فهرست مطالب به پیش در راه نوسازی و وحدت جنبش کمونیستی،
بولتن مباحثات و اتحاد طیف اقلیت فدایی
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1

فهرست مطالب به پیش در راه نوسازی و وحدت جنبش کمونیستی،
بولتن مباحثات و اتحاد طیف اقلیت فدایی
سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،1مهر 1374

لینک به فایل
عنوان

صفحه

هدف از انتشار بولتن

1

توضیح

1

به سوی آینده!

2

کدام نیروی اجتماعی را میخواهیم سازماندهی کنیم؟

6

پیرامون سبک کار و مسایل اساسنامهای

9

ما« ،اتحاد چپ کارگری ایران» ،محافل و گروههای باقیماندۀ "اقلیت" و منفردین 10
کمونیست
سازماندهی برای اشاعۀ ایدئولوژی سوسیالیستی

15

بررسی مسایل جنبش کمونیستی

22

برگزیدۀ مبانی سیاسی – برنامهای «شورای کار»

28

2

فهرست مطالب به پیش در راه نوسازی و وحدت جنبش کمونیستی،
بولتن مباحثات و اتحاد طیف اقلیت فدایی
سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،2بهمن 1374

لینک به فایل
عنوان

صفحه

گرامی باد سالگرد حماسۀ سیاهکل و قیام بهمن 1357

1

بررسی مسایل جنبش کمونیستی (قسمت دوم)

2

سناریوی سرخ را تدوین کنیم!

13

بیانیۀ آزادی و سیاست ائتالفی ما" ،پویندگان راه اتحاد برای آزادی"

14

پیرامون سبک کار و مسایل اساسنامهای (قسمت دوم)

17

دیروز و اما فردا؟

24

رفقا! برای تداوم انتشار بولتن و انجام تعهداتمان به کمکهای مالی شما نیازمندیم

31

نامههای رسیده

31

هدف از انتشار بولتن

32

توضیح

32
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فهرست مطالب به پیش در راه نوسازی و وحدت جنبش کمونیستی،
بولتن مباحثات و اتحاد طیف اقلیت فدایی
سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،3خرداد 1375

لینک به فایل
عنوان

صفحه

کانال ارتباطی جدید برای تماس با کمیتۀ هماهنگی!

1

بررسی مسایل جنبش کمونیستی (قسمت سوم)

2

اطالعیه کمیتۀ هماهنگی!

8

سازماندهی برای اشاعۀ ایدئولوژی سوسیالیستی

9

پیرامون سبک کار و مسایل اساسنامهای (قسمت سوم)

14

پیرامون سه شعار ،تأکید بر مارکسیسم ،انتقاد از گذشته و اتکاء به جنبش کارگری

16

پیرامون مضمون وظایف آتی

18

اطالعیه!

21

ضرورت وجودی مرکز آژانس خبری بینالمللی" ،آپوستروف"

22

دربارۀ قطعنامه پیشنهادی

23

قطعنامه پیرامون مبانی و پروسۀ همگرایی نیروهای جنبش

24

قطعنامه پیرامون سازماندهی مبارزات ایدئولوژیک

25

قطعنامه پیرامون مسألۀ تبلیغات و فعالیت مخفی در داخل

25

قطعنامه پیرامون همگرایی با سایر نیروهای جنبش کمونیستی

25

قطعنامه پیرامون اتحاد چپ

26

قطعنامه پیرامون تدارک برای انجام وظایف انترناسیونالیستی

26

طرح پیشنهادی برای نشست آتی

27

رفقا! برای تداوم انتشار بولتن و انجام تعهداتمان به کمکهای مالی شما نیازمندیم

29

اطالعیه!

29

خالصۀ نشست بخشی از نیروهایی که برای نوسازی و وحدت جنبش کمونیستی

30

میکوشند
گزارشی از آکسیون اعتراضی علیه فعالیتهای سفارت رژیم جمهوری اسالمی در 31
استکهلم
هدف از انتشار بولتن

32

توضیح

32
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فهرست مطالب به پیش در راه نوسازی و وحدت جنبش کمونیستی،
بولتن مباحثات و اتحاد طیف اقلیت فدایی
سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،4شهریور 1375

لینک به فایل
عنوان

صفحه

دومین نشست «جمعی از نیروهای طیف اقلیت» برگزار شد!

1

شبکۀ اینترنت فدایی محل ارتباط ،مبادله اخبار و اطالعات ،پیگیری مباحثات سیاسی1 ،
اجتماعی ،اقتصادی ،هنر و ادبیات بالنده و نیز محل تبادل نظر کلیۀ کمونیستها و
انقالبیونی است که در راه آزادی و سوسیالیسم پیکار میکنند.
گزارش نشست جمعی از نیروهای طیف اقلیت فدایی

2

خطاب به رفقای شرکت کننده در نشست فعالین طیف اقلیت فدایی

3

اصول و برنامۀ عمل پیشنهادی« ،تعدادی از کادرها و فعالین طیف اقلیت»

5

تصحیح و پوزش

8

رفقا! برای تداوم انتشار بولتن و انجام تعهداتمان به کمکهای مالی شما نیازمندیم

8

مسایل قابل تعمق

9

نامهها و تماسها

10

پیرامون سه شعار تأکید بر مارکسیسم ،انتقاد از گذشته و اتکاء به جنبش کارگری

11

(قسمت دوم)
مقاالتی که برای بولتن ارسال میشوند باید دارای امضا و تاریخ باشند.

13

سازش طبقاتی یا انقالب سوسیالیستی

14

کجا ایستادهایم؟

21

قطعنامه پیشنهادی دربارۀ اوضاع اقتصادی ایران و خواستههای ما

27

بررسی مسایل جنبش کمونیستی (قسمت چهارم)

28

با پوزش از رفیق عمواوغلی

35

«به پیش» در شبکۀ اینترنت

36
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فهرست مطالب به پیش در راه نوسازی و وحدت جنبش کمونیستی،
بولتن مباحثات و اتحاد طیف اقلیت فدایی
سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)،
شماره  ،5مرداد 1375

لینک به فایل
عنوان

صفحه

استراتژی و تاکتیک و استراتژی و تاکتیک کمونیستهای ایران

1

مسایل قابل تعمق ()2

1

ترکیب طبقۀ کارگر در مرحلۀ کنونی رشد سرمایهداری

1

سبک کار و مسایل اساسنامهای ،تبلیغ و ترویج

1

بررسی مسایل جنبش کمونیستی – قسمت پنجم

1

پایان دورۀ اول و شروع دورۀ دوم «بحران و حزب کمونیست ایران»
گرامی باد یاد شهدای راه آزادی و سوسیالیسم!

16

مقاالتی که برای بولتن ارسال میشوند باید دارای امضا و تاریخ باشند.

20

بزودی منتشر میشود :کیفرخواست کارگران علیه سران تروریست جمهوری اسالمی

20

منتشر شد :کار کمونیستی شماره  2و 3

20

6

