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فهرست مطالب کتاب دوشنبه،
شمارههای 30-31

لینک به فایل
صفحه

عنوان

زیر پوشش اسالم خلقهای ایران را سرکوب میکنند و فرزندان راستین خلق را به 1
جوخههای آتش میسپارند.
مبارزه برای کسب آزادی و حقوق دموکراتیک...

6

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

9

آزادی مطبوعات را سلب کردند تا چگونگی سرکوب خلق و اعدامهای جنایتآمیز پوشیده 11
بماند
موج وسیع اعدام انقالبیون ناشی از وحشت مرتجعین از آگاهی تودههاست

14

شالق و شکنجه مسئلۀ گرانی را حل نمیکند

17

هدف کودتا از نظر امپریالیستها و ارتجاع داخلی چه بود

19

چگونه باید از تاریخ درس گرفت؟

20

رهنمودی چند به هواداران

23

چه کسانی در کردستان ضد انقالبیاند؟

32

چرا با لشکر کشی نظامی به کردستان مخالفیم؟

38

ارتجاع و وابستگان امپریالیسم بار دیگر حادثهای هولناک آفریدند

41

تیرباران دکتر ابوالقاسم رشوند سرداری نشان دهنده ماهیت مرتجعین کوردل و جنگافروز 44
است
آنها که از بیداری خلق میترسند دبیران و آموزگاران شهر کرمانشاه را به جوخه اعدام 47
سپردهاند
اعدام و زندانی کردن نیروهای ترقیخواه نشانه ورشکستگی انحصارطلبان است

49

در حاشیه اعدام نیروهای انقالبی

50

تبدیل روز قدس به روز قتل و غارت و کتابسوزان

52

برخی از جوانب حوادث پاوه

53

اعتراضات و تظاهرات مردم علیه گرانی

55

موزامبیک ،کشوری رها شده از استعمار (قسمت سوم)

59

توضیح دربارۀ نشریه "کار"

65

بیدادگاههای شرع هرگز نمیتوانند مبارزات آزادیخواهانه مردم را متوقف کنند

66

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

68

درگذشت مجاهد بزرگ آیتهللا طالقانی

71

چه کسانی را مأمور سرکوب خلق کرد کردهاند؟

73

انقالب برای چه بود؟

77

 17شهریور روز قهرمانیهای خلق ،گرامی باد

80

بمناسبت سالگرد حماسه تلزعتر یاد شهدای تلزعتر گرامی باد

86

پیامهایی از تلزعتر

90

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

94

برادارن پاسدار هیچ میدانید چرا شما را به کردستان میفرستند؟

97

موقعیت طبقاتی بعد از شکست کمون پاریس تشکیل بینالملل (انترناسیونال) دوم 103
کارگری
2

تالشهای مذبوحانه برای ایجاد تشکیالت فرمایشی کارگری جز رسوائی بیشتر ثمری 107
ندارد
مختصری از شرایط عمومی کارگران معادن

107

کارگران معدن سنگرود در چه شرایطی کار میکنند.

108

مختصری از مبارزات کارگران معدن سنگرود

109

حرکتهای کارگران بعد از قیام بهمن ماه

110

در کردستان چه میگذرد نقل از خبرنامۀ کردستان

113

تا وقتی بهرهکشی هست مبارزه و اعتصاب هم هست

115

نامۀ یک کارگر
اخبار جهان
 -خبرهائی از اعتصاب و زد و خورد در کشور پرو

118

 -تظاهرات کارگران و دانشجویان بخاطر گرانی قیمتها در سودان

119

 -اعتصاب هفت هزار کارگر در بندر لیمون

120

 -یورش پلیس کره جنوبی به کارگران متحصن

120

 -بازداشت کارگران و روشنفکران در مصر

121

مبارزه کارگران شرکت رمینکو ادامه دارد

122

کارگران کارخانۀ رادیو شهاب خواهان افزایش دستمزدند

122

نماینده کمیته در کارخانه کاشیسازی "حافظ" مزدور کارفرماست

123

روستائیان چارایماق هشترود رئیس کمیته را که با فئودال منطقه همکاری میکرد 126
دستگیر کردند
شرکتهای امپریالیستی و سرمایهداران جهانخوار کارگران و زحمتکشان ایرانی را تهدید 127
به اخراج میکنند
تالش کارگران کشتیرانی برای تشکیل سندیکای واقعی – خرمشهر
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128

فهرست مطالب کتاب دوشنبه،
شمارههای 32-33

لینک به فایل
عنوان

صفحه

حقایقی دیگر از جنایات ارتجاع در سرکوب خلق کرد

1

در قارنا یا "دیریاسین" ایران چه گذشت؟

10

"کنفرانس وحدت" با موضعگیری سیاسی خود در کردستان با ارتجاعیترین جناح هیات

12

حاکمه همصدا شده است (قسمت اول)
محمد مکری با دروغپردازیهای خود حقایق را واژگونه جلوه میدهد

20

تنها مرتجعین با آزادیهای سیاسی مخالفند زیرا پایههای حکومتشان بر ناآگاهی تودهها 23
استوار است
مردم زحمتکش ما میپرسند چرا آموزش نباید رایگان باشد؟ چرا  171تومان شهریه 26
میگیرند؟
سرمقاله :بازگشائی دانشگاهها و مدارس و صفبندی جدید نیروها

28

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

32

تهدید و ارعاب کارکنان بیمارستان مهر

33

عزیزترین فرزندان خلق را به جوخههای اعدام میسپارند

34

پیروزی از آن کارگران ،دهقانان خواهد بود.

38

یاد رفیق فواد سلطانی فرزند دلیر خلق زحمتکش کرد گرامی باد

39

یاد حماسهآفرینان سپتامبر سیاه را گرامی بداریم

40

بخاطر شرکت در سرکوب خلق کرد گارد جاویدان مورد تقدیر و ستایش ارتجاع قرار گرفت

42

دو طرز تفکر

44

 طرز تفکر خرده بورژوائی طرز تفکر کارگری48

کارگران پیشرو :آقای بازرگان کارگران زورگو نیستند

این است منطق دولت :کارگران کشتارگاه چون حق خود را میخواهند ضد انقالبی 50
هستند
پیام به کارگران و کارکنان سازمان گوشت

54

گزارش اعتصاب کارگران و کارکنان کشتارگاه تهران

55

کارخانجات مهماتسازی با حداکثر ظرفیت کار میکنند

57

گزارشی از تحصن مردم عجبشیر به عنوان اعتراض به دادگاه انقالب اسالمی

58

کارکنان پیشگام مخابرات :تلفنها کنترل میشود

59

کارگران دباغی تبریز :ادارۀ کار حاضر نیست کارفرمایان را مجبور به پرداخت حق کارگران 60
بنماید
انتشار خبرنامه شاخه خوزستان سازمان چریکهای فدائی خلق

61

 -دستگیریهای متعدد عناصر آزادیخواه و مبارز در اهواز

61

 -دستگیری یک رفیق فدایی

62

 -دستگیری دو پرسنل انقالبی ارتش

62

 -دستگیری دو تن از کارکنان صنعت نفت.

63

 -دستگیری یک کارگر

63

اجتماع کارگران چینیسازی ایرپرسالن در استانداری گیالن
4

63

تحصن کارگران شرکت واحد

65

شرایط کار کارگران واحد

65

با فریبکاری و دروغ کارگران ناآگاه را به کردستان کشاندند

66

کارگران نفت بندرعباس :ما کارگران با یکپارچگی و اتحاد به مبارزه ادامه میدهیم

67

توطئۀ دولت برای اخراج کارمندان آگاه و مبارز

68

دستمزد – (در اقتصاد سرمایهداری)

71

با قرار گرفتن چمران در رأس نیروهای مسلح مرتجعترین جناح هیات حاکمه قدرت 77
سیاسی را قبضه کرد
چمران دست پرورده امپریالیستهای امریکائی و یکی از عوامل کشتار خلق کرد.

78

با تغییرات در وزارت کار میخواهند افزایش ناچیزی را که قرار بود در حداقل دستمزدها به 79
وجود بیاید مسکوت بگذارند.
تظاهرات وسیع خلق کرد علیه ارتش و نیروهای ارتجاعی

81

یک عمل ارتجاعی

84

بازگشائی دانشگاهها و مدارس و صفبندی جدید نیروها

84

شاه دیگری رفت اما این بار نیز...

90

کنفرانس وحدت با موضعگیری سیاسی خود در کردستان با ارتجاعیترین جناح هیئت 93
حاکمه همصدا شده است (قسمت دوم)
مسأله ملی در کردستان از مبارزه طبقاتی خلق کرد جدا نیست
بدنبال تصویب والیت فقیه خیمهشببازی در مجلس خبرگان وضع مضحکی به خود گرفته 105
است
یاد رفیق شهید ،فدائی خلق ،یعقوب تقدیری گرامی باد

109

گرامی باد یاد معلم شهید رفیق هرمز گرجی بیانی

110

بخشی از پیام دانشآموزان مبارز کرمانشاه به مناسبت اعدام رفیق گرجی بیانی:

112

درود بیکران خلق به رفیق هرمز گرجی بیانی
خطاهای ما و عوامفریبیهای ارتجاع

116

تلگراف سازمان چریکهای فدائی خلق به جنبش آزادیبخش خلق آنگوال « -مپال»

118

گرامی باد یاد رفیق آگوستینو – رهبر انقالبی خلق آنگوال
تظاهرات و راهپیمائی دیپلمههای بیکار در تهران

119

اعتصاب ده هزار نفری کارگران نفت در هند

120

تظاهرات علیه رئیس جمهور نظامی السالوادور

121

چرا دستگاههای تبلیغاتی دولت اینهمه برای شوراها تبلیغ میکنند؟

121

یکی از کارمندان اداره نظارت بر صادرات مواد نفتی خارک :آیا ایران به اسرائیل نفت 124
نمیفروشد؟
اخبار جهان
 -اعتصاب کارگران برای افزایش دستمزدها در هلند

126

 -موج اعتصابات در ایتالیا

126

علی محمد عرب "نماینده کارگران ایران در مجلس خبرگان" را بشناسیم

127

پاسخ یک کارگر به وزیر شهرسازی در مورد دستور تخلیه خانههای مصادره شده

131

علت انقالب چه بود؟

133

گزارش یکی از جلسات شورای کارخانه درمن دیزل تبریز
بزرگداشت دکتر رشوند سرداری

136

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

136

بخشی از پیام پرسنل انقالبی به مناسبت  17شهریور :آیا هفده شهریورها تکرار نخواهد 138
5

شد؟
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