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 1531اسفند  11، 1کار شماره فهرست مطالب 

 

  لینک به فایل

 صفحه عنوان

 1 انتشار نشریهضرورت : سرمقاله

 1 اجماع پرشور مردم بر مزار مصدق

 1 سندیکاها را بوجود آوریم اما فعالیت خود را به سندیکا محدود نکنیم

 1 آیا سیاست وزیر جدید کار ادامۀ سیاست وزیران گذشته نیست؟

 2 آیا کارگران باید یکبار دیگر انقالب کنند؟: پرسش یک کارگر

درک نادرست : فدائی خلق ایران در اجتماع احمدآباد گفتنماینده سازمان چریکهای 

 بعضی رهبران از ارتش ضدخلقی، جنبش را تهدید میکند

3 

 3 خبرهای کارگری

 4 سرلشکر قرنی کیست و چه مأموریتی دارد؟

 4 ضدانقالب را افشاء کنیم

 4 در دادگاه بدوی سرلشکر قرنی را بدو سال زندان و اخراج از ارتش محکوم شد

 4 سانسور مطبوعات محکوم است

های سیاسی  گیری کارگران خواستار شرکت مستقیم در تصمیم: در اجتماع وزارت کار

 شدند

5 

 5 کارگران خود سخن میگویند

 ادبیات کارگری 

ها  طبقه حاکم میکوشد با استفاده از فرهنگ و ادبیات فکر مقاومت و مبارزه را از سر توده

 بیرون کند

6 

 های روستائی  گزارشخبرها و 

 زمینهای از دست رفته خود را پس میگیریم: دهقانان

6 

 7 ها چه میگذرد؟ در کارخانه

 8 بزرگداشت کارگران شهید صنعت چاپ

 

  

https://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/kar-ta-ensheaab_1-60-001.pdf
https://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/kar-ta-ensheaab_1-60-001.pdf
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 1531اسفند  22، 2فهرست مطالب کار شماره 

 

  لینک به فایل

 صفحه عنوان

 1 ماسکهای جدید: سرمقاله

هائی که یکروز به سازمانهای سیاسی و روز دیگر به زنان حمله  مرتجعین و ضدانقالبی

 میکنند باید مجازات شوند

1 

 1 کشتار و مجروح کردن کارگران شهر صنعتی البرز یک اقدام ضدانقالبی است

 2 یندکارگران سخن میگو

 2 ها قرار نمیگیرد؟ داران مورد قبول دولت و کمیته آیا توصیه سرمایه

ای برای پایمال کردن حقوق خلق کرد  طلبی بهانه اتهام تجزیه :هللا عزالدین حسینی آیت

 است

3 

 3 انتصابات از باال، بازگشت به گذشته است

 4 ها چه میگذرد؟ در کارخانه

 4 ها روشن کند ابر توطئهدولت باید موضع خود را در بر

حرمتی به همه  بی« الهی نجات»آزاد کردن عامل قتل استاد  :دانشجویان پیشگام

 شهدای خلق است

4 

 4 ها اخراج میکنند کارگران را به بهانه مرخصی از کارخانه

 5 آقای بازرگان چه کسی باید حقوق مردم را تضمین کند

 6 ودها باید بدست کارگران اداره ش کارخانه

 6 آزادی زنان جدا از آزادی جامعه نیست

 7 مرداد 28نی در کودتای  یک سند رسواکننده دیگر از نقش تیمسار قره

 7 مبارز را کشته و مجروح کردند 16« بندر شاه سابق»قال  افراد کمیته اسالمی در ترکمن

 7 مصاحبه با یک زن کارگر

 7 در رژیم گذشته معاون وزیر بود به کردستان« دولت انقالبی»نماینده اعزامی 

 7 نامه سرگشاده کشاورزان

 7 خواست ما دهقانان

 7 اول ماه مه را هرچه باشکوهتر برگزار کنیم

 7 میز کارگران چاپخانهآ اعتصاب موفقیت

 8 به اتهام توطئه و خیانت سرهنگ توکلی باید دستگیر شود

نه دولت را قبول داریم نه  :ر تبریز گفتندعناصر مرتجع در جریان حمله به ستاد فدائیان د

 کمیته امام را

8 

 8 برای ارتباط با توده سربازان پرسنل ارتش به پادگانها میروند

 8 حقوق دمکراتیک زنان

 

  

https://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/kar-ta-ensheaab_1-60-002.pdf
https://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/kar-ta-ensheaab_1-60-002.pdf
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 1531فروردین  2، 5فهرست مطالب کار شماره 

 

  لینک به فایل

 صفحه عنوان

 1 دارد امپریالیسم امریکا دست از توطئه برنمی: سرمقاله

 1 ارتش وابسته حافظ منافع امپریالیسم است

 1 برخالف نظر سخنگوی دولت کارگران ضدانقالبی نیستند

 1 ستهای وزارت کار توخالی ا وعده: کارگران فصلی در اجتماعی گفتند

 1 برخورد یک کارگر اخراجی با وزیر کار

 1 حمله عناصر مرتجع به زنان آزادیخواه کرد

 1 بهاران خجسته باد

 1 کارگران سخن میگویند

 1 کارگران باید راه مبارزه را بیاموزند

 2 خواستهای خلق ترکمن

 2 های جدید امپریالیسم آمریکا در منطقه هشداری است به انقالبیون توطئه

 2 اول ماه مه را هرچه باشکوهتر برگزار کنیم

 3 عوامل کارفرما کارگر کارخانۀ کوراوغلو را شهید کردند

 3 تحصن کارگران کارخانه پارس

 3 شهرستانها

 3 برای بیکاریهای ما راه حلی پیدا کنید: کارگران

 3 خواستهای کارگران شرکت تی بی تی

 3 فرسا ریسندگی، کار طاقت

 3 ن کارفرما را توقیف کردندکارگرا

 3 سه کارگر در معدن کشته شدند

 4 پیوند دارد« واقعیت»هنر کارگری با 

 4 از کارخانه به دانشگاه

 4 بزرگداشت خاطره شهدای سیاهکل

 4 !آمدن عید مبارک بادت! کارگر

 4 خواستهای کارگران از زبان خودشان

 5 قطعنامه سربازان ترکمن

 5 اه عکس دانش آموزانحمله به نمایشگ

 5 اعالم جهاد علیه انقالبیون

 5 های ارباب دوباره باید تقسیم گردد زمین

 5 های کارگران و دهقانان لغو همه بدهی

 5 های اربابان باید تقسیم شود زمین

 5 های پلیسی دوباره بازمیگردد شیوه

 6 قوانین ضدکارگری همچنان باقی است

https://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/kar-ta-ensheaab_1-60-003.pdf
https://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/kar-ta-ensheaab_1-60-003.pdf
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 6 دربارۀ اخراج شانمن

 7 مشکل یک میلیون کارگر اخراجی راه حل انقالبی میخواهد

 7 تظاهرات قهرآمیز کارگران ذوب فلز فرانسه: اخبار خارجی

 7 بیکاری دیگر بس است

 8 عفو عمومی عیدی به ضدانقالب است

 8 خواستهای خلق کرد

 8 زاده این امضای شما نیست؟ آقای قطب

 8 کارگران ضدانقالبی نیستند

 8 پرسنل انقالبی نیروهای مسلح به سازمان چریکهای فدایی خلق ایرانپیام 
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 1531فروردین  1، 2فهرست مطالب کار شماره 

 

  لینک به فایل

 صفحه عنوان

 1 ی مترقی تا پای جان در کنار خلقها خواهیم بودهمگام با نیروها: سرمقاله

 1 عامالن کشتار خلق کرد باید مجازات شوند

 1 کنیم؟ چرا در رفراندوم شرکت نمی

 1 بخشی از اساسنامۀ شورای یک کارخانه

 1 آمیز کارگران بیکار شده گزارشی از مبارزات موفقیت

 کارگران سخن میگویند

 چه نستندمیلیونها کارگر ایرانی بازی

1 

 سازمان چریکهای فدائی خلق ایران : از

 هللا طالقانی مجاهد عالیقدر آیت: به

2 

 2 قانون کار سابق باید لغو شود

 2 هللا عزالدین حسینی رهبر خلق کرد بیانیۀ آیت

 3 تشکیل شورای کارگری ضمن تحصن

 3 برای مبارزه باید آگاه بود

 3 خالصه اخبار

 3 ران توسط شورااهواز، موفقیت کارگ

 3 دفاع از حقوق عقب افتاده کارگران

 3 میلیون تومان سود ویژه خود را گرفتند 11کارگران 

 3 موفقیت کارگران دخانیات

 4 پیوند هنر با واقعیت

 4 رهبری را تو باید بگیری در دست

 4 !کار بلی، تفکر نه: های یک رفیق کارگر از یادداشت

 4 ران از انقالب؟آیا اینست سهم ما کارگ

 5 چگونه هشت هلیکوپتر مردم سنندج را به گلوله بستند

 5 نی یکی نیستند؟ های اویسی و قره آیا نوسندگان بیانیه

 دستور دهید فورا تیراندازی قطع شود: نی پیام وزیر کشور به سرلشکر قره

 نخواهم شددر مقابل تعدادی مامور اجنبی تسلیم : نی به وزیر کشور پاسخ ژنرال قره

5 

 5 های عمومی و اساسی ملت کرد خواست

 6 پیش از رفراندوم اساس جمهوری اسالمی را تشریح کنید

 6 خواستهای روستائیان کهریز

 6 یک کشاورز چند جور بدبختی باید داشته باشد

 6 لغو کلیه قرارداهای تحمیلی: صیادان

 6 باغبانان فومن

 6 دندخواستار تشکیل شوراهای دهقانی ش

https://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/kar-ta-ensheaab_1-60-004.pdf
https://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/kar-ta-ensheaab_1-60-004.pdf
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 7 نی باید محاکمه شود مرداد و کشتار اخیر مردم قره 28به اتهام توطئه در 

بدنبال کشتار مردم سنندج عناصر ضدانقالبی تظاهرات آرام مردم ترکمن را به خون 

 کشیدند

8 

 8 اخطار بدولت در مورد تجدید سازمان ساواک

 8 پردازند مبارزین می عناصر مشکوک در لباس مامورین کمیته امام هنوز به شکنجه

 8 آقای بازرگان معنی این جمالت چیست؟

 8 قرارداد سادات، بگین خیانت به ملت فلسطین است

 9 اعتصاب بخشهای خدمات عمومی دانمارک را فلج کرده است

 9 اعتصاب کارگران ذوب فلز برزیل

 11 درود به روان پاک شهدای بخون خفتۀ خلق

 11 خلق ایران به نخست وزیر از سازمان چریکهای فدائی

 11 پیام کانون فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن

 11 پیام به کارگران صنعت نفت

 11 ایم ما دستور حمله به هیچیک از پادگانها را نداده

 11 اول ماه مه را هرچه باشکوهتر برگزار کنیم
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 1531فروردین  10، 3کار شماره فهرست مطالب 

 

  لینک به فایل

 صفحه عنوان

 1 ...رفراندوم انجام شد اما: سرمقاله

 1 درباره حوادث گنبد فدائیان موظفند سخن بگویند

 1 چگونگی تشکیل شورای کارگران در یک کارخانه

 1 ارتش خلق چیست؟

 1 آمیز چیست؟ زاده هدف از پخش اخبار جعلی و تحریک ی قطبآقا

 1 اول ماه مه روز همبستگی جهانی کارگران

 1 کارگران سخن میگویند

 2 "کمیته اسالمی بناب"گزارشی از یک بازجوئی در 

 3 خواهیم، ما کار میخواهیم ما وعده نمی

 3 اتحاد کارگران تنها عامل پیروزی

 3 ارگرانآمیز ک تحصن موفقیت

 3 وام کارگری به مصارف غیرکارگری میرسد

 3 به خواستهای کارگران باید پاسخ مثبت داده شود

 3 های اسالمی سیاست ضدکارگری بعضی از کمیته

 3 راهپیمائی بزرگ کارگران اخراجی و بیکار مهاباد

 3 آمیز کارگران بر سر کار بازگشت موفقیت

 3 ور شدند حملهعناصر مرتجع به کارگران متحصن 

 4 گریزند؟ چه هنرمندانی از واقعیت می

 4 از کارگر به برزگر

 4 نشان

 5 چگونگی تشکیل شورای کارگران در کارخانه گلوکزان قزوین

 5 کارگران صنایع فلز برزیل قاطعانه به اعتصاب خود ادامه میدهند

 5 نارضائی عمومی کارگران فرانسه از بحران صنایع فوالد

 5 میلیون کارگران آلمانی 5یت موفق

 6 لغو بدهیهای روستائیان

 6 آوری کتاب در ابهر جمع

 6 راهپیمائی بیست هزار نفری در دفاع از خلق کرد

 6 های کرد و ترکمن با خلق( طالش)همبستگی مردم رضوانشهر 

 6 تظاهرات مردم شهر و حومه کرند

 6 اخباری از آبادان

 6 ان قزوینای از دهقان اعتراض عده

 6 تقسیم عادالنه و انقالبی زمین، خواست کشاورزان است

 6 هر جای جهان که در آن مبارزه آزادیبخش ادامه دارد آنجا وطن من است: اسقف کاروجی

https://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/kar-ta-ensheaab_1-60-005.pdf
https://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/kar-ta-ensheaab_1-60-005.pdf
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 8 تبلیغات مغرضانه علیه نیروهای مترقی و مبارز

 8 آقای امیرانتظام تجدید سازمان ساواک، خیانت به انقالب است

 8 مله، امروز مستضعف، فردا بدهکاردیروز ع
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 1531فروردین  25، 0کار شماره فهرست مطالب 

 

  لینک به فایل

 صفحه عنوان

 1 توطئه علیه فدائیان توطئه علیه دمکراسی است: سرمقاله

 1 طرح پیشنهادی کارگران اخراجی و بیکار باید پذیرفته شود

 1 مسئله مسکن را با اقدامات انقالبی حل کنید

 1 های کارگران باشد تحصن تا چه حد میتواند پاسخگوی خواست

 1 چرا بیکاری؟

 1 چگونگی تشکیل یک شورای دهقانی

 1 هاست ای از قدرت انقالبی توده محاکمه و اعدام مزدوران نشانه

 2 نقش کارگران در قیام مسلحانه بهمن ماه

 3 کارگران سخن میگویند

 3 اعتصاب ملوانان کشتی رانی ملی آریا

 3 ما پول نان فردا را نداریم شما میگوئید صبر کنید

 3 اتهامات ناروا علیه ما را تکذیب کنید: کارگران اخراجی

 3 کارگران را به گلوله بستند

 3 اداره کارخانه را بر عهده گرفتشورای منتخب، 

 3 اخراج کارگران بجای پرداخت حقوق و مزایا

 3 تحصن کارگران اخراجی در رشت

 3 تحصن کارگران در باشگاه کارگری

 3 یو تشکیل سندیکا در کارخانه پی

 3 نامه یک کارگر

 3 باید کارگران اخراجی به سر کار برگردند

 3 تشکیل سندیکای کارگری

 3 ق معوقه کارگران باید پرداخت شودحقو

 5 اول ماه مه روز کارگر

 5 آموزیم ما راه مبارزه را از کارگر شهید ناصر طحال می

 6 زمین برای برزگر

 6 مالکان های بزرگ تشکیل شورای دهقانی و مصادره زمین

 6 تشکیل شورای دهقانی سانیج و توابع در یزد

 6 تشکیل شورای ده

 6 روستائی تشکیل شورای

 6 دهقانان زمینهای غصب شده خود را تصرف کردند

 6 حمله عناصر مرتجع به نمایش یک فیلم ضدفاشیستی

 6 سوزی، چپاول و کوچاندن دهقانان خانه

 6 اعتراض کارگران و دهقانان بروجرد

https://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/kar-ta-ensheaab_1-60-006.pdf
https://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/kar-ta-ensheaab_1-60-006.pdf
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 6 خواستهای خلق ترکمن

 6 تحصن دانشجویان دانشگاه اهواز

 6 توسط دهقانان« نوردشت»های  مصادره زمین

 7 اتحاد کارگران ضامن پیروزی است

 7 های روستای عشایرنشین دادین علیا گزارشی از خواسته

ای از کارگران کارخانه جنرال موتورز ایران به آقای گن مدیر عامل فراری  متن نامه عده

 جنرال موتورز ایران

7 

 7 ها یک اقدام ضدانقالبی است آتش زدن روزنامه

 7 رگران کارخانه فامایتونتحصن کا

 7 قطعنامه روستائیان قریه مرزنگو

 7 رئالیسم چطور پیدا شد؟

 8 چرا کارگران مبارز روغن نباتی نرگس شیراز را دستگیر کردند؟

مرگ شهدا آغاز زندگی : اسقف کاپوچی در گفتگو با هیئت نمایندگی سازمان ما گفت

 آنها است

8 

 8 مورد دانشجوی شهید در راهپیمایی کارگران اصفهان اعالمیه دانشجویان اصفهان در

 8 گزارش هیئت اعزامی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به ترکمن صحرا

 8 در وردشت چه میگذرد؟

 8 اخبار خارجی

 8 اخراج کارگران مجتمع انبار و سردخانه جنرال هاوس
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 1531فروردین  56، 1کار شماره فهرست مطالب 

 

  لینک به فایل

 صفحه عنوان

 1 انقالب در خطر نابودی است: سرمقاله

 1 داران وابسته است سرکوب کارگران، حمایت از سرمایه

 1 اول ماه مه روز نمایش شور مبارزاتی انسانهای تحت ستم

 1 سخنی با هواداران سازمان

 1 گزارشی از مبارزات کارگران بیکار اصفهان

 1 نقد اساسنامه یک سندیکا

 1 ام فروردین داشت خاطره شهدای سی گرامی

 1 کارگران سخن میگویند

 2 همبستگی ما، ضامن پیروزی ماست

 2 اتحاد و تشکل بما قدرت میدهد

 2 پای درددل چند تن از کارگران

 3 شکیل شورای موقتی در کارخانه داروسازی شیمکوت

 3 راهپیمائی کارگران بیکار در قزوین

 3 درگیری و مذاکرات

 3 (بخش اراک)سازی پارس  قطعنامه شورای کارکنان ماشین

 3 کارگران خواستار ملی شدن کارخانه خودروسازان هستند

 3 تحصن دوباره کارگران شرکت ساختمانی مسا

 3 ارخانه از عناصر ضدکارگریپاکسازی ک

 3 لین اجتماع کارگران شرکت پوپ

 3 شرکتهای نفتی آمریکائی را ملی کنید

 3 سازی پارس اخراج رئیس کارخانه چینی

 4 از رئالیسم اولیه تا رئالیسم انتقادی

 4 هیهات است

 4 کمک کن

 5 گزارشی در مورد مبارزات اخیر کارگاران بیکار اصفهان

 6 زمین خود را پس گرفتنددهقانان 

 6 انگاری شورا های کارفرما و سهل خواستهای ما کارگران، کلک

 6 قطعنامه کارگران بیکار بندر عباس

 6 گران و فیروزآباد و منوجان جیرفت خواستهای کشاورزان و دامداران و سایر کشاورزان تم

 6 کارخانه نورد و لوله اهواز

 6 وراعتراض به پناه دادن یک مزد

 6 حمله زمینداران بزرگ به روستائیان

https://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/kar-ta-ensheaab_1-60-007.pdf
https://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/kar-ta-ensheaab_1-60-007.pdf
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 6 حمله به جلسه سخنرانی

 6 روستانشینان طایفه نمدی

 6 خواستهای زارعین قریه حسین آباد

 6 راهپیمائی کارگران بیکار

 6 تیراندازی در بیمارستان

 7 جبهه آزادیبخش نیکاراگوا فعالیتهای خود را تشدید میکند

 7 فوالد فرانسه ادامه دارداعتصاب کارگران صنایع 

 7 تمدید حکومت نظامی در پرو

 8 (1)درباره حزب طبقه کارگر 

 8 اخبار خارجی

 8 اخراج کارگران مجتمع انبار و سردخانه جنرال هاوس
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 1531اردیبهشت  0، 1کار شماره فهرست مطالب 

 

  لینک به فایل

 صفحه عنوان

 1 خطر اختناق جدی است: سرمقاله

 1 آزادی در خطر خودسریهای مرتجعین است

 1 حقایقی درباره حوادث گنبد

 1 در موقعیت کنونی ترور اشخاص فقط به سود ضدانقالب است

 1 نقدی بر یک شورای کارگری

 ...یندکارگران سخن میگو

 های ساختگی برگزار میکردیم اول ماه مه را به بهانه عروسی

2 

 2 برسمیت شناختن حقوق خلقهای ایران ضامن وحدت ملی است

 3 تواند کارگران را از مبارزه و تشکل بازدارد ضدانقالب نمی

 3 باف علیه قلدری صاحب کارگاه مبارزه کارگران قالی

 3 ک رانندگان گنبد برگزار شدانتخابات سندیکای رانندگان و کم

 2 چهارمین هفته تحصن کارگران میتوساک

 4 داری نظر واحدی داشتند؟ های انتقادی درباره سرمایه آیا همه رئالیست

 4 خون: شعر

 4 ای غول رنج: شعر

 6 تعیین سرنوشت در روستا بدست روستائی است

 6 گران را رسوا کنیم توطئه

 6 چه میخواهندکشاورزان از دولت موقت 

 6 مشت محکم دهقانان بر دهان زمینداران بزرگ و ارتجاع داخلی

 6 هشداری به اعضای شورا

 6 خواستهای مشترک اهالی چند روستا

 6 خواستهای جمعی از دهقانان شهرستان آمل

 6 خواستهای مشترک روستاهای فومنا

 6 خودتان افرادی را معین کنید

 7 ول خواست کارگران استعدم دخالت افراد غیرمسئ

 7 آوریم تا ما اعتراض نکنیم حقمان را بدست نمی

 7 های کارگران شرکت سهامی دستاس خواسته

 7 ها کوتاه دست عناصر ضدانقالبی از کارخانه

 8 به آتش کشیدن کتابهای علمی در خدمت ضدانقالب است

 8 داران خارجی کار کنیم خواهیم برای سرمایه نمی

 8 وتاهاخبار ک

 8 یابی برای حل مشکل مسکن سمینار راه

https://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/kar-ta-ensheaab_1-60-008.pdf
https://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/kar-ta-ensheaab_1-60-008.pdf
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 8 خواستهای کارگران روزمزد هواپیمائی

 8 حمله مرتجعین به نمایشگاه کتاب و عکس

 8 لغو کلیه قوانین ضد کارگری

 9 بمناسبت سالروز تولد لنین، بزرگ آموزگار کارگران و زحمتکشان جهان

 9 از لنین بیاموزیم

 11 اند ی مختلفی اظهار نظر کردهها درباره لنین شخصیت

 11 مایاکوفسکی، بخشی از شعر لنین

 11 اطالعیه درباره چاپ و انتشار آثار کتب

 11 تفسیری بر اخراجهای پی در پی کارگران صنایع فوالد

 11 اعتصاب خدمه کشتی در فرانسه

 12 (2)آموزشی دربارۀ حزب طبقۀ کارگر 

 12 فرقی کردهبا ارتش شاهنشاهی چه ! ارتش ملی

 12 آبادان –شدگان ستاد سازمان چریکهای فدائی خلق ایران  اعتصاب غذای بازداشت
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 1531اردیبهشت  16فهرست مطالب کار ویژه اول ماه مه، روز جهانی کارگر، 

 

  لینک به فایل

 صفحه عنوان

 1 اول ماه مه روز همبستگی کارگران سراسر جهان

 1 جشن اول ماه مه به کارگران ایران خجسته باد

 1 چیت را در آستانه اول ماه مه به گلوله بستند؟ چگونه کارگران جهان

 1 یادی از شهدای کارگر سازمان

 1 نژاد قیفدائیان خلق شهید جلیل انفرادی و اسکندر صاد

 2 ای از تاریخ مبارزات کارگران جهان اول ماه مه جلوۀ زنده

 2 و از یاد نبریم همبستگی را! به پیش

 3 ای در قیام ایفا کردند گرامی باد خاطره شهدای کارگر که با دالوریهای خود نقش ارزنده

 4 مختصری از زندگی و مبارزه چند تن از شهدای کارگر سازمان ما

 4 نژاد شهید جلیل انفرادی و اسکندر صادقی فدائیان

 4 فدائی شهید یوسف زرکاری

 4 فدائی شهید حسن نوروزی

 4 فدائی شهید جعفر اردبیلچی

 4 هریسی فدائی شهید اصغر عرب

 4 فدائی شهید ایرج سپهری

 4 این عید ماست، بپا خیزید

 

  

https://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/kar-ta-ensheaab_1-60-008_2_Vizhe%20avvale%20mahe%20Mai.pdf
https://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/kar-ta-ensheaab_1-60-008_2_Vizhe%20avvale%20mahe%20Mai.pdf
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 1531اردیبهشت  15، 1فهرست مطالب کار شماره 

 

  لینک به فایل

 صفحه عنوان

 1 کشتار نقده را چه کسانی پدید آوردند؟: سرمقاله

بدعوت شورای هماهنگی برگزاری اول ماه مه در تهران صدها هزار تن از کارگران و 

 ر در تظاهرات اول ماه مه شرکت کردندهواداران طبقه کارگ

1 

 1 تشکیل فوری شوراهای شهر و استان خواست مردم است

نماینده کارگران را زندانی : نماینده وزارت کار بجای توجه به حقوق کارگران دستور داد

 کنند

1 

 1 هللا مطهری را محکوم میکنیم ترور آیت

 1 نان؟دولت حامی اربابان است، یا دهقا: روستائیان

 1 کاگران با اقدام انقالبی خود کنترل کارگاه را بدست گرفتند

 3 همبستگی کارگران بیکار شهسوار با کارگران بیکار سراسر کشور

 3 ها هستند سربار کارخانه" مدیران"بیشتر : سازی تبریز گری ماشین کارگران ریخته

دربارۀ : مان و استاندار کردستانتصمیمات نمایندگان کارگران، نماینده دفتر هواداران ساز

 کارگران بیکار

3 

 3 خواستهای کارگران مترو تهران

 3 خواستهای کارکنان شرکت واحد تبریز

 3 گزارشی از بیمارستان آذر تبریز

 3 حقوق کارگران نباید پایمال شود

 3 کارگران نمایندگان خود را انتخاب کردند

 3 رح ضدکارگری اجراء شوداجازه نمیدهیم ط: کارگران نفت الوان

 3 سازی پارس اخراج رئیس کارخانۀ چینی

 3 های دزفول پزخانه بررسی وضع کارگران کوره

 3 موفقیت کارگران شهرداری سنندج

 4 رئالیسم انتقادی چه کمبودهائی داشت؟

 4 سخنی با خوانندگان صفحه ادبیات کارگری

 4 ها پابرهنه: شعر

 4 مخالف: شعر

 5 رباره ماهیگیران شمالگزارشی د

 5 درباره اساسنامه شوراهای ستاد نیروی هوائی

 6 تشکیل شورای دهقانی در بندر ترکمن

 6 خواستهای اهالی روستائیان لیماکش

 6 نامه سرگشاده روستائیان بابل

 6 آباد کرمان حسین

https://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/kar-ta-ensheaab_1-60-009.pdf
https://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/kar-ta-ensheaab_1-60-009.pdf
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 6 ...برای اینکه مطمئن باشیم در جامعه انقالب شده

 6 منطقه شبستر خواستهای روستائیان

 7 (2)دربارۀ حزب طبقۀ کارگر 

 7 کاال چیست؟

 8 هر نوع سانسور محکوم است

 8 آباد آمل اعتراض کشاورزان قیام

 8 خواستهای بیکاران

 8 میراث شوم خفقان در مدارس

 8 شهادت استاد هاشم احمدزاده

 8 حاضر نیستیم مثل گذشته در فقر و فالکت زندگی کنیم

 8 حامیان زحمتکش بنفع اسالم است؟آیا کشتن 

 8 حق گرفتنی است، نه دادنی

 8 در بیمارستان باهر

 8 اعالم همبستگی کتابفروشان

 9 گران مرتجع نقده را چگونه بخون کشیدند توطئه

 11 اگر به ستمی که به ما میشود اعتراض کنیم، اخاللگر و خیانتکار هستیم؟

 11 ند؟چه کسانی تحریک میکن: کارگر نساج

 11 نوشته شود؟" کار"چرا باید اسم ما در روزنامه 

 11 چگونه عمال ارتجاع در کمیته آبادان فدائیان خلق را شکنجه کردند

 12 اسرائیل و ارتجاع عرب در جنوب لبنان –توطئه مشترک امریکا 

 12 تنبیه و شکنجه کارگران در کارخانه

 12 جنگ داخلی در نیکاراگوئه

 12 ن اول ماه مه در شیلی ممنوع شدبرگذاری جش

 12 مشاور وزیر اطالعات و جهانگردی، بروی کارمندان متحصن اسلحه کشید

 12 اعتصاب کارگان بارانداز در بنادر جنوب فرانسه

 12 قطع رابطه با مصر یک اقدام انقالبی و ضدامپریالیستی
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 1531اردیبهشت  26، 16فهرست مطالب کار شماره 

 

  لینک به فایل

 صفحه عنوان

 1 عوامفریبان به امپریالیزم خدمت میکنند: سرمقاله

 1 داران، حمایت از امپریالیسم و خیانت به خلق است پذیرش پیشنهادات سرمایه

 1 که تاریخ میسازد خلق و فقط خلق است

 1 از شورای کارگری چه میخواهیم؟

 1 افزایش قیمتها باری است بر دوش زحمتکشان

 1 تاریخچه جنبش کارگری جهان

 1 ها بازمیگردد خفقان دوباره به کارخانه

داران تضمین جانی  ها سرمایه در صورت برگردانیدن سرمایه: رئیس بانک مرکزی اعالم کرد

 !!و مالی میشوند

2 

 3 کنید؟ چرا عاملین کشتار کارگران را معرفی نمی: کارگران متحد ذوب آهن اصفهان

 3 جلوی خودسریهای افراد کمیته در محیط کارگری باید گرفته شود

 3 همبستگی کارگران و آگاهی آنها از مبارزات طبقاتی، ضامن پیروزی است

 3 مشکالت کارگران راه حل انقالبی میخواهد

 3 وحشیانه کارگران استثمار

 3 اجتماع رانندگان کامیون تهران

 3 اخطار صیادان بیکار بابلسر به دولت

 3 اجتماع کارگران شرکت ساختمانی مهک تهران

 3 آباد پزی خاتون موفقیت کارگران کوره

 3 گرامی باد خاطره خسرو روزبه

 3 رشت –نمایندگان تحمیلی در شورای کارخانه 

 3 را ملی کنیدشرکت آی تی تی 

 3 ادامه مبارزه کارگران بیکار اهواز

 3 اجتماع کارگران بیکار زاهدان

 3 صحرا حمایت از ستاد مرکزی شوراهای ترکمن

 3 کارگران مترو خواهان بازگشت به کار شدند

 4 گورکی و رئالیسم سوسیالیستی

 4 بمناسبت بیستمین سال درگذشت افراشته

 4 مرگ شدم؟ چرا دق: شعری از زبان افراشته

 5 شورا و سندیکا

 6 زندگی و شخصیت افرادی که حمله به ستاد آبادان را رهبری کردند

 6 دهقانان گفتند برای گرفتن زمین باید جنازه مار را از روستا خارج کنند

 6 در دشت مغان چه میگذرد؟

https://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/kar-ta-ensheaab_1-60-010.pdf
https://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/kar-ta-ensheaab_1-60-010.pdf
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 6 توانید بکنید ها هیچکاری نمی ها از ماست و شما دهاتی کمیته: مالک

 6 خواستهای چند روستای تابع شهرستان فومن

 6 دهقانان به کشت دستجمعی و مشترک پرداختند

 6 روستائیان ارگند سفلی چه میگویند

 7 (3)دربارۀ حزب طبقه کارگر 

 7 اقتصاد سیاسی خصوصیت کاال چیست؟

 8 شورای دهقانی

 8 وظایف شورای دهقانی، و وظایف دولت در قبال آن

 8 ی شورای دهقانی سرآسیاب فرسنگیخواستها

 8 فعالیت قیاده موقت علیه دهقانان

 9 بمناسبت سالروز تولد کارل مارکس

 11 چرا کاپیتوالسیون را لغو نمیکنید؟

پیامهای همبستگی احزاب و سازمانهای کارگری جهان به سازمان چریکهای فدائی خلق 

 ایران بمناسبت اول ماه مه

11 

 12 یعنی پیشنهاد بگور سپردن انقالب ایران" انون اساسی جدیدطرح پیشنهادی ق"

 12 زند حرف می" خطر کمونیزم"تهرانی جالد ساواک هم از 

 12 پیام یک رفیق فدائی از زندان به میتینگ پرشکوه روز اول ماه مه

 

  



21 
 

 1531اردیبهشت  21، 11فهرست مطالب کار شماره 

 

  لینک به فایل

 صفحه عنوان

 1 فشار و اختناق بر مطبوعات

 1 اند در جبهۀ نبرد فلسطین علیه امپریالیسم بجنگند چریکهای فدائی خلق آماده

 1 آقای امیرانتظام دیگر نمیتوانید مردم را فریب دهید

 1 زندگی مردم را از پایه دگرگون کندانقالب باید 

 1 گران را گرفته است فدائی خلق دولت جانب توطئه 41در برخورد با بازداشت غیرقانونی 

 2 کارگران سخن میگویند

 3 را ملی کنید« الیاف»کارخانه : کارگران

 3 های ضدکارگری به نفع چه کسانی است؟ توطئه

 3 ن تشکیل شدسندیکای کارگران شهرداری بندر ترکم

 3 کنند های کارفرما را خنثی می کارگران کارخانه آزمایش شیراز توطئه

 3 تشکیل سندیکای کارگران چاپخانه

 4 توصیف واقعیت زندگی و مبارزۀ کارگران است« مادر»: گورکی« مادر»نقدی بر کتاب 

 4 کنیم توهین به مقام کارگر را تحمل نمی: کرمان" سیمرغ"کارگران 

 4 زنده باد اتحاد رنجبران: شعر

 5 کنند؟ داران کارگران را استثمار می چگونه سرمایه

 6 انقالب و دهقانان

 6 دهقانان روستاهای ایالم خواهان برکناری مسئولین ادارات دولتی هستند

 6 کار شمال و تأثیر آن بر منطقه مبارزه کارگران ابریشم

 6 سازی راهپیمائی و اعتراض کارگران راه

 6 پیام شورای کارگران کارخانه نئوپان گنبد

 6 پرداخت حقوق با فروش وسایل شرکت

 6 پزخانه اعتصاب کارگران کوره

 7 (4)دربارۀ حزب طبقۀ کارگر 

 7 (1)پول یا گردش کاال : اقتصاد سیاسی

 9 دولت انقالبی نیست: نامه یک کارگر

 9 !مبارزان واقعی را خوب بشناسید تلویزیون پابرهنگان و": مستضعف"نامه یک کارگر 

 9 چرا هنوز به قوانین پوسیده و ضدمردمی گذشته استناد میکنید؟

 9 صحبت میکند« از طرف کارگران« »نماینده کارفرما»

 (2)تاریخچه جنبش کارگری جهان 

 در انگلستان« چارتیستها»جنبش 

11 

زمان ما به مناسبت اول پیامهای همبستگی سازمانهای سیاسی و کارگری جهان به سا

 ماه مه

11 

https://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/kar-ta-ensheaab_1-60-011.pdf
https://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/kar-ta-ensheaab_1-60-011.pdf
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 11 توطئه امپریالیستها و عواملش را درهم خواهد شکست( رودزیا)خلق زیمبابوئه 

 11 لرزاند اعتصابات کارگری برزیل را می

 11 اعتصاب رانندگان حمل و نقل فوالد در امریکا

 12 !را ننویسند« حقایق»به شرط اینکه « آزادند»مطبوعات 

 12 نشینان های پرسنل ارتش توسط زاغه تصاحب خانه

 12 چگونه شکل گرفت« وزنه»مبارزه کارگران در کارخانه 

 12 «فوالد»: گزارشی از یک نشریه کارگری

 12 انصاف را ببندید های بی داوری و خانه این شوراهای بی" در"

 

  



23 
 

 1531خرداد  5، 12فهرست مطالب کار شماره 

 

  لینک به فایل

 صفحه عنوان

 1 اختناق نابود است انقالب پیروز است: غریو آزادیخواهانه دریائی از انسان

 1 خجسته باد اتحاد کارگران زحمتکشان و هواداران آنها

 1 ارگری دفاع کنیمبا تمام قدرت از شوراهای انقالبی ک

 1 دربارۀ اخراج کارگران

 1 راهپیمائی علیه امپریالیزم امریکا

 1 ها باید هرچه زودتر دارای خانه شوند گودنشین: شورای اسکان گودنشینان

 2 !وزیر کار نماینده کارفرماست: کارگران سخن میگویند

 3 !گیرند ها جانب کارفرما را می وزارت کار و کمیته

 3 ها ن، کنترل کنندگان اصلی کارخانهکارگرا

 3 گذرد؟ چه می« سد کو»در 

 3 کارگری دست به خودسوزی زد

 3 کانون دیپلمه های بیکار

 3 ایم بهره مانده از حداقل ثمرات انقالبی خود بی

 3 ها پزخانه اعتصاب و تحصن کارگران کوره

 4 «همشهری»یادت هست؟ 

 4 ستمشلیک به قلب ستم، از مرکز : شعر

 6 خواستهای جمعیت بدهکاران وام مسکن

 6 !حق خود را خواهیم گرفت: روستائیان میگویند

 6 گردهمائی نمایندگان شوراهای ترکمن صحرا

 6 ها حمله به کتابفروشی

 6 خبرهای روستائی

 6 (گرمرود)آباد چای از محال میانه  خواستهای روستائیان ینگی

 6 کوتاهبندان  دست مرتجعان و قداره

 7 (5)دربارۀ حزب طبقۀ کارگر 

 7 (2)پول یا گردش کاال : اقتصاد سیاسی

 8 روستائیان را در ایجاد شوراهای ده یاری دهیم

 9 های آشنا نگاه: ی توانیر نامه یک کارگر از اداره

داران  آیا باید از مبارزه دست برداریم و مثل همیشه در خدمت سرمایه: آقای فروهر

 باشیم؟

9 

 تاریخچه جنبش کارگری جهان

 میالدی فرانسه سرآغاز انقالبات اروپا 1848انقالب 

11 

 11پیامهای همبستگی سازمانهای سیاسی و کارگری جهان به سازمان ما به مناسبت اول 

https://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/kar-ta-ensheaab_1-60-012.pdf
https://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/kar-ta-ensheaab_1-60-012.pdf
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 ماه مه

 11 (2)انقالب باید زندگی مردم را از پایه دگرگون کند 

 12 راض میکند؟امپریالیزم جنایتکار امریکا به چه چیز اعت

 12 آموزان سخنی با دانش

 12 !هنر مردمی هنوز هم مورد یورش است

 12 یاد شهدا گرامی باد

 12 انتخاب شورایعالی کانون زندانیان سیاسی
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 1531خرداد  16 ،15فهرست مطالب کار شماره 

 

  لیاف هب کنیل

 صفحه عنوان

رقی و حمله چماق بدستان به صفوف متشکل صدها هزار نفر از نیروهای مت

 ضدامپریالیست خاطرۀ شوم جنایات رژیم گذشته را زنده کرد

1 

 1 فجایع تا به کی ادامه خواهد یافت؟

 1 توقع از دولت بیهوده است

 1 نامه آقای امیرانتظام تائید نظریات ما است تکذیب

 1 اند یا کارگران؟ داران وابسته دشمنان واقعی مردم سرمایه

 1 یکار اروپا با بیکاریمقابله شش میلیون کارگر ب

 1 را بهتر بشناسیم« ارتش ملی»ماهیت 

 2 خورد دار می داری به درد سرمایه قانون در جامعه سرمایه: کارگران سخن میگویند

 3 «فاما بتون»تشکیل شورا توسط کارگران 

 3 توطئه کارفرما علیه شورای کارگری

 3 پزی تبریز های کوره اعتصاب کارگران کارخانه

 3 واقعا وضع عوض شده است؟

 3 پاالیشگاه تبریز

 3 اخراج به بهانه نبودن کار

 3 بیاموزیم« یو تی»از تشکل و یکپارچگی کارگران 

 3 داران منشاء فساد است وجود مالکان و سرمایه

 3 حمله پاسداران وزارت کار به کارگران متحصن

 3 اعتصاب دو هزار کارگر اداره تعمیرات

 3 کنند مرتجعین را رسوا میزحمتکشان 

 3 روستائیان لنگرود چه میگویند

مختصری دربارۀ آثار ادبی رفیق شهید : بمناسبت سالگرد شهادت رفیق بهروز دهقانی

 بهروز دهقانی

4 

 4 باز هم سخنی با خوانندگان صفحۀ ادبیات کارگری

 4 علفهای هرز: شعر

 4 سئوال یک کارگر در جلسه کارگری: نکته

شوراهای دهقانی را استحکام »داران وابسته  مقابل تجاوزات زمینداران و سرمایهدر 

 «بخشیم

6 

 6 «تاتار علیا»گزارش شورای روستائی 

 6 آشوب عوامل ارتجاع و رژیم سابق در گیالن غرب

 6 زحمتکشان، ماسک از چهرۀ متجاوزین برمیدارند

 7 ها ماندهی تودهحزب طبقه کارگر و ساز( 6)دربارۀ حزب طبقۀ کارگر 

 7 (1)تبدیل پول به سرمایه : اقتصاد سیاسی

 8 پاسخ به یک انتقاد

https://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/kar-ta-ensheaab_1-60-013.pdf
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 9 نامۀ یک کارگر مبارز از زندان

 9 ها هستند عناصر مزدور هنوز حاکم کارخانه

 9 نامه یک کارگر به نخست وزیر

 11 در آلمان 1848انقالب مارس : تاریخچه جنبش کارگری جهان

 11 آمیز کارگران با پلیس فرانسه درگیریهای خشونت

 11 های عمومی همبستگی کارگران صنایع فوالد فرانسه با کارکنان سرویس

 11 سالوادر اوج میگیرد مبارزات در ال

چه کسانی از وحدت و یکپارچگی کارگران : سازی تبریز گروهی از کارگران ماشین

 میترسند؟

11 

 12 ب باشدقانون اساسی باید حافظ دستاوردهای انقال

 12 کنند؟ چه کسانی این جنایت را تأیید می

آقای یزدی پشتیبانی صریح شما از آمریکا مبارزات ضدامپریالیستی مردم را کاهش 

 نخواهد داد

12 

 12 اند نمائی زده های فئودالیسم در روستاها، دست به قدرت مانده پس

  

  15ضمیمه کار شماره 

 1 برند؟ د میافکنی سو چه کسانی از تفرقه

 1 درگیری و خونریزی به سود امپریالزم و ارتجاع است

 1 کند زمین متعلق به کسی است که روی آن کار می

 2 «تحلیلی از شرایط مبارزات ترکمن صحرا»بخشی از مقدمۀ 

 2 توانیم از حقوق خود دفاع کنیم تا وقتی با یکدیگر متحد نشویم نمی

 2 کو وستاهای تیلهنشینان ر قطعنامه اتحادیه ده

 2 اعتراض شدید مردم پیرانشهر به استقرار ژاندارمری

 2 ها از اربابان حمایت کردند باز هم کمیته

 2 گرگها در لباس میش

 2 از توابع پیرانشهر« توان»حمله به روستای 

 2 جلوگیری از تشکیل شوراهای روستائی

 3 دکنن زحمتکشان سرنوشت خود را در شوراها تعیین می

 3 قانلو، چه میخواهند؟ قره اهالی زحمتکش منطقه کربال، گرموک و تیره

 3 وظایف شوراهای دهقانی

 3 دیروز شیشوان، امروز صوما، فردا کجا؟

 3 سوزی بنام کمیته گیری امروز خیانت و آتش دیروز رشوه

 3 اخبار مربوط به فئودالها و تجمع آنها در بانه

 3 ها بله فئودالهمکاری روستائیان و مقا

 4 کردستان و مسئله ملی

 4 یادبود رفیق شهید فرهاد صدیقی پاشاکی در زادگاهش

 4 بانه –نگرانی مردم از حضور قیاده موقت 

 4 اند زمینهای ما را دوباره غصب کرده: روستائیان سراسکند
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 1531خرداد 11  ،12فهرست مطالب کار شماره 

 

  لیاف هب کنیل

 صفحه عنوان

 1 خلقها ضامن یکپارچگی ایران است حمایت از حقوق

 1 خرداد 15داشت خاطره شهدای  تطاهرات و راهپیمائی صدها هزار نفر بمناسبت گرامی

 1 هاست کشتار خلق عرب خیانت به خلق

 1 اتحاد کارگران ضامن پیروزی آنهاست

 1 بدون مجلس مؤسسان حقوق مردم ایران پایمال میشود

 1 بینند دوران شاهنشاهی را میفرماندهان ارتش هنوز خواب 

 1 آیا دمکراسی میتواند برای مدتی طوالنی دوام پیدا کند؟

 1 پیروزی کارگران بر حیله و ارعاب کارفرما

 1 جان حماد شیبانی در خطر است

 2 قیاده موقت ستون پنجم امپریالیسم در کردستان

 3 دار وابسته در مقابل سه هزار کارگر سرمایه

 3 ها صابات در کارخانهگسترش اعت

 3 عامالن حمله به خوابگاه کارگران باید تعقیب شوند: کارگران مس سرچشمه کرمان

 3 بیانیه شورای کارمندان شرکت واحد

 3 پیام اتحادیه کارگران بوکان به کارگران روستائی

 4 المللی کارگران و زحمتکشان ناظم حکمت بانک رسای همبستگی بین

 4 نی که شعر میفرستندسخنی با دوستا

 5 اتحاد کارگران ضامن پیروزی آنهاست

کارگران شرکت فسان خواست خود را از کارفرما گرفتند، پیروزی کارگران بر حیله و ارعاب 

 کارفرما

5 

 6 نمیگذاریم حقمان پایمال شود: میگویند

 6 تشکیل شورای دهقانی مشترک

 6 خواستهای شورای دهقانی رودبار

 6 ک کارگر مبارزمعرفی ی

 6 تشکیل اتحادیه فئودالها برای سرکوب بیشتر دهقانان

 7 (7)درباره حزب طبقۀ کارگر 

 7 تبدیل پول به سرمایه: اقتصاد سیاسی

 8 بدون مجلس مؤسسان حقوق مردم ایران پایمان میشود

 8 (2)قانون اساسی باید حافظ دستاوردهای انقالب باشد 

 9 ندگیم نگاه کنیدآقای فروهر به هزینۀ ز

 9 بار زندگی یک کارگر شرایط مشقت

 9 ای از یک روستائی نامه

https://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/kar-ta-ensheaab_1-60-014.pdf


28 
 

 11 سرکوب جنبش کارگری در فرانسه و کودتای لوئی بناپارت: تاریخچه جنبش کارگری جهان

 11 پیروز باد انقالب ضدامپریالیستی و دموکراتیک خلق عمان

 11 برای اضافه دستمزد اعتصاب کارگران تورینگتون در شمالغربی امریکا

 11 هزار تفنگدار امریکائی به خلیج فارس برای چیست؟ 111اعزام 

 11 کارگران مبارز صنعت نفت را بازداشت کردند

 11 بازداشت کارگران عضو شورای کارخانه نورد اهواز

 11 گزارشی از تحصن کارمندان شرکت مخابرات

 11 پایان یافتتحصن کارگران آرمه و آرمه تسا با موفقیت 

 11 دو هزار کارگر صنعت گروه صنعتی بهشهر به کارفرما ده روز مهلت دادند

 12 قانون اساسی باید حافظ دستاوردهای انقالب باشد

 12 ها پاسخ به نامه

کنگرۀ سراسری کانون وکالی دادگستری قدم مثبتی در جهت مقابله با محدود کردن 

 آزادیها

12 

 12 ان هیئت تحریریه مبارز کیهانندنیروهای مترقی پشتیب

 12 وقتی که کارفرما و شورا یک حرف میزنند
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 1531خرداد 22 ،13فهرست مطالب کار شماره 

 

  لیاف هب کنیل

 صفحه عنوان

 1 کوشد پاسداران را در برابر کارگران و زحمتکشان قرار دهد داری وابسته می سرمایه

 1 خواهد؟ امپریالیزم آمریکا چه حکومتی برای ایران می

 1 های امپریالیستی مفهومی نخواهد داشت ملی کردن بانکها بدون مصادره سرمایه

 1 بدون مشارکت کارگران هیچکس حق ندارد در مورد حداقل دستمزد آنها تصمیم بگیرد

 1 خواهند جنایات رژیم سابق فراموش شود؟ چرا فرماندهان ارتش می

 1 با امپریالیزم است چانه زدن بر سر پذیرش سفیر آمریکا جنگ زرگری

 1 حق شرکت در احزاب سیاسی برای پرسنل ارتش 

 1 فروشید؟ افزارهای پیشرفته را نمی چرا جنگ ! آقای یزدی

 1 را افشاء میکنند( فرمایشی)کارگران آگاه شوراهای مشورتی 

 2 بیائید عاقالنه فکر کنیم: کارگران سخن میگویند

 2 پزخانه و خونین کارگران کورهگرامی باد خاطره مبارزات درخشان 

 3 کارگران عوامل کارفرما را رسوا کردند

 3 میلیون تومان شرکت نفت بدهید 92را از « ویلیام برادرز»حقوق کارگران شرکت 

 3 رئیس کمیته، گروگان را فراری داد

 3 تحصن کارگران سازمان آب دزفول

 3 کنیم اخراج نمایندگان خود را تحمل نمی

 3 به اعتصاب کارگران سیمان آبیک تهدید

 3 خواهند کارگران شرکت روتر حق خود را می

 4 «رفیق مادر»نامه 

 4 دمکراتیک است؟ آیا وظیفه صفحه ادبیات کارگری دادن آگاهی سوسیال

 4 زنده بودن یعنی آزاد بودن

 5 کشاورزان دشت قزوین چه میگویند

 5 کند مهمی را افشا میپرسنل انقالبی مرکز پیاده شیراز مسائل 

 6 پیرانشهر در ورطۀ فاجعه است

 6 برای دهقانان آزادی بدون زمین مفهومی ندارد

 6 های پنج نفری حل مسئلۀ زمین دهقانان و کمیسیون

 6 آثار توطئه در سلماس

 6 کارشکنی در تشکیل شورای شهر بوکان

 6 شورای مشترک محالت کارگرنشین در بوکان

 7 سازماندهی جوانان( 8)طبقۀ کارگر درباره حزب 

 7 نیروی کار انسانی بعنوان کاال( 3)تبدیل پول به سرمایه : اقتصاد سیاسی

 8 کنی؟ معلم عزیز چرا کتاب صمد را پاره می

 8 ما و آنها: «مینو»نقل از نشریه کارگری 

 9 وزیر کار باید توسط شوراهای کارگری انتخاب شود

https://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/kar-ta-ensheaab_1-60-015.pdf


31 
 

 9 و به ستمدیدگان داد باید از ستمگران گرفت

 9 زن در جامعه کمونیستی چه مقامی دارد: رفیق کارگری طی یک نامه از ما پرسیده است

 9 روستائیان بخش مهربان آذربایجان شرقی

 9 آیا کارگران مسلمان با چکش و دهقانان مسلمان با داس کار نمیکنند؟: آموز دختران دانش

 9 تورسازی تبریزاقدامات ضدکارگری مدیر عامل تراک

 11 المللی کارگران تا اولین تشکیالت بین 1848از انقالبات : تاریخچه جنبش کارگری جهان

 11 اجتماعی و تاریخچۀ مبارزات خلق عمان –اوضاع اقتصادی 

 11 سازی رنو در فرانسه اعتصابات کارخانجات اتومبیل

 11 ساعت کار در هفته ادامه دارد 35جنبش 

 11 عتصابات کارگران در دومینیکنتظاهرات و ا

 11 بازداشت و تهدید کارگران مبارز همچنان ادامه دارد

 11 !داران خیّر هستند کارگران، مزاحم سرمایه: مدیرعامل شرکت نفت میگوید

 12 قانون اساسی و حقوق کارگران و زحمتکشان

 12 قانون کار یا قانون سلب مسئولیت از کارفرما 32ماده 

 12 شود مومی کانون زندانیان سیاسی اواخر خرداد برگزار میمجمع ع

 12 کنند انقالبیون را تعقیب و شناسایی می

 12 خواران میلیون تومانی زمین 21درآمد 

 12 های برحق کارگران پیمانی نفت حمایت کنیم از خواسته

 12 ها نظری ای از تنگ نمونه

  

  1531رداد خ 21، 13فهرست مطالب ضمیمۀ کار شماره 

 1 درباره اعالم ملی شدن بانکها

 1 نقش امپریالیسم و ارتجاع در وقایع خونین خرمشهر

 1 ای حساب شده از جانب ارتجاع حمله به ستاد فدائیان در آبادان توطئه

 3 ها ها و زمین ملی کردن کارخانه

 3 حمایت شورای کارکنان پاالیشگاه تبریز از کارگران ساده: تبریز

 3 کنند رگران پاالیشگاه تبریز عوامل رژیم گذشته را تصفیه میکا

 3 اند نشینان هیچ چیز بدست نیاورده خوش

 3 خواهی در ارومیه اعتراض و حق

 3 کند وحدت عمل و قاطعیت روستائیان زمینداران را وادار به تسلیم می

 3 اعتصاب کارگران دخانیات ارومیه

 3 خبرهای کوتاه: کردستان

 3 ال محل شورای شهر سنندج توسط پاسداراناشغ

 3 به استثمار کارگران معدن پایان دهید: مازندران

 3 تجاوزها و جنایات اربابان و عوامل وابسته به رژیم سابق نسبت به روستائیان

 4 ها و حمله به دفاتر سازمانها گامی در جهت ایجاد اختناق آتش زدن کتابفروشی

 4 نیکاراگواگیری مبارزات در  اوج

 4 درباره نشریات
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 1531خرداد 51 ،10فهرست مطالب کار شماره 

 

  لیاف هب کنیل

 صفحه عنوان

 1 کارگران، دهقانان و خلقها خود باید سرنوشت خویش را تعیین کنند

 1 تحصن و اعتراض کارگران مبارز صنعت نفت به بازداشت رهبران اعتصابات شکوهمند گذشته

 1 یده میشوندکارگران در جریان مبارزه آبد

 1 پزخانه داشت خاطرۀ شهدای کارگران کوره گرامی

میخواهند باز « ها نیروی ویژه نظم کارخانه»با ایجاد : در اجتماع خانه کارگر یکی از کارگران

 هم خون کارگران را به زمین بریزند

1 

 1 گیری مرتجعانه حکومت عراق بسود امپریالیسم و صهیونیسم است موضع

 1 جنگ آزادیبخش در عمان شروع مجدد

 1 ها الیحه مطبوعات یا چماق دولت برای سلب آزادی

 2 یک سند دیگر از اقدامات ضدکارگری دولت موقت

پائین بودن سطح حقوق و گرانی بیش از حد، زندگی ما را : ژاپن –کارگران شرکت ایران 

 غیرممکن ساخته است

2 

 3 تحصن کارگران آکام

 3 سازی پاالیشگاه آبادان انی بشکهاعتصاب کارگران پیم

 3 های اردبیل پزخانه خواستهای کارگران کوره

 3 پزخانه آمل تولید را بدست گرفتند کارگران کوره

 3 یو رشت شکیت خورد_بر اثر هوشیاری و همبستگی حملۀ مهاجمین به کارخانه یی

 3 تومان تعیین کردند 14حقوق کارگران را فقط 

 3 شتحمایت کارگران ر

 3 عوامل ساواک را به کارخانه بازگرداندند

 3 های شورای کارگران سیمان صوفیان فعالیت

 4 فرخی، شاعر زحمتکشان

 4 فردا: شعر

 4 (2)سخنی دربارۀ شعر 

 5 (2)گزارش چگونگی وقایع در خرمشهر 

 6 جلوگیری از تجاوز به دهقانان و زحمتکشان روستا، وظیفۀ دولت است

 6 ی دهقانان ساران دماوندها خواسته

 6 خواهند کشاورزان ایلخچی چه می

 6 توطئه و تحریک عوامل ارتجاع در سلماس

 6 تشکیل اتحادیه شوراها عالیترین شکل همبستگی دهقانان

 7 سازماندهی زنان( 9)درباره حزب طبقۀ کارگر 

 7 «ارزش نیروی کار و کاال»تبدیل پول به سرمایه : اقتصاد سیاسی

https://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/kar-ta-ensheaab_1-60-016.pdf
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 8 برداری مارون اکسازی در بهرهپ

 8 «معلم عزیز چرا کتاب صمد را پاره میکنی»توضیح و پوزش دربارۀ 

 8 نشریه کارگران پیشرو فوالد« فوالد»

 9 چرا به نمایندۀ کارگران مارک خرابکار میچسبانید؟

 9 چه کسانی کارگران را متهم میکنند؟

 9 تا پیروزی نهائی ادامه میدهیم ما آگاهی خود را بیشتر میکنیم و مبارزه را

 9 انقالب یعنی چه؟ و راستی انقالب برای ما چه معنی داشت؟

 9 ضدانقالبی کیست؟

 11 (الملل اول بین)المللی کارگران  ایجاد اولین تشکیالت بین: تاریخچه جنبش کارگری جهان

 11 انقالب خلق عمان مرحله جدید مبارزه آزادیبخش خود را آغاز کرده است

 11 اعتصاب برای آزادی دو رهبر کارگری در استرالیا

 11 اعتصاب کارگران تولید الستیک در آمریکا برای اضافه دستمزد

به فراموشی سپرده شده « پیش نویس قانون اساسی»آزادیها و حقوق دمکراتیک که در 

 است

12 

 12 خرداد، روز خلع ید را گرامی داریم و از آن درس بگیریم 29

 12 ایه شوم سانسور در پست و تلگرافس

تبریک سازمان، به خلق قهرمان نیکاراگوئه، سرنگونی رژیم فاشیستی ساموزا در نیکاراگوئه 

 هر لحظه نزدیکتر میشود

12 

 12 داودی بزرگداشت خاطرۀ رفیق شهید حسن نیک

  

  1531خرداد  51، 10فهرست مطالب ضمیمه کار شماره 

 1 ادی دولتبانکها و سیاست اقتص

 1 گرفتن زمینهای خود شخصاً اقدام میکنیم برای پس: روستائیان بهشهر

 1 گران گنبد بگوشیم در افشای مرتجعین و توطئه

 1 کنفرانس ارتجاعی سنندج با شکست مواجه شد

 2 داران جنایتکار و سرسپرده امپریالیسم هستند؟ چه کسانی خواستار بازگشت سرمایه

 2 ها را نقش بر آب کردند اد توطئه خانزحمتکشان جعفرآب

 2 اتحاد روستائیان کنگور

 2 تا آخرین قطره خون برای گرفتن حقوق حقه خود ایستادگی خواهیم کرد: کشاورزان گلپایگان

 2 خواستهای روستائیان بخش حسب و کمارج: کازرون

 3 آمدهای آن و پیگزارش کاملی از دستگیری کارگران و کارمندان مبارز صنعت نفت اهواز 

 4 ما را بکشید و راحتمان کنید: روستائیان شهرستان فومن

 4 آیا خلق بلوچ همکاری دولت با مرتجعین محلی را تائید میکند؟
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 1531تیر  1  ،11کار شماره فهرست مطالب 

 

  لیاف هب کنیل

 صفحه عنوان

 1 ه استامپریالیسم برای حفظ منافع خود، به نابودی ثمرات انقالب ایران کمر بست

های امپریالیسم و صهیونیسم جانی ادامه دارد نیروهای انقالبی و خلقهای مبارز  تا دسیسه

 هرگز اسلحه را بر زمین نخواهند گذاشت

1 

داری وابسته و سلطۀ انحصارات امپریالیستی  نویس قانون اساسی مناسبات سرمایه پیش

 را مسکوت گذاشته است

1 

 1 ز بنیانگذاران جنبش نوین انقالبییکی ا« حمید اشرف»رفیق کبیر 

 1 تحصن هزاران کارگر پیمانی شرکت نفت در آبادن

اختیارات کامل شوراهای کارگری باید در قانون اساسی تضمین : نماینده کارگران فلزکاران

 شود

1 

 1 با تجربه کارگران کارخانه گرجی آشنا شویم: رشد آگاهی و مبارزاتی کارگران

 1 اما سرکوب و اختناق همچنان ادامه داردحماد آزاد شد، 

 2 تلگرام فدراسیون کارگری ایتالیا به وزیر دادگستری

 3 و مدیران مزدور به کارخانه« ایروانی»مبارزه کارگران کفش ملی برای جلوگیری از ورود 

کارگر دفاع از منافع  3511سکوت دولت در برابر خواستهای : کارگران متحصن آکام و زمینه

 داران است رمایهس

3 

 3 کارگر بلورسازی را بیکار کردند 1511

 3 (شاهی)اعتصاب کارگران کارخانه نساجی 

 3 داران است اخراج نمایندگان شورای کارگران شوفاژکار دفاع از منافع سرمایه

 4 شعر مشروطه، پلی میان شعر کهن و شعر نو

 4 (3)سخنی دربارۀ شعر 

 5 (3)رمشهر گزارش چگونگی وقایع در خ

 5 ها آباد کوره در رنج

 6 ای علیه خودمختاری کنفرانس طرح خودمختاری یا توطئه

 6 تیراندازی افراد کمیته قزوین به معلمان کوهنورد

 6 تجمع روستائیان برای اعتراض به بازداشت دو زحمتکش

 6 گسترش شوراهای روستائی در کردستان

 6 ن را دریابیمگپرنشینا: ای از یک اعالمیه خالصه

 6 ماهیت دو تن از دشمنان خلق کرد که در کنفرانس خیانت در سنندج شرکت کردند

 6 ها از مفتی زاده ای استقبال قیاده

 6 مشکالتمان را خودمان بهتر حل میکنیم

 6 اعالمیه مردم سردشت به منظور اعتراض به نماینده قالبی سردشت در کنفرانس سنندج

 6 بخاطر داشتن عقاید سیاسی تبعید افسر ارتش

https://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/kar-ta-ensheaab_1-60-017.pdf
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 7 یادبود رفقای شهید

 8 را گرامی میداریم( شاهی)خاطرۀ شهدای کارگران کارخانه نساجی قائم شهر 

 9 ناسزا، شکنجه و زندان برای کارگرانی که ضمن قیام مسلحانه دولت را بقدرت رسانیدند

 9 ونه استثمار میشویم؟ما کارگران چگ(: شاهی)نامه یکی از کارگران نساجی قائم شهر 

 9 نامه سرگشاده کارگران گرمابه به وزارت کار و امور اجتماعی

 9 پیمانکاران خارجی و داخلی همچنان حاکم بر سرنوشت کارگران هستند

 9 کارفرمای شرکت فریهان حکم وزارت کار را کاغذ باطله میداند

 11 (کمون پاریس)جهان تشکیل اولین حکومت کارگری : تاریخچه جنبش کارگری جهان

 11 تشکیل دولت موقت دمکراتیک انقالبی نیکاراگوئه

 11 مخالفت با رژیم جزیره دومنیکا اوج میگیرد

 11 (1)تاریخچه و منشاء رویزیونیسم در جنبش کمونیستی 

 11 (1)لنینیسم است  –انحراف از مارکسیسم « سوسیال امپریالیزم»تئوری 

 11 های کارگری استرالیا ادامه دارد دستگیری رهبران اتحادیه

 11 اعتصاب و تظاهرات صدها هزار کارگر در هلند

ای به نشریه کار حرف خود را پس گرفت و ظاهراً محکومیت غیابی  وزیر امور خارجه در نامه

 شاه مخلوع را پذیرفت

12 

 12 ای جدید برای سرکوب کارگران ایجاد نیروی ویژه وزارت کار وسیله

 12 یکماه مرخصی در سال حق ابتدائی کارگران استحداقل 
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 1531تیر  11  ،11ضمیمه کار شماره فهرست مطالب 

 

  لیاف هب کنیل

 صفحه عنوان

 1 قدرت شوراهای دهقانی فقط در اتحاد زحمتکشان روستاست

 1 ها هزار نفر خاطره شهدای فدائی خلق را گرامی داشتند ده

 1 کنیم کراتیک محکوم میما حمله عناصر مرتجع را به گردهمایی جبهه دم

 2 گر شدند کارگران شرکت فریم خواستار برکناری مدیرعامل توطئه

 2 باتینیول-پی-تحصن کارگران شرکت اس

 2 به بهانه بیکاری حقوق کارگران را کم کردند

 2 کارگران ایران دوچرخ عامل کارفرما را از شورا اخراج کردند

 2 را نباید محدود به مسائل صنفی کررداتحادیه : رانان پیشرو تهران تاکسی

 2 خواستهای کارگران ریسندگی سرآسیاب فرسنگی

 2 های کارگران ایران سرعت خواسته

 2 آالت را توقیف کردند میلیون تومان ماشین 81کارگران 

 2 هزار پرونده کارگران را از خانۀ کارگر اصفهان بیرون آوردند 12

 2 مهابادپزخانه در  تشکیل شورای کوره

 2 اعتراض به عوارض شهرداری

 2 راننده شرکت فسان 151اعتصاب 

 2 اجتماع کارگران شرکت سدسازی در وزارت کار

 3 پیام سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به مناسبت سومین سالگرد شهدای هشت تیر

 4 التحصیالن بیکار بانک تحصن فارغ

دانشکده را به نام فدائی شهید فرامرز شریفی  دانشجویان دانشکده هنرهای زیبا تاالر

 نامگذاری کردند

4 

 4 خواهند کارآموزان کانون کارآموزی مهاباد چه می

 4 اگر کسی خواست حق خود را بگیرد ضدانقالب است؟: آموز مالیری نامه یک دانش

 4 بیکاری همچنان مشکل بزرگ جامعه است

 4 ندارد برای روستائی در روستا هیچ امکانی وجود

 4 بینائی یک کارگر در خطر است

 4 خواستهای مردم افسریه و شاه آباد شرق

 5 اظهارات یک روستائی که در واقعۀ روستای سیالب دستگیر و شکنجه شده است

 5 بیداری کشاورزان در اتحاد آنهاست

 5 اخطار شورای روستای باغچه بهی

 5 را از ارباب پس گرفتند های خود با اتحاد و همبستگی کشاورزان زمین

 5 حضور وسیع قیاده موقت در مناطق مرزی کردستان

 6 تشکیل اتحادیه دهقانان گام دیگری است در جهت وحدت روستائیان

 6 دولت و مسئولین امور برخالف ادعایشان کمکی به ما نکردند: زدگان تبریز سیل

 6 آوارگان کرد نقده از العالجی میخواهند مهاجرت کنند

 

https://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/kar-ta-ensheaab_1-60-017zamime.pdf
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 1531تیر  12  ،11کار شماره هرست مطالب 

 

  لیاف هب کنیل

 صفحه عنوان

 1 دشمنی با فدائیان خلق بیانگر ماهیت دولت است

اعالن جنگ به کارگران، زحمتکشان، « ضدانقالب»العاده برای جرائم  قانون دادگاههای فوق

 خلقها و تمام نیروهای انقالبی است

1 

 1 سازی اتحادیه و اتحادیه

 1 رائی تنها راه محدودیت اختیارات قوه مجریهنهادهای شو

 1 چرا شورای مدیریت توجهی به شورای کارگران ندارد؟: کارگران کارخانه بیسکویت گرجی

 1 سه کارگر در کوره آجرپزی سوختند

 1 حکومت نظامی چماق بدستها در نوشهر

 2 ملی کردن بانکها: کارگران سن میگویند

 2 سازی خاوران مپوتپیروزی اعتصاب کارگران ک

 3 گزارش مقدماتی از درگیری میان دهقانان و فئودالها در پیرانشهر

 3 گسترش همکاری میان ارتش و قیادۀ موقت

 3 اتحاد دهقانان، تشکل فئودالها را درهم ریخت

 3 حملۀ افراد پادگان ابوذر با تانک و نفربر به روستای کاکی کفرآور

 3 ها وارد میدان شد ارتش برای دفاع از فئودال

 3 کنند؟ های منطقه پیرانشهر را به چه طریق و برای چه منظوری مسلح می فئودال

 3 های آِمد، در مقابل یکپارچگی دهقانان نشینی فئودال عقب

 3 های پادگان سردشت را غارت کنند خواهند اسلحه ها می فئودال

 3 خان جاف تهدید مردم سقز توسط افراد دمحم صدیق

 3 ممنوعیت حمل سالح به استثنای افراد قیادۀ موقت

 3 آخرین اخبار از پیرانشهر

 4 های آجرپزی اطراف مهاباد، شوراهای واقعی خود را تشکیل دادند کوره

 4 شیخ گزگسک« درخشان»سندی از سوابق 

 4 های بحق دانش آموزان روستایی پشتیبانی کنیم از خواست

 4 مسئولیتی چه کسانی است؟ مهاباد نتیجۀ بی جریانات چند روز اخیر شهر

 4 تیراندازی به کارگران مزرعه در اطراف پادگان جلدیان

 4 هجوم پاسدارارن و ژاندارمها با تانک به روستا به درخواست مالک کرند غرب

 5 منتشر شد 6شماره ( ویژۀ کارگران و زحمتکشان)نبرد خلق 

 6 خیزند حقوق خود بپا میهای زحمتکش برای احقاق  چگونه توده

 6 هجوم ژاندارمها به روستا به درخواست مالک 

 6 کشاورزان گلپایگان فشارهای ارباب را خنثی کردند

 6 مردم سه روستا در برابر یک زمینخوار

https://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/kar-ta-ensheaab_1-60-018.pdf
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در برخورد ماموران کمیته با مردم یک نفر کشته و یک نفر زخمی : توطئه فئودالهای پیرانشهر

 شود می

6 

 6 (دره قربانی)شورای موقت محلۀ کوی فدائی تشکیل 

 6 کند ضدانقالب در بختیاری توطئه می

 6 اتحاد و اقدام انقالبی تنها ضامن پیروزی دهقانان

 6 خائیز دارد از بین میرود

 6 تحصن اهالی مشکین شهر

 7 (11)درباره حزب طبقۀ کارگر 

 (5)تبدیل پول به سرمایه : اقتصاد سیاسی

 لید ارزش اضافیچگونگی تو

7 

 8 هنوز سرسپردگان سابق حاکمند: کارگران کارخانه درخشان

 8 با کارگران که پرچمدار انقالب بودند چگونه رفتار میشود: نامه یک کارگر معدن

 8 خاطرات یک کارگر قالیباف

 8 کارگری که از حق خود دفاع کند در کارخانه جائی ندارد

 9 (2)در جنبش کمونیستی تاریخچه و منشاء رویزیونیسم 

 9 (2)لنینیسم است  –انحراف از مارکسیسم « سوسیال امپریالیزم»تئوری 

های جدید جبهه آزادیبخش ساندنیستا در  پیروزی: بیست شهر در کنترل ساندنیستا

 نیکاراگوئه

9 

 9 رژیم موزوروا در زیمبابوه دست به کشتار انقالبیون زده است

 9 رلنداعتصاب کارگران پست ای

 11 (کمون پاریس)تشکیل اولین حکومت کارگری جهان : تاریخچه جنبش کارگری جهان

 11 جنبش انقالبی نیکاراگوئه در آستانه پیروزی

 12 صندوق بیکاری باید حداقل معیشت کارگران و زحمتکشان بیکار را تأمین کند

 12 های کارفرما علیه کارگران دو نمونه از توطئه

 12 هزار متر زمین یک زمینخوار را مصادره کردند 15آباد  ظاممردم محله ن

 12 در جامعه طبقاتی بیماری طبقات مختلف با هم فرق دارد
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 1531تیر  11  کار ویژه کردستان،فهرست مطالب 

 

  لیاف هب کنیل

 صفحه عنوان

 1 ای دیگرند اندرکار توطئه عناصر ارتجاعی دست

 1 انی پیرانشهرهای ایران پیرامون وضعیت بحر هشدار به خلق

 1 دولت جانب اربابان را گرفته است: در برخورد میان دهقانان و اربابان

 1 قسمتی از تجربیات کارگران کورۀ آجرپزی پاشائی

 1 پزی پاشائی قطعنامۀ کارگران کوره

 2 های مهاباد پزخانه آمیز کارگران کوره اعتصاب موفقیت

 2 باداعتصاب و تحصن کارگران آب و برق سد مها

 2 های قیاده موقت و فئودالها در اشنویه جلسه سردسته

در حالی که سه نماینده بازداشتی در اعتصاب غذا هستند، سه نفتگر انقالبی دیگر 

 بازداشت شدند

3 

 3 اخبار کوتاه کارگری

 3 رویم از آپارتمانهای فوالد شهر بیرون نمی: کارگران ذوب آهن

 3 اهدانتشکیل سندیکای کارگران در ز

 3 دفاع شورای چرمسازی تبریز از منافع کارگران

ساعت کار  41سازی تبریز  گیر کارگران، شورای مشترک کارخانجات کبریت در اثر مبارزات پی

 ها را تصویب کرد در هفته و تعطیل پنجشنبه

3 

 3 درصد افزودند 71کارگران در سایه همبستگی و تشکل به حقوق خود 

 3 زمان ملی خدمات اجتماعیتحصن کارکنان سا

 3 های گنبد پزخانه اعتصاب کارگران کوره

 3 روزه کارگران پارک پرنس 85پایان تحصن 

 3 رانان را بر هم زدند اجتماع تاکسی

 4 انقالب نیما در شعر

 4 انقالب شهیدان: شعر

 4 (4)سخنی دربارۀ شعر 

 

 

  

https://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/kar-ta-ensheaab_1-60-018_Vizhe%20Kordestan.pdf
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 1531تیر  21  ،11کار شماره فهرست مطالب 

 

  لیاف هب کنیل

 صفحه عنوان

 1 ترسند ها می ترسند در واقع از قدرت توده آنان که از شوراهای واقعی ارتش می

 1 ملی کردن صنایع، بدون قطع کامل وابستگی به امپریالیسم غیرممکن است

 1 تیر سالروز شهادت نفتگران مبارز گرامی باد 23

 1 «گانخبر»تنها مجلس مؤسسان منتخب شوراهای مردم حقانیت دارد نه مجلس 

ها و جلوگیری از انحراف و یا توقف مبارزات مردم تقویت و تحکیم  مهمترین راه تشکل توده

 شوراهاست

1 

ها و تمام  پرست، خلق قانون جرائم ضدانقالب توطئه آشکار علیه زحمتکشان، ارتشیان میهن

 نیروهای انقالبی است

1 

 1 ازات شودباید محاکمه و مج( فرمانده نیروی زمینی)سرتیپ فالحی 

 1 خلع سالح، خیانت به انقالب است: گروهی از پاسداران

 3 اتحاد را از کارگران کارتن البرز بیاموزیم

 3 اخبار کوتاه کارگری

 3 کار علیه کارفرما و عوامل او در کمیته مبارزات کارگران پالستو ماسوره

 3 سازی سنندج اعتصاب کارگران موزائیک

 3 ه مس سرچشمه را بیکار کردندکارگر وابسته ب 3511

 3 هشدار کارگران بندر بوشهر به دولت

 3 اجتماع کارگران پیمانی شرکت مخابرات

 3 سرپرست وام کارگری، کارگر بیکار را مضروب کرد

 4 انقالب نیما در شعر

 4 داروگ: از نیما یوشیج

 4 (آخرین قسمت( )5)سخنی دربارۀ شعر 

 4 کارگر: شعر

 4 جان داد بابا: شعر

 6 کنند عوامل رژیم پیشین همچنان توطئه می

 6 مان متحد شویم برای پس گرفتن زمینهای غصب شده

 6 روند روستائیان عبدالمؤمن زیر بار زور نمی

 6 روستائیان آقبالغ در مقابل مالک و هیئت حل اختالف

 6 خواستهای مردم براغوش

 6 دهند مردم تن به تحمیل نمی

 6 هی از دهقانان گیالن به دومین گردهمائی شوراهای ترکمن صحراپیام گرو

 6 کند ضدانقالب در بختیاری توطئه می

 7 (11)درباره حزب طبقه کارگر 

https://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/kar-ta-ensheaab_1-60-019.pdf
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 7 چگونگی تولید ارزش اضافی( 6)تبدیل پول به سرمایه : اقتصاد سیاسی

 8 جهای مشترک هستندتنها کارگرانند که دارای دردها و رن: اهواز –کارگران نیروگاه رامین 

 8 «گو به نخست وزیر قصه»: نامه یک کارگر بیکار به نخست وزیر

 8 ها پاسخ به نامه

 8 نامه سرگشاده گروهی از کارگران بیکار ارومیه به وزارت کار و امور اجتماعی

 8 تا روزی که متحد نشویم همیشه حقمان ضایع میگردد: کارگران بافند

 9 (3)یونیسم در جنبش کمونیستی تاریخچه و منشاء رویز

 9 (3)لنینیسم است  –انحراف از مارکسیسم « سوسیال امپریالیزم»تئوری 

قسمت ( کمون پاریس)تشکیل اولین حکومت کارگری جهان : تاریخچه جنبش کارگری جهان

 سوم

11 

غاز جنبش انقالبی نیکاراگوئه در آستانه پیروزی، نقطه عطف در جنبش خلق نیکاراگوئه و آ

 مجدد نبرد مسلحانه

11 

 12 اعتصابات پاالیشگاه آبادان همچنان ادامه دارد

 12 کنند مردم توطئه علیه سازمان مجاهدین خلق ایران را محکوم می

 12 بینم که دهات شما را بمباران کنیم اشکالی نمی: استاندار فارس

صادر میشود که باعث آشوب ها و دستوراتی  مکرراً بخشنامه: همافران پایگاه هوائی شیراز

 و تفرقه میگردد

12 

 12 نگاران سرسپرده به توطئه ننگین خود ادامه میدهند روزنامه

 12 چه کسانی بر علیه کارگران توطئه میکنند؟
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 1531تیر  21  ،26کار شماره فهرست مطالب 

 

  لیاف هب کنیل

 صفحه عنوان

 1 اند نقالب ایران بکار گرفتهامپریالیسم آمریکا و عوامل آن همه تالش خود را برای نابودی ا

مردم مبارز ایران با شرکت در راهپیمائی روز شنبه خاطره قیام ضدامپریالیستی سی تیر را 

 گرامی میدارند

1 

 1 سازی توکلی تبریز مصاحبه با کارگران و اعضاء شورای کارخانه کبریت

 1 وارد میکند دولت تولیدات داخلی را کاهش داده، سیگار خارجی: کارگران دخانیات

 1 تیر، روز نفتگران 23گزارشی از مراسم بزرگداشت روز 

پیام سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به جبهه آزادیبخش ساندنیست و دولت موقت 

 انقالبی خلق نیکاراگوئه

1 

 1 ها است طرد و اخراج عناصر ضدمردمی نشانه ارادۀ توده

راسم بزرگداشت شهدای اعتصابات نفتگران ایران پیام جبهه خلق برای آزادی فلسطین به م

 از طریق سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

1 

 1 شود شماره منتشر می 2از این هفته نشریه کار در 

 2 چه کسانی از اتحاد و همبستگی کارگران در هراس هستند

 2 انه نفوذ کنندنگذارید عناصر مرتجع به داخل کارخ: 2نامه گروهی از کارگران نساجی شماره 

 2 مراجعه برای استخدام: نامه یک کارگر زن

 3 دولت مدیران اخراج شده را دوباره بازگرداند: کارگران صنایع چوکا

 3 کارگر کارخانه پوشش مدیران مزدور را اخراج کردند 2511

 3 بافی علیه کارفرما مبارزات کارگران جوراب

 3 سانی استاستفاده از کار کودکان یک اقدام ضدان

 3 مسئولین شیالت برای سرکوبی کارگران از مأموران ژاندرمری بندر ترکمن استفاده کردند

 3 کارگر شرکت ساختمانی آپادانا حق خود را میخواهند 1511

 3 چماقداران با کمک اداره کار و کمیته، مجمع عمومی کارگران را بر هم زدند

 4 قصۀ گاو بزرگ

 4 زنگ خطر: شعر

 4 خطاب: شعر

 4 توضیح در مورد پوستر رفیق صمد بهرنگی

 4 توضیح در مورد معرفی رفیق پویان و انتقاد از آن

 6 شوراهای دهقانی گامی است در جهت بهبود زندگی روستائیان

 7 کنند کارگران نقاش سندیکای قالبی را افشا می

 7 درباره ملی کردن بانکها

 9 ا مبارک بادجشن گندم بر زحمتکشان ترکمن صحر

 9 زحمتکشان روستای زینوند مرتجعین را افشاء میکنند

https://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/kar-ta-ensheaab_1-60-020.pdf
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 9 های اهالی روستای مقصودآباد خواسته

به مزدوران اجازه توطئه : نامه گروهی از مردم ترکمن صحرا به دادستان کل انقالب اسالمی

 ندهید

9 

 9 شوراهای روستائی چاههای غصب شده را بازپس گرفتند

 9 گران واقعی بختیاری چه کسانی هستند؟ توطئه ضدانقالبیون و

موضع دولت در برابر یورش فئودالها »: ای به نخست وزیر نامه دهقانان سروآباد و گرگه

 «چیست؟

9 

 9 اهالی چند روستای مرگور تشکیل شورا دادند

 9 خواستهای روستائیان بیساران از دولت

 11 بارز و انقالبی ارتشپرسنل م: پیام سازمان چریکهای فدائی خلق به

 11 چریکهای ساندنیست حمله گسترده خود را برای تصرف پایتخت آغاز کردند

 11 های کرایسلر انگلستان دست به اعتصاب زدند کارگران کارخانه

 11 گزارشی از اتحادیه شوراهای دهقانی ناحیه تاتار علیا

 11 ها است طرد و اخراج عناصر ضدمردمی نشانه ارادۀ توده

 12 یاد رفیق غالمرضا جاللی را گرامی بداریم

 12 کارگران حق ندارند بعد از تعطیل کارخانه در سندیکا جمع شوند

 12 بازداشت یکی از رهبران اعتصابات کارکنان ذوب آهن منطقه کردمان

 12 گرامیداشت فدائیان شهید

 12 شهردار کنونی اهواز را بهتر بشناسیم

 12 سازی توکلی را بازداشت کردند؟ گران کبریتچرا نمایندگان کار

 12 مدیرعامل کشتیرانی خلیج فارس کیست؟
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 1531مرداد  1  ،21کار شماره فهرست مطالب 

 

 

  لیاف هب کنیل

 صفحه عنوان

 1 چرا سازمان چریکهای فدائی خلق در انتخابات مجلس خبرگان شرکت میکند

ضع فدائیان در مورد انتخابات، در دانشگاه تهران موا( دوشنبه اول مرداد)در اجتماع امروز 

 شود مجلس و قانون اساسی اعالم می

1 

 1 پیام تبریک فدائیان خلق به خلق پیروزمند نیکاراگوئه

 1 شود انتخابات در چه شرایطی برگزار می

 1 نویس قانون اساسی حق خلقها در تعیین سرنوشت خود نادیده گرفته شده است در پیش

 1 سی تیر شرکت کردند چند صد هزار تن در مراسم

 1 مصادره زمینهای مزدوران حق مسلم کشاورزان است: در قطعنامۀ خلق ترکمن گفته شد

یک طرح کلی برای خودمختاری خلقهای ایران تدوین : در کنفرانس همبستگی خلقهای ایران

 و پیشنهاد شد

1 

 1 توطئه شرکت آمریکائی علیه کارگران ایرانی حفاری نفت

 1 رگران کارخانه پارس مینوی خرمدره زنجانحمله به کا

 1 ...درباره نشریه کار

اند و فقط  بانکها اسما ملی شده: یکی از کارگران صنعت نفت: گویند کارگران سخن می

 شکل مدیریت بانکها عوض شده است

2 

 3 ان را به هم زدند.بی.داران تحصن کارگران جی چماق

 3 اخبار کوتاه کارگری

سازی و  کار به جرم پرونده یا اخراج کارگران، کارفرمای کارخانه پالستو ماسوره «سازی پاک»

 افترا، باید تعقیب شود

3 

 3 شوئی، و مخالفت با کار دوسره کارگران ذغال

 3 رود شورای کارکنان ارج به سمت سازش پیش می

 3 موفقیت کارگران شرکت ساختمانی فرکار

 4 کوت در مقابل زور، خیانت به خود و دیگر زحمتکشان استس: نامه کارگران نانوائی ماهشهر

کارفرما که قبال بین کارگران تفرقه زیادی انداخته بود خیال : پزخانه ای از یک کارگر کوره نامه

 تواند بکند خواهد می کرد که اینبار هر کار دلش به می

4 

 4 اند رویتان زیاد شد ا دادهدور به شم: در وزارت کار به ما گفتند: نامه یک کارگر چاپخانه

 4 «کارگری که دست به خودسوزی زده بود»: نقدی دربارۀ خبری تحت عنوان

 6 (خورخوره –دی  میره –کو  تیله)های دهقانی  قطعنامه اتحادیه

 6 تجاوزات مکرر ارتجاع هنوز ادامه دارد

 6 گسترش تشکل روستائیان در شوراها

 6 «صحراترکمن »خبرهای کوتاه روستائی 

 6 روستائیان ارسباران و خواستهایشان

 6 قاطاق –خواستهای روستائیان غارت شده رفیع 

https://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/kar-ta-ensheaab_1-60-021.pdf
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چرا دولت برای غصب زمین دهقانان به مالکین غاصب : سوال میکنند( بائه)دهقانان روستای 

 کند؟ کمک می

6 

گیرد  حقوق میتومان  1351اعتصابات کارگران شهرداری آبادان، شهردار آبادان از کارگری که 

 خواهد که پاداش آخر سال را به خون شهدا ببخشد می

8 

 8 تجدید سازمان ارتش به یاری مستشاران آمریکائی

 8 ادامه دارد« تعمیرات شرکت نفت»اعتصاب کارگران ریمینکو 

 8 تیر 31بیانیه کانون زندانیان سیاسی بمناسبت سالروز قیام 

 8 داران نیست؟ و سرمایهآیا ارتش همچنان چماق کارفرمایان 

 8 نفر از کارگران بیکار در حین راهپیمائی دستگیر شدند 31

 8 نشریۀ چهارم فروردین ویژه کارگران صنعت نفت منتشر شد

 8 تلویزیون –راهپیمائی در کردستان علیه تحریکات رادیو 
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 1531مرداد  2  ،22کار شماره فهرست مطالب 

 

  لیاف هب کنیل

 صفحه عنوان

رگ دانشگاه تهران کاندیداهای سازمان چریکهای فدائی خلق ایران مواضع در میتینگ بز

 فدائیان را در قبال انتخابات و قانون اساسی اعالم کردند

1 

شرح مختصری از زندگی رفقایی که از طرف سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به عنوان 

 اند کاندیداهای تهران، معرفی شده

1 

 1 اند؟ را اختراع کرده« خبرگان»مجلس چرا بجای مجلس مؤسسان، 

 1 امپریالیسم، صهیونیسم و ارتجاع منطقه در برابر آرمان خلق فلسطین

ترین حقوق کارگران، دهقانان و دیگر زحمتکشان را نادیده  نویس قانون اساسی ابتدائی پیش

 گرفته است

1 

 1 اهد شدداری وابسته برقرار است مسئله مسکن زحمتکشان حل نخو تا سرمایه

 1 رهنمود به هواداران

 2 کارگران متحصن را به گلوله بستند

 2 ریس خواهان ادامه کار هستند کارگران شرکت پاک

 3 تشکیل سندیکای صیادان

 3 هشدار صیادان به دولت

 3 توان آموخت؟ از اعتصاب کارگران شرکت ساختمانی پیروز چه درسهایی می

 3 اخبار کوتاه کارگری

 3 58تیر  28مه کارگران شهرستان بانه در تظاهرات و راهپیمایی روز قطعنا

 3 ها از بین برود جریمه و تنبیه باید در کارخانه

 3 کنیم علیه هر رژیم ضدکارگری مبارزه می: های کرمانشاه پزخانه کارگران کوره

 3 توطئه کارفرما علیه کارگان آجرپزی ارومیه

ها و مهندسین بطور مساوی  پاداش، بین کارگران، تکنیسین: نآه با تالش کارگران نورد ذوب

 تقسیم شد

3 

 4 در حاشیه اجتماع دوشنبه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

 5 تشکیل سندیکای کارگران بوکان

 6 چرا شرکتهای سهامی زراعی در گرمسار به وجود آمد؟

 6 لزوم اتحاد برای مبارزه با زمیندار

تا نابودی غاصبین و زورگویان دست از مبارزه برنخواهیم : ز بندر ترکمندهقانان بخشی ا

 داشت

6 

 6 سیاسی خلق ترکمن –های کانون فرهنگی  فعالیت

 6 کتابخانه و محل درمان رایگان روستا به آتش کشیده شد

 6 سقز تشکیل شورا دادند« آیچی»روستائیان 

 6 تظاهرات روستائیان در مرند
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 6 مخالفین تشکیل شورای واقعی شهر چه کسانی هستند: بوکاننیروهای مترقی 

 7 دولت انقالبی نیکاراگوئه برنامه اقدامات فوری خود را اعالم کرد

 7 هزار راننده اتوبوس در پایتخت و یکی دیگر از شهرهای بزرگ برزیل 45اعتصاب 

 7 اعتصاب کارگران باراندازهای فرانسه

 8 مشیدی رودباری گرامی بادیاد فدایی شهید رفیق عباس ج

 8 کنند چه کسانی در مریوان توطئه می

 8 مبارزات کارگران نفت گچساران

 8 آموزان، دانشجویان و معلمین پیشگام در استانداری تحصن دانش

 8 ای جدید اختناق با چهره
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 1531مرداد  1  ،25کار شماره فهرست مطالب 

 

  لیاف هب کنیل

 صفحه عنوان

 1 ای از قراردادهای نظامی با آمریکا را ابقاء کرد خابات دولت پارهدر آستانه برگزاری انت

 1 نویس قانون اساسی آزادیهای دمکراتیک را پایمال کرده است پیش

گیالن و  –خوزستان  –معرفی کاندیداهای سازمان چریکهای فدائی خلق ایران در کردستان 

 آذربایجان

1 

کند و  داران و انحصارات دفاع می ت سرمایهنویس قانون اساسی از مالکی پیش: سرمقاله

 حقوق ابتدائی زحمتکشان را نادیده گرفته است

1 

ایکه به رئیس جمهور داده است دیکتاتوری  العاده نویس قانون اساسی با اختیارات فوق پیش

 پروراند جدیدی را در آستین خود می

1 

 1 معرفی کاندیدای کارگران پیشرو تهران

 1 را افشا کنیم« ژنرال موتورز»شورای سازشکار 

مستشاران نظامی امپریالیسم آمریکا و جاسوسان سازمان سیا گروه، گروه به ایران باز 

 گردند می

1 

 1 «سرو»توطئه ارتجاع در 

 1 رهنمود به هواداران

قسمت )داری وابسته برقرار است مسئله مسکن زحمتکشان حل نخواهد شد  تا سرمایه

 (دوم

1 

 1 کنند یاسی با چه موضع و با چه هدفی در انتخابات شرکت مینیروهای س

های کارگران، دهقانان و همه  سازمان چریکهای فدایی خلق ایران برای دفاع از خواست

های ایران کاندیداهای خود را برای مجلس بررسی قانون اساسی در  زحمتکشان خلق

 کند سراسر ایران معرفی می

1 

 2 خنان رفقای کارگر درباره مجلس خبرگان و قانون اساسیس: کارگران سخن میگویند

 2 تن از کارگران اعتصابی را زخمی و دستگیر کرده است 125دولت پاکستان بیش از 

 3 های سازمانی صنایع گسترش تبریز خواستهای کارگران خانه

 3 تحصن کارگران چای سیاهکل

 3 کنند کاال جلوگیری میتا رسیدن به تمامی خواستهایشان کارگران از خروج 

 3 های پوالدشهر ذوب آهن توضیح در مورد خانه

 3 دار کارخانه ارج برداشته شد پرده از توطئه سرمایه

 3 خبرهای کوتاه کارگری

 4 قانون اساسی و انتظارات کارگران و زحمتکشان از آن

 4 قاضی تهرانی کاندیدای کارگران پیشرو معرفی مهدی حاج

 6 ی خلق کردتجلی همبستگ

 6 مردم کامیاران مانع عبور تانکها بطرف مریوان شدند
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 6 کنند اند، محکوم می ها نفوذ کرده مردم بلوچ زاهدان اعمال مرتجعینی را که در کمیته

 8 گزارشی از مراسم معرفی کاندیداهای مردم ترکمن صحرا برای مجلس خبرگان

 8 رنامه گروهی از عشایر خوزستان به روزنامه کا

 8 رسمی شدن کارگران پیمانی شرکت نفت حق مسلم آنهاست

 8 از مبارزات پیروزمند زحمتکشان روستای باغچله بیاموزیم

 8 تیر 31پیام کنفدراسیون جهانی به خلقهای مبارز ایران بمناسبت 

 8 منتشر شد 7نبرد خلق شماره 
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 1531مرداد  11  ،22کار شماره فهرست مطالب 

 

  لیاف هب کنیل

 هصفح عنوان

ها و حمله به نیروهای  ها را برای پاره کردن اعالمیه بدستها و چاقوکش چه کسانی چماق

 کنند انقالبی بسیج می

1 

تنها شوراهای کارگران؛ دهقانان؛ زحمتکشان و سایر اقشار خلقی نگهبان یک قانون 

 اساسی مترقی و مردمی بشمار میروند

1 

 1 (قسمت دوم)کنند  در انتخابات شرکت مینیروهای سیاسی با چه مواضع و با چه هدفی 

 1 نویس قانون اساسی درباره سیستم سیاسی جامعه و پیش

 1 کنند امپریالیسم آمریکا چگونه عمل می

های کارگران، دهقانان و همه  سازمان چریکهای فدایی خلق ایران برای دفاع از خواست

بررسی قانون اساسی در  های ایران کاندیداهای خود را برای مجلس زحمتکشان خلق

 کند سراسر ایران معرفی می

1 

 1 ای برای استثمار هرچه بیشتر کارگران کاری شیوه اضافه

 1 بیست و ششمین سالگرد انقالب کوبا گرامی باد

قانون رسیدگی به جرائم ضدانقالب بوی انحصارطلبی و وابستگی : گویند کارگران سخن می

 دهد می

2 

 2 کنند؟ سانی از استخدام کارگران اخراجی جلوگیری میچه ک: نامۀ یک کارگر

 2 ای از کارگران سنندج به مردم مبارز سنندج نامه

 2 بعنوان اسلحه قاچاق« کار»ضبط 

 2 در این دولت کسی نیست که از کارگران دفاع کند: نامه یک کارگر بیکار

 3 اخبار کوتاه کارگری

 3 رکت اسرائیلی متعلق به کارگران استسرمایه این ش: کارگران شرکت پرسیزیون

 3 دهیم شرکتهای آمریکائی سرنوشت ما را تعیین کنند اجازه نمی: کارگران حفاری

 3 کارگر شهرداری بانه 311خواستهای 

 3 مبارزه کارگران کارخانه درخشان برای تشکیل شورای واقعی: کارخانه درخشان

 3 شد باز هم سودجوئی کارفرما باعث مرک کارگری

 3 بررسی چگونگی اعتصاب کارگران در کارخانه پوشش

 3 حقوق عقب افتاده کارگران شهرداری بابل را بپردازید

 3 کوبی و سدرکوبی کازرون خواستهای کارگران و زحمتکشان برنج

 3 معرفی چند نشریه کارگری جنوب

 4 هایی که سازمان اخیراً منتشر کرده است معرفی کتاب

 5 نیکاراگوئهاخباری از 

 5 مردم قضاوت کنید که آیا آزادی فعالیتهای انتخابی تضمین شده است؟

 5 ها بر حلقوم کشاورزان رحم واسطه چنگال بی
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 :ای صادر کردند آموزان در اعتراض به بسته بودن مدارس در تابستان قطعنامه دانش

 و انقالبی زنده میگرددآموزان است که فرهنگ متعهد  تنها با تالش و همکاری تمامی دانش

6 

 6 آموزان، دانشجویان و معلمین پیشگام ادامه دارد تحصن دانش

 یک دانشجوی انقالبی و مبارز را از دانشگاه اخراج کردند

 «کمیته بجای گارد سابق در دانشگاه را بروی مردم بسته است»

6 

 6 دومین جشن گندم در ترکمن صحرا

 6 خواستهای سماء کجور

 7 لکان به روستاهای جیرفتهجوم ما

 8 ی رفقای شهید گرامی باد خاطره

اختیار کشت و صنعت  ماهیت مدیر عامل تام: اقدام دیگری از فعالیتهای ضدکارگری دولت

 کارون را بشناسیم

8 

 8 شود کیست؟ زیر نظر او برگزار می« مجلس خبرگان»فرماندار تهران که انتخابات 

 8 و کتابهای سازمان را در گاراژ سوزاندندها  مأموران کمیته روزنامه

 8 به پیشگاه ملت بزرگ ایران: نامه مادر دو فدائی شهید

 8 آمیز جبهه پولیساریو عملیات موفقیت

 8 لزوم اتحاد برای مبارزه با زمیندار

 8 نمونه دیگری از غارتگریهای امریکا در ایران
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 1531مرداد  11  کار ویژه خلقها،فهرست مطالب 

 

  لیاف هب کنیل

 صفحه عنوان

 1 داری وابسته است سرکوب خلقها خدمت به امپریالیسم و سرمایه

بدون نابودی امپریالیسم و ارتجاع : نمایندگان خلقها در کنفرانس همبستگی خلقهای ایران

 خودمختاری معنی ندارد

1 

 1 قطعنامه کنفرانس همبستگی خلقهای ایران پیرامون قانون اساسی

 1 ستانسیاست دولت در کرد

های موجود برعلیه خلق  قطعنامه کنفرانس همبستگی خلقهای ایران در محکومیت توطئه

 کرد

1 

 1 در مریوان چه میگذرد؟

 2 هشدار به مردم مبارز ایران

 2 قیاده موقت بازوی امپریالیسم در منطقه است

 2 رئوس کلی طرح خودمختاری

یربومی و نادیده گرفتن حقوق خلق بلوچ در راهپیمائی در بلوچستان علیه اعزام پاسداران غ

 قانون اساسی

4 

 4 خواهند؟ اربابان غارتگر از روستائیان حصار و اطراف آن چه می

 4 قطعنامه راهپیمائی مردم زاهدان

 4 راهپیمائی پشتیبانی از مردم مریوان

 4 !مردم مبارز مهاباد، میاندوآب و بوکان

 4 سندیکای کارگران شهرستان بانه

 4 گردهمایی اهالی بیساران

هر ملتی حق دارد در مورد زندگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود راسا : خلق مبارز کرد

 تصمیم بگیرد

5 

 6 اتحادیه شوراهای روستائی چیست؟

 6 دومین جشن گندم در ترکمن صحرا

 6 ای ترکمن: شعر

 6 قطعنامه

 6 چند خبر از ترکمن صحرا

 7 کند ردارها را علیه خلق بلوچ مسلح میها و س دولت، خان

 8 دولت باید از حمایت فئودالها و قیاده موقت دست بردارد
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 1531مرداد  13  ،23کار شماره فهرست مطالب 

 

  لیاف هب کنیل

 صفحه عنوان

 1 (که از رادیو و تلویزیون پخش شد)سخنان کاندیداهای سازمان چریکهای فدایی خلق ایران 

 1 شد ها مشاهده می ار صندوقها و اطراف حوزهفثط لیست ده نفری در کن

ها را به نفع مملکت و  بار با امپریالیست مهندس بازرگان ابقاء قراردادهای اسارت: سرمقاله

 داند مردم می

1 

 1 مرداد یادآور انقالب مشروطه انقالبی که سرانجام شکست خورد 14

در جهت پایمال کردن حقوق نیز گامی دیگر « خبرگان»نحوه برگزاری انتخابات مجلس 

 دمکراتیک زحمتکشان و خلقهای ایران بود

1 

 1 چرا نظامیان آزادیخواه کرمانشاه دستگیر و زندانی شدند

 1 سیاست دولت در مریوان

ناپذیر و صادقانۀ هواداران سازمان چریکهای فدایی خلق ایران  های خستگی فعالیت

 نیروبخش همۀ انقالبیون راستین است

1 

 3 ها پایمال میشود ق کارگران مرغداریحقو

 3 های مراغه پزخانه کارگر کوره 411اعتصاب 

 3 قاضی تهرانی کاندیدای سازمان کارگران پیشرو تهران سخنان مهدی حاج

 3 اعتراض شدید کارگران شهرداری مشهد بخاطر مرگ یک کارگر

 3 اتحاد برای ابقای مدرسه عالی مدیریت الهیجان

 4 دولت باید بداند که نمیتواند جلوی حرکت تاریخی کارگران را بگیرد: رگر اخراجینامه یک کا

 4 با گذشت پنج ماه از قیام، اکثر دهقانان از داشتن زمین محرومند: ای از بندر دیلم نامه

میخواهند از مذهب بعنوان سرپوش بر روی استثمار و دزدیهای خود : نامه یک کارگر کشباف

 استفاده کنند

4 

های  خواستار مصادره کامل دکلها و تأسیسات حفاری شرکت: های حفاری کارگران شرکت

 خارجی هستند

4 

 4 ها جواب به نامه

برای سرکوب کارگران اعتصابی آنها را به جرم اخاللگری بازداشت : پزخانه نامه یک کارگر کوره

 کنند می

4 

 4 ترشتشکیل اتحادیه سراسری شوراهای کارخانجات سازمان گس

 6 آباد آباد و علی آباد، هللا خواستهای اهالی سیف

 6 هجوم عامالن ارتجاع به اجتماع مردم شبستر

 6 شالق بخاطر پخش اعالمیه

 8 نمونه دیگری از غارتگریهای امریکا در ایران
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 1531مرداد  11  ،20کار شماره فهرست مطالب 

 

  لیاف هب کنیل

 صفحه عنوان

ها از احیای روابط گذشته و از  نفرت و بیزاری روزافزون توده نتیجه انتخابات بیانگر: سرمقاله

 سیاستهای انحصارطلبان است

1 

 1 ها بیرون آمدند چرا کاندیداهای حزب جمهوری اسالمی و موتلفین از صندوق

 1 رفیق فدایی ونداد ایمانی بدست مرتجعین سرسپرده امپریالیسم به شهادت رسید

 1 «مجلس خبرگان»ق ایران پیرامون انتخابات نظر سازمان چریکهای فدایی خل

 1 سرکوب مطبوعات حمله به دستاوردهای قیام است

 1 هرگونه خیانتی به مردم باید افشا شود

 1 ...روی شود تا سیه

 1 (درباره جزوات اشرف دهقانی... )توضیح

 1 درباره وسائل ایمنی کار

 3 اعتصاب کارگران مبارز کارخانه شوفاژکار

 3 باصطالح انقالبی شورای فرمایشی کارگران عمل

 3 ای نامه یک کارآموز حرفه

 3 های دزفول پزخانه اعتصاب کارگران کوره

 3 مسئوالن دولتی کارخانه کفش ملی نماینده کارگران را، تهدید به اخراج کردند

 3 اتحادیه کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

 3 خبرهای کوتاه کارگری

 4 !ادبیات مشروطه هنوز تازگی دارد

: قسمت چهارم( کمون پاریس)اولین حکومت کارگری جهان : تاریخچه جنبش کارگری جهان

 مارکس و انگلس مدافعان سرسخت کمون پاریس

5 

 5 اعتصابات کارگری دولت اسپانیا را با خطر سقوط روبرو کرده است

 5 اعتصاب باراندازان استرالیا

 5 گران حمل و نقل در ایتالیااعتصاب کار

 5 اعتصاب عمومی در بولیوی

 5 کشتار و بازداشت اعتصاب کنندگان توسط پلیس دومینیکن

 5 توضیح دربارۀ مقاالت ترویجی اقتصاد سیاسی و درباره حزب

 6 پس از حمله وحشیانه و ضرب و جرح هفت هوادار سازمان را بازداشت کردند

 6 توضیح در مورد یک خبر

 7 مبارزات کارگران شرکت حفاری ایران ردینگ اند بیتس: گزارشی از

 8 فاطمی را گرامی میداریم( امیر)مرداد، سومین سالگرد شهادت رفیق مرتضی  21روز 

 8 گذرد؟ بر خلق ستمدیدۀ بلوچ چه می

 8 انقالب ارضی در نیکاراگوئه
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 8 یک نشریه محلی باید چه خصوصیاتی داشته باشد

 8 ارتگرانه شرکتهای تعاونی روستائی باید از بین برودروابط غ

 8 هزار نفری ترکمن در مجلس خبرگان نماینده ندارد 811خلق 
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 1531مرداد  22، 21کار شماره فهرست مطالب 

 

  لیاف هب کنیل

 صفحه عنوان

های دیگر شورای کارگران مبارز  باوجود حمایت نماینده وزارت کار از کارفرما و همه توطئه

 پارس ارادۀ خود را تحمیل کردشرکت نفت 

1 

 1 کارگران مبارز چاپخانه یادگاران را مضروب و بازداشت کردند

کارگران کارخانه تراکتورسازی تبریز مدیران کارخانه را بیرون انداختند و شورای منتخب 

 کارگران اداره کارخانه را بدست گرفت

1 

یها و حمله به ثمرات مبارزات مردم حمله به آزادی مطبوعات حمله به همه آزاد: سرمقاله

 است

1 

 1 ها داران در گرانی و افزایش قیمت نقش دولت و سرمایه

اخاللگران به دفتر هواداران سازمان چریکهای فدایی خلق و دفتر پیشگام ارومیه حمله کردند 

 و اموال آنرا به غارت بردند

1 

 1 «رادیو تلویزیون انحصاری»پاسخی کوتاه به تحریکات 

 2 «خبرگان»نگاهی به انتخابات مجلس بررسی قانون اساسی 

ایم و  کشیم ولی در جواب فقط حرف شنیده ما سالهاست داریم زحمت می: نامۀ یک نفتگر

 ایم عمل ندیده

3 

 3 فرزند یک کارگر آتش گرفت

 3 (آیندگان)بیانیه اعتراضی کارگران مبارز چاپخانه یادگاران 

 5 (4)ونیسم در جنبش کمونیستی تاریخچه و منشاء رویزی

 5 (4)لنینیسم است  –انحراف از مارکسیسم « سوسیال امپریالیسم»تئوری 

 5 بزرگترین اتحادیه کارگری آمریکا خواستار ملی شدن نفت در این کشور شد

 5 اعتصاب دو میلیون کارگر در انگلستان

 5 اخبار خارجی

 6 ر دیوان درهحمله به خرمن، غالت و محصول روستائیان د

 6 اند ها و چپاولگران سالح بدست بار دیگر به زورگوئی پرداخته خان: دهقانان منطقه سنجابی

 6 دولت مانع حفر کردن چاه برای آبیاری زمین خودمان است: آباد دهقانان روستای حسین

 6 آبی روبرو هستند مردم زحمتکش جنوب غربی اراک با مشکل بی

 8 بخش پایداری گرامی بادیاد رفیق شهید جهان

 8 در مجلس خبرگان باید کسانی انتخاب شوند که درد کارگران و زحمتکشان را بفهمند

 8 مردم مازندران خواهان دستگیری و اعدام قاتالن ونداد ایمانی شدند

 8 تدارک برگزاری هفته صمد در تهران و تبریز

 8 کنند یدانشجویان ایرانی در خارج پلیس آلمان را محکوم م

 8 مالی کرد شود ماست فاصله طبقاتی را نمی
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 1531مرداد  23، 21کار شماره فهرست مطالب 

 

  لیاف هب کنیل

 صفحه عنوان

 1 ثمرات مبارزات خلقهای ایران در خطر است

 1 هواداران سازمان چریکهای فدائی خلق و همه نیروهای انقالبی و مبارز: پیام به

 1 ابات مجلس بررسی نهائی قانون اساسیاعتراض سازمان ما به برگزاری انتخ

 1 مرداد 28در بیست و ششمین سالگرد کودتای ننگین 

 1 اند سرانجام افشا خواهند شد آنها که به سازمان جاسوسی سیا وابسته

 1 وزارت کار همان اساسنامه سندیکاهای رستاخیزی را قبول دارد

 3 کند صاد کشور را فلج میبیکاری اقت: التحصیالن بیکار مشهد گروهی از فارغ

وحدت ما، حاصلش به خطر افتادن منافع خائنین به طبقه کارگر : کارگر مبارز صنعت نفت

 است

3 

 3 گویند های دهقانی کردستان از تجاوز مالکان سخن می نمایندگان اتحادیه

ستایی تر در ایجاد و تقویت شوراهای واقعی رو با اتحاد هرچه فشرده: گزارشی از یک روستا

 بکوشیم

3 

 3 زمینهای فئودالها باید بنفع روستائیان مصادره شود

 4 برای فتح باب

 4 یادداشتهائی از کارخانه

 4 رین خروشتت عاصی: ونداد ایمانی، بخشی از شعر: به یاد شهید

 4 بیندیش: شعر

: قسمت پنجم( کمون پاریس)تاریخچه جنبش کارگری جهان، اولین حکومت کارگپری جهان 

 اند اصول و رهنمودهای کمون جاودانه

5 

 5 سازی انگلیس اعتصاب کارگران شیشه

 5 اعتصاب یک روزه کارگران صنایع انگلیس

 5 های کارگری اسپانیا، در قبال پیشنهادهای دولت العمل شدید اتحادیه عکس

 5 تظاهرات دانشجویان سودان

 6 گرامی باد بمناسبت سالگرد حماسه تل زعتر یاد شهدای تل زعتر

 7 تل زعتر: شعر

 7 میهنان از تقلبات انتخاباتی انتخابات چگونه برگزار شد، مشاهدات هم

 8 درود به شهدای فاجعه آتش سوزی سینما رکس آبادان

 8 گفتگوی چند مزدور اجیر شده اهواز با یکدیگر

مورین کمیته قرار چگونه یکی از کارگران هنگام پخش اعالمیه انتخابات مورد ضرب و شتم ما

 گرفت

8 

 8 گیرد چرا دولت جلوی کتابسوزی را نمی

 8 گزارشی از حوزه رأی گیری زویدی

 8 کنیم حمله با بمب به خانه نفتگر انقالبی را محکوم می: کارگران پیشرو نفت گچساران
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 1531مرداد  21، 21کار شماره فهرست مطالب 

 

  لیاف هب کنیل

 صفحه عنوان

جنگ فقط به سود امپریالیسم، صهیونیسم و ارتجاع وابسته به حل مسئله خلقها از طریق 

 آن است

1 

 1 محرکین جنگ داخلی وابسته به امپریالیسم و صهیونیسم هستند

ضد صهیونیستی راهپیمائی روز قدس قاطعانه حمایت  –از اهداف ضد امپریالیستی 

 کنیم می

1 

 1 علیه مردم استحمله به ستاد فدائیان خلق توطئه ارتجاع و امپریالیسم 

راه  مرداد، رژیم کودتائی سرنگون شده ولی انقالب در نیمه 28در بیست و ششمین سالگرد 

مرداد را بشناسیم و درس  28علل کودتای امپریالیستی ( قسمت دوم)باز مانده است 

 عبرت بگیریم

1 

مت قس)های رای دهنده انتخابات مجلس خبرگان  بررسی دیدگاهها و روانشناسی توده

 چه کسانی به کاندیداهای سازمان مجاهدین خلق و موتلفین رای دادند( دوم

1 

سازمان ما از هیچ کوششی برای گشایش : اطالعیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

 مجدد دفتر خویش در تهران و ادامه فعالیت علنی فروگذار نخواهد کرد

1 

 1 فریبی و تحریک عناصر ناآگاه است ای عوامراه دیگری بر« انقالب اسالمی»جعلیات روزنامه 

 1 پیروز باد مبارزات قهرمانانه خلق فلسطین

 3 بازداشت و پیگرد مبارزین و انقالبیون در شیلی

 4 (قسمت اول)موزامبیک، کشوری رها شده از استعمار 

 4 رسند به نوائی می« یقه سفیدها»از رنج و مشقت ماست که : نامه یک کارگر

 4 شورای صیادان آزادتشکیل 

 4 بخشدار بندر ترکمن از وابستگان رژیم سابق است

 4 در مرگور اتحادیه دهقانی تشکیل شد

 5 (5)تاریخچه و منشاء رویزیونیسم در جنبش کمونیستی 

 5 (5)لنینیسم است  –انحراف از مارکسیسم « سوسیال امپریالیسم»تئوری 

 7 اهواز« مجلس خبرگان»گیری  های رأی گزارش بازدید از حوزه

 7 در فومنات چگونه برگزار شد« مجلس خبرگان»انتخابات 

 8 یاد شهدا گرامی باد

جنایاتی را که در حق : خوزستان –بخشهائی از اعالمیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران 

 کنیم گیرد محکوم می خلق عرب صورت می

8 

 8 ن غربی با کمک کمیته ارومیهجنایات بیشمار بقایای فئودالها در آذربایجا

 8 !از مردم میخواهم نگذارند خون ونداد پایمال شود: همسر ونداد ایمانی

چرا باید فرزندان زحمتکشان از تحصیل محروم : بخاطر عدم توانایی در پرداخت شهریه

 بمانند؟

8 

 پیام سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به خانواده شهدای سینما رکس آبادان

 رامی باد خاطره شهدای سینما رکس آبادانگ

8 
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 1531شهریور  12، 56کار شماره فهرست مطالب 

 

  لیاف هب کنیل

 صفحه عنوان

کنند و فرزندان راستین خلق را به  خلقهای ایران را سرکوب می! زیر پوشش اسالم

 سپارند های آتش می جوخه

1 

ی انقالبی و مترقی مبارزه برای کسب آزادی و حقوق دمکراتیک وظیفه مبرم همه نیروها

 است

1 

آمیز پوشیده  های جنایت آزادی مطبوعات را سلب کردند تا چگونگی سرکوب خلق و اعدام

 بماند

1 

 1 کند شالق و شکنجه مسئله گرانی را حل نمی

 1 هاست موج وسیع اعدام انقالبیون ناشی از وحشت مرتجعین از آگاهی توه

 1 «کار»توضیح درباره نشریه 

 1 خواه نشانه ورشکستگی انحصارطلبان است زندانی کردن نیروهای ترقیاعدام و 

 2 زاده شرح مختصری از زندگی مبارزاتی فدائی خلق، رفیق شهید یوسف کشی

 2 در حاشیه اعدام نیروهای انقالبی

 :اطالعیه و قطعنامه پزشکان و پرستاران و کادر درمانی بیمارستانهای آموزشی تهران

 ای هولناک آفریدند گان امپریالیسم بار دیگر حادثهارتجاع و وابست

3 

 3 تبدیل روز قدس به روز قتل و غارت و کتابسوزان: آذربایجان

افروز  تیرباران دکتر ابوالقاسم رشوند سرداری نشان دهنده ماهیت مرتجعین کوردل و جنگ

 است

3 

ه را به جوخه اعدام آنها که از بیداری خلق میترسند دبیران و آموزگاران شهر کرمانشا

 اند سپرده

3 

 4 بیانیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران دربارۀ کردستان

 5 رهنمودی چند به هواداران

 7 موزامبیک، کشوری رهاشده از استعمار قسمت سوم

 متن ساده شده یک مقاله از رفیق امیرپرویز پویان

 سو؟نشان قله است؟ در کدامین  اکنون ره او بر کدامین بی

8 

مرداد، رژیم کودتائی سرنگون شده ولی انقالب در  28در بیست و ششمین سالگرد کودتای 

 (قسمت سوم)راه باز مانده است  نیمه

 هدف کودتا از نظر امپریالیستها و ارتجاع داخلی چه بود

8 

 8 اعتراضات و تظاهرات مردم علیه گرانی

 8 برخی از جوانب حوادث پاوه
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 1531شهریور  11، 51کار شماره هرست مطالب ف

 

  لیاف هب کنیل

 صفحه عنوان

 1 های مبارز برانگیخت هللا طالقانی موجی از تاثر و اندوه را بین توده درگذشت مجاهد بزرگ آیت

 1 تن اهالی روستای قارنا را از کودک و پیر و جوان قتل عام کردند 68

 1 نه مردم را متوقف کنندتوانند مبارزات آزادیخواها بیدادگاههای شرع هرگز نمی: سرمقاله

 1 انقالب برای چه بود؟

 1 اند؟ چه کسانی را مامور سرکوب خلق کرد کرده

 1 (قسمت دوم)بمناسبت سالگرد حماسه تل زعتر یاد شهدای تل زعتر گرامی باد 

 1 سانسور نطق بازرگان ناآگاهترین افراد را نیز از وجود سانسور و اختناق آگاه کرد

 1 فرستند؟ دانید چرا شما را به کردستان می ر هیچ میبرادران پاسدا

 2 در کردستان چه میگذرد؟ نقل از خبرنامۀ کردستان

ترین شرایط همه چیز را تحمل کنیم  در گذشته مجبور بودیم در سخت: نامه یک کارگر خیاط

 اما حاال دیگر چرا؟

3 

 3 سوائی بیشتر ثمری نداردتالشهای مذبوحانه برای ایجاد تشکیالت فرمایشی کارگری جز ر

 3 کشی هست مبارزه و اعتصاب هم هست تا وقتی بهره: نامه یک کارگر

تاریخچه جنبش کارگری جهان، موقعیت مبارزه طبقاتی بعد از شکست کمون پاریس، 

 دوم کارگری( انترناسیونال)الملل  تشکیل بین

5 

 5 خبرهائی از اعتصاب و زد و خورد در کشور پرو

 5 ها در سودان کارگران و دانشجویان بخاطر گرانی قیمت تظاهرات

 5 اعتصاب هفت هزار کارگر در بندر لیمون

 5 بازداشت کارگران و روشنفکران در مصر

 5 یورش پلیس کره جنوبی به کارگران متحصن

 6 تالش کارگران گشتیرانی برای تشکیل سندیکای واقعی

داران پیوند خورده است و اگر زمین دست برزگر  یهمنافع مالکان و سرما: نامه یک روستایی

 توانند به ما زور بگویند باشد و کارخانه به کارگر واگذار شود دیگر نمی

6 

داران جهانخوار کارگران و زحمتکشان ایرانی را تهدید به  های امپریالیستی و سرمایه شرکت

 کنند اخراج می

6 

کرد دستگیر  که با فئودال منطقه همکاری می روستائیان چارایماق هشترود رئیس کمیته را

 کردند

6 

 6 مبارزه کارگران شرکت ریمینکو ادامه دارد

 6 کارگران کارخانه رادیو شهاب خواهان افزایش دستمزدند

 6 مزدور کارفرماست" حافظ"سازی  نماینده کمیته در کارخانه کاشی

 8 های خلق گرامی باد شهریور روز قهرمانی 17
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 1531شهریور  20، 52کار شماره فهرست مطالب 

 

  لیاف هب کنیل

 صفحه عنوان

 1 حقایقی دیگر از جنایات ارتجاع در سرکوب خلق کرد

 1 بندی جدید نیروها بازگشائی دانشگاهها و مدارس و صف: سرمقاله

 1 ایران چه گذشت؟" دیر یاسین"در قارنا یا 

ترین جناح هیات  ارتجاعی گیری سیاسی خود در کردستان با با موضع" کنفرانس وحدت"

 (قسمت اول)حاکمه همصدا شده است 

1 

ها  های حکومتیان بر ناآگاهی توده تنها مرتجعین با آزادیهای سیاسی مخالفند زیرا پایه

 استوار است

1 

تومان شهریه  171پرسند چرا آموزش نباید رایگان باشد؟ چرا  مردم زحمتکش ما می

 گیرند؟ می

1 

 1 دهد های خود حقایق را واژگونه جلوه می پردازی دمحم مکری با دروغ

 1 "پاکسازی"اعتراض معلمان پیشگام تهران به اخراج معلمین آگاه و مبارز تحت عنوان 

 3 دو طرز تفکر

 3 (داری در اقتصاد سرمایه) –دستمزد 

 3 توطئه دولت برای اخراج کارمندان آگاه و مبارز

 4 دهیم ان با یکپارچگی و اتحاد به مبارزه ادامه میما کارگر: کارگران نفت بندر عباس

 4 آقای بازرگان کارگران زورگو نیستند: کارگران پیشرو

 4 کاری و دروغ کارگران ناآگاه را به کردستان کشاندند با فریب

 4 سازی ایر پرسالن در استانداری گیالن اجتماع کارگران چینی

 4 تحصن کارگران شرکت واحد

 5 خواهند ضد انقالبی هستند کارگران کشتارگاه چون حق خود را می: طق دولتاین است من

 5 پیام به کارگران و کارکنان سازمان گوشت

 5 گزارش اعتصاب کارگران و کارکنان کشتارگاه تهران

 6 انتشار خبرنامه شاخه خوزستان سازمان چریکهای فدائی خلق

 6 کنند می سازی با حداکثر ظرفیت کار کارخانجات مهمات

 6 شود ها کنترل می تلفن: کارکنان پیشگام مخابرات

 8 سپارند های اعدام می عزیزترین فرزندان خلق را به جوخه

 8 یاد رفیق فواد سلطانی فرزند دلیر خلق زحمتکش کرد گرامی باد

 8 آفرینان سپتامبر سیاه را گرامی بداریم یاد حماسه

 8 مهر تهدید و ارعاب کارکنان بیمارستان

 8 بخاطر شرکت در سرکوب خلق کرد گارد جاویدان مورد تقدیر و ستایش ارتجاع قرار گرفت
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 1531مهر  1، 55کار شماره فهرست مطالب 

 

  لیاف هب کنیل

 صفحه عنوان

 1 (قسمت دوم)بندی جدید نیروها  بازگشائی دانشگاهها و مدارس و صف: سرمقاله

ترین جناح هیات حاکمه قدرت سیاسی  جعبا قرار گرفتن چمران در راس نیروهای مسلح مرت

 را قبضه کرد

1 

بازی در مجلس خبرگان وضع مضحکی به خود گرفته  شب بدنبال تصویب والیت فقیه خیمه

 است

1 

 1 طبقه یک لفظ فریبنده است از نظر اسالم جامعه بی: دادستان انقالب اسالمی

 1 تظاهرات وسیع خلق کرد علیه ارتش و نیروهای ارتجاعی

 1 کنند؟ چرا دستگاههای تبلیغاتی دولت اینهمه برای شوراها تبلیغ می

 1 را بشناسیم" نماینده کارگران ایران در مجلس خبرگان"دمحم عرب  علی

 1 ...شاه دیگری رفت اما این بار نیز

 1 بزرگداشت دکتر رشوند سرداری

زل تبریز توسظ یکی از علت انقالب چه بود؟ گزارش یکی از جلسات شورای کارخانه درمن دی

 کارگران

4 

 4 های مصادره شده پاسخ یک کارگر به وزیر شهرسازی در مورد دستور تخلیه خانه

 4 اعتصاب کارگران برای افزایش دستمزد در هلند

 4 موج اعتصابات در ایتالیا

 4 اعتصاب ده هزار نفری کارگران نفت در هند

 4 دورتظاهرات علیه رئیس جمهور نظامی السالوا

 5 آموزان تبریز طلیعه تداوم بیداری در آستانه سال تحصیلی جدید راهپیمائی دانش

آیا هفده شهریورها تکرار نخواهد : "شهریور 17بخشی از پیام پرسنل انقالبی به مناسبت 

 "شد؟

5 

 5 های بیکار در تهران تظاهرات و راهپیمائی دیپلمه

ترین جناح هیئت  ر کردستان با ارتجاعیکنفرانس وحدت با موضعگیری سیاسی خود د

مساله ملی در کردستان از مبارزه طبقاتی خلق ( قسمت دوم)حاکمه همصدا شده است 

 کرد جدا نیست

6 

 8 گرامی باد یاد معلم شهید رفیق هرمز گرجی بیانی

 8 یاد رفیق شهید، فدائی خلق، یعقوب تقدیری گرامی باد

درود : کرمانشاه به مناسبت اعدام رفیق گرجی بیانیآموزان مبارز  بخشی از پیام دانش

 کران خلق به رفیق شهید هرمز گرجی بیانی بی

8 

گرامی : «مبال» -بخش خلق آنگوال  تلگراف سازمان چریکهای فدائی خلق به جنبش آزادی

 باد یاد رفیق آگوستینو نتو رهبر انقالبی خلق آنگوال

8 

 8 های ارتجاع خطاهای ما و عوامفریبی

آیا ایران به اسرائیل نفت : یکی از کارمندان اداره نظارت بر صادرات مواد نفتی خارک

 فروشد؟ نمی

8 
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 1531آبان  1، 52کار شماره فهرست مطالب 

 

  لیاف هب کنیل

 صفحه عنوان

 1 جنایت کردستان در انزلی تکرار شد: مردم مبارز انزلی به پشتیبانی از مبارزات برحق صیادان

رزمنده خلق که  9مردم سنندج به مناسبت چهلمین روز شهادت  هزار نفری 61تظاهرات 

 بدستور حاکم شرع اعدام شدند

1 

 1 یابد تری می اعتصابات کارگری روزبروز دامه وسیع: سرمقاله

 1 های اسرائیلی را در سرکوب خلق کرد به کار گرفته است ارتش شیوه

 1 دان فدائیان خلق با خلق خویش عهد و پیمانی خونین بسته

 1 هائی از جنایات ارتش و پاسداران در کردستان گوشه

 1 !گشای دشواریها شده است پراکنی راه خواری و توصیه رشوه

 1 با تاخیر منتشر شد؟" کار"چرا 

سرتیپ شاکر را تحویل زندان دادیم سر از ریاست ارتش : دانشجویان دانشکده افسری

 درآورد

1 

 2 (قسمت سوم)بندی جدید نیروها  صفبازگشائی دانشگاهها و مدارس و 

خواهند تضاد طبقاتی را به  می: هفتمین گردهمایی ستاد مرکزی شوراهای ترکمن صحرا

 صورت اختالف بین فارس و ترکمن درآورند

3 

 3 ماهشهر –موج اخراج کارگران در شاهپور 

 3 خبرهای کوتاه کارگری

 3 منتشر شد" توانیر"شماره سوم نشریه سراسری 

 3 منتشر شد" نفتگر"شماره پنجم نشریه 

 3 کند خلق بلوچ از مبارزات قهرمانانه خلق کرد پشتیبانی می

 3 شماره اول خبرنامه کارگری از حوزه کارگری غرب تهران پیشرو منتشر شد

 4 اعتراض کارگران پیمانی شرکت ملی نفت ایران اهواز: نقل از خبرنامه خوزستان

 4 ارگران شرکت ساختمانی مانااجتماع و راهپیمائی ک

 4 لغو سود ویژه کارگران و عوامفریبی هیئت حاکمه

همان دستهائی که به شما اسلحه : کارگران متحصن تکنوکار خطاب به پاسداران مهاجم

 داد، اسلحه را از شما پس خواهد گرفت

4 

 6 اخباری از کردستان

 7 کنند؟ در ارتش جمهوری اسالمی باسربازان چگونه رفتار می

 7 تظاهرات در نیروی هوائی

 9 شهید دیگری از خلق کرد، یاد رفیق شهید طهمورث اکبری گرامی باد

تواند حقمان را از کارفرما بگیرد که اعضایش، نمایندگان  تنها شورائی می: گویند کارگران می

 واقعی ما باشند

11 

 12 ن اعدام کردندفرزندانم را به جرم کرد بود: مادر احسن و شهریار ناهید
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 12 چمران، گرگی در لباس میش

 12 کابینه موقت را بشناسیم« انقالبی»وزرای 

 12 گرامی باد یاد فدائی شهید جمیل یخچالی

 12 آموزان علیه دیکتاتوری آبان سالروز مبارزات خونین دانش 13

ه گلوله بستند و ساختند ب پاسداران، زحمتکشانی را که در بیابانهای تهران پارس خانه می

 هایشان را خراب کردند خانه

12 
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 1531آبان  21، 53کار شماره فهرست مطالب 

 

  لیاف هب کنیل

 صفحه عنوان

 1 در پیرامون وظایف هواداران

 :بمناسبت شصت و دومین سالگرد انقالب کبیر اکتبر

 انقالب کبیر اکتبر به منزله آغاز و مقدمه انقالبات پرولتری سراسر جهان

1 

تر  بینی کرده بود مصوبات مجلس به اصطالح خبرگان ارتجاعی که سازمان ما پیشهمانگونه 

 نویس قانون اساسی است از پیش

1 

 1 ای که علیه یکی از اعضاء سازمان چریکهای فدائی خلق ایران طراحی شده بود توطئه

 1 سابق بانکها همان بانکهای استثمارگر هستند و مدیران آنها همان مدیران وابسته به رژیم

 1 اقدام انقالبی دانشجویان در مورد حل مساله مسکن

چگونگی برگزاری انتخابات دمکراتیک شورای شهر در ترکمن صحرا بیانگر آگاهی انقالبی 

 خلق ترکمن است

1 

 1 شوراهای کارگری و مساله وابستگی در کارخانجات

ستور داده است شورای استاندار خوزستان نقش ساواک را بازی میکند؟ دریادار مدنی د

 اسالمی کارکنان سدکو سد ایران را منحل کنند

2 

 3 بازگشائی خانۀ کارگر بدست کارگران بیکار

 3 اعتصاب کارگران سیمان صوفیان با پیروزی به پایان رسید

 4 همبستگی و حمایت خلق کرد از مردم بندر انزلی

 4 اخباری کوتاه از کردستان

دهقانان ترکمن صحرا گام بزرگی در جهت تقویت و استحکام تشکیل اتحادیه سراسری 

 شوراهای دهقانی

4 

 4 کارکنان مبارز شرکت سدکو سد ایران اموال شرکت را ملی اعالم کردند

 4 همبستگی خلق ترکمن صحرا با خلق مبارز کرد

 5 جنبش دمکراتیک خلقهای ایران و مساله بلوچستان

 تهران جنوب وابسته به صنایع فوالد اهواز –گزارشی از اعتصابات فاستروبلر 

اعتصاب، تظاهرات و راهپیمائی کارگران مبارز و متحد فاستروبلر علیه شورای فرمایشی 

 کارفرما

6 

 9 قانون زمینداری و احیای اراضی یک قانون ضد دهقانی و ضدانقالبی است

 9 هللا قاضی طباطبائی را محکوم میکنیم ترور آیت

 آبان ماه را گرامی بداریم 13: آبان 13ریکهای فدائی خلق ایران بمناسبت پیام سازمان چ

 های امپریالیسم و بورژوازی را افشا کنیم توطئه

11 

برگزار ( شنبه خونین)آبان  13آموزان پیشگام مراسم بزرگداشت شهدای  به دعوت دانش

 شد

11 

 12 گرامی باد خاطره پرشکوه رفقای شهید
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 12 نفری خلق کرد در سنندج و مهاباد ها هزار تظاهرات ده

 12 گرامی باد یاد شهید دکتر حسن فاطمی

  

  ، ضمیمه53کار شماره فهرست مطالب 

 1 سقوط کرد؟" نخست وزیر منتخب امام"چرا مرکز جاسوسی آمریکا تسخیر شد؟ چرا 

 4 کانون مستقل معلمان تهران با تصفیه و اخراج معلمان مبارزه میکند
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 1531آذر  3، 50کار شماره فهرست مطالب 

 

  لیاف هب کنیل

 صفحه عنوان

 1 طرح مشترک صلح هیئت نمایندگی خلق کرد

 1 ما و جنبش مقاومت خلق کرد: سرمقاله

در تظاهرات عظیم ضدامپریالیستی چهار آذر که به دعوت سازمان چریکهای فدائی خلق 

ی مقابله با تجاوز امپریالیسم صدها هزار تن از مردم، آمادگی خود را برا: ایران برگذار شد

 آمریکا اعالم داشتند

1 

 1 تهدیدهای شورای انقالب و جنبش کارگری

 2 خرداد پنجاه و هشت 4قسمتی از قطعنامه راهپیمائی ضدامپریالیستی 

 2 در حاشیه راهپیمائی یکشنبه

 3 1358قطعنامۀ راهپیمائی ضدامپریالیستی یکشنبه چهارم آذرماه 

تواند دشمنی آنان را نسبت به جنبش مقاومت خلق کرد  نمی" ایها هتود"هوچیگری 

 بفراموشی سپارد

4 

ها و تأسیسات نفتی آمریکائی ملی باید  شرکت: سد ایران –کارگران شرکت حفاری سدکو 

 گردد

5 

 5 سازی تبریز، نقش بر آب شد تراک توطئه اخراج کارکنان مبارز لیفت

 5 قشماعتصاب کارگران شهرداری جزیره 

 ها را نپذیرفتند کارگران پاالیشگاه آبادان لغو تعطیلی پنجشنبه

 های کارگران آبادان مورد حمله عناصر ارتجاعی قرار گرفت راهپیمائی

5 

 6 وزارت کار جمهوری اسالمی را قاطعانه رد کردند" اصول تشکیل شوراهای کارکنان"کارگران 

 6 تظاهرات بیکاران در سراسر ایران

 7 ("اتحاد مبارزه)ارتش آزادیبخش خلق ترکیه "ئی کوتاه با یکی از رفقای سازمان گفتگو

 (ترکمن صحرا)گزارشی از مبارزات صیادان در کمیش تپه 

 اتحاد و همبستگی صیادان دریای خزر

8 

 11 اعتصاب کارگران کارخانه آجر ماشینی کجاآباد آذربایجان

 11 ه کارگرانهای کارفرما برای ندادن سود ویژه ب حیله

 12 برای صلح عادالنه در کردستان« شاخه کردستان»طرح سازمان چریکهای فدائی خلق ایران 

 14 جمهوری اسالمی و مسئله دهقانان

 15 های درون حاکمیت آرائی نظری بر صف

ها هزار  به دعوت دانشجویان پیشگام و در ادامه یک گردهمائی در دانشکده پلی تکنیک ده

 هپیمائی ضدامپریالیستی شرکت کردندنفر در را

16 

 16 خواهد خود را انقالبی جا بزند سرپرست رادیو تلویزیون می

 16 ویژه تسخیر سفارت آمریکا: از انتشارات سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

 16 توضیح درباره کمکهای مالی
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 1531آذر  21، 51کار شماره فهرست مطالب 

 

  لیاف هب کنیل

 صفحه عنوان

های  ا و رفراندوم، مردم در عمل نشان دادند که بین مبارزه ضدامپریالیستی و سیاسته توده

 گذارند ارتجاعی فرق می

1 

داری لیبرال  های سرمایه اتحاد و مبارزه کارگران، دهقانان و همه زحمتکشان آذربایجان توطئه

 را درهم خواهد شکست

1 

نومیسم و آنارشیسم در حرف باهم اکو: تحصن کارگران بیکار و مبارزه ضدامپریالیستی

 فشارند اند، ولی در عمل دست همدیگر می دشمن

1 

 1 خواهند رهبران جنایتکار امپریالیسم آمریکا را دوست مردم جا بزنند چه کسانی می

 1 هفتاد هزار کشته، صدها هزار زخمی، هرگز مباد سازش، هرگز مباد تسلیم

 3 ملی باید گرددداری وابسته به دست زحمتکشان  سرمایه

 ":کار"های خیابانی به نشریه  ای از دکه کتابفروشی نامه

 کنید؟ از کدام مردم حمایت می! آقای شهردار تهران

3 

 4 کند خلق کرد با چنگ و دندان از وحدت سیاسی و سازمانی خود دفاع می

 5 هراهپیمائی و تحصن دهقانان قریه سید محل(: شاهی)گزارشی کوتاه از قائم شهر 

 5 ها وسائل شرکت حفاری سنتافه را بغارت بردند امپریالیست

 5 چرا کشاورزان ما باید وام آریامهری اصالحات ارضی را بپردازند

 6 های کارفرما را نقش بر آب کردند کارگران با اتحاد خود نقشه

 6 رسانند تل میربایند و بق باندهای سیاه در بندر انزلی با حمایت پاسداران مردم مبارز را می

آذر  16پیام سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به سازمان دانشجویان پیشگام به مناسبت 

 روز دانشجو

7 

انقالب کبیر اکتبر به ( قسمت دوم)بمناسبت شصت و دومین سالگرد انقالب کبیر اکتبر 

 منزله آغاز و مقدمه انقالبالت پرولتری سراسر جهان

 کتبراز فوریه تا ا... لنین

8 

 15ای که سازمان چریکهای فدائی خلق ایران شاخه آذربایجان روز پنجشنبه  متن اعالمیه

 آذرماه منتشر کرد

 آذرماه 16العاده نشریه راه سرخ تاریخ  نقل از فوق

 آذرماه تبریز را تحریم میکنیم 15راهپیمائی پنجشنبه 

11 

 11 اعتراض پرسنل انقالبی ارتش

 داران های ضدانقالبی سرمایه قشهوقایع اخیر تبریز و ن

 کنند دار از حزب خلق مسلمان پشتیبانی می امپریالیسم آمریکا و طبقه سرمایه

11 

 11 اعتصاب و تحصن گروهی از کارآموزان شرکت نفت

 11 مراغه" گل تپه"اقدام انقالبی دهقانان 

 12 شجاسوسان ارتش در خدمت تصفیه نیروهای آگاه و مبارز در آموزش و پرور
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 12 گرامی باد خاطره همه شهدای بخون خفته خلق

 12 توضیح درباره کمکهای مالی

 مستحکم باد پیوند مبارزاتی خلقهای ایران

 پیام هیئت نمایندگی خلق کرد به کنگره شوراهای روستائی ترکمن صحرا

12 
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 1531آذر  21، 51کار شماره فهرست مطالب 

 

  لیاف هب کنیل

 صفحه عنوان

 1 نزدیک به شورای انقالب و مذاکرات صلح در کردستانمحافل ارتجاعی 

 1 مبارزه با امپریالیسم یعنی افشاء و لغو قراردادهای استعماری: گویند نفتگران مبارز می

دمکراتیک  –دوستان و دشمنان جنبش ضدامپریالیستی : های جهانی آرائی نظری بر صف

 خلقهای ایران و جهان

1 

 اه به آمریکا حمایت کردندبازرگان و یزدی از رفتن ش

باوجود افشاء روابط حسنه یزدی با امپریالیسم آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام چرا 

 شود؟ یزدی مامور رسیدگی به شکایات مردم در سراسر ایران می

1 

 2 افسر انقالبی کرد را محکوم میکنیم" بهروز بهروزنیا"اعدام 

 2 مایندگی خلق کردهیئت ن 6قسمتی از اطالعیه شماره 

انقالب کبیر اکتبر به منزله ( قسمت آخر)بمناسبت شصت و دومین سالگرد انقالب کبیر اکتبر 

 آغاز و مقدمه انقالبالت پرولتری سراسر جهان

 از فوریه تا اکتبر... لنین

3 

 3 ای از اقدامات ضدکارگری وزارت کار نمونه

 3 ست گرفتندکارگران آجرپزی پارس اداره کارخانه را به د

 4 مبارزه ضدامپریالیستی و سیاست ضدانقالبی شورای انقالب

 5 حزب توده، حزب فریب توده و سازش با صاحبان قدرت

( اتحاد مبارزه" )ارتش آزادیبخش خلق ترکیه"گفتگوی کوتاهی با یکی از رفقای سازمان 

 «قسمت دوم»

6 

اطالعات و ضداطالعات در ارتش تعدادی ای مرکب از عناصر جنایتکار  به دنبال تشکیل کمیته

 از پرسنل انقالبی ارتش تحت عنوان به اصطالح پاکسازی اخراج شدند

9 

 11 نشینی شورای انقالب در برابر اتحاد و پایداری نفتگران عقب

 11 های آذربایجان شرقی پزخانه تظاهرات ضدامپریالیستی کارگران کوره

 11 ی قمپیروزی کارگران کارخانه آجر ماشین

 12 آغاز محاکمات انقالبی در نیکاراگوئه

 12 کنیم هللا مفتح و پاسداران را قویا محکوم می ترور آیت

در )قسمتی از پیام دانشجویان پیشگام عضو کنفدراسیون محصلین و دانشجویان پیشگام 

 به سازمان چریکهای فدائی خلق ایران( خارج از کشور

12 

 12 ات ضدامپریالیستیحمله مسلحانه به صف تظاهر

 12 داران وابسته است وزارت کشاوری حامی زمینداران بزرگ و سرمایه
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 1531دیماه  3، 51کار شماره فهرست مطالب 

 

  لیاف هب کنیل

 صفحه عنوان

 1 نادیده گرفتن خواست و اراده خلق کرد است" هیئت ویژۀ دولت"طرح خودگردانی 

 1 کنند؟ دفاع میچرا بازرگان و رفسنجانی از جاسوسی امیرانتظام 

 بمناسبت صدمین سالگرد تولد رفیق حیدر عمواوغلی

 (ستارخان)« هرچه حیدرخان بگوید راست است»

1 

 1 شوراها در جهت قطع وابستگی گام برمیدارند

 1 نفتگران مبارز حفاری و مبارزات پیگیر آنان علیه شرکتهای امپریالیستی در جنوب

 2 اللهی اه شهید کامران نجاتگرامی باد یاد استاد مبارز دانشگ

 2 دو خبر از ترکمن صحرا

 3 علیه دهقانان زحمتکش ترکمن صحرا" ایها توده"گرانه  تبلیغات توطئه

 3 دادگاه الهه و شورای امنیت مؤسساتی در خدمت امپریالیسم امریکا

 3 سالوادور خواهد بود سال آزاد شدن ال 1981سال 

 3 نگاران و خبرنگاران بیکار وهی از روزنامهگر 2قسمتی از اطالعیه شماره 

 4 ها، مبارزۀ ضدامپریالیستی را ارتقاء دهیم با پاکسازی انقالبی کارخانه

 4 نتیجه اتحاد انقالبی آنهاست" حریر"پیروزی کارگران 

 4 باری از پاالیشگاه تهران خبر تاسف

 4 می بادگرا( شاهپور سابق)یاد علی مرادی کارگر رزمندۀ بندر خمینی 

کارگران آگاه چیت ممتاز مجمع عمومی شورای فرمایشی را بدادگاهی علیه کارفرما تبدیل 

 کردند

4 

 4 خرمشهر" شرکت بارنویس بنادر"اقدام قاطعانۀ کارگران 

 5 مبارزات زحمتکشان ارامنه

 7 «پاکسازی»اقدامات وزیر جدید نفت علیه نفتگران آگاه و انقالبی در پوشش 

 7 کنند جدید مستضعفین چگونه زندگی می" حامیان"

 8 گزارش راهپیمائی ضدامپریالیستی بیکاران

 8 داری حفظ نماید را در جهت منافع سرمایه" ارتش شاهنشاهی"خواهد  بازرگان می

 8 توضیح درباره کمکهای مالی

ن وابسته دارا وزارت کشاورزی حامی زمینداران بزرگ و سرمایه: توضیح در مورد عنوان مقاله

 است

8 

 8 تعداد نمایندگان طبقات و اقشار مختلف جامعه به نسبت جمعیت در مجلس خبرگان

  

  1531دیماه  3، 51صمیمه کار شماره فهرست مطالب 

برای پیشبرد مبارزات ضدامپریالیستی خلقمان سیاستمداران و محافل لیبرال را افشاء و طرد 

 کنیم

1 

https://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/kar-ta-ensheaab_1-60-039.pdf
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 1 نامد ها و ساکنین حلبی آبادها را قلدر و دزد و قاچاقچی می نشین ها، زاغه بازرگان گودنشین

 1 کند؟ چرا بازرگان از دوستان و جاسوسان امپریالیسم آمریکا دفاع می

یعنی یک روز قبل از شنبه سرخ روزی که رژیم شاه پس  57آبانماه  12مهدی بازرگان جمعه 

ار آورد، در یک مصاحبه مطبوعاتی از کشتاری وحشیانه دولت نظامی ازهاری را بر سر ک

کنم علی امینی بتواند موفق شود و تا جائی هم که در اختیار من  گمان می»: گوید می

 «کنم است، کمکش می

1 

 1 چرا پس از قیام شکوهمند خلق، مهدی بازرگان به نخست وزیری رسید؟

 2 داند می« مصیبت بزرگ»مهدی بازرگان، پیروزی قیام پرشکوه بهمن را 

 2 کند پشتیبانی می« قانون اساسی شاهنشاهی»آقای بازرگان از 

مهندس بازرگان ابقاء قراردادهای : سرمقاله: 1358مرداد  15دوشنبه  25نقل از کار شماره 

 داند ها را به نفع مملکت و مردم می بار با امپریالیست اسارت

2 

 3 درآمد چرا سخنگوی دولت بازرگان جاسوس امپریالیسم آمریکا از آب

اعلیحضرت با در دست گرفتن امور خود را خسته و کوفته کرده، »: گوید مهدی بازرگان می

 «کند که به همۀ امور برسد؟ یک نفر چقدر وقت پیدا می

4 

دانم اگر با امریکا هم  پرستی می علی امینی را فرد میهن»: گوید مهدی بازرگان می

 «!اندیشی است لحتتماسهائی داشته باشد روی تبادل نظر و مص

4 
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 1531دیماه  12، 26کار شماره فهرست مطالب 

 

  لیاف هب کنیل

 صفحه عنوان

یکصدمین سال تولد استالین، رهبر کبیر حزب کمونیست شوروی را به پرولتاریای جهان، 

 گوئیم تبریک می

1 

 1 ما و انتخابات ریاست جمهوری

 1 ما، شورای انقالب و تحوالت اخیر افغانستان: سرمقاله

داران لیبرال و در حمایت از ادامه  دی ماه که علیه توطئه سرمایه 8راهپیمائی شنبه در 

 افشای امریکائی باید ادامه یابد: زدند ها برگذار شد مردم فریاد می افشاگری

1 

 1 یابد تری می بندی طبقات ابعاد مشخص صف

 2 دهند شورای کشاورزان سد وشمگیر را چه کسانی تشکیل می

 2 تش شاهنشاهی، دریادار مدنی کاندیدای ریاست جمهوری استتیمسار ار

دی ماه به منظور درهم شکستن توطئه  8قطعنامه راهپیمائی ضدامپریالیستی 

 «دانشجویان مسلمان پیرو خط امام»های  داران لیبرال و حمایت از ادامه افشاگری سرمایه

3 

 4 هقان پیروز استزمیندار نابود است، د(: شوشتر)دهقانان زحمتکش جلگون 

های امپریالیستی در  علیه شرکت( قسمت دوم)نفتگران مبارز حفاری و مبارزات پیگیر آنان 

 جنوب

6 

 6 ناپذیری و تشکل کارگران سرچشمه پیروزی آنهاست تسلیم

« هرچه حیدرخان بگوید راست است»بمناسبت صدمین سالگرد تولد رفیق حیدر عمواوغلی 

 (قسمت دوم( )ستارخان)

7 

 7 سالگرد نبرد مسلحانه خلق فلسطین گرامی باد

 7 راه سرخ بهروز بهروزنیا ادامه دارد

 7 کنیم اعدام مجاهدین احمد و عبدالحسین عسگری را محکوم می

 7 کار جنوب

 7 توضیح برای هواداران

 7 رابطه آموزش و پراتیک

 7 داری لیبرال کار ویژه افشای سرمایه

 7 مالی توضیح درباره کمکهای

  

، ویژه افشای 1531دیماه  12، جمعه 26ضمیمه کار شماره فهرست مطالب 

 داران لیبرال دوستان و جاسوسان امپریالیسم امریکا سرمایه

 

 1 های تازه امپریالیسم امریکا ای، دسیسه های مقدم مراغه یادداشت

 1 در پیشگاه خلق افشاء کنیم

 1 ای کیست؟ مقدم مراغه

 1 م و شرکا طراح کودتای سفیدامیر انتظا
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 ؟!چه قصدی داشت" مجلس خبرگان"بازرگان از طرح اعالم انحالل 

کنیم تا رهنمون  ما اسناد زیر را بدون کم و کاست، بدون سانسور در دادگاه خلق منتشر می

 کنند عمل انقالبی تمام انقالبیونی گردد که در راه ایران آزاد و دمکراتیک مبارزه می

3 

 4 اقت انقالبی همۀ حقایق را به مردم زحمتکش میهن خود بگوئیمبا صد

از این نظر دارای اهمیت است که تصویر دقیقی از " ها یادداشت"مطالعه دقیق این 

های مورد عمل و مشکالت فعلی امپریالیسم امریکا در ایران و مشخصات  سیاست، شیوه

 دهد دوستان و جاسوسان آن ارئه می

5 

 6 و جاسوسان امریکا و سیاست امپریالیسم را بشناسیم مشخصات دوستان

 

 

  



74 
 

 1531دیماه  11، 21کار شماره فهرست مطالب 

 

  لیاف هب کنیل

 صفحه عنوان

 1 داران لیبرال، در پیشگاه خلق افشاء سرمایه

 1 امپریالیسم ماوراء طبقات قرار ندارد

 به مناسبت یکصدمین سال تولد رفیق استالین

 داری و امپریالیسم جهانی ارزه پرولتاریا علیه سرمایهزندگی استالین تجلی خشم و مب

1 

هللا  یکماه پیش از قیام بهمن ماه، گردانندگان حزب جمهوری خلق مسلمان و نمایندگان آیت

 شریعتمداری در تبریز برای حفظ رژیم شاه یک میلیون تومان از ساواک دریافت کردند

1 

کای مستقل کارگران خیاط تهران و حومه افشاء و طرد عناصر سازشکار هیئت مدیرۀ سندی

 نقطه عطفی در مبارزات کارگران این صنف است

1 

 2 فدائیان خلق در زندان جمهوری اسالمی

های امپریالیستی در  علیه شرکت( قسمت سوم)نفتگران مبارز حفاری و مبارزات پیگیر آنان 

 جنوب

4 

 5 مرور کنیمکارنامه ننگین یکسالۀ دوستان امپریالیسم امریکا را 

اهداف احزاب و محافل بورژوازی لیبرال همان اهداف : بررسی اسناد نشان میدهد

 امپریالیسم امریکا است

6 

 8 مبارزه طبقاتی را باور کنیم

 9 یاد رفیق کاظم شهیدی ثالث کارگر رزمندۀ ریمینکو گرامی باد

 9 کارخانه هستندکارگران کارخانه مینو خواستار ایجاد شورای واقعی و ملی کردن 

واقع در ایوانکی گرمسار با اتحاد و مبارزه پیگیر خود کارفرما را به " ساران گچ"کارگران کارخانه 

 نشینی واداشتند عقب

9 

 9 های اراک راهپیمائی ضدامپریالیستی کارگران کارخانه

کار را چه کسانی قانون : پرسند در مجمع نمایندگان کانون شورای شرق تهران کارگران می

 کنند؟ تدوین می

9 

 11 هیئت نمایندگی خلق کرد درباره وقایع سنندج( 8)اطالعیه شمار 

 12 گرامی باد یاد رفقای شهید

به مناسبت دوازهمین سالروز شهادت تختی مردم در تظاهرات هفتم و چهلم تختی فریاد 

 زحمتکشان بدانید تختی شهید گشته: زدند

12 

 12 یتوضیح درباره کمکهای مال

  

، ویژه افشای 1531دیماه  10، یکشنبه 21ضمیمه کار شماره فهرست مطالب 

 داران لیبرال دوستان و جاسوسان امپریالیسم امریکا سرمایه

 

 1 های حزب جمهوری خلق مسلمان را خاموش سازند هواداران سازمان باید با تمام قوا توطئه

 1 خواهد؟ هللا شریعتمداری کیست؟ و چه می آیت

https://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/kar-ta-ensheaab_1-60-041.pdf
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 هللا شریعتمداری را هرگز دوست خود بشمار نیاورده است لق ما آیتخ

 1 هللا شریعتمداری است کودتا، هدف مشترک امپریالیسم آمریکا، سران ارتش و آیت

 1 دار است هللا شریعتمداری یک سرمایه آیت

افتاده اسناد زیر در جریان قیام بهمن ماه و تسخیر مراکز ساواک به دست نیروهای انقالبی 

 است

 دهد هللا شریعتمداری را با رژیم شاه توضیح می اسناد زیر روبط آیت

2 

 3 اند داران لیبرال علیه مبارزات مردم ما بسیج شده سرمایه

 4 هللا شریعتمداری طرح تماس آمریکا و آیت

درهم سپاه پاسداران قم و رادیو تلویزیون، مرز بین نیروهای انقالبی و محافل ضد انقالبی را 

 ریزند می

4 
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 1531دیماه  20، 22کار شماره فهرست مطالب 

 

  لیاف هب کنیل

 صفحه عنوان

 1 فرار شاه تجلی اراده خلقهای ایران

ها را منفرد  با شرکت در انتخابات ریاست جمهوری صف نیروهای مترقی را تقویت و لیبرال

 کنیم

 دسازمان چریکهای فدائیی خلق ایران از مسعود رجوی پشتیبانی میکن

1 

 به مناسبت سالگرد مرک لنین

 لنین آموزگار کبیر پرولتاریا در قلب زحمتکشان جهان زنده است

1 

 1 آرایش نیروها در انتخابات ریاست جمهوری

 2 اندیشان و سرکوبگران روزنامه جمهوری اسالمی، سخنگوی تاریک

آموزان  و دانش حمله عناصر مرتجع و مزدور را به راهپیمائی ضدامپریالیستی دانشجویان

 کنیم محکوم می

2 

 2 روند ها طفره می چرا اعضای شورای انقالب از محاکمه گروگان

 3 کارگران کارخانه بافکار با مبارزه خود مانع از اخراج دو کارگر مبارز شدند

 3 گزارشی از مراسم سالروز شهادت رفیق کارگر، فدائی شهید حسن نوروزی

 3 بانی کنیماز مردم قهرمان سنندج پشتی

 3 پرس، در راه کسب حقوق کارگران مبارزه میکند شورای کارگران کارخانه آجر ایران

 3 کنند در کارخانه چیت ری کارگران برای گرفتن حقوق حقه خود مبارزه می

تحصن کارگران حفاری و خدمات ( قسمت آخر)نفتگران مبارز حفاری و مبارزات پیگیر آنان 

 جنبی

4 

 4 ...اتحاد نداریم: گویند می کارگران سخن

آمریکا بداند، که مبارزات ما تا نابودی تمامی : سندیکای مستقل کارگران خیاط تهران و حومه

 های امپریالیستی ادامه خواهد داشت وابستگی

4 

 " حزب توده"و " داری راه رشد غیرسرمایه"

 ابسته استداری و داری حزب توده همان راه رشد سرمایه راه رشد غیرسرمایه

6 

 7 اند؟ چه کسانی به حزب توده پیوسته

 8 بورژوازی است؟ گرایانه خرده چرا والیت فقیه بیانگر آرمانخواهی واپس: پاسخ به پرسشها

خلقها : دادند هزاران نفر از مردم مبارز گیالن در راهپیمایی ضدامپریالیستی خود شعار می

 لرزند رزمند، سازشکاران می می

8 

الم موسوی رئیس دادگاه انقالب تبریز با انقالبیون کمونیست دشمن است نه با االس حجت

 امپریالیسم

11 

 11 توضیح درباره کمکهای مالی

 گرامی باد یاد رفقای شهید

هللا کریمی، فدائی شهید مرتضی حاج  فدائی شهید یوسف زرکاری، فدائی شهید رفیق فتح

12 

https://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/kar-ta-ensheaab_1-60-042.pdf
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 رانشفیعیها، چریک فدائی شهید بهمن روحی آهنگ

 12 گوئیم سالگرد انقالب پیروزمند کوبا را به خلق قهرمان کوبا و رفیق فیدل کاسترو تبریک می

بدعوت ستاد مرکزی شوراهای ترکمن صحرا و کانون فرهنگی سیاسی خلق ترکمن 

های خود همبستگی خلقها را در مبارزات  زحمتکشان ترکمن، بلوچ و زابلی، در راهپیمایی

 به نمایش گذاشتندضدامپریالیستی 

12 

همه با هم در بزرگداشت قیام شکوهمند بهمن . همه با هم دشمنان خلق را افشاء کنیم

 بکوشیم

12 

  

  1531دی  20، 22ضمیمه شماره فهرست مطالب 

، سال سرکوب خونین مردم توسط ارتش، تیمسار مدنی درباره رضاخان 42در سال 

د نمودن ایران نوین، در راه تجدید عظمت شاهنشاه فقید در راه نیرومن: گوید می

اعالیحضرت شاهنشاه با توجه کاملی که ... شاهنشاهی کهن با اراده استوار پیش تاخت و

 ...بهمه امور میهن دارند

1 

 2 تیمسار مدنی خواهان ارتشی است که زیر نظر آمریکا باشد
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 1531بهمن  5، 25کار شماره فهرست مطالب 

 

  لیاف هب کنیل

 صفحه عنوان

 1 !!ریزند گونه مرز دوستان و دشمنان مردم را در هم میچ

 1 خواهد رضاخان دوره ما باشد تیمسار مدنی می! تیمسار مدنی را بشناسید

 1 جرا کاندیدای مجاهدین خلق حذف شد؟

 1 صدر های شیرین آقای بنی خواب

 1 ؟کند جمهوری اسالمی ایران با چه کسانی سازش دارد و با چه کسانی خصومت می

 3 هراس از تقویت نیروهای انقالبی یا رای ندادن به قانون اساسی؟

 3 ای را برمال کرد نامه تیمسار مدنی حقایق تازه تکذیب

 4 رئوس برنامه حداقل سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

 5 کند ها پشتیبانی می رفسنجانی از مدنی

 6 آمدهای حذف وی یبازتاب شرکت رجوی در انتخابات ریاست جمهوری و پ

 6 رهنمود به هواداران در مورد برگزاری انتخابات

 7 خواهان سرکوب خلقهای ایران است« آیت»

 7 اقدامات ضددموکراتیک و حمایت روحانیت راه را برای انتخاب حبیبی باز کرده است

باش میدهد و  به نیروی دریائی آماده" برای مقابله با تجاوز آمریکا"آذر  3تیمسار مدنی روز 

 !کند از امریکا درخواست قطعات موشک می" برای مقابله با تجاوز امریکا"آذر  21روز 

8 

 8 «بختیار مردی شریف، صادق و الیق بود»: مدنی
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 1531بهمن  16، 22کار شماره فهرست مطالب 

 

  لیاف هب کنیل

 صفحه عنوان

 1 و وحدت عمل شورای انقالب با امپریالیسم آمریکا" وحدت کلمه"

 1 !نتایج انتخابات و اولین خطابه رئیس جمهور

نکاتی پیرامون برنامه و سیاست مجاهدین خلق ایران، چرا پشتیبانی ما از برنامه مجاهدین 

 خلق مشروط بود؟

1 

 1 کارگران صنایع فوالد اهواز قاطع و پوالدین علیه امپریالیسم

 2 کنیم هللا خمینی را آرزو می سالمتی آیت

 2 شود بداند هر قطره خون تو محراب می وقتی که خلق

میلیون تومانی ضدانقالب را در افغانستان  41شورای انقالب، وزارت کشور، با کمکهای 

 تقویت میکند

2 

 3 شورای سرپرستی دستاورد تازه مبارزات کارگران شوفاژکار

 4 فدائیان خلق در زندان جمهوری اسالمی

ای که از آن باید  تجربه( وری خودمختار کردستانسالروز تأسیس جمه)« اندان رینه 2»

 دوم بهمن ماه، سالروز تأسیس جمهوری خودمختار کردستان بود. آموخت

4 

 5 شورای انقالب ماهیت ضدکارگری خود را نشان داد

 51111خواهند  داران می سرمایه: ترین اعتصاب یکپارچه کارگران صنایع پوالد انگلستان عظیم

 درصد کاهش دهند 15کنند و مزدها را کارگر را اخراج 

5 

 5 نفری کارگران چوکا 5111تحصن 

 5 تحصن کارگران دوزندگی ناظمی

 7 بار دیگر سیاست ورشکسته خود را بنمایش گذاشت" حزب توده"در حاشیه انتخابات 

 9 عناصر سرسپرده و مزدور باید تصفیه شوند: کارگران راه آهن

 11 های دهقانان و روستاهای اطراف قم هگزارشی از شوراها و اتحادی

 11 پیمائی دهقانان سلدوز علیه فئودالهای منطقه راه

 11 گذاری برای تأمین خواستهایشان همچنان ادامه دارد مبارزه کارمندان اداره شماره

 11 آباد گزارشی از مبارزات هنرجویان در خرم

 11 های بیکار حمله به راهپیمائی دیپلمه

 11 اند مبارز استهبان فارس را اخراج کردهمعلمان 

 11 اشغال دفتر انجمن دانشجویان مسلمان کرمانشاه توسط گروهی از پاسداران مسلح

 11 های زندانیان سیاسی گوهردشت تحصن خانواده

اکونومیسم و آنارشیسم در حرف دشمن یکدیگرند و در عمل دست "نقدی پیرامون مقاله 

 "فشارند یکدیگر را می

12 

 15 تصحیح اشتباه و پوزش از خوانندگان 

 16 :گرامی باد یاد رفقای شهید

https://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/kar-ta-ensheaab_1-60-044.pdf
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فدائی شهید رفیق فتحعلی پناهیان، فدائی شهید رفیق اصغر پشامی، فدائی شهید رفیق 

 چی دمحم کاسه

 16 االسالم کروبی هستند بدوشها خواستار فعالیت کمیته حجت خانه

 16 کنیم سازمان مجاهدین خلق ایران محکوم میحمالت عناصر مرتجع و مزدور را علیه 

همه باهم دشمنان خلق را افشاء کنیم، همه باهم در بزرگداشت قیام شکوهمند بهمن 

 بکوشیم

16 
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 1531بهمن  11، 23کار شماره فهرست مطالب 

 

  لیاف هب کنیل

 صفحه عنوان

 1 انتخابات مجلس عرصه نوینی از مبارزه طبقاتی، دوستان خلق کیانند؟

 1 اطالع داشت" سیا"شورای انقالب از روابط میناچی با : عتراف بازرگانبنا به ا

های جنبش کمونیستی ایران،  ترین چهره گرامی باد یاد دکتر تقی ارانی یکی از درخشان

 داری ناپذیر امپریالیزم و سرمایه دوست رنجبران و دشمن تزلزل

1 

 1 ایرانعلیه خلق ... جلسات پنهانی بازرگان، مدنی، صباغیان و

 2 چمران ایستگاههای جاسوسی امریکا را دوباره بکار انداخته است

 3 کنیم حمله به میتینگ سازمان مجاهدین خلق ایران را محکوم می

روز تحصن مردم سنندج بیان آشکار اعتقاد خلق کرد به استقرار صلح عادالنه در  29

 کردستان بود

3 

 4 !اسوسی آمریکا انجام نشدحرکت مردم تهران از مساجد بسوی النۀ ج

دانشجویان مسلمان پیرو خط "افشای امریکائی باید ادامه یابد، شورای انقالب، دشمن 

 "امام

4 

 5 جاسوس امریکائی مطلع نباشد 6تواند از فرار  وزارت خارجه نمی

 5 کنند؟ چرا بازرگان و شرکاء را دستگیر و محاکمه نمی

 6 (قسمت دوم)ع و پوالدین علیه امپریالیسم کارگران صنایع فوالد اهواز؛ قاط

پیام سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به دهمین گردهمائی شوراهای روستائی ترکمن 

 صحرا

6 

شورای مرکزی و شورای قسمتی کارخانه تراکتورسازی با طرح سود ویژۀ شورای انقالب 

 مخالفت کردند

6 

 7 رابرگزاری دهمین گردهمائی شوراهای ترکمن صح

 7 (ترکمن صحرا)لر  گزارشی از روستای خوجه

 7 توضیح به زحمتکشان ایل بختیاری

 8 "ای که خانه در دل مردم داری ای رزمنده..."

 9 فدائی شهید، رفیق سعید پایان

 9 فدائی شهید، رفیق حمیدرضا هزارخانی

 9 فدائی شهید، رفیق کاووس رهگذر

 9 فدائی شهید، رفیق جعفر محتشمی

 9 فدائی شهید، رفیق عبدالحمید پیرزاده جهرمی

 9 فدائی شهید، رفیق مصطفی دقیق همدانی

 11 شیوه جدید ارجاع کار به کارگران بیکار توسط سپاه پاسداران میاندوآب: نقل از راه سرخ

 11 روند تیمسارهای جنایتکار ارتش در مساجد به منبر می

 11 پاسخ به یک رفیق

https://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/kar-ta-ensheaab_1-60-045.pdf
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 12 ق مسعود پرورشفدائی شهید، رفی

 12 فدائی شهید، رفیق ابراهیم پوررضائی خلیق

 گرامی باد سالروز شهادت لومومبا

برای من گریه نکن کشور من که اینقدر در رنج است راه دفاع از استقالل و آزادی را فرا "

 "خواهد گرفت

12 

 12 ء و طرد کنیمبا شرکت فعال در انتخابات مجلس صفوف خلق را تقویت و لیبرالها را افشا
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 1531بهمن  22، 20کار شماره فهرست مطالب 

 

  لیاف هب کنیل

 صفحه عنوان

های میلیونی میهن از مراسم پرشکوه سالگرد قیام و حماسه  نظیر توده استقبال بی

 سیاهکل

1 

 1 !رود مردم فاتحین پادگانها بودند، در سالروز قیام ارتش رژه می: سرمقاله

 1 !شود داران و فقر زحمتکشان افزون می ود سرمایهس! کند تورم و گرانی بیداد می

 1 گذرد؟ در اطاقهای دربسته شرکت نفت چه می

 1 با همه توان خود به یاری زحمتکشان خوزستان بشتابیم

ما خواهان قطع فوری درگیری و مجازات عاملین حمله به اجتماع مردم ( 1)اطالعیه شماره 

 در گنبد هستیم

2 

 2 بهمن را منتشر خواهیم کرد 19ن سالروز عکس و خبرهای دهمی

 3 خواهد پرسنل مبارز ارتش را از مردم جدا کند چمران می

 3 !مردم به هوش باشید، فرماندهان ارتش در فکر کودتایند

 3 داری غالمعلی جهانیان، قربانی منفعت ظلبی نظام سرمایه

ستقرار صلح عادالنه در روز تحصن مردم سنندج بیان آشکار اعتقاد خلق کرد به ا 29

 (قسمت آخر)کردستان بود 

5 

 8 امپریالیسم را چطور بشناسیم و چگونه با آن مبارزه کنیم؟: پرسند دهقانان می

 9 فدائی شهید، رفیق دمحمعلی ملکوتیان

 11 لغو راهپیمائی قیام

 11 قطعنامه راهپیمائی قیام

 11 (قسمت آخر)امپریالیسم  کارگران صنایع فوالد اهواز؛ قاطع و پوالدین علیه

 12 فدائی شهید، رفیق بابک سیالبی

 12 فدائی شهید، رفیق خسرو پناهی

 12 فدائی شهید، رفیق پوران یداللهی

 12 نفری ماهیت ناشران آنرا زیر سؤال قرار داده است 8111لیست مخدوش 

مین سالگرد جشنواره موسیقی خلقها به مناسبت بزرگداشت نخستین سالروز قیام و ده

 حماسه سیاهکل

12 
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 1531اسفند  1، 21کار شماره فهرست مطالب 

 

  لیاف هب کنیل

 صفحه عنوان

 1 خواهند انتخابات مجلس را بسود برگزارکنندگان آن برگزار کنند می

 1 از کاندیداهای سازمان چریکهای فدائی خلق ایران پشتیبانی کنیم

 1 خانمانی زحمتکشان سیل خوزستان و بی

 1 "گیریم پدران ما مشروطه گرفتند ما جمهوری می: "بهمن ماه تبریز 29ام پیرامون قی

 1 ؟!چکاند هر نظامی باید بداند که چرا ماشه را می

برای روشن شدن حقایق و بررسی مسائل و وقایع ترکمن صحرا آمادۀ شرکت در مناظرۀ 

 تلویزیونی هستیم

2 

 3 نبدده روز در بازداشت پاسداران انقالب اسالمی در گ

 4 اند داران بازگشته به دعوت شورای انقالب سرمایه

 5 مبارزات کارگران چیت ری و دستاوردهای آن

 5 شود؟ جای خود، بگو سود ویژه چه می" مستضعفین"حمایت از 

 5 انتخابات شورای کارگاهی در تعمیرگاه شرکت واحد

 5 دکارگران کارخانه قند ارومیه خواستار مصادره کارخانه هستن

 6 (سازندۀ منبع آب و آشیانه و غیره)تجمع کارگران شرکت چکش 

 6 !انحالل شورای کارگری مس سرچشمه کرمان توسط کمیته به اصطالح پاکسازی

 6 باز هم مرگ جانخراش دو کارگر

 6 توضیح درباره کمکهای مالی

 7 سیاست امپریالیسم امریکا و حاکمیت سیاسی نوین در یک سال گذشته

 9 کاندیداهای سازمان چریکهای فدائی خلق ایران آشنا شوید با

 9 رقیه دانشگری

 11 مصطفی مدنی

 11 هللا رئیسی حشمت

 11 هللا پژمان لطف

 11 مستوره احمدزاده

 12 هللا غفاری هیبت

 12 قاضی تهرانی مهدی حاج

 13 سعید سلطانپور

 13 (آبادان)نسیم خاکسار 

 14 (نبوکا)دمحم انور سلطانی 

 14 (سنندج)فریده قریشی 

 14 (مریوان)عبدالرضا کریمی 

 14 (بانه)عبدهللا اقدامی 

https://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/kar-ta-ensheaab_1-60-047.pdf
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 15 (الهیجان)ایرج نیری 

 15 (بندر عباس)زاده  نصیرالدین کریم

 15 (قزوین)مرتضی میثمی 

 16 (رشت)ضرغام محمودی 

 16 (رشت)دمحمرضا جوشنی املشی 

 19 ر ترکمن توی مدرسه همکالسی من بودچه کسی مسئول این فجایع است؟ این پس

 19 !اجازه نخواهیم داد که هر چه دلتان خواست بکنید: گزارشی از مبارزات مردم روستای خاوه

 شاخه خوزستان –سازمان چریکهای فدائی خلق ایران  2اطالعیۀ شمارۀ 

 زدگان بشتابیم با تمام نیرو به یاری سیل

21 

پیوند خلقهای قهرمان ایران و : "س حزب کمونیست ویتنامبمناسبت پنجاهمین سالگرد تأسی

 !ویتنام همیشه استوار باد

22 

 24 گرامی باد خاطره چریک فدائی رفیق شهید کیومرث سنجری

 24 بیاد فدائیان خلق رفیق شهید خسرو گلسرخی و کرامت دانشیان

 24 هیأت نمایندگی خلق کرد دربارۀ حوادث گنبد 15اطالعیه شمارۀ 
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 1531اسفند  1، 21کار شماره فهرست مطالب 

 

  لیاف هب کنیل

 صفحه عنوان

 11صبح جمعه  9به یاد حماسۀ شهادت رفقا توماج، مختوم، واحدی و جرجانی در اجتماع 

 اسفند شرکت کنیم

1 

های جعلی به مطبوعات، سعی دارد کشتار خلق ترکمن و  حکومت با دروغ و تحمیل اطالعیه

 پوشی کند را پردهفاجعه ترور توماج و همرزمان 

1 

 1 های حزب جمهوری اسالمی صدر بر ویرانه بنی

های  هائی باندهای سیاه را رهبری میکنند؟ یورش به اجتماعات و راهپیمائی چه دست

 نیروهای انقالبی زمینه سرکوب خلق است

1 

 1 قانون کار باید توسط نمایندگان کارگران نوشته شود

 3 پوشی کرد ن فاجعه ترور فدائیان خلق را پردهتوا های آریامهری نمی با شیوه

دار  آقای وزیر کار از کدامیک طرفداری میکنید؟ خسروشاهی سرمایه: "کارگران کارخانه مینو

 "معروف یا کارگران مینو؟

4 

 5 مبارزات کارگران شهرداری بندرعباس

 5 ت گرفتندشورای شرکت صنعتی آژور با نیروی اتحاد کارگران کنترل کارخانه را بدس

 6 طبق این سند سپاه پاسداران از قبل قصد حمله به راهپیمائی مردم گنبد را داشته است

 6 قطعنامه راهپیمائی مردم مهاباد به پشتیبانی از خلق ترکمن

فرزند مبارز خلق ستمدیده ترکمن  4ترور ناجوانمردانه : اعالمیه جمعیت کردهای مقیم مرکز

 محکوم میکنیم را به دست عوامل ضد خلقی

7 

 گویان و عوامفریبان این اسناد مشت محکمی است بر دهان یاوه

ترین دشمن  سیاسی و ستاد شوراها را سرسخت –زمینداران ترکمن صحرا کانون فرهنگی 

 اند خود میشناسند و سپاه پاسداران و شخص رئیس جمهور آنجا را النه فساد نامیده

7 

 7 تی یکشنبه گنبداز قطعنامه اجتماع ضد امپریالیس

 7 قسمتی از پیام خلق ترکمن به خلق قهرمان و مبارز ایران

 7 دیماه بندر ترکمن 15از قطعنامه راهپیمائی ضد امپریالیستی 

 8 (قسمت دوم)ده روز در بازداشت پاسداران انقالب اسالمی در گنبد 

 9 (قسمت اول)بورژوازی  سه تاکتیک برخورد با خرده

با شورای انقالب اسالمی ایران تجلی « ایرفو»ورای انقالبی کارخانه برخورد قاطع ش

 (قسمت اول)دار  قاطعیت طبقه کارگر در مبارزه با طبقۀ سرمایه

11 

های شورای انقالب را در مسلح کردن سران  نامه استاندار آذربایجان به وزیر کشور توطئه

 کند ها افشا می عشایر و خان

11 

 11 تش، پاسخی که به پرسنل انقالبی داده شدانحالل شوراها در ار

 12 شیلی به سازمان چریکهای فدائی خلق ایران( MIR)پیام جنبش چپ انقالبی 

 12 طرح ترافیک تهران اگر واقعا اجرا بشود به سود طبقه زحمتکش است

پشتیبانی گروهی از نویسندگان از کاندیداهای سازمان چریکهای فدائی خلق ایران و 

 داهای عضو سازمان مجاهدین خلق ایرانکاندی

12 
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 1531اسفند  13، 21کار شماره فهرست مطالب 

 

  لیاف هب کنیل

 صفحه عنوان

باز هم حقیقت را : صدر حرف خود را در مورد عاملین ترور توماج و همرزمان پس گرفت اما بنی

 !به مردم نگفت

1 

 1 تا وقتی دشمن مردم مسلح است مردم هم باید مسلح باشند

 1 ری بر مناظره تلویزیونیمرو

 1 بدنبال یکسال پیکار شوراهای دهقانان باالخره قانون اصالحات ارضی از تصویب گذشت

 1 گرامی باد یاد رفیق شهید مسعود احمدزاده

 3 آن درمانده بودند" افشای"سندی که استاندار و مسئول سپاه از 

یدمهدی طباطبائی دادستان انقالب های خونین گنبد از زبان س ای از حقایق درگیری گوشه

 اسالمی مازندران

3 

 4 آمیز است؟ های مسالمت چه کسانی مسئول کشتار مردم در تظاهرات و راهپیمائی

 6 کنیم ما بخشنامه شورای انقالب در مورد شورای فرمایشی را از اساس رد می: کارگران

 6 ای هستند پروژهای گچساران خواهان ایجاد شرکت ملی  شورای کارگران پروژه

 6 شورای مرکزی مخابرات خواستار لغو قرارداهای امپریالیستی است

 7 کارگران طرح شورای انقالب دربارۀ سود ویژه را رد کردند و آنرا ضد کارگری دانستند

 7 سازشکاران بدانند، کارگران بیدارند

 7 آیا بیکاران نباید عید داشته باشند؟

با شورای انقالب اسالمی ایران تجلی « ایرفو»البی کارخانه برخورد قاطع شورای انق

 (قسمت آخر)دار  قاطعیت طبقه کارگر در مبارزه با طبقۀ سرمایه

8 

 9 تهران به کارگران کارخانه حریر 11یورش وحشیانه پاسداران کمیته 

 9 آباد نامه یک کارگر بیکار از یاخچی

دیکای کارگران کفاش جشن بزرگداشت به دعوت مشترک سندیکای کارگران خیاط و سن

 قیام برگزار شد

9 

 11 (قسمت سوم)ده روز در بازداشت پاسداران انقالب اسالمی در گنبد 

 11 (قسمت دوم)بورژوازی  سه تاکتیک برخورد با خرده

 12 کوبند شوراهای دهقانی خراسان، جبهۀ زمینداران بزرگ و حامیانش را درهم می

 12 کند ات مجلس شورای ملی شرکت نمیخلق ترکمن در انتخاب

 12 خبرهای روستائی

ای از کاندیداهای معرفی شده مورد حمایت سازمان چریکهای فدائی  اعتراض به حذف عده

 خلق ایران

13 

های قهرمان ایران با حمایت از کاندیداهای سازمان  کارگران، دهقانان، زحمتکشان، خلق

مسکن  –کار  –ای انقالبی را در مبارزه برای استقالل چریکهای فدائی خلق ایران صف نیروه

 آزادی تقویت کنیم –

14 
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 اسامی کاندیداهای سازمان چریکهای فدائی خلق ایران در سراسر ایران

 15 شود سالوادر هم آزاد می ال

خواران او  سیزدهمین سال درگذشت رهبر ملی دکتر مصدق را گرامی بداریم و مشت میراث

 را باز کنیم

16 

 16 یاد رفیق نعمت احمدی گرامی باد

 16 چه کسی مسئول شکنجه و مرگ فجیع این دانشجوی مبارز است؟

  

 

 

  



89 
 

 1531اسفند  22، 36کار شماره فهرست مطالب 

 

  لیاف هب کنیل

 صفحه عنوان

 1 شورای انقالب رو در روی دانشجویان خط امام و نیروهای مترقی

 1 !کار دو ساله شد

ت حیله جدیدی برای خنثی کردن اختالفات جناحهای حاکم و حذف ای کردن انتخابا دو مرحله

 کاندیداهای انقالبی

1 

 3 بندی مشاغل دربارۀ طرح طبقه

دار بزرگ حکم صادر  هللا کنی علیه دهقانان فیروزکوه و به نفع امیری فیروزکوهی زمین آیت

 کند می

4 

 4 یته دپو؟واک نماینده کارگران است یا کم. او. آیا شورای کارخانه ری

های خسروشاهی نظارت  دادستانی پذیرفت نمایندگان کارگران در رسیدگی به دارائی

 داشته باشند

5 

 5 کنید چرا حقوق و مزایای این کارگران را پرداخت نمی

 5 کاالهای انبارهای گمرک به مردم ایران تعلق دارد

 5 کارگران کشتارگاه خواهان تشکیل شورا هستند

 6 کنند؟ های زحمتکشان قم رسیدگی نمی تهچرا به خواس

 6 خودسوزی یک کارگر

 7 ما در انتخابات باید از کدام کاندیداها حمایت کنیم؟

 انبوه بیسابقه جمعیت تجلی شکوهمند گسترش پیوند فدائیان با خلق بود

 دریای جمعیت در میدان آزادی زیر پرچم خونین فدائیان خلق

8 

 9 ...در حاشیه میتینگ

همه حقایق : اسفند اعالم کرد 13س از مناظره تلویزیونی، سازمان در کنفرانس مطبوعاتی پ

 را به مردم خواهیم گفت

11 

 12 کند شناسد اما آنها را به مردم معرفی نمی صدر عاملین ترور توماج و همرزمان را می بنی

 12 پیام مادر فدائی شهید توماج به مردم قهرمان میهن

 14 مبابوه پیروزی همه خلقهای ستمدیده افریقا و جهان استپیروزی خلق زی

 15 فدائی شهید رفیق بهمن آژنگ

 15 زاده فدائی شهید رفیق صبا بیژن

 15 فدائی شهید رفیق علیرضا نابدل

 15 فدائی شهید رفیق دمحمرضا هدایتی

 15 فدائی شهید رفیق عباس مفتاحی

 15 فدائی شهید رفیق علینقی آرش

 16 شهید رفیق غالمرضا گلوی نمونه وفاداری به زحمتکشان سیستانی و بلوچی بودفدائی 

 16 روز جهانی زن را گرامی بداریم

 16 بخش اروپا به سازمان چریکهای فدائی خلق ایران –پیام همبستگی جبهه پولیساریو 
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 1531اسفند  21، 31کار شماره فهرست مطالب 

 

  لیاف هب کنیل

 صفحه عنوان

 1 خجسته باد بهار زحمتکشان

های پنهان و آشکار نیروهای ترقیخواه خواستار تجدید  ها و تخلف بعلت اعمال نفوذها، تقلب

 انتخابات شدند

1 

 1 نفتگران قهرمان و ملی شدن صنعت نفت

 2 اعمال نفوذ و تقلب در انتخابات مجلس شورای ملی

 2 های سپاه پاسداران به خون کشیده شد اندیمشک زیر شلیک گلوله

مخالفت آشکار روحانیت مرتجع با اصالحات ارضی، روحانیت مرتجع دشمنی خود را با 

 کند دهقانان و روحانیون ضدامپریالیست و ترقیخواه آشکارتر می

4 

 5 های فرماندهان امریکائی را نقش بر آب کردند پرسنل انقالبی نقشه

 5 فدائیان شهید از قیام تا امروز

 6 (قسمت آخر)مشاغل بندی  دربارۀ طرح طبقه

 8 (قسمت آخر)ده روز در بازداشت پاسداران انقالب اسالمی در گنبد 

 9 سندیکای فرمایشی ایران ناسیونال مانع وحدت کارگران است

دهها هزار نفر از مردم تبریز در مراسم تشییع جنازۀ رفیق شهید داود امیراحمدی شرکت 

 کردند

9 

 9 داریم حمدزاده استاد دانشگاه ارومیه را گرامی میسالگرد شهادت رفیق دکتر هاشم ا

 11 داران لیبرال را افشا کردند کارگران کارخانجات پارس الکتریک سرمایه

 11 کارگران مبارز چوب اسالم به اولین خواستهای خود دست یافتند

 11 !مهندس مصحف را بشناسید: نامه یک رفیق از اصفهان

 11 نان ادامه داردتحصن کارگران امیرکبیر همچ

 12 کارخانه تحت رهبری اتحاد شوراهای کارگران گیالن 31اعتصاب بیش از 

 12 درود بر کارگر، هدیه یک کارگر به سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

 13 گرامی باد خاطرۀ رفیق شهید چریک فدائی خلق مسعود احمدزاده

 13 فدائی شهید رفیق جواد سالحی

 13 فیق مجید احمدزادهفدائی شهید ر

 13 فدائی شهید رفیق عبدالرضا کالنتر نیستانکی

 13 فدائی شهید رفیق بهنام امیری دوان

 14 (قسمت سوم)بورژوازی  سه تاکتیک برخورد با خرده

 15 (قسمت دوم)ما در انتخابات باید از کدام کاندیداها حمایت کنیم؟ 

 16 اسفند را گرامی داریم 26

های جمهوری  فدائیان خلق در زندان: ی سازمان چریکهای فدائی خلق ایرانپیام نوروز

 اسالمی

16 
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 1531فروردین  15، 32کار شماره فهرست مطالب 

 

  لیاف هب کنیل

 صفحه عنوان

 1 پیام کارتر: صدر آرمان بنی

 1 هللا خمینی چه کسانی را خشنود کرد؟ پیام نوروزی آیت

 1 ادامه دارد اعتراضات وسیع مردم به انتخابات همچنان

 1 تکرار شد" تان قله"در " قارنا"توسط ارتش و پاسداران فاجعه 

 1 چرا خواست رئیس جمهور اطاعت کورکورانه از فرماندهان ارتش شاه است؟

 2 ای حاوی بخشی از مذاکرات پلنوم سازمان پیرامون انتشار جزوه: توضیح

 6 "اوضاع مناسب"رئیس جمهور و 

 6 کشتارگاه توضیح و تصحیح خبر

 6 توضیح درباره کمکهای مالی

نویس قانون جدید تأمین اجتماعی یا رونوشت قانون تأمین اجتماعی رژیم شاه  پیش

 (قسمت اول)

7 

 9 ای از صدها گزارش انتخاباتی نمونه

 11 اقدامات ضد مردمی دادستان گنبد

 11 شوند فئودالها و زمینداران بزرگ علیه دهقانان متحد می

. کنیم طئه سکوت ترور فدائیان شهید رفقا توماج، مختوم، واحدی، جرجانی را محکوم میتو

 کنند؟ چرا عاملین جنایات گنبد را به مردم معرفی نمی

11 

 11 دهقانان الشتر و اتحاد پاسداران با فئودالها

 11 !ندکن دولت و کمیته کارگران را روانه زندان می: نامه یک کارگر بیکار برای نشریه کار

 11 شوند کارگران متحد می

 11 مرگ جانگداز یک کارگر

 11 گذرد نشینان دینور چه می بر خوش

 12 کارگران کارخانه پالستیک قم در نتیجه اتحاد به پیروزی رسیدند

 12 زحمتکشان و گرانی مسکن

 14 گام به گام شاه را به ایران نزدیک میکند" گام به گام"های  سیاست

 ناظره تلویزیونیمردم و م

این برنامه باعث شد که چشم و گوشم را واکنم و ببینم دنیا : گفت یکی از صیادان می

 دست کیه؟

15 

 16 خاطره قاضی دمحم و یارانش را گرامی داریم

 16 پیام جبهه خلق در بحرین به سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

 16 کشتار فجیع خلق ترکمن اعتراض گروهی از دانشجویان ایرانی در آمریکا به

 16 سرودهای کارگاه هنر ایران معرفی دو مجموعه از ترانه
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 1531فروردین  26، 35کار شماره فهرست مطالب 

 

  لیاف هب کنیل

 صفحه عنوان

 1 !!«علیه امپریالیسم»صدر  برچیدن شوراها، خلع سالح مردم دو تاکتیک بنی

 1 زحمتکشان اتحاد، علیه امپریالیسم

 1 آمریکا و تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی امپریالیسم

های قهرمان ایران و عراق را تحکیم بخشیم و مبارزه علیه حکومت  وحدت انقالبی خلق

 فاشیستی عراق را گسترش دهیم

3 

 3 صدر و ضیاءالحق وحدت بنی

 4 (قسمت آخر)ما در انتخابات باید از کدام کاندیداها حمایت کنیم 

 5 (تیتر از کارگان پیشرو صنعت نفت)کند  ان شلیک میصدر بسوی ستارخ بنی

 6 های عکس توسط سازمان دانشجویان پیشگام برپائی دوباره نمایشگاه

 6 ای از زندان جمهوری اسالمی ایران نامه

 6 باهم ایران زحمتکشان را خواهیم ساخت: های جنوب شهر بچه

 6 تصحیح خبر

 7 شکیل شورا در پنجاه روستای منطقه کهریزک قمهای اربابی و ت مصادره انقالبی زمین

 7 آباد، محمودآباد، ناصریه گزارشی از مبارزات دهقانان شمس

به همراه تمامی زحمتکشان ترکمن از ستاد مرکزی " برون اینچه"روستائیان منطقه 

 کنند شوراهای خلق ترکمن دفاع می

7 

داران را افشاء و خنثی  توطئه سرمایهکارگران و کارکنان مبارز چوکا با اتحاد و هشیاری 

 نمودند

8 

 8 ؟!های مردم کجا رفت خواست: تلویزیون –شورای مؤسس اتحادیه کارکنان رادیو 

 9 ساعت کار در کشت و صنعت کارون 41اجرای انقالبی 

 9 کارگران ایران کاوه سیاست ضدشورائی وزارت صنایع را افشاء کردند

 9 شوند وآب متشکل میکارگران کارخانه قند میاند

نویس قانون جدید تأمین اجتماعی یا رونوشت قانون تأمین اجتماهی رژیم شاه  پیش

 (قسمت آخر)

11 

 11 !شوند چگونه نمایندگان کارگران نفت اخراج می

 11 پاسداران و ماموران شهربانی به تحصن کارگران تبریز حمله کردند

 12 چه کسانی مسئول این فجایع است؟فدائیان خلق در زندان جمهوری اسالمی، 

انتخابات پر از تقلبات آشکار و دشمنی مسئولین با انقالبیون : دهند ناظران ما گزارش می

 کمونیست و نیروهای ترقیخواه بود

14 

 16 در کوشالشاه لنگرود دفتر هواداران شبانه تخریب شد

 16 ...دم خروس را باور کنیم یا قسم

 16 به وضع موجود اعتراضات مردم نسبت

 16 روز اول ماه مه، روز همبستگی جهانی کارگران را هرچه شکوهمندتر برگزار کنیم
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 1531فروردین  21، 32کار شماره فهرست مطالب 

 

  لیاف هب کنیل

 صفحه عنوان

 1 صدر در فکر اتحاد با امپریالیسم اروپا و ژاپن بنی

با امپریالیسم آمریکا پیمان  مردم در جشن سراسری خود بمناسبت قطع روابط دیپلماتیک

 تا قطع کامل سلطه امپریالیسم به مبارزات ضدامپریالیستی خود ادامه خواهیم داد: بستند

1 

از حماسه رفیق جزنی و ... به مناسبت سالگرد فاجعه ترور رفیق بیژن جزنی و همرزمان

 ...همرزمان تا حماسۀ شهادت رفیق توماج و

1 

 3 بشادی قطع رابطه آمریکا با ایران 1359فروردین  22قطعنامه راهپیمائی جمعه 

 4 ترور مبارز شهید رفیق شاپور تقربی

 5 پاسداران غیربومی دورود را هم به خون کشیدند

اش را گرامی  به مناسبت چهلمین روز شهادت فدائی خلق رفیق سعید عقیقی خاطره

 داریم می

5 

 5 توطئه علیه خلق کرد

 5 اند اران تا دندان مسلح شدهداران و زمیند سرمایه

 6 !صدر، موافق قطع ارتباط با آمریکا یا مخالف آن؟ کدامیک بنی

گویند صبر انقالبی  اند می گوئیم حق ما را پایمال کرده وقتی می: روستائیان قریه نوجین

 داشته باشید

11 

 11 های خود دفاع خواهند کرد دهقانان ترکمن صحرا تا پای جان از زمین

 11 کنیم برای خانه دفاع می ما

پنج سال : نول، کامبوجیا نشانده لون آوریل سالروز پیروزی خلق کامبوجیا بر رژیم دست 17

 1975پس از انقالب 

12 

 13 توضیح درباره کمکهای مالی

 14 پیرانشهر( خانه کارگر)راهپیمائی کارگران 

 14 ت امیرکبیر به پیروزی انجامیدهمبستگی و مقاومت پیگیرانه کارگران و کارکنان انتشارا

 14 شورای کارگران معدن سنگ مریوان، پس از مصادره معدن، اداره آنرا بدست گرفت

 14 ؟!دار ماشین مقصر است یا سرمایه

 15 مراسم بزرگداشت شهادت رفیق حمید رضوان

 15 شدگان عراق شتافتند فدائیان خلق به یاری اخراج

 15 ان موقتقانون کار و مساله کارگر

اجتماع پرشکوه مردم شهرها و روستاهای ترکمن صحرا به مناسبت گرامیداشت چهلمین 

 روز شهادت فدائیان شهید توماج، مختوم، واحدی و جرجانی

16 

 16 در مبارزه مردم خاورمیانه علیه امپریالیسم آمریکا، شورای انقالب در کنار کیست؟

 16 داران باندهای سیاه مزدور سرمایه
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 1531اردیبهشت  5، 33کار شماره فهرست مطالب 

 

  لیاف هب کنیل

 صفحه عنوان

یورش مسلحانه پاسداران و اوباشان به دانشگاه تهران صدها زخمی و چندین کشته برجای 

 گذاشت

 تر ساخت خون سرخ شهدای دانشگاه سنگر مقاومت و آزادی خلق را مستحکم

1 

 1 ورانه خلق یورش سرکوبگرانه ارتش و مقاومت دال: کردستان

 1 شکست سرکوب دانشجویان پیروزی جنبش انقالبی خلق

بمناسبت یکصد و دهمین سالروز تولد لنین آموزگار بزرگ کارگران و زحمتکشان سراسر 

 !های لنین وفادار مانیم جهان، در کردار به آموزش

1 

 1 های دولت مسئله نان و سیاست

 3 ها و شهدای جنگ سقز اسامی زخمی

 4 گیرند دهان ارتش تجارب ارتش آمریکا در ویتنام را در کردستان بکار میفرمان

با امپریالیسم جنایتکار آمریکا و رژیم فاشیستی عراق : پرسنل انقالبی نیروهای مسلح

ولی فرصت سودجوئی به تیمساران شاهنشاهی و سرکوبگران ! پیکاری پرتوان خواهیم کرد

 !ارتش نخواهیم داد

4 

آریامهری از کارگران و « های نامه توبه»داران و گرفتن  رت کشور از سرمایهپشتیبانی وزا

 کارکنان مبارز

7 

توان با گرانی و بیکاری و فقر مبارزه  چگونه می! خواهند بدانند امپریالیسم کیست مردم می

 !زند صدا و سیمای جمهوری اسالمی بحث بر سر مسائل ایدئولوژیک را دامن می! کرد

7 

 8 صدر کارگر جوشکار به بنینامه یک 

 8 های کردستان صدر و جاش بنی" برادران مسلمان"رابطه 

 9 های دولت مسئله نان و سیاست

 11 راهپیمائی کارگران دخانیات ساری برای اعتراض به دستگیری نمایندگانشان

 11 شوند کارگران شرکت پاطاق هاریسون متشکل می

 11 های بیکار در ماهشهر سرکوب و کشتار کارگران و دیپلمه

ها دشمن  در ده ما کارگرها و کشاورزها دوستدار فدائیان هستند و ارباب: کارگران قالیباف

 فدائیان

11 

 11 توطئه مشترک کارفرما و استاندار علیه شورای کارخانه قند ارومیه

 13 قالیبافان گویون بوالق در بزرگداشت لنین

 15 در گیالن رزمنده خلق 9داشت شهادت  گرامی

 15 !گردانند ها را به کار باز می ساواکی

 حماسه شهادت رفقا بیژن و همرزمان گرامی باد

صدر نگفت عاملین شهادت فرزندان دالور خلق ترکمن چه کسانی  باالخره بنی: مادر توماج

 هستند؟

16 

 16 شورای انقالب و رهبری باندهای سیاه

های انقالبی رادیو بغداد علیه مردم ایران تبلیغ  ازمانهای جعلی به نام س با پخش اعالمیه

 کند می

16 
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 1531اردیبهشت  1، ویژه کردستان 33کار شماره فهرست مطالب 

 

  لیاف هب کنیل

 صفحه عنوان

 1 آفرینند ها و کشتار بیرحمانه ارتش، حماسه می مردم سنندج زیر بمباران فانتوم

دتر از جنگ تحمیلی اول شکست خواهد تهاجم ارتش و سپاه پاسداران علیه خلق کرد، زو

 خورد

3 

 3 ارتش تاکنون تلفات سنگینی متحمل شده است

 4 1359اردیبهشت ماه  9آخرین اخبار کردستان 
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 1531اردیبهشت  16، 30کار شماره فهرست مطالب 

 

  لیاف هب کنیل

 صفحه عنوان

 1 نقش تیمسارهای ارتش در عملیات نظامی امریکا: باید برای مردم افشاء شود

 1 های تهاجم به دانشگاهها و جمعبندی تجربیات اخیر دانشجوئی زمینه

 1 مبارزه و مقاومت درس بزرگ تاریخ جنبش دانشجوئی ایران

روز معلم، شهادت دکتر ابوالحسن خانعلی را گرامی بداریم، معلمین در پیوند با میلیونها 

پیوندهای استواری با مردم برقرار  برند و آموز آگاهی را به میان خانواده زحمتکشان می دانش

 کنند می

1 

 میدان آزادی –اول ماه مه 

 با شرکت در مراسم میدان آزادی، جشن روز جهانی کارگر را هرچه باشکوهتر برگزار کنیم

1 

جانبه امپریالیسم امریکاست که توسط  انفجار بمب در اماکن عمومی جزئی از نقشه همه

 شود ه میعوامل داخلی آن به اجرا گذاشت

4 

 4 شود ها و همکاری با جنایتکاران رژیم شاه بتدریج آشکار می آثار و نتایج عفو و آزادی ساواکی

 4 بیالن اقدامات امپریالیسم امریکا در ایران در دو هفته اخیر

 حزب جمهوری اسالمی طراح اصلی نقشه کشتار دانشجویان انقالبی است

 یع استشورای انقالب مسئول مستقیم این فجا

4 

خواهد از مبارزان کارگران جلوگیری  کارفرمای شرکت یارلون با اجیر کردن باندهای سیاه می

 !کند

5 

 5 را خنثی کردند( تعطیل کارخانه)دار  کارگران صنایع چوب، توطئه سرمایه

 5 کارگران مبارز صنایع آکام توطئه وزارت صنایع را برای سرکوب شورا نقش بر آب کردند

 6 گرامی باد" مالآواره"، "معینی"، "زاده شریف"فرزندان انقالبی خلق کرد  خاطره

 6 ای از کارگران و کارمندان باشگاه عبده نامه

توانند شوراهای واقعی دهقانان ترکمن صحرا را  ای نمی دولت و زمینداران بزرگ با هیچ بهانه

 !منحل کنند

6 

 7 رف بس است، عمل کنیدح: دادند دهقانان آمل خطاب به دولت شعار می

 8 بحران در صنعت نفت

متحد " مرگ بر امپریالیسم جهانی به سرکردگی امپریالیسم امریکا"پیرامون شعار اساسی 

 شویم

9 

خورده امریکا برای نجات گروگانها ماهیت امریکائی نقشه اشغال  عملیات شکست

 !دانشگاهها و کشتار دانشجویان را برمال کرد

13 

و آزادی کامل ویتنام شکست ( مین شهر هوشی)نجمین سالگرد فتح سایگون بمناسبت پ

 (قسمت اول)شود  تر می جهانی امپریالیزم آمریکا هر روز نزدیک

14 

 16 (قسمت اول)مبارزه و مقاومت درس بزرگ تاریخ جنبش دانشجوئی ایران 

 19 پیام به هواداران
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 19 جنبش انقالبی خلق حمایت کنیم آوری کمکهای مالی سازمان را در پیشبرد با جمع

 21 رزمندگان هستی و دانش

 21 الحال را پخش میکند تلویزیون باز هم تنها جعلیات و فحاشی عناصر معلوم

 21 ترور زندانیان سیاسی در زندان بیانگر ورشکستگی جنایتکاران است

 21 کند های فئودالها را لغو می وزیر کشاورزی حکم توقیف زمین
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 1531اردیبهشت  11، ویژه اول ماه مه، 30کار شماره فهرست مطالب 

 

  لیاف هب کنیل

 صفحه عنوان

 1 جنبش کارگری ایران و اول ماه مه

امسال عطر خون سرخ دانشجویان جشن کارگران را شکوهی خاص  1359اول ماه مه 

 بخشیده است

1 

 3 خون کشیده شد؟چگونه مبارزات کارگران مبارز جهان چیت، ب( 1351)در آستانه اول ماه مه 

 4 های شاه خاطراتی از بزرگداشت اول ماه مه در زندان

 4 برگزاری شکوهمند روز اول ماه مه در سال گذشته

 4 !استثمار بس: شعر

 4 گرامی باد 1331خاطرۀ اعتصاب خونین نفتگران در هفتم اردیبهشت 
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 1531اردیبهشت  12، ویژه کردستان، 30کار شماره فهرست مطالب 

 

  لیاف هب کنیل

 صفحه عنوان

پایداری دالورانه خلق کرد و پیشمرگان خلق تهاجم همه جانبه ارتش و سپاه پاسداران را با 

 شکست مواجه ساخته است

1 

 1 اطالعیه درباره برقراری آتش بس

 2 اطالعیه ارتش و سپاه پاسداران 1اطالعیه شماره 

 2 اطالعیه حزب دمکرات کردستان

 2 ارتش و سپاه پاسداراناطالعیه  2اطالعیه شماره 

 2 بیالن اقدامات امپریالیسم امریکادر ایران در دو هفته اخیر

 4 کند جنایاتی که امپریالیسم امریکا در ویتنام کرد ارتش در کردستان می
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 1531اردیبهشت  11، 31کار شماره فهرست مطالب 

 

  لیاف هب کنیل

 صفحه عنوان

در سراسر ایران سرود میلیونها کارگر ( روز جهانی کارگر)در برگزاری جشن اول ماه مه 

 داری و سلطه امپریالیسم امریکا بود ناقوس مرگ سرمایه

1 

های امپریالیسم امریکا و دوستان و جاسوسان آن دامه وسیعتری  دسیسه: سرمقاله

 گیرد می

1 

 صورت گرفت" انقالب فرهنگی"فجایعی که بعنوان 

 ...!ها و ندانیان، شکنجهاعدام دو تن از انقالبیون اهواز، کشتار ز

1 

 1 شناسایی و درهم شکستن باندهای سیاه وظیفه انقالبی است

 1 صلح در کردستان بنفع زحمتکشان

 2 داران اجحاف و سرکوب کسبه جزء و دکه": کار"ای از کسبه جزء به نشریه  نامه عده

 3 !نه حمایت کنیمدر دور دوم انتخابات از کاندیداهای سازمان مجاهدین خلق ایران فعاال

 4 (قسمت دوم)مبارزه و مقاومت درس بزرگ تاریخ جنبش دانشجوئی ایران 

 5 توطئه کارفرما برای اخراج کارگران

 5 ساعت کار در هفته 41مبارزه کارگران کفش ملی برای حفظ حق 

 5 اقدام انقالبی شورای کارخانه قند ارومیه

 5 توضیح و تصحیح

 7 نقالب اسالمی اهواز دو مبارز اعدام شدندبر اساس حکم دادگاه ا

و آزادی کامل ویتنام شکست ( مین شهر هوشی)بمناسبت پنجمین سالگرد فتح سایگون 

 (قسمت دوم)شود  تر می جهانی امپریالیزم آمریکا هر روز نزدیک

8 

 9 پیام به هواداران

 9 حمایت کنیم اوری کمکهای مالی سازمان را در پیشبرد جنبش انقالبی خلق با جمع

: کارگران سراسر جهان یک دشمن مشترک دارند: بمناسبت سالگرد تولد کارل مارکس

 داری سرمایه

11 

 11 شورای انقالب برای مشکل بیکاری" انقالبی"قبرکنی راه حل 

چگونه بعضی از مقامات مسئول درآمد نفت را به حساب : افشای کارکنان بانک مرکزی

 کنند؟ می شخصی خود از کشور خارج

12 

 12 اعتراض کارکنان دولت به سیاست اختناق و سرکوب

به دعوت ستاد سراسری برگزارکننده مراسم روز جهانی کارگر هزاران کارگر به نشانه 

 همبستگی و اتحاد راهپیمائی کردند

13 

 13 های تبریز طنین افکند در راهپیمائی به مناسبت اول ماه مه سرود کارگران در خیابان

" کارگاه فیلم ایران"ترسید، از پیشنهاد  اگر تلویزیون از نشان دادن حقایق به مردم نمی

 کرد استقبال می

13 

 14 هدیه یک رفیق کارگر
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 15 بزرگداشت اول ماه مه در جهان

 15 های ارسالی به مراسم اول ماه مه پیام

 16 کارگر: شعر

 16 های دشمن برای لوث کردن مبارزات مردم دسیسه
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 1531اردیبهشت  22، 31کار شماره فهرست مطالب 

 

  لیاف هب کنیل

 صفحه عنوان

 1 ترکیب مجلس و آرمانهای آقای رئیس جمهور

 1 جان دادن بهتر که گریختن به نامردی: خسرو روزبه

 1 خواهند منطقه فارس را به خون بکشند فئودالها بکمک مسئولین دولتی می

 2 در منطقه اهر های زمینداران بزرگ مصادره انقالبی زمین

خواهند اما سرکوبگران خلق کرد هر روز صدها تن از مردم  مردم کردستان صلح و آزادی می

 کشند زحمتکش کرد را به خاک و خون می

3 

سازمان نظامی، دولت مصدق و حزب : نامه یکی از افسران سابق حزب توده به نشریه کار

 توده

5 

 7 (قسمت آخر)دانشجوئی ایران مبارزه و مقاومت درس بزرگ تاریخ جنبش 

در : و آزادی کامل ویتنام، ویتنام( مین شهر هوشی)بمناسبت پنجمین سالگرد فتح سایگون 

 (قسمت آخر)راه صلح، دمکراسی و سوسیالیسم 

8 

 11 راهپیمائی اول ماه مه در بجنورد

 11 های کارفرما را نقش بر آب کردند کارگران پیمانی آبیک توطئه

 11 یالیسم فرانسه در غارت منابع نفتینقش امپر

آباد از روستاهای صحنه کرمانشاه دو تن از کسانی که علیه فئودال منطقه  در قریه جیحون

 اند اند پی در پی به قتل رسیده مبارزه کرده

12 

 14 ترین شرایط اول ماه مه را جشن گرفتند مردم مهاباد در سخت

 14 م سقز اردوگاههای صحرائی ساختندجوانان پیشگام بوکان برای یاری مرد

 14 3ویژه کردستان شماره " کار"تصحیح در 

 15 خلق قهرمان کرد، خواستار قطع جنگ و صلح عادالنه در کردستان است

آوری اسکناسهای درشت را  ما در نخستین روزهای پس از قیام ضرورت تغییرات پولی و جمع

 !اعالم کرده بودیم

16 

الحمرا و ریودواره  کهای فدائی خلق ایران به جبهه خلق برای آزادی ساقیپیام سازمان چری

 پولیساریو به مناسبت سالگرد تشکیل جبهه پولیساریو

16 

 16 کنند چرا علیه نیروهای انقالبی بخصوص فدائیان خلق اخبار جعلی منتشر می
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 1531اردیبهشت  51، 31کار شماره فهرست مطالب 

 

  لیاف هب کنیل

 صفحه عنوان

 1 ابله با امپریالیسم امریکا اتحاد همه زحمتکشان یک ضرورت تاریخی استبرای مق

 1 سخنان رئیس جمهور و تالش ما برای استقرار صلح عادالنه در کردستان

باید بدانند ماشه را به خاطر چه و به : اعدام پرسنل انقالبی ارتش به جرم این اعتقاد که

 !چکانند سوی چه کسانی می

1 

 1 مین گرامی باد د تولد رفیق هوشینودمین سالگر

 1 !نقش اوپک در مبارزه علیه امپریالیسم

رئیس جمهور باز هم حاضر نشد عاملین فاجعه ترور رهبران خلق ترکمن را به مردم معرفی 

 کند

2 

 3 !کنند به جرم داشتن عقاید سیاسی معلمان را اخراج می

 3 دبیلار« پیرلوانگوت»تجاوز به حقوق دهقانان زحمتکش 

 4 اند دستگاههای تبلیغاتی امپریالیسم جهانی علیه مردم ما بسیج شده

 4 با موفقیت به کار خود پایان داد" اتحادیه سراسری روستائی ترکمن صحرا"یازدهمین اجالس 

 5 فرسای مردم مشکل گرانی و زندگی طاقت: گزارشی از اراک

است کارگران باید با افزایش تولید و  آنجا که شوراهای واقعی کارگری بر کارخانه حاکم

 افکنانه دشمنان خود شوند وری کار، مانع تبلیغات نفاق بهره

6 

برای " التان قه"مردم نگران مرکز بودند، خبر تأثرآنگیز : یادداشتی از سفر نوروز به کردستان

 افروزان به آسانی دست از سر خلق کرد برنخواهند داشت همه معلوم کرد که جنگ

8 

 شاخه آذربایجان –هائی از اعالمیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران  قسمت

بیانگر درماندگی و ضعف سرکوبگران در مقابل ( دانشجوی پیشگام)ترور رفیق کمال کیانفر 

 جنبش رو به رشد زحمتکشان است

8 

 9 زنند؟ چه کسانی به جای صلح، جنگ را دامان می

 11 "پیکار"ی گرایشات آنارشیستی و سندیکالیست

سال قبل صهیونیستهای اسرائیلی به کمک کشورهای امپریالیستی سرزمین فلسطین  42

 خلق قهرمان فلسطین است که پیروز خواهد شد: را اشغال کردند اما سرانجام

12 

 13 توطئه اخراج کارگران و ضرورت اتحاد کرارگان رسمی و پیمانی در مقابل آن

 14 عشق و فداکاری زحمتکشان نیرو بگیریماز : نامه یکی از هواداران

 15 هایشان بیرون کنند خواهند از خانه ساکنین قریه اسفندیاری را می: جنوب تهران

 16 گرامی باد خاطره رفقای شهید اردیبهشت ماه

 16 پیام سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به کمیته مرکزی حزب کمونیست ویتنام

واحد ضریب حقوقی از شورای  9آفرینند و بر مبنای  ستان فاجعه مینظامیان سرکوبگر در کرد

 !!گیرند جایزه می! انقالب

16 
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 1531خرداد  1، 06کار شماره فهرست مطالب 

 

  لیاف هب کنیل

 صفحه عنوان

 1 آرمان مردم و نخستین مجلس شورای ملی جمهوری اسالمی

 2 نامه سه تن از دختران یک روستای آذربایجان شرقی به سازمان

 2 کند آبیک علیه دهقانان اقدام می" زیاران"سگاه ژاندارمری پا

 3 های ضدکارگری تحکیم کنیم سنگر شوراها را در برابر تهاجم و توطئه

انداز پیروزی زحمتکشان جهان  گیرد و چشم افول امپریالیسم هر روز شتاب بیشتری می

 شود تر می نمایان

4 

 5 حل مشکل مسکنآباد برای  اقدام انقالبی زحمتکشان خرم

مرگ بر "تنها ما زحمتکشان با تمام وجود به شعار : نامه یک کارگر بیکار به نشریه کار

 بندیم پای" امپریالیسم

5 

طبق دستور حزب جمهوری اسالمی شاهرود، : نامه گروهی از کارگران ذوب آهن شاهرود

 خواهند کارگران آگاه را اخراج کنند می

5 

 6 زنند اویسی خرمنها را آتش می –تالشی سازیم، باند بختیار باندهای ضدانقالب را م

 6 !زنند ها را آتش می دشمنان مردم خرمن

یازدهمین گردهمائی شوراهای روستائی : پیام سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به

 ترکمن صحرا

7 

ورد پیام اتحادیه سراسری روستاهای ترکمن صحرا خطاب به همه زحمتکشان منطقه در م

 وظایف فصل برداشت محصول

7 

 8 نبرد تا پیروزی کامل: ضحرا

 9 کارگران با هوشیاری، تالش اداره کار را برای متالشی ساختن شورا خنثی ساختند

 11 افزایش سطح حداقل دستمزدها یا کاهش قدرت خرید واقعی کارگران

 11 اعتیاد زائیده نظام طبقاتی است

 12 یروزی بر امپریالیسم فرانسهالجزایر، هجده سال پس از پ

 افروزان از صلح عادالنه در کردستان دفاع کنیم با افشای جنگ

 شاخه کردستان –هائی از اعالمیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران  قسمت

14 

 14 کنیم بازداشت فرمانداران و شهرداران کردستان را محکوم می

یم منفور پهلوی در پی ایجاد توطئه، تخریب و کشتار فئودالها و وابستگان رژ: پاسداران گرگان

 اند برآمده

14 

 15 اخبار کردستان

 16 گرامی باد خاطره مجاهدین شهید

 16 پیام وحدت و همبستگی با سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به مناسبت اول ماه مه

 16 هستند( هما)ان مزدوران امپریالیسم امریکا عامل انفجار در دفتر هواپیمایی ملی ایر

 16 به مناسبت اول ماه مه( شیلی –میر )پیام جنبش چپ انقالبی 

 16 (اخبار کردستان)تصحیح یک خبر 

 16 جنگ روانی امپریالیستها را با شکست روبرو سازیم
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