فهرست مطالب هفتهنامۀ سوسیالیستی کارگر تریبون آزاد مردم زحمتکش،
شمارههای  1تا 9

1

فهرست مطالب هفتهنامۀ سوسیالیستی کارگر تریبون آزاد مردم زحمتکش ،
شماره  1 ،1فروردین 1358

لینک به فایل
عنوان

صفحه

سرمقاله :رفراندوم غیردموکراتیک یا انتخابات آزاد مجلس مؤسسان

1

حقایق مربوط به انقالب کردستان

1

در این شماره

2

چشمانداز مبارزات کارگران راه آهن  /وحید ناصر

3

کارگران جنرال موتورز :دیگر حاضر نیستیم بردۀ کارفرما باشیم

4

سربازان کمیتههای خود را بسازید!  /حسین تقوی

5

به حزب کارگران سوسیالیست بپیوندید

5

مصاحبه "کارگر" با شیخ عزالدین حسینی

6

اعتراض به توقیف "اولدوز"

7

علیه تحریفات احسان طبری دربارۀ لنین و تروتسکی  /علی گلستان

8

اوضاع جهانی :فشار امپریالیسم آمریکا ریشه جنگ بین چین و ویتنام است  /علی گلستان 11
مطبوعات امپریالیسم امریکا دربارۀ ایران چه میگویند  /حسین تقوی

12

اعراب ایران برای خواستهای خود بپا میخیزند

12

ترکمنها برای حقوق خود مبارزه میکنند

12

دستها از "حزب کارگران سوسیالیست" کوتاه ،برای آزادی همۀ احزاب سیاسی

14

هفتهنامۀ سوسیالیستی کارگر علیه مجازات ظالمانه و غیرانسانی  /حسن صبا

15

برای سندیکای سراسری کارگران ایران  /پروین نجفی

15

چه باید کرد ،ضمیمۀ کارگر  1فروردین  ،1358سردبیر :آذر طبری

16

دربارۀ دموکراسی کارگری  /ارنست مندل

16

2

فهرست مطالب هفتهنامۀ سوسیالیستی کارگر تریبون آزاد مردم زحمتکش،
شماره ویژه رفراندوم و کردستان،
 9فروردین 1358

لینک به فایل
صفحه

عنوان

رفراندوم غیردموکراتیک حمله به حقوق زحمتکشان و ستمدیدگان است ،تشکیل فوری 1
مجلس مؤسسان جمهوری کارگران و دهقانان تنها راه شکستن یوغ امپریالیسم است
رئوس برنامه پیشنهادی حزب کارگران سوسیالیست

1

موضع ستاد مرکزی شوراهای ترکمن صحرا دربارۀ رفراندوم

2

احزاب و گروههای مختلف درباره رفراندوم چه میگویند؟  /حسین تقوی

3

اعتراض گروهی از فرهنگیان و کارکنان صنعت نفت آبادان به کشتار مردم سنندج

3

به کشتار مردم سنندج خاتمه دهید

4

پزشکان سنندج کشتار مردم را محکوم میکنند

4

اعتراض کردهای مقیم مرکز به کشتار مردم سنندج

4

3

فهرست مطالب هفتهنامۀ سوسیالیستی کارگر تریبون آزاد مردم زحمتکش،
شماره  25 ،2فروردین 1358

لینک به فایل
عنوان

صفحه

سرمقاله :علیرغم رفراندوم انقالب پیش میتازد

1

معنای قرارداد "صلح" مصر و اسرائیل جنگ است

1

در این شماره

2

دهقانان ترکمن برای بازپس گرفتن زمینهای خود میجنگند  /حمزه کاووسی

3

رفراندوم و یک محاسبۀ ریاضی!

3

با مبارزات مردم ترکمن انقالب ایران گامی به جلو برمیدارد  /حسین تقوی

4

اعالمیه کانون فرهنگی – سیاسی خلق ترکمن

4

دست ارتش از ترکمن صحرا کوتاه!

4

کشتار سنندج نتوانست صدای خلق کرد را خاموش کند ،انقالب کردستان عمیقتر میشود 6
 /حسین تقوی
رفراندوم و کردستان  /ح .ت.

6

دستهای ارتش از کردستان کوتاه

7

در پادگانهای کردستان چه میگذرد  /حسین تقوی

7

تظاهرات همبستگی کردهای مقیم مرکز  /علی گلستان

7

مصاحبه با یکی از کارگران شرکت نفت" :ما آزادی را بدست آوردیم و به این زودی هم از 8
دست نخواهیم داد"
9

حمالت جدید به فروشندگان "کارگر"

اوضاع جهانی :قرارداد "صلح" مصر و اسرائیل مقدمه جنگ علیه فلسطینیها و همۀ اعراب 10
است
چرا بوتو را اعدام کردند  /علی گلستان

11

بازگشت لنین به روسیه نقطه عطفی در تاریخ بشر  /علی گلستان

12

انگلس :سالگرد مرگ کارل مارکس

13

معنای "ضدغربگرائی" آقای بازرگان چیست  /حسن صبا

14

حقایق جدیدی از ترکمن صحرا

14

برای اطالع آقای بنیصدر و خوانندگان  /بابک زهرائی

14

موجودیت قانونی حزب کارگران سوسیالیست باید به رسمیت شناخته شود

15

هفتهنامه سوسیالیستی کارگر برنامه مبارزه علیه بیکاری و اخراج کارگران  /وحید ناصر

16

به ضرب و شتم فروشندگان «کارگر» خاتمه دهید

16

4

فهرست مطالب هفتهنامۀ سوسیالیستی کارگر تریبون آزاد مردم زحمتکش،
شماره  2 ،3اردیبهشت 1358

لینک به فایل
صفحه

عنوان

سرمقاله :بسوی برگزاری روز اول ماه مه ،وعده و وعیدهای سرمایهداران و یا چشمانداز 1
سوسیالیسم؟
کمیتهها :بمانند ،بروند و یا چگونه تغییر کنند؟

1

در این شماره

2

مصاحبه با احترام برومند" :سکوت در مقابل سانسور ،خیانت به میلیونها نفری است که 3
در راه آزادی مبارزه کردند"
گزارش فرستاده "کارگر" از ترکمن صحرا :حقایق مبارزات ترکمنها  /مجتبی غروی

4

اعالمیه ستاد مرکزی شوراهای ترکمن صحرا

4

مصاحبه با شورای دهقانی روستای بیبی شیروانی در ترکمن صحرا" :همۀ مردم ایران و 5
دنیا ظلمهائی را که در حق ما میشود باید بدانند"
بیکاری بیماری دائمی جامعه سرمایهداری ،ریشههای بیکاری  /وحید ناصر

6

خوانندۀ عزیز  /بابک زهرائی

6

مبارزه صیادان بندر انزلی  /پروین نجفی

7

ایلنشینان بختیاری خواهان بهبود وضع زندگی خود هستند

7

به اخراج کارگران افغانی خاتمه دهید  /حسن صبا

7

درباره مناظرۀ بابک زهرائی و ابوالحسن بنیصدر

8

وقتیکه استالینیستها از مسکو به مکه روی میآورند ،حزب توده و جمهوری اسالمی 9 /
جمشید یاوری
اوضاع جهانی :واشنگتن به جنگ علیه یمن جنوبی دامن میزند  /علی گلستان

13

عظیمترین بسیج کارگری بعد از ماه مه  1968در فرانسه

13

مبارزه برای دموکراسی سوسیالیستی در بلوک شوروی  /آذر طبری

14

"رودلف بارو" و مبارزه برای دموکراسی کارگری در اروپای شرقی  /آذر طبری

14

مصطفی جمیلف و مبارزۀ ملیتهای ستمدیده در اتحاد شوروی  /مریم دانا

15

خواستهای کارگران فیبر رویال گیالن

15

بازگشت لنین به روسیه نقطۀ عطفی در تاریخ بشر ،قسمت دوم  /علی گلستان

16

آموزش سویالیستی :حمایت مادی و حمایت سیاسی  /حسن صبا

17

یادداشتهای یک انقالبی :نگاهی از درون کمیتههای امام

18

میراث انقالبی ما اول ماه مه ( 11اردیبهشت) روز جهانی کارگر

18

ادامۀ مناظرۀ تلویزیونی؟

19

دستگیریهای جدید فروشندگان "کارگر"

20

ضرورت دفاع از آزادی بیان ،عقیده و اجتماعات :در پشت پرده حمله به فدائیان  /حسین 20
تقوی

5

فهرست مطالب کارگر برنامۀ عمل برای کارگران و زحمتکشان ایران،
شماره ویژه اول ماه مه ( 11اردیبهشت) روز جهانی کارگر،
 11اردیبهشت 1358

لینک به فایل
عنوان

صفحه

پیشنهاد حزب کارگران سوسیالیست برای پایان دادن به بحران کنونی

1

چرخهای کشور بدست کارگران و زحمتکشان ،کشور باید بدست کارگران و زحمتکشان 2
بگردد
4

به حزب کارگران سوسیالیست بپیوندید

6

فهرست مطالب هفتهنامۀ سوسیالیستی کارگر تریبون آزاد مردم زحمتکش،
شماره  27 ،4اردیبهشت 1358

لینک به فایل
صفحه

عنوان

سرمقاله :رژیم سرمایهداران قادر به حل مسائل اساسی نیست ،کارگران و زحمتکشان 1
برنامۀ عمل خود را پیش گذاریم
ترور آیتهللا مطهری ،یک عمل ضدانقالبی

1

در این شماره

2

به حزب کارگران سوسیالیست بپیوندید!

3

تحلیل اخبار :چه کسانی از گروههای دست راستی افغانستان حمایت میکنند  /حسن 3
صبا
دربارۀ ادغام کمیتهها در کالنتریها  /آذر طبری

3

در حاشیه سفر هیئت اعزامی کوبا به ایران

3

مصاحبه با شیخ عزالدین حسینی دربارۀ فاجعۀ نقده

4

چرا مناظرۀ تلویزیونی باعث آشفتگی حزب توده شد  /هرمز رحیمیان

5

خلق عرب بپا میخیزد ،مبارزه برای ریشهکن کردن نیم قرن ستم و استثمار  /حسین 6
تقوی
"عربم ،عربم ،تمام دنیا شهادت میدهد که من عربم"

7

کارگران مبارز سخن میگویند

8

-

کارگران نساجی اصفهان

-

کارگران جنرال موتورز

-

دیپلمههای بیکار تبریز چه میگویند

-

کارگران قالیباف تبریز

9

حزب انقالبی و نقش آن در  ...سوسیالیسم  /جیمز ن .گابن  /ترجمه مجید نامور

10

دربارۀ نقش واقعی تروتسکی  /حمزه کاووسی

13

اوضاع جهانی :فاجعه نیروگاه اتمی در آمریکا  /ارژنگ آزاد

14

تروتسکسیتهای اسپانیا  26کرسی در انتخابات شهرداری بدست آوردند

14

مبارزه جوانان برای دموکراسی

15

قطعنامۀ تظاهرات اول ماه مه در تهران

15

تظاهرات ارامنه علیه قتل عام  / 1915آرمینه آواکیان

16

بمناسبت صدمین سال تولد اینشتن ،اینشتن سوسیالیست  /علی گلستان

16

خواننده عزیز  /بابک زهرائی

16

ماجراهای واقعی یک روزنامه فروش سیّار

17

سخنان نمایندۀ صیادان

19

سوسیالیستها در اجتماعات چندهزار نفری سخن میگویند

20

7

فهرست مطالب هفتهنامه سوسیالیستی کارگر تریبون آزاد مردم زحمتکش،
شماره ویژۀ دفاع از آزادی مطبوعات،
 30اردیبهشت 1358

لینک به فایل
عنوان

صفحه

تصرف کیهان ،چنگال اختناق بر گلوی آزادی است

1

دستها از آیندگان ،کیهان ،پیغام امروز ،آهنگر و تهران مصور کوتاه! برقراری فوری مجلس 1
مؤسسان ،انتخابات آزاد
مقاومت در برابر حمله به آزادی مطبوعات گسترش مییابد

1

آزادی مطبوعات و چشمانداز دموکراسی و سوسیالیسم  /حسن صبا

2

حزب توده به آزادی مطبوعات خنجر میزند  /حسین تقوی

4

8

فهرست مطالب هفتهنامۀ سوسیالیستی کارگر تریبون آزاد مردم زحمتکش،
شماره  13 ،5خرداد 1358

لینک به فایل
صفحه

عنوان

سرمقاله :در مقابل وعدهها تهدیدات و خشونت سرمایهداران ،کارگران باید رهبری همه 1
مبارزات سیاسی و اجتماعی را در دست گیرند
در این شماره

2

به حزب کارگران سوسیالیست بپیوندید!

2

تظاهرات صدها هزار نفری ،پاسخ مردم به تهدیدات سنای آمریکا  /مریم دانا

3

حمالت سنای آمریکا را بدون پاسخ نباید گذاشت  /هیئت اجرائیه حزب کارگران 3
سوسیالیست
دستها از خلق عرب کوتاه!

4

به تهدیدات علیه مراکز سیاسی و فرهنگی خلق عرب خاتمه دهید

4

حملۀ دولت به حقوق دموکراتیک سربازان  /حسین تقوی

5

بیانیه حزب کارگران سوسیالیست :در دفاع از کانون فرهنگی خلق عرب

5

به دفاع از کارگران بندر خرمشهر (محمره) برخیزیم  /حسین تقوی

5

کارگران مبارز سخن میگویند:

6

-

شورای کارگران کارخانه کانادادرای

-

کارکنان زن در صنعت نفت راه به پیش را نشان میدهند

-

اتحادیۀ دیپلمههای بیکار تبریز

تعطیل آموزشگاههای مختلط ،حملهای جدی علیه حقوق زنان  /پروین نجفی

7

 41نفر فدائی را آزاد کنید!

7

کارکنان رادیو و تلویزیون :پروندههای ساواک را باز کنید  /علی گلستان

8

مشکل ترافیک چگونه حل خواهد شد  /ارژنگ آزاد

8

بیانیۀ بینالملل چهارم :انقالب سوم ایران آغاز شده است

9

اوضاع جهانی :قرارداد سالت –  ،2پوششی برای جنگافروزی آمریکا  /ارژنگ آزاد

17

تظاهرات  125هزار نفری در واشنگتن علیه نیروگاههای اتمی  /حسین تقوی

17

معنای پیروزی مارگارت تاچر در انتخابات انگستان  /علی گلستان

18

مبارزات کارگران معدن مکزیک  /ارژنگ آزاد

18

آموزش سوسیالیستی :چرا کارگران صنعتی؟

19

مبارزات ارامنه و حزب داشناکسوتیون

21

بحث و مناظره در دبیرستانها باید آزاد باشد

21

کاپیتوالسیون و روحانیت  /حسن صبا

22

در توزیع "کارگر" با ما همکاری کنید

23

هفتهنامه سوسیالیستی کارگر :اجتماع صدهزار نفری در دفاع از آزادی مطبوعات  /حسین 24
تقوی
فروش  10هزار "کارگر ویژه در تظاهرات دانشگاه صنعتی

9

24

فهرست مطالب هفتهنامۀ سوسیالیستی کارگر تریبون آزاد مردم زحمتکش،
شماره  23 ،6خرداد 1358

لینک به فایل
صفحه
عنوان
سرمقاله :سانسور اخبار در مورد کشتار خلق مبارز عرب باید خاتمه یابد! حکومت نظامی 1
محمره (خرمشهر) لفو باید گردد! حق تعیین سرنوشت خلق عرب باید برسمیت شناخته
شود!
ً
1
مجلس مؤسسان باید فورا تشکیل گردد
2
در این شماره
2
تصحیح چند اشتباه
2
به حزب کارگران سوسیالیست بپیوندید!
دستگیری اعضای حزب کارگران سوسیالیست در اهواز 9 ،مبارز سوسیالیست را آزاد کنید! 3
3
حماد شیبانی را آزاد کنید
3
کنفرانس مطبوعاتی در دفاع از  9نفر
3
دستگیری کارکنان صنعت نفت در اهواز
4
بیانیه حزب کارگران سوسیالیست در اهواز :به کشتار خلق عرب خاتمه دهید
4
اعالمیه همبستگی با خلق عرب :مردم غیور بختیاری بپا خیزید ،دارند برادر ترا میکشند!
4
"بقحا مدنی" عضو شورای مرکزی جبهۀ ملی ایران
5
قطعنامۀ  12مادهای خلق عرب
5
امپریالیستها در مورد سرکوبی خلق عرب چه میگویند  /حسین تقوی
5
آل شبیر خاقانی :مدنی مسئول کشتار محمره است
6
مجمع حزب کارگران سوسیالیست در تهران  /مهدی جوادی
7
تشکیل شاخههای صنعتی حزب کارگران سوسیالیست
8
پیام همبستگی با هکتور ماراکوئین
9
افسانۀ ضعیف بودن جنس زن  /پروین نجفی
10
مناظره دوم بابک زهرائی با ابوالحسن بنیصدر  /مهدی جوادی
12
مبارزه برای  40ساعت کار در هفته
13
اوضاع جهانی :کنفرانس احزاب اروپائی بینالملل چهارم  /حمزه کاووسی
13
سوسیالیستهای اسرائیل" :زنده باد انقالب ایران"
ریشههای مبارزه خلق عرب :سرمایهداری قادر نیست به خلقهای تحت ستم آزادی بدهد 14
 /حسین تقوی
16
دعواهای جناحهای هیئت حاکمه بر سر چیست؟
17
آموزش سوسیالیستی :استالینیسم چیست؟  /فرشته نجفی
17
در دفاع از  9نفر چه میتوانید بکنید
18
تیراندازی به طرفداران "کارگر" در ارومیه
18
در توزیع "کارگر" با ما همکاری کنید
19
گفتگو با جوانان تبریز
هفتهنامه سوسیالیستی کارگر :دهقانان ترکمن صحرا :محصول زمینهای ترکمن صحرا 20
متعلق به دهقانان است  /مجتبی غروی و حمزه کاووسی
20
پیام دهقانان گیالن به شورای دهقانی ترکمن صحرا
20
چرا جلسۀ سخنرانی بابک زهرائی در تبریز برگزار نشد  /مجید نامور

10

فهرست مطالب هفتهنامۀ سوسیالیستی کارگر تریبون آزاد مردم زحمتکش،
شماره  2 ،7تیر 1358

لینک به فایل
عنوان

صفحه

راه تدوین قانون اساسی جدید انتخابات آزاد مجلس مؤسسان است

1

قانون اساسی جمهوری اسالمی – نه ،تشکیل فوری مجلس مؤسسان – آری

2

در این شماره

2

حمایت وسیع برای آزادی  9نفر:

3

-

صف تظاهرات در تهران

-

اعتراض به دستگیری  9نفر

-

فعالیتهای دفاعی بینالمللی

حماد شیبانی و محمدرضا سعادتی را آزاد کنید

4

زندانیان خلق عرب را آزاد کنید

4

مقبل ،حیاتی و خاتمی را آزاد کنید

5

جعل و تحریف حقایق بمنظور پاپوشدوزی

5

حزب ما حزب شماست

5

کشتار محمره (خرمشهر) نتوانست خلق عرب را بزانو درآورد  /حسین تقوی

6

فرمایشات ملوکانۀ تیمسار مدنی  /حسین تقوی

6

اعتراض کارکنان صنعت نفت به دستگیری سه تن از همکارانشان

6

الیحۀ دفن آزادی مطبوعات  /حسین تقوی

7

پیروزی کارگران آرمه – آسا  /مریم دانا

7

اعتصاب کارگران کارخانه قرقره زیبا  /خسرو محمدی

7

دولت برای نجات سرمایهداری ،بانکها را "ملی" میکند  /مهدی جوادی

8

کارکنان بانک مرکزی راه ملی کردن واقعی بانکها را نشان دادهاند  /مهدی جوادی

8

چرا کارگران باید برای مجلس مؤسسان مبارزه کنند  /فرامرز کشاورز

9

ایاالت متحده به دفاع از شکنجهگران ایران برمیخیزد

9

حمله حکومت سرمایهداران به حقوق زنان ادامه دارد  /فرشته نجفی

10

"ما زنان قاضی هیچگونه تبعیض و ستمی را نخواهیم پذیرفت"

10

صدمین سالگرد تولد لئون تروتسکی ،دفاعیات تروتسکی در دادگاه

11

اوضاع جهانی :سیوپنجمین سالگرد تبعید تاتارهای کریمهای  /علی گلستان

15

مصطفی جمیلف ،پیشتاز مبارزه علیه ستم ملی در اتحاد شوروی  /فرهاد نوری

15

کرملین مخالفین مارکسیست خود را سرکوب میکند  /فرهاد نوری

15

اعتصابات کارگری در مغرب و جنگ صحرا پایههای رژیم ملک حسن را تکان میدهند 16 /
فرهاد نوری
شکنجه زندانیان سیاسی در چین  /فرهاد نوری

16

دربارۀ یک قهرمان کالهبردار سوسیالیسم و دموکراسی  /بابک زهرائی

17

نامههای رسیده

22

ایجاد همبستگی با خلق عرب وظیفۀ همه سازمانهای مترقی است

23

11

هفتهنامۀ سوسیالیستی کارگر :کنفرانس سنندج از طرف مبارزین کرد تحریم شد  /مریم 24
دانا
سربازان برای کسب حقوق خود مبارزه میکنند  /حسین تقوی

12

24

فهرست مطالب هفتهنامۀ سوسیالیستی کارگر تریبون آزاد مردم زحمتکش،
شماره  ،8ویژۀ قانون اساسی و زندانیان سیاسی 28 ،تیر 1358

لینک به فایل
عنوان

صفحه

سخنی با خواننده

2

زنده باد مجلس مؤسسان

2

در این شماره

2

زندانیان سیاسی انقالبی را آزاد کنید

3

دهها هزار نفر برای آزادی سعادتی راهپیمائی کردند

3

سوسیالیستهای زندانی را آزاد کنید

4

خواستهای سوسیالیستهای زندانی

4

آزادی یکی از سوسیالیستها

5

در دفاع از  15نفر چه میتوان کرد

5

زندانیان سوسیالیست دست به اعتصاب غذا زدند

6

حمایت بینالمللی برای آزادی سوسیالیستهای زندانی  /مریم دانا

6

مادر رضائیها :سعادتی را آزاد کنید

7

مبارزین صنعت نفت :معیل ،حیاتی و خاتمی را آزاد کنید

7

آنچه در مورد قانون اساسی باید بدانید

8

قانون اساسی پیشنهادی :ادامه حکومت سرمایهداری یا استقرار جمهوری کارگران و 8
کشاورزان  /مریم دانا
قانون اساسی جمهوری اسالمی بر آزادیهای سیاسی و مدنی خط بطالن میکشد 11 /
مهدی جوادی
قانون اساسی پیشنهادی راه ادامه مبارزه علیه امپریالیسم را مسدود میکند  /مهدی 13
جوادی
قانون اساسی جدید :حقوق دموکراتیک برای سربازان یا خودکامگی تیمسارها  /فرهاد 15
نوری
قانون اساسی جمهوری اسالمی و صنایع ،بانکها ،شرکتهای بیمه  /فرامرز کشاورز

16

در قانون اساسی جمهوری اسالمی دهقانان از قلم افتادهاند  /فرشته محبی

18

قانون اساسی جمهوری اسالمی حق تعیین سرنوشت خلقهای تحت ستم را نقض 20
میکند  /حسین تقوی
قانون اساسی جدید جواز دفن آزادی زنان است  /پروین نجفی

13
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فهرست مطالب هفتهنامۀ سوسیالیستی کارگر تریبون آزاد مردم زحمتکش،
شماره  10 ،9مرداد 1358

لینک به فایل
عنوان

صفحه

به اعدام مبارزین عرب خاتمه دهید

2

دست ارتش از کردستان کوتاه

2

در این شماره

2

حزب ما حزب شماست

2

انقالبیون سوسیالیست از زندان اهواز نامزدی خود را برای انتخابات مجلس خبرگان اعالم 3
میدارند .مبارزه انتخاباتی سوسیالیستی و کارگری در :تهران ،آذربایجان ،گیالن ،اصفهان،
چهارمحال بختیاری و خوزستان
کاندیداهای حزب کارگران سوسیالیست برای مجلس خبرگان

4

ممانعت از فعالیتهای انتخاباتی حزب کارگران سوسیالیست در اصفهان

4

فعالیت دفاع از زندانیان سوسیالیست ادامه مییابد ،لزوم تشکیل کمیسیون بینالمللی 5
تحقیق برای رسیدگی به شکنجه زندانیان سوسیالیست  /مریم دانا
به شکنحه زندانیان سوسیالیست خاتمه دهید

5

اعتراضات بینالمللی به دستگیری سوسیالیستهای ایران ادامه دارد

6

کارگران مبارز سخن میگویند  /مهدی جوادی

7

 کارکنان بانکها :هیچ غرامتی به سهامداران داخلی و خارجی نباید پرداخت شود سندیکاها و شوراهای کارکنان کارگران کارخانه ری .او .واک با تشکیل شورای جدید مبارزات خود را به پیش 8میبرند
 بازگشت کارگران اخراجی اخراج مدیران و برکناری سرپرستان کارگران کارخانه جی.بی.ان .گیالن به همبستگی همه زحمتکشان نیاز دارند -در کارخانه "تولید و پخش پوشاک" تهران چه میگذرد

9

 کارگران کارخانه پوشش در گیالن برای  40ساعت کار در هفته مبارزه میکنندکتابفروشی نشر فانوس مرکز پخش ادبیات سوسیالیستی

9

کردستان :چشمانداز مبارزه برای آزادی ملی ،مصاحبه با یک سوسیالیست انقالبی کرد

10

اوضاع جهانی :بیانیه حزب کارگران سوسیالیست درباره پیروزی انقالب در نیکاراگوئه

14

تهاجم امپریالیستها علیه انقالب افغانستان

14

رژیم چکسلواکی حمله به حقوق دموکراتیک را تشدید میکند  /مریم دانا

15

سرمایهداری قربانیان نظام خود را جلوی جوخه آتش میفرستد  /حسن صبا

16

علیه مجازات ظالمانه و غیرانسانی

16

مبارزه برای پخش نشریه "کارگر" در تبریز

17

طرح تقسیمبندی دریا :حمله جدیدی به حقوق زحمتکشان و زنان

17

لنین بعنوان سازماندهنده مبارزات انتخاباتی  /فرهاد نوری

18

نامههای رسیده

21

سازمان سیاسی خلق عرب به اعدام مبارزین اعتراض کرد

21

اعتراضات جدید به دستگیری  15مبارز سوسیالیست

22

اعتراض وسیع مردم کردستان به مداخلۀ ارتش و پاسداران مریوان

23

14

هفتهنامه سوسیالیستی کارگر :شکنجه سیامک ابدالی و تحریب ستاد حزب کارگران 24
سوسیالیست در اصفهان
24

نامه سرگشاده به آیتهللا طاهری

15

