی از یک سفر :رفقا؛ باید دست در دست هم بازو به بازو ،متکی بر پرولتاریا و 8
پیشاپیش آن بسوی آرمان سوسیالیسم پیش بتازیم
اعالمیه هواداران سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اکثریت) بهشهر :عمل ضددمکراتیک 8
دادگاه انقالب اسالمی بهشهر را محکوم میکنیم
تقویم انق الب جهانی :بمناسبت چهاردهمین سال آغاز مبارزۀ مسلحانه خلق در نامیبیا10 ،
نامیبیا در راه کسب استقالل و آزادی
دستاوردهای انقالب و سوسیالیسم :مشکل مسکن در کوبای انقالبی چگونه حل شد؟

11

اخبار جهانی

11

درسهائی از جنبش کارگری ایران ،بررسی اعتصاب  56روزۀ کارگران صنایع فوالد اهواز 12
(قسمت دوم)
هشدار! امپریالیسم امریکا و ایادی آن قصد دارند مناطقی از جنوب و جنوبغربی میهن را در 14
اختیار گیرند
درگیری خونین بین زحمتکشان روستاهای دولتآباد ،اسکیل و کاهو نتیجۀ سیاستهای 15
تفرقهافکنانه روحانیت مرتجع و استاندار
زحمتکشان اطراف جاده ساوه یکبار دیگر نشان دادند که به نیروی اتحاد میتوان دشمنان 16
مردم را به زیر کشید
شهردار بندرعباس دستور داده است که آب و برق را به روی زحمتکشانی که از روستاها 16
آواره شدهاند ،ببندند
دست اربابان زالوصفت و حامیانشان از سر دهقانان زحمتکش کوتاه!
17

16

اعدام انقالبیون کمونیست ،لکه ننگی بر دامن جمهوری اسالمی

18

شعر :با آرمان خلق

18

گرامی باد خاطره رفقای شهید مردادماه

20

چگونه دشمنی با کمونیستها "جمهوری اسالمی ایران" را به تقلید از سیاستهای 20
امپریالیستی وامیدارد
فدایی خلق دکتر نریمیسا در قلب کارگران و زحمتکشان جا دارد

20

قطبزاده از چه سیاستی دفاع میکند؟

20

18
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لینک به فایل
صفحه

عنوان

امپریالیسم امریکا ،برای تهاجم علیه انقالب مردم ایران نیروهای نظامی خود را در خلیج 1
فارس متمرکز ساخته است ،ایران را گورستان امریکا میکنیم
با صلح عادالنه در کردستان پیکار علیه ایادی امپریالیسم امریکا و رژیم عراق را تحکیم 1
بخشیم
بمناسبت  9شهریور سالروز مرگ فرزند فداکار خلق رفیق صمد بهرنگی؛ امروز هر معلم 1
انقالبی «صمد» دیگری است
2

شعر :تجربه

آقای بنی صدر به این سئوال شوراها پاسخ دهد« :مبارزه ضد امپریالیستی را در چه 4
میبیند؟ در انحالل شوراها یا در تصفیه مدیران؟»
بیشترین مالیاتها را چه کسانی میپردازند

4

گرانی درد بیدرمان سرمایهداری ،تأثیر بودجه  1359بر مسئله گرانی و بیکاری

5

در کارخانه کفش ملی پس از ملی شدن چه گذشته است؟

6

نامهای از یک رفیق کارگر تراشکار به کار

6

کارگران مبارز «آتیساز» در برابر توطئه کارفرما ،شورا را تحکیم میبخشد

6

بررسی قانون تشکیل شوراها ،بجای تحکیم شوراهای واقعی شعار «شورا بی شورا» 7
«قانونی» میشود (قسمت دوم)
تقویم انقالب جهانی ،بمناسبت سالروز انقالب بلغارستان؛ انقالب بلغارستان گسست حلقۀ 8
دیگری از زنجیر سرمایهداری جهانی
دستاوردهای انقالب و سوسیالیسم :چگونه کوبای سوسیالیستی بیسوادی را نابود کرد

9

اخبار جهانی

9

قهرمانان سوسیالیسم

9

درسهائی از جنبش کارگری ایران ،تاکتیک «انحرافی و اجباری» "راه کارگر"

10

گزارشی از دو شب آمادهباش ضدکودتا ،باید بپا خاست! برای به زانو درآوردن امپریالیسم یک 12
دنیا کار وجود دارد
با رهنمودهای اتحادیه سراسری روستایی ترکمن صحرا شوراهای دهقانی ترکمن صحرا؛ 13
 110هزار تن از  311هزار تن گندم خریداری دولت را تولید کردند
توطئه امپریالیستی اخالل در تحویل مواد اولیه ،کارخانجات نساجی را در خطر رکود قرار داده 15
است
16

چرا دولت محصوالت کشاورزی «مغان» را خریداری نمیکند؟
دهقانان زحمتکش (ارجناوند) اراک متحداً اراضی ارباب را مصادره کردند

16

رفاه زحمتکشان تامین باید گردد

17

عکس و مشخصات ساواکیها و مزدوران شناخته شده امپریالیسم را انتشار دهید
روستائیان «تبرئه» اراک متحداً از شورای خود حمایت میکنند

17
17

در حاشیه مناظرۀ تلویزیونی درباره سود ویژه «نظر یک کارگر»

18

در مجلس شورای اسالمی چه میگذرد؟ رأی اعتماد به معینفر ،رأی اعتماد به محافل 19
19

لیبرال است
دروغپردازی و توطئه علیه فدائیان خلق بسود امپریالیسم است

20

کینهتوزی آیت هللا ربانی نسبت به انقالبیون کمونیست عمال به جانبداری از خوانین فارس 20
انجامیده است

20
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لینک به فایل
عنوان

صفحه

آزادیهای سیاسی و پیکار ضدامپریالیستی

1

گشایش دانشگاه ،این سنگر آزادی ،خواست مردم ماست

1

 17شهریور روز تجلی دالوریهای خلق در برابر گلولۀ دژخیمان

1

مردم باید بدانند

2

جوابیه نمایندگان مجلس به کنگره امریکا مداخالت امریکا را محکوم کرد اما محاکمه گروگانها 4
را مسکوت گذاشت
خبر کوتاه بود ...از آخرین لحظات اعدام رفیق فدائی علیرضا شکری افشار

5

تقویم انقالب جهانی ،بمناسبت ( 9سپتامبر) سالروز تشکیل جمهوری دمکراتیک خلق کره6 ،
انقالب کره :جزئی از انقالب جهانی پرولتاریا
دستاوردهای انقالب و سوسیالیسم ،مردم الئوس میگویند :زمان همانند رود مکونگ به 7
عقب باز نخواهد گشت ،الئوس کهن متعلق به گذشته است و هرگز باز نخواهد گشت،
الئوس نوین پرامید به آینده مینگرد
درسهائی از جنبش کارگری ایران ،مبارزات کارگران سیمان ری حول خواست طرح طبقهبندی 8
مشاغل
نگاهی به برنامۀ اقتصادی دولت رجائی ،خانه از پایبست ویران است ،خواجه در بند نقش 9
ایوان است
آمار دولت جمهوری اسالمی در سال  59نشان میدهد...

13

چه کسانی باعث انحالل شورا و اخراج کارگران مبارز «کارخانه پوشش» گیالن شدند؟

14

اعالمیه نمایندگان شوراها و سندیکاهای  40کارخانه و کارگاه درباره لغو سود ویژه

14

وزارت کار میگوید :چون قانون سود ویژه طاغوتی بود ،آنرا لغو کردیم
کارگران میگویند :وقتی یک قانون طاغوتی لغو میشود ،باید قانونی مترقی جایگزینش
شود
کارگران خواهان افزایش مرخصی ساالنه هستند

14

اعتراض کارگران کارخانجات وابسته به سازمان گسترش اراک به بخشنامه انحالل شوراها

15

اتحاد و مبارزۀ پ یروزمندانۀ رانندگان و کارگران زحمتکش اسکله بندر لنگه

15

جنبش دهقانی ایران ،زحمتکشان «ده موسی» (نهاوند) در سنگر شوراها محکم ایستادهاند

16

مردم روستای (گزیر) بندر لنگه و مشکل برق

16

عشایر فسا برای سرکوب خوانین جیرهخوار امریکا اسلحه میخواهند ،باید آنها را مسلح 16
کرد!
زحمتکشان "وزیرآباد"" ،نوازن" و "موچان" میکوشند دست (ساالرمنش) سرمایهدار را از 16
روستای خود کوتاه کنند
قتل ناجوانمردانه فدائی خلق رفیق "علیباز جهانبازلو" دشمن آشتیناپذیر خوانین و

17

فئودالهای مزدور لکه ننگی بر دامان سپاه پاسداران است
اعالمیه گروهی از رانندگان بیکار کرج :تریلرهای غالمرضا پهلوی جانی باید مصادره شده و به 17
رانندگان بیکار واگذار شود
21

اطالعیه

17

قسمتهایی از اعالمیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اکثریت) – شاخه گیالن

18

فرزند رحمتکشان شهر ،رفیق حسن صالحی به دست مزدوران جنایتکار وابسته به رژیم
جمهوری اسالمی ترور شد
آیتهللا طالقانی از مردم ،از شورا و وحدت نیروهای انقالبی دفاع میکرد

20

گرامی باد خاطرۀ مجاهد شهید مهدی رضائی

20

یک سال از کشتار روستائیان زحمتکش «قارنا» گذشت

20

 40ساعت کار در  5روز هفته خواست همۀ کارگران است

20

اگر ترور انقالبیون مورد حمایت دولت جمهوری اسالمی نیست؛ قاتالن فدائی خلق حسن 20
صالحی باید به مجازات اعمال جنایتکارانهشان برسند

22
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لینک به فایل
عنوان

صفحه

«حزب توده» و انشعاب در حزب دمکرات کردستان

1

23
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لینک به فایل
عنوان

صفحه

تجاوزات رژیم عراق به خاک میهنمان را درهم کوبیم

1

برای افشای هرچه بیشتر جنایات امپریالیسم امریکا باید جاسوسان امریکائی در پیشگاه 1
خلق محاکمه شوند
با مبارزه برای گشایش دانشگاه از دستاوردهای انقالب دفاع کنیم

1

اخراج معلمین مترقی و انقالبی تخریب فرهنگی است

1

به بهانه اینکه معلمان لرستان کالس روش تعلیم قران را به پایان نرساندهاند؛ با توافق 2
نخست وزیر مدارس لرستان از اول مهر تعطیل شد
آیا حجتاالسالم خامنهای هنوز نمیداند «چماقداران» چه کسانی هستند!

3

سفارت انگلیس در تهران تعطیل شد( .مطبوعات)

4

چگونه امپریالیسم انگلیس شبکههای جاسوسی خود را حفظ میکند؟!
راهپیمائی کمیته ضد امپریالیستی دانشجویان ایرانی در لندن

4

در مجلس شورای اسالمی چه می گذرد؟ موسوی بجنوردی :بازرگانی خارجی باید صددرصد 5
ملی شود
بازداشت و محاکمه تیمسار باقری به سود انقالب است

5

تقویم انقالب جهانی ،تجربه شیلی؛ نفی رفرمیسم ،اثبات انقالب

6

دستاورهای انقالب و سوسیالیسم ،کودکان و نوجوانان کشورهای سوسیالیستی 7
سازندگان واقعی فردا
7

اخبار جهانی ،السالوادور

درسهائی از جنبش کارگری ایران ،مبارزات کارگران سیمان ری حول خواست طرح طبقهبندی 8
مشاغل (قسمت دوم)
نگاهی به برنامۀ اقتصادی دولت رجائی ،خانه از پایبست ویران است ،خواجه در بند نقش 9
ایوان است (قسمت دوم)
12

بررسی قانون تامین اجتماعی «جدید»
وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی قانون شیخاالسالمزاده را به عنوان قانون «جدید» تأمین
اجتماعی ارائه داده است
جنبش کارگری ایران" ،شورای اسالمی کارخانه رز" ،در نامهای خطاب به مجلس شورای

13

اسالمی ،به قانون شوراها (مصوبۀ شورای انقالب) ،اعتراض کرد
وحدت کارگران فصلی آشوراده (بندر ترکمن) در سندیکای کارگری

13

چه کسانی در امر تولید اخالل میکنند؟

14

کارگران با هشیاری و اتحادشان توطئه مدیریت شرکت تهیه و توزیع وسابل یدکی ایران

14

ناسیونال را افشاء کردند
هدف از کودتای امریکای ی در ترکیه؛ سرکوب مردم ترکیه و انقالب مردم ایران است

15

جنبش دهقانی ایران 18 ،ماه مبارزه شورای دهقانی (سرآسیاب فرسنگی کرمان) با 16
سرمایهداران و زمیندارن بزرگ
هواداران سازمان در دماوند؛ «همدوش با زحمتکشان در همۀ عرصههای زندگی و مبارزه»
24

16

فئودالها محصوالت روستای «قرهچیق» را به آتش کشیدند

16

کمیسیون پاکسازی وزارت نفت راه را برای امپریالیزم باز میکند؛ حکم تعلیق نفتگران مبارز از 19
طرف کمیسیون پاکسازی وزارت نفت
تفتیش عقاید و اقدامات ضددمکراتیک بنفع کیست؟ و چه کسانی مجری آنند؟

19

گرامی باد خاطره رفقای شهید شهریورماه

20

دو سال از فاجعه طبس گذشت ،خطر زلزله همچنان زندگی ملیونها زحمتکش میهن را

20

تهدید میکند
ادامۀ تبلیغات بیشرمانه علیه نیروهای انقالبی در تلویزیون

20

یورش مزدوران و چماقداران به دفاتر جنبش مسلمانان مبارز

20
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1

زمینهها و پیآمدهای جنگ در کردستان

25
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لینک به فایل
عنوان

صفحه

رژیم مرتجع عراق در خدمت امپریالیسم امریکا

1

متحد شویم! تا پای جان از استقالل میهن دفاع کنیم!

2

آیت از کودتای  28مرداد دفاع میکند

2

آموزش و پرورش آذربای جان شرقی نزدیک به هزار نفر از معلمین آگاه و مبارز را اخراج کرده 3
است
اخراج ساواکی آری ،اخراج انقالبیون نه

3

اتحاد ،مبارزه ،پیروزی ،پیام بمناسبت آغاز سال تحصیلی 1359- 60

4

قانون تامین اجتماعی کنونی و نرخ دست و پا و چشم و گوش کارگران

6

نامه یک کارگر

6

اجرای قانون اصالحات ارضی خواست مبرم میلیونها دهقان است

7

محصوالت زمینهای مصادره شده ،در روستاهای اطراف نقده با پیروزی کامل برداشت شد

7

تقویم انقالب جهانی ،تجربه شیلی؛ نفی رفرمیسم ،اثبات انقالب (قسمت دوم)

8

مردم یکدل و یکصدا هرگز شکست نخواهند خورد...

8

دستاوردهای انقالب و سوسیالیسم ،زن و خانواده در جامعه سوسیالیستی

9

اخبار جهانی

9

سیاست آموزش و پرورش دولت جمهوری اسالمی در کردستان کینه و نفرت میپراکند

10

دولت موظف است خسارت ناشی از خشکسالی کشاورزان را هرچه زودتر جبران کند!

10

جوانان آگاه و زحمتکش روستای "آهو" با حمایت یکپارچه اهالی دست ارباب را از قنات ده 10
کوتاه کردند
چارۀ رنجبران وحدت و تشکیالت است ،ما درد مشترک داریم :استثمار!

11

کارگران مبارز ایرفو ،در مقابل توطئههای مدیرعامل سنگر شورا را رها نمیکنند

11

چه کسانی در رأس کمیسیون پاکسازی وزارت نفت قرار دارند؟!

12

ضدانقالبیون در سیستان و بلوچستان توسط امپریالیزم آمریکا مسلح میشوند ،با متشکل و 13
مسلح کردن زحمتکشان منطقه به مقابله با آنها برخیزیم
15

تجار بزرگ احتکار میکنند تا گرانتر بفروشند

در مجلس شورای اسالمی چه میگذرد؟ مجلس باید حکم به محاکمه جاسوسان امریکائی 16
بدهد
گازوئیل ایران در خدمت ارتش ترکیه

16

متحد شویم! تجاوزات امپریالیسم امریکا و رژیم عراق را درهم کوبیم!

16

26
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لینک به فایل
صفحه

عنوان

خلق :متحد ،مصمم ،پرخروش تجاوز امپریالیسم امریکا و رژیم مرتجع عراق را درهم 1
میشکند!
1

مردم متحد ،هرگز شکست نخواهند خورد!

تلگرام سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اکثریت) به حضور آیتهللا خمینی بنیانگزار 1
جمهوری اسالمی ایران
با درهم کوبیدن تجاوزات رژیم بعث عراق از دستاوردهای انقالب به دفاع برخیزیم

5

پیام نفتگران پیشرو تهران به تمام نفتگران قهرمان

5

متحد شویم ،مردم مبارز خوزستان ،تجاوزات امپریالیسم امریکا و دولت عراق را درهم کوبیم!

5

با مقابله با تجاوز نظامی رژیم عراق پاسدار استقالل و انقالب مردم میهن خویش باشیم

6

فقط در صورتی که مردم با هم متحد باشند امریکا و عراق هیچ غلطی نمیتوانند بکنند!

6

به مقابله برعلیه امپریالیسم غارتگر بپا خیزیم و پاسدار استقالل میهنمان باشیم!

6

بختیار به تجاوزگران عراقی فرمان کشتار مردم را میدهد!

7

تهاجم عراق و خبرگزاریهای امپریالیستی

7

مردم مبارز خوزستان! خلق قهرمان غرب! کارگران رزمنده جنوب!

7

اعالمیه نفتگران پیشرو درباره جلوگیری از کمبود نفت

8

پاسداران باید به سالح سنگین مسلح شوند!

8

تأمین مایحتاج حیاتی مردم بنفع انقالب است

9

کانون شوراهای اسالمی کارگران و کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کارخانجات تجاوز 9
نظامی عراق را محکوم کردند
کارگران پیمانی پارس الکتریک (پروژه کرج) خواهان رسمی شدن هستند

9

تقویم انقالب جهانی :نظری بر منازعات سومالی با اتیوپی و پیامدهای آن

10

شرکت یکپارچۀ کارگران کارخانۀ تولیدارو در تصفیۀ انقالبی  3تن از مدیران لیبرال

12

کانون شوراهای شرق تهران آماده دفاع از استقالل میهن و سرکوب متجاوزین

12

جانفشانی کارگران مبارز کارخانۀ ایدم در اطفای حریق کارخانه

12

نامۀ یک زن زحمتکش به کار

12

کارگران مسلح و متشکل در کمیتههای دفاع از انقالب پیشتاز جنبش مقاومت در برابر 13
تجاوزگران!
کارگران مبارز صنایع چوب ایران ،متحد و یکصدا در برابر هرگونه تجاوز نظامی ایستادهاند

13

اخراج معلمان ترقی خواه ،انهدام آموزش و پرورش و اشاعه دشمنی و کینه میان مردم 14
است!
مردم مبارز خراسان ،رفقا ،هواداران!

14

گزارشی از اتحاد و آمادگی مردم بعد از حمالت هوائی رژیم بعثی عراق

15

قسمتی از اعالمیۀ کارگران پیشرو تبریز دربارۀ شهادت  4تن از کارگران مبارز در اثر تجاوز 16
نظامی رژیم تجاوزگر عراق به پاالیشگاه تبریز
اعالمیۀ کارگران پیشرو مشهد :دیوار زندان در برابر اتحاد کارگران پوشالی است
27

16

معدن ذغال سنگ (کرسنک) قربانی گرفت

18

اخراج معلمین آگاه و انقالبی در قزوین

18

اعالم آمادگی هواداران سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اکثریت) جهت اعزام به مرزهای 18
غربی کشور
اطالعیه هواداران سازمان در خراسان درباره تجاوز رژیم عراق

18

پیام سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اکثریت) به خلقهای عرب و کرد عراق

20

رهنمود به همه نیروهای هوادار سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اکثریت)

20

در برابر توطئههای امپریالیسم امریکا و تجاوزات رژیم ضدمردمی عراق از جمهوری اسالمی
ایران دفاع کنیم
ضیاءالحق در نمایشگاه بینالمللی تهران

20

رهنمود به هواداران

20
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صدور ضدانقالب :هدف امپریالیسم امریکا از جنگ تجاوزکارانه رژیم عراق با جمهوری
اسالمی ایران است

28
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لینک به فایل
عنوان

صفحه

به فدائیان خلق که جان بر کف برای رهائی زحمتکشان و استقالل میهن میرزمند

1

امپریالیسم امریکا از تهاجم عراق علیه مراکز صنعتی ایران ،چه هدفهائی را دنبال میکند؟

1

از یادداشتهای فدائیان خلق :خلق در سنگرها حماسه میآفریند!

1

انگیزه تهاجم حکومت عراق و محتوای مقاومت مردم میهن ما

4

تودههای مسلح و پرسنل انقالبی با قهرمانی علیه تجاوزگران پیکار میکنند!

5

کارگران در صفوف مقدم مبارزه درس اتحاد ،تشکل و پایداری انقالبی میدهند

8

تشکیل «کمیتههای فنی دفاع از انقالب در کارخانهها» ضرورت دفاع از انقالب ایران است

8

کارکنان مبارز بانک مرکزی ایران :اتحاد آگاهانۀ مردم شکستناپذیر است

9

گارگران مبارز «ناست» علیه محتکرین و واسطههای ضدانقالبی مبارزه میکنند

9

سندیکای کارگران قناد تهران :تا پای جان از انقالبمان دفاع میکنیم

9

تأمین کار مناسب برای زحمتکشان بندر کنگ (استان ساحلی) بهترین وسیله مبارزه با 9
قاچاق اجناس خارجی است
تقویم انقالب جهانی :سوسیالیسم در سرزمین آلمان :درهم شکستن دستگاه نظامی – 10
بوروکراتیک کهن شرط مقدماتی پیروزی هر انقالب واقعا خلقی است
10

از خاطرات "وارنراکرات" کارگر مبارز آلمانی

دستاوردهای انقالب و سوسیالیسم :پنجاه سال پیش بیکاری برای همیشه در اتحاد 11
شوروی ریشهکن شد
11

اخبار جهانی

ایجاد شرکتهای واقعی تعاون روستائی گامی در جهت حل مسأله گرانی و قطع نفوذ 12
واسطهها به نفع روستائیان زحمتکش
روستائیان فقیر نوشهر خواستار مصادرۀ کامل زمینهای جنگلی جلگهای هستند

12

در مجلس شورای اسالمی چه میگذرد؟ در هنگام بررسی کار گروگانهای جاسوس 14
فراکسیون لیبرالهای مجلس خود را افشاء میسازند!
امامزاده حسن :محلۀ مشکالت بیشمار محلۀ امید و مبارزه

15

نمونه ای از تفتیش عقاید در جمهوری اسالمی ایران :اخراج معلول انقالب به بهانۀ 16
«پاکسازی» از آموزش و پرورش استان فارس
در مالقات با نخست وزیر ،سفیر اتحاد جماهیر شوروی اعالم داشت :ما حاضریم از نظر 16
تسلیحات نظامی به شما کمک کنیم
مردم مبارز ،نیروهای انقالبی هواداران رزمنده

16

شعر :در سنگر مقاومت

17

مخالفت روحانیون مدافع سرمایهدارن و زمینداران بزرگ با اصالحات ارضی دشمنی آنان را با 18
تعمیق و گسترش انقالب ایران پیش از پیش نمایان میسازد
نیروهای ترقیخواه جهان از دفاع قهرمانۀ خلق ما حمایت میکنند!

19

حزب دمکرات کردستان بجای رژیم عراق به سینۀ فدائیان خلق شلیک میکند!

20

روزنامه انقالب اسالمی همچنان دوستی با امپریالیستهای اروپا و ژاپن و دشمنی با اردوگاه 20
29

سوسیالیسم را تبلیغ میکند!
در مناطق اشغالی مرزی ،باید روز و شب با همۀ نیروهای انقالبیمان به تجاوزگران یورش 20
بریم
مردم اهواز میگویند :اگر دکتر نریمیسا زنده بود...

20

گرامی باد خاطرۀ کارگران شهید!

20
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جنگ کردستان بعد از تهاجم عراق به ایران

1

جنگ مهاباد :آخرین خبرهای پیک کردستان

4

30
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لینک به فایل
صفحه

عنوان

مقاومت شورانگیز مردم ،در برابر جنایات وحشیانه رژیم صدام حسین روحیه تجاوزگران را 1
درهم شکسته است
پیکار علیه تجاوز رژیم صدام پیکار علیه امپریالیسم امریکا و جبهه ضد انقالب جهانی است!

1

از یادداشتهای فدائیان خلق :بر این کوههای سرفراز ،چکمههای خونآلود را راهی نیست1 ،
عقاب این کوهستان هرگز اسیر صیاد نمیگردد
امضای پیمان دوستی  20ساله شوروی با سوریه بیانگر دفاع شوروی از خلقهای منطقه 4
برای کسب استقالل و آزادی است
گردانندگان روزنامه «میزان» خط خود را بر تأمین منافع امپریالیسم «میزان» کردهاند

5

درسهائی از جنبش کارگری ایران :مبارزات کارگران چیت ری ،حول شعار مصادره و ملی 6
کردن کارخانه
زحمتکشان الیاف پیشاپیش  130کارخانه با هزاران کارگر در سنگر کارخانه از دستاوردهای 7
انقالب پاسداری میکنند
کارگران نیروگاه حرارتی نکاء :تنها مردم متحد و یکپارچه میتوانند در مقابل تجاوز امپریالیزم و 7
متحدانش بایستند و آن را به زانو درآورند
سندیکاهای کارگران مبارز اصناف در صفوف مقدم انقالب ایران علیه توطئههای امپریالیسم و 7
تجاوزات رژیم عراق ایستادهاند
کارگران اکتشافات البرز مرکزی :خلق به پا خاسته ایران در اتحاد با خلقهای عرب رژیمهای 7
سرسپرده منطقه را به زبالهدان تاریخ خواهد فرستاد
سندیکای کارگران خیاط ،تهاجم به سندیکا و دستگیری  4تن از کارگران را شدیدا محکوم کرد 8
بدنبال بمباران کارخانه جنرال موتورز ،کارگران کارخانه را بازسازی میکنند!

8

بهبود شرایط کار کارگران هدف انقالب است!

8

دهقانان قریه "حیدرلو" (ارومیه) :سالحی که به قیمت خون هفتاد هزار شهید بدست آمده 9
است باید برای دفاع از انقالب و استقالل میهن در اختیار کارگران ،دهقانان و همۀ
زحمتکشان قرار گیرد
روستای تپهباشی ماکو فریبکاری و تفرقهافکنی زمینداران بزرگ و اتحاد و مبارزۀ زحمتکشان

9

دادگاه انقالب مراغه بجای دستگیری زمینداران بزرگ زحمتکشان روستا را به زندان 9
میاندازند
فئودالها و زمینداران بزرگ روستای "صومای برادوست" از بختیار حمایت میکنند

9

قلمهای مشکوک در روزنامه جمهوری اسالمی همچنان علیه وحدت مردم تبلیغ میکنند!

10

با همه توان به یاری آسیبدیدگان جنگ بشتابیم!

10

توزیع مایحتاج مردم باید به شوراها و انجمنهای محالت واگذار شود!

11

تقویم انقالبات جهانی :انقالب در آمریکای التین و استراتژی امپریالیسم امریکا

12

دستاوردهای انقالب و سوسیالیسم :شکوفائی فرهنگ در مجارستان سوسیالیستی

13

اخبار جهانی

13

قذافی رهبر دولت ترقیخواه لیبی :در سنگر پیکار عادالنه مردم در برابر تجاوز رژیم ضدمردمی 14
31

صدام حسین
کسانی که بمباران شهرهای عراق را تبلیغ میکنند ،با انقالب ایران و با وحدت مردم ایران و 14
عراق دشمنی میکنند
15

مهندس بازرگان در آرزوی شکست انقالب!

سلطنتطلبان و ایادی و همپیمانان رژیم صدام حسین در کردستان قصد داشتند ارومیه را 15
اشغال کنند
دولت باید مؤسسات صنعتی میهنمان را تحت پوشش کامل آتشبارهای ضدهوائی درآورد

16

جبهه دفاع از میهن انقالبی را تقویت کنیم

16

بیاد فدایی خلق رضا پیرانی که توسط حزب دمکرات بشهادت رسید!

17

چه کسانی در کردستان به سینۀ فدائیان خلق شلیک میکنند!
مسئولین جمهوری اسالمی در لرستان از اعزام فدائیان خلق به جبهههای جنگ جلوگیری 18
میکنند
در شمال خراسان ضدانقالب خود را آماده تهاجم کرده است!

19

برای دفاع از دستاوردهای انقالب تا پای جان مبارزه میکنیم

19

جبهه مقاومت را به وسعت میهن خویش گسترش دهیم

20

کارگران مبارز ایران! با ترمیم و بازسازی صدمات ناشی از جنگ و با ادامه تولید بر اساس 21
امکانات تولیدی موجود و نیازهای ضروری مردم از انقالب و منافع زحمتکشان دفاع کنید
پیام مادران شهدای سازمان چریکهای فدایی خلق ایران (اکثریت) به مادرانی که فرزندان 24
خود را نثار آزادی و استقالل میهن میکنند
پیام تسلیت سازمان چریکهای فدایی خلق ایران (اکثریت) به مردم و دولت الجزایر

24

در حاشیه پرسش و پاسخ آقای کیانوری :آرزو بر «جوانان» عیب نیست!

24

رهنمود سازمان به رفقا و هواداران

24

32
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لینک به فایل
عنوان

صفحه

آبادان ،خرمشهر سنگرهای سرخ مقاومت شورانگیز زحمتکشان

1

چیست شرط پیروزی؟

1

عید قربان به مسلمان مبارز مبارک باد

1

شعر :بیداری و شکفتن و رفتن

2

دانشجویان ایرانی مقیم سوئد رژیم تجاوزگر عراق را افشاء میکنند

3

نفاق افکنان طرد و افشاء میشوند

4

دهقانی را به جرم دفاع از حاصل کارش به زندان انداختند

4

رهنمود به هواداران! شایعات ضدانقالب را خنثی کنید

4

اخبار کردستان

4

تسلیم هرگز ،دفاع تا پای جان

5

از یادداشتهای فدائیان امدادگر :ما باید آخرین کسانی باشیم که در سنگر میمانیم و 6
شهید میشویم...
7

حکام عراق ،جنایتکاران جنگیاند

درسهائی از جنبش کارگری ایران :مبارزات کارگران چیت ری ،حول شعار مصادره و ملی 8
کردن کارخانه (قسمت دوم)
کارگران و کارمندان مبارز راه آهن ،قاطعانه از انقالب دفاع میکنند!

10

سازماندهی «کمیتههای فنی» ضرورت دفاع از انقالب است

10

شهادت در سنگر کارخانه

10

کارگران مبارز ایران! با ترمیم و بازسازی صدمات ناشی از جنگ و با ادامه تولید بر اساس 11
امکانات تولیدی موجود و نیازهای ضروری مردم از انقالب و منافع زحمتکشان دفاع کنید
کارگران شیشه و گاز :تحت هیچ شرایطی کارخانه را تعطیل نمیکنیم!

11

سندیکای مبارز قناد ،کفاش و خیاط :بمباران کارخانهها و کشتار کارگران و زحمتکشان11 ،
نشانۀ ورشکستگی سیاست صدام است
با شهادت کارگران مبارز توشیبا در جبهۀ جنوب ،عزم آهنین کارگران استوارتر شد

11

سندیکای مستقل کارگران پخش – صنعت نفت :تجاوزات رژیم ضدخلقی عراق را محکوم و 12
این جنگ تحمیلی را جنگ با امریکای جهانخوار میدانیم نه جنگ عرب و فارس
کارگران داوطلب کنفکار :ما باید نشان دهیم که طبقۀ کارگر در همۀ جبههها پیشتاز است

12

دست غاصبین زمین از مراتع روستای (جانقور) (آذربایجان شرقی) کوتاه!

12

صیادان علیه مالکیت اربابان بر دریا مبارزه میکنند

13

مردم سیستان و بلوچستان :اگر دولت ما را مسلح کند ،ریشۀ خوانین مزدور منطقه را 13
بسرعت میخشکانیم
تقویم انقالبات جهانی :همه چیز برای جبهه! همه چیز برای پیروزی!

14

دستاوردهای انقالب و سوسیالیسم :گامهای عظیم بلغارستان در راه ساختمان 15
سوسیالیسم
15

اخبار جهانی
33

رجائی در شورای امنیت سازمان ملل :تجاوز نظامی عراق بخشی از توطئههای استکبار 16
جهانی به سرکردگی امپریالیسم امریکاست
با دفاع از انقالب و مقابله با تجاوزات عراق و امپریالیسم «یاد کارگران شهید را گرامی 17
میداریم»
نفتگران با تالشی پیگیر ،فداکارانه و سرسختانه از انقالب دفاع میکنند

17

در حاشیه دیدار و گفتگوی سیداحمد خمینی با سفیر جمهوری دمکراتیک کره :کشورهای 18
سوسیالیستی دوست و متحد خلقهای ما در مبارزه با امپریالیسم امریکا هستند
هواداران سازمان چریکهای فدایی خلق ایران (اکثریت) در لندن ،ماهیت رژیم تجاوزگر صدام را 18
افشاء میکنند
18

تظاهرات دانشجویان ایرانی در آلمان غربی

زحمتکشان مدافعین واقعی انقالب :توده های متشکل و مسلح میتوانند تجاوزات 21
امپریالیسم امریکا و رژیم جنایتکار عراق را درهم بکوبند
معرفی کتاب از انتشارات جدید سازمان ،کمینترن و مسالۀ جبهه متحد ضدامپریالیستی در 22
هند ،او .و .مارنیشین
از تجارب کمونیستهای هند در پیکار ضدامپریالیستی درس بگیریم!
کمبود اتوبوس مشکل زحمتکشان

23

گرامی باد خاطره رفقای شهید مهرماه

24

نامه یک مادر فدائی به نشریه کار بزرگترین پاداش

24

راه سرخ دفاع از استقالل میهن هر روز بیش از پیش با خون کارگران و زحمتکشان میهن 24
آبیاری میشود
به خلق قهرمان و رزمنده عرب ایران به مناسبت حماسه مقاومتی که پرشکوه و خروشنده 24
در جلگهها خوزستان جریان دارد
گرامی باد خاطره افسران شهید سازمان نظامی :همواره و در همه جا خون انقالبیون 24
کمونیست برای رهایی خلق به زمین میریزد!

34
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لینک به فایل
عنوان

صفحه

چیست شرط پیروزی؟ (قسمت دوم)

1

جنایات جنگی رژیم صدام نشانه حقارت تجاوزگران در برابر مقاومت حماسهآفرین خلق

1

 9رفیق فدائی ،شهدای سنگرهای خوزستان ،همیشه زندهاند

1

تسخیر انقالبی سفارت تجلی خشم توفندۀ خلق علیه امپریالیسم امریکا

3

شرکت در کمیته های دفاع از انقالب وظیفۀ مبرم کارگران در دفاع از استقالل میهن است

4

هر فدائی ،یک گزارشگر انقالبی ،سخنی کوتاه با رفقای هوادار پیرامون گزارشهای تبلیغی

5

تجار بزرگ با احتکار و ایجاد گرانی مصنوعی بمثابه ستون پنجم دشمن

5

کارگران مبارز راه آهن خواهان تشکیل و تقویت «کمیتههای دفاع از انقالب» در راه آهن 6
سراسری هستند
شکوه همبستگی خلق در مراسم تشییع جنازۀ شهدای کارگران اراک

6

طبقه کارگر ایران در سنگر رزم و در عرصه تولید قاطعانه از انقالب دفاع میکند

7

زحمتکشان چهار صد روستای "میناب" از فقر ،گرسنگی ،بیسوادی ،بیماری و ستم اربابان 8
رنج میبرند
مالحسنی در میان زحمتکشان کرد و ترک تخم نفاق و دودستگی میپراکند

8

دهقانان بیدار آمل :با مصادرۀ انقالبی زمینهای "بخشیها" مبارزه ضدامپریالیستی را به 8
پیش ببریم
دهقانان زحمتکش روستای (فاراب) به همراه کارگران و زحمتکشان سراسر ایران از ثمرات 8
انقالب خود دفاع میکنند
اعالم آمادگی برای کار در مناطق جنگی

9

اعالم آمادگی معلمین مبارز سمنانی و قزوینی برای اعزام به جبهه

9

حرکت مردمی جهاد سازندگی یزد

9

زحمتکشان خواهان توزیع عادالنۀ مایحتاج عمومی هستند

9

تأمین مایحتاج حیاتی مردم به نفع انقالب است

9

هفت اتوبوس حامل رفقای هوادار و جوانان رزمندۀ شمال به جبهه رفتند

9

تکذیب میشود

9

رژیم عراق مردم ایران را گروگان میگیرد

10

از پیشنهاد کارگران انقالبی کارخانه ناست حمایت کنیم!

10

شرکت در پیکار مقدس خلق علیه امپریالیسم امریکا و رژیم جنایتکار صدام وظیفه هر 11
دانشآموز آگاه و مبارز است
ما با امپریالیسم امریکا در جنگیم

12

از یادداشتهای فدائیان خلق :امپریالیسم محتضر بر دیوار محال شاخ میکوبد

14

نامۀ یک دانشآموز سال اول راهنمائی

15

از سخنان نفتگر  57ساله

15

دروازه عار :محلۀ فقر و حماسه ،رنج و مقاومت

16

توضیح و تصحیح

18
35

مبارزات کارگران مشهد در مقابل تجاوزات امپریالیزم و رژیم عراق

19

اخالل در تولید ،سالح سرمایهدار ،علیه انقالب است

19

نامهای از یک کارگر کورهپژخانه به «کار» :تا موقعی که کارگران تشکیالت نداشته باشند19 ،
سرمایهداران میتوانند زور بگویند
طبقه کارگر قهرمان ایران در صف مقدم دفاع از انقالب میرزمند

20

نامۀ یک کارگر خیاط به «کار» :مصلحت انقالب در دفاع از منافع کارگران و زحمتکشان است

20

کارگران مبارز ایران :با مشارکت فعال در انجمنها ،شوراها و کمیتههای محلی و 21
سازماندهی توزیع مایحتاج عمومی از انقالب و منافع زحمتکشان دفاع کنید!
شعر :خونبهای آزادی چه سنگین است!

21

از پادگان زنجان برای نشریه «کار» :نامه منقضی خدمتهای سال  56هوادار سازمان

21

چریکهای فدایی خلق ایران (اکثریت)
فدائی شهید رفیق عبدالحسین شاهمیر

22

فدائی شهید رفیق رحیم مقیطی

22

فدائی شهید رفیق شهریار باقرزاده

22

فدائی شهید رفیق رحمتهللا (امیر) اسفندیارپور

22

رفیق کارگر فدائی شهید سعید کوشش

22

فدائی شهید رفیق علی حاتمزاده

23

فدائی شهید رفیق محمدرضا آذریان

23

کنگره دائمی خلق عرب :جنگ عراق در خدمت صهیونیسم و امپریالیسم است

24

شورای امنیت سازمان ملل تجاوزات و جنایات رژیم صدام را نمی بیند

24

36
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لینک به فایل
صفحه

عنوان

علیرغم برخی نارسائیها و ابهامات تصمیمات مجلس دربارۀ گروگانها با مصالح انقالب 1
انطباق دارد
میمانیم و در خون با تجاوزگران پیکار میکنیم

1

شهادت کارگران در سنگرهای خوزستان نمونه درخشان پیکار طبقه کارگر علیه امپریالیسم

1

تالش مذبوحانه لیبرالها برای پیشبرد خط سازش با امپریالیسم

1

هر فدائی ،یک گزارشگر انقالبی ،سخنی کوتاه با رفقای هوادار پیرامون گزارشهای تبلیغی 5
(قسمت دوم)
خواستهای نفتگرانی که از مناطق جنگزده به تهران آمدهاند

7

کشف شبکه طرفداران بختیار توسط شورای کارخانجات پارس الکتریک

7

خواست کارگران :افزایش تولید و اشتغال بیکاران

7

دستجات ضدانقالبی ایران در خارج کشور را بشناسید

8

آیتهللا ربانی شیرازی باز هم در اجرای طرح اصالحات ارضی کارشکنی میکند

9

پاسخ به هواداران

10

اطالعیه هواداران منطقه کرمانشاه!

10

مواد غذایی را ذخیره نکنید مردم را به مصرف کمتر تشویق کنید

10

بمناسبت شهادت فدایی خلق رفیق احسانهللا کوزهگر در فیلیپین ،سراسر جهان سنگر 11
انقالبیون کمونیست علیه امپریالیسم
شهادت فدایی خلق رفیق عبدهللا مرادی در پیکار علیه تجاوزگران

11

گزارشی از شرکت در جهاد سازندگی :باید آنجا رفت که مردم هستند

12

روستائیان زحمتکش از استقالل میهن دفاع میکنند

14

نامهای از روستائیان زحمتکش ساوه به «کار»

14

از یادداشتهای فدائیان خلق :مجروحی فریاد میزد مرا به جبهه بفرستید ،سنگری خالی 15
است
توضیح درباره رفیق محمدرضا آذریان

18

حزب دمکرات ،دفاع از دمکراسی یا ورشکستگی سیاسی؟!

19

همراه با مردم آگاه ایران خواستار آزادی محمدرضا سعادتی هستیم

20

به مناسبت سالروز تسخیر انقالبی جاسوسخانه و روز دانشآموز :امروز خروش پرطنین خلق 20
در هر گوشه میهنمان جاری بود :نه سازش نه تسلیم ،نبرد با امریکا
در حاشیه تالشهای عوامفریبانه امپریالیسم امریکا و رژیمهای دستنشانده در منطقه20 :
شطی و ضیاءالحق دالالن امپریالیسم امریکا
توقیف مطبوعات ضدامپریالیست را قویا محکوم میکنیم

20

فهرست مطالب ضمیمه کار (اکثریت) شماره  14 ،83آبان  1359ویژه انقالب اکتبر
آغازگز عصر نوین در تکامل جوامع بشری

1

طبقۀ کارگر نیروی رهبری کنندۀ جامعه

2
37

مذهب در شوروی

3

اقتصاد سوسیالیستی در اتحاد شوروی

4

38
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لینک به فایل
عنوان

صفحه

جعل و افترا در خدمت تضعیف نیروی مقاومت خلق

1

هجوم خط سازش علیه انقالب

1

خلق ما از پای نمینشیند

4

به حمایت از آوارگان جنگ برخیزیم

6

مدافعین قهرمان آبادان در برابر ارتش متجاوز ضد خلقی عراق همچنان به مقاومت پرشکوه 6
خود ادامه میدهند!
کارگران شرکت راهسازی آربل (میانه) :ما داریم به لزوم مبارزۀ یکپارچه و متشکل پی 8
میبریم
راه حل کارگران پیشرو کارخانجات کفش ملی برای جلوگیری از بسته شدن کارخانه و ادامه 8
تولید
کارگران مجتمع صنعتی قزوین :هر آن آمادهآیم تا برای دفاع از میهن به جبهه اعزام شویم

9

خطاب به کارگران فرانسه :اجازه ندهید حاصل دسترنج شما نابودکننده انسانیت باشد

9

با تبدیل سوخت کارخانه به مازوت و تامین مواد الزم از کشورهای دوست ،تدام تولید را 9
تضمین کنیم
شورای کارخانه سیتروئن :مدیر اخاللگر ،دستمزدی جز اخراج ندارد

9

رفیقان شهید فدائیم ،قهرمانان سنگرهای مقاومت! در قلب بزرگ خلق همیشه زندهاید

10

شهادت رفیق محمد اسدهللانژاد رودینه

10

رفیق شهید امیر آقائی

10

رفیق شهید کاظم عبدی

10

شعر :به سنگرنشستگان میهن

10

مادر فدائی شهید ،محمود اشرفآبادی :محمود عزیزم! زندگیت کارگری بود ،عزاداریت نیز 10
کارگری بود
رفیق شهید مرتضی دارابی

10

فدائی خلق «حبیبهللا فرحبخش» شهیدی از تبار کارگران قهرمان میهن ما

11

در شرایط جنگی شوراهای محلی ،کمیتهها و دیگر نهادهای مردمی با همکاری کسبه 11
معتمد محل نقش پراهمیتی در تقسیم آذوقه و مایحتاج عمومی و جلوگیری از احتکار و
گرانی دارند .اهمیت آنها را دیابیم
دستاوردهای انقالب و سوسیالیسم :جمهوری دمکراتیک خلق کره تحصیل رایگان و همگانی 12
را مهمترین و اولین وظیفه خود میداند
"چاچانگ ایل" کارگر کرهای :من تحصیالت عالیهام را در حین کار کردن به پایان رساندم

12

اخبار جهانی

13

انقالب السالوادر همچنان به پیش میرود

13

تالش نیروهای وابسته به امپریالیسم برای درهم شکستن استقالل جامائیکا

13

افزایش نیروی نظامی امپریالیسم در خلیج فارس

13

قطع رابطه عربستان سعودی با لیبی

13
39

انقالب صحرا در عرصه جهانی به پیروزی جدیدی دست یافت

13

اخبار کردستان

14

از حرمت شهیدان انقالب دفاع کنیم

15

نامهای از روستائیان امامزاده ابراهیم به سازمان چریکهای فدایی خلق ایران (اکثریت)

16

صیادان روستای زاغمرز توطئه زمینداران بزرگ را خنثی کردند

16

زحمتکشان سربند اراک :چنانچه راههای منطقه درست شود ،ما میتوانیم با تحویل به 16
موقع محصوالتمان به شهرها در مبارزه با تحریم اقتصادی امپریالیسم فعاالنهتر شرکت کنیم
فرماندهان خیانتکار باید تصفیه و محاکمه شوند

17

اتحاد دانشآموزان و معلمین اخراجی بوشهر

18

فعالیت کمیته کمکرسانی به برنجکاران آستارا

18

دومین مدیرکل بانک ملی هم به خارج فرار کرد

18

تفرقهافکنان دشمنان مردماند

18

چرا رژیم صدام جنایتکار جنگی است؟

19

«کمیسیون کار و امور اجتماعی» مجلس چه میکند؟

20

سندیکاهای کارگری اصناف در سنگرهای مبارزه ضدامپریالیستی استوار ایستادهاند

20

بازرگان به نمایندگی از طرف لیبرالها :تا کی این برنامهها ادامه خواهد داشت

21

انتشار قبض کمک مالی

22

توضیح درباره اخراج چند نفر از اعضاء سازمان

23

جیرهبندی کاالهای ضروری اقدامی مثبت اما ناکافی

24

مردم بندرگز با نقل و گالب رزمندگان را به جبهه فرستادند

24

انحصارات آمریکائی برای اجرای سیاست نظامیگری ،ریگان را برگزیدند

24
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لینک به فایل
عنوان

صفحه

خلق پایدار حماسه میآفریند

1

لیبرالها ،مدافع آزادی سرمایهدارن وابسته دشمن آزادی مردم

1

عاشورا ،روز پیکار با ستمگران

1

مسئولین امور خراسان در فعالیت فدائیان خلق علیه رژیم ضدخلقی عراق کارشکنی 2
میکنند
بجای رسیدگی به خواستهای حقظلبانه کارگران و کارمندان فروشگاههای قدس6 250 ،
نفر از آنان را اخراج کردند
همبستگی در کار داوطلبانه

6

کارگران در سنگر تدارکات پشت جبهه

6

کارگران کفش «بال» از خرید روزنامه «میزان» ارگان لیبرالها امنتاع کردند

6

در روستای «کنجهجان» زمینداران بزرگ یک عضو هیئت  7نفره تقسیم اراضی را به قتل 7
رساندند
زمینداران بزرگ روستای «آهو» آب را بروی زحمتکشان میبندد

7

زحمتکشان روستائی مغان :سالحی که در دست زمینداران بزرگ و رؤسای ایالت قرار 7
میگیرد قبل از هر چیز انقالب را هدف قرار میدهد
از تجربیات مبارزاتی خلقهای جهان درس بگیریم

8

تقویم انقالبات جهانی :حماسۀ مقاومت در لنینگراد :آگاهی ،اتحاد ،سازماندهی

8

روزنامه انقالب اسالمی دفاع از انقالب یا تبلیغ خط لیبرالها

9

چگونه زحمتکشان قربانی میشوند

9

زنان کارگر دوش به دوش مردان در سنگرهای انقالب مبارزه میکنند

10

پیرامون مسائل کردستان دربارۀ چیزهائی که نمیدانید قضاوت نکنید

11

«راه کارگر» و چگونگی آغاز جنگ مهاباد

11

«راه کارگر» و مسئله رشد گرایش ضدانقالبی در حزب دمکرات

12

«راه کارگر» نمیداند مسئله ملی همیشه خصلت یکسانی ندارد

12

قضاوت «راه کارگر» پیرامون حرکت شاخه کردستان افتراآمیز ،ضدعلمی و جعلی است

13

اعدام جنایتکارانۀ  2فدائی خلق در ارومیه

14

پیوند سه نام :آنچه یک سانسورچی ،یک لیبرال و یک تاجر بزرگ را بهم پیوند میدهد

15

کارگران پیشرو هما :همه امکانات را برای دفاع از انقالب سازماندهی کنیم

15

 5فدائی دیگر ،در سنگرهای خوزستان به شهادت رسیدند

16

فدائی خلق رفیق شهید محمدقاسم فتاحبیگی

16

گرامی باد یاد فدائی خلق ،رفیق شهید ،محمدمهدی نیکاندام

16

فدائی خلق رفیق شهید البرز یوسفی (سرباز وظیفه)

16

شعر :قانون انقالب

16

فدائی خلق رفیق شهید وحید نیکسیر

17

فدائی خلق رفیق شهید علی معارف

17
41

صرافیها بسته شد اما راه خروج ارز همچنان باز است ،با ملی کردن تجارت خارجی راه

18

اصلی خروج ارز بسته میشود
کیسینجر :امریکا چارهای جز افزایش هزینه نظامی ندارد

19

سند روزنامۀ تشرین حقانیت تحلیل نیروهای انقالبی در بارۀ نقش امریکا در جنگ عراق علیه 22
ایران را روشن ساخت
به هممیهنان زحمتکش خوزستانی یاری رسانیم

23

گرامی باد خاطره رفقای شهید آبان ماه

24

حکم محکومیت محمدرضا سعادتی بسود دشمنان انقالب ایران است

24

مواضع ما و خشم لیبرالها

24

روزنامه کیهان :فدائیان خلق تصمیم خطرناکی گرفتند
فاجعه قتل عام روستائیان «ایندرگاش» نتیجه تحریکات مخالفان حل مسالمتآمیز و عادالنه 24
مسأله کردستان

42
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لینک به فایل
عنوان

صفحه

به یاری آوارگان جنگ بشتابیم

1

آقای رئیس جمهور! به خاطر استقالل و آزادی لیبرالها باید افشاء و طرد شوند

1

خون رفقای ما سرزمین کارگران و زحمتکشان را گلگونتر کرده است

1

به روستائیان زحمتکش ترکمن صحرا

3

از یادداشتهای فدائیان خلق در سنگرهای خونین جنوب :در کرانههای خونین کارون 4
حماسهآمیزترین مقاومتها جاری است
نمایشگاه ضدامپریالیستی در کارخانه پتروکمیکال اصفهان

6

کارشکنی و توطئه لیبرالها در راه آهن

6

زحمتکشان منطقه سنجابی :مسئولین بسیج عشایری باید از بین زحمتکشان انتخاب 7
شوند نه از میان سرمایهداران لیبرال
با تأمین سوخت واحدهای برنجپاک کنی "شمال" قدرت دفاعی میهن انقالبی را تقویت کنیم

7

زحمتکشان «ده موسی» (نهاوند) پیگیرانه با زمینداران بزرگ مبارزه میکنند

7

از تجربیات مبارزاتی خلقهای جهان درس بگیریم

8

تقویم انقالبات جهانی :حماسۀ مقاومت در لنینگراد :آگاهی ،اتحاد ،سازماندهی (قسمت
دوم)
مصر :ضدانقالبیون افغانی از سادات اسلحه میگیرند

9

موزامبیک :دیدار سامورا ماشل از شوروی

9

ایرلند :تظاهرات عظیم مردم ایرلند در دفاع از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی

9

سوریه – یمن :کشورهای عضو جبهه پایداری از شرکت در اجالس سران عرب امتناع 9
میکنند
تیمور شرقی :سالروز تشکیل جمهوری دمکراتیک تیمور شرقی

9

شوروی :گشایش دو میلیون محل کار جدید در شوروی

9

توسن انقالب را در دشتهای زیبای صومای برادوست به جوالن درآوریم

10

دوستی استوار با «جبهه پایداری» پیروزی تازه انقالب

11

چه کسانی از اطالعیۀ دادستانی انقالب آبادان خشنود شدند؟

11

تاخیر در حل مسالمتآمیز و عادالنه مسئله کردستان همچنان فاجعه میآفریند

12

در جریان حمله به دفتر روزنامه میزان لیبرالها باز هم به مردم دروغ گفتند

14

جوانان زحمتکش ارامنه :با نثار خون خود در جبهههای جنگ وحدت خلقهای ایران را 14
مستحکمتر سازیم
شورای روستای "استوه" اراک برای توزیع عادالنه کاال اداره شرکت تعاونی را بر عهده گرفت

15

رفیق شهید ،فدائی خلق سهیال مستعانزاده

16

رفیق شهید علی ابراهیمی

16

رفیق شهید ،فدائی خلق غالمعباس بخرد

16

رفیق شهید ،فدائی خلق اکبر فخور

16

رفیق شهید ،فدائی خلق جواد گنجی

17
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رفیق شهید جمشید پرچیزاده

17

شهیدی دیگر از شرکت پشتیبانی و نوسازی هلیکوپترهای ایران (پنها)

17

اخراج کارگران مبارز اقدامی نفاقافکنانه و ضدانقالبی است

18

حمایت کارگران پلیاکریل اصفهان از هممیهنان جنگ زده

18

 40تعمیرکار شرکت واحد به جبهه اعزام شدند

18

کارگران داوطلب چاپخانه کیهان :در این جنگ تحمیلی باید پوزه امریکا و عراق را به خاک 18
بمالیم
گزارشی از مبارزات زحمتکشان منطقه فارس علیه خوانین :در سنگر عشایر ،نه تسلیم ،نه 19
سازش ،نبرد با آمریکا ،نبرد با خوانین
تأمین خواستهای برحق رانندگان تاکسی به سود انقالب است

20

اصرار در اخراج معلمان آگاه و مبارز خدمت به ضد انقالب است

20

سوختگی در جنگ و درمان اولیه آن

22

سرمایهداران جنایتکار در تالش احتکار

22

همه باید بدانند :ذخیرهسازی مایحتاج عمومی خالف مصالح انقالب است!

22

صلح پس از دفع تجاوز ،ما از صلحی که انقالب مردم ما را به پیش راند و به تحکیم موقعیت 23
نیروهای ضدامپریالیست و ترقیخواه عراق و منطقه منجر شود ،قاطعانه حمایت میکنیم
صدور حکم تعقیب کادر مرکزی سازمان مجاهدین را محکوم میکنیم

24

میمانیم و در خون پیکار میکنیم

24
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لینک به فایل
عنوان

صفحه

خط امام در برخورد با واقعیتهای انقالب

1

زمین مال دهقانان است ،تاخیر در اجرای بند (ج) اصالحات ارضی ،عقبنشینی در برابر 1
دشمنان انقالب
هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق 5 ،شهید خلق پرسنل انقالبی

1

دیدار هیئت نمایندگی جمهوری اسالمی از کشورهای عضو جبهه پایداری سرآغاز تحولی 1
مثبت و مهم در سیاست خارجی ایران
بمناسبت  16آذر ،روز دانشجو :برای تقویت مبارزه بر علیه امپریالیسم امریکا دانشگاههای 3
کشور باید باز شوند!
درسهائی از جنبش کارگری ایران :در شرایط کنونی افزایش تولید شعار کارگران و اخالل در 5
تولید شعار سرمایهداران (قسمت اول)
«مکتبی کردن» ،آموزش و پرورش را از هزاران معلم ترقیخواه و مبارز محروم ساخته است 6
(قسمت اول)
تقویم انقالبات جهانی :به مناسبت سالروز اعالم جمهوری خلق در مغولستان ( 28نوامبر 8
 7 – 1924آذر  )1303مغولستان غلبه بر عقبماندگی قرون در مدت کمتر از نیم قرن
دستاوردهای انقالب و سوسیالیسم :دموکراسی سوسیالیستی در آلمان شرقی

9

فدراسیون جهانی اتحادیههای کارگری و فدراسیون سراسری اتحادیههای کارگری عرب9 :
امپریالیسم و عوامل مرتجع منطقه مسببین جنگ ایران و عراق
افزایش تولیدات صنعتی در کشورهای عضو شورای همیاری اقتصادی (کومکن)

9

احتکار حربه سرمایهداران و تجار بزرگ علیه انقالب

10

در حاشیۀ سخنان آقای رئیس جمهور :کار بد و کار خوب چگونه و از کجا شروع میکنند ...به 11
کجا ختم میشود؟
حمایت جبهۀ پایداری از انقالب ایران کنفرانس سران مرتجع عرب را به شکست کشاند

12

دانشجویان خارج از کشور ،با صفوف متحد علیه ضدانقالب

13

محله حلبیآباد :سندی از جنایت و غارتگری امپریالیسم

14

از رویدادهای لهستان چه درسی باید گرفت؟ (قسمت اول)

16

گسترش تظاهرات در فلسطین اشغالی

18

روز همبستگی با خلق قهرمان فلسطین

18

السالوادر :شهادت  6رزمنده انقالبی

18

دستگیری  4مزدور ایرانی در افغانستان

18

بمناسبت روز جهانی همبستگی با فلسطین :ایران و فلسطین پیکار مشترک برعلیه 19
امپریالیسم و صهیونیسم
رفیق شهید ،فدائی خلق محمدحسین صدرآبادی

21

رفیق شهید ،فدائی خلق پرویز قنبریها

21

شهید ستوانیار احمدی

21

توضیح درباره گزارش "پیکار" از مالقات یکی از اعضای سازمان با پوناماریف

21

45

پاسخ به هواداران :پرچم انتقاد و انتقاد از خود را برافراشته داریم

23

تنها مصلحت در برابر لیبرالها از میان برداشتن مصلحتهای لیبرالی است

24

میمانیم و در خون پیکار میکنیم

24
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لینک به فایل
عنوان

صفحه

تشخیص دوست از دشمن مسئله حیاتی انقالب

1

شهادت کارگر قهرمان فدائی خلق عنایتاله رئیسی در جبهه دب حردان

1

تجارت خارجی باید ملی شود

3

از یادداشت های فدائیان خلق در سنگرهای خونین جنوب :در قلب بعثیهای متجاوز4 ،
امپریالیسم امریکا را نشانه گرفتهایم
مدیران لیبرال کارخانه چرم آذر ،در تحویل مواد اولیه اخالل میکنند

6

به نیازهای خانوادههای نفتگران جنگزده هرچه زودتر رسیدگی کنید!

6

کارگران مینو :نوع تولید واحدها را باید با ضرورتهای جنگی هماهنگ کنیم

6

زحمتکشان "علیآباد" (ازنا) :زمینداران بزرگ دشمن مردم ،دشمن انقالب و همدست 7
امریکای غارتگرند
نیازمندیهای کشاورزان (بوئین زهرا) را تأمین کنید

7

دهقانان روستای «کلمنین – نخکال» فعاالنه در دفاع از استقالل میهن شرکت میکنند

7

دستاوردهای انقالب و سوسیالیسم :جمهوری دمکراتیک خلق یمن در راه غلبه بر 8
عقبماندگیها و پیشروی بسوی سوسیالیسم
8

اخراج کارگران مبارز خیانت به آرمان انقالب است

از اقدامات ترقیخواهانه هیئت های هفت نفره دفاع کنیم ،تأخیر در اجرای بند (ج) اصالحات 9
ارضی ،عمال انحالل هیئتهای  7نفره است
درسهائی از جنبش کارگری ایران :در شرایط کنونی افزایش تولید شعار کارگران و اخالل در 10
تولید شعار سرمایهداران (قسمت آخر)
طبقه کارگر رزمنده ایران در سنگرهای انقالب ،حماسه میآفریند

11

«مکتبی کردن» ،آموزش و پرورش را از هزاران معلم ترقیخواه و مبارز محروم ساخته است 13
(قسمت آخر)
تنها مصلحت در برابر لیبرالها از میان برداشتن مصلحتهای لیبرالی است (قسمت آخر)

14

از رویدادهای لهستان چه درسی باید گرفت؟ ریشههای بحران حاضر (قسمت دوم)

15

 60جت جنگی میراژ ،هدیه امپریالیسم فرانسه به رژیم صدام حسین

17

مشکل گازرسانی را چگونه میتوان حل کرد؟

17

حل عادالنۀ مسئله کردستان ضرورت انقالب

18

گزارشی از :درگیریهای الهیجان

21

بمناسبت دومین سالروز حادثه پادگان لویزان :گرامی باد خاطرۀ سربازان جان بر کف انقالب

22

پاسخ به هواداران

23

بمناسبت شصتمین سال شهادت میرزا کوچکخان ،نهضت جنگل تداوم پیکار برای استقالل 24
و آزادی ایران

47

24

میمانیم و در خون پیکار میکنیم

اعدام فدائی خلق «محمود آبخو» لکه ننگ دیگری بر دامن جمهوری اسالمی ،مسئوالن 24
حکومت باید موضع خود را در قبال این جنایت روشن کنند
24

نامه سرگشاده هواداران از زندان اوین

48
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لینک به فایل
عنوان

صفحه

آقای رئیس جمهور! آیا حاضرید به این پرسشهای مردم پاسخ دهید؟

1

درگیری در مدارس امپریالیسم امریکا را شادمان میکند

1

مرگ کوچکتر از آن است که ما را باز دارد

1

از یادداشت های فدائیان خلق در سنگرهای خونین جنوب :آبادان ،کمینگاهی خونین در حصار 4
نخلها
تأمین حقوقی صنفیکار ،خواست عاجل کارگران است

6

نفتگران مبارز پاالیشگاه آبادان :در هیچ شرایطی سنگرهای انقالب را ترک نمیکنیم

6

سرمایهداران آجرپزی ایران تا بحال  4قربانی گرفتهاند

6

روستائیان منطقه کمین فارس :ما خواهان اجرای کامل طرح اصالحات ارضی هستیم

7

دستاوردهای انقالب و سوسیالیسم :ترازنامه انقالب کوبا :کاسترو از تجارب و دستاوردهای 8
انقالب کوبا سخن میگوید
به یاری آوارگان جنگ بشتابیم ،گزارشی از مناطق پشت جبهه

9

ستاد بسیج عشایری کرمانشاه به ستاد فئودالهای خائن تبدیل شده است

10

کارگران میگویند :در وزارت کار باید یک خانهتکانی اساسی صورت گیرد

11

سیاست خارجی :گذشتههای منفی و نشانههای مثبت

12

زحمتکشان فعاالنه از شوراهای محلی استقبال میکنند

13

تبلیغ سازش با امپریالیسم ،تحت عنوان مبارزه با «القاء ایدئولوژی»

14

از رویدادهای لهستان چه درسی باید گرفت؟ ریشههای بحران حاضر (قسمت آخر)

15

توضیح و پوزش

15

«مکتبی کردن» ،آموزش و پرورش را از هزاران معلم ترقیخواه و مبارز محروم ساخته است 16
(قسمت آخر)
رفیق کارگر ،فدائی خلق حسین شریعتی

18

رفیق کارگر ،فدائی خلق بهرام ورامینی

18

رفیق سرباز ،فدائی خلق لطیف علیزاده

18

زهره موسویون و مریم رئیسیفرد دو الله سرخ در گلزار شهدای انقالب

19

رفیق کارگر ،فدائی خلق ایرج حسیننیا

19

کارگر مبارز محسن قبرائی در جبهۀ جنوب به شهادت رسید

19

در پراگ« :اگر آدمها همدیگر را دوست داشتند» اثر فدائی خلق رفیق نسیم خاکسار برنده 22
نشان افتخار "مجمع جهانی کتابهای نوجوان" شد
«هیأت رسیدگی به مسئله شکنجه» باید حقایق را برای مردم فاش سازد

24

گرامی باد خاطره رفقای شهید آذر ماه

24

نمایشنامه معتاد با بازیگری زندانیان قصر در راستای هنر مردمی

24

در بزرگداشت قهرمانیهای خلق شرکت کنید

24
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لینک به فایل
عنوان

صفحه

امپریالیسم بر طبل جنگ میکوبد متحد شویم

1

نامه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اکثریت) به مجاهدین خلق ایران

1

تصویب یک طرح ترقیخواهانه طبقهبندی مشاغل خواست فوری طبقه کارگر ایران

1

 5دی ماه دومین سالگرد شهادت استاد مبارز دانشگاه ،کامران نجاتالهی :نجاتالهی 3
نمونهای از هزاران استاد و دانشگاهی مبارز میهن ما بود
از یادداشتهای فدائیان خلق در سنگرهای خونین جنوب :بر لبان رزمندگان جنوب و غرب 4
مینهمان اکنون این سرود جاری است :یک گام ننهیم قدمی به عقب تا دم مرگ
تجارت خارجی باید ملی شود ،از تجار واردکننده و صادر کننده که بقاء خود را در پیوند با 5
انحصارات امپریالیستی میابند باید خلع ید شود
کارگران پیشرو اراک خواستار اخراج ساواکیها و بازگرداندن کارگران مبارز اخراجی شدند

6

کارگران حکمهای اضافهحقوق مدیران را لغو کردند

6

اعتراض دهقانان زحمتکش به لغو موقت بند (ج) طرح اصالحات ارضی

7

زحمتکشان روستای ورگ شیروان :ما خواستار ادامه فعالیت هیئتهای  7نفره هستیم

7

مشکل روستائیان سیره مشکل هزاران آواره جنگی است

7

دستاوردهای انقالب و سوسیالیسم :ترازنامه انقالب کوبا ،کاسترو از تجارب و 8
دستاوردهای انقالب کوبا سخن میگوید (قسمت دوم)
تقویم انقالبات جهانی :جبهه خلق برای آزادی فلسطین :پیکار با امپریالیسم و 9
صهیونیسم از مبارزه با ارتجاع عربی جدا نیست
سیاست خارجی :گذشتههای منفی و نشانههای مثبت (قسمت آخر)

10

«خاک سفید» شهرک شوراها ،زحمتکشان منطقه :دولت باید تکلیف زمینهای ما را 16
مشخص کند و به ما سند بدهد
حیدر عمواوغلی ستاره درخشان جنبش کمونیستی ایران

18

سیاستها و توصیههای لیبرالها را درهم شکنیم ،با تمام قوا از آیتهللا خمینی و خط 19
امام پشتیبانی کنیم
بمناسبت صد و یکمین سال تولد استالین :استالین مبارز خستگیناپذیر و پوالدین 22
سوسیالیسم
23

اخبار کردستان

پیام سازمان چریکهای فدایی خلق ایران (اکثریت) بمناسبت دومین کنگره حزب 24
کمونیست کوبا به کمیته مرکزی حزب کمونیست کوبا و خلق قهرمان کوبا
24

میمانیم و در خون پیکار میکنیم

درگذشت الکسی کاسیگین را به حزب کمونیست و مردم اتحاد جماهیر شوروی تسلیت 24
میگوئیم

50
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لینک به فایل
عنوان

صفحه

امپریالیسم امریکا وحشیترین جنایتکار تاریخ را در میهنمان به گور خواهیم سپرد

1

دعوا بر سر چیست؟

1

شهدای سنگرهای خوزستان ،گلهای سرخ انقالب

1

سال جدید میالدی بر هموطنان مسیحیمان خجسته باد

1

از یادداشتهای فدائیان خلق :در پشت جبهههای جنگ آوارگان را دریابیم

4

دولت باید از اسکان خانوادههای نفتگران جنگ زده در دهکده المپیک حمایت کند

6

ضدانقالب در واحدهای تولیدی خرابکاری میکند

6

دهقانان زحمتکش روستای (گلدسته) :بند (ج) را اجراء کنید

7

هیئت  7نفره از مصادره انقالبی زمین توسط روستائیان (فاراب) پشتیبانی کرد

7

دستاوردهای انقالب و سوسیالیسم :ترازنامه انقالب کوبا :کاسترو از تجارب و دستاوردهای 8
انقالب کوبا سخن میگوید (قسمت آخر)
9

اهواز ،دژ مستحکم در برابر تجاوزگران

درسهائی از جنبش کارگری ایران :چرا می گوئیم در شرایط کنونی ،شعار افزایش تولید شعار 10
پرولتاریاست
آقای رئیس جمهور! چرا برنامه اقتصادی خود را به مردم ارائه نمیدهید؟

12

گسترش تشنج و درگیری خواست لیبرالها

14

چرا امیرانتظام را محاکمه نمیکنید

14

نامهای از یک زحمتکش بازار :سرمایهداران بزرگ ،ضدانقالبند

15

چه کسانی حمله به سفارت شوروی را تدارک دیده اند؟

15

امریکا به کمک رژیم ضیاءالحق در بلوچستان تجاوز دیگری را تدارک میبیند

16

اخبار کردستان

17

از میان اعالمیهها و نشریات هواداران سازمان

17

رفیق شهید ،ابراهیم شکرچی نفتگر مبارز

18

فدائی خلق رفیق شهید ،فریدون مرتضیزاده

18

قذلدی خلق رفیق شهید ،کورش پاکبین

18

فدائی خلق رفیق شهید ،دکتر پرویز کریمیان

18

نامه یک فدایی از سنگرهای خونین آبادان به مادر فدایی شهید حبیبهللا فرحبخش

19

عاملین جنایت خرمآباد باید دستگیر و محاکمه شوند

19

پرسنل انقالبی شهید ستوان یکم یارمحمد احمدی

19

منظومه پداگوژیکی :فیلمی در معرفی و ستایش دستاوردهای عظیم انقالب و 20
سوسیالیسم ،بر اساس اثر برجسته آ .ماکارنکو
21

چرا آمریکا شرایط ایران را برای آزادی گروگانها رد کرد؟

51

تشکیل شورای هماهنگی اردوگاه آوارگان جنگ جیرفت ضروری است

21

ملی کردن تجارت خارجی گامی است در جهت تامین منافع زحمتکشان

23

بمناسبت سالروز نبرد مسلحانه خلق فلسطین :انقالب فلسطین :مبارزه تا پیروزی نهائی

24

میمانیم و در خون پیکار میکنیم

24

در بزرگداشت قهرمانیهای خلق شرکت کنید

24

52
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لینک به فایل
عنوان

صفحه

راه درهم شکستن جبهه دوستان امپریالیسم پاسخ قاطعانه به نیازهای انقالب است

1

نیروهای متحد و مسلح خلق پیروزی میآفرینند

1

فدائی شهید غالمرضا صفرنژاد :لحظهای هست که وفاداری به آرمان طبقه کارگر مورد 1
آزمایش قرار میگیرد
آیا «هیات رسیدگی به مسئله شکنجه» به فاجعه کشتار توماج و همرزمان رسیدگی 3
میکند؟
کارکنان مبارز بانک ملت :برنامه صرفهجوئی باید امکانات زندگی را به نفع اقشار کم درآمد 3
تغییر دهد
از یادداشتهای فدائیان خلق در سنگرهای خونین جنوب :در زخم کینههای دیرین سنگر 4
گرفتهایم ،نبرد روی امواج خروشان کرخه
تدوین و اجرای یک طرح مترقی ارزشیابی مشاغل ضرورت مبرم انقالب است

6

چرا «کانون شوراهای اسالمی» شیراز یک کانون کارگری و انقالبی نیست؟

6

لغو بند (ج) مقاومت نیروهای خلق را در برابر دشمنان انقالب تضعیف میکند

7

زحمتکشان روستای "کالیه" (رودبار) خواهان مصادره امالک زمینداران بزرگ( ،اجرای بند 7
«ج») هستند
تقویم انقالبات جهانی :بمناسبت شانزدهمین سالروز آغاز مبارزه مسلحانه خلق فلسطین8 :
فلسطین ،نبرد تا پیروزی
کسینجر :زمان آن رسیده است که اردن هم به کمپ دیوید بپیوندد

9

کمبود مسکن در آلمان غربی

9

گسترش مبارزه در یمن شمالی

9

اخبار کوتاه

9

چگونه لیبرالها در کارخانجات اخالل میکنند؟

10

از میان اعالمیهها و نشریات هواداران سازمان

11

مصاحبه رفیق رقیه دانشگری با یکی از روزنامههای عصر

12

فعالیتهای ضدانقالبی در منطقه

14

خوش نویسان مدیرکل آموزش و پرورش تهران در راه پراکنده ساختن صفوف مردم و تضعیف 16
انقالب
چرا مذاکرات مجلس از تلویزیون پخش نمیشود؟

16

برنامه پیشنهادی روزنامه انقالب اسالمی جنگ با اردوی انقالب بجای نبرد علیه امپریالیسم

17

نفتگران جنگزده :گروگانگیری و تحصن در شرکت نفت دروغ محض است

18

یاد کارگران شهید گرامی باد

18

لغو بند (ج) و تهاجم دوباره زمینداران بزرگ

19

فدائی خلق رفیق شهید غالمرضا صفرنژاد

20

فدائی خلق رفیق شهید محمد بازدار

20

گزارشی از مراسم بزرگداشت فدائی خلق رفیق شهید دکتر پرویز کریمیان ،همرزم و 20
53

همسنگر فدائی خلق شهید دکتر نریمیسا
فدائی خلق رفیق شهید حمید والدوست

20

چرا پزشکان و پرستاران انقالبی از بیمارستانها اخراج میشوند؟

21

هر دم از این باغ بری میرسد

21

اخراج صدها پاسدار ترقیخواه دشمنان انقالب را شادمان میکند

23

 19دی سالروز تظاهرات خونین مردم قم گرامی باد

24

میمانیم و در خون پیکار میکنیم

24

 26دی سالروز قهرمانی خلق و فرار شاه را در سراسر میهن جشن گیریم

24

درخواست از هواداران

24

در بزرگداشت قهرمانیهای خلق شرکت کنید

24

54
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لینک به فایل
صفحه

عنوان

آقای رئیس جمهور! می دانید چه محافلی و به چه منظوری همه کشورهای جهان را وابسته 1
میخوانند؟
امپریالیسم امریکا رژیمهای ارتجاعی منطقه را علیه انقالب متحد میسازد ،برای درهم 1
شکستن دشمنان متحد شویم
رفیق فدائی اسحاق بابازاده از تبار طبقه کارگر قهرمان ایران در جبهه جنوب به شهادت 1
رسید
3

در پشت جبهههای جنگ آوارگان را دریابیم

از یادداشتهای فدائیان خلق :بر کرانههای کرخه ارغوانهای پیروزی میشکفد ،ما پیروز 4
میشویم
 8سال از شهادت امیلکار کابرال متفکر انقالبی و رهبر کینه بیسائو گذشت

5

کارگران الیاف :کارخانۀ الیاف ،ملی باید گردد

6

اخالل مدیر کارخانه شیشهسازی مینا در تولید

6

کارگران مبارز شرکت واحد :با هشیاری انقالبی توطئههای ضدانقالب را عقیم گذاریم

6

کارکنان صنایع فوالد ،پیشقراوالن مبارزه در جبهه و پشت جبهه

6

کارگران ایران خواهان تدوین و اجرای طرح ارزشیابی مشاغل بر اساس تامین حقوق واقعی 6
خود و تعدیل حقوقهای کالن هستند
دهقانان روستای «گرکز» :الغای بند (ج) عقبنشینی در برابر زمینداران بزرگ است

7

اعتراض به لغو بند (ج) در  50روستای آمل

7

تقویم انق البات جهانی :بمناسبت شانزدهمین سالروز آغاز مبارزه مسلحانه خلق فلسطین8 :
فلسطین ،نبرد تا پیروزی (قسمت آخر)
دستاوردهای انقالب و سوسیالیسم :چکسلواکی در راه سوسیالیسم پیشرفته ،در 9
چکسلواکی بیکار و بیسواد وجود ندارد
سالگر پیروزی خلق کامبوج

9

السالوادر در آستانه پیروزی

9

اخبار کوتاه

9

گرسنگی ،سرما و بیماری زندگی آوارگان جنگ را تهدید میکند

11

 26دی ،روز تجلی قدرت مردم ،روز فرار شاه امریکائی گرامی باد

13

تبریز در جشن فرار شاه

13

تظاهرات سهشنبه  23دی ماه را تحریم میکنیم

13

دوستان شاه امریکائی ،دوستان سرمایهداران لیبرال

15

«راه نجات» یا نجات «راه» ،تفاهم و مذاکره پیشنهادی لیبرالها «راه» بازگشت امپریالیسم 17
و نابودی دستاوردهای انقالب است
دشمنی لباسچی و همه تجار سرمایهدار با پیشرفت انقالب

18

اخبار کردستان

19

مبارزات انقالبی روستائیان بوکان علیه زمینداران بزرگ

19
55

از میان اعالمیهها و نشریات هواداران سازمان

21

فدائی شهید ،رفیق کارگر اسحاق بابازاده

22

مأموران شهرداری صدها خانۀ «خاک سفید» را ویران کردند

22

انقالب السالوادر در آستانۀ پیروزی

23

دوستان مجاهد وظیفه شما جدا کردن صف دوستان و دشمنان مردم است نه مخدوش 24
کردن آن (قسمت اول)
26

در بزرگداشت قهرمانیهای خلق شرکت کنید

تدوین و اجرای یک قانون کار و تامین اجتماعی مترقی با مشارکت شوراها ،سندیکاها و 26
کانونهای کارگری ضرورت مبرم انقالب است
خاطره  60پاسدار شهید جبهههای جنوب همیشه زنده است

27

تصحیح و پوزش در مورد شهید پرویز قنبریها

27

چرا روزنامه جمهوری اسالمی همچنان مواضع انقالبی و روشن ما را دگرگون جلوه میدهد؟

28

دوستی با کوبای انقالبی ضرورت پیشرفت انقالب است

28

تظاهرات روز سهشنبه  23دیماه را تحریم کنیم

28

56
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لینک به فایل
عنوان

صفحه

جنگ خواست امریکاست ،نه حل مسئله گروگانها

1

یک دهه پیکار افتخارآفرین فدائیان خلق (اکثریت) سالروز حماسه سیاهکل را گرامی داریم

1

طبقه کارگر دژ استوار پایداری در برابر تجاوزگران ،خون کارگران پیشرو سرخی صبح پیروزی 1
زحمتکشان
لنین ،انسان طراز نوین شاخص خرد ،وجدان و شرف دوران ما

1

چه کسانی به لیبرالها خدمت میکنند ،نمایش  23دیماه شاهکار جدید «چپروها»

2

از یادداشتهای فدائیان خلق در جبهههای جنگ :سرشار از شوق پیروزی تا آخرین نفس 4
میجنگیم
بیانیۀ سازمان چریکهای فدایی خلق ایران (اکثریت) – شاخه کردستان بمناسبت (2ی 5
ریبهندان)
لغو مادۀ  33قانون کار آریامهری خواست مبرم کارگران است ،طرحهای ارائه شده از جانب 6
روزنامه جمهوری اسالمی و (صالحان سازنده) برای جلوگیری از اخراج کارگران طرحهای
مبهم و نارساست
اهالی روستای «رودبارسرا» و «خوشابر» :فئودالها و ضدانقالبیون آزاد شده را مجازات کنید

7

سه هزار تن از روستائیان گنبد خواهان اجرای بند (ج) شدند

7

دستاوردهای انقالب و سوسیالیسم :از تجارب انقالب کوبا بیاموزیم

9

نخستین برنامه پک ساله الئوس

9

پیمان وحدت چاد و لیبی

9

السالوادور :پیروزی نهائی نزدیک است

9

اخبار کوتاه

9

درسهائی از جنبش کارگری ایران :شورا ،سندیکا و اتحادیههای کارگری (قسمت اول)

10

انقالب السالوادر در آستانۀ پیروزی (قسمت دوم)

11

دوستان مجاهد وظیفه شما جدا کردن صف دوستان و دشمنان مردم است نه مخدوش 12
کردن آن (قسمت دوم)
مهندس بازرگان انقالب ایران را در نزد مردم جهان چگونه تصویر میکند؟

14

پاسداران باید به سالحهای سنگین مسلح شوند

15

اخبار کردستان

14

از میان اعالمیهها و نشریات شاخهها و هواداران سازمان

16

فدائی خلق ،رفیق شهید علیرضا کاظمی (نفتگر پیشرو)

17

کارگر انقالبی ،شهید محمدصغیر رمضانی

17

فدائی خلق ،رفیق شهید نوری نیاکان

17

عکس فدائی خلق رفیق شهید محمود اشرفآبادی

17

توضیح و تصحیح

18

درگذشت رفیق فدائی ،هنرمند ارزنده خلق مجتبی خرمی

18

گرامی باد خاطره شهدای کارگر آب و برق خوزستان

18
57

اعزام گروهی از نفتگران جنگزده به سنگرهای آبادان و خونینشهر

19

کارگران کفش ملی :از اقدام انقالبی شورای کارخانه چرم آذر علیه واسطهها پشتیبانی 19
کنیم
تبلیغ تودهای را حول ارگان سراسری سازمان گسترش دهیم

22

در راه خلق فداکار و در برابر دشمنان تسلیمناپذیر باشیم .گرامی باد خاطره رفقای شهید 24
دی ماه
آقای پالمه! تنها راه پایان جنگ تحمیلی ،بیرون رفتن ارتش متجاوز صدام از میهن ماست

58

24
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لینک به فایل
عنوان

صفحه

برای درهم شکستن خط سازش از دستاوردهای تسخیر سفارت امریکا دفاع کنیم

1

سنگر مقاومت در برابر تجاوزگران از خون رفیقان ما اللهگون است

1

صدها سرکردۀ ضدانقالبی افغانی خطری جدی برای مردم و انقالب ایران

1

بر آوارگان جنگ چه میگذرد؟

4

حزب کمونیست عراق مردم عراق را به سرنگونی رژیم صدام و قطع جنگ دعوت کرد

5

کارگران سنگبری :مشکالت ما زیاد است ،ولی مهمترینش مسئله اتحاد ماست

6

راهاندازی کارخانۀ شیمیائی رازی اقدامی انقالبی و ضروری

6

کارگران مبارز ایران! با تداوم تولید و افزایش بازدهی کار ،جبهۀ انقالب را تقویت کنید

6

روستای بهارسرا :لغو بند (ج) و تهاجم دوبارۀ زمینداران بزرگ

7

زحمتکشان روستای برجوئی :بیش از این طرح کامل قانون اصالحات ارضی را به تاخیر 7
نیندازید
پیام اول بهمن ماه امام خمینی ،پیام صلح و دوستی و اتحاد خلقهای قهرمان میهن علیه 8
امپریالیسم آمریکا و رژیم جنایتکار صدام است .حکومت پابرهنگان جهان حق است ،متحد
شوید
اطالعیۀ شاخه کردستان سازمان چریکهای فدایی خلق ایران (اکثریت) بمناسبت پیام اول 8
بهمن ماه امام خمینی
دستاوردهای انقالب و سوسیالیسم :نقش عظیم زنان شوروی در ساختمان سوسیالیسم

9

قذافی :امپریالیسم و صهیونیسم دشمنان مشترک اتحاد شوروی و لیبی

9

افزایش هزینههای نظامی امریکا

9

نبرد الساوادر همچنان ادامه دارد

9

اخبار کوتاه

9

درسهائی از جنبش کارگری ایران :شورا ،سندیکا و اتحادیههای کارگری (قسمت دوم)

11

«شکنجه گروگان ها» حیله جدید تبلیغاتی امپریالیسم امریکا ،امپریالیسم امریکا خود 12
وحشیترین و شکنجهگرترین رژیم تاریخ است
بدنبال دستگیری ماشاءاله قصاب باید اسرار کمیتۀ امریکائی پشت سفارت افشاء شود

12

از میان اعالمیهها و نشریات شاخهها و هواداران سازمان

13

طرح جیرهبندی به سود زحمتکشان است

14

فروشندگان خردهپا عامل گرانی نیستند

14

فرهنگیان جنگ زده همچنان بالتکلیف هستند ،معلمان مناطق جنگی را به کالسهای درس 15
بفرستید!
به پیش! برای آموزش انقالبی رزمندگان و جنگزدگان

15

نمایشگاه هواداران سازمان در رشت

15

پرسنل انقالبی شهید ستوان یکم یداله خزلی

16

فدائی خلق رفیق شهید محمدرضا جعفری

16

چگونه میتوان وابستگی اقتصادی را از میان برد؟

18
59

امپریالیسم به عبث در پی شکست انقالب ایران است

19

سخنان هاشم صباغیان در مجلس تکرار یاوههای ماشین تبلیغاتی امپریالیسم

19

خودداری از شرکت در کنفرانس اسالمی اقدام درستی است

20

زحمتکشان روستای زاغمرز – مازندران :با اجرای بند (ج) تهاجم همهجانبه امپریالیسم 21
امریکا را خنثی کنیم
21

نمایندگان نفتگران را آزاد کنید

حمله ضدانقالب به کتابفروشی ها ،دولت باید عاملین این وقایع را هرچه زودتر دستگیر و 24
محاکمه کند
میمانیم و در خون پیکار میکنیم

24

یاد شهید محمد بخارائی و یاران همرزمش گرامی باد

24

60
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لینک به فایل
عنوان

صفحه

افشای ایدئولوژی و سیاستهای سرمایهداری شرط تعمیق انقالب

1

سنگر مقاومت در برابر تجاوزگران از خون رفیقان ما اللهگون است

1

آیا جمهوری اسالمی نسبت به جنایاتی که توسط باندهای سیاه در خرمآباد اتفاق افتاده 3
است همچنان بی اعتنا باقی میماند؟
پیام سازمان چریکهای فدایی خلق ایران (اکثریت) به جبهه آزادیبخش ملی – فارابوندومارتی 4
و خلق حماسهآفرین السالوادور
به مناسبت دومین سالروز بازگشت آیتهللا خمینی :سرنوشت مردم به دست مردم است

4

خرید محصول کشاورزان مناطق جنگزده جبهۀ انقالب را تقویت میکند

5

شعر :هال ...شما که بداندیشه و جهانخوارید

5

مردم شوروی برای تشکیل بیست و ششمین کنگره خزب کمونیست آماده میشوند

5

چرا طرح اشتغال بیکاران در «تعاونیهای تولید» نمیتواند به هدفهایش دست یابد؟

6

زحمتکشان ترکمن صحرا نگران روزهای آینده هستند

7

فئودالهای مرتجع کهنوج و جیرفت به تاراج زحمتکشان مشغولند

7

دهقانان زحمتکش روستای مهدیآباد (اراک) :دستهای پینهبسته ما سند زمین است ،نه 7
ورقپارۀ باقیمانده از دوره طاغوت
دستاوردهای انقالب و سوسیالیسم :چگونه ویتنام انقالبی بیسوادی را ریشهکن کرد؟

8

درسهائی از جنبش کارگری ایران :شورا ،سندیکا و اتحادیههای کارگری (قسمت سوم)

9

از میان اعالمیهها و نشریات شاخهها و هواداران سازمان

10

چگونه میتوان وابستگی اقتصادی را از میان برد؟ (قسمت دوم)

11

دو سئوال از رئیس جمهور ،یک پرسش از نخست وزیر

12

علیرغم سیاستهای سرکوبگرانۀ مدعیان حقوق بشر دانشجویان ایرانی مقیم امریکا به 12
دفاع از انقالب ایران ادامه میدهند
از جبهه میهنی عراق برای سرنگونی رژیم صدام قاطعانه حمایت کنیم ،منشور جبهه میهنی 13
دمکراتیک ملی عراق
توطئه جدید امپریالیسم امریکا را در بلوچستان درهم شکنیم

18

قاتلین دانشآموزان ،مژگان اسدی و بهرام کردستانی چه کسانی هستند؟

19

فدائی خلق رفیق شهید سعید (عباس) آقاپور

20

فدائی خلق رفیق شهید تقی اسکوئی

20

یاد مجاهد شهید احمد رضائی گرامی است

21

در حاشیه مصاحبۀ مجاهدین خلق با عبدالرحمن قاسملو

22

مهاجرین جنگزده در اردوگاههای "شهرک آناهیتا" و "سراب نیلوفر"

24

"زورآباد" (بوشهر) محلۀ کار و رنج و فقر

24

ساکنین زورآباد :استانداری بوشهر باید تکلیف خانههای ما را مشخص کرده و به ما سند
بدهد
مدیریت لیبرال بانک ملت زیر پردۀ «صرفهجوئی انقالبی» کمکهزینۀ کارکنان کم درآمد را
61

25

حذف کرده است
روستائیان روستاهای کلیکان ،نوده و کتی خواهان اجرای فوری بند (ج) شدند

26

کارگران کارخانجات میراژ فرانسه ،از پیام کارگران ایران استقبال کردند

27

پایبندی به وجدان علمی و اعتقاد بدون تزلزل به ایدئولوژی طبقه کارگر

28

میمانیم و در خون خود پیکار میکنیم ،فدائیان خلق ،رفقای شهید سنگرهای پیکار با 28
تجاوزگران
قطع رابطه سیاسی ایران با دول شاهنشاهی اردن و مغرب گامی مثبت در سیاست 28
خارجی
محاکمه هواداران سازمان ما ضدیت با انقالب است

28

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران (اکثریت) روز جمعه  17بهمن ماه در هیچ مراسمی

28

شرکت نمیکند

62
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لینک به فایل
عنوان

صفحه

به قلب پرخون این ملت ،نگیرد این شعله خاموشی

1

لیبرالها در ظول انقالب« :باران میخواستیم ،سیل آمد»

3

از شرارۀ سیاهکل تا سپیدۀ قیام

4

از گریز شاه تا رویش قیام

4

مصاحبه با رفیق مهدی فتاپور مسئول رهبری راهپیمائی  21بهمن ماه 1357

6

کارمند شهربانی در انفجار اتومبیل شهید شد

7

با دریای پرخروش مردم

12

به مناسبت  19بهمن ،حماسه سیاهکل و دهه پیکار افتخارآفرین سازمان ما

13

دربارۀ مسأله مرزبندی در جنبش کمونیستی و وظایف ما
از قیام تا جنگ در هر رگ برگ...

21

صمد معلم وفادار به خلق

24

توماج و همرزمان در قلب خلق زندهاند

24

پادگان نیروی هوائی در آتش و خون :دیوارهای فاصله فرو میریزند (از خاطرات یک پرسنل 25
انقالبی)
اقدامات اقلیت منشعب از سازمان را محکوم میکنیم

26

خاطرهای از شبهای قیام (در رشت)

27

شعر :بهمن سرود سرخ رهائی

27

 22بهمن دومین سالگرد انقالب شکوهمند خلقهای ایران گرامی باد

28

63
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لینک به فایل
عنوان

صفحه

امپریالیسم در تدارک تجاوزات جدید علیه انقالب ایران

1

شرکت در مذاکره صلح به سود خلقهای ایران و عراق است

1

حق بررسی نهائی فعالیت احزاب باید به مجلس واگذار شود

1

از یادداشتهای فدائیان خلق در سنگرهای مقاومت :آفتاب خونین پیروزی در حال دمیدن 4
است
چرا میگوئیم الیحه بازسازی و پاکسازی به نفع انقالب و جمهوری اسالمی نیست

5

چرا طرح اشتغال بیکاران در «تعاونیهای تولید» نمیتواند به هدفهایش دست یابد؟ 6
(قسمت دوم)
کارگران بلورسازی با تشکیل سندیکا بر تفرقه غلبه میکنند

7

اتحاد زحمتکشان بزرگترین ضامن پیروزی آنهاست

8

روستائیان کینکور خواهان اجرای بند (ج) اصالحات ارضی میباشند

8

روستائیان باالده (میمند) و شبانکاره فارس :بند (ج) را اجراء کنید

9

بمناسبت تشکیل بیست و ششمین کنگره حزب کمونیست اتحاد شوروی :شوروی با 10
گامهای سنجیده در راه کمونیسم (قسمت اول)
درسهائی از جنبش کارگری ایران :شورا ،سندیکا و اتحادیههای کارگری (قسمت چهارم)

11

آقای رئیس جمهور آیا هنوز هم اعتقاد دارید امپریالیسم فرانسه پشتیبان استقالل ایران

12

است
مردم ایران به حمایت جمهوری اسالمی از ضدانقالبیون افغانستان اعتراض دارند

12

هیئت نمایندگی ایران در کنفرانس غیرمتعهدها

13

مانور مشترک آمریکا و عمان و هشدار یمن دمکراتیک

13

کنفرانس وزرای امور خارجه  6کشور منطقه خلیج فارس

13

اخبار کوتاه

13

چگونه میتوان وابستگی اقتصادی را از میان برد؟ (قسمت سوم)

14

از میان اعالمیهها و نشریات شاخهها و هواداران سازمان

15

چه کسانی و چرا میخواهند پزشکان اصفهان را به اعتصاب بکشانند

16

صحنه :عوامل بختیار در «صحنه» دستگیر شدند

16

هشدار! مواظب توطئهها باشید

16

همدردی با خانوادههای  15کارگر شهید خرمآباد

16

باجخواهی امپریالیسم آلمان غربی از کارخانه بوش

17

اخبار کردستان

17

 50شهید فدائی 50 ،اللۀ سرخ سنگرهای مقاومت در قلب بزرگ خلق همیشه زندهاند

18

فدائی خلق رفیق شهید ستوان دوم احتیاط حسین سالحی

18

فدائی خلق رفیق شهید منصور دهقانی

18

از میان نامهها :حرفهای زحمتکشان :رنج را که کشد و ،گنج را که برد؟!

19

عکس فدائی خلق رفیق شهید اکبر بدلی که زندگینامه او در کار  83به چاپ رسیده بود

19
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عکس فدائی خلق رفیق شهید جواد گنجی که زندگینامه او در کار  86به چاپ رسیده بود

19

فدائی خلق رفیق شهید علیرضا خلیلی

20

از خاک تا خاک گزارشی واقعبینانه و انقالبی از کورهپزخانهها

21

اهداء دارو به جبهههای جنگ توسط دانشجویان هوادار سازمان در امریکا

21

توضیح و تصحیح

22

افزایش سرساماور قیمتها را مهار کنید!

23

به مناسبت  29بهمن سومین سالگرد قیام تبریز :گرامی باد خاطره جانبازی دالورانه 24
زحمتکشان تبریز
سنگرهای مقاومت علیه تجاوزگران از خون رفیقان ما اللهگون است

24

اسامی شهدای سازمان را برای کار ارسال دارید

24
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لینک به فایل
عنوان

صفحه

توطئه جدید لیبرالها را برای غلبه خط سازش در حکومت قاطعانه افشاء کنیم

1

مصاحبه با رفیق عزیز محمد دبیر اول حزب کمونیست عراق :انقالب ایران ضربهای دردناک به 1
امپریالیسم
با انقالب یا علیه انقالب

3

کسری بودجه دولت و نمایش عوامفریبانه لیبرالها

4

پس از نمایش فیلم تلویزیونی «از خاک تا خاک» کارگران خواستند:

5

طرح پاداش ساالنه و ضریب بهرهوری تولید ضروری اما ناکافی است

6

منتشر شد :اعالمیه گردهمایی نمایندگان احزاب کمونیست و کارگری کشورهای 6
سوسیالیستی و بیانیه صلح 1957
باندهای سیاه را افشاء کنیم« :گروه شیت» در کرمانشاه را بشناسیم

7

روستائیان (دشتسر) آمل خواهان اجرای بند (ج) هستند

8

دشمنی روحانینمایان آققال با بند (ج) قانون اصالحات ارضی

8

دستاوردهای انقالب و سوسیالیسم :انقالب الئوس :دستاوردها و چشماندازها

9

بمناسبت تشکیل بیست و ششمین کنگره حزب کمونیست اتحاد شوروی :شوروی با 10
گامهای سنجیده در راه کمونیسم (قسمت دوم)
چگونه میتوان وابستگی اقتصادی را از میان برد؟ (قسمت چهارم)

12

از برخوردهای واقعبینانه برای حل بحران کردستان پشتیبانی کنیم

16

درسهایی از جنبش کارگری ایران :شورا ،سندیکا و اتحادیههای کارگری (قسمت پنجم)

17

از میان اعالمیهها و نشریات شاخهها و هواران

18

پرسشهای مردم خراسان از رئیس جمهور

18

سخنی چند با حاکم شرع میانه

18

مصادره ویالهای سرمایهداران و زمینهای تبدیلی به نفع انقالب است

18

اتحاد علیه امپریالیسم

18

سازمان پیکار مجری سیاستهای لیبرالها و خلق مسلمان

18

رزم کارگر

18

نامه یک زن کارگر :کمونیستها دشمن سرسخت آمریکا هستند

18

به کدامین گناه پاکسازی شدهام

18

ستاد بسیج عشایری باید از چنگ فئودالها آزاد شود

19

اراضی موات شهری را در اختیار زحمتکشان بدون خانه قرار دهید

19

توطئههای مدیر عامل لیبرال کارخانه فرنخ و مهنخ

19

حمایت کارگران شهر صنعتی البرز از سخنان وزیر کار

19

اخبار کوتاه

19

دولت در تبصره  2ماده  30الیحه پیشنهادی در مورد بازرسی میگوید:

19

از زندگی پربار فدائی خلق ،کاظم صادقی بناب بیاموزیم

20

دست این مالکین غاصب را از سر ما روستائیان ستمدیده کوتاه کنید

21
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توضیح و تصحیح در مورد شهید ابراهیم مفتاح

21

الیحۀ قصاص الیحه پایمال کردن حقوق مردم است

22

عامل افزایش قیمت چای تجار بزرگ هستند

23

نمایندگان هیئتهای هفت نفرۀ  7استان خواهان اجرای فوری بند (ج) شدند

23

لیبرالها و انتقاد به انقالب؟!

24

کوششهای ضدانقالبی امریکا در السالوادور محکوم به شکست است

26

گسترش جنبشهای اعتراضی در کشورهای سرمایهداری

26

پیام کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران (اکثریت) به بیست و ششمین کنگره 26
حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
مسببین کشتار مردم کاخک را محاکمه و مجازات کنید!

27

بمبگذاری در تهران بخشی از توطئه ضدانقالب و ایادی امپریالیسم

27

پیام دانشجویان هوادار سازمان چریکهای فدایی خلق ایران (اکثریت) سراسری هند به 28
سازمان چریکهای فدایی خلق ایران (اکثریت)
سنگرهای مقاومت علیه تجاوزگران از خون رفیقان ما اللهگون است

28

اطالعیه :با تحریم میتینگ پنجشنبه  7اسفند توطئه جدید لیبرالها را خنثی کنیم

28
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لینک به فایل
عنوان

صفحه

آقای رجائی! تزلزل در پاسخگوئی به نیازهای اساسی مردم لیبرالها را رشد میدهد

1

همۀ راههای مبارزه را برای دفع تجاوز رژیم جنایتکار صدام بکار گیریم

1

اعتصاب در شرکت واحد نتیجه نادیده گرفتن مطالبات زحمتکشان

1

زنده ماندم تا به مردم بگویم در میمک سربازان ،قهرمانانه جنگیدند اما برخی فرماندهان 4
خیانت کردند
...ناکهان توپخانه خودی پشتیبانیاش را قطع کرد

4

با انقالب یا علیه انقالب

5

میتینگ مشترک لیبرالها و رنجبریها

5

تیمسارها چه میکردهاند

5

«هنر» برای ضدانقالب!

5

کوپن ارزاق و "خطر" کمونیسم

5

اقلیت منشعب از سازمان در سراشیب سقوط

5

چرا دولت در برابر اخالل لیبرالها در کارخانه سکوت میکند

6

تالش کارگران برای جلوگیری از تعطیل کارخانه

6

اعتراض دهقانان زحمتکش سراسر کشور علیه توقف بند (ج) هر روز گستردهتر میشود

8

به مشکالت دامداران مناطق جنگزده رسیدگی کنید

8

تأخیر در اجرای بند (ج) طرح اصالحات ارضی به نفع دشمنان انقالب است

8

خبرهائی از روستاهای کشور

9

دستاوردهای انقالب و سوسیالیسم :لئونید برژنف :مردم ایران در جستجوی راه خود به 10
سوی آزادی و شکوفائی
اخبار جهانی

11

چگونه میتوان وابستگی اقتصادی را از میان برد؟ (قسمت پنجم)

12

در سفر اخیر نخست وزیر به گنبد روستائیان زحمتکش ترکمن صحرا گفتند :آقای رجائی ما

13

خواهان اجرای بند (ج) هستیم
دولت باید هرچه زودتر به خواستهای روستائیان منطقۀ لرستان رسیدگی کند

13

مقابله تجار و بعضی از مقامات استان با «ستاد ارزاق» کرمانشاه

14

کارکنان پاالیشگاه آبادان حماسه میآفرینند

14

ناپیگیری و عقبنشینی در برابر فئودالها فاجعه میآفریند

14

خبرهای کوتاه

14

اخبار کردستان

14

از میان اعالمیهها و نشریات شاخهها و هواداران سازمان

15

محرکین و عامالن فاجعه «کاخک» را محاکمه کنید

15

در مقابل توطئههای صد انقالب هشیار باشیم

15

چهلمین روز شهادت پاسداران و رزمندگان «هویزه» گرامی باد

15

کارگران انقالبی همدوش دیگر رزمندگان جبههها

15
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15

به یاری مردم بشتابیم

عوامل ترور معلم کرمان "علی فدایی" را در پیشگاه مردم معرفی و در حضور آنان محاکمه 15
کنید!
چرا سهمیه فلزکاران را نمیدهید؟

15

توطئههای ضدانقالب را در منطقه مغان افشاء کنیم

15

خبرنامۀ روستا

15

نامه یک زحمتکش کرد به نشریه "کار"

16

دلم میخواهد نامهام در "کار" چاپ شود

16

رفیق سیدمحمد شهیدی را آزاد کنید!

17

گفتن حقایق به مردم تقویت انقالب و نگفتن آن تضیعیف انقالب است

16

جوانان غرب تهران با برگزاری مسابقه و اجرای نمایشنامه بهاران خجسته باد ،سالگرد 17
انقالب را گرامی داشتند
17

یک سند و یک پرسش

دهقانان زحمتکش :با افزایش تولیدات خود کشتزارها را به سنگری دیگر علیه امپریالیزم 17
امریکا و رژیم جنایتکار صدام تبدیل کنید
رسیدگی به مشکالت آوارگان جنگ از مبرمترین وظایف کنونی دولت است

18

وقایع جیرفت زنگ خطری است که باید جدی تلقی شود

18

سران خائن عشایر :اگر جناب بنیصدر نبود ،همه ما را اعدام میکردند

20

اجرای پیام تاریخی امام خمینی ضامن صلح در کردستان است

21

به مناسبت پانزدهمین سال درگذشت دکتر مصدق :مصدق خواهان مبارزه علیه امپریالیسم 22
بود
همه راههای مبارزه را برای دفع تجاوز رژیم جنایتکار صدام به کار گیریم

23

بمناسبت بزرگداشت روز جهانی زنان کارگر (  8مارس –  17اسفند) زنان و انقالب

25

در هر رگ برگ ،خون یاران رفتهست ،اسامی شهدای سازمان را برای "کار" ارسال دارید:

27

فدائی شهید رفیق صدیق زراعی ،فدائی شهید رفیق جمیل طوفانی ،فدائی شهید رفیق
اقبال اصالنی
سنگرهای مقاومت علیه تجاوزگران از خون رفقیان ما اللهگون است

28

دولت باید قاتالن جهانگیر قلعه میاندوآب را دستگیر و مجازات کند!

28
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لینک به فایل
صفحه

عنوان

پیرامون حوادث  14اسفند دانشگاه :آقای رئیس جمهور این بازیها درد مردم را درمان 1
نمیکند
رفیق فدائی سیدطه محدث در جبهۀ جنوب بشهادت رسید

1

از یادداشتهای فدائیان خلق در جبهههای جنگ :سرود پیروزی در ارتفاعات میمک

4

با انقالب یا علیه انقالب

5

حاللزاده!

5

برگزاری مراسم گرامیداشت شهیدان خلق موقوف!

5

شعار ضدآمریکائی و وحدتطلبانه به روایت مجاهدین

5

پیرانه سر و عشق جوانی!

5

کدام با اهمیتتر است؟

5

اعتصاب در کارخانه کفش ملی :بیاعتنائی به خواستهای کارگران مهمترین عامل اعتصاب 6
بود
مشکالت توانفرسای صیادان شیالت بابلسر

7

بند (ج) اجراء باید گردد

7

به مناسبت آغاز سومین سال انتشار کار :با گامهایی استوار در راه پیروزی نهایی انقالب

8

دستاوردهای انقالب و سوسیالیسم :اتحادیههای کارگری در شوروی

9

اخبار جهانی

9

درسهائی از جنبش کارگری ایران :شورا ،سندیکا و اتحادیههای کارگری (قسمت ششم)

10

چگونه میتوان وابستگی اقتصادی را از میان برد؟ (قسمت ششم)

11

نامۀ یک انقالبی کمونیست از زندان جمهوری اسالمی

12

ضدانقالب را افشاء کنیم
ضدانقالب از عمان اسلحه وارد میکند

15

دبیر حزب رستاخیز شهردار بندر جاسک شده است

15

توطئه خوانین مسلح در نورآباد ممسنی

15

باندهای ضدانقالبی خارج از کشور را افشاء کنیم

16

طرح مجلس در مورد آزادی احزاب مخالف مصالح انقالب است

18

با اجرای هرچه سریعتر بند (ج) پایگاه اجتماعی انقالب را گسترش دهید

19

رویدادهای ترکمن صحرا

20

خبرهائی از روستاهای کشور

21

حمایت روستائیان تبادکان از هیئتهای  7نفره

21

حادثهآفرینی خوانین و مالکان فارس

21

توقف بند (ج) و حیله جدید فئودالها

21

هیئتهای  7نفره همدوش زحمتکشان

21

توقف بند (ج) و تصاحب مجدد زمینهای زحمتکشان توسط زمینداران بزرگ

21

اجرای بند (ج) خواست فوری دهقانان

21
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با توزیع به موقع سوخت ،خسارات جنگ امریکا – صدام را کاهش دهید!

21

اخبار شهرستانها

22

در اوج درگیری و تشنجات ضدانقالب در بندر عباس  3نفر را کشت

22

روحانینمای خلق مسلمانی پس از سخنرانی به وسیله سپاه پاسداران مغان دستگیر شد

22

خبرهای کوتاه

22

کارناوال شادی در شهر کرد

22

از میان اعالمیهها و نشریات شاخهها و هواداران سازمان

23

حمایت "حجتاسالم حسنی" امام جمعه ارومیه از زمینداران بزرگ

23

لغو بند (ج) خواست فئودالها

23

اولین سالگرد شهادت رفیق «سعید عقیقی» گرامی باد

23

نفتگران مبارز

23

توطئه لیبرالها و ضدانقالب را درهم شکنیم

23

افشای ضدانقالب در جاسک

23

بهداشت در جبهه

23

نامه گروهی از دستفروشان کرج

23

لیبرالها امید ریگان

24

چارۀ گرانی کنترل دولت بر توزیع کاالها

26

در هر رگ برگ ،خون یاران رفته است

26

فدائی شهید رفیق محسن نیکمرام

26

فدائی شهید رفیق عباس تبریزی

26

مسئول ایجاد ناامنی و هرج و مرج در الهیجان چه کسانی هستند؟

28

سنگرهای مقاومت علیه تجاوزگران از خون رفیقان ما اللهگون است

28

تسلیت به بازماندگان حادث سقوط بهمن

28

سالروز شهادت کریمپور شیرازی روزنامهنگار قهرمان گرامی باد

28

شادی عید را با آوارگان جنگ تقسیم کنیم

28
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لینک به فایل
عنوان

صفحه

پیام نوروزی به خلقهای قهرمان ایران بمناسبت نوروز 1360

1

پای صحبت یک لیبرال در آستانه نوروز 1360

4

کاریکاتور :هفتسین امپریالیسم

4

طبقه کارگر ایران سالح وحدت و تشکل را تیز میکند

6

مروری کوتاه بر جنبش دهقانی :از مصادرۀ زمینهای بزرگ مالکان تا تعویق بند (ج)

7

پیشرو و سنتهای اجتماعی ،نقش سنت در زندگی و مبارزه تودهها

9

با انقالب یا علیه انقالب

11

آبستراکسیون لیبرالها

11

ساواکیها را پاکسازی کنید!

11

رادیو "دمکرات" یکی از چند رادیوی "جبهه متحد انقالب"!

11

شرافت ملی! صدام

11

پاکسازی شهدا!

11

جهان در سالی که گذشت :اردوی انقالب قویتر از هر زمان به پیش میتازد

12

مروری کوتاه بر رویدادهای یکسالۀ انقالب

12

استاندار گیالن و شرکاء علیه مصالح انقالب

16

در سومین نوروز پس از انقالب مسئله کردستان همچنان الینحل مانده است

16

در آستانه نوروز گرانی همچنان بر دوش زحمتکشان سنگینی میکند! نوروز زحمتکشان و

21

چپاول سرمایهداران
بیان نصف حقیقت ،بزرگترین دروغهاست!

22

کمون پاریس همواره در قلب کارگران زنده است

24

شعر :پیوند باغ و انسان

25

«دولت میانهرو» تاکتیک جدید امپریالیسم

26

پیام نوروزی سازمان به خانواده فدائیان شهید :پرچم خونین آرمان فرزندان قهرمانتان 28
افراشتهتر از همیشه در اهتزاز است
در آستانه بهار سر بر آستان قهرمانیهای خلق میسائیم و خاطره تابناک شهدا را گرامی 28
میداریم ،گرامی باد خاطرۀ رفقای شهید اسقند ماه
سنگرهای مقاومت علیه تجاوزگران از خون رفیقان ما اللهگون است

28

پیام نوروزی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اکثریت) به رفقائی که در زندانهای 28
جمهوری اسالمی به سر میبرند
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لینک به فایل
صفحه

عنوان

بیانیه  10مادهای آیت هللا خمینی ،اقدامی در جهت تخفیف کشمکش میان نیروهای 1
جمهوری اسالمی همراه با حفظ رهبری «خط امام»
با آشکارتر شدن رابطه قاسملو با رژیم عراق باند قاسملو هرچه بیشتر منزوی میشود

1

پیام سازمان چریکهای فدایی خلق ایران (اکثریت) به اتحادیه کارگران نیکاراکوئه (1 ) c- s –T
به مناسبت برگزاری کنفرانس همبستگی بینالمللی ( 20مارس)
با شرکت در راهپیمایی سالگرد تاسیس جمهوری اسالمی ایران وحدت خلق علیه 1
امپریالیسم را تحکیم بخشیم!
مردم امیرانتظام و همه دوستان برژینسکی را محکوم میشناسد

1

یاد شهید قاضی محمد فرزند راستین خلق گرامی باد

1

چگونه میتوان وابستگی اقتصادی را از میان برد؟ (قسمت هفتم)

3

از یادداشتهای فدائیان خلق در جبهههای جنگ :پیروزی ،چون گل سپیدی در تنگه حاجیان 4
شکوفه کرد
با انقالب یا علیه انقالب
هان ای شکسته دیوار سست نهاد

5

آقای بازرگان ما هم موافقیم!

5

سریال شاه دزد

5

تجارت خارجی ملی باید گردد

5

موضعگیری اصولی و مثبت آیتاله منتظری

5

کارگران کارخانه کربن :حرکت چرخهای کارخانه (تداوم تولید) توطئه لیبرالها را درهم 6
شکست
تجار بزرگ همچنان حاصل دسترنج کارگران را به یغما میبرند

6

بند «ج» قانون اصالحات ارضی باید اجراء گردد

7

خبرهائی از روستاهای کشور
با اجرای بند (ج) مانع تعرض تازه خوانین و زمینداران بزرگ شویم!

7

توطئه جدید بزرگمالکان و سرمایهداران کرمانشاه را خنثی کنیم

7

تقویم انقالبات جهانی :به مناسبت  14آوریل ( 15فروردین)  1945روز رهائی کامل 8
مجارستان از اشغال آلمان نازی و جنبش ملی مردم مجارستان ،مجارستان :رهائی از
اسارت فاشیسم و پیشروی در راه سوسیالیسم
درسهائی از جنبش کارگری ایران :شورا ،سندیکا و اتحادیههای کارگری (قسمت هفتم)

10

باندهای سیاه را افشاء کنیم :کارنامه سیاه آقای فهیم کرمانی

11

ضدانقالب را افشاء کنیم
افراد مشکوک در کمیته میاندوآب

11

خوانین بلوچستان باید دستگیر شوند

11

خوانین :مار را مسلح کنید!!

11

همکاری نزدیک گروه (شیت) با حزب رنجبران

11
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برخوردهای خونین در بندر عباس و قزوین و شهرهای شمال زمینهساز توطئههای جدید 12
است
اهواز -بازداشت و محاکمه نیروهای انقالبی تنها امپریالیسم امریکا و لیبرالها را خشنود 12
میکند
معلمان انقالبی مسجد سلیمان را به کار بازگردانید

12

خبرهای کوتاه از شهرستانها

12

اخبار کردستان :سردشت – راههای ورودی شهر باز شده است

12

سنندج – اوضاع متشنج

12

از اعالمیهها و نشریات شاخهها و هواداران سازمان
ضدانقالب در بندر عباس توطئه میکند

13

اخراج صدها کارگر ،عیدی مدیران لیبرال به زحمتکشان

13

جمهوری اسالمی به دست خود در ارومیه تشنج میآفریند

13

در منطقه غرب ضدانقالب مشغول سازماندهی است

13

آیا مشکلی بزرگتر از تغییر نام بیمارستان دکتر هوشنگ اعظمی وجود ندارد

13

با همکاری و اتحاد همه نیروهای مبارز نظم انقالبی شهر را تحکیم بخشیم

13

بازگشت کارکنان مبارز اجرای خواست کارگران است

13

اجرای توطئههای کنفرانس طائف در بلوچستان

13

از میان نامهها :حرفهای زحمتکشان
مرگ بر امپریالیسم ،مرگ بر سرمایهدار ،زنده باد انقالب

13

درود بر فدائی حامی زحمتکشان ،مرگ بر امریکا ،مرگ بر سرمایهدار

13

رویدادهای ترکمن صحرا

14

خشت ،خشت هر ویرانه سنگر است

14

ایجاد تشنج در قزوین عیدی به امپریالیزم و ضدانقالب بود

14

سوءقصد به جان آیتهللا ربانی شیرازی را محکوم میکنیم

15

قسمتی از نامه یک رفیق کارگر به نشریه کار از زندان جمهوری اسالمی :میهن و انقالب

15

عزیز ما دشوارترین روزهای خود را میگذراند
در شهرهای امریکا تظاهرات بسود انقالب السالوادور اوج میگیرد

15

زندگی سخت و مشقتبار کپرنشینان بندر عباس

16

تصفیه سپاه پاسداران از عناصر ترقیخواه خواست امپریالیسم است

17

در هر رگ برگ ،خون یاران رفته است

17

پای صحبت جاللالدین فارسی و همراهان در بازگشت از شوروی

18

خبر یکشنبه  9فروردین کیهان مبنی بر انشعاب در سازمان ما دروغ محض است

22

توضیح راجع به نادرستی خبر مربوط به سیدطه محدث

22

برندۀ اصلی درگیریهای رامسر ،امپریالیسم امریکاست

24

سنگرهای مقاومت علیه تجاوزگران از خون رفیقان ما اللهگون است

24

پیام نوروزی رفقای ما از زندان اوین

24

اول ماه مه روز تجلی وحدت و همبستگی جهانی کارگران را هرچه پرشکوهتر برگزار کنیم

24
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لینک به فایل
عنوان

صفحه

پیکار قهرمانانه خلق ما علیه تجاوزگران ،چشمانداز صلح را نزدیک میسازد

1

سنگرهای مقاومت علیه تجاوزگران از خون رفیقان ما اللهگون است 4 :رفیق فدایی در جبهه 1
جنوب به شهادت رسیدند
اول ماه مه ،روز تجلی و همبستگی جهانی کارگران و زحمتکشان را هرچه باشکوهتر برگزار 1
کنیم ،به استقبال اول مه برویم
با انقالب یا علیه انقالب
یک تحلیل مختصر ،یک دنیا سردرگمی

3

بزرگ و بزرگتر

3

باید دید حرفهای درست اخیر رئیس جمهور عمل خواهد شد یا نه؟

3

یازهم دکه

3

جنایت تازه ضدانقالب در قم حلقهای از سلسله زنجیر توطئههای امپریالیزم امریکاست

3

"مرغ طوفان" و "امپریالسم سرخ" و "ارتجاع سیاه"

3

از یادداشتهای فدائیان خلق در جبهههای جنگ :خندۀ بچهها باز بر سر شهر شکوفه 4
خواهد زد
5

ترور ریگان بهانهای برای احیای مککارتیسم

با وعده ریگان برای تشکیل دولت «میانهرو» اخالل مدیران لیبرال در کارخانجات تشدید شده 6
است
کارگران سیمان :برای راهاندازی کارخانه باید از امکانات کشورهای دوست استفاده کنیم

6

اصالحات ارضی و بند (ج) و (د) هرچه سریعتر باید اجراء گردد

7

اجرای بند (ج) قانون اصالحات ارضی خواست زحمتکشان سراسر ایران

7

تقویم انقالبات جهانی :برنامۀ دولت انقالبی دمکراتیک السالوادور

8

چگونه میتوان وابستگی اقتصادی را از میان برد؟ (قسمت هشتم)

9

درسهائی از جنبش کارگری ایران :شورا ،سندیکا و اتحادیههای کارگری (قسمت آخر)

10

اخبار شهرستانها
خوانین فارس باز هم فاجعه میآفرینند

11

گزارشی از بمباران شهر قهرمانپرور ایالم

11

اجرای تئاتر خیابانی «مرگ بر امریکا» در زاهدان و گنبد

11

از میان اعالمیهها و نشریات شاخهها و هواداران سازمان
12

یک سئوال از آقای رئیس جمهور

فعالیت هواداران سازمان خارج از کشور ،کمک دانشجویان هوادار در آلمان غربی به 12
جنگزدگان
باید دوستان و دشمنان انقالب را بشناسیم

12

از خواستهای عادالنه نفتگران جنگزده دفاع کنیم

12

حرکات ضددمکراتیک به سود لیبرالها تمام میشود

12

«راه زحمتکشان" ویژه نوروز

12
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کودکان در محالت فقیرنشین چگونه میمرند

12

محتکران و سرمایهداران عامل نارضایتی زحمتکشانند

12

از میان نامهها :حرفهای زحمتکشان
ما رحمت میکشیم ،سرمایهدارها بهره میبرند

12

به یاری آوارگان جنگ بشتابیم ،گزارشی کوتاه از فعالیت هواداران سازمان

13

باندهای سیاه را افشاء کنیم ،اعمال جنایتکارانۀ باندهای سیاه در لرستان

14

فئودالها خاطرۀ رژیم پیشین را برای دهقانان زنده میکنند

15

دهقانان زحمتکش اطراف ارومیه خواستار رسیدگی فوری به وضع خرید خشکبار خود

15

هستند
فئودال «ده نمک» بعد از انقالب هم از دهقانان بهره مالکانه میخواهد

15

کردستان در سالی که گذشت :خواستههای عادالنه مردم کردستان همچنان بیپاسخ 16
مانده است
18

اخبار جهانی

سخنی پیرامون دادگاه امیرانتظام معاون نخست وزیر دولت موقت :مردم رأی محکومیت 19
امیرانتظام را صادر کردهاند
قدائی شهید رفیق افراسیاب (ژوبین) سلیمانی

20

در هر رگ برگ ،خون یاران رفته است

20

فدائی خلق رفیق پروین راهانجام
فدائی خلق رفیق بهنام موحد
فدائی خلق رفیق کارگر پیشرو حسین جهانی
فدائی خلق رفیق پیروز پیراندخ
برگزاری مراسم بزرگداشت دومین سالگرد انقالب و دهمین سالگرد حماسه سیاهکل در 21
دهلی
شصتمین سالگرد قیام مردم خراسان و آذربایجان گرامی باد :برای پیروزی بر امپریالیسم باید 22
متحد شد
همانطور که به پرزیدنت کارتر گفتهام ،کشور ما  3سال است که اسیر است!!.

23

نحوه ارزیابی و حل مشکالت

23

ضدانقالب را افشاء کنیم ()3

24

به یاری آورارگان جنگ بشتابیم ،گزارشی کوتاه از فعالیت هواداران سازمان

28

سنگرهای مقاومت علیه تجاوزگران از خون رفیقان ما اللهگون است

28

"دیکتاتوری چغندر" کشف جدید اقتصادی اجتماعی روزنامه انقالب اسالمی

28
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لینک به فایل
عنوان

صفحه

نیروهای ترقیخواه باید از اطالعیه  10مادهای دادستانی انقالب استقبال کنند

1

تامین و تضمین آزادیهای سیاسی ضرورت انقالب
با انقالب یا علیه انقالب
راه را برای هنرمندان مسئول باز کنید

3

 1200میلیارد سود 35 ،میلیارد مالیات

3

قاچاقچی حرفهای در لباس پاسداران

3

انقالب زنده است

3

مسئله اساسی :صلح و استقالل است

3

پایگاههای استراتژیک امپریالیزم امریکا در منطقه اقیانوس هند

4

کردستان در سالی که گذشت ،خواستههای عادالنه مردم کردستان همچنان بیپاسخ 5
مانده است (قسمت دوم)
به استقبال اول ماه مه برویم :مروری بر تاریخچه جنبش سندیکائی در ایران (قسمت اول)

6

آذربایجان – میاندوآب :توقف بند (ج) موجب افزایش فشار فئودالهای میاندوآب بر هیئتهای 7
 7نفره و انحالل شوراهای روستائی گشته است
آذربایجان – ارومیه :روستائیان زحمتکش (جلبر) خواهان خلع سالح فئودالها و اجرای بند 7
(ج) میباشند
با مصادرۀ زمینهای فئودال های خوزستان و حمایت از کشاورزان زحمتکش ،جبهۀ انقالب را 7
تحکیم بخشیم
دستاوردهای انقالب و سوسیالیسم :بلغارستان در راه سوسیالیسم

8

چگونه میتوان وابستگی اقتصادی را از میان برد؟ (قسمت نهم)

9

اخبار جهانی
دوازدهمین کنگره حزب کمونیست بلغارستان

12

شانزدهمین کنگره حزب کمونیست چکسلواکی با موفقیت به کار خود پایان داد

12

گشایش دهمین کنگره حزب سوسیالیست متحد آلمان

12

ادامه تشنج در لبنان

12

اخبار کوتاه

12

به مناسبت ششمین سال حماسه شهادت فدائی خلق رفیق بیژن جزنی و همرزمان13 :
اللهها بیدارند و آفتاب میکارند
در هر رگ برگ خون یاران رفته است

16

فدائی شهید رفیق بهنام موحد

16

ماهیت آمریکائی جریانهای ضدانقالب افغانستان آشکارتر میشود

17

معیار وزارت کار برای تعیین حداقل دستمزد چیست؟

18

کارکنان سازمان آب و برق خوزستان در جبهه کار شجاعانه میرزمند

18

رویدادهای ترکمن صحرا

19

اجرای بند (ج) خواست مشترک میلیونها دهقان زحمتکش

19
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12

محتکران و سرمایهداران عامل نارضایتی زحمتکشانند
از میان اعالمیهها و نشریات شاخهها و هواداران سازمان
متحد شویم

20

با حفظ آرامش شهر ،توطئهها را خنثی کنیم

20

آقای رئیس جمهور برای حل مشکالت مردم چه برنامهای دارید؟

20

توطئههای سرمایهداران لیبرال را افشاء کنیم

20

درگیری و تشنج به نفع لیبرالها و امریکاست

20

چماقداران را دستگیر و محاکمه کنید

20

هرگونه جو آشوب و درگیری به نفع آمریکاست

20

از میان نامهها :حرفهای زحمتکشان
20

نامۀ مادر رفیق شهید فرامرز حمید
اخبار شهرستانها
هوشیاری انقالبی مردم شیراز و هموطنان خوزستانی به درگیریها پایان داد

21

همبستگی زحمتکشان جاده ساوه در کمکرسانی به جنگزدگان

21

هواداران سازمان از مجروحین جنگ دیدار کردند

21

گرامیداشت شهادت کارگر فدائی رفیق فریدون مرتضیزاده

21

طنین پرشکوه مرگ بر امریکا در پارک بعثت

21

ضدانقالب را افشاء کنیم ()4

22

من یک فدائیم

22

هواداران سازمان در شهرستان ایلخچی آذربایجان نمایشگاه ضدامپریالیستی برپا کردند

22

نامه یکی از معلمین پاکسازی شده از جبهه جنگ آبادان و خونینشهر به "مشکینی" مدیر

23

کل آموزش و پرورش لرستان :شما ما را پاکسازی کنید و ما دشمن متجاوز را
اجرای بند (ج) اولین گام در برنامهریزی کشاورزی

25

کوخنشینها یا کاخنشینها

26

نامه گروهی از زندانیان وابسته به سازمان از شیراز :محکومیتهای غیرقانونی زندانیان 26
سیاسی لغو باید گردد
ماهیت آمریکائی جریانهای ضدانقالب افغانستان آشکارتر میشود

28

شعر :صف را فشردهتر کن

28

در راه خلق فداکار و در برابر دشمنان مردم تسلیمناپذیر باشیم :گرامی باد خاطره رفقای 28
شهید فروردین ماه
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لینک به فایل
صفحه

عنوان

 4سئوال از آقای رئیس جمهور ،در نوشتهها و گفتههای آقای بنیصدر ،معموالً همه راهها 1
به رم ختم میشود
بلوک نظامی امپریالیسم و دول ارتجاعی منطقه علیه انقالب ایران

1

استقبال بینظیر مردم از مراسم ششمین سالگرد حماسه شهادت رفیق بیژن جزنی و 1
همرزمان
به استقبال اول ماه مه برویم :جنبش جهانی  8ساعت کار و اول ماه مه

1

با انقالب یا علیه انقالب
دشمن همیشه شمشیر بدست نمیگیرد!

3

این حناها دیگر رنگی ندارد!

3

کدام هپروت؟

3

سیستان و بلوچستان را دریابید!

4

بند (ج) و (د) کماکان خواست عمده دهقانان زحمتکش روستاهاست

7

بند (ج) و (د) اجراء باید گردد ،گزارشی از گردهمائی دهقانان روستای حومه آمل

7

نهادهای انقالبی در کنار زحمتکشان خواهان ادامه اجرای بند (ج) و (د) اصالحات ارضی 7
هستند
تاخیر در اجرای بند (ج) طرح اصالحات ارضی به نفع دشمنان انقالب است

7

بند (ج) را اجراء کنید

7

دستاوردهای انقالب و سوسیالیسم :کامپوچیای نوین :در راه احیای ارزشهای ملی8 ،
سازندگی و ترقی اجتماعی
به مناسبت صد و یازدهمین سال تولد لنین :پرچمی که لنین بلند کرد جاودانه در اهتزاز 9
است
بلوک نظامی امپریالیسم و دول ارتجاعی منطقه علیه انقالب ایران

10

اسالم آمریکایی علیه روحانیت مبارز تجهیز میشود

11

در هر رگ برگ خون یاران رفته است

11

رفیق شهید فدائی خلق جمال توتآغاجی
رفیق شهید فدائی خلق ستوان مهرعلی (مراد) الفتی
رفیق شهید فدائی خلق عبداله کریمی
رفیق شهید فدائی خلق هادی کاکاخانی
رفیق شهید فدائی خلق حمید شکری
یاد شهدای حوادث خونین دانشگاه را گرامی داریم :در سالگرد حوادث خونین دانشگاه بار

12

دیگر بر ضرورت بازگشائی دانشگاهها تأکید میکنیم
خاطرۀ مجاهدین شهید گرامی باد

12

نفتگران پاالیشگاه تهران مشکل مسکن را با شیوههای سنجیده حل میکنند

13

تبلیغات دشمنانه لیبرالها علیه روزنامههای اطالعات و کیهان

13

باندهای سیاه را افشاء کنیم ،شبکه گستردۀ باندهای سیاه در کرمانشاه

16
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ضدانقالب را افشاء کنیم ()5
توطئههای مشترک خوانین مزدور بویراحمد

17

مسلح کردن گروهی از افراد شیخ هادی توسط رژیم ضدخلقی عراق

17

مالقات مهاجمین ضدانقالبی با سیدنصرالدین حیدری

17

اخبار شهرستانها
مناظره هواداران سازمان و نیروهای خط امام

18

از ماهشهر تا بندر دیلم به خاطر کمک به جنگزدگان

18

تجلیل از  12پاسدار شهید در کرمان

18

نخستین نمایشگاه ضدامپریالیستی در روستای جاللی بوشهر

18

قاچاقچیان ،این بازوان امپریالیسم به جنگ انقالب آمدهاند!

18

رویدادهای ترکمن صحرا :اربابان چپاولگر همچنان بر زندگی صیادان زحمتکش حاکماند

19

اخبار کردستان :باند قاسملو شتابان در سراشیب انزوا

20

توضیح درباره اطالعیهای با امضاء "اعضاء مسئولین و فعالین کمیتههای محلی سازمان 20
چریکهای فدایی خلق ایران (اکثریت) در مناطق شوش ،مولوی و"...
توضیح مهم درباره قبضهای کمک مالی سازمان

20

صدانقالب در «سازمان وحدت بلوچ» متشکل میشود

22

از میان نامهها :حرفهای زحمتکشان

25

فدائی خلق رفیق یداله اسماعیلی (در جبهه ماهشهر) ماالمال از عشق به کارگران و خشم 26
به امپریالیسم به کاروان سرخ شهدای پرافتخار سازمان پیوست
بمناسبت سالروز کشتار وحشیانه ارامنه توسط امپریالیستها :امپریالیسم دشمن تمامی 26
مردم صرف نظر از تعلقات مذهبی و عقیدتی آنان است
هیئت بررسی شایعه شکنجه نتیجه کار خود را اعالم کرد :نظام حاکم بر زندانها مبتنی بر 27
شکنجه نیست
به جای خراب کردن خانه ها و توسل جستن به خشونت در برابر مردم باید به فکر تامین

28

مسکن زحمتکشان بود
سنگرهای مقاومت علیه تجاوزگران از خون رفیقان ما اللهگون است

28

فدائیان خلق ،رفقای شهید سنگرهای پیکار با تجاوزگران

28

ستون پنجم امپریالیسم با انفجار نارنجک ،بیش از  15نفر را در مقابل دانشگاه تهران مجروح 28
ساخت

80

فهرست مطالب کار (اکثریت) شماره  9 ،107اردیبهشت 1360

لینک به فایل
عنوان

صفحه

اول ماه مه را پرشکوهتر از همیشه جشن میگیریم ،طبقه کارگر ایران ستون انقالب

2

مروری بر تاریخچه جنبش سندیکائی در ایران (قسمت سوم)

3

شهرهای شمال بار دیگر به تشنج و آشوب کشیده شد ،تفرقه ،جدائی و جنگهای خانگی 4
خواست امپریالیسم است ،به درگیریها پایان دهید!
اول ماه مه در "پیپلین"

5

یاد پیشگامان جنبش سندیکائی در ایران را گرامی بداریم

6

تقویم انقالبات جهانی :به مناسبت ششمین سالگرد پیروزی انقالب شکوهمند ویتنام و فتح 8
سایگون ،ویتنام :پایگاه صلح و سوسیالیسم در آسیای جنوب شرقی
اخبار جهانی
قرارداد نظامی آمریکا و پاکستان

9

سالروز انقالب افغانستان

9

فیدل کاسترو :کوبا از تهدیدهای ریگان هراسی ندارد

9

اعتصاب  160هزار معدنچی آمریکا همچنان ادامه دارد

9

گفتگوئی با رفیق کارگر حاجقاضی تهرانی بمناسبت اول ماه مه

10

گفتگوئی با رفیق کارگر ناصر خاکسار بمناسبت اول ماه مه

11

روز معلم و سالگرد شهادت خانعلی گرامی باد

12

بسط روابط اقتصادی با رژیم آمریکایی ترکیه ،به زیان انقالب ایران است

13

کارگران بافکار ،استراحت درجا (ایستاده!)

13

جهان سرمایهداری و مبارزات کارگران

14

اخباری از مبارزات روستائیان کشور
ارگانهای انقالبی باید در مقابل توطئههای جدید زمینداران بزرگ و فئودالها هشیار باشند

16

زنجان :روستای تهم

16

بیجار :روستای نوشاد

16

زنجان :روستای المکی

16

قزوین :روستای زیاران

16

زابل :روستای قلعه نو

16

به جای رسیدگی به جنایات مالحسنی ،معبودی و شرکاء مخالفان آنان تصفیه میشوند

17

دربارۀ بودجه  1360دولت رجائی

18

با انقالب یا علیه انقالب
طبس ،نوژه و باز هم جای پای ضدانقالب در ارتش؟!

19

هشدار به سیاق قطبزاده

19

بیا ،ای ماه مه!

19

استناد به سخنان یک صهیونیست!

19

کوه به کوه نمیرسد "بختیار" به "بختبرگشته" میرسد!

19

اول ماه مه از زبان مادر جونز :تراژدی "هایمارکت"

20
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یاد پواتیه سراینده سرود انترناسیونال را گرامی داریم :انترناسیونال سرود وحدت زحمتکشان

20

گرامی باد دهمین سالگرد شهادت کارگران مبارز جهان چیت

21

تصاویری از نخستین سالهای شکلگیری طبقه کارگر ایران

21

پیرامون بیانیه اخیر کمیسیون خارجه مجلس شورای اسالمی :اعالم همبستگی و حمایت 22
از انقالب السالوادور اقدامی است درخور انقالب ما
لیبرالهای میزاننویس نقاشان چهره امریکا در السالوادور

22

نخست وزیر و وزیر صنایع و معادن باید به مردم جواب دهند :صنعت اتومبیل سازی ایران چه 23
راهی در پیش میگیرد؟
پیرامون مصوبات شورای ملی فلسطین :گسترش پیکار نظامی علیه امپریالیسم و

24

صهیونیسم
هشدار! درباره یک اقدام مشکوک

25

تظاهرات گسترده زنان در سراسر ایران :زنان زحمتکش ایران ،متحداً از انقالب دفاع میکنند

26

تضاهرات هم میهنان ارمنی تجلی وحدت مستحکم همه خلقها در برابر امپریالیسم و متحدان 26
آن
گرامی باد خاطره تابناک کارگران شهید در جبهههای مقاومت

27

اسامی  20تن از رفقای کارگر فدائی از  53شهید سازمان در جبهههای جنگ

28

مزدوران امپریالیسم قصد حمله به سفارت شوروی را داشتند

28

حمله به کانون نویسندگان را محکوم میکنیم

28
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لینک به فایل
عنوان

صفحه

اجتماع اول ماه مه ،بزرگترین میتینگ تاریخ سازمان و نشانه رشد آگاهی تودههای مردم

1

پیگیر و بیامان تا آخرین نفس علیه تجاوزگران خواهیم جنگید
فدائی شهید رفیق هیبتاله بهرامی سامانی

2

فدائی شهید ،رفیق الماس باباخانی

2

یاد اسماعیل شریفزاده گرامی باد

2

مرگ دردناک یک رفیق

3

رفیق شهید پوران یدالهی در خانواده مبارزی پرورش یافت

3

در هر رگ برگ خون یاران رفته است

3

فدایی خلق رفیق شهید ابوالقاسم گندمی
فدایی خلق رفیق شهید محمدرضا (هرمز) احمدی
در شصت و پنجمین روز اعتصاب غذای بابی سندز موج اعتراض و مبارزه علیه امپریالیسم 4
انگلیس ،ایرلند شمالی و سراسر جهان را فرا گرفته است
روزنامه انقالب اسالمی و «استقالل» بانک مرکزی!

4

حامی دربار پهلوی دفاع از امیرانتظام را بر عهده گرفت

4

تشنج و تفرقه توطئه امپریالیسم امریکا علیه گسترش انقالب

5

دادگاه امیرانتظام جاسوس باید به محکمه مجازات لیبرالها بدل شود

5

با انقالب یا علیه انقالب
آقای بنیصدر چرا سکوت؟

6

اقلیت با قبول رسمی سیاست پیکار پیکار را زیر هژمونی خود گرفت!

6

غیبت چهرههای سرشناس لیبرال

6

سوءسیاستی که نباید ادامه یابد

6

دیوار حاشا بلند است

6

رویدادهای ترکمن صحرا
مردم ترکمن صحرا خواستار اجرای پیامهای وحدت آیتهللا خمینی هستند

7

دیدار با آیتهللا خمینی

7

تشکیل اتحادیه

7

به خواستهای فوری دهقانان کردستان رسیدگی کنید

7

تقویم انقالبات جهانی :به مناسبت روز جهانی پیروزی بر فاشیسم ( 19اردیبهشت) مبارزه 8
علیه سیاستهای جنگافروزانه امپریالیسم و حفظ صلح جهانی یک وظیفه انقالبی است
با فدراسیون سندیکایی جهانی آشنا شویم

9

مروری بر تاریخچه جنبش سندیکائی در ایران (قسمت چهارم)

10

پیام کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) به طبقه کارگر و زحمتکشان ایران 11
بمناسبت اول ماه مه
اعالمیه کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) درباره اصالح نام سازمان

13

برنامه شرکت ایران ناسیونال به زیان زحمتکشان است

14
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در راه انقالب باید فداکاریها کنیم ،مصاحبه با رفیق اکبر دوستدار صنایع عضو کمیته مرکزی 15
سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
دیداری با رفقای مجروح میتینگ اول ماه مه

18

به آتش کشاندن و سرقت تجهیزات برقی و صوتی

18

جشن اول ماه مه در جهان

20

گرامی باد یاد رفقای فدائی حسین جعفری منصور و سوسن تجارتی

20

جشن اول ماه مه در سراسر کشور با شکوه هرچه تمامتر برگزار شد

21

مصاحبه با نماینده جبهه آزادیبخش فارابوندومارتی

22

چگونه میتوان وابستگی اقتصادی را از میان برد؟ (قسمت یازدهم)

23

روز معلم و سالگرد شهادت خانعلی گرامی باد (قسمت آخر)

24

مصرف گوشت در میان زحمتکشان سخت کاهش یافته است

25

"اجرای بند "ج" خواست زحمتکشان" عنوان نمایشگاهی است که هواداران سازمان در 25
گرگان برپا کردند
26

اثرات جنگ روی تولید کشاورزی (قسمت اول)
ضدانقالب را افشاء کنیم ()6
عوامل کودتای نوژه در کوهها مستقر شدهاند

28

بازگشت معبودی جنایتکار به نقده

28

پیامهای تبریک به مناسبت اول ماه مه به سازمان فدائیان خلق (اکثریت)

30
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لینک به فایل
عنوان

صفحه

گسترش رابطه اقتصادی با انحصارات امپریالیستی اروپا و ژاپن مغایر مصالح انقالب

1

در اجرای قانون اساسی علیه جنایتکارانی که میتینگ قانونی میدان آزادی را به خون 1
کشیدند چه اقدامی کردهاید؟ آقای رجایی! به مردم پاسخ دهید
آیت هللا خمینی :فعالیت احزاب و گروهها با قبول قانون اساسی آزاد است

1

با انقالب یا علیه انقالب
در سوگ میترا

3

ساخاروف ایران و «سوسیالیسم» لیبرالی!

3

پیشنهادات راهگشای نماینده کارگران

3

«رنجبر» مدافع تجار بزرگ و چپاولگران!

3

فئودالهای مزدور افغان در رادیو و تلویزیون سیستان و بلوچستان؟!

3

اثرات جنگ روی تولید کشاورزی (قسمت آخر)

5

شورای کارکنان ساختمانی «مجتمع آموزشی طالقانی» توطئه تعطیل کار توسط لیبرالها را 6
افشاء کرد
کارگران مبارز الیاف در دفاع از انقالب پیگیرند

6

پیامهای تبریک به مناسبت اول ماه مه به سازمان فدائیان خلق (اکثریت)

6

جشن اول ماه مه در کارخانههای تهران

7

با اجرای کامل اصالحات ارضی انقالب را تعمیق بخشیم

8

رویدادهای ترکمن صحرا :دستاوردهای ارزشمند یک سفر

9

اجرای بند ج و د خواست روستائیان زحمتکش ایران

9

مجازات عوامل ضدانقالبی و ساواکی از جانب دادگاههای انقالب گامی در جهت استقرار 9
حاکمیت قانون
خلق ایرلند به پیکار دالورانه خود علیه امپریالیسم فرتوت انگلیس ادامه میدهد

10

روز همبستگی با خلق فلسطین گرامی باد  ،با نبرد مسلحانه خلق فلسطین کبوتر خونین 11
صلح از بند صهیونیسم آزاد خواهد شد
از میان اعالمیهها و نشریات شاخهها و هواداران سازمان
خوانین کاری جزء توطئه ندارند

12

ایجاد مراکز درمانی در مجتمعهای کارگری ضروری است

12

گرامی باد یاد شهدای جنگ

12

در سندیکاها و شوراهای کارگری متشکل شویم

12

از میان نامهها ،حرفهای زحمتکشان :نامه یک زحمتکش روستائی کرند 800 :هکتار زمین 12
مصادره شده را کشت میکنیم
آقای بهزاد نبوی! قاچاقچیان بینالمللی غربیاند یا شرقی؟

12

اخبار شهرستانها
معلمی که در اسارت دشمن است پاکسازی شد!!

13

دادگاه انقالب آباده حافظ منافع کیست!

13
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اجتماع پرشور کارگران و هواداران سازمان در استادیوم تختی شیراز

13

برگزاری مراسم اول ماه مه در اصفهان ،شیراز – قزوین

13

هواداران سازمان در روستای "سرختکالته" از توابع گرگان نمایشگاهی با عنون "اجرای بند

13

"ج" خواست زحمتکشان است" برپا کردند
اخبار کوتاه

13

آنتی کمونیسم سالح امپریالیسم علیه زحمتکشان

14

ریشههای تاریخی آنتی کمونیسم عملکرد تاریخی نیروی معنوی سرکوب
کدام «چشم انداز»؟ یکی از نتایج ارزنده میتینگ آزادی این بود که چهره لیبرالهای مدعی 16
آزادیخواهی را رسواتر ساخت
16

شعر :ایران ،بر بستر حماسه گذر دارد

تنگنظری برخی از مسئولین و تحریکات عناصر هرجومرجطلب مشکالت کارگران بندر امام 17
خمینی را تشدید میکند
از تالشهای صلح جویانه هیئت حسن نیت کشورهای غیرمتعهد برای دستیابی به صلحی 18
عادالنه استقبال کنیم
 20اردیبهشت سالروز لغو قرارداد ننگین کاپیتوالسیون گرامی باد

18

به یاری سیلزدگان خراسان بشتابیم

19

با تمام توان خود به یاری سیلزدگان بشتابیم

19

یاد رفیق دکتر هوشنگ اعظمی گرامی باد

19

با انتخاب میتران جناح راست بورژوازی انحصاری فرانسه عقب نشست

19

 29اردیبهشت سالروز تولد رفیق هوشیمین انقالبی کبیر گرامی باد

20

اخبار جهانی
اعتصاب معدنچیان بزرگترین معدن مس جهان همچنان ادامه دارد

20

امپریالیسم بر شدت توطئههای خود در افغانستان میافزاید

20

لئونید برژنف :قدرت ما در خدمت صلح است و خواهد بود

20

اخبار کوتاه

20

حل مشکل مسکن یکی از خواستهای اساسی زحمتکشان

21

آقای بنیصدر سئواالت ما همچنان بیجواب مانده است

22

کردستان در اشتیاق حل صلحآمیز مشکالت ،مذاکرات کردستان باید مجدانه دنبال شود

23

«دادگاه» استکهلم نمایش رسوای امپریالیستها

24

امپریالیزم انگلیس همدست امپریالیسم امریکا و دشمن خلقهای منطقه و جهان است

24

چگونه میتوان وابستگی اقتصادی را از میان برد؟ (قسمت دهم)

25

سخنی پیرامون دعوت آقای بازرگان برای وحدت :پیشنهاد دهنده را از پیشنهاد حذف کنید

27

خسرو روزبه کمونیست برجسته و قهرمان ملی ایران همیشه زنده است

28

مردم آگاه ایران اعدام جنایتکارانه رفیق عادل اسکندری را محکوم میکنند

28

سنگرهای مقاومت علیه تجاوزگران از خون رفیقان ما اللهگون است

28

فدائیان خلق ،رفقای شهید سنگرهای پیکار با تجاوزگران

28
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فهرست مطالب کار (اکثریت) شماره  30 ،110اردیبهشت 1360

لینک به فایل
صفحه

عنوان

اجرای قانون اساسی ضرورت حیاتی انقالب ایران ،واکنش مثبت مجاهدین خلق در قبال 1
تحوالت جاری به سود انقالب است
علیه جنایتکارانی که میتینگ اول ماه مه را به خون کشیدند از طرف سازمان به دادستان کل 1
کشور و دادستان تهران شکایت شد
با انقالب یا علیه انقالب
آزادی ،نهال انقالب را بارور کنیم

3

«تاب تحمل ازدست دادگان»!

3

"رنجبر" و اشتراک نظر با چپروها

3

دستگیری یک ساواکی پس از دو سال توطئه

3

آقای رفسنجانی و سلب اعتماد از مردم!

3

از یادداشتهای فدائیان خلق در جبهههای جنوب :فرار قهرمانانه فدائیان خلق و پاسداران از 4
زندان بصره
به دستور "سیا" و «موساد» فعالیت دستجات و باندهای افغانی علیه انقالب ایران و 5
افغانستان گسترش مییابد
ماده  104و  26قانون اساسی باید در قانون کار جدید تصریح شود

6

تلگرام کارگران فوالد اهواز به مردم مبارز ایرلند

6

اخاللگری خلق مسلمانیها در کارخانه سیمان ری

7

جشن اول ماه مه در یکی از قهوهخانههای خانیآباد

7

ابتکار کارگران شیالت آشوراده در ساخت قطعات دیزلهای دریائی

7

افزایش تولید محصوالت کشاورزی بخصوص گندم با اجرای اصالحات ارضی ایجاد تعاونیهای 8
تولید و مکانیزاسیون ممکن است
این خواست میلیونها دهقان زحمتکش ایرانی است :بند (ج) و (د) اجراء باید شود

9

هیئت های  7نفره باید:

9

با تأمین آب زراعی ،روستائیان زحمتکش هندیجان را جهت افزایش تولید یاری دهیم

9

با از میان برداشتن قوانین دست و پا گیر به دهقانان مازندرانی در امر تولید کمک کنید

9

اقدام انقالبی جهاد سازندگی زنجان

9

دستاوردهای انقالب و سوسیالیسم :اتیوپی :سمتگیری بسوی سوسیالیسم

10

دفاعیات امیرانتظام انکار وقیحانه واقعیت

11

اخبار جهانی
 26جوان سیاهپوست قربانی امپریالیسم جنایتکار

11

در ایرلند بابی سندز فراوان یافت میشود

11

مسلمانان کامپوچیا خواستار حمایت مسلمانان جهان از جمهوری خلق کامپوچیا شدند

11
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افزایش حقوق کارگران و کارمندان شوروی

11

اخبار کوتاه

11

آنتی کمونیسم سالح امپریالیسم علیه زحمتکشان

12

ریشههای تاریخی آنتی کمونیسم عملکرد تاریخی نیروی معنوی سرکوب (قسمت دوم)
بمناسبت انتشار اسناد جلسات مشاوره نمایندگان احزاب کمونیستی و کارگری منعقده در 14
سالهای 69 – 60 – 57
تهاجم امپریالیستی به لبنان حلقه دیگری از توظئه کمپدیوید

16

رویدادهای ترکمن صحرا :بجای خونریزی و تشنجآفرینی به خواستهای صیادان زحمتکش 17
پاسخ دهید
از میان اعالمیهها و نشریات شاخهها و هواداران سازمان
پیشنهاد کارگران چیتسازی برای افزایش تولید

18

به مشکالت کشاورزان رسیدگی کنید

18

گرامی باد خاطره همه شهیدان بخون خفته خلق

18

دست محتکرین و ضدانقالب را کوتاه کنیم

18

دعوت به بحث آزاد

18

حمایت از دستگیری عوامل رژیم گذشته

18

به مردم دروغ نگوئید

18

توضیح و تصحیح" درباره روابط نزدیک امیرهوشنگ بهادر با استاندار کهکیلویه و بویراحمدی

18

از میان نامهها :حرفهای زحمتکشان :نامه یکی از مادران جنگزده برای استقالل و آزادی 18
ایران باید بکوشیم
ضدانقالب را افشاء کنیم ()7
جلسات خوانین قشقائی برای مقابله با جمهوری اسالمی

19

دستاندازی ضدانقالبیون به زمینهای مصادره شده

19

دار و دسته طباطبائی و فئودالهای ایذه را مجازات انقالبی کنید

19

نیروهای ترقیخواه کرد افشاء میکنند

19

در هر رگ برگ ،خون یاران رفته است:

19

رفیق شهید منصور خسروی
رفیق شهید فایق بهرامی
رفیق شهید جمشید دیندار
بخاطر دفاع از میهن که همان دفاع از جمهوری اسالمی است اعدامم میکنند

21

سنگرهای مقاومت علیه تجاوزگران از خون رفیقان ما اللهگون است :رفیق شهید اکرم 21
غفاری
دفاع از الیحه قصاص نشانه بیاطالعی از شرایط و بیاعتنائی به مصالح انقالب است

22

برای مبارزه با احتکار ،بازرگانی خارجی را ملی کنید!

22

«شورای مرکزی اهل سنت» دستپخت تازه امپریالیسم آمریکا و کنفرانس طائف علیه 23
انقالب ایران
بررسی الیحه بودجه سال  1360از طریق معامالت تهاتری بودجه دولت را میتوان با مصالح 24
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انقالب هماهنگ کرد
ادامه بحث تلویزیونی جبهه نیروهای انقالبی را تقویت میکند

27

رفقا سیدمحمد شهیدی و محمد رحمانی آزاد شدند ،سایر رفقایمان را نیز آزاد کنید

28

جنایت "دولتو" خلق را در پیکار علیه تجاوزگران راسختر میسازد

28

در راه خلق فداکار و در برابر دشمنان مردم تسلیمناپذیر باشیم ،گرامی باد خاطره رفقای 28
شهید اردیبهشت ماه
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فهرست مطالب کار (اکثریت) شماره  6 ،111خرداد 1360

لینک به فایل
صفحه

عنوان

در شرایط حساس امروز ایران گسترش کشمکش میان نیروهای خط امام و جناح رئیس 1
جمهور به زیان انقالب است
شوراهائی که رئیس جمهور میخواهد سنگر مبارزه علیه کیست؟

3

پیروزیهای افتخارآفرین نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران نیرومندترین پشتوانه صلح 4
شرافتمدانه!
با انقالب یا علیه انقالب
دکتر بهشتی و حسن نیت تجار!

5

آزموده را آزمون خطاست

5

از جنایات ضدانقالب

5

یک پرسش یک راهحل و چند تمرین!

5

کارگران در تمامی جبههها مبارزه میکنند :کارگران معادن و کورههای گچ کازرون :ما حقوق 6
قانونی خود را میخواهیم
مصادره ماشینآالت بالاستفاده شرکتهای بزرگ در راهاندازی ادوات آسیبدیده در جنگ 6
توسط کارگران
کارگران چاپخانههای تهران خواهان تثبیت حقوق سندیکائی خود هستند

6

مواد  104و  26قانون اساسی (حقوق شورائی و سندیکائی کارگران) ،باید در قانون کار 6
جدید تصریح شود
مروری بر تاریخچه جنبش سندیکائی در ایران (قسمت پنجم)

7

خبرهائی از روستاهای کشور
کلیه دیون و بدهیهای گذشته دهقانان زحمتکش لغو باید گردد

8

شکر مورد نیاز زنبورداران باید تامین شود

8

دره شهر – هاشمآباد

8

خراسان – اسفراین

8

برای افزایش تولید و گسترش پایگاه اجتماعی انقالب بند (ج) و (د) را اجراء کنید

8

ترکمن صحرا :اطالعیه هواداران سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ترکمن صحرا درباره9 :
اعالمیه  10مادهای دادستانی انقالب
با اجرای بند (ج) و (د) دست زمینداران بزرگ را از زندگی روستائیان کوتاه کنیم!

9

دستاوردهای انقالب و سوسیالیسم :اردوگاه سوسیالیستی و نقش آن در روند انقالبات

10

جهانی
12

اعتبار  10میلیارد ریالی مسکن چه شد؟
اخبار جهانی
لئونید برژنف :مگر میتوان در برابر محرومیت و مصائب میلیونها فلسطینی چشم فروبست

13

افغانستان در راه محو بیسوادی

13

ژاپن ،کنفرانس بینالمللی مجازات افریقای جنوبی را تحریم کرد

13

به دستور فرح و رضا پهلوی ،بختیار و اویسی و با حمایت تجار عمده بازار و روحانیت مخالف 13
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انقالب سلطنتطلبان برای گسترش نا امنی در اماکن عمومی بمب میگذارند
به مناسبت اول ژوئن ( 11خرداد) روز جهانی کودک :آموزش رایگان ،بهداشت و رفاه کودکان 14
باید تأمین شود
از میان نامهها :حرفهای زحمتکشان :پیروزی از آن کارگران و زحمتکشان است

15

چگونه میتوان وابستگی اقتصادی را از میان برد :تجارت خارجی ملی باید شود

16

آقای وزیر! کدام «خیر» و «صالح»

16

در راهپیمائی اول ماه مه در پاریس کارگران فرانسه حمایت خود را از انقالب ایران اعالم 17
کردند
اخبار شهرستانها
اقدام غیرمسئوالنه استاندار اصفهان

18

فئودالها از روستائیان بهره مالکانه میگیرند

18

رئیس ساواکی آموزش و پرورش علیآباد گرگان بازداشت شد

18

از میان اعالمیهها و نشریات شاخهها و هواداران سازمان
قوانین و موانع دستو پا گیر را از پیش پای دهقانان بردارید!

18

سرمایهداران و زمینداران بزرگ را محاکمه انقالبی کنید

18

از اقدامات انقالبی سپاه پاسداران میناب حمایت کنیم

18

باندهای سیاه را افشاء کنیم« :کمیته پل سیمان» تهران را از عناصر ضدانقالب و فاسد 19
پاکسازی کنید!
ضدانقالب را افشاء کنیم ()8
باند سردار جاف

19

نفوذ ضدانقالب در بسیج عشایری

19

آقای بهزاد نبوی! امپریالیستهای ژاپنی ،اروپائی و امریکائی همه اعضای پیکر واحد

20

امپریالیسم جهانیاند!
استخدام معلمان متعهد به انقالب ضروری است و ضروریتر از آن بازگرداندن معلمان بناحق 20
پاکسازی شده است
به پیشنهادات صلحجویانۀ جمهوری دمکراتیک افغانستان پاسخ مثبت دهید

21

درباره اوضاع لهستان

21

شهادت رفیق امیرسعید واعظی آشتیانی در جبهه سوسنگرد

23

نامه مادران شهدای سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) به نشریه کار

23

شهادت دهها تن از افراد ژاندرمری ،حلقه دیگری از توطئه امپریالیستی کنفرانس طائف

24

رژیم امریکائی پاکستان علیه انقالب ایران و افغانستان مجهز میشود

24

رفقا و هواداران!

26

نامه خواهر عادل اسکندری به کار :از خون جوانان وطن الله دمیده

26

اگر به مطالبات حقطلبانه نفتگران پاالیشگاه پاسخ دهید توطئه ضدانقالب خنثی میشود

27

تعطیل کارخانه فوالد اهواز ضربه تازهای بر پیکر انقالب

27

 4خرداد ،سالروز شهادت بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق گرامی باد

28

با اجرای طرح  10مادهای توطئههای ضدانقالب را خنثی و آرامش را به بندر عباس بازگردانیم

28

بحث های آزاد تلویزیونی با موفقیت ادامه دارد ،بحث آزاد سالحی در خدمت ارتقاء آگاهی 28
تودهها و تأمین وحدت صفوف خلق
سنگرهای مقاومت علیه تجاوزگران از خون رفیقان ما اللهگون است ،فدائیان خلق ،رفقای 28
91
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فهرست مطالب کار (اکثریت) شماره  13 ،112خرداد 1360

لینک به فایل
عنوان

صفحه

حکومت قانون و تصفیه گرایش انحصارطلبانه شرط الزم برای انزوای لیبرالها

1

برپائی نمایشگاه

2

"دست" سرمایهدارن از زندگی مردم باید قطع شود ،نه دست کسانی که خود قربانی 2
سرمایهداری هستند
3

گرامی باد خاطره جانبازیهای خلق در  15خرداد 42

از یادداشتهای فدائیان خلق :فدائیان در خط مقدم جبهه ،جانبازانه میرزمند :گفتگو با یک 4
ارتشی میهنپرست در جبهه جنوب
4

نامه فدائیان خلق از جبهههای جنگ

برای خنثی کردن توطئههای امپریالیسم دولت باید اوباشانی را که آشوب به پا میکنند 5
دستگیر و مجازات کند
کارگران بلوکساز :حاصل رنج ما را سرمایهداران غارت میکنند

6

سندیکاهای خیاط و قناد تهران حمله به «انجمن همبستگی سندیکاها و شوراها» را 6
محکوم کردند
مروری بر تاریخچه جنبش سندیکائی در ایران (قسمت آخر)

7

هماهنگی ارگانهای انقالب و ادارات دولتی امری ضروری است

8

بند "ج" باید هرچه زودتر اجرا گردد

8

با تدارک کمباین از نابودی محصوالت کشاورزی خوزستان جلوگیری کنید

8

ترکمن صحرا :خاطره شهدای خلق ترکمن در جنگ تحمیلی عراق گرامی باد

9

قطعهقطعه کردن اراضی «واحد کشت و صنعت مغان» فاجعه اقتصادی بزرگی است

9

آنتی کمونیسم سالح امپریالیسم علیه زحمتکشان ،مضمون آنتی کمونیسم (قسمت 10
سوم)
مذهب در اتحاد جماهیر شوروی

12

ملی کردن تجارت خارجی گامی ضروری در جهت پیشبرد مبارزه ضدامپریالیستی

13

معلمان و دانشآموزان در تعطیالت تابستان نیز باید به خلق و انقالب یاری رسانند

15

کمک  400ملیون دالری امریکا برای بازسازی ارتش ترکیه

15

روزنامۀ اطالعات چرا؟

16

بعد از  50سال هنوز قانون سیاه خرداد  1310رسماً لغو نشده است ،دولت بازرگان 16
میخواست قانون سیاه را اجراء کند
اعدام رفیق عبدالباسط احمدی دشمنی آشکار با انقالب و نقض کینهتوزانه پیام بهمن ماه 17
امام خمینی است
ربایندگان رفیق احمد کامیاب باید هرچه زودتر شناسائی ،دستگیر و مجازات شوند

18

هدیه مادران شهدای سازمان برای جنگ زدگان

18

خانوادههای زندانیان سیاسی اهواز نسبت به بازداشت فرزندان خود معترضند

18

رفقای دربند ما باید آزاد شوند

18

شهادت قهرمانا نه فدائی خلق رفیق محمدرضا (عالء) وصاف در ارتفاعات هللااکبر

19
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شورای ناشران حمله به کتابفروشیهای تهران را محکوم کردند

20

اخبار شهرستانها
مردم رای دادگاه انقالب کرج را در مورد «مقدم» نمیپذیرند

20

مردم سیستان و بلوچستان باید از شر فئودالها و قاچاقچیان و ضدانقالبیون افغانی رها 20
شوند
زندانیان سیاسی (فدائیان خلق "اکثریت") خواهان اعزام به جبهههای جنگ شدند

20

دو سند از اعمال جنایتکارانه فئودالها

20

از میان اعالمیهها و نشریات شاخهها و هواداران سازمان
با تأمین امنیت راهها توطئه ضدانقالب را خنثی کنیم

21

در آستانه فصل گرما آوارگان جنگ را دریابیم

21

برای خلع سالح ضدانقالب مردم باید از جریان امور آگاه شوند

21

از اقدامات مترقیانه جهاد سازندگی حمایت کنیم

21

با پاسخ جدی به نیازهای مردم انقالب را گسترش دهیم

21

از میان نامهها :حرف های زحمتکشان :نامه یک دستفروش به کار :نمایندگان قزوین از حق 21
چه کسانی در مجلس دفاع میکنند
اخبار جهانی
قرارداد  20سالهای میان امریکا و ژاپن به امضاء رسید

22

صفوف نیروهای انقالبی در منطقه فشردهتر میشود

22

ورود عمال سازمانهای جاسوسی غرب به لهستان به دستور امپریالیسم افزایش مییابد

22

ضیاءالحق ژاندارم جدید در منطقه

22

هجدهمین کنگره حزب انقالبی خلق مغولستان با موفقیت به کار خود پایان داد

22

پایان موفقیتآمیز کنگره کمونیستهای کامپوچیا

22

اخبار کوتاه

22

صحنهای از راهپیمائی اعتراضی در سانفرانسیسکو با شرکت هواداران سازمان

22

کارگران راه آهن خواهان تعمیق انقالباند

24

سطح حداقل حقوق کارگران پاسخگوی مایحتاج اساسی نیست

25

تعطیل شرکتها و اخراج کارگران به زیان انقالب است

25

«قرچک» محله مشکالت و رنجهای فراوان

26

«شورای هماهنگی کشورهای خلیج» تالشی از سوی امریکا برای احیاء پیمان سنتو

27

کارناوال ضدامپریالیستی

27

سنگرهای مقاومت علیه تجاوزگران از خون رفیقان ما اللهگون است ،فدائیان خلق ،رفقای 28
شهید سنگرهای پیکار با تجاوزگران
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فهرست مطالب کار (اکثریت) شماره  20 ،113خرداد 1360

لینک به فایل
صفحه

عنوان

از کوشش های امام خمینی در راه حفظ آرامش و اجرای قانون اساسی حمایت کنیم ،در 1
تظاهرات غیرقانونی شرکت نکنید
امپریالیسم ژاپن متحد اصلی امریکا در قاره آسیا

1

مجتمع فوالد اهواز چرا تعطیل شده است؟

1

رفیق «محمدرضا اکبری اسبق» در جریان فتح ارتفاعات هللااکیر به شهادت رسید

1

روزی که رفیق اکبری در جبهه مقاومت به شهادت رسید ،رفیق عبدالباسط توسط جمهوری
اسالمی به جوخه اعدام سپرده شد
2

نمایشگاه عکس
با انقالب یا علیه انقالب
بانگ ورشکستگی جبهه ملی

3

امیرانتظام  ،مردم و انتظار

3

رنجبریها و تاکتیک برونمرزی!

3

از میان نامهها ،حرف زحمتکشان

3

از یادداشتهای فدائیان خلق در جبهههای جنگ :آتش دشمن خیلی قوی است ،ولی 4
قویتر از آن اراده مردم است
نامهای از جبهه

4

اعالمیه سیویکمین اجالس شورای عمومی «فدراسیون سندیکائی جهانی»

5

 23خرداد روز اعتصاب قهرمانانه و خونین کورهپزخانهها را گرامی بداریم

6

با پاسخ به مطالبات منطقی کارگران شرکت واحد ،توطئه ضدانقالب را خنثی کنیم!

7

پیشنهاد شورای آسانسورسازی در مورد تغییر خط تولید ،مسئوالنه و انقالبی است

7

برای نگهداری فرزندان زنان کارگر باید در کنار کارخانهها مهد کودک ایجاد شود!

7

آتش زدن مزارع زحمتکشان توطئه جدید فئودالها

8

به خواست صیادان شمال باید رسیدگی شود

8

اقدامات مثبت ستاد کشت کالردشت

8

باید قاطعانه جلوی توطئهها و جنایات فئودالها گرفته شود

9

توقف اصالحات ارضی و تحریکات فئودالها

9

ترکمن صحرا

10

به خواست های اجتماعی روستاییان باید رسیدگی شود ،خدمات بهداشتی ،آموزشی و 10
فرهنگی خواست روستائیان سراسر کشور است
تخریب گودها بدون تامین مسکن مناسب برای ساکنان آنها خدمت به ضدانقالب است

10

امپریالیسم ژاپن متحد اصلی امریکا در قاره آسیا (قسمت اول)

11

اخبار جهانی
 9ژوئن گرامی باد

12

پیام شخصیتهای مذهبی اتحاد شوروی به رهبران و پیروان کلیه ادیان جهان

12

دیدار نخست وزیر چین از پاکستان

12
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کمک شوروی در ساختمان بزرگترین پاالیشگاه نفت کوبا

12

دولت ژاپن ورود ناو هواپیمابر امریکا را خوش آمد گفت

12

اسرائیل خود را آماده حمله به سوریه میکند

12

اخبار کوتاه

12

شعر :میدان بزرگ ماه مه

12

تجارت خارجی را چگونه باید ملی کرد؟

13

اخبار شهرستانها
جشن (کلوسولهقه) بر تمامی زحمتکشان مبارک باد

14

کارگران کبریت ممتاز به یاری جنگزدگان شتافتند

14

کارکنان رزمنده برق آبادان و خونینشهر با شروع فصل گرما به تالش خود افزودهاند

14

دادسرای اسالمآباد از بزرگ مالکان حمایت میکند

14

خبرهای کوتاه

14

از میان اعالمیهها و نشریات شاخهها و هواداران سازمان
از دعوت سپاه پاسداران بوشهر مبنی بر شرکت نیروهای مردمی در جنگ استقبال میکنیم

15

تقویت پشت جبهه خدمت به رزمندگان جبههها است

15

اخراج کارگران را محکوم میکنیم

15

آتش زدن مغازهها و حمله به مردم محکوم است

15

عوامل آمریکائی – مائوئیستی رنجبر در شادگان دستگیر شدند

15

اطالعیه هواداران سازمان در گناوه

15

ضدانقالب را افشاء کنیم ()9
خوانین منطقه "سیریک" به کمک سلطان قابوس به توطئهچینی علیه انقالب مشغولند

15

به آشوب کشاندن مناطق سردسیر توطئه جدید خوانین

15

چند خبر از فعالیت هواداران سازمان در کانادا

16

برگزاری جشن اول ماه مه در شهر مَدرَس هندوستان با حضور هواداران سازمان فدائیان 16
خلق ایران (اکثریت)
مراسم بزرگداشت نوگل سرخ فدائی میترا صانعی

17

قشریونی که قلب انقالب را نشانه رفتهاند

18

تیشه بر پیکر انقالب

19

آنتی کومونیسم سالح امپریالیسم علیه زحمتکشان (قسمت چهارم)

22

هدفهای استراتژیک امپریالیسم در پیکار ایدئولوژیک علیه کمونیسم
به مناسبت  16خرداد روز پاسدار :رژه پاسداران در برابر قانون اساسی نشانه پایبندی آنان 26
به قانون
27

"درد مشترک" لیبرالهای ایرانی و فئودالهای افغانی!

پیرامون اطالعیه مورخه  14خرداد دادستانی انقالب :اطالعیهای  10مادهای دادستانی 28
انقالب باید بطور کامل اجراء شود
سنگرهای مقاومت علیه تجاوزگران از خون رفیقان ما اللهگون است ،فدائیان خلق ،رفقای 28
شهید سنگرهای پیکار با تجاوزگران
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فهرست مطالب کار (اکثریت) شماره  27 ،114خرداد 1360

لینک به فایل
عنوان

صفحه

روند استقرار قانون اساسی و آینده مدافعان رئیس جمهور

1

با انقالب یا علیه انقالب
بنشسته و میگفت که کو؟ کو؟ کو؟

3

عزای بازرگانان

3

مشت رنجبریها بازتر میشود

3

وقتی جبهه ملی پیشاهنگ میشود

3

کدام یک بیشتر به خلق کرد خدمت! میکنند؟ باند قاسملو یا کومله؟!

3

از یادداشتهای فدائیان خلق در جبهههای جنگ :شکست ،از آن تاختآوران آمریکائی است

4

برای ملی کردن تجارت خارجی چه اقداماتی باید صورت گیرد؟

5

کارگران الیاف :لیبرالها هرچه کمتر مجال اخاللگری پیدا کنند ،وابستگی زودتر ریشهکن 6
میشود
تشکل صنفی (مطابق ماده  26قانون اساسی) از حقوق مسلم کارگران است

6

کارگران سیلوی یاسوج توطئه ضدشورایی کارفرما را افشاء کردند

6

اقدامات ضدانقالبی مدیریت لیبرال ،کشت و صنعت کارون (شوشتر) را به نابودی میکشاند

6

ژاندارمری باغان (بندر عباس) بجای رسیدگی به خواستهای دهقانان آنانرا محکوم کرد

7

عناصر ناباب از ارگانهای انقالبی باید تصفیه شوند

7

خوانین ضدانقالبی فارس سرکوب باید گردند

7

توطئههای فئودالها و خانها علیه دهقانان همچنان ادامه دارد

7

توقف بند "ج" و تشنجآفرینی فئودالها

7

کارگران زهتاب :کارفرما به ما میگوید اگر به سندیکا بروید اخراجتان میکنم

8

بیکاری و اخراج کارگران ،مصالح انقالب را به مخاطره انداخته است

8

زمیندار بزرگ منطقه زاغمرز مغلوب اتحاد زحمتکشان روستا شد

9

مواد  104و  26قانون اساسی (حقوق شورائی و سندیکائی کارگران) ،باید در قانون کار 9
جدید تصریح شود
آقای باهنر وزیر آموزش و پرورش میگوید :مگر میتوان افکار معصوم بچهها را در اختیار هر 9
نوع طرز تفکری گذاشت...؟
اما اصل  23قانون اساسی میگوید :تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به
صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مواخذه قرار داد
تقویم انقالبات جهانی :بمناسبت اول تیرماه سالروز تأسیس جمهوری دمکراتیک خلق یمن10 :
جمهوری دمکراتیک خلق یمن در راه موفقیتهای روزافزون
اخبار جهانی
دیدار رئیس جمهور الجزایر از اتحاد شوروی

11

افغانستان در تدارک کنگره جبهه ملی – میهنی

11

 5سال پس از سووتو

11

اخبار کوتاه

11
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اخبار شهرستانها
12

تا "خان" و امریکا هست بدبختی و بال هم هست

با گروگان گیری ،وارد کردن اسلحه و ناامنی در جادهها خوانین قشقایی به جنگ انقالب 12
آمدهاند
اجرای نمایشنامه "سنگر انقالب" در بلوکهای کارگری و کامندی شیراز

12

روستائیان مبارز "بدرهای" یاد شهید عبداله مرادی را گرامی داشتند

12

اوباشان گروه شیت  400هکتار زمین را غصب کردهاند

12

تالش موفق کارگران در کسب حقوق صنفی – رفاهی بر پایه مصالح انقالب

12

از میان اعالمیهها و نشریات شاخهها و هواداران سازمان
نان را گران نکنید مالیات بر سرمایهداران را افزایش دهید!

13

ضدانقالب به تروریسم متوسل شده است

13

اجرای بند ج و د اصالحات ارضی خواست دهقانان است

13

با تحکیم و تقویت شوراها در تداوم و تعمینق انقالب بکوشیم

13

سرکوب خوانین و کدخدایان توطئهگر بویراحمد خواست زحمتکشان است

13

ضدانقالب را افشاء کنیم ()10
همکاری نزدیک گروهک مائوئیستی شعله و گروهک آمریکائی رنجبران

13

امپریالیسم ژاپن متحد اصلی امریکا در قاره آسیا (قسمت آخر)

14

طبقه کارگر ایران توظئههای ضدانقالب و لیبرالها در واحدهای تولیدی را درهم میشکند

15

کارگران کورهپزخانههای کرمانشاه کسب حقوق واقعی خود را در خدمت گسترش انقالب 15
میدانند
با پایبندی به انقالب مردم نیروهای مسلح جمهوری ،متحد و یکپارچه تجاوز دشمن را درهم 16
میشکنند
جمهوری اسالمی برای حل مسئله مسکن تاکنون چه کاری انجام داده است؟

17

مردم خواهان رعایت قانون اساسی و تحقق آزادیهای فردی و اجتماعی هستند

18

امام خمینی :آقای بنیصدر گوینده خوبی است اما سرباز است که کار را انجام میدهد

18

در مراسم نماز جمعه در سراسر ایران ،اجرای قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفت19 .
حجتاالسالم خامنهای :دشمن در جامعهای که در آن نظم و قانون نیست هر کاری که
بخواهد میکند
وزیر کشور :دفتر هماهنگی مردم با رئیس جمهوری قانونی نیست

19

گوشههائی از جنایات به اصطالح «مجاهدین افغانی» در ایران و افغانستان

20

براساس رای صادره برای امیرانتظام دادگاه انقالب ،دولت موقت را به حبس ابد محکوم کرد

22

در هر رگ برگ خون یاران رفته است:

22

رفیق حمید عابدزاده
رفیق هابیل امیرخیز
به صالبت کوه ،به پاکی چشمهساران :رفیق فدائی علیرضا جرجانی توسط باندهای سیاه 23
به شهادت رسید .مسئولین مملکتی باید هرچه سریعتر در جهت تالشی باندهای سیاه
اقدام کنند
در سوگ «آنا» کیمیا آزادی

23

آقای رفسنجانی! نسبت تهمت و افتراء به فدائیان خلق به سود امپریالیسم امریکا است

24

گرامی باد خاطره شهدای راه استقالل و آزادی ،مبارزه مشترک و اتحاد عمل همۀ انقالبیون 24
98

رمز پیروزی انقالب است
بمباران پژوهشگاه اتمی عراق تالش رژیم صهیونیست اسرائیل برای کسب انحصار قدرت

25

اتمی در خاورمیانه
ابراز خرسندی صدای امریکا از تظاهرات "انقالبی" مجاهدین خلق!

26

مردم ،توطئه آمریکائی جبهه بهاصطالح ملی را درهم شکستند

27

مردم توطئه آمریکایی جبهه ملی را خنثی میکنند

27

کمکرسانی به هممیهنان زلزلهزده گلباف کرمان یک وظیفه میهنی است

28

در راه خلق فداکار و در برابر دشمنان مردم تسلیمناپذیر باشیم .گرامی باد خاطره رفقای 28
شهید خردادماه
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لینک به فایل
عنوان

صفحه

باز هم مجاهدین را به سوی انقالب فراخوانیم

2

دولت باید با تثبیت تشکلهای واقعی کارگری ،دست ضدانقالب را از کارخانهها کوتاه کند

4

اعدام سعید سلطانپور مبارز پرسابقه سالهای خفقان شاهنشاهی را محکوم میکنیم

4

نه "کمونیست" است و نه "اتحادیه" یک گروهک مائوئیست است

4

با انقالب یا علیه انقالب
آبستراکسیون لیبرالها!

5

اگر این افغانیها مجاهدند ،پس در تهران چه میکنند؟

5

ده نماینده مجلس اعرام کردند :بنیصدر محور راستگرایان امریکائی است

5

چرا دولت جمهوری اسالمی قانون تأمین اجتماعی قبل از انقالب را لغو نمیکند

6

تعطیل کارخانهها و اخراج کارگران انقالب را تضعیف میکند

7

با افشاء و طرد مدیران ضدانقالبی و لیبرال سنگر تولید را مستحکمتر سازیم
به خواستهای برحق کارگران شرکت ساختمانی دژگان باید سریعاً رسیدگی شود

7
7

کارگران و زحمتکشان در تظاهرات غیرقانونی شرکت نمیکنند

7

خبرهائی از روستاهای کشور
روستائیان حسینآباد گیالن خواهان اجرای بند "ج" و "د" اصالحات ارضی هستند

8

کشاورزان خسارتدیده خواهان وام بدون بهره از دولت میباشند

8

از اقدام انقالبی سپاه پاسداران جیرفت حمایت کنیم

8

جلوی فعالیت ضدانقالب در گل زرد را بگیرید

8

فصل برداشت غالت نزدیک است تدارک الزم را باید دید

8

با خرید محصوالت کشاورزی از طریق شرکتهای تعاونی دست سلفخرها و واسطههای 8
بزرگ را کوتاه کنید
ترکمن صحرا :ضدانقالب در منطقه سرکوب باید گردد

9

شهادت یک دهقان زحمتکش به دست عمال فئودالها

9

تقویم انقالبات جهانی :خلق عمان قاطعانه به مبارزۀ خود ادامه میدهد

10

سیاست خارجی چین :پیوند با امپریالیسم و خیانت به انقالب

11

از میان اعالمیهها و نشریات شاخهها و هواداران سازمان
گرامی باد خاطره پرشکوه فدائی شهید محمدرضا اکبری

12

تعطیل موقت مجتمع فوالد اهواز ضربه به انقالب است

12

از خواستهای برحق زحمتکشان بخش چگنی خرمآباد دفاع کنیم

12

چه کسانی مانع تعقیب و مجازات ضدانقالبیونی نظیر فتحهللاخان شادلو هستند؟

12

در برداشت محصول به روستائیان کمک کنیم

12

از میان نامهها :حرف های زحمتکشان :نامه یک قالیباف زحمتکش از شبستر :از خون 12
انگشتانمان گلهای قالی رنگ میگیرد
اخبار شهرستانها
13

تخریب کومههای صیادی افزودن بر نارضایتیهاست
100

دادگاه انقالب اسالمی اراک از چه کسانی دفاع میکند؟!

13

خواستهای کارگران و زحمتکشان شادشهر و باغ فیض (جاده ساوه)

13

کمبود سوخت مشکل روستائیان زنجان

13

اخبار کوتاه

13

پاسخ سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) به آقای نبوی در مورد مسئله ایران ناسیونال و 14
قرارداد تالبوت
اخبار جهانی
حزب کمونیست چکسلواکی :درباره اوضاع لهستان

16

تشکیل نخستین کنگره جبهه ملی – میهنی افغانستان

16

محمد نبی بجرم اختالس برکنار شد

16

مداکرات هیگ با رهبران چین

16

اطالعیه شاخه کردستان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) درباره :خوادث اخیر کشور و 17
جنگافروزیهای باند قاسملو
17

ضدانقالب را افشاء کنیم ()11
معتضدها (از خوانین بندر عباس) علیه انقالب توطئه میکنند

در جشن همبستگی بینالمللی به مناسبت سومین سال انقالب ایران کارگران فرانسه از 18
مبارزات مردم ایران علیه امپریالیسم پشتیبانی کردند
کمک داروئی هواداران سازمان در میالن و رم برای جنگزدگان ایران

18

هواداران سازمان در مصاحبه با رادیوی کارگران فرانسه توطئههای امپریالیسم علیه انقالب 19
ایران را افشاء کردند
ضدانقالب در کویت "هار" شده است

19

از تحریف تاریخ و برخورد خصمانه با مصدق تنها لیبرالها سود میبرند

20

جلسات ضبط شده بحث آزاد را پخش کنید

20

حجتاالسالم خوئینیها :در طول ریاست جمهوری بنیصدر به تدریج شعار مرگ بر امریکا 21
فراموش شده بود
رفیق فدائی بهزاد شیوا در راه تحقق آرمان زحمتکشان و به هنگام تصرف ارتفاعات

22

فوجسلطان شهید شد
یاد دکتر علی شریعتی گرامی باد

22

تهاجم قشریون به دفتر جنبش مسلمانان مبارز را محکوم میکنیم

22

احمدزاده (وزیر مشاور و سرپرست صنایع فوالد) از گسترش روابط اقتصادی ایران با انحصارات 23
امپریالیسم آلمان دفاع میکند
 8تیر روز شهدای سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) گرامی باد
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لینک به فایل
عنوان

صفحه

پیامد حوادث اخیر و عاجلترین وظایف دولت

1

تالش مذبوحانه امپریالیسم امریکا را برای گسترش تروریسم درهم خواهیم شکست

3

به مناسبت معرفی وزیر خارجه جدید :آقای موسوی! کدام سیاست خارجی را با مصالح 4
انقالب و استقالل ایران سازگار میدانید؟
نگاهی به زندگی و اقتصاد عشایری :میلیون ها تن از عشایر محروم و زحمتکش در انتظار 5
اقدامات انقالبی دولت
طرح «استادشاگردی» وزارت کار ،گامی است به عقب در تفسیر قانون کارآموزی گذشته

6

تدوین و اجرای قانون تأمین اجتماعی (مطابق اصل  29قانون اساسی) خواست همه 6
کارگران و زحمتکشان است
دولت باید با پاسخ به حوائج اصولی کارگران مجال اخالل را از مدیران لیبرال بگیرد

7

به مشکالت صنفی کارگران روغنکشی و آرد ترکمن صحرا رسیدگی کنید

7

خبرهائی از روستاهای کشور
آب آشامیدنی ،راه و حمام بهداشتی در اختیار قرار دادن کود و سموم دفع آفات نباتی8 ،
الیروبی کانالهای آبیاری مزارع ،ایجاد سدهای حفاظتی و آببندها ،کوتاه کردن دست
واسطهها با خرید مستقیم محصوالت کشاورزان خواست روستائیان
دستان پینهبستهات ای پیر سختکوش باالترین سند مالکیت توست

8

خروش دریای خلق مرگ بر امریکا

9

اطالعیۀ کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) دربارۀ فاجعه انفجار دفتر مرکزی 9
حزب جمهوری اسالمی :فدائیان خلق (اکثریت) استوارتر از همیشه تحت رهبری امام
خمینی علیه امریکای جنایتکار قاطعانه میرزمند ،این مشت محکم ماست بر دهان مزدوران
امپریالیسم
اقلیت :در سالگشت انشعاب

10

قرارداد تالبوت مغایر اهداف انقالب است و نباید تصویب شود

12

اخبار شهرستانها
رئیس کمیته میاندوآب به جنگ برادرکشی میان ترک و کرد دامن میزند

16

قالیبافان همدان :باید از دست سرمایهداران خالص شویم

16

کمک به زلزلهزدگان

16

تهیه شربت "مرگ بر آمریکا" در گچساران

16

اخبار کوتاه

16

اخبار کردستان

17

مهاباد-درگیری دارلک

17

نگرانی مردم از ادامه درگیریها

17

حذف کاندیداهای سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در انتخابات میاندورهای مجلس

18

شورای اسالمی در تبریز اقدامی علیه قانون اساسی است
تصحیح یک خبر درباره آزادی یکی از هواداران سازمان به نام محمد رحمانی در شماره 18 110
102

کار
آرمان رفیقان شهید ما پیروز است

19

پیام فدائیان خلق (اکثریت) از جبهه رقابیه بمناسبت هشتم تیر

19

حضور محترم بنیانگزار جمهوری اسالمی ایران ،امام خمینی

20

حضور محترم آیتهللا منتظری

20

سوءقصد به حجتاالسالم سیدعلی خامنهای جزئی از توطئه امپریالیسم امریکا

20

پیام تسلیت لئونید برژنف به امام خمینی

20
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لینک به فایل
عنوان

صفحه

در انتخابات ریاست جمهوری فعاالنه شرکت کنیم

2

اقدامات خشونتآمیز و اعدامها مغایر مصالح انقالب است

4

گرامی باد خاطره رفیق رباب آلعبدهللا

5

رفیق شهید ،منصور حیدری :برای اینکه باز هم فریاد مرگ بر امریکا در هر گوشۀ میهنم 5
طنینافکن باشد به جبهه میروم
یاد شهدای  10تیر قائمشهر را گرامی بداریم

6

به خواست منطقی کارگران تخلیه و بارگیری بندر عباس رسیدگی کنید

6

ابتکار انقالبی کارگران مجتمع شیمیائی پرسپولیس اصفهان در راهاندازی کارخانه

6

دولت باید با برخورد مسئوالنه به تشنج در پاالیشگاه شیراز و اصفهان پایان دهد

7

تدوین و اجرای قانون تأمین اجتماعی (مطابق اصل  29قانون اساسی) خواست همه 7
کارگران و زحمتکشان است
خبرهائی از روستاهای کشور
با اجرای بند ج و د دست بزرگمالکان از زندگی روستائیان زحمتکش کوتاه باید گردد

8

با خرید عادالنه محصول خرمای نخلداران مناطق جنگی در رفع مشکالت آنها بکوشیم

8

به وضع چایکاران فومن رسیدگی باید شود

8

با مرمت سد جونقان جلوی کاهش کشت برنج را بگیرید

8

با تمام قوا در برداشت محصول به روستائیان کمک کنیم

8

ارگانهای انقالب در خدمت زحمتکشان

8

میلیونها دهقان زحمتکش بی صبرانه منتظر اجرای بند "ج" و "د" هستند

9

اخبار جهانی
اختتام موفقیتآمیز اجالس شورای همیاری اقتصادی

10

کاهش ساعات کار معدنچیان شوروی

10

پنجمین سالگرد اعالم جمهوری سوسیالیستی ویتنام

10

انتخابات لهستان و مبارزه برای کسب قدرت

10

عبدالسالم جلود :از صلح تحت رهبری اتحاد شوروی دفاع کنیم

10

اخبار کوتاه

10

نامه کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی به کمیته مرکزی حزب متحده کارگری 11
لهستان
نظر شورای نگهبان درباره الیحه مسکن مغایر مصالح مردم و انقالب است

12

امپریالیسم خبری به تشنجات داخلی دامن میزند

13

از میان اعالمیهها و نشریات شاخهها و هواداران سازمان
بمبگذاری ضدانقالب نشانه ضعف و زبونی دشمنان انقالب است

14

چه کسانی قلب انقالب را نشانه میگیرند؟

14

با برخورد مسئوالنه به تشنجات درون پاالیشگاه پایان دهید

14

تیرباران قربانیان نظام سرمایهداری راه اساسی مبارزه با فساد و فحشاء نیست

14

104

اخبار شهرستانها
با مقاومت مردم توطئه به تعطیل کشاندن بازار رشت درهم شکست

14

فعالیت شوراهای همیاری

14

در مزارع چای رفقای ما "کار" را با آگاهی گره زدند

14

 140کشتی در بندر عباس در انتظار تخلیهاند

14

از میان نامهها ،حرفهای زحمتکشان :می خواهم از رنج کردستان سخن بگویم که رنج 15
سوختن در کنار کورهها در مقابلش ناچیز است
ضدانقالب را افشاء کنیم ()12
هشدار :خوانین خائن و ضدانقالبیون در صدد گشودن جبهه جنگ تازهای در فارس هستند

15

همکاری خوانین بهمنی با شیوخ مرتجع عرب ساواکیها و کودتاگران

15

صلح رمضان نیرنگ تازه صدام برای فریب مردم

16

ناامنی ،سرقت و ترور در جادهها توطئه جدید خوانین قشقائی

16

«مجاهد افغانی» :من از جنگ با دولت افغانستان پشیمانم ،اگر بگذارند به مملکت خودم 17
برمیگردم!
اظهارات نماینده سیمای جمهوری اسالمی ایران درباره بحث آزاد ایدئولوژیک نادرست و 19
مغرضانه است
نماینده کلیبر را به مجلس بازگرانید!

20

توضیح درباره :خبر جعلی صدای امپریالیسم آمریکا

20

سنگرهای مقاومت علیه تجاوزگران از خون رفیقان ما اللهگون است ،فدائیان خلق ،رفقای 20
شهید سنگرهای پیکار با تجاوزگران
20

علیه "یک نظم طاغوتی"
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لینک به فایل
عنوان

صفحه

در انتخابات میاندورهای مجلس فعاالنه شرکت کنیم

1

به مناسبت سالروز درهم شکستن کودتای نوژه ،کارنامه «ناپلئون بنیصدر» تهی کردن 1
ارتش از شور و اهداف انقالب
اعدام دو سرمایه دار بزرگ که به دستور امریکا علیه جمهوری اسالمی توطئه میکردند 1
کوخنشینان را شادمان و امپریالیسم امریکا را عزادار کرد
اطالعیه کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) چرا در انتخابات ریاست جمهوری 3
به آقای رجائی رأی میدهیم
اعالم جرم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) درباره اعدام غیرقانونی رفیق یعقوب یزدانی

4

نفتگران خواهان لغو ماده  14الیحه شوراها و تثبیت حقوق شورائی خویش هستند

5

اخالل مدیران لیبرال سازمان گسترش در راهاندازی کارخانه ماشینسازی پارس اراک

6

کارگران کارخانه چای فومن برای بهبود شرایط کار مبارزه میکنند

6

انبار کردن روغن نباتی در کارخانه روغننباتی شیراز اقدامی است ضدانقالبی

6

خجسته باد یاد شهدای اعتصاب خونین  23تیر

7

تحریم ارسال مواد اولیه کارخانه بوش توسط امپریالیسم آلمان غربی

7

خبرهائی از روستاهای کشور
در گردهمائی شوراهای روستائی تربت جام دهقانان خواستار اجرای بند ج و د شدند

8

زحمتکشان روستاهای طوالش خواهان تقسیم عادالنه زمین شدند

8

ترکمن صحرا :شوراها برداشت موفقیتآمیز گندم را ادامه میدهند

8

با انقالب یا علیه انقالب
نهضت آزادی از پاسخ به سئواالت مردم طفره میرود

9

چشمها را باز کنید

9

تا سیهروی شود هرکه در او غش باشد

9

اخبار جهانی
پیروزیهای انقالبیون السالوادور امپریالیسم را به وحشت انداخته است

11

اعالمیه مشترک مسلمانان شوروی و افعانستان

11

موج تظاهرات مردم انگلیس پایههای نظام سرمایهداری را مورد حمله قرار داده است

11

اخبار کوتاه

11

چند پرسش و پاسخ درباره انتخابات در اتحاد جماهیر شوروی

11

سالروز قیام ملی  30تیر گرامی باد ،با اتحاد و حضور یکپارچه مردم در صحنه میتوان هر

12

توطئه امپریالیستی را درهم شکست!
از میان اعالمیهها و نشریات شاخهها و هواداران سازمان
ترور شخصیتها محکوم است

13

ایجاد کشمکش و درگیری به زیان انقالب است

13

تفرقه ،جدائی و جنگ خانگی خواست امپریالیسم است

13

تنها با حل مسالمتآمیز مسئله کردستان میتوان توطئههای باند جنایتکار قاسملو را خنثی 13
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نمود
ضدانقالب را افشاء کنیم ()13
13

سران خائن بسیج عشایری را دستگیر کنید

از میان نامهها ،حرفهای زحمتکشان :نامه یکی از زحمتکشان محله مسعودیه به روزنامه 13
"کار"
درباره قانون فعالیت احزاب...

14

محاکمه و مجازات عظیم معبودی عامل قتلعامهای قارنا ،ایندرقاش ،قلهتان آغازی تازه برای

16

پاسخ صلحجویانه به حقوق خلق کرد
تسخیر ظفرمند نوسود بر همه رزمندگان جبهه و پشت جبهه مبارک باد

17

اخبار شهرستانها
زمینها و باغات فئودال بانفوذ "باغملک" ایذه را مصادره کنید

18

وزیر کشاورزی :سرسپردگان امپریالیسم عامالن آتش زدن خرمنها هستند

18

حمله عوامل مشکوک به اجتماع بزرگداشت شهدای انفجار بمب

18

مردم ماهشهر از اقدامات انقالبی سپاه پاسداران حمایت میکنند

18

عاملین درگیریهای ماه گذشته شهر صنعتی البرز عناصر تحریک شده بود

18

افزایش بمبگذاری نمونهای از تالش جنایتکارانه امپریالیسم برای ایجاد ناآرامی در میهن

19

ماست
استقبال از اطالعیه ستاد مرکزی کمیتههای انقالب پایبندی به مصالح انقالب است
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فهرست مطالب کار (اکثریت) شماره  31 ،119تیر 1360

لینک به فایل
عنوان

صفحه

حذف کاندیداهای ما در انتخابات تهران تمکین به کدام سیاستهاست؟

1

اعتراض به حذف کاندیداهای سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و حزب توده ایران در 3
انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسالمی
اطالعیه کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) :در انتخابات میاندورهای مجلس 3
شورای اسالمی فعاالنه شرکت کنیم
یادداشتهای فدائیان خلق در جبهههای جنگ :مردم به شهر باز خواهند گشت و باز میلیونها 4
ستاره درخشان ،آبادان قهرمان را آذین خواهند بست
سالم و درود به همه رفقا ،بخصوص رفقائی که در جبهههای جنگ بر علیه تجاوزگران پیکار 4
میکنند
شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و حمایت از آقای رجائی حمایت از خط امام در برابر خط 5
سازش با امپریالیسم آمریکا است
صدها هزار کارگر ساختمانی خواهان لغو  18آئین نامه شوراها و تثبیت قانونی شورائی 6
خویشند
کارگران سنگبری :قانون کار و تأمین اجتماعی باید شامل حال ما نیز که در سختترین 7
شرایط کار میکنیم بشود
تدوین و اجرای یک طرح مترقی مشاغل خواست عاجل کارخانجات صنعتی قزوین است

7

خبرهائی از روستاهای کشور
مازندران :ساری ،روستائیان زینت علیا :ما متحداً از شورای خود و کشت شورائی دفاع 8
میکنیم
8

کشت شورائی را گسترش دهیم

بند ج و د را اجرا کنید 80 :خانوار از اهالی روستای قائمده از توابع قائم شهر مازندران ضمن 8
ارسال طوماری به هیئت هفت نفره واگذاری زمین خواستار اجرای سریع بند "ج" و "د" قانون
اصالحات ارضی گردیدند
دولت باید با ملی کردن کارخانه خانهسازی تبریز از تعطیل شدن آن جلوگیری کند

9

ضرورت رسیدگی به مشکالت دهقانان در رابطه با فروش محصوالت به دولت

9

اخبار شهرستانها
آقای استاندار :مردم اراک شهردار ضدانقالبی نمیخواهند

10

اقدام انقالبی در مبارزه با سرمایهداران چپاولگر

10

خبرهای کوتاه

10

جمعآوری کمک برای زلزلهزدگان و رزمندگان جبههها

10

از میان اعالمیهها و نشریات شاخهها و هواداران سازمان
به تعطیل کشانیدن کارخانهها خواست ضدانقالب است

10

لهستان :نوسازی ،تحکیم و تثبیت ساختمان سوسیالیسم تنها راه حل واقعی بحران است

11

دستاوردهای انقالب و سوسیالیسم :بمناسبت سالگرد انقالب نیکاراگوئه :انقالب نیکاراگوئه 14
و دستاوردهای آن
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اخبار جهانی
تشکیل نهمین کنگره فوقالعادۀ حزب متحده کارگری لهستان

15

اخباری از ترکیه

15

تأسیس جبهه ملی میهنی در افغانستان

15

اخبار کوتاه

15

برای شکست امپریالیسم امریکا سیاست خارجی منطبق با مصالح انقالب حیاتی است

16

مسعود رجوی در واشنگتن پست!

16

نامه یک معلم "پاکسازی" شده به "کار" :چرا ما را از پیکار با امپریالیسم و سلطه فرهنگی 17
آن محروم کردهاید؟
بفرمان حکام شرع بهشهر ،تبریز ،سنندج فدائیان خلق (اکثریت) یعقوب یزدانی ،شفیع 18
رمضانی ،خسرو مائی ،علیاکبر حیدریان ،محمود فضلی به جوخه اعدام سپرده شدند
بر اثر ترکش خمپاره های رژیم صدام فدائیان خلق (اکثریت) مرتضی غضنفری و محمدعلی 19
بحرینی در پیکار با تجاوزگران قهرمانانه به شهادت رسیدند
تجاوز جنایتکارانه صهیونیسم در لبنان گوشهای از توطئههای امپریالیسم آمریکا علیه 20
خلقهای منطقه است
چه کسی مسئول اقدامات «پرتو ماه» در کردستان است؟

21

مصاحبه رفیق مهدی فتاپور و رقیه دانشگری کاندیدای سازمان برای انتخابات میاندورهای

22

مجلس (قسمت اول) در برابر خط سازش همچنان از خط امام بدون کوچکترین تزلزل دفاع
خواهیم کرد ،پیکر انقالب از دست انحصارطلبان و تنگنظران زخمها دیده و خواهد دید
24

هوشیارتر از همیشه در انتخابات شرکت کنیم!

در راه خلق فداکار و در برابر دشمنان مردم تسلیم ناپذیر باشیم .گرامی باد خاطره رفقای 24
شهید تیر ماه
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فهرست مطالب کار (اکثریت) شماره  7 ،120مرداد 1360

لینک به فایل
عنوان

صفحه

ردیابی تاکتیک امپریالیسم تجارب برخورد با "دولت میانهرو"

1

هرچه مراسم قدس عظیم تر باشد مشتی که بر پوزه امپریالیسم و صهیونیسم فرود میآید 1
قویتر است
روز جمعه  2مرداد هر رای یک شعار "مرگ بر امریکا" بود

5

"طرح بیمه بیکاری کارگران "طرحی است مثبت اما ناقص

6

ترکمن صحرا :با ایجاد هماهنگی ،رفق نواقص و اصالح اشتباهات «ارگانهای انقالب را هرچه 7
بیشتر به خدمت زحمتکشان درآورید»
با اجرای بند (ج) و (د) توطئههای زمینداران بزرگ را خنثی سازید!

7

اقدام جهاد سازندگی گامی در خدمت انقالب

7

تاخیر در اجرای بند ج و د طرح اصالحات ارضی به نفع دشمنان انقالب است

7

از میان اعالمیهها و نشریات شاخهها و هواداران سازمان
معلمان و دانشآموزان در تعطیالت تابستان نیز باید به خلق و انقالب یاری رسانند

8

سوءقصد به جان امام جمعه بهشهر توطئه ضدانقالب است

8

از اقدامات انقالبی پرسنل ژاندرمری منوجان حمایت کنیم

8

خروش خلق ،در فریاد «مرگ بر امریکا» پرتوانتر باد

8

شناسائی و دستگیری عوامل باند بختیار – پالیزبان

8

همیاری هواداران به زلزلهزدگان گلباف

8

اخبار شهرستانها
فعالیت براندازی اشرار و ضدانقالبیون باال گرفته است

9

مردم از اقدامات پاسداران علیه خوانین و فئودالها حمایت میکنند

9

دو بالن حامل بمب و وسایل عکسبرداری کشف شد

9

خبرهای کوتاه

9

ضدانقالب را افشاء کنیم ()14

9

سالحهای جدید در دست خوانین قشقائی
9

از میان نامهها ،حرفهای زحمتکشان:
مدیر لیبرال شرکت مرا به خاطر دفاع از انقالب اخراج کرد
درباره بودجه  :60سیاست مالیاتی دولت باید در جهت منافع زحمتکشان سمت یابد

10

اعالمیه مشترک احزاب کمونیست و کارگری کشورهای عرب مصوبه آوریل – مه 1981

11

توضیح و تصحیح

14

سیاست خارجی ترقیخواهانه جمهوری اسالمی را تحکیم و امپریالیسم امریکا را تضعیف

15

میکند
مصاحبه رفیق مهدی فتاپور و رقیه دانشگری کاندیدای سازمان برای انتخابات میاندورهای

16

مجلس (قسمت آخر) در برابر خط سازش همچنان از خط امام بدون کوچکترین تزلزل دفاع
خواهیم کرد ،پیکر انقالب از دست انحصارطلبان و تنگنظران زخمها دیده و خواهد دید
حذف نامزدهای سازمان ما و حزب توده ایران نقض اصل تعیین سرنوشت مردم بدست خود
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20

است
اخبار جهانی
دعوت روحانیون مسلمانان شوروی از مسلمانان سراسر جهان

21

مطبوعات امپریالیستی وقیحانه به ارتباط آمریکا با ضدانقالبیون افغانستان اعتراف میکنند

21

سیاست تجاوزکارانه امریکا در السالوادر محکوم است

21

اخبار کوتاه

21

کارگران سازمان گوشت تهران خواهان تامین حقوق از کارافتادگی و بازنشستگیاند

22

حاکم شرع سنندج بدون آنکه به متهمان اجازه دفاع بدهد رفقا خسرو مائی و شفیع 23
رمضانی را به جوخه اعدام سپرد
رفیق شهید فدائی خلق علیاکبر حیدریان که بحکم دادگاه انقالب بهشهر تیرباران شد

23

پیروزی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی در کرخهکور شکست دیگری برای جبهه براندازی 24
به سرکردگی امریکای جنایتکار
به مناسبت دومین سال برگزاری نماز جمعه در دانشگاه تهران ،نماز جمعه منادی مبارزه 24
علیه امپریالیسم ،صهیونیسم و لیبرالیسم
چرا دولت در مقابل وقوع زلزله در اشنویه و روستاهای گودنشین اطراف آن سکوت اختیار 24
کرده است
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فهرست مطالب کار (اکثریت) شماره  14 ،121مرداد 1360

لینک به فایل
صفحه

عنوان

روز قدس ،روز همبستگی با خلق فلسطین با شکوه هرچه تمامتر برگزار شد ،تا کی باید 2
قدس شما زیر چکمه تفالههای آمریکا و اسرائیل غاصب پایکوب شود؟
رفیق اکثریتی توسط دادگاه انقالب تبریز اعدام نشده است

2

خاطره شهدای هفتم تیرماه گرامی باد ،انقالب "تروریسم" را درهم میشکند

3

آقای رئیس جمهور! آقای نخست وزیر! خط سازش به زیر کشیده شد اینک خط امام باید به 4
نیازهای مردم پاسخ دهد
تلگرام دانشجویان هوادار سازمان در انگلستان به حضور امام خمینی

5

طبقه کارگر ایران خواهان تثبیت قانونی شوراها (مطابق اصول  26و  104قانون اساسی) 6
است
خبرهائی از روستاهای کشور
با سمپاشی به موقع مزارع برنج را از خطر نابودی نجات دهیم

8

توقف بند "ج" و "د" حوادث ناگواری را برای روستائیان به ارمغان آورده است

8

محمدکاظم موسوی بجنوردی :مصالح انقالب در اجرای بند "ج" است

8

ایجاد مراکز خدمات ،گامی مثبت در جهت تحقق خواستهای زحمتکشان روستائی و 9
عشایر
وقتی مردم ایستادهاند خیانتکاران میگریزند
فرار بنیصدر تجلی اراده خلقهای ستمدیده ایران

10

وصیتنامه سعادتی افشاگر کسانی که از خلق میگریزند!

10

فرار رجوی دریوزگی نفرتانگیز از امپریالیسم جهانی

11

با تقویت تعاونیها به مشکالت جوشکاران شهرکرد رسیدگی کنید

13

تدوین و اجرای قانون تأمین اجتماعی (مطابق اصل  29قانون اساسی) خواست همه 13
کارگران و زحمتکشان است
کارگران قندریز شیراز :ما سندیکائی میخواهیم که همه کارگران را یکپارچه کند

13

از میان اعالمیهها و نشریات شاخهها و هواداران سازمان
حذف غیرمسئوالنه کاندیدای سازمان در انتخابات میاندورهای عملی است علیه قانون 14
اساسی
از اقدامات شوراها برای حل مشکل بیآبی حمایت کنیم

14

از میان نامهها ،حرفهای زحمتکشان:

14

دهقانان روستای "دولهمالل" (از توابع بخش ماسال) خواهان اجرای بند "ج" و "د" اصالحات
ارضی شدند
تصحیح

14

نامه خانوادههای زندانیان فدائیان خلق (اکثریت) به دادستان کل کشور

15

اخبار شهرستانها
عوامل فئودال فراری روستائیان را به گلوله بستند

16

به وضع شورای سرپرستی جهاد سازندگی میاندوآب رسیدگی کنید

16

112

خوانین و ضد انقالبیون در سمیرم دست به خرابکاری و کشتار میزنند

16

اخبار کردستان

16

اخبار جهانی

17

موج سرکوب و اختناق در پاکستان
20

با تمام توان به یاری آسیبدیدگان زلزله بشتابیم

ترور وحشیانه  9تن از جوانان بسیج لفمجان ،نشاندهنده حد اعالی ورشکستگی سیاست 20
رهبران خیانتکاری است که مدعی مقاومت بوده ولی در حقیقت فراری هستند
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فهرست مطالب کار (اکثریت) شماره  21 ،122مرداد 1360

لینک به فایل
عنوان

صفحه

ردیابی تاکتیک امپریالیسم ،امپریالیسم و ارتجاعیترین نیروها به تروریسم روی میآورند

1

وظیفه دولت جدید :پاسخگوئی به نیازهای اساسی کوخنشینان

4

حکومت جمهوری اسالمی در قبال هواداران گروههای منحرف باید سیاست ارشادی در 5
پیش گیرد ،خشونت و اعدام بیرویه به انقالب آسیب میرساند
با نظارت تعاونیهای مسکن خانه سازی برای کارگران کارخانجات شهر صنعتی البرز قزوین را 6
گسترش دهید
کارگران راه آهن خواهان تصفیه کامل عناصر ضدانقالبی و لیبرال هستند

6

اصول  104و  26قانون اساسی (حقوق شورائی و سندیکائی کارگران) ،باید در قانون کار 6
جدید تثبیت شود
در سمینارهای شوراهای اسالمی روستاهای خراسان روستائیان خواهان اجرای بند "ج" و 7
"د" قانون اصالحات ارضی شدند
نمایندگان مجلس باید به خواست میلیونها روستائی زحمتکش پاسخ گویند

7

برای اجرا نکردن بند «ج» و «د» دیگر عذری نیست

8

محمدکاظم موسوی بجنوردی :مصالح انقالب در اجرای بند "ج" است

8

ایجاد مراکز خدمات ،گامی مثبت در جهت تحقق خواستهای زحمتکشان روستائی و 9
عشایر
از میان اعالمیهها و نشریات شاخهها و هواداران سازمان
ترور و آدمکشی شیوۀ مأیوسانه آمریکا ،با اتحاد مردم محکوم به شکست است

10

پیوند میان مردم ایران و افغانستان برای مبارزه مشترک علیه امپریالیزم ،سیاستی منطبق بر 10
مصالح انقالب است
پیشرفت انقالب در گرو مبارزه پیگیر علیه امپریالیسم جهانی به سرکردگی امپریالیسم 10
امریکا و تأمین اساسیترین خواستههای مردم است
ضدانقالب را افشاء کنیم 15 -
بسیج عشایری را از ضدانقالبیون پاک کنید

10

رهبران و فعالین اصلی بسیج عشایری غرب کشور

10

گروهک آمریکائی رنجبران

10

افراد باند ضدانقالبی پالیزبان بختیار در بسیج عشایری

11

اخبار شهرستانها
راهزنی در جادهها تاکتیک جدید خوانین و اشرار مسلح برای ایجاد ناامنی است

11

سه گزارش از راهزنی در جادهها

11

خواستهای زحمتکشان منطقه "آهوران" بلوچستان

11

اخبار کوتاه

11

اخبار جهانی
اعتصاب کارکنان کنترل ترافیک هوائی امریکا

12

انعقاد موافقتنامه همکاری اقتصادی میان ویتنام و شوروی

12

114

جنگ میکربی امریکا علیه کوبا

12

ضدانقالبیون افغانی در ایران هم توطئه میکنند

12

تجاوزات نژادپرستان آفریقای جنوبی در آنگوال

12

اخبار کوتاه

12

متجاوز خواهان جنگ اسشت ،ما در راه صلح عادالنه پیکار میکنیم

13

به مناسبت  14مرداد ،سالروز انقالب مشروطیت :برای شکستناپذیر ساختن انقالب ،باید 14
قدرت اقتصادی طبقات ارتجاعی را درهم شکست
تأخیر در بازگشائی دانشگاهها تأخیر در بازسازی کشور است

16

طرح اراضی شهری از مقابله با زمینخواری شهری میگریزد

16

در سوگ درگذشت رفیق عباس قطاری

17

رفیق محمدحسن اخوان بیطرف در حین انجام وظایف سازمانی به شهادت رسید

17

خاطره رفیق فرزام امیرصالحی را گرامی داریم

17

اخبار کردستان
اطالعیه کومهله :اوج درماندگی و دنائت تروریسم

18

نودشه

18

سنندج

18

اطالعیه کومهله خطاب به خائنین اکثریتی و تودهای در کردستان

18

توسط خبرنگار و محقق معروف آمریکائی از توطئه مشترک آمریکا ،مصر ،عربستان و پاکستان 19
پرده برداشته شد
هشدار! "بقائی مسلکان" در صدد انحراف انقالب از مسیر ضد امپریالیستی و مردمی آنند

21

شهادت یک پرسنل قهرمان سرهنگ شهرامفر

24

رفقای زندانی ما را در مریوان آزاد کنید

24
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فهرست مطالب کار (اکثریت) شماره  28 ،123مرداد 1360

لینک به فایل
عنوان

صفحه

ردیابی تاکتیک امپریالیسم ،چگونه انقالب تروریسم را درهم میشکند

1

از توجه نمایندگان مجلس در پاسخگویی به مسایل اساسی زحمتکشان حمایت کنیم

5

با تأمین سهم مورد نیاز دهقانان خطر نابودی محصوالت را از بین ببرید!

5

مصونیت نمایندگان و مؤسسین شوراها از اخراج گام مثبتی در جهت قانونی کردن شوراها

6

روستائیان در انتظار اقدامات عمرانی و بهسازی روستاها

7

ترکیب کابینه تجلی شکست خط سازش و پیروزی مهم نیروهای خط امام

8

اخبار جهانی
تجاوز افریقای جنوبی به خاک آنگوال

9

باندهای ضدانقالبی افغانستان برای کشتار مردم متحد میشوند

9

استقرار نیروهای واکنش سریع امریکا در "دیهگوگارسیا"

9

شمار پزشکان اتحاد شوروی از یک میلیون تن تجاوز کرد

9

اخبار کوتاه

9

بیانیه مشترک به مناسبت حوادث هفته گذشته در "سیته"

9

تولید بمب نوترونی ،جنایت تازه امپریالیسم امریکا

10

امپریالیسم و متحدان آن نمیخواهند قانون اساسی اجرا شود

11

سیا ،رهبر عملیات سرقت ناوچه ایران

12

اعتصاب کارکنان ترافیک هوایی آمریکا ضعف و زبونی طبقه حاکم آمریکا را عریانتر ساخت

1

«همواره در خدمت کارگران» به مناسبت سی و پنچمین سالگرد تأسیس فدراسیون 13
سندیکائی جهانی ،از انریکو پاستورینو دبیرکل سندیکایی جهانی
اخبار شهرستانها
گروهی از هممیهنان روستایی که به عراق رفته بودند به خانه و کاشانه خویش بازگشتند

14

با اجرای بند "ج" و ایجاد مراکز تولید و کشاورزی از مهاجرت زحمتکشان چهارمحال و بختیاری 14
جلوگیری کنید
مزدوران مسلح خوانین ،امنیت جادهها را به خطر انداختهاند

14

برای رفاه کشاورزان و قطع دست واسطهها دولت باید مستقیما محصول را از کشاورزان 14
خریداری نماید
عوامل خوانین در بعضی از شرکتهای تعاونی ارزاق عمومی را احتکار یا در اختیار خوانین 14
قرار میدهند
کرمانشاهان

14

اخبار کوتاه

15

ضدانقالب را افشاء کنیم – 16
رد پای ضد انقالبیون در انفجار میدان آزادی

15

عوامل خوانین از پادگان ابوذر اسلحه سرقت کردند

15

مسامحه و تعلل مدیریت لیبرال کارخانه روغنکشی ورامین مسبب اصلی آتشسوزی

15

کارخانه است
116

خبرهائی از روستاهای کشور
به خواست برحق اهالی «هفشجان» شهرکرد رسیدگی کنید

16

دولت باید خود مستقیما محصول را از کشاورزان خریداری کند

16

ترکمن صحرا :گزارشی از برداشت محصول در روستاهای غرب گنبد

16

با تقویت تعاونیهای محالت به مقابله گرانی بشتابیم

17

انحالل شرکتهای وابسته به دولت مخالف قانون اساسی و مغایر مصالح انقالب است

17

سرنوشت قرارداد "تالبوت" همچنان بر مردم پوشیده مانده است

17

طرح «تمرکز صنایع سیمان» به سود انقالب است

17

از  28مرداد بیاموزیم :تحریف حقایق  28مرداد ،حلقهای از جنگ روانی امپریالیسم علیه 18
انقالب ایران و به منظور دامن زدن به تفرقه در صفوف مردم .از این دام پرهیز کنید!
استقبال از رهنمود سازمان درباره تحویل سالح و وسایل نظامی به سپاه پاسداران

20

در راه خلق فداکار و در برابر دشمنان مردم تسلیمناپذیر باشیم ،گرامی باد خاطره رفقای 20
شهید مردادماه
فدائیان خلق ،رفقای شهید سنگرهای پیکار با تجاوزگران
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فهرست مطالب کار (اکثریت) شماره  3 ،124شهریور 1360

لینک به فایل
عنوان

صفحه

سه انتقاد از الیحۀ بازسازی

2

جرج بال" :از رجوی بیشتر حمایت کنیم او دوست ماست" اینست حاصل دردناک خیانت 3
رهبری مجاهدین
جبه ه اسالمی ضدامپریالیستی ضدصهیونیستی گام مثبتی است مشروط بر اینکه...

4

پاداش افزایش تولید ،کارآئی شعار افزایش تولید را افزونتر میکند

6

پاسخ به مطالبات کارگران کارخانه بریک و بازگشائی آن یک وظیفه انقالبی است

7

تدوین و اجرای قانون مترقی تامین اجتماعی خواست همه کارگران است

7

ابتکار کارگران آتشنشانی پاالیشگاه شیراز

7

ایجاد و گسترش همه جانبه تعاونیها گامی اساسی برای تحقق منافع دهقانان و توسعه 8
کشاورزی کشور
خبرهائی از روستاهای کشور
با رسیدگی به وضعیت دامداران عشایری جلوی فاجعه را بگیرید

9

با اجرای بند ج و د دهقانان را از بند فئودالها رها کنید

9

اخبار جهانی
گسترش مبارزه در السالوادور

10

نتایج دیدار لئونید برژنف با رهبران کشورهای سوسیالیستی

10

 15سال پیکار دالورانه مردم نامیبیا

10

ثابت بودن قیمت مایحتاج عمومی در شوروی

10

اخبار کوتاه

10

اعالمیه اتحادیه زنان عراق :همپیمانی رژیم فاشیستی عراق با ارتجاع عرب و هماهنگی با 11
امپریالیسم امریکا
پیام اتحادیه زنان عراقی به زنان آواره و مهاجر عراقی

11

تجاوز به قلمرو لیبی نشانه تصمیم امریکا به دخالت مستقیم نظامی در منطقه است

12

اخبار شهرستانها
آیت اله صدوقی امام جمعه یزد :کسانی که بر روی مردم سالح نکشیدهاند کیفر آنها اعدام 13
نیست
تسکیل "شورای ده" روستای کردنشین و کارشکنیهای عوامل قاسملو

13

"معبودی" جنایتکار را محاکمه کنید

13

پاکسازی عوامل مشکوک و ضدانقالبی شورای فرماندهی ارومیه

13

برخورد دمکراتیک!

13

اخبار کوتاه

13

مردم از دولت بجای وعده ،عمل میخواهند

14

محدودیت فعالیت سیاسی سازمانهای مدافع انقالب را از میان بردارید

15

جمهوری اسالمی درباره آزادی فعالیت احزاب و سازمانهای سیاسی چه میگوید؟

15

اقدام کارگران کارخانجات منطقه زنجان برای کوتاه کردن دست تجار بزرگ و محتکرین و 16
118

تشکیل اتحادیه شرکتهای تعاونی مصرف کارگران
بازدید از نمایشگاه بینالمللی عکس (کودک ،ایمان ،رهایی) آینده سازان

17

کنفرانس اوپک ،به خاطر سیاست ارتجاعی عربستان سعودی بدون نتیجه پایان گرفت

18

فدائی خلق :رفیق ابراهیم عالسوند در راه پیروزی انقالب و رفع تجاوز رژیم صدام بشهادت

19

رسید
تظاهرات اعتراضآمیز زنان مبارز تهران در برابر سفارت انگلستان

20

گرامی باد خاطره تابناک صمد بهرنگی معلم و نویسنده انقالبی

20
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فهرست مطالب کار (اکثریت) شماره  11 ،125شهریور 1360

لینک به فایل
عنوان

صفحه

پیرامون فاجعه بمبگذاری در نخستوزیری و شهادت آقای رئیس جمهور و آقای نخستوزیر

2

تشییع شهدا رجائی و باهنر نمایش قدرت عظیم خلق علیه امپریالیسم امریکا

4

پیام تسلیت کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) به امام خمینی رهبر انقالب

4

تلگرام تسلیت کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) به شورای ریاست 4
جمهوری
حضور حجتاالسالم هاشمی رفسنجانی ریاست مجلس شورای اسالمی

4

اطالعیه هواداران سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ترکمن صحرا درباره :تحویل سالح و 5
وسائل نظامی به سپاه پاسداران
اطالعیه کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) :با ابراز تنفر و انزجار عمل 5
تروریستی و خائنانه انفجار بمب در نخستوزیری را محکوم میکنیم
امپریالیسم امریکا ،رهبر تروریسم جهانی ،گس هال دبیرکل حزب کمونیست ایاالت متحده 6
امریکا
7

اوپک و آینده آن
خبرهائی از روستاهای کشور
با اجرای بند ج و د به مشکالت روستائیان خاتمه دهید

8

با کمک به دهقانان زحمتکش ،کشت جمعی را تقویت کنید

8

به وضعیت سیلزدگان خراسان که محصول آنها دچار آفت شده است رسیدگی کنید

8

کلیه دیون و بدهیهای دهقانان زحمتکش به رژیم گذشته را لغو نمائید

8

روستائیان در انتظار تعیین تکلیف بند "ج" و "د" در مجلس شورای اسالمی

9

ضدانقالب را افشاء کنیم ()17

10

ضدانقالب در مرز ترکیه مستقر میشود
رفقای زندانی ما را در تبریز آزاد کنید

12

درباره «الیحه قانونی کردن بازرگانی خارجی» و نارسائیهای آن

13

تهاجم نژادپرستان علیه آنگوالی انقالبی گوشهای از سیاست تجاوزکارانه امپریالیسم امریکا

15

با استقبال از هفته جنگ سالگرد مقاومت خلق را در برابر امپریالیسم امریکا و رژیم صدام 16
گرامی داریم
حفاری مسجداالقصی گامی دیگر برای تثبیت رژیم اشغالگر قدس بر فلسطین

16

توطئه عمال کنفرانس آمریکائی طائف در ترکمن صحرا

16
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فهرست مطالب کار (اکثریت) شماره  18 ،126شهریور 1360

لینک به فایل
عنوان

صفحه

آقای کنی! شمائید که به این خلق ستمدیده پاسخگوئید

2

پیروزی تازه نیروهای مسلح در جبهه مشتی بر دهان آمریکا

5

بمبگذاری در دادستانی کل انقالب و شهادت حجتاالسالم قدوسی جنایت دیگری از جبهه 5
براندازی بسرکردگی آمریکا
برنامه جدید وزارت کار و مشکالت طبقه کارگر

6

واحد تولیدی مشاع پایهای برای تعاونیهای تولید کشاورزی

8

خبرهائی از روستاهای کشور
با اجرای بند "ج" و "د" توظئههای رنگارنگ فئودالها و مرتجعین را خنثی کنید

9

سوخت مورد نیاز کشاورزان را تأمین کنید

9

به خواستهای دهقانان زحمتکش خراسان رسیدگی کنید

9

تأمین حوائج و حقوق اولیه صنفی – رفاهی رفتگران از وظایف مقدم و مبرم شهرداریها و 9
وزارت کار است
از میان اعالمیهها و نشریات شاخهها و هواداران سازمان

10

تشدید فعالیت نیروهای ضدانقالبی در پاکستان
اخبار شهرستانها
10

تحویل سالح به سپاه پاسداران

برای اجرای خرابکاری و توطئه علیه جمهوری اسالمی سیدنصرالدین حیدری به عوامل 10
پالیزبان و بختیار "اماننامه" میدهد
اخبار کوتاه

11

چند خبر کوتاه از کردستان

11

ضدانقالب را افشاء کنیم ()18

11

شبکههای ضدانقالب در کرمانشاه
اخبار جهانی
ادامه تماسهای امریکا و پاکستان

12

پیام رهبر شوروی به مناسبت بیستمین سال تأسیس جنبش غیرمتعهدها

12

اوجگیری مبارزات مردم مصر

12

اخبار کوتاه

12

وقتی که دستنشاندگان مائوئیسم پردهدری میکنند

12

 11شهریور سالروز اعتصاب خونین کارگران ریسندگی سمنان گرامی باد

13

سپاه پاسداران گرگان از اتحاد کارگران در مقابل کارفرما دفاع کرد

13

رفیق محمود طبخی در سنگر مقدم جنگ تحمیلی به شهادت رسید

13

پیش بسوی تشکیل اتحادیه سراسری دانشآموزان

14

جبهه اسالمی ضدصهیونیستی باید جبهه پایداری را تقویت کند

16

دولت باید دانشگاهها را باز کند

18

وظیفه ما مبارزه با امریکای جنایتکار است ،پیام امام به زائران حج پیام اتحاد در مبارزه علیه 18
121

امپریالیسم و صهیونیسم بود
فراخوان حزب کمونیست عراق به نظامیان این کشور :ارتش را ترک کنید و اسلحههای خود 19
را به سینه باند صدام نشانه بگیرید
تحریم نفتی  13شرکت ژاپنی علیه ایران

19

ضعف و تناقض در قانون بازسازی

20

 17شهریور اوج تقابل ارتش با انقالب و آغاز انقالب در ارتش

22

شعر :ژاله

22

به یاد روحانی مبارز آیت هللا طالقانی :او دوست و پدر مجاهدینی چون "سعادتی" باقی 24
خواهد ماند
پیام کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) به آقای معمر قذافی صدر شورای 24
انقالبی جماهیر عربی سوسیالیستی لیبی و خلق برادر لیبی به مناسبت دوازدهمین
سالگرد انقالب لیبی
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فهرست مطالب کار (اکثریت) شماره  25 ،127شهریور 1360

لینک به فایل
عنوان

صفحه

 67شهید فدائی اللههای سرخ سنگرهای مقاومت ،در قلب بزرگ خلق ،همیشه زندهاند

1

یک سال پایداری غرورانگیز خلق در برابر امپریالیسم آمریکا و رژیم تجاوزگر صدام

2

امدادگران فدایی در جبهههای جنگ

3

اینگونه خشونت با خطاکاران ،امپریالیسم را شادمان میکند ،راه را بر بازگشت خطاکاران 4
نبندید
نیروی اصلی جنگ مقاومت میهنی کارگران و زحمتکشانند

5

آوارگان جنگ :قهرمانانی که رنج بیخانمانی را بر ننگ ماندن در زیر یوغ اشغالگران صدامی 7
ترجیح دادهاند
اتحاد کلیه نیروهای هوادار انقالب ،کلید مقابله با دشواریها است

9

از میان یادداشتهای فدائیان خلق در جبهههای جنگ

10

یک سال حماسه ،یک سال مقاومت «روزشمار جنگ مقاومت»

10

کشمیری درسی دیگر

18

شعلههای آتش در میان قیرخانه

20

فدائی خلق پرویز حلواپز در خط مقدم جبهه به شهادت رسید

21

بازتاب جهانی جنگ تجاوزگرانه رژیم صدام علیه انقالب ایران

22

سرشت جنایتکارانه و ضدمردمی تروریسم کور آشکارتر میشود :شهادت آیتهللا مدنی و 23 6
نمازگذار جنایت جبهه براندازی به سرکردگی امپریالیسم امریکا را محکوم میکنیم
شعر :آبادان ،چون سنگری خونین

24

دولت باید تمامی دانشآموزان را بی هیچ قید و شرطی در مدارس ثبت نام کند

24

تلگرام تسلیت کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) به امام خمینی بنیانگذار 24
جمهوری اسالمی و رهبر انقالب به مناسبت شهادت حجتاالسالم سیداسدهللا مدنی و
درگذشت حجتاالسالم اشراقی حضور امام خمینی بنیانگزار جمهوری اسالمی و رهبر
انقالب!
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فهرست مطالب کار (اکثریت) شماره  ،128اول مهر 1360

لینک به فایل
صفحه

عنوان

در راه درهم شکستن جبهه براندازی به سرکردگی امپریالیسم امریکا در انتخابات ریاست 1
جمهوری و انتخابات میاندورهای مجلس فعاالنه شرکت کنیم
هر هفته ،هر ماه ،هر سال هفته جنگ ،ماه جنگ و سال جنگ با آمریکا است

3

گامهای مثبت دولت در سیاست خارجی و توطئههای امپریالیسم امریکا علیه انقالب

3

برداشت روزنامه کیهان از مواضع ما در مورد روشهای مقابله با تروریسم ناقص و نشانه 4
کمآگاهی است
در جلسه مجمع عمومی تعاونی مصرف فرهنگیان چه گذشت؟

4

از یادداشتهای فدائیان خلق در جبهههای جنگ :شکوه انقالب در حماسههای جبهۀ 5
مقاومت
برنامه وزارت کار چگونه به مشکالت کارگران پاسخ میدهد؟

6

اخراج دسته جمعی کارگران توسط هیئت مدیره ساکا به نفع کیست؟ هیئت مدیره ساکا با 8
اخراج دستهجمعی کارگران تیشه به ریشه انقالب میزند
مرگ ناگوار کارگر پیشرو ،سمیع عبدالهی

8

کارگران شرکت رامبله خواهان دریافت منظم دستمزدشان هستند

8

بیمه محصوالت کشاورزی گامی است در جهت خواستهای زحمتکشان روستائی

9

با اجرای هرچه سریعتر بندهای «ج» و «د» ریشه فئودالهای ضدانقالب را بخشکانید

9

ایجاد و گسترش همه جانبه تعاونیها گامی اساسی برای تأمین منافع زحمتکشان و دهقانان 9
و توسعه کشاورزی کشور است
با تعیین قیمتهای مناسب و خرید مازاد محصوالت کشاورزان دست واسطهها و محتکرین را 9
کوتاه سازید
از میان اعالمیهها و نشریات شاخهها و هواداران سازمان
اتحاد تمام نیروهای ضدامپریالیست ضامن پیروزی انقالب است

10

پیام تسلیت هواداران سازمان در استانبول به حضور امام خمینی ،بمناسبت فاجعه جانگداز 10
شهادت آقایان رجائی و باهنر
حرفهائی که زدهایم و رهبران مجاهدین نشنیدند

11

چه میگوئیم؟ به نیروهای سالم و صادق مجاهدین و همراهان چپرو آنان

12

به جمهوری اسالمی ایران در برخورد با نیروهای مجاهد چه میگوئیم

14

پیام مشترک سازمان جوانان تودۀ ایران و سازمان دانشآموزان پیشگام ایران بمناسبت آغاز 16
سال تحصیلی  :1360- 61سال تحصیلی جدید" ،سال اتحاد" ،سال رزم مشترک و متحد
همه دانشآموزان علیه آمریکای جنایتکار و "تفاله"های آن خواهد بود!
با شرکت در راهپیمائی اول مهرماه جبهه متحد ضدانقالب را مأیوس کنیم

17

اخراج و عدم ثبت نام ناموجه دانشآموزان ضدیت با قانون اساسی ،بیاعتنائی به پیام امام 18
و حقوق خدشهناپذیر مردم ایران است
آقای وزیر آموزش و پرورش برای فرزندان هممیهنان جنگزده چه برنامهای دارید؟

18

اصل  23قانون اساسی میگوید" :تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به 19
124

صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مواخذه قرار داد"
با کوتاه کردن دست سلفخران و واسطهها :جلوی خروج غیرمجاز محصوالت کشاورزی از

19

مرز ایران را بگیرید
علیرغم تاکیدات مکرر امام و اکثر مسئولین جمهوری اسالمی چرا اطالعیه  10مادهای 20
دادستانی به اجرا درنمیآید؟
در حاشیه فاجعهای بنام تظاهرات مسلحانه همبستهای از جنون و خیانت

21

یادداشتی پیرامون ترور یک بسیجی در دوراهی یوسفآباد کدامین قلبها برای هم میظپد

21

کمکهای مالی دریافت شده

22

در راه خلق فداکار و در برابر دشمنان مردم تسلیم ناپذیر باشیم .گرامی باد خاطره رفقای 24
شهریورماه
فدائیان خلق ،رفقای شهید سنگرهای پیکار با تجاوزگران

24

توصیه به هواداران و دوستان سازمان

24
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فهرست مطالب کار (اکثریت) شماره  8 ،129مهر 1360

لینک به فایل
عنوان

صفحه

ترور ناجوانمردانه حجتاالسالم هاشمینژاد نماینده امام در مشهد را شدیدا محکوم میکنیم

1

پشتیبانی ما از انقالب پایدار است

2

اعالمیه مشترک حزب توده ایران و سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) :برای ریاست 2
جمهوری اسالمی ایران به حجتاالسالم سیدعلی خامنهای رأی میدهیم
3

پیروزی بزرگ نیروهای مسلح انقالب بر تجاوزگران

اعالمیه مشترک سازمان جوانان ترقیخواه ترکیه (ایگید) ،فدراسیون جوانان دمکرات عراق و 4
سازمان جوانان توده ایران :تجاوز عراق به جمهوری اسالمی ایران جزئی از توطئه
امپریالیسم به سرکردگی امریکای جنایتکار ،برای براندازی انقالب ایران است
جبهه براندازی به سرکردگی امپریالیسم امریکا بر طبل جنگ میکوبد .متحد شویم!

5

به مناسبت  9مهر سالگرد حیدرعمو اوغلی رهبر حزب کمونیست ایران 30 :سال مبارزه 6
برای تامین وحدت صفوف مردم
به مناسبت شصتمین سالگرد شهادت روحانی مبارز شیخ محمد خیابانی

7

خیابانی :هر کس یک گام بسوی ما بردارد ده گام بسوی او برمیداریم
دستهای پینهبسته دهقانان سند مالکیت آنهاست

8

انحالل کشت و صنعتها به زیان توسعه کشاورزی است

9

کمکهای مالی رسیده

9

چگونه بهداشت را مردمی کنیم

10

جنایت تازه مدعیان هواداری از خلق کرد 2 :تن از هواداران سازمان ما به دست عوامل 11
گروهک کومله به شهادت رسیدند
اخبار شهرستانها
شرکتهای ژاپنی در اجرای پروژه برقرسانی کارشکنی میکنند

12

با اقدام انقالبی پاسداران شادگان پانزده تن از عناصر ستون پنجم عراق دستگیر شدند

12

نابود باد جنگ و فقر

12

اخبار کوتاه

12

اتحاد عمل پیروزمندانه پیشمرگان (پیرو کنگره چهارم) پاسداران و سربازان علیه ضدانقالبیون

12

از میان نامهها ،حرفهای زحمتکشان :یک کارگر مشهدی :مردم مشهد از دست 12
ضدانقالبیون افغانی به ستوه آمدند
از میان اعالمیهها و نشریات شاخهها و هواداران سازمان
امریکا صدام را در تجاوز علیه جمهوری اسالمی ایران یاری میدهد

13

تشکیل شورای اسالمی نظارت در امور بهداشت و درمان ،گامی است در جهت خواست 13
زحمتکشان
با فروش مازاد محصول به دولت دست واسطههای مفتخور را کوتاه کنید!

13

روستائیان خسارت دیده در انتظار کمک فوری دولت هستند

13

کمک به زلزلهزدگان

13

ضدانقالب را افشاءکنیم ()19
126

توطئهها و دسایس ضدانقالب در استان فارس و کهگیلویه و بویراحمدی

14

نفوذ در ارگانهای دولتی تاکتیک خوانین قشقایی

14

تقسیمات اردوی خان

14

همکاری حزب امریکایی رنجبران با اردوی خوانین

14

ضدانقالب در فیروزآباد

15

ضدانقالب در منطقه الرستان

15

حیله امریکا برای ایجاد اختالف بین شیعه و سنی

15

بسیج تودهای ضامن موفقیت مبارزه با بیسوادی ،آیا "طرح بسیجی سوادآموزی" پاسخگوی

16

نیازهای انقالب است؟
راه را بر نفوذ اسالم امریکایی ببندید

17

عرصه سیاست خارجی را از پیشداوریها بزدائیم

18

قطعنامه کنفرانس جبهه پایداری :استفاده از تمام امکانات برای مبارزه با امپریالیسم و 19
صهیونیسم
پایبندی به اطالعیه  10مادهای امنیت اجتماعی را تضمین میکند
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فهرست مطالب کار (اکثریت) شماره  15 ،130مهر 1360

لینک به فایل
عنوان

صفحه

سومین رئیس جمهور حکومت قانون و تأمین خواستهای محرومان

1

اصل ارشاد است

3

خامنهای با  16007824رأی سومین رئیس جمهور کشور شد ،خلق با رای خود پشت آمریکا 4
را بخاک سائید
دشمنی جمهوری اسالمی با انقالب افغانستان تناقض بزرگ انقالب

5

بمناسبت سی و ششمین سالگرد تأسیس فدراسیون سندیکائی جهانی :فدراسیون 6
سندیکائی جهانی دژ استوار مبارزه کارگران در راه صلح ،دموکراسی و ترقی اجتماعی
خبرهائی از روستاهای کشور

8

به مشکالت طاقتفرسای چوپانان عشایری رسیدگی کنید

9

سمینار شوراهای اسالمی روستاهای کشور خواستار خلع ید از فئودالها و بزرگمالکین شد

9

آزموده را آزمودن خطاست

10

ترفندهای تبلیغاتی امپریالیسم آمریکا و نوکرانش را افشاء کنیم

10

آموزشهای یکسال حماسه ،مقاومت و پیروزی

11

اخبار شهرستانها
هفته جنگ در سراسر ایران با موفقیت برگزار شد

12

هر گام علیه خوانین یک گام بسوی میلیونها روستائی است

12

تحویل سالح به سپاه پاسداران فیروزآباد

12

عواید مسابقه فوتبال بنفع جنگزدگان منظور شد

12

از میان نامهها ،حرفهای زحمتکشان :نامه یک کارگر ساختمانی از شیراز :ما با تمام 12
وجود خواهان تصویب و اجرای قانون تأمین اجتماعی هستیم
ضدانقالب را افشاءکنیم :ضدانقالب در سیستان و بلوچستان

13

اخبار جهانی
سیاستهای ارتجاعی رهبران چین و بحران داخلی

14

تشدید عملیات ضدانقالبی در لهستان

14

در ادامه تجاوز آفریقای جنوبی به آنگوال

14

احزاب کارگری و کمونیست سیاستهای امپریالیسم را محکوم کردند

14

توطئهگر اصلی "سیا" است ،با در پیش گرفتن سیاستی صحیح و مسئوالنه اعضاء و 16
هواداران مجاهدین خلق را از دام "سیا" برهانید و بسوی انقالب جلب کنید
بمناسبت سانحه سقوط هواپیمای  ،C-130یاد فرماندهان شهید جبهههای مقاومت گرامی 18
باد
امپریالیسم امریکا و متحدانش از انتساب بمباران انبار نفتی کویت به ایران چه هدفی را 18
تعقیب میکنند؟

128

رفقای ما را از زندانهای تبریز و سایر شهرستانهای کشور آزاد کنید

20

توضیح به هواداران

20

فکر میکنید چند پاپیون دیگر زیر این ریشهای پس از انقالب پنهان شدهاند؟

14
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فهرست مطالب کار (اکثریت) شماره  22 ،131مهر 1360

لینک به فایل
عنوان

صفحه

پاسخ امام به رئیس مجلس پاسخ به خواست محرومان

2

امام با استفاده از اصل والیت فقیه اختیارات تازهای به مجلس داد

2

طی دو هفته اخیر در تهران ،شیراز و اردبیل بر اثر اشتباهات ناشی از محاکمات شتابزده و 3
یا غرضورزی برخی از مسئولین دادگاهها  6نفر از بهترین مدافعان انقالب و جمهوری
اسالمی ایران تیرباران شدند
در حاشیه دفاع بازرگان از مجاهدین تروریست ،بازرگان« :امریکا دخالتی ندارد»

5

کارگران زحمتکش کارخانه قند کورش و شرکت زمزم کرمانشاه خواهان اجرای بند «ج» و 6
«د» شدند
مدیران لیبرال سازمان گسترش قصد به تعطیل کشاندن کارخانه ماشینسازی اراک را دارند

6

پاسخ گوئی به حقوق حقه خلق کرد و اتخاذ سیاست اتحاد با نیروهای مردمی منطقه یگانه 7
راه حل موفقیتآمیز مشکل کردستان است
تغاونیهای مصرف در واحدهای تولیدی و خدماتی ،ضرورت انقالب

8

افراطیگری و تروریسم در خدمت امپریالیسم و ارتجاع جهانی

9

معلمان بناحق «پاکسازی» شده را به مدارس بازگردانید! «تصفیه»های غیراصولی و بیرویه 12
را متوقف کنید!
برای افزایش تولید و پاسخ به حوائج اساسی کارگران به هرج و مرج و تشتت موجود در 13
معادن ذغال سنگ "زیرآب" پایان دهید
14

چگونه راه نفوذ تفالههای امریکا را سد کنیم؟
اخبار شهرستانها
توسعه دامداری بدون ارائه خدمات دامپزشکی غیرممکن است

16

زحمتکشان زورآباد بوشهر :کپسول گاز را در اینجا عادالنه توزیع کنید!

16

فرمانده ژاندارمری بندر گناوه از صاحبان موتور لنج رشوه میگیرد

16

بزرگان ایل قشقائی کوپنهای ارزاق زحمتکشان قشقائی را تصاحب میکنند

16

روستائیان "پهلو" را از شر خوانین آزاد کنید

16

از میان نامهها ،حرفهای زحمتکشان :در خاک سفید ،افغانیها یا مال مردم را میدزدند 16
یا بچههایشان را
همزمان با تیرباران  6رفیق اکثریتی در تهران ،شیراز و اردبیل چند رزمنده فدائی در جبهههای 17
جنگ به شهادت رسیدند
فدائی خلق رفیق شهید پیروز شریعتی

17

فدائی خلق رفیق شهید فرزین شریفی

17

فدائی خلق رفیق شهید عادل قربانی

17

پیام انقالب ایران در مجمع عمومی سازمان ملل

18

گسترش مناسبات با اردوی جهانی انقالب در خدمت انقالب

19

اعالمیه مشترک سازمان جوانان توده ایران و سازمان دانشجویان پیشگام ایران :برای تحقق 20
واقعی دگرگونی بنیادین در نظام آموزش عالی ،برای برآوردن نیازهای رشد و توسعه
130

جمهوری اسالمی ایران ،دانشگاهها و مدارس عالی باید هرچه سریعتر گشوده شوند
پیرامون ترور سادات

22

با استقبال از فراخوان سازمان تحویل سالح به سپاه پاسداران همچنان ادامه دارد

23

سنت مبارزان تودهای :وفاداری به مردم و میهن و آرمان سوسیالیسم پاینده باد

24
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فهرست مطالب کار (اکثریت) شماره  29 ،132مهر 1360

لینک به فایل
عنوان

صفحه

انقالب چگونه رئیس دولتی میطلبد

1

جمعآوری سالحهای ضبط شده در لرستان با اجازه مقامات انتظامی بوده است

2

تشدید جنگافروزیهای آمریکا علیه ایران و خلقهای منطقه

3

کاروان بلند فتح

5

آئینه سکندر

5

ایجاد یک نظام دولتی تامین اجتماعی بر اساس اصل  29قانون اساسی ضرورت انقالب 6
است
اکنون اجرای بند "ج" و "د" در گروی تصمیم مجلس است

7

با رسیدگی به مسائل دامداری تولیدات دامی کشور را افزایش دهید

8

از میان اعالمیهها و نشریات شاخهها و هواداران سازمان :با خرید مازاد محصول 8
خرمای تولیدی باغداران با قیمتی عادالنه و بطور مستقیم دست تجار و واسطهها را کوتاه
کنید!
راهپیمائی عظیم صلح در آلمان غربی بار دیگر ثابت کرد صلح خواست برحق اردوی جهانی 9
انقالب است
خبرهائی از روستاهای کشور

10

نمایندگان تعاونی مصرف فرهنگیان سیاست انقالبی هیئت مدیره دور قبل را باید ادامه دهند

11

قدرت جذب دوستان هنر هر انقالب مردمی است

12

«احزاب» «میزان» در پوست قشریگری افراطی

13

گرامی باد خاطره پرشور رفیق شهید حمیدرضا پریدار

15

پیام کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) به پدر رفیق شهید حمیدرضا پریدار

15

وزیر خارجه :اگر احزاب و گروه ها به قانون اساسی احترام بگذارند و اقدام مسلحانه انجام 16
ندهند در کشور ما آزاد هستند
نامه خانواده زندانیان فدائیان خلق ایران (اکثریت) به ریاست مجلس شورای اسالمی

16

در شیراز با به آتش کشیدن اتوبوس شرکت واحد توسط تروریستها ،دو کودک به طرز 17
فجیعی سوختند .ماهیت تروریسم آشکارتر میشود
نتایج زیانبار اعدامهای بیرویه ،شتابزده و غرضآلود ضرورت کاربست نظرات و پیشنهادات ما 18
را نشان میدهد
شعر :فرزین

18

دیدار و گفتگو با مادر رفیق شهید فرزین شریفی

18

مرگ صیادان و اهالی زحمتکش حادثه طوفان جزیره هرمز را به بستگان آنان تسلیت 19
میگوئیم
20

توصیه به دوستان و هواداران سازمان

132

گرامی باد خاطره رفقای شهید مهرماه

20

فدائیان خلق رفقای شهید سنگرهای پیکار با تجاوزکاران

20

133

فهرست مطالب کار (اکثریت) شماره  6 ،133آبان 1360

لینک به فایل
عنوان

صفحه

رئیس جمهور در برابر اقدام مستقل مجلس

1

با تأمین آزادیهای سیاسی اعتماد مردم به جمهوری اسالمی را تقویت کنید

3

آقای رئیس دیوان عالی کشور! آیا تاکنون پرونده اعدام رفقای ما را که اعتقاد و عمل آنان 4
دفاع از انقالب و جمهوری اسالمی بوده بررسی کردهاید؟
در هر رگ برگ خون یاران رفته است ،رفیق شهید طاهره حیاتی

4

قانون کار جدید کشاورزی باید بر اساسی حقوق کار مندرج در قانون اساسی تدوین شود

5

نمایش" :ساخت ماشینسازی اراک" از سیمای جمهوری اسالمی ایران گامی راهگشا در 6
شناخت مشکالت انقالب
به خواستهای کارگران ذوب آهن رسیدگی کنید

6

بخشنامهها نمیتوانند جای یک قانون تأمین اجتماعی مترقی و نوین را بگیرند

7

بنیاد مستضعفان باید مشکالت کارخانه آجر هراز را بکمک کارگران رفع نماید

7

تنظیم شناسنامه برای روستاهای کشور اقدامی اصولی و انقالبی است

8

با اجرای بند ج و د جلوی توطئههای فئودالها را بگیرید

8

با تضمین خرید محصوالت کشاورزی دست واسطهها و محتکران را کوتاه کنید

8

علیه جنگافروزیهای ریگان مردم جهان یکپارچه به پا میخیزند

9

«تروریسم اقتصادی» با دستیابی به اقتصادی مستقل درهم میشکند

10

گزارشی از چهارمحال و بختیاری :به خواست های اساسی دهقانان زحمتکش چهارمحال و 13
بختیاری رسیدگی کنید
رفیق محمدعلی قربانی در درگیری با ضدانقالبیون در مهاباد به شهادت رسید

15

رفیق تیمور جانی شهنی در جبهه هللا اکبر به شهادت رسید

15

رفیق کارگر محمدرضا رضائیان در سانحه اتومبیل بدرود زندگی گفت

15

رحمان کریمی مبارز خستگی ناپذیر خلق کرد شهید شد ،شهادت رحمان کریمی به دست 16
سنار مامدی و جهانگیر اسماعیلزاده ،خائنین به خلق کرد صورت گرفت
اکثر رفقای ما از زندان تبریز و سایر شهرستانهای آذربایجان آزاد شدند
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فهرست مطالب کار (اکثریت) شماره  133ویژه جوانان  6 ،1آبان 1360

لینک به فایل
عنوان

صفحه

سخنی کوتاه درباره انتشار کار ویژه جوانان

1

بمناسبت هفته اولیاء و مربیان :اولیاء خود را به شرکت در انجمنهای اولیاء و مربیان 1
فراخوانیم!
بیانیه سازمان دانشآموزان پیشگام بمناسبت  13آبان «روز دانشآموز» :با اتحاد و فشردگی 2
صفوف خود ،جنبش دانشآموزی را اعتالء بخشیم!
گرامی باد خاطره پرشکوه شهیدان قهرمان

2

نگاهی به طرح ستاد انقالب فرهنگی در مورد «پذیرش استاد و دانشجو»

3

مقام و موقعیت جوانان در جنبشهای معاصر

4

کاش با انقالب میماند!

5

حاال دیگر دشتها هم میخندند

7

توزیع بموقع کتب درسی تجربهای موفق در آموزش و پرورش

7

گوشهای از بزرگداشت هفته جنگ

8
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فهرست مطالب کار (اکثریت) شماره  13 ،134آبان 1360

لینک به فایل
عنوان

صفحه

یک نمونه عالی ایثار ،همه روزها عاشورا و همه سرزمینها کربالست

1

انتخاب موسوی به یخست وزیری رأی اعتماد به خط امام برای غلبه بر دشواریها

2

سالگرد تسخیر انقالبی مرکز جاسوسی امریکا را گرامی میداریم ،پایگاه اقتصادی 3
امپریالیسم را هم تسخیر کنیم
تلگرام دانشجویان هوادار سازمان در هند به سفارت جمهوری اسالمی ایران – هند

4

خلق مصر بپا میخیزد

5

با تعقیب و مجازات باند جنایتکار "شیت" در کرمانشاه از قانونیت دفاع کنید

6

آغاز فصل کاشت و مروری بر وظایف و مسئولیتهای دولت و نهادهای انقالبی

7

سوخت مورد نیاز بخش کشاورزی را به موقع تأمین و توزیع کنید

7

بیانیۀ مشترک حزب توده ایران و سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) :چگونه بر 8
دشواریهای تثبیت ،تحکیم و گسترش انقالب شکوهمندمان چیره شویم!
به مناسبت شصت و پنجمین سالگرد انقالب اکتبر :انقالب سوسیالیستی اکتبر آغاز عصر 18
رهائی زحمتکشان
تصفیه مدیران و روسای ضدانقالبی وزارت نفت گامی در راستای تعمیق انقالب

22

عاشورای حسینی را به همه شیعیان جهان تسلیت میگوئیم

23

به رسمیت شناختن جبهه آزادیبخش خلق السالوادور اقدامی شایسته و درخور انقالب

24

جنبش صلح همچنان در حال گسترش است

24

رفقا و دوستان گرامی!

24
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فهرست مطالب کار (اکثریت) شماره  20 ،135آبان 1360

لینک به فایل
عنوان

صفحه

مانور نظامی امریکا نمایش سیاست جنگ و تجاوز ریگان علیه خلقهای منطقه

2

حجتاالسالم رفسنجانی :بدون حضور نیروهائی که حاضرند مخلصانه به انقالب خدمت 2
بکنند کارها به پایان نمیرسد
یادداشتی بر سالگشت تسخیر جاسوسخانه آمریکا ،همه قلمها و همه مسلسلها را 3
بسوی آمریکا نشانه بروید
جمعبندی  5ماهه و ویژگی برجسته لحظه کنونی

4

کارگران عدالت میخواهند

7

ترکمن صحرا :به مشکالت پنبهکاران منطقه رسیدگی کنید

8

به مشکالت زحمتکشان روستای کندوله رسیدگی کنید

8

گزارشی از :روستاهای استان اصفهان

9

بمناسبت اوجگیری جنبش دموکراتیک صلح در کشورهای اروپایی :صلح جهانی و اهمیت 10
مبارزه در راه حفظ و تحکیم آن
فهد برای تحکیم سلطۀ امپریالیسم و ارتجاع در خاورمیانه تالش میکند

12

آئیننامه وام مسکن بهیچوجه پاسخگوی مشکل مسکن کارگران نیست

13

حاکم شرع دادگاه شیراز با خط امام دشمنی میکند

14

رفقا هادی بغدادی و احمد محبی پس از مدتها نبرد بیامان با متجاوزین امریکائی – صدامی

15

در جبهههای کرخهنور و دهالویه بشهادت رسیدند
اراده و استقامت مردم ما ،قویتر از موشکهای آمریکا و رژیم صدام است
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فهرست مطالب کار (اکثریت) ویژه جوانان شماره  20 ،2آبان 1360

لینک به فایل
عنوان

صفحه

پیرامون طرح جدید گزینش دانشجو

1

ورزش صبحگاهی را در مدارس سازمان دهیم

1

خروش یکپارچه دانشآموزان در مراسم  13آبان :مرگ بر آمریکا دشمن اصلی ما

1

با دولت جدید جوانان از مشکالتشان میگویند

2

پیرامون "طرح جدید گزینش دانشجو"

4

یار در خانه و ما گرد جهان میگردیم ،چرا وارثان و سازندگان میهن انقالبیمان را در داخل 6
کشور تربیت نکنیم؟
8

صلح از :یانیس ریتسوس شاعر مبارز یونانی
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فهرست مطالب کار (اکثریت) شماره  27 ،136آبان 1360

لینک به فایل
عنوان

صفحه

نقش و مسئولیت قوه قضائیه در تأمین عدالت اجتماعی و آزادیهای قانونی
امام خمینی :همه چیزهایی که ما داریم از این مردم است خصوصاً از این مستضعفین

1
3

بمناسبت اوجگیری جنبش دموکراتیک صلح در کشورهای اروپایی :صلح جهانی و اهمیت 4
مبارزه در راه حفظ و تحکیم آن (قسمت دوم)
طرح وزارت خارجه در مورد افغانستان مغایر با مصالح و اهداف انقالب ایران است

5

تعهداتی که دولت در قبال تشکلهای کارگری دارد

6

سادهلوحانه برای بزرگمالکان کاله شرعی ندوزید

8

به مشکالت دامداران خراسان رسیدگی کنید

9

تأخیر در اجرای بند ج و د به نفع دشمنان انقالب

9

بمناسبت  26آبان سالگرد پیام تاریخی امام خمینی درباره کردستان :رهنمودهای امام 10
خمینی را در مورد کردستان اجرا کنید
تأمین شرایط انسانی کار خواست کارگران معادن سرب است

13

بمناسبت  25آبان روز شهدای پاسدار :سپاه پاسداران خاری در چشم امپریالیسم امریکا

14

مانور "ستاره درخشان" خشم انقالبی تودههای منطقه را علیه امپریالیسم امریکا برانگیخته 14
است
انقالب «قاسمیها» را افشاء میکند

15

در سوگ مرگ یاران

16

بمناسبت سالروز درگذشت ستارخان سردار ملی ایران ،ستارخان :ما بر سر حقوق ملّیه 16
خود که عین عدالت است تالش میکنیم
مخالفان سوسیالیسم واقعاً موجوذ از سوسیالیسم اطالع کمی دارند

17

اوپک ،صنعت نفت و راه حل دشواریها

18

در راه خلق فداکار و در برابر دشمنان مردم تسلیمناپذیر باشیم ،گرامی باد خاطره رفقای 20
شهید آبان ماه
فدائیان خلق رفقای شهید سنگرهای پیکار با تجاوزگران
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فهرست مطالب کار (اکثریت) شماره  4 ،137آذر 1360

لینک به فایل
عنوان

صفحه

دو سرچشمه دشواریها

1

دیدار سران امریکائی ترکیه و پاکستان هشدار دهنده است

3

هشدار رئیس جمهور :ساواکیها هنوز هم مشغول توطئه هستند

3

وزارت بازرگانی باید در اجرای طرح ملی کردن بازرگانی خارجی پیگیر باشد

4

شورای نگهبان با رأی اکثریت مجلس که بسود مردم مستأجر و بیخانه بود مخالفت کرد

5

لغو ماده  33قانون کار خواست عاجل کارگرانست

6

وزیر صنایع و معادن« :مدیران کارخانجات تولیدی ملزم به ارائه گزارش کار به کارکنان 7
هستند»
خبرهائی از روستاهای کشور
ارومیه

8

روستاهای هشترود و خواستهای دهقانان

8

فعالیت هیأتهای  7نفره در روستاهای تابعه هشترود

8

قانونشکنی ،سنگر دشمنان انقالب است

9

همبستگی با جبهه جهانی ضدامپریالیستی ضامن پیروزی انقالب

10

در راهپیمائی باشکوه روز جمعه :تودههای رزمندۀ میهنمان خشم و نفرت خود را نثار امریکا 11
کردند
جوانههای امید!

12

تالش مذبوهانه گروهکهای ضدانقالبی در اطراف آمل

13

آقایان! بهانه کافی است دانشگاهها را باز کنید!

15

از بیانیه مشترک حزب توده ایران و سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) :معیار سنجش 15
دوستان و دشمنان انقالب
امپریالیسم دام میگسترد هوشیار باشیم! انقالب ایران و افغانستان دشمنان مشترکی 16
دارند
نخست وزیر طی مصاحبهای اعالم کرد :بخش تعاونیها گسترش مییابد
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فهرست مطالب کار (اکثریت) ویژه جوانان شماره  4 ،3آذر 1360

لینک به فایل
صفحه

عنوان

همراه با خلقهای جهان؛ علیه تجاوزگری و جنگافروزی امپریالیسم جهانی به سرکردگی 2
آمریکای جنایتکار
جریانهای بازدارنده انقالب را از آموزش و پرورش طرد کنید

2

تاریخچه جنبش بینالمللی جوانان

3

در مدارس :به استقبال امتحانات برویم

4

طرح دوسره شدن مدارس و مشکالت آن

4

در مدارس :در برپائی تعاونیهای مدارس بکوشیم

5

در مدارس :یکسانی برنامه امتحانات اقدامی مفید و سازنده

5

معرفی کتاب بلشویکها ،سیام اوت ،نوشته :میخائیل شترف

6

در آستانه  16آذر روز دانشجو

8
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فهرست مطالب کار (اکثریت) شماره  11 ،138آذر 1360

لینک به فایل
عنوان

صفحه

انقالب بر اختالف چیره میشود .چگونه؟

1

رزمندگان انقالب در دفاع از میهن انقالبی حماسه آفریدند

4

رژه بسیج مستضعفین قلب آمریکا را لرزاند!

4

به مناسبت  12آذر د ومین سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران :قانون 5
اساسی را اجرا کنید و آنرا به پرچم وحدت خلق بدل سازیم
شورای کارخانه بریجستون شیراز خواهان ملی شدن کامل کارخانه است

6

اخراج دستهجمعی کارگران زمزم (پپسی) اقدامی قانونشکنانه و مخرب است

6

خبرهائی از روستاهای کشور
باغداران انگور خراسان خواهان خرید کشمش تولیدی توسط دولت و تعیین نرخ عادالنه 7
محصول خود هستند
با اجرای بند "ج" و "د" اعمال جنایتکارانه بزرگمالکان را ریشهکن سازیم

7

اجرای بند (ج) و (د) خواست مشترک زحمتکشان و دهقانان سراسر کشور است

7

گزارشی از :روستاهای لرستان

8

نگاهی به :برنامه بهداشت و درمان ارائه شده توسط دولت

9

کردستان :بازتابی از دو سیاست

10

معرفی کتاب انتقاد و انتقاد از خود

12

در حاشیه انفجار جنایتکارانه راه آهن و فروشکاه قدس ،باندهای سلطنتطلبان جنایت

12

میآفرینند!
اتحاد شوروی از مبارزه آزادیبخش مسلمانان جهان پشتیبانی میکند

13

آنکس که بمب منفجر میکند در میدان راه آهن مثل همان کسی است که یک آدم 14
بیتقصیر را بازداشت میکند (حجتاالسالم رفسنجانی)
ما رفتیم شما راه را ادامه دهید

16

شکست کنفرانس فاس و ضرورت هماهنگی نیروهای انقالب در منطقه

17

هدف و وسیله

19

چه کسانی مار در آستین میپرورند؟!

20

«ایدئولوژی اسالمی» به وسیلهای برای تبلیغ اسالم امریکائی تبدیل گردد
نگذارید کالسهای
ِ
قانون را اجراء کنید رفقای ما را آزاد کنید!

20
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فهرست مطالب کار (اکثریت) شماره  18 ،139آذر 1360

لینک به فایل
صفحه

عنوان

مانور نظامی آمریکا و انگلیس در خلیج فارس تمرین تجاوز و حلقهای از زنجیر توطئه علیه 2
انقالب ایران
فرمان امام به شورای عالی قضایی و بخشنامه دادستانی انقالب گامهای مثبت و مؤثر 3
برای بازگردانیدن آرامش متکی به قانون به جامعه
باز هم اعدامهای بیرویه نقض آشکار قانون

3

دوران و مشخصات آن

4

فقدان یک رفیق :رفیق مسعود قاضیزاده

4

انفجار بمب در سوریه واکنش جنایتکارانه در برابر شکست طرح آمریکائی فهد

5

توقیف "پیام مردم" قابل توجیه نیست

5

به جای دشمنی با سازمان های صنفی کارگران در راه تثبیت قانونی شورا و سندیکا گام 6
بردارید
8

معرفی کتاب امپریالیسم
از میان نامهها ،حرفهای زحمتکشان
کشت و صنعت هفت تپه با سیاست لیبرالها اداره میشود

9

استوار و پرشورتر تولید را افزایش دهیم

9

خبرهائی از روستاهای کشور
به خواستهای پنبهکاران بجنورد رسیدگی کنید

10

اجرای بند ج و د خواست مشترک دهقانان زحمتکش سراسر کشور

10

به مناسبت  16آذر روز دانشجو :جوانان یکی از ارکان ارتش بیست میلیونی هستند

11

شصتمین سالگرد شهادت میرزاکوچک خان گرامی باد ،به جای تفرقهافکنی ،درس اتحاد 12
بدهیم!
از یادداشتهای فدائیان در جبهههای جنگ :دیگر عرصه تاریخ از آن زحمتکشان است

13

رفیق حجت مرتاض هجری در جبهههای جنوب بشهادت رسید ،وقتی خبر شهادت حجت به 13
فرمانده گردان رسید او فرمان داد؛ توپخانه بکوب که حجت شهید شد
به یکسال تالش های ظفرنمون مردم آذربایجان در جهت مبارزه ضدامپریالیست ،آزادی و 14
گسترش عدالت اجتماعی :حتی دشمن نیز ،اعتراف کرد!
شکوفههای  15ماه مقاومت حماسهآفرین در برابر جنگ تحمیلی آمریکائی – صدامی بارور 17
میشوند
دالر آمریکائی و "مجاهدین افغانی"

18

از بیانیه مشترک حزب توده ایران و سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) :عدالت اجتماعی

18
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فهرست مطالب کار (اکثریت) شماره  25 ،140آذر 1360

لینک به فایل
عنوان

صفحه

فرمان  16آذر امام خمینی مبارزه قاطع با دشمنان و مخالفان حکومت قانون

1

توضیحات رفیق فرخ نگهدار عضو کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) درباره 3
برخی جنبههای انحراف فکری کشتگر – هلیلرودی
به مناسبت عملیات حماسهآفرین و ظفرمند «مطلعالفجر» آفتاب پیروزی در جبهههای غرب 5
نیز میدرخشد
فدائیان خلق (اکثریت) :سپاه پاسداران را به سالحهای سنگین مجهز کنید ،اولین گردان 5
زرهی سپاه پاسداران با تانکهای عراقی به غنیمت گرفته شده تشکیل شد
وزارت کار به خواستهای برحق کارگران بیاعتناست ،کارگران ایران ناسیونال با هرگونه 6
اخالل در تولید مخالفند
اخبار روستائی
کرمانشاهان :گزارشی از گردهمایی روستائیان زحمتکش صحنه

7

سیستان و بلوچستان ،زابل – تجدید سازمان شوراهای اسالمی روستایی سیستان در 7
جهت اهداف انقالب
خوزستان :جو و علوفه مورد نیاز دامداران را تامین کنید

7

کرند :در کشت شورایی همه دهقانان زحمتکش ذینفعند

7

حتی به جای کسانی که برای جنگ با متجاوزین صدامی رفتهاند نیز خواهیم کاشت

8

همدان :دهقانان متحد با همکاری ارگانهای انقالبی ،زمینها را از بزرگ مالکین پس 8
میگیرند
نور :اجرای بند "ج" و "د" خواست مشترک دهقانان زحمتکش سراسر کشور

8

گزارشی از روستاهای نطنز

8

لهستان سوسیالیستی باقی میماند

9

چگونه "سیا" برای ضدانقالبیون خرابکار افغانی نقشه جغرافیایی تهیه میکند

9

ماجرای سرقت هواپیمای لیبیائی ترفندی تازه برای تخریب روابط ایران با جبهه پایداری

10

تالس ارتجاعیترین محافل جهان برای تدارک جنگ محکوم به شکست است

11

سرانجام مجلس طرح اراضی شهری را به تصویب رساند ،شورای نگهبان تا امروز با این طرح 12
مخالفت کرده است
برنامه تلویزیونی" :آنسوی خبر" در کدام سو است؟ «شوروی را مطرح میکنند که امریکا 12
منسی شود» امام خمینی
رژیم صدام را رسواتر ساخت :بمباران جنایتکارانه مردم ایالم در نماز جماعت

13

ترور آیتهللا دستغیب جنایت تازه ضدانقالب!

13

بمناسبت سالروز تولد انقالبی بزرگ حیدر عمواوغلی :اتحاد درس بزرگ زندگی حیدرخان

14

ارگانهای دولتی را در سنندج از عناصر تنگنگر و مشکوک پاکسازی کنید

16

قطعنامه پلنوم کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)  20آذر 1360

17

اعالمیه کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) درباره اقدام توطئهگرانه و 18
نفاقافکنانه کشتگر و هلیلرودی
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فهرست مطالب کار (اکثریت) شماره  2 ،141دی 1360

لینک به فایل
عنوان

صفحه

اعالمیه کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

2

هشدار میدهیم! خطر تجاوز امپریالیسم امریکا و مزدورانش از کشورهای ارتجاعی مجاور به
میهنمان جدی است
الحاق بلندیهای جوالن نمونه خودسری ،جنگطلبی و تجاوز امپریالیسم و صهیونیسم

4

دوستان و دشمنان انقالب افغانستان چه کسانی هستند؟

4

آمریکا در تدارک ایجاد کانونهای جدید تجاوز در مرزهای ایران است

5

گرایشهای مثبت در شناخت مضمون شوراهای کارگری در جمهوری اسالمی

6

ذهقانان کردستان برای اجرای بند ج و د علیه ضدانقالب بپا میخیزند

7

دشمنان انقالب ایران از ضدانقالبیون لهستان حمایت میکنند

9

کمیتههای ایالتی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) اقدام نفاقافکنانه و توطئهگرانه 10
کشتگر – هلیلرودی را محکوم میکنند
اعالمیه کمیته ایالتی خوزستان

10

اعالمیه کمیته ایالتی تهران

10

اطالعیه هیات سیاسی کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

10

مصاحبه رفیق جمشید طاهریپور پیرامون اقدام توطئهگرانه کشتگر – هلیلرودی

11

تصمیمات تاریخی پلنوم مرداد گام سترگ رهبری سازمان در دفاع از انقالب و تعیین وظایف 13
مبارزه در راه وحدت پیشاهنگ طبقه کارگر ایران
قطعنامه پانزدهم اسفند  1359پلنوم کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران 14
(اکثریت) درباره اساسیترین مبانی وحدت جنبش کمونیستی ایران و مبارزه در راه تحقق
این وحدت
قطعنامه پلنوم کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران (اکثریت) پیرامون وظایف 15
مبارزه در راه وحدت با حزب توده ایران و سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) مردادماه 1360
نامه گروهی از اعضاء و هواداران سابق مجاهدین به سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)17 :
گمکرده راهان بازمیآیند
از بیانیه مشترک حزب توده ایران و سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) :پیام ما به همه

18

نیروهای راستین هوادار انقالب
18

شعر :پایان روزهای پراکندگیست برگردید

باین جنایت رسیدگی کنید! مهرانگیز مسعودی بصرف پایبندی به اعتقاداتش در تهران اعدام 19
شد
رفیق شهید جعفر حسنپور در آخرین نامهای که از جبهه نبرد برای خانوادهاش فرستاده بود

19

چنین نوشت :انقالب برایمان از همه چیز عزیزتر است
آزمونها و گزینشهای تازه نخست وزیر

21

مردم میخواهند بدانند کدام دستها در کار بازگشائی دانشگاهها اخالل میکنند؟

24

در سوگ درگذشت دو رفیق تودهای و یک رفیق فدائی راه رفقای صمیمی و وفادار ادامه دارد

24

معرفی کتاب آموزشهایی از :انقالب و سوسیالیسم شماره 4

25

145

از یادداشتهای فدائیان خلق در جبههها :انسانها هستند که حماسهسازند

26

پیرامون سالروز «بسیج علیه بیسوادی» :مبارزه با بیسوادی نباید بفراموشی سپرده شود!

27

«چپ» آمریکائی ،نگاهی به مصاحبههای افشاگرانه رادیو بی.بی.سی با سران جبهه 28
براندازی
28

مخی نیکپی را آزاد کنید
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فهرست مطالب کار (اکثریت) شماره  9 ،142دی 1360

لینک به فایل
صفحه

عنوان

رژیمهای امریکائی منطقه برای تجاوز نظامی به میهن انقالبیمان پیمان میبندند .متحد 2
شویم!
در راه برقراری حکومت قانون ،براساس تمام موازین پذیرفتهشده در جمهوری اسالمی ایران 3
بازداشت اعضاء و هواداران سازمان عملی است خالف قانون
3

به این اعدامهای غیرقانونی رسیدگی کنید!

اعالمیه کمیته مرکزی حزب توده ایران :الحاق بلندیهای جوالن توسط اسرائیل یک تجاوز 4
آشکار امپریالیستی – صهیونیستی است
تاخیر در بازگردانیدن معلمان بناحق "پاکسازی" شده بر سر کار به زیان انقالب است

5

ماده  37قانون پاکسازی مغایر قانون اساسی است

5

اقدام علیه شوراهای کارگری اقدام علیه انقالب و قانون اساسی است

6

پاسخ مشکالت صنفی کارگران شرکت "راهدژ" تشکیل شورا است نه اجرای ماده 33

7

اخبار روستائی
خرمآباد – با اجرای بند (ج) و (د) تولید کشاورزی را افزایش دهیم

8

دورود – مبارزات دهقانان زحمتکش علیه زمینداران بزرگ و برای به اجرا درآوردن بند (ج) و 8
(د) اوج میگیرد
«جهادآباد» نامی آشنا برای دهقانان زحمتکش جیرفت و کهنوج

8

در سوگ رحلت پ یامبر اسالم ،امام دوم و هشتم شیعیان جهان مردم خروش برداشتند مرگ 9
بر آمریکا
ترور جنایتکارانه استکی و بشارت ،نمایندگان مجلس آمیزهای از جنون ،خیانت و انتقامجوئی 9
کور
در حاشیه تظاهرات افاغنه فراری :تا وقتی قطبزاده بود هیچ غصه نبود

9

ریگان علیه لهستان نیز به تحریم اقتصادی متوسل شد

10

تفاله های امریکا با اقدامات قاطع دولت سوسیالیستی لهستان به خانه ارباب پناه میبرند10 .
سفیر پناهنده شده لهستان جاسوس «سیا» و «موساد» بود!
کمیتههای ایالتی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) اقدام نفاقافکنانه و
توطئهگرانه کشتگر – هلیلرودی را محکوم میکنند
اعالمیه کمیته ایالتی اصفهان

11

اعالمیه کمیته ایالتی خراسان

11

اعالمیه کمیته ایالتی گیالن

11

مروری به اختصار در بیانیه و مواضع جداشدگان از سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت):

12

مبارزه با وحدت زیر پوشش وحدتطلبی
تصحیحات ضروری

15

به یاد استاد شهید کامران نجاتالهی

15

حافظ اسد :شوروی همچنان دوست نیرومندی در کنار همپیمانان خود خواهد ماند

16

به جنایت مهاباد رسیدگی کنید ،سپاه پاسداران مهاباد را از عوامل ضدانقالب پاکسازی کنید

17

147

مدافعان سرمایهداری در کار مسخ الیحه ملی کردن بازرگانی خارجی

18

اعالمیه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ،ترکمن صحرا :سخنی با دادستانی انقالب 21
اسالمی گنبد و دیگر مسئولین منطقه
21

مخی نیکپی را آزاد کنید

سپاه پاسداران داوطبین را به جبهههای جنگ دعوت کرد ،دفاع از میهن انقالبی حق همه 21
مدافعان انقالب از هر مرام و مسلکی است
با خاطره شهیدان بستان ،بستان تولد حماسهها

22

شهید یدهللا احمدی :در جبهه فقط به پیروزی این جمهوری بر تجاوزگران میاندیشم

22

تردید مجلس در تصویب لوایحی مانند الیحه اصالحات ارضی به زیان انقالب است

23

148

فهرست مطالب کار (اکثریت) شماره  16 ،143دی 1360

لینک به فایل
صفحه

عنوان

پشتیبانی قاطع جمهوری اسالمی از سوریه جلوه درخشانی از سیاست خارجی 2
ضدامپریالیستی – ضدصهیونیستی
پاسخ به سواالت سیاسی یا تبلیغ تفرقه و جدائی ،نگاهی به ستون «پاسخ به سواالت3 »...
روزنامه جمهوری اسالمی شمارههای  18آذر و  10دیماه 60
از خاطرات یک رفیق فدایی از پیروزی اخیر بستان :در راه دفاع از میهن انقالبی مرگ ،حقیرتر 5
از عزم مردم بپاخاسته است
جبهههای مقاومت خوزستان قهرمانی عباس را تجربه کرد

5

شهید یدهللا (بهنام) احمدی :فقط به پیروزی جمهوری اسالمی بر تجاوزگران میاندیشم

5

جلوگیری از تشکیل شوراهای کارگری سنگاندازی در راه تعمیق انقالب است

6

مردم و اکثریت مجلس خواستار اجرای الیحه اراضی شهری هستند ،شورای نگهبان علیرغم 7
نظر اکثریت قاطع مجلس برای دومین بار با تصویب این الیحه مخالفت کرد!
8

گزارشی از روستاهای خراسان
اخبار روستائی
زابل – در ایجاد تعاونیهای تولید بکوشیم

9

لرستان – ارگانهای انقالبی باید توطئههای فئودالها را خنثی کنند

9

کمیتههای ایالتی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) اقدام نفاقافکنانه و
توطئهگرانه کشتگر – هلیلرودی را محکوم میکنند
اعالمیه کمیته ایالتی فارس

10

اعالمیه کمیته ایالتی کردستان

10

اعالمیه کمیته ایالتی لرستان

10

مروری به اختصار در بیانیه و مواضع جداشدگان از سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت):

11

انحاللطلبی چیست؟ و انحاللطلب کیست؟
از میان گزارشها و اعالمیهها
نامه مشترک کمیتههای ایالتی حزب توده ایران و سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) 15
خطاب به استاندار مازندران
اعالمیه مشترک رفقای کمیتههای ایالتی سازمان و حزب توده ایران در باختران در زمینه 15
ضرورت اجرای بنیادین اصالحات ارضی
ارقام نجومی در جنگ افسانهای افغانستان

16

آوای یأس ریگان سرکوب ضدانقالب در لهستان همه نقشههای آمریکا را نقش بر آب کرد

18

عربستان سعودی برقراری روابط دوستانه با امریکا به هر قیمت

18

دستاوردهای جنبش سندیکایی آنگوال

19

با سالح اتحاد ،توطئه تجاوز امریکا و متحدان آنرا درهم شکنیم

20

کارزار تبلیغاتی تفالههای امریکا علیه پیگیرترین مدافعان انقالب

21

دم خروس در تبلیغات امپریالیسم خبری

21

معرفی کتاب سیمای مردمی حزب توده ایران

22
149

راز جاودانگی نام جهانپهلوان تختی وفاداری او به مردم میهنش است

24

گرامی باد خاطره شکوهمند قیام مردم قم

24

رفقای ما را در مریوان و بانه آزاد کنید

24

با خاطره شهیدان بستان ،بستان تولد حماسهها

22
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فهرست مطالب کار (اکثریت) شماره  22 ،144دی 1360

لینک به فایل
عنوان

صفحه

اگر متحد شویم

1

پیام رهبران جمهوری اسالمی در هفته وحدت :وحدت در راه نابودی امپریالیسم و 3
صهیونیسم
قذافی تحریم اقتصادی لهستان توسط ریگان را محکوم کرد

4

در شورای امنیت چهره مزورانه امپریالیسم آمریکا آشکارتر میشود

4

از یادداشتهای فدائیان خلق در جبههها :رزم مشترک

5

رفیق مهرداد دلخونی در جبهه جنوب به شهادت رسید ،به جبهه میروم تا دینم را نسبت به 5
انقالب ضدامپریالیستی و مردم زحمتکش میهنم ادا کنم
تعیین مناسبات قانونی میان شوراهای کارگری و مدیریت آری! انحالل شوراهای کارگری نه!

6

به مشکالت تولیدکنندگان نخودچی در شهرستان ممقان رسیدگی کنید

6

آقای خامنهای رئیس جمهور :ما گفتهایم که از حقوق کارگران دفاع میکنیم

6

گزارشی از روستاهای خراسان ( )2اجرای بند "ج" و "د" نخستین گام اساسی در رفع 8
مشکالت
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی باید به خواست میلیونها تن از موکلین خود 9
پاسخ دهند
10

برای ورود دانشگاهیان به دانشگاه مانع نتراشید
از میان گزارشها و اعالمیهها
باید به پراکندگی برای همیشه پایان داد

11

برگزاری تظاهرات و سخنرانی بمناسبت هفته خلع سالح در هند

11

"دیپلماسی مسلح" امپریالیسم امریکا محکوم به شکست است

11

کوبا :تعمیق انقالب بر بستر اراده تودهها

12

به دعوت وزارت امور خارجه افغانستان برای درهم شکستن توطئههای امریکا پاسخ مثبت 13
دهید!
انتشار اساسنامه را ارج بگذاریم و در راه استقرار آن بکوشیم

14

دولت ،سیاست و قانون ،یک بحث نظری درباره سیاست و قانون و جنبههای اسلوبی 16
مناسبات آن دو
پیرامون ابتکار شایسته روزنامه اطالعات :بار دیگر با روزهای پرحماسه انقالب...

18

نمایشی از یک پیروزی واقعی و دلیلی بر بطالن جنجالهای صدام

18

کارنامه مجاهدین افغانی در ایران :قاچاق ،سرقت ،جنایت...

20

خسارت شکستن محاصره آبادان 50 :تانک ،خسارت شکستن محاصره دره قیماق21 400 :
تانک
22

معرفی کتاب کمینترن و خاور
کمیته های ایالتی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) اقدام نفاقافکنانه و
توطئهگرانه کشتگر – هلیلرودی را محکوم میکنند

23

کمیته ایالتی آذربایجان
151

کمیته ایالتی باختران

23

سازمان دانشجویان پیشگام ایران

23

رفقای ما را از زندان سنندج آزاد کنید

24
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فهرست مطالب کار (اکثریت) شماره  143ویژهنامه  26دی 23 ،دی 1360

لینک به فایل
عنوان

صفحه

 26دی روز تجلی قدرت مردم روز فرار شاه آمریکائی گرامی باد

1

 26دی ماه آغاز راهی افتخارآفرین

1

بعد از شاه نوبت آمریکاست.

2

از فرار شاه تا فرار بنیصدر ،کارنامه سیاه لیبرالها برای متوقف کردن انقالب

4
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فهرست مطالب کار (اکثریت) شماره  30 ،145دی 1360

لینک به فایل
عنوان

صفحه

با اتحاد همه نیروهای مدافع انقالب ،توطئههای امریکا را درهم شکنیم!

2

امام خمینی :اسالمی کردن دانشگاهها بمعنی بسته بودن دانشگاهها نیست

3

به نیروی متحد مردم شاه فرار کرد ،شاه دررفت مرگ بر امریکا

6

مواضع لیبرالها بدون شیله پیله

4

"کنگره" فالکت ،درباره برگزاری نخستین "کنگره" اقلیت!

5

اداره مجتمع عظیم فوالد اهواز به روش تعاونی تجربهای در جهت ورشکستگی اقتصاد کشور

6

برخورداری از تأمین اجتماعی ،حقی است همگانی (اصل  29قانون اساسی) ،تعلل در 8
تدوین و اجرای قانون تأمین اجتماعی نادیده گرفتن حقوق مردم است
تدوین قانون کار نخستین گام اساسی در جهت حل مشکالت کارگری

8

مرگ جانگداز  10کارگر معدن

8

رئیس جمهور :اصالحات ارضی از فرائض ماست که حتما باید انجام پذیرد

9

تعیین بیموقع قیمت محصوالت بجای حمایت از دهقانان زحمتکش به سود واسطهها است

9

از میان گزارشها و اعالمیهها
اعالمیه کمیته ایالتی آذربایجان در مورد خطر حمله نظامی امریکا

10

اعالمیه مشترک هواداران فدائیان خلق ایران (اکثریت) و حزب توده ایران در "ازمیر" ترکیه

10

کمیته ایالتی فارس اعمال جنایتکارانه تروریستی را محکوم کرد

10

در نامه ای خطاب به سازمان بازرسی کل کشور معلمین متعهد به انقالب خواهان بازگشت 10
به کار شدند
اعالمیه کمیته ایالتی کردستان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) به مناسبت  2بهمن 11
(2ی ریبهندان)
کمیته های ایالتی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) اقدام نفاقافکنانه و
توطئهگرانه کشتگر – هلیلرودی را محکوم میکنند
ترکمن صحرا

12

سازمان دانشآموزان پیشگام ایران

12

کمیته ایالتی مازنداران

12

علیه فراکسیونیسم

13

"شاه"کار پکن

18

جان آنتونیو مایدانا را نجات دهید

18

اخبار جهانی
نمایندگان "کنگره" آمریکا هم از اردوگاههای ضدانقالبیون افغانی دیدار کردند

18

کشورهای سوسیالیستی به  90کشور رشدیابنده کمک میکنند

18

شکوفائی هنر و زبان ملیتها در اتحاد شوروی

18

غنا در آستانه تحوالت نوین

19

جمهوری خلق کامبوچیا نشاط زندگی را به مردم این کشور بازمیگراند

20

اعالمیه وزرای ناتو دخالت بیشرمانه در امور داخلی لهستان

21

154

آیتهللا منتظری از مسئولین خواست در برابر جریانات و جوهای مسموم مقاومت کنند22 ،
دوست نادان خطرناکتر از دشمن داناست
جمهوری اسالمی ایران خواهان مناسبات صلحآمیز با همسایگان خویش است

23

چرا؟

25

پیرامون سمینار وحدت شوراهای اسالمی کارخانجات تهران

25

نیما :دنیا خانه من است

26

رفیق ترکمن ،رجبمحمد ت وماج در جبهه سوسنگرد به شهادت رسید ،تا پای جان از میهن 27
انقالبی دفاع کنیم
27

به جبهه رفتم تا از انقالب دفاع کنم

در راه خلق فداکار و در برابر دشمنان مردم تسلیمناپذیر باشیم ،گرامی باد خاطره رفقای 28
شهید دی ماه
فدائیان خلق رفقای شهید سنگرهای پیکار با تجاوزگران

155
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فهرست مطالب کار (اکثریت) شماره  7 ،146بهمن 1360

لینک به فایل
عنوان

صفحه

اتحاد ما ضامن استقالل ،آزادی و عدالت اجتماعی ماست

1

شورای امریکائی خلیج در خدمت توطئه تجاوز علیه انقالب ایران

4

امام خمینی :ما میگوئیم دانشگاهها باید باز شوند ،گردن من میگذارند این حرف را که 5
دانشگاهها تا اصالح نشود نباید باز شود من از آنها گله دارم!
رهنمودهای بسیار مهم امام درباره بازگشائی دانشگاهها

5

راه مقابله با توطئههای ضدانقالب در کارخانجات تحکیم شوراهاست نه انحالل آنها

6

در راهاندازی و تکمیل کارخانجات خانهسازی هیچ تعللی روا نیست

7

کارخانه ریسندگی خنجی بندر عباس را بازسازی کنید

7

کمبود مواد اولیه ،برخی کارخانجات را در آستانه رکود قرار داده است

7

از اجرای قانون در «سال قانون» دفاع کنیم

7

گزارشی کوتاه از شوراهای روستاهای کهنوج :در جهت تقویت ،گسترش و مردمیتر کردن 8
شوراهای اسالمی روستاها بکوشیم
محصوالت تولیدی کشاورزان را با قیمتهای عادالنه خریداری کنید

8

 132نماینده مجلس خواهان تصویب و اجرای بند «ج» شدند

9

اهالی روستای «گوگ تپه» از توابع مهاباد خواهان اجرای بند (ج) و (د) شدند

9

نگا هی به سیر و دستاوردهای انقالب ملی و دمکراتیک در افغانستان :افغانستان در مسیر

10

خورشید
چرا امپریالیستها از "اتحادیه همبستگی" لهستان حمایت کردند

12

همکاریهای فنی ایران و لیبی همبستگی انقالبی علیه امپریالیسم

12

به مناسبت شصتمین سالگرد حزب کمونیست شیلی ( 12دی  2 / 1360ژانویه 13 ،)1982
منشور حزب کمونیست شیلی
کمیته های ایالتی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) اقدام نفاقافکنانه و
توطئهگرانه کشتگر – هلیلرودی را محکوم میکنند
سیستان و بلوچستان

14

هرمزگان

14

پیام مشترک سازمانهای دانشجوئی خارج از کشور

14

مردم خواهان تأمین عدالت اجتماعی هستند

15

امریکا دشمن اصلی است ،در شعارهایتان "مرگ بر امریکا" فراموش نشود!

16

در حاشیه مجلس شورای اسالمی "شاهد" غضنفرپور و سالمتیان...؟

16

چه کسانی میکوشند شعار "مرگ بر امریکا" در مدارس منسی شود

17

در حاشیه فیلم کوتاه تلویزیونی تبر :آری! به اتفاق جهان میتوان گرفت

17

امام آمد و خروش برداشت :میخواهند همه هستی ما به کام آمریکا رود ما نخواهیم 19
گذاشت
رفیق محمد جهانپور در اثر ترکش خمپاره به شهادت رسید

19

کارخانه کربن بالک با یک سرمشق برای تنظیم مناسبات قانونی میان شورا و مدیریت

20

156

وتوی امریکا دشمنی کینهتوزانه با خلقهای منطقه

22

توضیح

22

دو خبر از قزوین :اعزام تیم پزشکی به جبهه جنگ و کمک به جنگ زدگان

22

جشن انقالب ،جشن محرومان است ،با شرکت فعال در جشنهای "دهه انقالب" پیوند 23
خللناپذیر خود را با انقالب و محرومان به ثبوت رسانیم
ضدانقالب در صنعت نفت توطئه میکند ،آنرا خنثی کنیم .کارگران آگاه صنعت نفت پشتیبان 23
انقالبند خواستهای برحق آنان را برآورده سازیم
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لینک به فایل
عنوان

صفحه

آمریکا ،جبهههای تازهای علیه انقالب ایران میگشاید متحد شویم!

2

اعتراض به اشغال بلندیخای جوالن دامنه وسیعتری مییابد

2

مردم آمل با شعار مرگ بر آمریکا سلطنتطلبان و مائوئیستهای آمریکائی را تارومار کردند

3

اصالحات ارضی فریضهای که به نیروی پرتوان انقالب قطعیت مییابد

4

ژاپن دوست آمریکاست با انحصار ژاپنی – آمریکائی میتسوبی استقالل اقتصادی ممکن 5
نیست
ضدانقالب در صنعت نفت از بیاعتنائی مسئولین به خواست برحق کارگران تغذیه میکند

6

با لغو ماده  33حربه اخراج کارگر را از دست سرمایهدار بگیرید

7

سیدمحمد خامنهای نماینده مجلس :از مسئولین میخواهیم که رسیدگی به کارگران را به 7
صورت جدی سیاست حاکم بدانند
7

منتشر شد :در رد انحاللطلبی
اخباری از روستاهای کشور  -آذربایجان
ارومیه :تضمین قیمتها و خرید محصوالت کشاورزان را جدی بگیرید

8

با اجرای بند "ج" و "د" نفوذ اقتصادی بزرگمالکان را درهم کوبید

8

پارسآباد مغان

8

باز دستهای مشکوک برای بازگرداندن زمینهای مصادره شده فئودالها به حرکت درآمده 8
است – روستای مرادلو
حاال مشخص می شود که چه عواملی در هیات هفت نفره نفوذ کردهاند – روستای خان 8
باباکندی
با حکم دادگاه انقالب فئودالها دوباره زمینهای خود را پس گرفتند – روستای ایور

8

بطور اصولی جلوی تجاوز به مراتع را بگیرید – خلیفهلو

8

با پاکسازی عناصر سودجو از جهاد از حیثیت این نهاد انقالبی دفاع کنید

8

مشکین شهر :به جای خمایت از فئودالها به دهقانان زحمتکش و خواستهای آنان 9
رسیدگی کنید
اقدامات جهاد سازندگی شاهین دژ در روستای محمودآباد کهنه

9

کمیتههای ایالتی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) اقدام نفاقافکنانه و
توطئهگرانه کشتگر – هلیلرودی را محکوم میکنند
سنندج

10

اراک

10

کرمان

10

از میان گزارشها و اعالمیهها
پیام هواداران حزب توده ایران و سازمان ما در ترکیه به حافظ اسد

11

اعالمیه مشترک حزب توده ایران و سازمان فدائیان خلق ایران :به مشکالت روستائیان 11
منطقه مهاباد رسیدگی کنید
11

هواداران سازمان در خارج کشور:
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 حمایت خویش را از اقدامات وحدتطلبانه کمیته مرکزی سازمان اعالم میداریم پایان روزهای پراکندگیستبه وضع نابسامان تولیدکنندگان شیر در روستاهای سراب رسیدگی کنید

12

رهبران حزب کمونیست ایتالیا با سوسیالیسم جهانی آشکارا به مخالفت برخاستهاند

13

رعایت حقوق بشر به شیوه آمریکائی دفاع از کشتار بیرحمانه مردم السالوادور

13

پیرامون سخنان نخست وزیر هنگام تقدیم الیحه بودجه به مجلس در راه اقتصاد مستقل و 14
شکوفا
مشکل کردستان را با واقعبینی میتوان حل کرد

16

معرفی کتاب داستان یک شهر ،احمد محمود

17

همواره در همه جا ،مرگ بر امریکا

17

میخائیل سوسلف خدمتگزار صمیمی کارگران و زحمتکشان جهان درگذشت

18

رفیق شهید علیاکبر گلستانی :در جبهه ،قلب چرکین امپریالیسم و متجاوزین را نشانه 19
گرفتهایم
مشکل زنان معلم با ایجاد محدودیت شغلی برای آنان حل نمیشود!

20

چالشی درباره افغانهای اسکان یافته در "طبس مسینا" مجاهدین افغان یا قاچاقچیان افیون؟

21

در حاشیه فیلم غازیان افغانستان :سالی که نکوست از بهارش پیداست

21

تعاونی چیست؟

22

اعالمیه کمیته مرکزی حزب توده ایران :با توطئههای ضدانقالب در محیطهای کار مقابله 23
کنیم!
سومین سالگرد انقالب ضدامپریالیستی و مردمی ایران به رهبری امام خمینی مبارک باد

24

در راه اتحاد همه نیروهای مدافع انقالب ،برای پاسداری از پیروزیهای عظیم انقالب ،برای
شکست توطئههای امپریالیسم آمریکا و غلبه بر دشواریهای انقالب ،در جشنهای سومین
سالگرد انقالب ،هرچه فعالتر شرکت کنیم
دکتر ارانی آموزگار سوسیالیسم علمی و خدمتگزار صمیمی مردم

24

رفیق محمد جودکی از زندان خرمآباد آزاد شد

24

رفقای زندانی در مراغه را آزاد کنید

24
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لینک به فایل
صفحه

عنوان

پیام کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) به مناسبت خجسته سالگرد انقالب 2
ضدامپریالیستی و مردمی ایران
رهنمودهای امام خمینی در سومین سال انقالب

4

خط امام از زبان پیروان صدیق آن در سومین سال انقالب

4

سرود پیروزی بزرگ سومین سال انقالب :زنده باد «مرگ بر امریکا» ،زنده باد انقالب

6

بزرگترین پشتوانه انقالب در مقابله با توطئه امریکا تالش خستگیناپذیر طبقه کارگر برای 7
افزایش تولید
دهقانان :مبارزهای پیگیر در راه براندازی بزرگ مالکی

9

جهاد سازندگی یاور زحمتکشان روستا در مبارزه با بزرگ مالکی

10

جوانان در نبرد با توطئههای ضدانقالب و غلبه بر مشکالت انقالب

11

زنان در دفاع از انقالب حماسهها میآفرینند

13

اتحاد ،فدائیان خلق از جبههها سرود اتحاد سر میدهند

17

حماسه ما ،پویندگی ماست

19

فدائیان خلق ایثارگران راه استقالل ،آزادی و عدالت اجتماعی ،شهدای قبل از انقالب

21

شهدای جنگ میهنی

22

یاد رفقایی را که در یکسال گذشته از دست دادهایم گرامی میداریم

24

بمناسبت  19بهمن یازدهمین سالگشت اعالم موجودیت سازمان :در راه وحدت

25

شعر :پایان روزهای پراکندگیست برگردید!

32

در چهارمین سال انقالب :عرصهها و اشکال حرکات ضدانقالبی را بشناسیم و آن را با 36
شکست مواجه سازیم
به یاد همه شهدای قهرمان جبهههای جنگ تحمیلی و در تحلیل از مقاومت حماسهآفرین 40
رزمندگان جبهههای نبرد ،از مقاومت ایثارگرانه خلق تا حماسههای ظفرمند
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لینک به فایل
عنوان

صفحه

درس بزرگ انقالب

1

راهی که آقای توکلی میرود؟

4

توطئه امریکا برای براندازی جمهوری اسالمی جدی است ،متحد شویم!

5

اعالمیه کمیته مرکزی حزب توده ایران بمناسبت سومین سالگرد انقالب :فرخنده باد سومین 6
سالگرد انقالب بزرگ ضداستبدادی ضدامپریالیستی و مردمی میهن عزیز ما ایران!
در مبارزه برای تثبیت ،تحکیم و گسترش انقالب متحد شویم!
چهارمین کنگره شوراهای اسالمی کارخانجات :آقای وزیر کار به استناد کدام قانون حکم به 7
انحالل شوراها دادهاند؟
با اجرای بند ج و د بند از پای دهقانان زحمتکش باز کنید! نمونههائی از توطئههای رنگارنگ 8
بزرگمالکان خراسان
تشکلهای روستائی مضمون ،وظایف و ترکیب طبقاتی آنها

10

کارگران در بیدادگاههای نظامی ترکیه

11

پیرامون تشکیل اولین سمینار سراسری شوراهای اسالمی روستاهای سیستان :خوانین12 ،
خوانین! این آخرین پیام است کشاورز سیستانی آماده قیام است
از میان نامهها ،حرفهای زحمتکشان :نامه یک کارگر از قزوین :وزیر کار در جمع کارگران 12
از چیزی که سخن نگفت مسائل کارگری بود!
ستون پنجم دشمن میخواهد در سیاست خارجی ما خرابکاری کند

13

معرفی کتاب سومین سال انقالب شکوهمند میهن ما

13

صفحاتی از تاریخ جنبش کارگری ایران ()1

14

چرا گروهکها مضمحل میشوند؟

17

بودجه امریکا سند رسوائی نظامیگری لجامگسیخته

20

در مقابل توطئههای امپریالیسم خبری از سوریه حمایت کنیم

20

گوشهای از کمک بیدریغ «شورای همیاری اقتصادی» به کشورهای رشدیابنده

20

اتحاد شوروی بار دیگر بر پشتیبانی خود از انقالب ایران قاطعانه تأکید کرد

21

بمناسبت برگزاری دهمین کنگره فدراسیون سندیکائی جهانی در هاوانا :امروز ،اتحادیهها با 22
نیروی عظیمشان در حل حادترین مسائل دوران تاثیر جدی دارند
22

دو خبر کوتاه

بیست و چهارمین کنگره حزب کمونیست فرانسه تجلی انترناسیونالیسم پرولتری و مبارزه 22
در راه صلح و سوسیالیسم
افتتاح کوره دوم ذوب آهن اصفهان گامی بلند در راه شکوفائی جمهوری اسالمی ایران

23

وزیر امور خارجه در مجمع عمومی سازمان ملل پشتیبانی پیگیر از دوستان در برابر تجاوزات

24

امپریالیسم
رفیق اردشیر کمالی در دفاع از جمهوری اسالمی در جبهه دزفول بشهادت رسید

24

نه! این قافله را سر بازایستادن نیست

25

امام خمینی :این پائینشهریها و این پابرهنهها ولی نعمت ما هستند

25

161

ایران در سومین سالگرد انقالب خروش برداشت :مرگ بر آمریکا

26

پیرامون مصاحبه رئیس دیوان عالی کشور :ما یک سازمان سیاسی هستیم

28

چهارمین سالگرد قیام تبریز گرامی باد!

28

علی ساکی را از زندان خرمآباد آزاد کنید

28

احمد معروض را از زندان مراغه آزاد کنید

28
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لینک به فایل
عنوان

صفحه

امام خمینی تصریح کردند :تشخیص ضرورت با مجلس است شورای نگهبان نباید دخالت کند

2

امام خمینی تصریح کردند :در عید جدید همه آنها که میشود آنها را عفو کرد انشاهللا عفو 2
شوند
نگاهی به مجلس شورای اسالمی در هفتهای که گذشت

3

امپریالیسم امریکا جنگ تحمیلی علیه ایران انقالبی را گسترش میدهد ،متحد شویم

4

جمهوری اسالمی ،در راه تحکیم همبستگی با جبهه جهانی ضدامپریالیستی

5

ویژگیهای تعاونیهای تولید ،توزیع و مصرف در نظامهای مردمی و دمکراتیک

6

تشکلهای روستائی مضمون ،وظایف و ترکیب طبقاتی آنها

7

طومارهای متعدد دهقانان سراسر کشور ،تأکیدی به ضرورت تسریع در تصویب و اجرای 9
قانون اصالحات ارضی است
10

صفحاتی از تاریخ جنبش کارگری ایران ()2

بعد از  28سال برای اولین بار "کار" منتشر میکند :برای یادآوری تاریخ و برای درس گرفتن از 12
تاریخ:
اعالمیه کمیته مرکزی حزب توده ایران در عصر  29مرداد 1332
مقابله آشکار با خط امام و کارشکنی در راه حکومت قانون باز هم اعدامهای غیرقانونی

14

همگامی پیروان اسالم راستین امام خمینی و آموزش اجتماعی سوسیالیسم علمی در 16
دفاع از انقالب امری است ممکن و ضرور
از میان گزارشها و اعالمیهها
بیانیه مشترک جوانان ترقیخواه عرب هواداران سازمان ما و حزب توده ایران در ترکیه

18

همه مشتها و فریادها علیه امریکای جنایتکار

18

اخبار کردستان :باند قاسملو و بینالملل سوسیالیستها!

19

با شهادت رفقا عظیم مدیری و احمد دواتگران در جبهه کرخهنور شمار شهدای سازمان در 20
جنگ تحمیلی به  82تن رسید
21

سیری در وقایع هفته پیش

توطئه ضدانقالب را در صنایع نفت درهم شکنیم :تالش لیبرالها و قشرینمایان برای انزوای 22
خط امام در صنایع نفت
در سالروز کودتای امپریالیستی رضا شاه سلطنتطلبان ،جنایتکارانه فاجعه آفریدند

23

لوح شهدای سازمان را کامل کنیم

24

با دقت بیشتری بخوانید

24
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