فهرست مطالب کار،
سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)،
دور دوم،
شماره  1 ،1اسفند 1162
تا شماره  1 ،81بهمن 1169

1

فهرست مطالب کار ،سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)،
دور دوم ،شماره  1 ،1اسفند 1162

لینک به فایل
صفحه

عنوان

"با ایمان به پیروزی راهمان" برافراشته باد "کار" پرچم مبارزۀ انقالبی طبقه کارگر و همۀ 1
مردم زحمتکش ایران
جمهوری اسالمی در سالی که گذشت

1

تلگرام تبریک به کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی

1

"انتخابات آزاد" یا تحمیل مجلس تجاز

1

اعالمیۀ مشترک کمیته مرکزی حزب توده ایران و کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق 3
ایران (اکثریت) دربارۀ انتخابات دورۀ دوم مجلس شورای اسالمی
با جمعآوری کمکهای مالی فدائیان خلق را در انجام وظایف انقالبی خود یاری دهید.

3

فدائیان خلق و مسئلۀ فعالیت انقالبی پرسنل نیروهای مسلح

4

اعالمیه کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

5

 8مارس ( 11اسفند) روز همبستگی بینالمللی زنان جهان گرامی باد!
اعالمیه کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

11

احکام جنایتکارانه علیه افسران میهنپرست را محکوم میکنیم!
پیام کمیته مرکزی حزب توده ایران به کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) 11
بمناسبت سیزدهمین سالگرد بنیانگذاری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
پیام تبریک کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) به کمیته مرکزی حزب توده 12
ایران بمناسبت برگزاری موفقیتآمیز هیجدهمین پلنوم کمیته مرکزی حزب توده ایران
12

گرامی باد یاد شهدای اسفند!

تلگرام تسلیت کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) به کمیته مرکزی حزب 12
کمونیست اتحاد شوروی بمناسبت درگذشت مبارز خستگیناپذیر راه صلح و
سوسیالیسم رفیق یوری والدیمیررویچ آندوپف

2

فهرست مطالب کار ،سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)،
دور دوم ،شماره  1 ،2فروردین 1161

لینک به فایل
عنوان

صفحه

نوروزتان پیروز

1

فاجعه های جدید در مسیر تداوم جنگ

1

ناخدا افضلی و یاران اعدام شدند!

2

اعالمیه کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) درباره تشدید وخامت در 3
جبهههای جنگ
برقراری صلح ،هدف مقدم و مشترک همه میهنپرستان ایران است
تالش برای دولتی کردن شوراهای کارگری

4

گرانی :غارت بیبندوبار مردم

5

با جمعآوری کمکهای مالی فدائیان خلق را در انجام وظایف انقالبی خود یاری دهید.

5

مسایل مبارزین چپ و نیازهای جنبش

6

حزب جمهوری اسالمی و فعالیت در میان نیروهای مسلح

8

"تجار محترم" و مسألۀ مالیاتها

9

پیام شادباش احزاب برادر ،به مناسبت  19بهمن

11

 پیام کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان بمناسبت  19بهمن بهکمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
 پیام کمیته مرکزی حزب کمونیست فیلیپین بمناسبت  19بهمن به کمیتهمرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
 شادباش کمیته مرکزی حزب کمونیست یونان پیام کمیته مرکزی حزب کمونیست هند (دفتر مرکزی) بمناسبت  19بهمن،دبیر کل :س .راجیش وارارائو به کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
 پیام کمیته مرکزی حزب کمونیست هند (مارکسیست) بمناسبت  19بهمن بهکمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
پیروزی میهنپرستان لبنان

12

گرامی باد یاد شهدای فروردین!

12

3

فهرست مطالب کار ،سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)،
دور دوم ،شماره  1 ،1اردیبهشت 1161

لینک به فایل
عنوان

صفحه

ادامه جنگ وسیله سازش با آمریکا

1

پیام به کارگران و زحمتکشان ایران بمناسبت اول ماه مه

1

مسلمانان مبارز بر سر دوراهی :تسلیم یا ایستادگی

1

بیاد شهادت رفیق بیژن جزنی و همرزمان

1

با تشکیل یک نهاد مشترک مبارزه در راه آزادی زندانیان سیاسی را هماهنگ سازیم

1

خواستها و مسائل کارگران در آستانۀ اول ماه مه

4

رهنمود به اعضاء و هواداران

5

جنگ را قطع کنید! مردم صلح میخواهند

5

همه زندانیان سیاسی باید آزاد شوند

5

مهاجرت دهقانان و افاضات مسئوالن

6

احیاء آر-سی-دی با شرکت جمهوری اسالمی

1

افغانستان :شش سال پس از پیروزی انقالب ثور

8

گرامی باد یاد شهدای اردیبهشت ماه

8

با جمعآوری کمکهای مالی فدائیان خلق را در انجام وظایف انقالبی خود یاری دهید.

8

اعدام رفیق صابر احمدیان بدست سرکوبگران جمهوری اسالمی

8

آموزش هایی از انقالب و سوسیالیسم شماره 1 :منتشر شد

8

4

فهرست مطالب کار ،سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)،
دور دوم ،شماره  1 ،4خرداد 1161

لینک به فایل
عنوان

صفحه

انتخابات :تحکیم قدرت به قیمت انفراد بیشتر

1

اطالعیه کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) درباره توطئه علیه مسئولین 1
و اعضای سازمان در زندان
توطئه آمریکایی حمله به کشتیها در خلیج فارس

1

جاودان باد خاطرۀ خسرو روزبه

1

با کدام برنامه؟ با کدام خط مشی؟

3

فعالین انقالبی و مسئله تبلیغ سیاسی در وضعیت کنونی

5

رهنمود به اعضاء و هوادارن

5

فضاحت ضدکارگری

1

کشتار زندانیان سرشناس سیاسی رژیم شاه در جمهوری اسالمی

8

برادر "ناتو" در تهران

8

گرامی باد یاد شهدای خردادماه

8

سفر ریگان به چین

8

انتشار نشریۀ "اکثریت"

8

5

فهرست مطالب کار ،سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)،
دور دوم ،شماره  1 ،5تیر 1161

لینک به فایل
عنوان

صفحه

گسترش جنگ به خلیج فارس گامی دیگر به کام آمریکا

1

اظهاریه کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

1

از توافق روی قطع حمله به مناطق مسکونی استقبال میکنیم این توافق باید به آتشبس
کامل و صلح بین دو کشور تبدیل شود
آیتهللا خمینی :حکم ،حکم شورای نگهبان است

1

"ما از مرگ قویتریم"

1

بمناسبت شهادت رفیق حمید اشرف و ده تن یاران فدایی
با جمعآوری کمکهای مالی فدائیان خلق را در انجام وظایف انقالبی خود یاری دهید.

3

جنبش مل خلق کرد در آستانه ششمین سال تهاجم حکومت

4

دولت قانونا خدمتگزار تجار شد

5

از رویدادهای خرداد

6

 دو کنفرانس با دو هدف متضاد تظاهرات مجاهدین در  31خرداد آمریکا علیه آرمانهای المپیک1

 فریبکاری زبونانهنامۀ مردم منتشر شد

8

شکست اهریمن حکم تاریخ است

8

آدمی با سر افراشته باید بزید

8

و سرافراشته باید میرد
و به دشمن سرتسلیم نیارد در پیش
وانهد در ره آزادی خلق
همۀ هستی خویش
8

با ستایش از فداکاری رفقا

6

فهرست مطالب کار ،سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)،
دور دوم ،شماره  1 ،6مرداد 1161

لینک به فایل
عنوان

صفحه

فراخوان و برنامه برای دفاع از زندانیان سیاسی

1

زندانیان سیاسی را از چنگال جمهوری اسالمی نجات دهید!
ارتجاع در بنبست جنگ

1

آئیننامه فاشیستی علیه دانشجویان

1

اگر ترا بازداشت کردند ،رفیق...

3

از میان گزارشها

3

 تعاونی های مسکن کارگری در مبارزه برای تامین مسکن4

پیروزی از آن ماست
بمناسبت شصت و چهارمین سالگرد بنیانگزاری حزب کمونیست ایران

6

از رویدادهای تیر
 نماینده "غرب" در تهران کنفرانس کشوری کمونیستها در شیلی افغانستان :سنگرهای ضدانقالب فرومیریزد معدنچینان انگلیس علیه دولت تاچر اتحاد شوروی :کوشش برای جلوگیری از نظامی کردن فضاخبرنگار "کار" باشید!

1

از میان گزارشها

1

 "در تمام دنیا یک همچه انتخابات آزادی نبوده است( ".خمینی) اعتصاب زندانیان سیاسی اهواز تعطیل خودسرانه مدارس ارامنه سرکوب مردم چالوس توسط سپاه آهنخوار مشهور انباردار کل آهن جمهوری اسالمی شد "این کار هر روز ما است" شیرخوارگان هم باید روزه بگیرنددر حمایت از فدائیان و تودهایها علیه جنگ و خفقان در ایران

8

آدمی با سر افراشته باید بزید

8

و سرافراشته باید میرد
و به دشمن سرتسلیم نیارد در پیش
وانهد در ره آزادی خلق
همۀ هستی خویش
گرامی باد یاد شهدای مردادماه
پیام تبریک به دبیرکل حزب کمونیست ایتالیا

8

بزرگداشت پرشکوه خاطره انریکو برلینگوئر

8

با جمعآوری کمکهای مالی فدائیان خلق را در انجام وظایف انقالبی خود یاری دهید.

1

فهرست مطالب کار ،سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)،
دور دوم ،شماره  1 ،7شهریور 1161

لینک به فایل
عنوان

صفحه

سرآغازی نو در راه نزدیکی به غرب

1

پیرامون سفر گنشر به ایران
"هفته جنگ" را به هفته اعتراض علیه جنگ تبدیل کنیم!

1

پاسخ تودهها به کودتای  28مرداد

1

مردم ،علیه دولت ارتجاع

1

توطئههای زبونانه علیه فدائیان

1

عرضه و تقاضا ،قانون الهی کالن تاجران

3

برای پایان دادن به گرانی و بیکاری ،علیه ارتجاع حاکم مبارزه کنیم

3

"قانون" دیگری بسود بزرگمالکی

3

پیشرو انقالبی و وظایف بنیادین کنونی

4

کالن تاجران مواد مخدر در پناه رژیم

5

از رویدادهای مرداد

6

 تعرضات اوباشانه علیه زنان دعوتی دیگر از غارتگران آریامهری آرزوی اهریمنی ریگان پیشنهاد اتحاد شوروی برای حل مسایل خاور نزدیک1

از میان گزارشها
 سرکوب خونین اعتصاب کارگران کانادادرای اعتصاب پیروزمندانه کارگران جنرال مبارزه مشترک کارگران قزوین موفقیت کارگران ایران دوچرخ کارگران به جبههها کمک نمی کنند تخریب سرپناه زحمتکشان و واکنش مردم بلوای حجاب مبارزه روستاییان اقلید و نورآبادبا جمعآوری کمکهای مالی فدائیان خلق را در انجام وظایف انقالبی خود یاری دهید.

1

اعدام مخفیانه انقالبیون

8

"مجاهدین افغان" با سالح شیمیایی آمریکایی علیه انقالب

8

بیاد صمد

8

آدمی با سر افراشته باید بزید

8

و سرافراشته باید میرد
و به دشمن سرتسلیم نیارد در پیش
وانهد در ره آزادی خلق
همۀ هستی خویش
گرامی باد یاد شهدای مردادماه

8

فهرست مطالب کار ،سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)،
دور دوم ،شماره  1 ،8مهر 1161

لینک به فایل
عنوان

صفحه

خط "امام خمینی" و خط مردم

1

اعالمیه مشترک کمیته مرکزی حزب توده ایران و کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق 1
ایران (اکثریت)
"هفته جنگ" را به هفته مبارزه در راه صلح تبدیل کنیم
روز جهانی صلح و پیشنهادهای اتحاد شوروی

1

جنبش کارگری در راه پیشرفت

1

انعکاس وسیع مبارزه کارگران شرکت ساسان

1

پیام کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) به کمیته مرکزی حزب توده ایران

3

به مناسبت چهل و سومین سالگرد تأسیس حزب توده ایران
رهنمود به اعضاء و هواداران

3

پیام سازمان جوانان فدایی خلق ایران (اکثریت) به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید

4

رژیم حاکم و سرنوشت قانون اساسی

6

بیاد مجاهد نستوه آیتهللا طالقانی

8

با جمعآوری کمکهای مالی فدائیان خلق را در انجام وظایف انقالبی خود یاری دهید.

8

از رویدادهای شهریور

11

 تشکیل حزب کارگر اتیوپی دستورالعملی دیگر برای کتابسوزان انتقامجویی کور ضدانقالب در افغانستان11

از میان گزارشها
 کارخانه دخانیات ،هفت ماه پس از اعتصاب سند جرم! ذفاع از حقوق کارگران حذف مرخصی ساالنه تعطیالت اجباری بدون حقوق اعتراض و کم کاری کارگران چوکا مبارزات زنان زحمتکش تظاهرات در بندر دیلم تخریب سرپناه زحمتکشان در قلعه حسن خان شوراهای محالت را منحل می کنند کاندیدی انجمن اسالمی و رای کارگرانزنده باد سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

11

جنایات جدید حکومت در کردستان

12

شکنجه و کشتار انقالبیون خودکشی رژیم است

12

آدمی با سر افراشته باید بزید

12

9

و سرافراشته باید میرد
و به دشمن سرتسلیم نیارد در پیش
وانهد در ره آزادی خلق
همۀ هستی خویش
گرامی باد یاد شهدای مهرماه

11

فهرست مطالب کار ،سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)،
دور دوم ،شماره  1 ،9آبان 1161

لینک به فایل
صفحه

عنوان

اطالعیه دبیرخانه کمیته مرکزی درباره تشکیل پلنوم کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق 1
ایران (اکثریت)
پیام پلنوم کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) به اعضاء و هواداران

1

پیام کمیته مرکزی حزب توده ایران به پلنوم کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران 1
(اکثریت)
قطعنامه درباره انقالب و حاکمیت جمهوری اسالمی ایران

3

قطعنامه درباره خط مشی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

3

قطعنامه درباره اوضاع جهان

3

پیام پلنوم کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) به زندانیان سیاسی

4

قطعنامه درباره اوضاع سیاسی ،جنبش تودهئی و وظایف ما

5

برنامه ما برای جبهه متحد خلق

6

پیام پلنوم کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) به کمیته مرکزی حزب توده 1
ایران
پیام کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) به مردم ایران

11

8

فهرست مطالب کار ،سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)،
دور دوم ،شماره  1 ،11آذر 1161

لینک به فایل
عنوان

صفحه

درباره برنامه و فراخوان ما برای جبهه متحد خلق

1

گزارش هیات سیاسی به پلنوم کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

1

مبارزه دهقانان علیه بازگشت بزرگمالکان تشدید میشود

1

 16آذر :الهامبخش جنبش دانشجویی

1

انقالب اکتبر :رویداد دورانساز

1

پیام پلنوم کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) به جهانیان درباره زندانیان 3
سیاسی ایران
به کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی به مناسبت شصت و هفتمین سالگشت 3
انقالب کبیر سوسیالیستی
پاسخ دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست ایتالیا به پیام کمیته مرکزی سازمان فدائیان 3
خلق ایران (اکثریت)
از :کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) به :کمیته مرکزی حزب کمونیست 3
سوریه
از :کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) به :کمیته مرکزی حزب کمونیست 3
یونان
قرارهای مصوب پلنوم مهرماه  1361کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

14

 درباره اساسنامه درباره برنامه تصحیح ضرورریگان جنگافروز بر کرسی ریاست

15

ترور ایندیرا گاندی :توطئه پلید عوامل امپریالیسم و ارتجاع

16

انتخابات نیکاراگوئه ،تجلی حمایت مردم از ساندینیستها

16

با جمعآوری کمکهای مالی فدائیان خلق را در انجام وظایف انقالبی خود یاری دهید.

12

فهرست مطالب کار ،سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)،
دور دوم ،شماره  1 ،11دی 1161

لینک به فایل
عنوان

صفحه

دگرگونیهای درونی جمهوری اسالمی و تاکتیک امپریالیسم

1

اطالعیه کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

1

شهادت قهرمانانه رفیق مرتضی میثمی و رفیق منصور پورجم
نقش و ضرورت هستههای مخفی کارگری

1

"پیام" (شعری از سیاوش کسرایی)

1

اعتراض مردم ،ایستادگی زندانیان سیاسی و فریبکاریهای رژیم

1

جاودان باد خاطره تابناک فدائیان شهید رفیق مرتضی میثمی و رفیق منصور پورجم

3

مسئله مسکن و مبارزات مردم

3

اظهاریه کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

4

درباره اعالم شروع محاکمه اعضای رهبری حزب توده ایران و تعلیق این صحنهسازیها را
محکوم میکنیم
خانهخرابی دهقانان ،ورشکستگی کشاورزی

5

اعتصاب کارگران ساسان و عوامفریبی مسئوالن حکومتی

6

شکنجه و کشتار اسیران جنگی محکوم است

6

فاجعه بوفال تبهکاری ریگان و انحصارات آمریکایی

6

پشتیبانی گسترده از کارگران اعتصابی ذوب آهن

1

تظاهرات مردم تهران

1

کارگران فخر ایران :کارگران اخراجی را برگردانید .مدیرعامل را اخراج کنید.

1

کارگران به کاندیداهای فرمایشی رای نمی دهند

1

مبارزه دانشآموزان در اهر

1

فئودال ها را برمیگردانند دهقانان را به شالق میبندند.

1

مردم علیه کمک به جبههها ،علیه اعزام به جبههها

8

گسترش تبلیغات سیاسی سازمان و تشبثات رژیم

8

با جمعآوری کمکهای مالی فدائیان خلق را در انجام وظایف انقالبی خود یاری دهید.

8

13

فهرست مطالب کار ،سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)،
دور دوم ،شماره  1 ،12بهمن 1161

لینک به فایل
عنوان

صفحه

پیام کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) به مناسبت سالگرد  19بهمن

1

پیام کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) به مردم ایران

1

گرامی باد ششمین سالگرد انقالب شکوهمند بهمن
مبارزات کارگران در واحدهای صنعتی

1

ما در ره خلق جان باختهایم...

1

در مرداب جنگ

3

از زندگی و رزم رفیق شهید منصور پورجم

4

گرامی باد خاطرۀ تودهایهای شهید

4

شهادت یوسف الیاری ،عبدالحمید روشنفکر و پرویز جهانبخش تجسم تبهکاری نفرتبار 4
ارتجاع حاکم
شورایعالی قضایی :تنفر تودهها ،حمایت خمینی

6

دوم بهمن ( 2ریبهندان)

6

منتشر میشود

6

 کارگران پیشتاز جنبش تودهای مبارزه و مقاومت دهقان ایران از رنج و رزم زنان ایران نوشته رقیه دانشگری مردم ایران علیه جنگ شکنجه و کشتار میهنپرستان در جمهوری اسالمیگرامی باد  22بهمن ششمین سالگرد انقالب شکوهمند بهمن

6

گرامی باد  19بهمن چهاردهمین سالگرد تاسیس سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
با جمعآوری کمکهای مالی فدائیان خلق را در انجام وظایف انقالبی خود یاری دهید.

6

مبارزات دهقانان ترکمن صحرا بازنمیایستد

1

از میان گزارشها

1

 ماشینسازی تبریز و نقشه تولید جنگافزار اعتصاب در کارخانه "فرنج قزوین" گسترش توطئه اخراج کارگران اعتصاب کارگران در کارخانه چوکا یا اعزام به جبهه یا بیکاری و گرسنگی انحالل شورای محل و اعتراض مردم جنگ را قطع کنید تا بتوانیم به خانههایمان برگردیم! اعتراض یکپارچه و موفق کارگران گونیبافی قائمشهرشرکت هیات نمایندگی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در جشن بیستمین سالگرد 8
تاسیس حزب دموکراتیک خلق افغانستان
یک گام مثبت در راه حفظ صلح جهانی

8

پیرامون اعتصاب بزرگ کارگران ذوب آهن

8

14

فهرست مطالب کار ،سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)،
دور دوم ،شماره  1 ،11اسفند 1161

لینک به فایل
عنوان

صفحه

ارتجاع حاکم و حاکمیت اوین

1

شهادت قهرمانانه رفیق قربانعلی مؤذنیپور عضو مشاور کمیته مرکزی سازمان فدائیان 1
خلق ایران (اکثریت)
"قانون" نابودی مطبوعات

1

تالش زبونانه رژیم برای احیاء نظام ارباب و رعیتی

1

پیرامون الیحه "حدود و شیوه فعالیت تولیدی بخش خصوصی"
اعالمیه کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

2

روز جهانی زن گرامی باد!
پیام کمیته مرکزی حزب توده ایران به مناسبت  19بهمن

2

اعالمیه کمیته مرکزی حزب توده ایران

2

کشتار انقالبیون بیپاسخ نمیماند

2

اطالعیه کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

3

شهادت حماسی رفیق قربانعلی مؤذنیپور تجلی عزم و رزم انقالبی مردم علیه
ارتجاع
مختصری از زندگینامه رفیق قربانعلی مؤذنیپور

3

جنایات رژیم علیه انقالبیون را محکوم میکنیم

3

ضرورت و فوریت اتحاد

4

بودجه  :64ورشکستگی اقتصاد ،محرومیت تودهها

5

سخنی با رفقا

5

تصویب قانون ارتجاعی "شوراهای اسالمی کار"

5

رژیم ،مسئول فاجعه اعتیاد

6

از میان گزارشها

1

 اعتصاب در شهر صنعتی البرز خبرهائی از مبارزات کارگران باختران دو نمونه از مبارزات زنان زحمتکش علیه ارتجاع حاکم تظاهرات گسترده ضدحکومتی مردم دورود گزارشی از ایلخچیپیام کمیتۀ مرکزی سازمان به بیست و پنجمین کنگرۀ حزب کمونیست فرانسه

1

پیام تبریک به رفیق ژرژ مارشه

1

پیام بمناسبت سالگرد تاسیس جبهۀ دمکراتیک برای آزادی فلسطین

1

آغاز هفتمین سال انتشار کار

8

فراخوان برای کمک مالی

8

نوروز را جشن میگیریم

8

آدمی با سر افراشته باید بزید

8

15

فهرست مطالب کار ،سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)،
دور دوم ،شماره  1 ،14فروردین 1164

لینک به فایل
عنوان

صفحه

نوروز خجسته باد

1

اطالعیه کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

1

علیه جنگ ،برای صلح ،بپاخیزیم
شهادت رفیق تقی قانع خشکبیجاری بدست دژخیمان رژیم

1

پیام رفیق فرخ نگهدار به مردم ایران به مناسبت نوروز

2

علیه رژیم متحد شویم ،به حکومت ارتجاع پایان دهیم!

2

علیه جنگ ،برای صلح ،بپاخیزید!

2

ساواک خمینی در توطئه علیه فدائیان

3

نامه کمیته مرکزی سازمان به خاویر پرز دوکولهیار

3

رفقا و دوستان عزیز!

3

از این پس آندسته از نوشتههای کار که میبایست وسیعا در میان تودهها تبلیغ
شود با یک ستاره در آخر و نوشتههایی که میبایست در دستور بحث و آموزش واحدهای
سازمانی و همه رفقا قرار گیرد با دو ستاره در آخر متمایز میشوند.
یادنامۀ رفیق تقی قانع خشکبیجاری

3

کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

3

پیام شادباش به رفیق میخائیل سرگئیویچ گارباچف
4

درگذشت رفیق کنستانتین اوستینویچ چرننکو

پیام کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) به مناسبت درگذشت رفیق 4
کنستانتین اوستینویچ چرننکو
پیام به دانیل اورتگا رئیس جمهور نیکاراگوا

4

اطالعاتی درباره اقدامات ساواک رژیم

4

شهریه مدارس شبانه فشار بر زحمتکشان

4

کار سازمانگرانه در شرایط کنونی

5

بحران رژیم و چشمانداز آینده

6

پیرامون اختالفات سازمان مجاهدین خلق ایران و حزب دموکرات کردستان ایران

8

پیروزی میهنپرستان و شکست صهیونیستها در لبنان

8

موافقتنامۀ امان محکوم است

8

توطئه ها و تحریکات کومله در کردستان

8

صحنهسازیهای روسای دیکتاتور پاکستان

8

متنشر شد

8

مسائل انقالب و مواضع ما 3
متحد شویم! به حاکمیت ارتجاع پایان دهیم
فرخ نگهدار دبیر اول کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

16

ارتجاع بر ضد دانشگاه

9

از نبرد فدائیان خلق

11

توطئههای پشت پرده برای گرفتن زمینهای دهقانان

11

از میان گزارشها

11

 اعتصاب کارگران کارخانه خانهسازی باختران برای انحالل انجمن اسالمی اعتصاب و اعتراض کارگران نسبت به اخراج همکارانشان شدت می گیرد مبارزه پیروزمندانه اهالی دهنون اصفهان در برابر یورش رژیم ،زحمتکشان ایستادگی میکنند یکی از ستون های رژیم کودکان و نوجوانان در جبهه کارگران علیه جنگ اعتصاب و اعتراض کارگران در رابطه با طرح طبقهبندی مشاغل فقط  4ذرصذ اخباری از بازگشت بزرگمالکانپیام شادباش احزاب برادر به مناسبت  19بهمن و برگزاری پلنوم مهرماه

12

جشن اول ماه مه را هرچه پرتوانتر برگزار کنیم

12

خمینی :اسالم ما را موظف میکند ساواک درست کنیم!

12

دستورالعمل محرمانه علیه اعتصابات کارگری

11

فهرست مطالب کار ،سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)،
دور دوم ،شماره  1 ،15اردیبهشت 1164

لینک به فایل
صفحه

عنوان

بیانیۀ مشترک کمیته مرکزی حزب توده ایران و کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران ضمیمه
(اکثریت)
پیروز باد مبارزۀ خلق در راه سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی ایران
 متاسفانه صفحات ضمیمه در دسترس نیستند – لطفا برای دسترسی به این بیانیه ،همینجا کلکیک کنیدخلق برمیخیزد

1

تظاهرات پرخروش مردم جنوب تهران علیه جنگ ،علیه رژیم

1

به یاد دهمین سالگرد شهادت رفیق بیژن جزنی و همرزمانش

1

یورش وحشیانه به زندانیان اوین

1

چهلمین سالگرد پیروزی بر فاشیسم

1

پیروزی تاریخساز مردم شوروی و نیروهای صلحدوست جهان
اعالمیه مشترک کمیته مرکزی حزب توده ایران و کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق 2
ایران (اکثریت)
علیه جنگ بپا خیزیم!
2

باز هم جنایت

پیام مشترک کمیته مرکزی حزب توده ایران و کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران 3
(اکثریت)
بمناسبت اول ماه مه
پایان دهه زن نزدیک میشود

4

معلمین ،گردان رزمندهای از صف خلق

4

برای گسترش مبارزه

5

اخاذی مامورین از خانوادههای زندانیان سیاسی

5

بازتاب پلنوم مهرماه در بولتن اطالعاتی احزاب کمونیست و کارگری جهان

5

شعر :اول ماه مه بر فراز اردیبهشت میدرخشد

5

پیرامون قانون ارتجاعی "شوراهای اسالمی کار"

6

فروش سهام به کارگران نیرنگ تازه رژیم

1

پیروزی جدید کارگران

1

افغانستان انقالبی با گامهای استوار پیش میرود

8

تالش امپریالیستها برای تالشی اپک

8

سرنگونی نمیری

8

خمینی" :خدا فرموده برید جنگ کنید ما هم رفتیم ،نصرت و شکست هیچ فرقی نمیکند"

9

مارکسیسم؛ درفش آزادی و بهروزی و فضیلت بشر

9

از نبرد فدائیان خلق

11

18

از ادعا تا واقعیت

11

از میان گزارشها

11

 وحشت رژیم از مبارزه کارگران اعتصابات و اعتراضات کارگری اعتراض کارگران نفت تهران اعتصاب رانندگان کامیون در نندر عباس فعالیتهای ساواک رژیم در دانشگاه گسترش عدم امنیت در کشورسازماندهی جدید سپاه پاسداران رژیم

12

فساد اداری بیماری دیگر حکومت خمینی

12

کنترل و تفتیش نامهها از سوی رژیم

12

19

فهرست مطالب کار ،سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)،
دور دوم ،شماره  1 ،16خرداد 1164

لینک به فایل
عنوان

صفحه

پیرامون جدایی سازمان مجاهدین خلق و حزب دموکرات کردستان

1

تظاهرات گسترده مردم علیه جنگ ،علیه رژیم

1

درگذشت رفیق ایرج اسکندری کمونیست پرسابقه و نامدار

1

وزیر صنایع "مرغ ما هم مونتاژ است"!

1

ادای احترام ریگان به فاشیسم هیتلری

1

تدارک برای تحمیل قانون کار ارتجاعی

1

مبارزات کارگران؛ مسائل و وظایف

1

مصاحبه با رفیق مازیار کاکوان عضو مشاور هیات سیاسی و مسئول شعبه کارگری
کمیته مرکزی سازمان
تالشهای مذبوحانه سلطنتطلبان

5

سرنوشت قانون اراضی شهری

5

تلفیق کار مخفی و علنی و ضرورت کار سازمانگرانه در میان تودهها

6

جنایات دستههای حزبهللا

1

یک پیروزی دیگر برای کارگران

1

چشمان قهرمان باز است! به یاد رفیق خسرو روزبه

8

آن مادر قهرمان ،دیگر در میان ما نیست

8

به یاد مجاهدین شهید حنیفنژاد و بازرگان

8

پوزش و تصحیح

8

نیکاراگوئه پیروز است

9

ناکامیهای امریکا در کنفرانس هفت کشور

9

از نبرد فدائیان

11

از میان گزارشها

11

 اعتصاب کارکنان سازمان آب اهواز ناآرامی در دانشگاه تهران اعتراض مجروحین به جنگافروزی رژیم مبارزه و مقاومت دهقانان فشار و تضییقات علیه عشایر محروم اعتراض جمعی پیروزمند در واحد ارتشی – مسجد سلیمان گسترش اعتراض و مقابله مردم با رژیم واگذاری اموال مصادرهای به سرمایهداران بزرگ نقش امنیتی انجمنهای اسالمی شکست تالش رژیم برای ایجاد بسیج در کارخانجات تبریز -اتحاد کارگران پروفیل نیمه سبک

21

 اخراج کارگران حربه رژیم برای مقابله با جنبش بیگاری برای ساخت تجهیزات جنگی مقاومت کارگران در برابر اخراج زنان کارگر ،خواستار مهد کودک هستندبمبگذاری و کشتار مردم رهآورد سلطنتطلبان

12

دروغپردازیهای بیشرمانه رژیم علیه خلق

12

همبستگی بینالمللی با مبارزات مردم و سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

12

تا پای جان ،برای میهن و مردم

12

به یاد رفقا امیرپرویز پویان و یاران
با جمعآوری کمکهای مالی فدائیان خلق را در انجام وظایف انقالبی خود یاری دهید.

21
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فهرست مطالب کار ،سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)،
دور دوم ،شماره  1 ،17تیر 1161

لینک به فایل
عنوان

صفحه

تدارک تحمیل رئیس جمهوری ارتجاع

1

ایران ،میدان رزم خلق علیه جنگ ،برای صلح

1

بسیج خلق در راه سرنگونی رژیم

1

گرامی باد  8تیر جاودان باد یاد فدائیان شهید

1

اعالمیه کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

2

انتخابات ریاست جمهوری را تحریم کنید!
اعالمیه کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

3

با گسترش اعتصابات و تظاهرات علیه جنگ ،صلح را برقرار سازیم
پیام به خلق بپاخاسته کرد به مناسبت ششمین سالگرد تهاجم رژیم به کردستان

3

مبارزه علیه تحمیل قانون کار ارتجاعی را سازمان دهیم

4

جمهوری اسالمی ،در کنار آمریکا ،علیه افغانستان

4

مصوبات کنگره ششم "خانه کارگر" را افشا کنیم

5

شصت و پنجمین سالگرد تشکیل حزب کمونیست ایران

5

هممیهنان! راه پایان دادن به جنگ گسترش اعتصابات و تظاهرات شماست

6

از سربازان فراری و ارتشیان و سپاهیان مخالف جنگ حمایت کنید

6

از روزهای تلخ تیر

8

جنگ برادرکشی در لبنان و شیادیهای رژیم ایران

9

کنگره بینالمللی ضدانقالب!

9

دالرهای آمریکا علیه نیکاراگوا

9

توطئه جدید آمریکا علیه کوبا

9

جلسه مشاوره در مسکو

9

دور دوم مذاکرات ژنو

9

از نبرد فدائیان خلق

11

از میان گزارشها

11

 پیروزی اهالی محله شمسآباد مردم علیه اوباشان "حزبهللا" ساواکیهای جدید گسترش کنترل تلفنها "خمینی ظالم است" بازگشت بزرگ مالکان اعتصاب در بیمارستان شرکت نفت اخراج کارگران در اهواز -اعتراض پرسنل تانک سازی

22

 پیروزی کارگران شرکت "آرام" دزدی و اختالس در ارگانها و کارخانجاتزندانیان سیاسی آماج شکنجه و اعدام

12

جنایت تازه دیکتاتور اندونزی

12

شاهزاده سعودالفیصل در تهران

12

سیاست سازمان بینالمللی کار در خدمت کیست؟

12

دوازدهمین جشنواره جهانی جوانان در مسکو

12

انتخابات ریاست جمهوری را تحریم کنید!

12
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فهرست مطالب کار ،سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)،
دور دوم ،شماره  1 ،18مرداد 1164

لینک به فایل
عنوان

صفحه

تالش رژیم برای جلب حمایت آمریکا

1

تدارک اعدام اعضا دربند کمیته مرکزی سازمان

1

"قانون احیاء و واگذاری اراضی مزروعی" سند دشمنی رژیم با دهقانان

1

یکهفته تظاهرات مردم مشهد علیه جنگ و رژیم

1

انتخابات ریاست جمهوری را تحریم کنید!

1

همبستگی جوانان جهان در راه صلح و ترقی

1

هممیهنان! راه پایان دادن به جنگ گسترش اعتصابات و تظاهرات شماست

2

از سربازان فراری و از ارتشیان و سپاهیان مخالف جنگ حمایت کنید

2

پیرامون تشکلهای دهقانی

3

حقوق زنان از دید مرتجعان

4

حزب کمونیست اتحاد شوروی در تدارک کنگره 21

5

"انقالب ایدئولوژیک" یا واپسگرایی ایدئولوژیک؟

6

بحران اقتصادی و سیاستهای ارتجاع

8

توطئههای رژیم علیه خلق بلوچ

8

با جمعآوری کمکهای مالی فدائیان خلق را در انجام وظایف انقالبی خود یاری دهید.

8

ششمین سالگرد پیروزی انقالب نیکاراگوئه

9

چهل سالگی سازمان ملل متحد

9

پیمان "اتحاد اروپا"!

9

اقیانوس هند ،منطقه صلح

9

بدهی کشورهای در حال رشد

9

از جیب زحمتکشان به کیسه کالنسرمایهداران

11

شعر :ما میمانیم

11

از میان گزارشها

11

 مردم علیه جنگ گسترش اعتراض در ارتش تشدید کنترلهای شبانه اعتصاب در واحدهای تولیدی کشور تخریب خانه زحمتکشان ساواک ارتش در تکاپوتشدید تهاجمات رژیم به کردستان

12

نابودی حقوق زنان ایران در دهه زن!

12

پیشگام منتشر شد

12

درس پیروزی از شکست تلخ

12

 به مناسبت سالگرد کودتای ننگین  28مرداد -12

سالگرد اعتصاب کارگران ساسان

24

فهرست مطالب کار ،سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)،
دور دوم ،شماره  1 ،19شهریور 1164

لینک به فایل
عنوان

صفحه

پیروزی تحریم

1

اعالمیه کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) بمناسبت آغاز ششمین سال 1
جنگ
ششمین سال جنگ را به سال تظاهرات و اعتصابات علیه جنگ و رژیم تبدیل
کنید
بمناسبت آغاز سال تحصیلی :مدرسه و دانشگاه را به سنگری علیه ارتجاع تبدیل کنیم!

1

مصاحبه با رفیق مهدی فتاپور

1

آپارتاید میمیرد

1

جشنواره جهانی مسکو همبستگی ضدامپریالیستی صلح و دوستی

1

رضی قهرمان اکنون در آستانه اعدام قرار گرفته است

2

اعالمیه کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) درباره توطئه اعدام و کشتار 3
رهبران زندانی سازمان
برای گسترش جنبش ضد جنگ

3

ادامه جنایات رژیم در کردستان

5

شکنجه و اعدام در زندانهای صدام

5

اعدام مجاهدین خلق را محکوم میکنیم

5

چگونه میتوان با تاکتیکهای تازه ساواک رژیم مبارزه کرد

6

پنج سال کشتار و ویرانی

1

"میثاق" قم

1

دهقانان علیه تحمیل نماینده به شورا

8

بمناسبت سالگرد انقالب مشروطیت

8

دهقانان زحمتکش! به جبههها کمک نکنید .نگذارید فرزندانتان را به جبهه ببرند .فراریان از 8
جبههها را پناه دهید و کمک کنید.
دهمین سالگرد پیمان هلسینکی

9

بیاد سالوادور آلنده قهرمان ملی شیلی

9

قانون کار باید مدافع حقوق کارگران باشد

11

از میان گزارشها

11

 بحران اقتصادی و تعطیل کارخانجات اعتصاب صیادان شیالت جنوب تظاهرات مردم اصفهان علیه جنگ اعزام اجباری کارمندان به جبهه جان کارگران در خطر است -زنان کارگر و مشکل مهد کودک

25

 اعتراض اهالی شهرک های جاده ساوه مبارزه زنان شهرک محمودیه اسالمشهر دهقانان ترکمن ایستادهاندتوجیه شرعی ساواک

12

شهادت رفیق حسن قرلجه عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران

12

هیروشیما ،ننگ آمریکا

12

انتشار پیام سازمان جوانان فدایی خلق ایران (اکثریت) بمناسبت آغاز سال تحصیلی

12

انتشار بولتن اطالعاتی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

12
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فهرست مطالب کار ،سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)،
دور دوم ،شماره  1 ،21مهر 1164

لینک به فایل
عنوان

صفحه

زنده باد صلح مرگ بر خمینی جنگافروز

1

اعتراض «سازمان عفو بینالملل» به حکم اعدام فدائیان و تودهایهای در زنجیر

1

توطئههای پلیسی در کارخانهها و ضرورت مقابله با آن

1

بازیهای انتخاباتی بازرگان

1

پیام کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) به کمیته مرکزی حزب توده ایران 2
به مناسبت چهل و چهارمین سالگرد حزب
ساواکیهای شاه در ساواک خمینی

2

نمونه دیگری از فرهنگستیزی رژیم

2

پیام کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) بمناسبت شصت و ششمین 3
سال استقالل افغانستان
جمهوری اسالمی ،مدافع خونخوار بهرهکشی و ستم و سرکوب

3

پیام هیأت تحریریه "کار" به هیأت تحریریه "حقیقت انقالب ثور"

3

ضرورت اقدام موثر در راه اتحاد

4

برخی نتایج "انتخابات ریاست جمهوری"

4

کنفرانس اتحادیههای کارگری در هاوانا

4

درگیری شدید ساکنین محلۀ "قلعه حسنخان" با پاسداران

5

مقابله اهالی "جاده نظامی" با مامورین مهاجم

5

اعتصاب در کارخانه "فومنات"

5

فاجعه اعتیاد

5

آیا میتوان امپریالیسم را به حمایت از انقالب جلب کرد؟

6

یاد صمد گرامی باد

8

به یاد روحانی مجاهد آیتهللا طالقانی

8

آزمایش جدید سالح ضدماهوارهای توسط آمریکا

9

گردهمایی «لواندا»

9

پیرامون مذاکرات افغانستان و پاکستان

9

تشکیل شوراهای مردمی در افغانستان

9

کمونیستهای ایران و عراق علیه جنگ کنفرانس مطبوعاتی مشترک

11

جشن پر شکوه روزنامه اومانیته

11

از میان گزارشها

11

 بحران اقتصادی و اخراج کارگران اعتراض کارگران به تعویق حقوق اعتراض کارگران ذوب آهن -اعتصاب کارگران نیروگاه برق

21

 اعتصاب کارگران شرکت "بتا" اعتصاب کارگران کستارگاه شیراز اعتصاب کارگران کارخانه "اتمسفر" اعتصاب در شهرک آپادانا بازگشت سرمایه داران فراری دهقانان نکاء علیه بزرگمالکان مقاومت پیروزمند اهالی شمس آباد مقاومت مردم محله فیروزآباد تعاونی حرام است!مصاحبۀ رهبر اتحاد شوروی با مجله تایم

12

جاودان باد یاد شهیدان خلق

12

انترناسیونالیسم درفش همبستگی رزمنده کارگران جهان

12

ارتجاع در جستجوی مهرههای "بهتر"

12

28

فهرست مطالب کار ،سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)،
دور دوم ،شماره  1 ،21آبان 1164

لینک به فایل
عنوان

صفحه

بحران رژیم تشدید میشود

1

اطالعیۀ کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

1

فدایی قهرمان ،رفیق رضیالدین تابان تیرباران شد!
اخراج کارگران پایان باید یابد!

1

جمهوری ضد بشر

1

انقالب سوسیالیستی اکتبر ،بزرگترین پیروزی کارگران و رنجبران جهان

1

اعتراض جهانی به اعدام فدائیان اسیر

3

به یاد رفیق شهید رضیالدین تابان فرزند قهرمان مردم

3

فریبکاریهای منتظری

4

فعالیت انقالبی در نیروهای مسلح

5

دربارۀ مبارزه با پلیس سیاسی

6

تبدیل سپاه ارتجاع به ارتش

1

پیرامون کار سازمانگرانه در میان کارگران و زحمتکشان

8

رویدادهای جهان

9

 اتحاد شوروی :با همه توان ،برای صلح عملیات تروریستی ریگان حمله تروریستی اسرائیل به پایگاه "ساف" اعدام شاعر مبارز افریقای جنوبی بیست و سومین اجالس یونسکومبارزات حاشیه نشینان

11

از میان گزارشها

11

 اعتراض کارگران کارخانه کشمیر اعتراض کارگران شرکت حمل و نقل بین المللی ورشکستگی رژیم و اخراج کارمندان بازگشت فئودالها در باختران مقاومت مردم علیه سپاه اعتراض اهالی شهرک آزادی اعتراضات مردم علیه جنگ دزدی و اختالس در بنیاد مستضعفان اخاذی از مردم در مدرسچهلمین سالگرد تشکیل فدراسیون جهانی سندیکاها

12

دانش آموزان علیه جنگ و رژیم

12

جمهوری اسالمی از نگاه امپریالیستها

12

29

فهرست مطالب کار ،سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)،
دور دوم ،شماره  1 ،22آذر 1164

لینک به فایل
عنوان

صفحه

به پیشواز پانزدهمین سالگرد بنیانگذاری سازمان برویم

1

اعالمیه کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

1

شهادت فدائی پاکباخته و پرسابقه ،دمحمرضا غبرائی عضو مشاور هیأت سیاسی کمیته
مرکزی سازمان
سیمای رژیم از زبان "مسئوالن"

1

تامین اجتماعی ،حق مسلم کارگران است

1

دیدار رهبر اتحاد شوروی و ریگان

1

وظایف اعضاء و هواداران برای گرامیداشت 15مین سالگرد سازمان

2

 15فراخوان به خلق ایران به مناسبت پانزدهمین سالگرد بنیانگذاری سازمان فدائیان 2
خلق ایران (اکثریت)
2

 19رهنمود به اعضاء و هواداران به مناسبت  19بهمن

رفقا و دوستان عزیز! بکوشیم تا در پانزدهمین سالگرد بنیانگذاری سازمان فدائیان خلق 2
ایران (اکثریت) برای کمک به رهایی خلق ایران همه ابتکارات را برای جلب هرچه بیشتر
پشتیبانی مالی از سازمان بکار بندیم
3

رفیق روزهای سخت ،شهید تودههای خلق
به یاد رفیق دمحمرضا غبرائی
دانشجویان مبارزه علیه رژیم را گسترش میدهند

4

باز هم «عدالت»خواهی ارتجاع!

4

انتشار شمارههای  9و  11آموزشهائی از انقالب و سوسیالیسم

4

آیا میتوان ارتجاع منطقه را به حمایت از مردم ایران جلب کرد؟

5

در شناخت و افشاء توطئههای ساواک خمینی

6

اعتراض جهانی به اعدام رفیق قهرمان رضیالدین تابان و همرزمان

8

 انعکاس صدور حکم اعدام رفقا در پراودا انعکاس خبر اعدام رفیق تابان در افغانستان انقالبی نامه گس هال دبیرکل حزب کمونیست آمریکا به دبیرکل سازمان ملل ،در رابطهبا حکم اعدام فداییان دربند
 تلگرام کمیته مرکزی حزب کمونیست اتریش پیام حزب کمونیست کارگری سوئد به کمیته مرکزی سازمان اعتراض حزب کمونیست شیلی به رژیم خمینی اعتراض میگسیس تئودوراکیس و یائیس ریتموس به اعدام رفیق رضیالدینتابان
 اعتراض هربرت میس دبیر اول حزب کمونیست آلمان و پترا ستالینکو بنیانگذارجنبش "دانشمندان برای صلح"

31

 "مورنینگ استار" ،ارگان مرکزی حزب کمونیست انگلستان" :تابان نمونهایاستثنایی از پایداری و استقامت"
 پیام کمیته مرکزی حزب کمونیست (اسپانیا) اعتراض حزب کمونیست دانمارک اعتراض اتحادیه معدنچیان انگلستان به اعدام فداییان اسیریک پیروزی دیگر برای انقالب افغانستان

9

کارت دعوت بازرگان ،برای کیست؟

11

از میان گزارشها

11

 افزایش بیسابقه اخراج کارگران اعتراض کارگران کارخانه بوتانگاز اعتصاب کارگران رادیاتورسازی ایران اعتراض کارگران کارخانه کاشی سعدی اعتراض در شرکت فتح المبین اعتراض و کمکاری در کارخانه ذوب آهن اعتصاب در کارخانه "ایران کنف" رشت اعتراض کارگران گونی بافی قائم شهر یورش وحشیانه به اهالی امین آباد اعتصابات دانشجویان دانشگاه شیراز مقاومت اهالی محله دانشآباد اردبیل کارگران علیه جنگ12

زندگی کارگران در جمهوری اسالمی

پیام به کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی به مناسبت شصت و هشتمین 12
سالگرد انقالب کبیر سوسیالیستی اکتبر

31

فهرست مطالب کار ،سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)،
دور دوم ،شماره  1 ،21دی 1164

لینک به فایل
عنوان

صفحه

بنبست رژیم و "امید امام"

1

شهادت فداییان پرسابقه و پیکارجو ،قهرمان خلق دمحمامین شیرخانی ،بیژن نوبری1 ،
ابراهیم لطفالهزاده
تصویبت "قانون" نابودی مطبوعات

1

مبارزه برای تدوین و اجرای طرح طبقهبندی مشاغل

1

شعر :فدایی ،بیاد رفقا :غبرایی ،تابان ،نوبری ،بهتاجی و...

1

اطالعیه کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

2

شهادت فداییان قهرمان دمحمامین شیرخانی ،بیژن نوبری ،ابراهیم لطفالهزاده
رفقا و دوستان عزیز! بکوشیم تا در پانزدهمین سالگرد بنیانگذاری سازمان فدائیان خلق 2
ایران (اکثریت) برای کمک به رهایی خلق ایران همه ابتکارات را برای جلب هرچه بیشتر
پشتیبانی مالی از سازمان بکار بندیم
پیام مشترک کمیته مرکزی حزب توده ایران و کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران 3
(اکثریت)
اعتراض علیه شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی را رساتر سازیم!
مصاحبه با دبیر اول کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست اتریش

3

سازمانها و احزاب ترقیخواه ایران! فدائیان خلق شما را به اتحاد برای سرنگونی رژیم 3
خمینی فرامیخوانند
کاهش ذخایر ارزی و بحران اقتصادی رژیم

4

نابودی ورزش در رژیم خمینی

4

درگذشت نویسندهای بزرگ

4

هجوم بزرگ مالکان به روستا

5

نمونههایی از مقاومت دهقانان

5

 مبارزه متحد اهالی روستای "انجیره" مقابله دهقانان حاجی آباد با توطئههای بزرگ مالکان تحصن دهقانان بهشهر در مقابل دادگستری تهران تحصن دهقانان سمیرم در مقابل مجلس درگیری خونین پاسداران با روستاییان نمونههایی از ورشکستگی دهقانان6

پیراهن سرخ تو تن به تن در میان ما خواهد گشت
بیاد قهرمان ،رضیالدین تابان
درباره تعقیب و مراقبت

1

ارتشیان از جنگ بیزارند

11

آنچه در بلوچستان ستمدیده میگذرد

11

32

مقابله دهقانان با شوراهای فرمایشی

11

ورشکستگی و مهاجرت دهقانان

11

درین شکفتن و در خون نشستنست

12

 از زندگی و رزم رفیق شهید دمحمامین شیرخانی مسئول سازمان ایالتیکردستان
 جهانگیر ،کمونیستی فروتن ،سازمانگری توانا13

ای همسفر که قصه عشقست پایدار
 بیاد فدایی قهرمان بیژن مجلد نوبریچهلمین سالگرد قیام مردمی  21آذر

14

گوشهای از زندگی زحمتکشان روستا

14

 19رهنمود به اعضاء و هواداران به مناسبت  19بهمن

14

از میان گزارشها

15

 افزایش بیسابقه اخراج اعتصاب کارگران کارخانه "ایران فایر" بخشنامه اخراج کارمندان اعتراض کارگران "رازک" اعتصاب رانندگان مینی بوس در خرمآباد گسترش استعفاء در مجتمع مس سرچشمه مقاومت دهقانان "شال" قزوین مقاومت پیروزمند دهقانان "سلیم بهرام" مقاومت دهقانان "کریستان" خرمآباد دزدی و اختالس در ارگانهای رژیم گرفتن خون از بیماران تظاهرات مردم "فارسان" علیه رژیمچرا اعدامشان کردند؟

16

شعر :ترانه خورشید

16

جهان رژیم تبهکار خمینی را محکوم میکند

16

توطئه "سمینار تهران" علیه معلمین و دانشآموزان

16

33

فهرست مطالب کار ،سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)،
دور دوم ،شماره  1 ،24بهمن 1164

لینک به فایل
عنوان

صفحه

روی صحنه شطرنج ریگان

1

فداییان خلق ،پیشتاز قیام  22بهمن

1

قطعهای از شعر :چهار حرف

1

پیام کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) به مردم ایران به مناسبت 2
پانزدهمین سالگرد بنیانگذاری سازمان
 15فراخوان به خلق ایران به مناسبت پانزدهمین سالگرد بنیانگذاری سازمان فدائیان 2
خلق ایران (اکثریت)
2

 19رهنمود به اعضاء و هواداران به مناسبت  19بهمن

پیام کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) به مردم ایران به مناسبت 3
هفتمین سالگرد انقالب شکوهمند بهمن
پیام کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان به کمیته مرکزی سازمان فدائیان 3
خلق ایران (اکثریت) به مناسبت شهادت یازده فدایی خلق
فرازهایی از راه و رزم فداییان خلق

4

اعتصاب  ،حق مسلم کارگرانست.

4

کارگران مبارز!

4

بجربههای گرانمایۀ جنبش دهقانی و ملی در ترکمنصحرا

5

رفقا و دوستان عزیز! بکوشیم تا در پانزدهمین سالگرد بنیانگذاری سازمان فدائیان خلق 5
ایران (اکثریت) برای کمک به رهایی خلق ایران همه ابتکارات را برای جلب هرچه بیشتر
پشتیبانی مالی از سازمان بکار بندیم
وزیر مسکن رژیم" :سیاست دولت ساختن مسکن نیست"

6

تظاهرات خانواده شهدا در تبریز

6

"انتخابات شوراهای اسالمی کار" و وظایف کارگران

1

شعر :در سالگرد عشق

1

پیام تبریک کمیته مرکزی سازمان جوانان فدایی خلق ایران (اکثریت) به کمیته مرکزی 8
سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) به مناسبت پانزدهمین سالگرد بنیانگذاری سازمان
به پیشواز روز جهانی زن برویم

8

شهادت رفیق پرسابقه رفیق تقی کیمنش

9

«وقتی که خلق بداند هر قطره خون تو محراب میشود»

11

به یاد رفیق قهرمان ،ابراهیم لطفالهزاده
شهادت فدایی خلق رفیق دمحم شیرودی ،مسئول تشکیالت سازمان در مریوان

11

بزرگداشت خاطره یازده شهید فدائی در افغانستان

11

هجوم بزرگ مالکان به روستا

11

 -گزارشی از سیستان

34

 گزارشی از آذربایجان گزارشی از باختران گزارشی از اراکدربارۀ متن جدید برنامه حزب کمونیست اتحاد شوروی

12

نگاهی به مهمترین رویدادهای سال 85

13

 دیدار ژنو حزب کمونیست اتحاد شووری به پیشواز کنگره  21میشتابد آفریقا نیکاراگوئه سال  ، 1986سال صلح13

امپریالیسم آمریکا علیه لیبی

از جمهوری دمکراتیک افغانستان  ،از مبارزات خلق فلسطین  ،از مبارزات مردم عراق 13 ،
ترکیه و پاکستان حمایت کنید.
از خلق آفریقای جنوبی  ،خلق شیلی ،از نیکاراگوئه انقالبی دفاع کنید.

13

اعتراض جهانی به شکنجه و اعدام فدائیان خلق

14

 انعکاس خبر اعدام رفقا دمحمرضا غبرایی ،رضی الدین تابان و جهانگیر بهتاجیدر روزنامه اومانیته ارگان حزب کمونیست فرانسه
 انعکاس خبر اعدام رفقا در روزنامه صدای خلق  ،ارگان حزب کمونیست اتریش حزب کمونیست آلمان :جان انوشیروان لطفی در خطر است اعتراض حزب کمونیست دانمارک به اعدام فداییان خلق اعتراض حزب کمونیست ایرلند به اعدام فداییان خلق چاپ بیانیه مطبوعاتی نماینده سازمان در "فریهتن" ارگان حزب کمونیستنروژ
 پیام تسلیت گروه پارلمانی حزب کمونیست چپ سوئد به کمیته مرکزیسازمان
 اعتراض حزب کمونیست مارکسیست – لنینیست سوئد به اعدام فداییان خلق حزب سوسیالیست استرالیا خواهان آزادی رفیق لطفی شد آمریکا فدراسیون دانشجویان و جوانان دمکرات هند با انتشار بیانیهای اعدام رفیقتابان و همرزمان را محکوم کردند
 اعتراض رئیس اتحادیه سراسری نویسندگان شوروی به اعدام فداییان خلق حزب کونیست هندوستان جنایات رژیم خمینی را محکوم کرد اعتراض عدهای از شخصیتها در بریتانیا به اعدام رفقا اعتراض اعضاء عفو بین الملل به رژیم ایران اعتراض شخصیتهای مترقی اسپانیا به رژیم ایران انعکاس خبر اعدام رفقا در ارگان حزب کمونیست اسپانیافریاد اعتراض علیه ترور و اختناق ،علیه شکنجه و اعدام را رساتر سازید

14

از میان گزارشها

15

 اعتصاب پیروزمند کارگران ارج اعتصاب علیه بازداشت کارگران در "پارس متال"35

 کارگران "کاترپیالر" علیه بخش خصوصی پیروزی کارگران کارخانه "فرهمند" مبارزات کارگران قند بیستون" کارگران نفت "خارک" علیه جنگ پرسنل ارتش علیه جنگ کارگران "ایران یاسا" علیه جنگ اعتصاب کارگران "چیتسازی تهران" مخالفت کارگران با اعزام به جبههها اعتراض کارگران معدن "سنگرودلوشان" کمبود وسایل ایمنی در معادن اعتصاب در معدن ذغال سنگ "زیرآب" اعتراض پیروزمند معلمان حق التدریسی "بخشنامه  3111ملفی باید گردد"درفش ارانی در اهتزاز میماند

16

 2ریبهندان  ،الهامبخش مبارزات خلق دلیر کرد

16

طرح اتحاد شوروی برای نابودی کامل سالحهای کشتارجمعی

16

رژیم قصاص و قساوت

16

36

فهرست مطالب کار ،سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)،
دور دوم ،یادنامه شهدا 1 ،بهمن 1164

لینک به فایل
عنوان

صفحه

گرامی باد خاطرۀ تابناک فدائیان شهید

1
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فهرست مطالب کار ،سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)،
دور دوم ،شماره  1 ،25اسفند 1164

لینک به فایل
عنوان

صفحه

جنگ نفت امپریالیزم و خلع سالح ایران توسط جمهوری اسالمی

1

اعالمیه کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

1

 8مارس ( 11اسفند) روز جهانی زن گرامی باد!
به پیشواز نوروز برویم

1

اعالمیه کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

1

برای صلح بپاخیزیم
1

شعر :قدوم آینده

پیام کمیته مرکزی حزب توده ایران به کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) 2
به مناسبت پانزدهمین سالگرد بنیانگذاری سازمان
همه بودجه در خدمت جنگ

3

صدمین سالگرد روز کارگر را هرچه باشکوهتر برگزار کنیم

3

قتل عام جوانان در جبهههای جنگ

4

آغاز هشتمین سال انتشار "کار"

5

وصیت نامه رفیق جهانگیر بهتاجی

5

با کدام "دوستان" در کدام راه؟

6

تشبثات خمینی و ضیاءالحق عله انقالب افغانستان

1

نگاهی به یکسال تبهکاری جمهوری اسالمی علیه زنان

8

ضرورت تکیه بر اتحاد و روشهای اصولی

8

شهادت دو تن از اعضاء رهبری حزب دموکرات کردستان ایران

8

پیرامون رویدادهای جمهوری دموکراتیک خلق یمن

9

سقوط دیکتاتور هائیتی

9

انتخابات پرتغال

9

اعتراض جهانی به شکنجه و اعدام فدائیان خلق

11

 بیانیه مطبوعاتی کمیته مرکزی حزب کمونیست اطریش در مورد اعدام فدائیان ابراز همبستگی اعضای کنگره حزب کمونیست هند (مارکسیست) با سازمان ابراز همبستگی حزب کمونیست دانمارک با سازمان اعتراض اتحادیه جوانان کمونیست سوئد به اعدام فدائیان خلق11

از میان گزارشها
 بحران اقتصادی و اخراج کارگران دفاع پرسنل نیروی دریایی از کارگران اعتصاب پیروزمند کارگران شرکت "مانا" مقاومت کارگران کشتی سازی خلیج فارس -واگذاری کارخانه "میرال"

38

 اعتراض کارگران کارخانه "هپکو" مقاومت روستاییان حومه بهشهر اعتراضات روستاییان "فراهان" اراک خانواده سربازان علیه جنگ پرسنل سپاه علیه جنگ هراس رژیم از مبارزه دانشآموزانحزب کمونیست اتحاد شوروری در آستانه برگزاری کنگره 21

12

تالش حکومت برای اعزام کارگران به جبهه

12

"انتخاب کارگر نمونه"!

12

صدمین سالگرد روز کارگر را هرچه باشکوهتر برگزار کنیم

12

تشکل صنفی مستقل ،حق مسلم کارگران است

12
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فهرست مطالب کار ،سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)،
دور دوم ،شماره  1 ،26فروردین 1165

لینک به فایل
صفحه

عنوان

اعالمیۀ مشترک :حزب کمونیست ترکیه ،حزب کمونیست عراق ،حزب توده ایران و 1
سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
1

"ما با اطمینان به آینده مینگریم"
عمدهترین مسایل مطروحه در گزارش سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد
شوروی به کنگره 21
صدمین سالگرد اول ماه مه را گرامی بداریم

1

صنایع کشور در معرض تعطیل

1

پیام شادباش کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

2

سال نو را به سال اتحاد رزمجویانه برای صلح ،علیه رژیم تبدیل کنیم
پشتیبانی فعال از افغانستان ،نیکاراگوا ،کامبوج و آنگوال و دفاع از مبارزه خلق افریقای 2
جنوبی ،شیلی و السالوادور و دیگر خلقهایی که در راه رهایی ملی مبارزه میکنند ،یک
وظیفه انقالبی است!
پیام کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) به بیست و هفتمین کنگره حزب 3
کمونیست اتحاد شوروی
اطالعیه هیات سیاسی کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

3

با جمعآوری کمکهای مالی فدائیان خلق را در انجام وظایف انقالبی خود یاری دهید.

3

سخنرانی رفیق فرخ نگهدار دبیر اول کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) 4
در جریان کنگره  21حزب کمونیست اتحاد شوروی
درباره برگزاری بیست و هفتمین کنگره حزب کمونیست اتحاد شوروی

5

پیامهای احزاب برادر به مناسبت پانزدهمین سالگرد بنیانگذاری سازمان

6

 حزب دموکراتیک خلق افغانستان حزب کمونیست آفریقای جنوبی حزب کمونیست آلمان حزب کمونیست فرانسه حزب کمونیست دانمارک1

 حزب کمونیست هندوستان حزب کمونیست هندوستان (مارکسیست) حزب کمونیست بریتانیا حزب کمونیست نروژ حزب کمونیستهای چپ سوئد حزب کمونیست کارگری سوئد حزب کمونیست کانادا -حزب کمونیست (مارکسیست – لنینیست انقالبی) سوئد
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 حزب جا تا نا (مردم) هندوستانجنبش دهقانی در سالی که گذشت

8

بسیج خلق برای صلح ،علیه رژیم

8

جنایت قشریون علیه کمونیستهای لبنان

9

تحریکات ضد انقالبی جمهوری اسالمی علیه افغانستان

9

ترور تبهکارانۀ اوالف پالمه

9

مبارزه مردم فیلی پین و آلترناتیو آمریکایی

9

صدمین سالگرد روز کارگر را هرچه باشکوهتر برگزار کنیم

9

کارگران پیشرو!

9

تظاهرات دانش آموزان تهران علیه رژیم

11

کارنامه جنایت

11

برگزاری سیزدهمین کنگرۀ حزب کمونیست هند

11

شعرها و رهنمودهای صدمین سالگرد اول ماه مه

12

اتحاد کارگران ،شرط ضرور مقابله با اخراج

12
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فهرست مطالب کار ،سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)،
دور دوم ،شماره  1 ،27اردیبهشت 1165

لینک به فایل
عنوان

صفحه

بسیج خلق برای صلح ،علیه رژیم

1

یکسال رزم کارگران ایران

1

بیاد رفیق جزنی و همرزمان

1

تجاوزات تروریستی آمریکا به لیبی

1

اعالمیه کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

3

صدمین سالگرد اول ماه مه گرامی باد
صدمین سالگرد روز کارگر را هرچه با شکوهتر برگزار کنیم!

3

کارگران ایران! پرچم مبارزه در راه صلح را بدست گیرید قطع بیدرنگ جنگ را طلب کنید 3
برای صلح بپا خیزید
پیام به کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان

4

لنین را بیاموزیم

4

پیگرد ،شکنجه و کشتار انقالبیون

5

بحران نفت و بحران رژیم

5

پیامهای احزاب برادر به مناسبت پانزدهمین سالگرد بنیانگذاری سازمان

6

 حزب کمونیست یونان حزب کمونیست پاکستان حزب کمونیست عربستان سعودی جبهه رهایی بخش ملی بحرین حزب کمونیست بنگالدش حزب کمونیست فیلیپین حزب کمونیستهای هلند1

از میان گزارشها
 تعطیل کارخانهها ،اخراج کارگران اعتصاب کارگران کشتی سازی بوشهر ایجاد واحد ساواک در کارخانهها اعتراض کارگران شرکت "مهتاب" رژیم علیه کارگران اعتراض کارگران "مهماتسازی" اعتصاب در "پی.وی.سی ".اصفهان اعتصاب در گروه صنعتی بهشهر اعتصاب کارگران "پارس چوب" اعتراض کارگران به نحوه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل -روستاییان اسالم آباد علیه جنگ
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 دهقانان "چروگان" اصفهان علیه بزرگ مالکانشرکت هیات نمایندگان سازمان در سیزدهمین کنگره حزب کمونیست هند

8

"والیت فقیه" علیه دانش و فرهنگ

8

با جمعآوری کمکهای مالی فدائیان خلق را در انجام وظایف انقالبی خود یاری دهید.

8
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فهرست مطالب کار ،سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)،
دور دوم ،شماره  1 ،28خرداد 1165

لینک به فایل
صفحه

عنوان

اطالعیه دبیرخانه کمیته مرکزی دربارۀ برگزاری پلنوم وسیع کمیته مرکزی سازمان فدائیان 1
خلق ایران (اکثریت)
بحران اقتصادی و فقر و فالکت زحمتکشان

1

به یاد فدایی قهرمان قربانعلی مؤذنیپور

1

تالشهای رژیم خمینی و محافل امپریالیستی و راستگرای فرانسه علیه مجاهدین را 1
محکوم میکنیم
باز هم فاجعههای جنگ

2

امپریالیسم آمریکا ،جنگافروزی و تجاوز

3

خسرو روزبه ،پرچمدار مقاومت و ایثار

3

بسیج کارگران برای صلح و آزادی علیه رژیم

4

کارگران پیشرو! قانون شوراهای اسالمی کار و انتخابات فرمایشی آنرا افشا کنید

4

کارگران پیشرو! "قانون شوراهای اسالمی کار" حق ایجاد تشکل های صنفی مستقل را 4
از کارگران سلب کرده و دست وزارت کار ،انجمن های اسالمی و مدیریت را برای هرگونه
اخالل باز گذاشته است.
جنبش دهقانی و وظایف ما

5

برگزاری سیزدهمین کنگرۀ حزب کمونیست بلغارستان

6

هشتمین سالگرد انقالب ثور

6

«همه چیز برای انسان زحمتکش»

6

به مناسبت برگزاری کنگره  21حزب کمونیست اتحاد شوروی
کنفرانس توکیو همآوا با تجاوزگری ریگان

6

کمیتههای ایمنی و حفاظت کار را تشکیل دهیم

1

شعر :در شکنجهگاه

1

اردوگاه شکنجه برای زنان آزاده

8

آفریقای جنوبی :ماجراجوییهای نومیدانه

8

انتخابات فرمایشی "شورا"ها و وظایف کارگران

8
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فهرست مطالب کار ،سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)،
دور دوم ،شماره  1 ،29تیر 1165

لینک به فایل
عنوان

صفحه

پیام پلنوم وسیع کمیته مرکزی سازمان به مردم ایران

1

گزارش هیأت سیاسی به پلنوم وسیع کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) 1
گرامی باد دهمین سالگرد  8تیر روز شهیدان فدایی خلق

1

درباره سیاست و برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در سالهای 1351 – 61

1

مصوب پلنوم وسیع کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران
پیام پلنوم وسیع کمیته مرکزی سازمان به نیروهای صلحدوست و ترقیخواه جهان

11

پیام پلنوم وسیع کمیته مرکزی سازمان به زندانیان سیاسی

14

اطالعیه کمیته مرکزی سازمان جوانان پیشگام ایران درباره تغییر نام سازمان جوانان 14
فدایی خلق ایران (اکثریت)
پیام پلنوم وسیع کمیته مرکزی سازمان به کمیته مرکزی حزب کمونیست افریقای جنوبی

15

پیام پلنوم وسیع کمیته مرکزی سازمان به اعضاء و هواداران

16
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فهرست مطالب کار ،سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)،
دور دوم ،شماره  1 ،11مرداد 1165

لینک به فایل
عنوان

صفحه

"تکلیف شرعی" برای قتل عام مردم

1

اقتصاد جنگ زده

1

از مبارزۀ پزشکان حمایت کنیم

1

پیامدهای استقرار رهبری مجاهدین در عراق

1

ورزش در رژیم آخوندها

2

با جمعآوری کمکهای مالی فدائیان خلق را در انجام وظایف انقالبی خود یاری دهید.

2

هفتمین سالگرد  28مرداد خمینی

3

بعد از فرانسه نوبت آمریکا

3

در گرامیداشت هشتادمین سالگرد انقالب مشروطیت

4

طرح استراتژی و تاکتیک سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) برای انقالب ملی و 5
دمکراتیک
پیام پلنوم وسیع کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) به کمیته مرکزی 5
حزب کمونیست عراق
گزارش هیأت سیاسی به پلنوم وسیع کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) 6
درباره فعالیت سازمان در میان دو پلنوم
قطعنامه پلنوم وسیع کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) درباره وظایف 8
مبارزه در راه وحدت جنبش کمونیستی و کارگری ایران
قطعنامه پلنوم وسیع کمیته مرکزی درباره تدارک کنگره سازمان فدائیان خلق ایران 8
(اکثریت)
شعر :به آیین آینده می آییم

8

شرکت هیات نمایندگی سازمان در کنگره نوزدهم حزب تودهای انقالبی مغولستان

9

کار سازمانگرانه در میان زنان

11

شعر :بهار من

11

مبارزۀ کارگران علیه اعزام به جبهه

11

درگذشت رفیق لهدوان ،رهبر نامدار ویتنام

12

آخرین تدابیر آمریکا علیه صلح

12

بیاد رفیق مرتضی میثمی

12

46

فهرست مطالب کار ،سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)،
دور دوم ،شماره  1 ،11شهریور 1165

لینک به فایل
عنوان

صفحه

در راه تسخیر آینده

1

پیرامون اسناد مصوب پلنوم وسیع فروردین 1365
یاردهیمن کنگره فدراسیون جهانی سندیکایی مبارزۀ متحد برای حقوق کارگران1 ،
پیشرفت اجتماعی و صلح
کارگران خواهان انحالل انجمنهای اسالمیاند

1

نمایش انتخاباتی رسوای رژیم

1

اعالمیه کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) به مناسبت آغاز هفتمین 3
سال جنگ
"علیه کستار و قتلعام مردم ایران بپا خیزیم"
پیام سازمان جوانان پیشگام بمناسبت آغاز سال تحصیلی 65 – 66

3

مبارزه در راه صلح و آزادی را گسترده سازیم
در برابر نقشۀ جدید سرکوب رژیم هشیار باشیم

4

چند پرسش پیرامون وضعیت زنان ایران

5

فناناپذیران

6

به یاد رفقا دمحمرضا غبرائی ،رضیالدین تابان ،دمحمامین شیرخانی ،ابراهیم
لطفالهزاده ،جهانگیر بهتاجی
توافق اوپک ،سیاستهای رژیم

1

افغانستان انقالبی استوار به پیش میرود

8

ابتکار جدید اتحاد شوروی در راه صلح

8

احتکار :تبانی تاجران و سران رژیم

8

ضرورت گسترش کار تودهئی در روستا

8
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فهرست مطالب کار ،سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)،
دور دوم ،شماره  1 ،12مهر 1165

لینک به فایل
عنوان

صفحه

مبرمترین نیاز جنبش :اتحاد برای آلترناتیو انقالبی

1

به جبهه نروید!

1

دفاع از صلح ،نبرد با امپریالیسم ،تجاوزگری و نژادپرستی

1

عزم آهنین فدائیان در برابر نقشههای رژیم

1

"سیاست حفظ اشتغال" پوششی برای اخراج کارگران

3

شعر :با رسم مردان میروی!

3

رهنمود برای کار مخفی در وضعیت کنونی

4

مرحلۀ انقالب ،نیروهای محرکه انقالب

5

نیروی پرتوان جوانان را سازمان دهیم!

8

اخراج  8هزار کارگر ایران ناسیونال

9

برای متوقف کردن سیل اخراج ،علیه جنگ بپاخیزید!

9

کنکور در چنگ ارتجاع در خدمت جنگ

11

حمایت اتحاد شوروی از اوپک

11

تهاجم ترکیه به انقالبیون کرد

11

راهی برای تشدید استثمار کارگران در غرب

11

اخبار کارگری

11

 اعتصاب در کارخانه ریسباف اصفهان اعتصاب در چاپخانه دولتی ایران اعتصاب کارگران ساختمانی نیروگاه زاهدان اعزام اجباری به جبهه تولید جنگافزار بجای تولید کاالتاجران و آخوندها گویند" :هرجور که ملت شده تاراج ،بمن چه؟!"

11

شیلی میجنگد

12

ژاپن به "جنگ ستارگان" پیوست

12

گامی مهم در اتحاد نیروهای فلسطینی

12

پایان کار کنفرانس استکهلم

12

افریقای جنوبی! غولی زاده شد

12

به برنامههای رادیو زحمتکشان ایران گوش فرادهید

12

با جمعآوری کمکهای مالی فدائیان خلق را در انجام وظایف انقالبی خود یاری دهید.

12
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فهرست مطالب کار ،سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)،
دور دوم ،شماره  1 ،11آبان 1165

لینک به فایل
عنوان

صفحه

اطالعیه کمیته مرکزی سازمان

1

در برابر تهاجمات رژیم از فدائیان خلق حمایت کنید!
مذاکرات ریکیاویک ،گواهی دیگر بر حقانیت سوسیالیسم

1

الیحه "جدید" قانون کار نیز ارتجاعی است

1

سوم آبان ،روز همبستگی با جمهوری دموکراتیک خلق افغانستان

1

هشدار نسبت به خطر یک کشتار بزرگ

1

اعالمیه کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

2

از قتل عام جدید جلوگیری کنیم!
قانون کار باید مدافع حقوق کارگران باشد

2

پیام به کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی بمناسبت سالگرد انقالب کبیر اکتبر

3

نامه کمیته مرکزی سازمان به

3

 پرز دوکوئیار دبیرکل سازمان ملل متحد رابرت موگابه رئیس جنبش غیرمتعهدها رامش چاندرا رئیس شورای جهانی صلح میخائیل گارباچف دبیرکل حزب کمونیست اتحاد شوروی فیدل کاسترو دبیرکل حزب کمونیست کوبا راجیو گاندی نخست وزیر هند حافظ اسد رئیس جمهور سوریه شاذلی بن جدید رئیس جمهور الجزایرهشدار نسبت به خطر یک کشتار بزرگ
"عفو زندانیان" عوامفریبی تازۀ رژیم

4

حزب دموکرات کردستان ایران :گامهای مثبت در راه اتحاد

4

باز هم جیرهبندی بنزین

4

سکتاریسم ،بیماری ریشهدار سازمانهای چپ

5

قانون کار باید با مشارکت کارگران تدوین شود

1

حکایت "تغییر الگوی مصرف"!

8

ما را نمیتوان به زانو درآورد!

9

دربارۀ تهیه و ارسال گزارش ،خبر و اطالعات

11

انجمنهای اسالمی محکوم به انحاللاند

11

اکتبر ،چرخش بنیادین تاریخ

12

فاشیسم هیتلری سرمشقی برای رژیم خمینی

12
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فهرست مطالب کار ،سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)،
دور دوم ،شماره  1 ،14آذر 1165

لینک به فایل
عنون

صفحه

"لبیک یا آمریکا!"

1

اعالمیه کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

1

همدستی خمینی و ریگان برای ادامۀ جنگ و کشتار در ایران
عملیات مشترک سیا و جمهوری اسالمی در سرکوب حزب توده ایران و توطئه علیه 1
دیپلماتهای اتحاد شوروی
با جمعآوری کمکهای مالی فدائیان خلق را در انجام وظایف انقالبی خود یاری دهید.

2

پیام به مناسبت چهل و پنجمین سالگرد تاسیس حزب توده ایران

3

برگزاری کنگرۀ جهانی به مناسبت سال جهانی صلح

3

فراخوان مشترک به کنگرۀ جهانی صلح

3

تالش رژیمهای ایران و عراق برای درگیر کردن برخی از نیروهای مبارز

4

رفیق غالمیحیی دانشیان درگذشت

4

هشیار باشیم توطئه دشمن را خنثی کنی!

5

رهنمود به واحدهای گروههای آسیبدیده
گامی دیگر در تبدیل شوراها به سندیکاهای زرد و فرمایشی

6

فراخوان برای گستردهترین اتحادها درباره یازدهمین کنگره فدراسیون جهانی اتحادیههای 6
کارگری
قانون کار باید مدافع منافع حقوق کارگران باشد

6

برخی شگردهای ساواک خمینی

1

از نبرد فدائیان خلق

8

رویدادهای جهان

9

 خروج شش هنگ اتحاد شوروی از افغانستان انگلیس و آمریکا علیه سوریه کره جنوبی :شعلههای خشم خلق اعدام انقالبیون در اندونزی سرکوب و اعدام انقالبیون در بحرینمشکالت و مبارزات دانشجویان

11

ورزش دوستان در برابر رژیم

11

انتشار یازدهمین شمارۀ آموزشهائی از انقالب و سوسیالیسم

11
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فهرست مطالب کار ،سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)،
دور دوم ،شماره  1 ،15دی 1165

لینک به فایل
عنوان

صفحه

اهداف ریگان و تعهدات رژیم

1

اعتصاب غذای زندانیان سیاسی

1

فلک شدن مهدی هاشمی و فلک زدگی "فقیه عالیقدر"

1

توطئه سرکوب پنهانی را افشا و خنثی کنیم

1

جیرهخواران سیا

1

اطالعیه کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

2

اعتصاب غذای زندانیان سیاسی
بنبست قانون کار اسالمی

3

واترگیت ریگان

3

در تدارک قتلعام جدید

4

کنترل تلفنی و راه مقابله با آن

5

اعتراض و میارزه در ارتش

6

بیانیه مشترک سازمان جوانان  4کشور

6

گزارشی از زندان

1

در آزمون آتش
نگاهی به رویدادهای سال 86

9

با جمعآوری کمکهای مالی فدائیان خلق را در انجام وظایف انقالبی خود یاری دهید.

9

هشدار به مبارزان کرد عراق

11

جنایات تازه علیه زندانیان

11

نقشه هولناک علیه زندانیان سیاسی

11

اخباری از زندانها

11

هنرمند مردمی تآتر ایران دمحمعلی جعفری درگذشت

11

فاجعه سیل

11

به برنامههای رادیو زحمتکشان ایران گوش فرادهید

11
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فهرست مطالب کار ،سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)،
دور دوم ،شماره  1 ،16بهمن 1165

لینک به فایل
عنوان

صفحه

طرح فالکت نوین اقتصادی رژیم

1

علیه کشتار بیرحمانه مردم در جبههها بپا خیزیم!

1

گزارشی از فاجعه بمباران اهواز

1

در آتش اهریمنان
1

زیر شکنجه دژخیمان
فدایی قهرمان مسعود ناصر حجتی شهید شد
پیروزی اعتصاب غذای زندانیان سیاسی

1

هشداری دیگر دربارۀ سازمان مجاهدین

3

همبستگی جهانی در دفاع از صلح و زندانیان سیاسی ایران

3

حق بیمه کارگران صرف چه میشود

4

بازخرید ،توطئه اخراج کارگران

4

"الیحه بازنشستگی" ترفندی دیگر برای اخراج

4

تحلیل هیأت سیاسی کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) درباره اوضاع 5
سیاسی کشور و مبرمترین وظایف مبارزه در راه سرنگونی رژیم
پیام کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) به اعضاء و هواداران به مناسبت 8
شانزدهمین سالگرد بنیانگذاری سازمان
گزارشی از زندگی و خواستهای نیروهای مسلح در جهنم جبههها

9

سربازان وظیفه! ارتشیان آگاه! بسیجیهای مخالف جنگ!

9

درباره طرح "واگذاری اراضی کشت موقت"

11

زمین از آن کسانی است که روی آن کار میکنند

11

فراخوان اتحاد شوروی برای قطع جنگ

11

افغانستان در راه مصالحه ملی

11

اعتصاب بزرگ کارگران فرانسه

11

جنگ علیه اردوگاههای فلسطینی را قطع کنید

11

آرمان جنبش  2ریبندان جاوید است

12

جنایات تازه رژیم خمینی

12

اقدام ضدانسانی رژیم ترکیه

12

یاد کریم کشاورز گرامی باد

12

مدت پخش برنامههای رادیو زحمتکشان دوبرابر شد.

12

به برنامههای رادیو زحمتکشان ایران گوش فرادهید
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فهرست مطالب کار ،سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)،
دور دوم ،شماره  1 ،17اسفند 1165

لینک به فایل
عنوان

صفحه

روز "کار"

1

اعالمیه کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

1

دور جدید کشتار در جبههها و جنگ خونین شهرها
"شرط آشتی" با آمریکا!

1

شهادت شیرزن فدایی ،رفیق شیدا بهزادی تهرانی

1

اتحاد شوروی خواهان قطع فوری جنگ شد

2

در تدارک کنگره

2

جمهوری اسالمی ،جهنم زحمتکشان

3

چگونگی کنترل نامهها

4

زنان ایران! در راه صلح ،دمکراسی و برابری متحد شوید!

5

شعر :کسی که مثل هیچکس نیست

5

حقوق و مطالبات کارگران زن

6

زنان میارز ایران!

6

تحمیل حجاب  ،تحمیل بردگی

1

مبارزه خانوادههای زندانیان سیاسی را گسترش دهیم

1

با جمعآوری کمکهای مالی فدائیان خلق را در انجام وظایف انقالبی خود یاری دهید.

1

منتشر شد

1

جلد اول کتاب "مقاومت" منتشر شد
از جهان سوسیالیسم ،از احزاب برادر

8

ویتنام در راه چیرگی بر موانع رشد

9

ما ایستادهایم

11

بیانیه مشترک احزاب کمونیست و کارگری کشورهای خاورمیاته و نزدیک

11

اعالمیۀ مشترک کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و جبهه آزادیبخش 11
ملی بحرین
11

بیانیه مشترک احزاب انقالبی و ترقیخواه هند

بیانیه احزاب کارگری و کمونیستی خاورمیانه و خاور نزدیک ،پیرامون نبرد در اردوگاههای 11
لبنان
درخواست "کمیته یونانی برای همبستگی دموکراتیک جهانی"

11

بیمه بیکاری حق مسلم کارگران

12

جنایات وحشیانه "امل"

12

همایش بینالمللی صلح در مسکو

12

کمک های مالی دریافت شده

12
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فهرست مطالب کار ،سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)،
دور دوم ،شماره  1 ،18فروردین 1166

لینک به فایل
عنوان

صفحه

اتحاد  ،مبارزه

1

پیام نوروزی کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

1

سال نو ،سال صلح و شادمانی باد!
تبهکاریهای رژیم ،پیکارهای مردم

1

پیشنهاد اتحاد شوروی برای برچیدن موشکهای میانبرد از اروپا

1

کو "پیروزی"؟

1

بحران اقتصادی تشدید میشود

4

منتشر شد

4

شماره  13نشریه "آموزشهائی از انقالب و سوسیالیزم"
در تدارک جشن اول ماه مه

5

روز کارگر را هرچه باشکوهتر برگزار کنیم

5

برای بسط نفوذ سازمان در نیروهای مسلح بکوشیم

5

چگونگی کنترل نامهها ()2

6

جاودان باد خاطره شهیدان بخون خفته خلق

6

زنده باد دوستی ایران و اتحاد شوروی

1

جمهوری ضد بشر

1

امپریالیسم خبری و عملکردهای آن

1

"توبه" ریگان

1

اعدام یکصد تن مبارز عراقی

1

با کمک مالی سازمان را یاری کنید!

1

اطالعیه کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) پیرامون اراجیف رژیم ارتجاع

8

افغانستان در راه "مصالحه ملی"

8

بیانیه احزاب کمونیست و کارگری کشورهای خاور عربی درباره تحوالت جنگ ایران و 8
عراق
8

رزمنده صلح
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فهرست مطالب کار ،سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)،
دور دوم ،شماره  1 ،19اردیبهشت 1166

لینک به فایل
عنوان

صفحه

جنبش کارگری در سال 65

1

به چه قیمتی؟

1

نظام مالیاتی غارتگرانه رژیم

1

آقای بازرگان و حکایت "سوپاپ اطمینان"

1

زمین از آن کسانی است که روی آن کار میکنند

2

از کردستان قهرمان

3

مدت پخش برنامههای رادیو زحمتکشان ایران دوبرابر شد.

3

به برنامههای رادیو زحمتکشان ایران گوش فرادهید
پیام مشترک بمناسبت اول ماه مه

4

گرامیداشت هفتادمین سالگرد تشکیل حزب عدالت ایران

4

روز کارگر باید بعنوان روز تعطیل رسمی اعالم شود.

4

زنان کارگر!

5

برای دستیابی مشترک به حقیقت

6

بحثی پیرامون ارزیابی کنفرانس ملی حزب توده ایران از خط مشی حزب در
سالهای 51 – 61
از مبارزات کارگران نفت جنوب

8

سرود :استثمار بس

9

گسترده باد مبارزۀ انقالبی معلمین

11

از تجارب حزب کمونیست افریقای جنوبی :کمیتههای مردمی و انقالب ما

11

پیام کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) به هجدهمین اجالس شورای 11
ملی فلسطین
افغانستان دموکراتیک :نهمین سالگرد انقالب ثور گرامی باد

11

کامسامول :گارد جوان نوسازی

11

گشایش هجدهمین اجالس شورای ملی فلسطین

11

پیام احزاب برادر و سازمانهای مترقی به مناسبت سالگرد بنیانگذاری سازمان

12

پیروزی کمونیستهای هند

12

بیاد شهیدان فروردین

12

توطئه سکوت رژیم را درهم شکنیم

12

سربازان وظیفه! ارتشیان آگاه! بسیجیهای مخالف جنگ!

12

منتشر شد

12

شماره ( 14اسفند  )1365نشریه "آموزشهایی از انقالب و سوسیالیسم"
12

با کمک مالی سازمان را یاری کنید!
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*فهرست مطالب کار ،سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)،
دور دوم ،شماره  1 ،41خرداد 1166

لینک به فایل
عنوان

صفحه

بحران خلیج فارس و ضرورت تشدید مبارزه علیه ادامه جنگ

1

برای نجات جان زندانیان سیاسی متحد شویم!

1

درباره قانون "مکتبی" کردن ارتش

1

استمداد مجدد رفسنجانی از آمریکا

1

طرح پاسدار – دانشآموز

2

بحران مسکن و تدابیر ارتجاعی رژیم

3

آرزوهای شوم برای آینده عراق

3

سربازان وظیفه! ارتشیان آگاه! بسیجیهای مخالف جنگ!

4

به برنامههای رادیو زحمتکشان ایران گوش فرا دهید

4

حلقههای اصلی بسیج تودهای کارگران

5

بسوی تدارک کنگره

6

پیام کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی به خلق شوروی بمناسبت هفتادمین 1
سالگرد انقالب اکتبر
8

از جهان سوسیالیسم ،از احزاب برادر
چین در حرکت است
هزینه جنگ ستارگان

9

جشن اول ماه مه در جهان

9

با جمعآوری کمکهای مالی فدائیان خلق را در انجام وظایف انقالبی خود یاری دهید.

9

هنر و ادبیان مردمی

11

 تغییر روش کار شکستن سنت در ستایش دیالکتیک در ستایش آموختن11

چشمانداز نویدبخش در جنبش فلسطین

شرکت هیأت نمایندگی کمیته مرکزی سازمان در هیجدهمین اجالس شورای ملی 11
فلسطین
سیمای کودکان در جمهوری اسالمی

12

اتحاد شوروی خواهان قطع بیدرنگ جنگ شد

12

بیاد روزبه

12
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فهرست مطالب کار ،سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)،
دور دوم ،شماره  1 ،41تیر 1166

لینک به فایل
عنوان

صفحه

انحالل حزب "امام" نقطه عطفی در اوجگیری بحران رژیم

1

اطالعیه کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) درباره اعدام گروهی دیگر از 1
زندانیان سیاسی
همبستگی جهانی با زندانیان سیاسی

1

اخراج  151هزار کارگر ،رهآورد رژیم خمینی

1

همافر فدایی ،رفیق ابراهیم پورنیا شهید شد

1

یاد قهرمانان  8تیر گرامی باد

1

اعالمیه کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) درباره تشدید تشنج و وخامت 3
اوضاع در منطقه خلیج فارس
برای قطع فوری جنگ ،برای خروج قوای آمریکایی از منطقه
ارتش اسالمی ،ارتش تجاوز و سرکوب

4

سربازان وظیفه! ارتشیان آگاه! بسیجیهای مخالف جنگ!

4

درباره نقشه کار سازمانگرانه در میان کارگران

5

به برنامههای رادیو زحمتکشان ایران گوش فرادهید

5

هنر و ادبیات مردمی

1

 2شعر از احمد شاملو
 از کتاب" :باغ آینه" از "آیدا ،درخت ،خنجر و خاطره"وزارت کار یا وزارت سرمایه؟

8

"عدالت اسالمی" در عمل

8

با جمعآوری کمکهای مالی فدائیان خلق را در انجام وظایف انقالبی خود یاری دهید.

8

پیشنهادات پیمان ورشو درباره صلح و خلع سالح

9

شهادت دکتر حمدانه ،کمونیست برجسته لبنانی

9

اجالس سران  1کشور امپریالیستی

9

جنگ زرگری با آمریکا و ادامه معامالت پشت پرده

9

تشکیل ارگانهای تازه سرکوب

11

یاد رفیق حسین فالحپور گرامی باد

11

سیل فاجعه آفرید

11

جنایات تازه رژیم

11
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فهرست مطالب کار ،سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)،
دور دوم ،شماره  1 ،42مرداد 1166

لینک به فایل
عنوان

صفحه

سیاست ادامه جنگ و انزوای جهانی رژیم خمینی

1

اعالم همبستگی احزاب کمونیست و کارگری آسیا و اقیانوس آرام با زندانیان سیاسی 1
ایران
انتخابات مجلس ،عرصه جدید افشاگری رژیم

1

برگزاری نخستین دیدار مشورتی احزاب کمونیست و کارگری آسیا و اقیانوس آرام

1

اعتصابات کارگری گسترش می یابد

1

اعتصاب غذای دالورانه زندانیان سیاسی

1

خلیج فارس در آستانه فاجعه

2

راه پیروزی جنبش ملی خلق کرد

3

عملیات تروریستی رژیم علیه مهاجرین سیاسی

3

پیرامون دادگاه ویژه روحانیت

3

ادامه جنگ و نظامی شدن صنایع

4

بن خواروبار و راهزنی مقامات

4

نهمین کنگره جهانی زنان در مسکو

5

درباره خبررسانی به رهبری سازمان

5

اعتصاب پیروزمند کارگران کفش ملی

5

حقوق و امنیت قضایی در جمهوری اسالمی

6

فراخوان همبستگی با دلیران در بند

1

اعتراض جهانیان علیه شکنجه و اعدام در ایران

1

درباره جنگ و وخامت اوضاع در منطقه

8

اطالعیه مشترک برای مطبوعات

9

بخاطر صلح ،امنیت و همکاری و حسن همجواری در منطقه آسیا و اقیانوس آرام
به برنامههای رادیو زحمتکشان ایران گوش فرادهید

9

باز هم تحریف تاریخ

11

فاجعه فرهنگی

11

درباره جمهوری تودهای مغولستان

11

کره جنوبی ،دیکتاتوری در سراشیبی سقوط

11

هنر و ادبیان مردمی

11

 در تاریکنای این دیارچهارمین اجالس اکو ،گامی دیگر در راه تحکیم وابستگی

12

شرط دانشجو شدن در جمهوری اسالمی

12

با جمعآوری کمکهای مالی فدائیان خلق را در انجام وظایف انقالبی خود یاری دهید.

12
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فهرست مطالب کار ،سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)،
دور دوم ،شماره  1 ،41شهریور 1166

لینک به فایل
عنوان

صفحه

تشنج خلیج و بهرهگیری جنگافروزان ایران و آمریکا

1

خمینی ،مسئول کشتار زایران حج

1

اتحاد شوروی :صلح و خلع سالح برای آسیا

1

تکرار دروغهای افشا شده

1

زندانیان سیاسی در سنگر مقدم نبرد

1

به برنامههای رادیو زحمتکشان ایران گوش فرادهید

2

وضع دهقانان و وظایف ما

3

بیمه بیکاری ،اهداف و نحوه اجرای آن

3

به مناسیت هفتادمین سالگرد انقالب کبیر اکتبر

4

بیداد تورم

4

در آستانه هشتمین سال جنگ ارتجاع

5

سربازان و نظامیان میهن پرست در سنگر صلح و ترقی

5

آوار بمب بر اهواز

6

زندگی زنان در جهنم جنگ

6

درباره تبلیغات

1

هنر و ادبیات مردمی

8

 "بیا تا جهان را به بد نسپریم"همبستگی مردم ترقیخواه با زندانیان اوین

8

افغانستان و روند مصالحه ملی

9

چشمانداز صلح در آمریکای مرکزی

9

سال تحصیلی جدید و مشکالت بیپایان

11

درباره "الیحه تعدیل مالیات" کارمندان

11

به سربازان و نظامیان میهن پرست!

11
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فهرست مطالب کار ،سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)،
دور دوم ،شماره  1 ،44مهر 1166

لینک به فایل
صفحه

عنوان

اعالمبه کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) بمناسبت آغاز هشتمین سال 1
جنگ
اعالمیه کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در بزرگداشت هفتادمین 1
سالگرد انقالب اکتبر
درفش صلح ،استقالل ،دمکراسی و سوسیالیسم را هر چه با شکوهتر برافرازیم
1

دروغهای نخست وزیر حزب اله

اعالمیه مشترک احزاب کمونیست و کارگری کشورهای خاورمیانه عربی درباره اوضاع 1
متشنج خلیج فارس
زندانی سیاسی درود خلق ایران بر تو باد

1

خلق بلوچ علیه تبعیض و ستم ،مبارزه میکند

1

از مبارزه و مقاومت دهقانان

2

افزایش طالق در جمهوری اسالمی

3

رفقا و همرزمان!

3

جلوههای انحاللطلبی در سازماندهی جنبش کارگری

4

تامین مسکن برای خانهبدوشان

5

به برنامههای رادیو زحمتکشان ایران گوش فرادهید

5

درباره تبلیغات ()2

6

هنر و ادبیات مردمی

1

 الهوتی ،میهنپرست پرشور ،شاعر رنجبرانآفریقای جنوبی :بزرگترین اعتصاب کارگری

1

کره جنوبی :کارگران بهپا خاستهاند

1

ادامه معامالت پشت پرده

8

جانبازان راه رهایی خلق

8

اعالمیه مشترک :خروج فوری نیروهای آمریکا و متحدانش از خلیج قطع فوری جنگ ایران 8
و عراق
اعالمیه سازمان "پیشگام" بمناسبت اول مهر ماه

8

با جمعآوری کمکهای مالی فدائیان خلق را در انجام وظایف انقالبی خود یاری دهید.

8
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فهرست مطالب کار ،سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)،
دور دوم ،شماره  1 ،45آبان 1166

لینک به فایل
عنوان

صفحه

اطالعیه دبیرخانه کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) درباره برگزاری پلنوم

1

اطالعیه هیأت سیاسی

1

حمله تجاوزکارارنه ناوگان آمریکا به سکوهای نفتی ایران را محکوم میکنیم
بیم و امید در گفتگوهای صلح

1

تیرباران فدایی قهرمان رفیق محمود زکیپور

1

جالدان چند تن از فداییان خلق و دیگر انقالبیون را همزمان اعدام کردند
پیام شادباش به کمیته مرکزی حزب توده ایران بمناسبت سالگرد تأسیس حزب

2

به برنامههای رادیو زحمتکشان ایران گوش فرادهید

2

پیام پلنوم کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) به زندانیان سیاسی

3

از رنج و رزم جوانان

3

پیام شادباش پلنوم به ک – م حزب کمونیست اتحاد شوروی بمناسبت هفتادمین 4
سالگرد انقالب کبیر اکتبر
پیام پلنوم به کنفرانس دوم حزب دموکراتیک خلق افغانستان

4

پیام پلنوم کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) به اعضاء و هواداران

5

پیام اجالس کمیته مرکزی سازمان به مردم ایران

6

برای صلح ،برای آزادی پیکار کنیم!
گرامی باد هفتادمین سالگرد انقالب سوسیالیستی اکتبر

1

با جمعآوری کمکهای مالی فدائیان خلق را در انجام وظایف انقالبی خود یاری دهید.

1

دولت فرهنگ ستیز

8

درباره تبلیغات ()3

9

یاران دیروز ،قربانیان امروز "امام"

11

اطالعیه مطبوعاتی احزاب کمونیست شرق مدیترانه و خاور نزدیک و میانه

11

نمایش مبارزه با گرانفروشی

11
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فهرست مطالب کار ،سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)،
دور دوم ،شماره  1 ،46آذر 1166

لینک به فایل
عنوان

صفحه

جهاد برای امتیاز

1

نیوشا فرهی حماسه فداشدن براه خلق

1

بلوای انتخابات و تاکتیک "اپوزیسیون قانونی"

1

فدائی قهرمان رفیق محمود زکیپور

1

توطئههای رژیم در کردستان

1

اوین

3

بحث علنی برای دستیابی به حقیقت

4

ابتکار نوین برای هماندیشی در راه صلح و عدالت در جهان

5

سخنرانی رفیق فرخ نگهدار در بزرگداشت 11مین سالگرد انقالب کبیر اکتبر

6

سخنرانی رفیق فرخ نگهدار در چارچوب دیدار نمایندگان احزاب و جنبشها در مسکو

6

سخنرانی میخاییل گارباچف رهبر حزب کمونیست اتحاد شوروی در دیدار با نمایندگان 1
احزاب و جنبشهای شرکت کننده در مراسم بزرگداشت 11مین سالگرد انقالب کبیر اکتبر
سخنرانی

میخاییل

گارباچف

در

همایش

بزرگ

گرامیداشت

11مین

سالگرد 8

سوسیالیستی اکتبر
قطعاتی از سروده نیما به مناسبت انقالب اکتبر :ناقوس

12

کنگره  13حزب کمونیست چین گامی بزرگ در راه نوسازی

13

جهان در انتظار دیدار رهبران اتحاد شوروی و آمریکا

14

بنگالدش علیه دیکتاتوری

14

"اجالس امان" در دفاع از قطع جنگ

14

همبستگی با خلق فلسطین

14

اشرار افغان در حضور ریگان

14

در نیکاراگوئه

14

نیوشا فرهی حماسه فداشدن براه خلق

15

نامه کمیته مرکزی سازمان به دبیر کل سازمان ملل متحد در دفاع از صلح و زندانیان 16
سیاسی
درگذشت رفیق نامور عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران

16

بازداشت راهزنانه رهبران احزاب کمونیست و کارگری ترکیه

16

سنگر دانشگاه

16

با جمعآوری کمکهای مالی فدائیان خلق را در انجام وظایف انقالبی خود یاری دهید.

16

به برنامههای رادیو زحمتکشان ایران گوش فرادهید

16
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فهرست مطالب کار ،سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)،
دور دوم ،شماره  1 ،47دی 1166

لینک به فایل
عنوان

صفحه

دیدار واشنگتن گامی بزرگ در راه محو سالح هستهای

1

بخاطر پایمال کردن حقوق بشر سازمان ملل جمهوری اسالمی را محکوم کرد!

1

سال نو میالدی خجسته باد

1

اخراج پناهندگان سیاسی را محکوم میکنیم

1

"مبارزه با گرانی" و تصفیه حساب با رقیبان

1

بیمه بیکاری و سازماندهی کارگران بیکار

3

به مناسبت روز ورزش

3

میدان اصلی ،میدان مبارزه با رژیم است
اساسنامه :ضامن نبرد هدفمند و متشکل ما

4

کمیته مشترک و بیدادگاه اوین

5

واحدهای هوادار و وظایف آنها

6

اگر ترا بازداشت کردند رفیق!

8

 بازجویی ()1وحدت حزب کمونیست و حزب کارگر ترکیه

11

هنر و ادبیات مردمی

11

 بمناسبت نودمین سالگرد تولد نیمایوشیج :آنچه میباید روید ،رویدتصمیمات لویه جرگه تاریخی

11

کره جنوبی ابقآ ارتجاع

11

اعالمیه کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

12

پیروز باد قیام حماسهآفرین خلق فلسطین در مناطق اشغالی
اکتبر کبیر و جهان معاصر

12

بدرود رفیق حوریجانی

12

آندره گرومیکو :جنگ باید قطع شود

12

بیاد رفیق بهیجه بوران

12

پیروزی کمونیستهای فرانسه

12

به برنامههای رادیو زحمتکشان ایران گوش فرادهید

12
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فهرست مطالب کار ،سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)،
دور دوم ،شماره  1 ،48بهمن 1166

لینک به فایل
عنوان

صفحه

تقویت مجلس و دولت در برابر رسالت

1

اطالعیه کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

1

جان رفقا رحیم اسدالهی و صمد اسالمی در خطر است!
1

پیرامون قانون کار اسالمی

پیام کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) به مردم ایران به مناسبت نهمین 2
سالگرد انقالب بهمن
پیام کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) به اعضاء و هواداران به مناسبت 3
هفدهمین سالگرد بنیانگذاری سازمان
کار سازمانگرانه در میان دانشجویان

4

جوانان قربانیان اصلی بسیج اجباری نیرو

4

به برنامههای رادیو زحمتکشان ایران گوش فرادهید

4

اگر ترا بازداشت کردند رفیق!

5

بازجویی ()2
توابین

6

به یاد شهدای خلق

6

درباره تبلیغات ( )4شبنامه

1

چگونه اتحادیههای دهقانی را پیریزی کنیم؟

8

خون توماجها؛ بر پرچم "شوراهای" ترکمن صحرا

9

حزب سوسیال دمکرات کارگری روسیه پرولتاریای همه کشورها متحد شوید!

9

هنر و ادبیات مردمی

11

جان شیفته؛ سمفونی عشق ،سرود عدالت
نوسازی در چکسلواکی

11

تحریم انتخابات نمایشی در هائیتی

11

با جمعآوری کمکهای مالی فدائیان خلق را در انجام وظایف انقالبی خود یاری دهید.

11

اعالمیه احزاب کمونیستی – کارگری کشورهای عربی

12

اعالم همبستگی کامل با قیام مردم فلسطین
پیروزی پناهندگان سیاسی

12

جنبش مقاومت فلسطین در فرازی جدید

12

 2ریبندان گرامی باد

12

منتشر شد:

12

 -1از سری "مجموعه اسناد جنبش کارگری و کمونیستی" شمارههای ( )1و ()2
 -2از سری "دیباچهای بر آثار جاودان" ،شمارههای ( )1و ()2
 -3واقعیتهای جدید ،گامهای نو و مارکسیسم – لنینیسم خالق
 -4از سری "آموزشهائی از ساختمان حزب" شماره ()1
 -5از سری "آموزشهائی از انقالب و سوسیالیسم" شماره ()21
12

تصحیح و پوزش
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فهرست مطالب کار ،سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)،
دور دوم ،شماره  1 ،49اسفند 1166

لینک به فایل
عنوان

صفحه

انتخابات فرمایشی رژیم را تحریم کنیم!

1

اطالعیه کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

1

شهادت فدایی خلق ،رفیق علیرضا اکبری شاندیز عضو هیأت سیاسی کمیته مرکزی
سازمان
بیاری زندانیان سیاسی بشتابیم

1

اجرای قطعنامۀ شمارۀ  598خواست مردم ماست

1

توطئه جدید جمهوری اسالمی و رژیم ترکیه

1

به یاد فدایی خلق ،شهید علیرضا اکبری شاندیز

2

سوداگران مرگ یاور رژیم فقها

3

پیرامون قانون کار اسالمی ()2

4

جنبش کارگری در جهان عرب

5

با جمعآوری کمکهای مالی فدائیان خلق را در انجام وظایف انقالبی خود یاری دهید.

5

اعالمیه کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) بمناسبت  8مارس روز جهانی 6
زن
برای صلح ،دموکراسی و سرنگونی رژیم والیت فقیه متحد شویم
6

روایت نیم قرن رنج و پیکار؛ پیام شادی در پرتو صلح
مصاحبه خبرنگار "کار" با خانم نگوین تیدین ،عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست
ویتنام ،معاون صدر شورای انقالب ،مسئول سازمان زنان و قهرمان ملی ویتنام
مبارزه علیه تحمیل حجاب اسالمی

1

پروین؛ ستارهای در آسمان ادب ایران

1

اگر ترا بازداشت کردند رفیق! بازجویی ()3

8

به برنامههای رادیو زحمتکشان ایران گوش فرادهید

8

از جهان سوسیالیسم ،از احزاب برادر

11

از گزارش ژرژ مارشه به کنگره  26حزب کمونیست فرانسه
برای "عدالت ،آزادی و صلح"
نوسازی در بلغارستان

11

به مناسبت نهمین سالگرد انتشار کار

12

قیام فلسطین نیرو میگیرد

12

افغانستان در راه استقرار صلح

12
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فهرست مطالب کار ،سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)،
دور دوم ،شماره  1 ،51فروردین 1167

لینک به فایل
صفحه

عنوان

پیام کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) به مردم ایران بمناسبت 1
فرارسیدن نوروز
تحلیل سیاسی اوضاع ایران و جهان

1

اعالمیه کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

1

موشکباران شهرها ،جنایت وحشتناک رژیم
تنها راه جلوگیری از تکرار جنایتهای جنگی ،آتشبس بدون قید و شرط و اجرای
قطعنامه  598است
 11زندانی سیاسی در آستانه اعدام

1

وصیتنامه فدائی قهرمان محمود زکیپور

1

تنها به مردم زحمتکش میهنم مدیونم
تدارک دیدار آینده سران شوروی و آمریکا

2

پیرامون قانون کار اسالمی ()3

3

مردم بیدفاع ،قربانیان موشکباران دو رژیم

4

به پیشواز اول ماه مه برویم

4

اگر ترا بازداشت کردند رفیق! بازجویی ()3

9

از جهان سوسیالیسم ،از احزاب برادر

11

ایدئولوژی نوسازی ،در خدمت بازسازی انقالبی
اخالل آمریکا و پاکستان در مذاکرات ژنو

11

پاناما در معرض تهاجم

11

خلق فلسطین مصمم و پیگیر میرزمد

12

هموطنان! انتخابات مجلس ارتجاع را تحریم کنید!

12

به برنامههای رادیو زحمتکشان ایران گوش فرادهید

12

شعارها و فراخوانهای روز کارگر

12
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فهرست مطالب کار ،سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)،
دور دوم ،شماره  1 ،51اردیبهشت 1167

لینک به فایل
عنوان

صفحه

انتخابات مجلس؛ شکست رسالت ،پیروزی تحریم

1

اعالمیه کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

1

تهاجم راهزانانه آمریکا در خلیج فارس
صلح تنها با مبارزه بدست میآید

1

تظاهرات ضدجنگ در خارج از کشور

1

اعالمیه کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

3

بمباران شیمیایی حلبچه و کشتار تبهکارانه مردم شهرها را محکوم میکنیم!
"شورای فرهنگی" نهادی ارتجاعی علیه زنان

3

آموزش مارکس جاودانه است (بمناسبت 111مین سالگرد تولد کارل مارکس)

4

اعالمیه کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

5

اول ماه مه (روز کارگر)
کارگران مبارز و شریف! تنها سالح شما در برابر سرمایهداران ،اتحاد شماست.

5

کارگران مبارز! حق اعتصاب ،یکی از حقوق اساسی کارگران است.

5

جنبش کارگری در سال 66

6

کارگران زن ،محرومترین بخش طبقه کارگر

1

کارگران مبارز! قانون کار اسالمی دستمزد و مزایای شما را جزء "دیون ممتازه" کارفرمایان 1
به حساب نمیآورد.
کارگران مبارز! ماده  21قانون کار اسالمی دست کارفرمایان را در اخراج شما کامال باز 1
گذاشته است.
درباره تبلیغات ()5

8

از جهان سوسیالیسم ،از احزاب برادر :حفظ خصایل کمونیستی

9

روز معلم گرامی باد!

9

هنر و ادبیات مردمی

11

ماکسیم گورکی ،پایهگذار رئالیسم سوسیالیستی
قرارداد ژنو ،نوید استقرار صلح در افغانستان

11

دهمین سالگرد انقالب ثور گرامی باد!

11

انشقاق در حزب دموکرات

12

ترور ابوجهاد را محکوم میکنیم

12

به یاد بیژن و یاران

12

تصحیح و پوزش

12

با جمعآوری کمکهای مالی فدائیان خلق را در انجام وظایف انقالبی خود یاری دهید.

12
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فهرست مطالب کار ،سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)،
دور دوم ،شماره  1 ،52خرداد 1167

لینک به فایل
عنوان

صفحه

رژیم در تنگنای جنگ و بحران

1

تدارک فجایع تازه

1

انتخابات ،نمایشگر تباهی رژیم

1

قطع رابطه عربستان با جمهوری اسالمی

1

اطالعیه کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

3

توطئه جدید رژیم مرتجع خمینی علیه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
یک شکل بحث جمعی

3

بخاطر زندگی ،حقوق و آینده کودکان

4

نمایش حضور زنان در مجلس ارتجاع

4

هممیهنان ارمنی زیر ستم والیت فقیه

4

روحانیت و خمینی در عصیان  15خرداد

5

بمناسبت  25مین سالگرد  15خرداد
6

افزایش دستمزد ،خواست کارگران

کارگران مبارز! ماده  21قانون کار اسالمی دست کارفرمایان را در اخراج شما کامال باز 1
گذاشته است.
8

از جهان سوسیالیسم ،از احزاب برادر
تکانه نوین در سیاست اصالحات چین
ریشه و علل درگیری در لبنان

9

هنر و ادبیات مردمی

11

بمناسبت 91مین سالگرد تولد لورکا عاشقی از اندلس
رفسنجانی با چه زبانی حرف میزند؟

11

لهستان سوسیالیستی ،ادامه اصالحات رادیکال و اعتصاب

11

انتخابات فرانسه شکست راست و راست افراطی

11

به برنامههای رادیو زحمتکشان ایران گوش فرادهید

11

افغانستان :در راه اجرای قرارداد ژنو

12

جشن اول ماه مه در جهان و ایران

12

به یاد رفیق قهرمان روزبه

12

منتشر شد :شماره  21نشریه "آموزش هائی از انقالب و سوسیالیسم"

12
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فهرست مطالب کار ،سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)،
دور دوم ،شماره  1 ،51تیر 1167

لینک به فایل
صفحه

عنوان

بیانیه هیأت سیاسی کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) درباره 1
رویدادهای اخیر کشور
در بیم شکستهای تازه در جبههها

1

عادیسازی رابطه با انگلیس و فرانسه

1

اجالس سران  1کشور امپریالیستی

1

سیمایی از روستا در جمهوری اسالمی

3

فاجعه اعتیاد و عوامفریبیهای رژیم

3

تبلیغات :چگونه پخش کنیم؟

4

اعتراض جهانیان علیه اعدام رفیق انوشیروان لطفی

5

پیام همبستگی احزاب برادر و سازمانهای ترقیخواه
-

هیأت سیاسی کمیته مرکزی حزب توده ایران

-

از پیام کمیته مرکزی حزب دمکراتیک خلق افغانستان

-

از پیام کمیته مرکزی حزب کمونیست عراق

-

حزب کمونیست شیلی

-

از پیام حزب کمونیست ترکیه

-

از پیام حزب کمونیست پاکستان

-

از بیانیه مطبوعاتی حزب کمونیست هندوستان

-

از بیانیه مطبوعاتی حزب کمونیست هندوستان (مارکسیست)

-

از نامه کنفدراسیون عمومی کار (ث .ژ .ت ).بزرگترین سندیکای کارگری

فرانسه به سفیر جمهوری اسالمی در فرانسه
-

نامه اعتراضی نمایندگان جوانان جهان

-

نامه اعتراضی اتحادیه ضدفاشیستی آلمان

-

روزنامه پرچم سرخ

-

روزنامه وارهایت

فریاد اعتراض ایرانیان در سراسر جهان

6

اعتراض سازمان عفو بینالملل

6

شعر :بگذار تا سپیده براید

6

در راه عادی کردن اوضاع آنگوال

6

برنامهریزی اقتصادی رژیم!

1

حفظ حجاب اسالمی به زور شالق

1

با جمعآوری کمکهای مالی فدائیان خلق را در انجام وظایف انقالبی خود یاری دهید.

1

سربازان وظیفه! ارتشیان آگاه! بسیجیهای مخالف جنگ!

1

کنفرانس سران عرب ،تحوالت اوضاع خاورمیانه

8
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المپیک سئول؛ میدان نبردهای سیاسی و ورزشی

9

شبه کودتای ضیاءالحق

9

 8تیر روز شهدای سازمان گرامی باد

11

بازداشت مخالفان جنگ محکوم است

11

چهارمین دیدار رهبران شوروی و آمریکا

11

11

فهرست مطالب کار ،سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)،
دور دوم ،شماره  1 ،54مرداد 1167

لینک به فایل
عنوان

صفحه

اعالمیه کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

1

تسلیم رژیم به قطعنامه  598پیروزی بزرگ مردم
اعالمیه کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

1

مردم ایران و عراق خواهان برقراری فوری و بدون قیدوشرط آتشبس هستند
اعتراف تلختر از زهر

1

شتاب در تجدید رابطه با غرب

1

اجالس مهم سران کشورهای عضو پیمان ورشو

2

اعالمیه کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

3

اعدام ناجوانمردانه گروهی دیگر از زندانیان سیاسی را با خشم و نفرت محکوم
میکنیم
اعالمیه کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) پیرامون جنایت بزرگ آمریکا در 3
سرنگون کردن هواپیمای مسافربری
انوش ،در آخرین آوردگاه

4

برای آنکه فراموش نشود

5

مروری بر فاجعه  8ساله جنگ
زهری که خمینی بکام مردم ریخت

6

درباره تبلیغات ()1

1

اشکال پخش ،شعارنویسی
آشنایی با کانون بینالمللی دفاع از حقوق سندیکایی

8

از جهان سوسیالیسم ،از احزاب برادر

9

پیرامون نوزدهمین کنفرانس سراسری ح .ک .ا .ش .طراحی چهره نوین
سوسیالیسم
افغانستان :چشم براه آینده صلحآمیز

11

جنگ از زبان آمار

11

به دفاع از جان زندانیان سیاسی برخیزیم

11

رژیم ترکیه پای میز محاکمه

11

منتشر شد :شماره نخست از مجموعه "مسایل اقتصادی جهان معاصر"

11

11

فهرست مطالب کار ،سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)،
دور دوم ،شماره  1 ،55شهریور 1167

لینک به فایل
عنوان

صفحه

اعالمیه کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

1

برقراری آتش بس و شکست نقشه های مداخله جویانه و جنگ افروزانه رژیم ارتجاعی
خمینی و رژیم جنایتکار صدام را به همه مردم ایران شادباش میگوییم
روز آتشبس را جشن میگیریم ،پیکار در راه صلح پایدار را ادامه میدهیم
آتش بس پس از  8سال جنگ تبهکارانه

1

ناوهای آمریکایی باید از خلیج فارس خارج شوند

1

اعدام رفیق فرامرز صوفی بدست دژخیمان خمینی

1

اعالمیه کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

3

 هرگونه تعقیب و پیگرد مخالفان و تحریمکنندگان جنگ ،مشمولین فراری ،درجهداران،سربازان و سپاهیان تحت پیگرد باید فورا متوقف گردد.
 علیه اعدامهای جنایتکارارنه و گروهی زندانیان سیاسی بهپا خیزیم. انتقامجوئی از مجاهدین خلق ایران را با خشم و نفرت محکوم میکنیم.قانون کار اسالمی همچنان در بنبست

4

اعاده حیثیت از قربانیان دوره استالین

4

رفقا ،این تراکت را همه جا پخش کنید!

4

"قضاوت" در خدمت جنایت

5

علیه اعدام جنایتکارانه و گروهی زندانیان سیاسی بپاخیزیم!

5

اینه تابان ،به یاد رفیق رضیالدین تابان ،ستاره تابناک مقاومت در مسلخ اوین

6

صمد :فرزند فروتن مردم

6

جنبش مقاومت فلسطین :یک پیروزی دیگر

1

افغانستان :ویرانگری ضدانقالب

1

چشمانداز صلح در جنوب غربی آفریقا

1

ار اجالس "حراره"

1

به برنامههای رادیو زحمتکشان ایران گوش فرادهید

1

بازسازی کشور ،نیاز بزرگ ملی

8

سیاست ارعاب محکوم به شکست است

8

شهادت رفیق انوشیروان ابراهیمی

8

با جمعآوری کمکهای مالی فدائیان خلق را در انجام وظایف انقالبی خود یاری دهید.

8

12

فهرست مطالب کار ،سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)،
دور دوم ،شماره  1 ،56مهر 1167

لینک به فایل
صفحه

عنوان

اطالعیه دبیرخانه کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) درباره برگزاری پلنوم 1
شهریور ماه 61
گزارش سیاسی پلنوم شهریور ماه  61پیرامون اوضاع سیاسی ایران و جهان

1

پیام پلنوم به زندانیان سیاسی

1

پیام کمیته مرکزی سازمان به اعضاء و هواداران سازمان در خارج از کشور

1

پیام پلنوم به کمیته مرکزی حزب کمونیست و حزب کارگر ترکیه

1

پیام پلنوم به آزادیخواهان ایران

1

پیام پلنوم به پرز دوکوئیار دبیرکل سازمان ملل متحد

1

شهادت دو رفیق فدائی در کردستان

8

یاد رفیق حیدر مهرگان گرامی باد!

8

پیام پیشگام بمناسبت اول مهر

8

پیام پلنوم به کمیته مرکزی حزب کمونیست عراق و جبهه نیروهای ملی و مترقی 8
کردستان عراق
کشتار جمعی خلق کرد عراق را محکوم میکنیم

13

فهرست مطالب کار ،سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)،
دور دوم ،شماره  1 ،57آبان 1167

لینک به فایل
عنوان

صفحه

در راه اتحاد وسیع همه نیروهای ترقیخواه

1

آزادی مبرمترین خواست مردم ایران

1

خود افشاگری سران حکومت

1

کردستان عراق ،نبرد حماسی یک ملت

1

گرانمایه حافظ گرامی باد

1

ششصدمین سالگرد درگذشت حافظ شیراز
بیانیه جبهه کردستانی عراق درباره اعالم عفو از سوی رژیم عراق

3

بوقلمون صفتی آخوندی در توجیه جنگ

3

پیام شادباش به کمیته مرکزی حزب توده ایران

4

از نبرد فداییان خلق

5

برداشت امروزین از سوسیالیسم

1

استاد شهریار درگذشت

9

زندگی و مبارزه در کردستان

11

14

فهرست مطالب کار ،سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)،
دور دوم ،شماره  1 ،58آذر 1167

لینک به فایل
عنوان

صفحه

کارشکنی در مذاکرات صلح

1

بازسازی در چنبرۀ بسیج جنگی

1

خواست مردم و برنامه مجاهدین

1

راه آزادی ،راه رزم قاطعانه است

1

شهادت رفیق جهانگیر فتحی در اوین

1

شهادت رفیق عبدالحسین آگاهی

1

زندانی سیاسی آزاد باید گردد

2

مهاجرین باید آزادانه به کشور خویش بازگردند!
پیام شادباش کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی به مناسبت 11مین سالگرد 3
انقالب کبیر اکتبر
پیام شادباش کمیتۀ مرکزی سازمان به شورای مرکزی سازمان آزادیبخش فلسطین

3

نوسازی تکامل دهنده انقالب اکتبر

3

پیگرد همه افسران ،درجهداران ،سربازان و سپاهیانی که به خاطر عدم تمکین به 3
سیاست ها و فرامین جنگی تحت تعقیب قرارگرفتهاند و پیگرد همه مشموالنی که به هر
دلیل از خدمت سربازی و یا رفتن به جبههها و خدمت به جنگ سر باز زدهاند باید فورا
متوقف گردد.
اپک در برابر آزمونی تازه

4

جنبش کارگری در جستجوی آلترناتیو دمکراتیک

5

نحیب محفوظ برنده جایزه نوبل

9

عقب نشینی امام در برابر موسیقی!

9

تشکیل دولت مستقل فلسطین

11

پیروزی حزب مردم پاکستان

11

درگیری بر سر واگذاری زمین

11

شهادت رفیق جهانگیر فتحی در اوین

12

شهادت رفیق عبدالحسین آگاهی

12

دهمین سالگرد اعتصابات نفت

12

با جمعآوری کمکهای مالی فدائیان خلق را در انجام وظایف انقالبی خود یاری دهید.

12

15

فهرست مطالب کار ،سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)،
دور دوم ،شماره  1 ،59دی 1167

لینک به فایل
عنوان

صفحه

بخاطر نجات اسیران ،بخاطر آزادی متحد شویم!

1

ایران در عزای ملی

1

شهادت جانگداز فداییان قهرمان ،رفقا صمد اسالمی عضو کمیته مرکزی ،دمحمحسن 1
دیانک شوری عضو مشاور کمیته مرکزی ،حمید منتظری عضو مشاور کمیته مرکزی،
رفیق محمود حسنپور فدایی شهیر و رفیق احمد ثقلینی فدایی پاکباز بهمراه بیش از 11
تن دیگر از کادرها و اعضای رزمنده و جانباز سازمان
شهادت دکتر سامی بدست تبهکاران

1

قهرمان خلق ،صمد اسالمی

1

چهلمین سالروز انتشار منشور حقوق بشر

3

شهید دمحمحسن دیانک شوری عضو مشاور کمیته مرکزی سازمان فرزند مبارز خلق

3

شهید محمود حسنپور اصل رزمنده شهیر راه آزادی و بهروزی مردم

3

زندانی سیاسی آزاد باید گردد

3

مهاجرین باید آزادانه به کشور بازگردند
پیگرد و سرکوب سازمانهای سیاسی باید قطع شود
شهادت رفیق محمود رضا یک بندی

3

فدایی شهید احمد ثقلینی فرزند پیکارجوی خلق

3

نامه به دبیر اول ح – ک اتحاد شوروی پیرامون فجایع اخیر ایران

4

قانون شوراهای اسالمی کار باید لغو شود

5

خطابیه کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

6

برای متوقف کردن سیل خون در ایران ،فریادرس میخواهیم
تا اول دیماه  438قربانی فاجعه کشتار زندانیان سیاسی شناسایی شدهاند
گزارش میخاییل گارباچف در سازمان ملل

8

اعتصاب  1میلیونی کارگران اسپانیا

8

نخست وزیری بینظیر بوتو

8

پیروزی بزرگ ساف

8

فاجعه زلزله در ارمنستان

8

تصمیمات اخیر اپک

9

مصاحبه با رفیق عزیز دمحم دبیر اول ح -ک عراق

11

شعر :در این بنبست

11

قطعنامه شرکت کنندگان در تظاهرات  11دسامبر  ،1988روز جهانی حقوق بشر  ،در 12
اعتراض به قتل عام زندانیان سیاسی ایران
جهان در سالی که گذشت

12

محکومیت جنایات رژیم در سازمان ملل

12

شادباش سال نو به هم میهنان مسیحی

12
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فهرست مطالب کار ،سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)،
دور دوم ،شماره  1 ،61بهمن 1167

لینک به فایل
عنوان

صفحه

فاجعه ایران و آزمون حقوق بشر

1

در مسلخ خمینی

1

فداییان قهرمان ،کادرهای برجسته سازمان ،رفقا اسماعیل پوردمحمی (حجت) ،بندعلی 1
مرادپور ،محمود بهکیش ،خشایار خواجیان (فرامرز) ،حسن دشتآرا (حسن شرق) و
عباسعلی منشی رودسری در جریان کشتار اخیر رژیم ارتجاع شهید شدند
کارشکنی رژیم عراق در مذاکرات

1

ده سال جنایت علیه مردم

1

هجده سال جانبازی برای مردم

1

اعتراض ،اجتماع و تظاهرات علیه قتلعام زندانیان سیاسی ایران

3

اعتراض آپو به کشتار زندانیان

4

اعدامها ادامه دارد

4

فهرست اسامی گروهی دیگر از قربانیان قتل عام زندانیان
4

زندانی سیاسی آزاد باید گردد
مهاجرین باید آزادانه به کشور بازگردند
پیگرد و سرکوب سازمانهای سیاسی باید قطع شود
فدایی شهید رفیق حمید منتظری عضو مشاور کمیته مرکزی سازمان

5

فدایی شهید رفیق اسماعیل پوردمحمی (حجت)

5

فدایی شهید رفیق حسن دشتآرا (حسن شرق)

5

فدایی شهید رفیق عباسعلی منشی رودسری

5

فدایی شهید رفیق محمود بهکیش

5

چند اشتباه در لیست شهیدان

5

هممیهنان! سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) برای پیشبرد مبارزه انقالبی ،نیازمند 6
کمک مالی فوری شما است.
یاد شهدای تودهای گرامی باد!

1

اعتراض منتظری به کشتار زندانیان

1

پیام حزب دمکراتیک خلق افغانستان به کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران 1
(اکثریت)
اجالس همکاری و امنیت اروپا

8

روندهای بغرنج در افغانستان

8

دهمین سالگرد مبارزات شورایی زحمتکشان ترکمن صحرا

9

شعر :شرقی ستارگان

9

جنبش دانشجویی ،تکانهای تازه

11

شعر :بیداد

11

وقتی که خمینی مصلح جهانی میشود!

11

11

فهرست مطالب کار ،سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)،
دور دوم ،شماره  1 ،61اسفند 1167

لینک به فایل
عنوان

صفحه

در گرامیداشت دهمین سالگرد "کار"

1

"بازسازی" یا ویرانسازی

1

دهسال ستیز با طبقه کارگر

1

قتل عام زندانیان سیاسی هم چنان ادامه دارد

1

اعالمیه کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران بمناسبت دهمین سالگرد انقالب بهمن

2

برای تأمین صلح و آزادی ،برای سرنگونی رژیم ارتجاع ،متحد شویم!
پیام کمیته مرکزی سازمان به اعضاء و هواداران بمناسبت هجدهمین سالگرد بنیانگذاری 3
سازمان
زنان ایران! برای تأمین حقوق خود ،برای صلح و آزادی ،پیکار با ارتجاع را گسترش دهید!

4

همه احزاب سیاسی باید آزاد شوند

5

هیاهوی خونین "مبارزه با اعتیاد"

6

همدستی رژیمهای ایران و ترکیه

6

به سازمانتان کمک مالی کنید!

1

فتوای تروریستی بجای مبارزه عقیدتی

8

نگاهی به رویدادهای افغانستان

9

کارشکنی امپریالیستها در آذوقهرسانی به کابل

9

زندانی سیاسی آزاد باید گردد

9

مهاجرین باید آزادانه به کشور بازگردند
پیگرد و سرکوب سازمانهای سیاسی باید قطع شود
"برنامه توسعه اقتصادی "...حرفهای پوچ روی کاغذ

11

همه زندانیان سیاسی باید آزاد شوند

11

 2ریبندان

11

یادنامه رفیق شهید خشایار خواجیان (فرامرز)

12

اعتصاب نفتگران آبادان

12

بنبست مذاکرات صلح ،آبستن خطرات جدی است

12

محکومیت آدمکشیهای رژیم توسط ک – م  -ح – ک اتحاد شوروی

12

18

فهرست مطالب کار ،سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)،
دور دوم ،شماره  1 ،62فروردین 1168

لینک به فایل
عنوان

صفحه

پیام کمیته مرکزی سازمان

1

توروزتان فرخنده باد
1

اعالمیه کمیته مرکزی سازمان
رفیق رحیم اسدالهی انقالبی پرسابقه ،فرزند فداکار مردم ،اعدام شد
هراس خمینی از شکاف در جبهه حزباله

1

چهار میلیون مهاجر ایران باید به میهن بازگردند

1

یادنامه رفیق قهرمان رحیم اسداللهی تا به آخر با مردم و برای مردم

2

اعالمیه کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

2

رفیق رحیم اسداللهی انقالبی پرسابقه ،فرزند فداکار مردم ،اعدام شد
شعر :بر یونانیان اشک مریز

2

مهاجرین باید آزادانه به کشور بازگردند

2

پیگرد و سرکوب سازمانهای سیاسی باید قطع شود
اطالعیه دبیرخانه کمیته مرکزی سازمان درباره برگزاری پلنوم اسفند ماه 61

3

گزارش سیاسی پلنوم کمیته مرکزی پیرامون اوضاع سیاسی کشور

4

الیحه بودجه سال  1361مظهر ورشکستگی و واماندگی رژیم

5

شعر :اینچنین در چشم انتظاری

8

روز کارگر را با شگوه برگزار کنیم

8

پیامدهای فتوای تروریستی خمینی

9

در اجالس کنفرانس اسالمی

9

مساله افغانستان راه حل نظامی ندارد

9

روز کارگر را گرامی بداریم

11

یادنامه رفیق فداکار فدایی خلق خلیل هوشیاری

11

یادنامه رفیق فداکار فدایی خلق ناصر عطایی

11

زندانی سیاسی آزاد باید گردد

11
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فهرست مطالب کار ،سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)،
دور دوم ،شماره  1 ،61اردیبهشت 1168

لینک به فایل
عنوان

صفحه

اصالحات قانون اساسی در کدام سو؟

1

برکناری منتظری ،جلوهای از فروپاشی رژیم والیت فقیه

1

شرکت هیأت نمایندگی سازمان در کنگره ح .ک ایتالیا

1

اعالمیه کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

2

برکناری منتظری از مقام جانشینی خمینی
اعالمیه کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) بمناسبت اول ماه مه (روز 4
کارگر)
کارگران مبارز! ماده  21قانون کار اسالمی دست کارفرمایان را در اخراج شما کامال باز 4
گذاشته است.
جنبش کارگری ایران در سال 1361

5

به یاد رزمآوران سنگر خونین کار

6

مسئولیت بیشتر در قبال سیر نوسازی

1

ناآرامی در گرجستان شوروی

8

بمناسبت هیجدهمین کنگره ح .ک .ا چهره نوین حزب کمونیست ایتالیا

9

بخشی از پیام ک .م سازمان به کنگره حزب کمونیست ایتالیا

9

به یاد رفیق جزنی و همرزمان

11

نامیبیا در راه دشوار استقالل

11

شکست توطئه اشغال جالل آباد

11

دیدار سران شوروی و بریتانیا

11

به یاد رفیق فدایی شهید کیانی

12

به یاد رفیق شهید سهیال درویش

12

شعارها و فراخوانهای روز کارگر

12

شعر :به پیش ! و از یاد نبریم همبستگی را

12
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فهرست مطالب کار ،سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)،
دور دوم ،شماره  1 ،64خرداد 1168

لینک به فایل
عنوان

صفحه

رفرم در رژیم والیت فقیه تدارک دیکتاتوری یک آخوند

1

بازداشت و اعدام افسران ارتش را محکوم میکنیم

1

دیدار تاریخی سران شوروی و چین

1

جنبش دمکراسی در چین

1

سیاست جدید اقتصادی رژیم

1

پیام تلگرام کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

2

 به کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی به شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستیقانون کار همچنان در بن بست

3

محکومیت مجدد رژیم توسط عفو بینالملل

3

بنبست مذاکرات صلح ایران و عراق

4

سفر خامنهای به چین

5

دستهای آمریکا از پاناما کوتاه!

5

کوچاندان اجباری کردهای عراق را محکوم میکنیم

5

جهان در پرتو نواندیشی و نوسازی

6

زندگی و ایدهها! برگرفته از نشریه صلح و سوسیالیسم

6

پروسترویکا گزارشی از پلنوم آوریل  1989ح -ک -ا -ش

6

مجارستان :نتایج پلنوم آوریل حزب

8

گرجستان :تحقیقات ادامه دارد

8

مرگ تاثربار احسان طبری در زندان جمهوری اسالمی

8

جنبش بینالمللی سندیکایی در آستانه قرن 21

9

جستجوی راههای نوین در جهان متحول امروز
یادی از رفیق شهید ،فدایی قهرمان دمحمرضا گلپایگانی

11

یادنامه رفیق شهید فدایی پرویز الهی

11

چنگیز آیتماتوف :اعدام نویسندگان و انقالبیون ایران را محکوم میکنیم

11
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فهرست مطالب کار ،سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)،
دور دوم ،شماره  1 ،65تیر 1168

لینک به فایل
عنوان

صفحه

انتخابات یا نمایش انتصاب رفسنجانی به ریاست جمهوری

1

سرمقاله :درگذشت خمینی

1

پیآمدها و چشماندازها
پیرامون سفر رفسنجانی به اتحاد شوروی

1

رنج زندگی در جهنم جمهوری اسالمی

1

اعالمیه کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) درباره مرگ خمینی

3

تلگرام کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) به پارلمان اروپا

3

ارعاب و هتاکی به شخصیتها و گروههای سیاسی اپوزیسیون محکوم است

3

با یاد رفیق حمید اشرف و همرزمان

5

 8تیر روز شهیدان فدایی را گرامی بداریم
 31خرداد ،هشتمین سالگرد تیرباران شاعر و هنرمند انقالبی فدائی خلق سعید 5
سلطانپور
با کشورم چه رفته است
جان شیدای جلیل در راه عشق به مردم

5

بیاد "بندی" سازمانده و سندیکالیست

5

کنگره نمایندگان خلق اتحاد شوروی

1

وقتی در انجام اصالحات سیاسی تاخیر میشود

1

سرمایهداری میان گذشته و حال

8

 در مرحله سوم ،پرفسور لوچون مین از مدرسه حزبی جنب کمیته مرکزی حزبکمونیست چین
 عاری از اسطوره و توهم ،پرفسور یوری کراسین ،رئیس انستیتوی علوماجتماعی جنب کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی
9

سیمای نوین دیپلماسی
قسمتهائی از پاسخ ادوارد شوارد نادزه ،وزیر امور خارجه اتحاد شوروی به سواالت هفته
نامه "فاکتها و شواهد" شماره  ،18ماه مه 1989

11

اجالس فوق العاده سران عرب
تحول اوضاع در منطقه عربی
مدرنیزاسیون سیاست ،نه مدرنیزاسیون سالح

16

پیام ک.م.ح.ک.ا.ش .خطاب به هجدهمین کنگره انترناسیونال سوسیالیستی

16

انتشار کتاب اندیشه علمی در پی شناخت سرمایهداری معاصر

16

لهستان ،در آزمون پارلمان دمکراتیک

16
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فهرست مطالب کار ،سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)،
دور دوم ،شماره  1 ،66مرداد 1168

لینک به فایل
عنوان

صفحه

اصالحات قانون اساسی با کدام هدف؟

1

اعالمیه ک.م سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

1

در نمایش انتخابات و همهپرسی شرکت نکنیم!
استبداد آخوندی سست بنیاد و پوشالی است!

1

ضرورت شکستن بن بست مذاکرات صلح

1

اعالمیه ک.م سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

3

ترور دکتر قاسملو و همرزمانش را محکوم میکنیم!
اطالعیه ک.م سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) درباره شهادت دکتر قاسملو

3

اعالمیه کمیته کردستان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

3

ترور ناجوانمردانه دکتر عبدالرحمن قاسملو ،عبدهللا قادری و مبارز کرد عراقی
رسول فاضل را محکوم میکنیم!
4

 8تیر روز رفیقان شهید
یک سال از آغاز فاجعۀ ملی گذشت

5

 8تیر روز رفیقان شهید
هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق
بیاد فدائی تودهها حمید تاجالدینی

5

شعر :زانسوی خواب مرداب

5

کلیدر اخگری فروزان در آسمان ادب ایران

1

اعتصاب بزرگ کارگران معادن شوروی

9

مبارزه با اعتیاد به سبک آخوندی

9

جهان در پرتو نوسازی و نواندیشی

11

 اقتصاد بدون سالح :اتوپی یا واقعیت؟ س .منشیکف -خلع سالح برای پیشرفت

11

چین :تحول اوضاع به زیان اصالحات

12

به برنامههای رادیو زحمتکشان ایران گوش فرادهید

13

افغانستان پس از آزمون بزرگ

14

تشدید عملیات سرکوبگرانه و ایذائی عراق در کردستان

14

سیردهمین فستیوال جهانی جوانان و دانشجویان

14
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فهرست مطالب کار ،سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)،
دور دوم ،شماره  1 ،67شهریور 1168

لینک به فایل
عنوان

صفحه

سرهمبندی نمایش انتخابات

1

اوجگیری بحران گروگانگیری؛ مسئول کیست؟ مقصود چیست؟

1

اوضاع کنونی چگونه است

1

اهداف و مشخصههای تجدید سازمان قدرت سیاسی
لهستان؛ در حساسترین دوره

1

او به دمکراسی برای ایران و خودمختاری برای کردستان وفادار بود

1

به برنامههای رادیو زحمتکشان ایران گوش فرادهید

3

دگرگونیهای عمده در ساختار و در خط مشی قوه قضاییه

4

جهان در پرتو نوسازی و نواندیشی

5

استالین و کمینترن
یکسال پس از آتشبس

1

لبنان :فاجعهای غمانگیز

8

جنبش کارگری و انقالب علمی – فنی

9

گشایشی در حل مشکل کامبوج

9

آمریکا اعتراف میکند

11

بمناسبت هفتادمین سالگرد استرداد استقالل افغانستان

11

وقاحت جالدان

11

اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در ترکیه

11
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فهرست مطالب کار ،سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)،
دور دوم ،شماره  1 ،68مهر 1168

لینک به فایل
عنوان

صفحه

سیاست خارجی عرصه حاد کشاکشها

1

توطئه ترور رهبران سیاسی را خنثی کنیم

1

ما و چشماندازهای آتی

1

درباره اهمیت شعارهای مطالباتی و وظایف و سیاستهای تاکتیکی
محکومیت مجدد رژیم در کمیسیون حقوق بشر

1

دستگاه قضایی رژیم در خدمت سرکوب

1

پیام سازمان جوانان پیشگام ایران به مناسبت آغاز سال تحصیلی 68 – 69

3

مبارزه در راه آزادی و حقوق صنفی را گسترش دهیم
تالشهای تازه برای صلح

4

اعتصاب و پروستریکا

6

جنبش کارگری در جامعه سوسیالیستی
مصاحبه با ابراهیم ذکریا ،دبیرکل فدراسیون جهانی اتحادیههای کارگری

1

اتحادیه جهانی کارگری میتواند آلترناتیو معتبری ارایه دهد
"سیاستهایی که در خدمت اهداف بشری نباشند غیر اخالقی اند"

8

از ترانههای ذرتکاران چیایاس – مکزیک

8

شیرین زبان شهیر درگذشت

9

نگاهی به اوضاع پاکستان

11

حمایت غرضآلود از اپوزیسیون

12

افغانستان در لحظه کنونی

12

جنبش عدم تعهد در فضایی نو

12
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فهرست مطالب کار ،سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)،
دور دوم ،شماره  1 ،69آبان 1168

لینک به فایل
صفحه

عنوان

اطالعیه هیأت اجرایی کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) درباره برگزاری 1
پلنوم مهر ماه  1368کمیته مرکزی
مبارزه قدرت  :تا کجا؟

1

فراخوان عفو بینالملل علیه جمهوری اسالمی

1

تضمین امنیت و آزادی بازگشت به میهن خواست وطنپرستانه  3میلیون مهاجر ایرانی

1

مجارستان :سیمایی دیگر!

1

کنفرانس بینالمللی پاریس پیرامون مسایل خلق کرد

3

مهاجرین باید آزادانه به کشور خویش بازگردند!

3

درباره کاهش رسمی ارزش ریال

4

گذشته را دراماتیزه نکنیم  ،به همکاری بپردازیم

6

رژیم والیت فقیه علیه مردم بلوچستان

8

نظم نوین اقتصادی الزام جهان امروز

8

آلمان دمکراتیک  :آغاز اصالحات

8

به برنامههای رادیو زحمتکشان ایران گوش فرادهید

8
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فهرست مطالب کار ،سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)،
دور دوم ،شماره  1 ،71آذر 1168

لینک به فایل
عنوان

صفحه

دیوار جدایی فرو میریزد

1

سیاست خارجی رفسنجانی در تعرض حزبالهیهای افراطی

1

صدام ،مسئول مستقیم بنبست مذاکرات صلح

1

توده مهاجرین وجهالمصالحه نیستند

1

بزرگداشت انقالب کبیر سوسیالیستی اکتبر

1

رژیم با زبان بیقانونی و گلوله با دانشجویان حرف میزند

3

پیگرد و ارعاب و اعدام تحت نام مبارزه با اعتیاد

3

فدایی خلق دکتر منصور استاد دانشکده دامپزشکی بنام قاچاقچی بدار آویخته شد

3

جهان در پرتو نواندیشی و نوسازی

6

سوسیالیسم و تمدن معاصر
آیا ارزشهای "عموم بشری" و "مبارزه طبقاتی" دو مفهوم ناسازگارند

1

نظام آموزشی کشور در ورطه بحران

8

به برنامههای رادیو زحمتکشان ایران گوش فرادهید

8

نگاهی به وضع بهداشت و درمان کشور

9

دلوروس اسباروری زن قهرمان اسپانیا درگذشت

11

یک میلیارد انسان گرسنه

11

ترکمن صحرا ،زیر ستم رژیم آخوندی

11

ساختار نیروهای مسلح باید دمکراتیک و واحد باشد

11

اصالح قانون کار به سود دولت و کارفرما

12

آلمان دمکراتیک :تغییرات اساسی بدست مردم

12

لبنان :امیدهای تازه

12
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فهرست مطالب کار ،سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)،
دور دوم ،شماره  1 ،71دی 1168

لینک به فایل
عنوان

صفحه

رئیس جمهور در گرداب فالکت اقتصادی کشور

1

زیر فشار افکار عمومی رژیم اعالم کرد :دیدار هیئت نمایندگی کمیسیون حقوق بشر از 1
زندانهای جمهوری اسالمی را میپذیرد
ادامه بنبست مذاکرات ایران و عراق خطرناک و نگران کننده است

1

جان زندانیان سیاسی زن در خطر است

1

سال نو به هممیهنان مسیحی مبارک باد

1

اعالمیه کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت):

3

از انقالب مردم رومانی قاطعانه پشتیبانی میکنیم!
اعالمیه کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت):

3

اشغال پاناما توسط آمریکا را شدیدا محکوم میکنیم!
پیام کمیته مرکزی سازمان به مناسبت 25مین سالگرد تاسیس جزب دمکراتیک خلق 3
افغانستان
به مناسبت  11دسامبر ( 19آذر) سالروز تصویب و انتشار اعالمیه جهانی حقوق

5

"هر انسانی حق زندگی ،آزادی و امنیت شخصی دارد"
زندانی سیاسی  ،آزاد بادی گردد!

5

قانون کار باز هم در محاق شورای نگهبان

6

سالگرد ترور دکتر کاظم سامی

6

اقتصاد کشور به اصالحات ساختاری نیاز دارد

1

مصاحبه نشریه کار با رفیق فرخ نگهدار

8

پیرامون قرار هیأت اجرائی کمیته مرکزی

11

برای فعال کردن و دمکراتیزه کردن نشریات مزکزی سازمان
شعر :باروری

11

جنبش تامین و تضمین آزادی بازگشت به میهن را برپا داریم!

11

مساله آوارگان افغانی را با همیاری دو دولت ایران و افغانستان میتوان حل کرد

13

دیدار با اهمیت سران شوروی و آمریکا

13

با جمعآوری کمکهای مالی فدائیان خلق را در انجام وظایف انقالبی خود یاری دهید.

15

در بزرگداشت  16آذر ،روز دانشجو

16

در اهتزار باد پرچم جنبش دانشجوئی ایران
جهان در سالی که گذشت

16

رومانی :فروپاشی دیکتاتوری

16

آمریکا کشور مستقل پاناما را اشغال کرد

16
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فهرست مطالب کار ،سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)،
دور دوم ،شماره  1 ،72بهمن 1168

لینک به فایل
عنوان

صفحه

به اعضا و هواداران سازمان به مناسبت فرارسیدن  19بهمن

1

بازهم "مسئله آیتهللا منتظری" مطرح است

1

مروری بر هویت  19ساله

1

آینده از آن کیست؟
مذاکرات صلح :امیدهای تازه

1

در دفاع از اجرای "اعالمیه جهانی حقوق بشر" در ایران

1

با جمعآوری کمکهای مالی فدائیان خلق را در انجام وظایف انقالبی خود یاری دهید.

3

در دفاع از اجرای "اعالمیه جهانی حقوق بشر" در ایران

4

 نامه مشترک حزب دمکرات کردستان ایران ،سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت) و حزب دمکراتیک مردم ایران به بازرس ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل
متحد.
5

به پرز دکوئهیار
تلگرام کمیته مرکزی سازمان به خاویر پرز دکوئیار ،دبیرکل سازمان ملل متحد

فراخوان مشترک حزب توده ایران و سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) درباره بازدید 5
هیأت کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد از ایران.
فراخوان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در ارتباط با سفر هیات نمایندگی کمیسیون 5
حقوق بشر سازمان ملل به ایران
اجرای "اعالمیه جهانی حقوق بشر" خواست عموم مردم ایران است

5

 آزادی فعالیت احزاب سیاسی و آزادی انتخابات نخستین شرط دمکراسی 5است
 پیگرد ،بازداشت ،شکنجه و سرکوب مخالفین سیاسی باید قطع گردد صدور و اجرای هرگونه حکم اعدام باید برای همیشه در کشور ما ممنوع گرددشرکتهای مضاربهای مولود رژیم "والیت فقیه"

6

میاحثه علنی

1

بحثی پیرامون بحران سوسیالیسم و نهضت کمونیستی
شرکتکنندگان در این مباحثه عبارتند از:
 -1جمشید طاهریپور
 -2بهروز خلیق
 -3ابراهیم خلیلی
 -4امید صادقی
شعر :و پیامی در راه

11

نگاهی به ترکیب اجتماعی مهاجرین ایرانی

12

جنبش تامین و تضمین آزادی بازگشت به میهن را برپاداریم!

12
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مطبوعات جمهوری اسالمی و آزادی و حرمت اشخاص

13

هرگونه سانسور باید لغو شود

13

مطبوعات باید آزاد باشند
اظهاریه کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) پیرامون حوادث تلخ آذربایجان 14
شوروی
آذربایجان و ارمنستان شوروی در آتش درگیریهای خونین ملی و قومی

16

سران رژیم از رویدادهای اروپای شرقی هراسناکند.

16

لیتوانی :راه حل معقول

16
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فهرست مطالب کار ،سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)،
دور دوم ،شماره  1 ،71اسفند 1168

لینک به فایل
عنوان

صفحه

جمعه  26بهمن :فرصتی برای فروریختن خشم و اعتراض

1

اجتماع و تحصن مردم و خانوادههای شهدا و زندانیان سیاسی

1

دادخواهی
پیرامون سفر هیات نمایندگی کمیسیون حقوق بشر به ایران
1

"کار"
آغاز دوازدهمین سال فعالیت

1

آیا این شعارها صحیحاند؟
 "رابطه با آمریکا را میخواهیم چه کنیم ،انشاءهللا که قطع بشود"" -روابط خود را با ایران قطع کنید"

1

ییرامون بیانیه اخیر آقای رضا پهلوی

اعالمیه کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) درباره تظاهرات و ناآرامیها 2
در تهران و شهرستانها
"کار" را تا امروز کدام رفقا هدایت کردهاند

3

شعر :بهار میرسد

3

زن ایرانی و مساله زن

5

حکم اعدام غیر انسانی و جنایتکارانه است.

6

بیاد فدائی خلق منصور داوران

1

به یاد پنجاهمین سالگشت شهادت دکتر تقی ارانی و شخصیت نامدار سیاسی و 1
اجتماعی ایران
ببینید در ایران کدامیک رعایت میشوند؟

1

صدور و اجرای هرگونه حکم اعدام باید برای همیشه در کشور ما ممنوع گردد

1

پیگرد ،بازداشت ،شکنجه و سرکوب مخالفین سیاسی باید قطع گردد

1

چرا سوسیالیسم؟ آلبرت انشتین

8

یکپارچگی آلمان

9

یکپارچگی اروپا
یکپارچکی جهان
11

برای سوسیالیسم انسانی و دموکراتیک
پلنوم اخیر کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی چگونه برگذار شد
به برنامههای رادیو زحمتکشان ایران گوش فرادهید!

12

این اقتصاد اخالق ما را به کجا میبرد؟

13

تا زمانیکه تحارب میداندار است هیچ چشمانداز امیدبخشی وجود ندارد

14

پیام تبریک کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) به :شورای اجرائی کنگره 16
ملی آفریقا
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آزادی نلسون ماندال بر جهانیان مبارک باد!
مرگ :سرنوشت محتوم رژیم آپارتاید

16

آذربایجان ،تاجیکستان

16

ناآرامیها ،نگرانیها
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فهرست مطالب کار ،سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)،
دور دوم ،شماره  1 ،74فروردین 1169

لینک به فایل
عنوان

صفحه

نوروز مبارک باد

1

ارزیابی کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) از گزارش پرفسور گالیندوپل

1

کمیسیون حقوق بشر باید جمهوری اسالمی را محکوم کند!
بازی با جان گروگانها تا کی؟

1

جمهوری اسالمی :آیندهای تیرهتر

1

گزارشی از کودتا در افغانستان

1

آغاز هفتمین سال فعالیت رادیوی زحمتکشان

1

آزادی فعالیت احزاب سیاسی و آزادی انتخابات نخستین شرط دمکراسی است

2

در سالی که گذشت

3

به برنامههای رادیو زحمتکشان ایران گوش فرادهید!

4

پیام مشترک حزب دمکرات کردستان ایران ،سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ،حزب 5
دمکراتیک مردم ایران ،سازمان فدائیان خلق ایران
بمناسبت فرارسیدن سال نو
چهره کریه رژیم صدام

5

گزارش گالیندوپل ،افشاگر سیمای رژیم

6

سوسیالیسم و ما ،ژرژ مارشه دبیر کل حزب کمونیست فرانسه ،صلح و سوسیالیسم – 8
شماره  – 2فوریه 1991
کنترل مکاتبات و مکالمات مردم نقض حقوق انسانی است

11

پیامدهای رشد انفجارگونه جمعیت ،خلیق

11

به استقبال اول ماه مه برویم!

12

تشکل حق کارگران است هرگونه محدودیت در راه تشکیل اتحادیهها و سندیکاهای 12
کارگری باید از میان برداشته شود
کاسترو" :یا مرگ یا سوسیالیسم" اما کدامیک؟ بهروز

13

اتحاد شوروی :روندها شتاب میگیرند

14

آلمان واحد باید بیطرف و غیرنظامی باشد

16

نیکاراگوئه :چرا؟

16

صهیونیسم مجبور است به زانو درآید

16
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فهرست مطالب کار ،سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)،
دور دوم ،شماره  1 ،75اردیبهشت 1169

لینک به فایل
عنوان

صفحه

کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

1

پیام به کارگران و زحمتکشان ایران بمناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر
رژیم بداند؛ اعتراض مردم را پایانی نیست

1

پانزده سال پیش بر تپههای اوین

1

صدام" :من ابرقدرت شیمیائی هستم"

1

انتشار سیصدمین شماره اکثریت

1

اعالمیه کمیته مرکزی سازمان درباره تظاهرت ضدحکومتی مردم در تهران

2

تشکل حق کارگران است ،هرگونه محدودیت در راه تشکیل و فعالیت اتحادیهها و 2
سندیکاهای کارگری باید از بین برود
قانون کار باید حق اعتصاب را برسمیت بشناسد و تصریح کند که دولت و کارفرما حق 2
انتقامجوئی از کارگران اعتصابی را ندارند
پیگرد ،بازداشت ،شکنجه و سرکوب مخالفین سیاسی باید قطع گردد

3

شعر :گفتوگو

3

کنکور سراسری دانشگاهها

4

سرکوب وحشیانه در بلوچستان را محکوم میکنیم

4

نه "تروریسم اقتصادی" نه اعدام

4

آغاز صدور مجدد گاز به اتحاد شوروی

4

صدور و اجرای هرگونه حکم اعدام باید برای همیشه در کشور ما ممنوع گردد

4

بازگشائی مرز بین آذربایجان ایران و شوروی

5

پیش بسوی جهان عاری از سالحهای هستهای و شیمیائی

5

به برنامههای رادیو زحمتکشان ایران گوش فرادهید!

5

هوای مرگبار تهران ،خلیق

6

امروز بایکوت فردا سرکوب ،م .اکبری

1

وفاق همگانی بجای سرکوب و اختناق ،بجای شعارها و اقدامات بیثمر ،پابپای جنبش 8
مردم ،دکتر رضا جوشنی
11

تاریخ جنبش کمونیستی :فاکتها ،مردم ،ایدهها
دو نوع رئالیسم ،گرامشی ،تولیاتی و کمینترن ،پروفسور رنچو مارتینلی
(دانشگاه فلورانس ،ایتالیا)

11

"یا مرگ یا تولدی دیگر"
"چرا یک انشعاب دیگر"
تاکی؟ ،بهروز
هرگونه سانسور باید لغو شود .مطبوعات باید آزاد باشند

11

در محافل سیاسی

12

94

 گسست بخشی از اعضاء و کاردرهای کرد حزب توده ایران در خارج از کشور راه کارگر و شعار "انتخابات آزاد" نامه سرگشاده شورای مرکزی جمهوریخواهان ملی -برگزاری دومین کنگره حزب دموکراتیک مردم ایران

13

 -پلنوم کمیته مرکزی حزب توده ایران

13

"درباره لنین" از زبان م .گارباچف

14

با جمعآوری کمکهای مالی فدائیان خلق را در انجام وظایف انقالبی خود یاری دهید.

14

نپال هم استبداد را درهم شکست

14

خطر جنگی دیگر بر سر جامو و کشمیر

16

مساله لیتوانی ،مذاکره ،همهپرسی و زمان میظلبد

16

رژیم ترکیه علیه جنبش ملی خلق کرد

16

فاجعه هرات تجلی یاس و کینهای کور

16
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فهرست مطالب کار ،سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)،
دور دوم ،شماره  1 ،76خرداد 1169

لینک به فایل
عنوان

صفحه

امیدهای تازه در مذاکرات ایران و عراق

1

اکنون یک سال پس از خمینی

1

اسرای جنگی بدون هیچ قیدوشرطی باید آزاد شوند

1

باز هم ترور ،باز هم اعدام

1

"کار" در مسیری نو

1

منش و منطق برخورد با مخالفان سیاسی

1

با یاد انوش

3

به انگیزه سالمرگ خمینی

3

کارنامه و ماترک او
هم چماقدار ،هم مختلس

4

کاهش قیمت نفت و درآمد ایران

4

وامخواهی از صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی

4

اول ماه مه و مسئوالن حکومتی

5

تشدید سرکوب زنان

5

اجرای اعالمیه جهانی حقوق بشر خواست عموم مردم ایران است

6

وضع معلمین دشوار است

1

بمناسبت روز جهانی کودک

1

کودکان را دریابیم
روز معلم

1

مصاحبه نشریه کار با رفیق قربانعلی عبدالرحیمپور (مجید)

11

از برنامه سبزهای آلمان

13

رئوس برنامه انترناسیونال سوسیالیستی

14

از "بیانیه اصول" انترناسیونال سوسیالیستی

14

انحالل پیمانهای نظامی ناتو و ورشو نیاز زمان ماست

16

نامه سرگشاده  91نفر به رئیس جمهور

11

پیگرد ،بازداشت ،شکنجه و سرکوب مخالفین سیاسی باید قطع گردد

11

پلنوم حزب دموکرات کردستان ایران

11

اعالمیه مشترک سه سازمان

11

(سازمان چریکهای فدائی خلق ایران ،سازمان فدائی و سازمان کارگران انقالبی ایران
(راه کارگر))
یک نامه توضیحی

18

"اعتراض به پلنوم حزب توده ایران"

18

به برنامههای رادیو زحمتکشان ایران گوش فرادهید

19

96

افریقای جنوبی :مذاکره میان رژیم و کنگره ملی افریقا

19

بسوی جهان عاری از سالحهای هستهای و شیمیائی

19

افغانستان؛ تحوالت بسود مصالحه ملی

21

در آستانه تشکیل کنفرانس سران عرب

21

آلبانی هم قدم در راه دگرگونی

21

وحدت دو یمن :با عزمی نو برای پیشرفت

21
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فهرست مطالب کار ،سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)،
دور دوم ،شماره  1 ،77تیر 1169

لینک به فایل
عنوان

صفحه

فاجعهای مرگبار کشورمان را به سوگ نشانده است

1

زلزله وحشتناک بیش از  51هزار نفر را بکام مرگ کشید
فراخوان کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

1

از هر راه که سریعتر است به یاری زلزلهزدگان بشتابیم
آقای رفسنجانی :این ره که تو میروی به گورستان است!

1

اظهاریه ک .م سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) درباره مسائل مورد اختالف ایران و 1
عراق
امیدهای تازه تقویت میشود

1

به برنامههای رادیو زحمتکشان ایران گوش فرادهید!

2

برای کشتار  8زندانی سیاسی زن کمین کردهاند

3

از بروز فاجعه جلوگیریم
اعالمیه کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

3

بازداشت ناراضیان و غیرقانونی کردن جمعیت دفاع از آزادی را محکوم میکنیم
اظهاریه ک .م سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) درباره مسائل مورد اختالف ایران و 4
عراق
 8تیر :روز شهیدان فدائی گرامی باد

4

به یاری زلزلهزدگان بشتابیم

4

سالمرگ خمینی چگونه برگزار شد؟

5

 31خرداد :فرصتی برای تاملی دوباره ،رهی

5

احزاب آزاد یا آزادی احزاب

6

ادغام ژاندارمری ،کمیته و شهربانی

6

شورش زندان مشهد :علت چه بود؟

6

پلیس سوئد هم تائید میکند

6

سرمایه عظیمی که از ایران رفته است

1

غول بوروکراسی در کشور ،ب -خلیق

8

برگزاری کنفرانسهای پیشکنگرهای منطقهای

11

مردم مصیبتزده ایران یاری کسانی را که در این روزهای غم و اندوه به یاریشان 11
شتافتند هرگز فراموش نخواهند کرد
از بلغارستان چه خبر؟ ،حمید صابری

11

انتشار مجله "مسایل صلح و سوسیالیسم" متوقف شد

11

به یاری زلزلهزدگان بشتابیم

11

همیاری همه ایرانیان در کمک به زلزلهزدگان یک وظیفه ملی است

13

ژرفش شکاف در جامعه اسرائیل ،دمحم فرزان

14
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انحالل پیمانهای نظامی ناتو و ورشو نیاز زمان ماست

14

اندیشههایی پیرامون چگونه بودن

15

امسال هم کسی به حج نرفت

15

با جمعآوری کمکهای مالی فدائیان خلق را در انجام وظایف انقالبی خود یاری دهید.

15

جنگ سرد پایان مییابد

16

این ماه ماه انتخابات بود

16

حزب کمونیست اتحاد شوروی در آستانه کنگره  ،28مصطفی اکبری

16
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فهرست مطالب کار ،سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)،
دور دوم ،شماره  1 ،78شهریور 1169

لینک به فایل
عنوان

صفحه

اطالعیه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

1

برگزاری نخستین کنگره سازمان
پیرامون تحوالت منطقه

1

گزارش کنگره

1

پروندهسازی :نشانه درماندگی

1

از مصوبات کنگره

2

 مصوبه کنگره درباره هدف سیاسی ما ارزیابی از نظام سلطنت و سیاست اتحادها درباره تعریف هویت سازمان درباره مطبوعات سازمانگزارش نخستین اجالس شورای مرکزی

2

اعالمیه هیئت رئیسه اولین کنگره سازمان

3

الحاق کویت به عراق را محکوم میکنیم
اطالعیه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) پیرامون آزادی اسرا و 3
نزدیکی صلح
یادداشت

3

غول بوروکراسی در کشور ،ب .خلیق

4

بررسی جامعه شناختی پیامدهای رفرمهای اقتصادی و بحران سیاسی در چین ،بهروز

6

مصاحبه با رفیق فرخ نگهدار درباره کنگره و نتایج آن

9

گزارش کنگره

11

قطعنامه "بررسی اجمالی خطاهای سازمان در دهه اخیر"

12

گزیدهای از سخنرانیهای جلسه اختتامیه کنگره

12

پایان پرشکوه
به برنامههای رادیو زحمتکشان ایران گوش فرادهید

12

به علت برگزاری کنگره سازمان کار مردادماه منتشر نشد.

12
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فهرست مطالب کار ،سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)،
دور دوم ،شماره  1 ،79مهر 1169

لینک به فایل
عنوان

صفحه

گالیندوپول بار دیگر به ایران میرود

1

بحران خلیج فارس

1

در سالگرد فاجعه ملی یاد شهیدان سال  61جاودانه باد!

1

تضییقات تازه علیه روزنامهنگاران

1

این چنین شیری خدا کی آفرید؟

1

رژیم همچنان ترور میکند

1

یادداشت

2

پیرامون مصوبات شورای مرکزی
3

اهداف سیاسی و رئوس خطمشی ما
پایان دادن به حاکمیت رژیم جمهوری اسالمی و استقرار دمکراسی در کشور
در راه تشکیل جبهه جمهوری و تمرکز مبارزه حول انتخابات آزاد بکوشیم!
گزارش اجالس شورای مرکزی سازمان

4

تصیحج و پوزش

4

سلطنت به گذشته تعلق دارد ،الف – مومنی

5

مصاحبه با رفیق فرخ نگهدار درباره کنگره و نتایج آن ()2

6

برنامه حزب سوسیال دمکرات سوئد

1

کنگره ،گسست از دیروز ،واقعیت امروز و راه فردا (بخش نخست) ،بهزاد کریمی

9

مهدی اخوان ثالث درگذشت

14

ناگه غروب کدامین ستاره؟
14

فراخوان
با کمک مالی به ما یاری رسانید!
درگذشت استاد خانلری

14

مصاحبه "اشپیگل" با یوری آفاناسیف :درباره لنین ،لنینیزم و گارباچف

14

به برنامههای رادیو زحمتکشان ایران گوش فرادهید!
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فهرست مطالب کار ،سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)،
دور دوم ،شماره  1 ،81آبان 1169

لینک به فایل
عنوان

صفحه

انتخابات خبرگان و جنگ قدرت در حاکمیت

1

بحران منطقه نیازمند راه حلی همگانی و صلحآمیز است

1

انتظار از آقای گالیندوپل

1

کشتار فلسطینیها محکوم است

1

مصاحبه با رفیق علی پورنقوی عضو شورای مرکزی سازمان

5

برنامه حزب سوسیالدمکرات سوئد (قسمت دوم و پایانی)

1

توضیح تحریریه کار

8

درباره مساله ملی کرد

9

درباره اهداف سیاسی سازمان ،دمحمی

11

"به حاکمیت رژیم جمهوری اسالمی بر کشور پایان دهیم" و "دموکراسی پارلمانی در
شکل جمهوری فدراتیو را برقرار کنیم"
تصحیح و پوزش

12

کنگره ،گسست از دیروز ،واقعیت امروز و راه فردا! (بخش دوم) ،بهزاد کریمی

13

بر کدام مبانی؟ با کدام ارزیابی؟ ،الف – مومنی عضو شورای مرکزی و کمیسیون تدوین 14
سند سیاسی
به شورای مرکزی سازمان ،محبوبی یکی از نمایندگان کنگره

15

توضیح کمیسیون تدوین گزارش کنگره

15

"جمهوری دمکراتیک آلمان" بلعیده شد ،سهراب مبشری

16

جایزه صلح نوبل برای گارباچف

16

گزارش کار و پیشنهادهای گروه کار

16

تغییر نام حزب کمونیست ایتالیا

16

به برنامههای رادیو زحمتکشان ایران گوش فرادهید!

16
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فهرست مطالب کار ،سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)،
دور دوم ،شماره  1 ،81آذر 1169

لینک به فایل
عنوان

صفحه

گزارش گالیندوپل :سند محکومیت رژیم

1

فروکش نسبی ستیز در حاکمیت

1

گسترش مناسبات خارجی رژیم

1

در پیشواز بیست سالگی آن روز خجستۀ بهمن

1

خلیج فارس :تقابل دو مشی

1

بیانیۀ شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) پیرامون تحوالت و اوضاع کشور

3

نتایج کنگره اول سازمان ،ف .تابان عضو شورای مرکزی سازمان

4

درباره مبانی برنامۀ ما ،الف – مومنی

6

کنگره ،گسست از دیروز ،واقعیت امروز و راه فردا

8

راه بعد از کنگره را چگونه باید پیمود؟ ،بهزاد کریمی
طرح کارپایۀ تشکیالتی

9

بحثی پیرامون رابطه شعار انتخابات آزاد با سرنگونی

11

این دو مانعةالجمعاند ،دکتر رضا جوشنی
به انگیزه بزرگداشت سالروز انتشار اعالمیه جهانی حقوق بشر ( 11دسامبر)

12

"حقوق بشر" و "حقوق بشر اسالمی"
مقدمه اعالمیه جهانی حقوق بشر

12

آنچه از اکتبر میماند ،م .سیاوش

13

ماهشمار تحول در طول یک سال

14

از "حزب کمونیست ایتالیا" به "حزب دمکراتیک چپ"
منازعات کمونیستهای ایتالیا ،در چهره حوادث
پاکستان :بینظیر بوتو شکست خورد.

16

بریتانیا :جنگ قدرت در حزب محافظه کار

16

قانون بیمه بیکاری در چنبره بالتکلیفی

11

اردشیر آوانسیان درگذشت

11

خطاب به اعضاء و هواداران پیرامون تنگناهای مالی سازمان

18

ادامهکاری سازمان در گرو بسیج همگانی
تروریسم :جزئی از سیاست رژیم

18

با کمک مالی به ما یاری رسانید!

18

هند :آغاز دوره دشوار

18

درباره انتشار اسناد و مباحثات کنگره

18

به برنامههای رادیو زحمتکشان ایران گوش فرادهید!

18
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فهرست مطالب کار ،سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)،
دور دوم ،ضمیمه شماره  1 ،81آذر 1169

لینک به فایل
عنوان

صفحه

گفتگو درباره خط مشی سیاسی سازمان

1

میزگرد با شرکت:
 ف .تابان (عضو شورای مرکزی و مسئول گروه تدارک اسناد) سیامک بهزادی (عضو شورای مرکزی و سردبیر نشریه اکثریت) ن .برزو قربانعلی عبدالرحیمپور-

مهدی فتاپور
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لینک به فایل
عنوان

صفحه

رژیم ج.ا بار دیگر محکوم شد

1

حاکمیت :آشتیکنان کوتاه

1

سال نو به هممیهنان مسیحی مبارک باد

1

بحران خلیج :بازوی زور یا زبان مذاکره؟

1

نامه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) به سران کشورهای 2
شرکتکننده در کنفرانس امنیت و همکاری اروپا
دعوت به همکاری ،گروه کار خلقها

2

اعالمیه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت):

3

پیرامون محکومیت جهانی رژیم آزادیستیز
اعالمیه شورای مرکزی سازمان پیرامون اعتصاب فرهنگیان

3

نگاهی به فقر در جامعۀ ما ،بهروز خلیق

4

دربارۀ برخی جهات برنامۀ سیاسی ما ،الف – مومنی

6

توضیحات و تذکرات پیرامون طرح کارپایه تشکیالتی ،فرخ نگهدار

1

طرح کارپایۀ تشکیالتی ،فرخ نگهدار

9

یانیس ریتسوس ،شاعر سرنوشت یونان ،درگذشت

11

ستایندۀ آزادی ،آفرینندۀ زیبائی
ام :19-از مبارزه مسلحانه تا انتخابات ،مصاحبه با آنتونیو ناواروولف رهبر جنبش ام19-

11

اعالمیه جمعی از کادرها و اعضا داخل کشور در باره مصوبات اجالس مرداد ماه 69

12

اجالس مجمع خارج از کشور یا کنگره سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
برنامه سیاسی – اجتماعی سازمان نوین ما ،جواهری

12

نه سوسیالیسم ،که دمکراسی

13

این بهتر است ،جیابی واتیمو
14

نامه به خامنهای یا فهرست انتقادهای وارده بدو
به نقل از :انقالب اسالمی شماره 243
شوروی :ادامه بحران

15

مراکش :سرکوب مردم

15

انتخابات در چهار کشور اروپائی :آلمان ،لهستان ،یوگسالوی و دانمارک

16

بریتانیا پس از تاچر

16

با کمک مالی به ما یاری رسانید!

16

به برنامههای رادیو زحمتکشان ایران گوش فرادهید!

16
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لینک به فایل
عنوان

صفحه

جنگ پیروز شد گسترده باد جنبش صلح!

1

اعالمیه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) به مناسبت بیستمین سال 1
بنیانگذاری سازمان
در راه دمواکراسی و عدالت به پیش!
اطالعیه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) درباره وقوع جنگ در خلیج 1
فارس
جنگ را بیقیدو شرط قطع کنید!
1

جنایتی دیگر علیه نیروهای مبارز کردستان

اطالعیه دبیرخانه درباره برگزاری اجالس مشترک شورای مرکزی سازمان ،گروهای کار و 1
مسئولین منتخب کشورها
اعتراضات مردم؛ عقبنشینی دولت

3

اطالعیه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

3

در تظاهرات علیه جنگ شرکت کنید!
وضع دردناک زندگی کارمندان

4

در دوازدهمین سالروز سقوط سلطنت و آغاز استقرار ارتجاع مذهبی

5

انقالب بهمن پایان سلطنت بود ،ا .مومنی عضو شورای مرکزی سازمان
پذیرش وکیل مدافع

6

سازمانهای موازی پدیده ناهنجار در بوروکراسی کشور

6

درباره کارپایه تشکیالتی ،سامان نجفزاده عضو شورای مرکزی

1

جنبش فدائیان خلق در بیست سالگی ،بهزاد کریمی

9

سوسیالیسم در عصر ما

11

نقدی بر یک تصمیم ،ف .تابان

11

در کشور

12

 مجلس به وزیر بهداشت و درمان رای عدم اعتماد داد مجمع تشخیص مصلحت نظام بسود مجلس رای داد دستمزد حقوقبگیران افزایش یافت مناسبات جمهوری اسالمی با دولت اردن از سر گرفته شد مجلس کلیات بودجه سال  1311را تصویب کرد رژیم عراق دو هزار اسیر ایرانی را آزاد نمیکند علیرغم حکم شورای نگهبان ،بودجه ارزی به مجلس ارائه گردیدبا کمک مالی به ما یاری رسانید!

13

به برنامههای رادیو زحمتکشان ایران گوش فرادهید!

13

فراخوان شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) به همه اعضا و هواداران

14

116

اطالعیه مسئولین گروههای کار نشریات اکثریت و کار

14

اطالعیه انتشارات سازمان

14

سالحهای شیمائی و بیولوژیک ،عواقبی هولناک

14

"فرش نفت" به سوی سواحل ایران

14

فرانسه ،استعفای وزیر دفاع در اعتراض به جنگ

14

هواپیماهای عراقی در ایران

14

پوزش

14
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