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 ، بولتن مباحثاتمطالب فهرست 

 ، )اقلیت(سازمان چریکهای فدائی خلق ایران 

   8تا   1های شماره 
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 ،بولتن مباحثاتفهرست مطالب 

 ،)اقلیت(سازمان چریکهای فدائی خلق ایران 

 انداز، ترازنامه و چشم 1شماره 

 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 1 انتقاد تجربی  –فصل اول 

 3 پرولتاریاست بورژوا مستقل از مبارزۀ طبقاتی منازعات درونی روشنفکران خرده -2

 9 برنامه  –فصل دوم 

 16 هایش پرولتاریا و رهبری –فصل سوم 

 

  

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-08/fadaiian-aghalliiat-bultene-mobahesat-01-tarazname.pdf
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 ،بولتن مباحثاتفهرست مطالب 

 ،)اقلیت(سازمان چریکهای فدائی خلق ایران 

 1361، دربارۀ دوران، آبان 6شماره 

 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 1 عصر کنونی و تضادهای آن 

 3 تضادهای اصلی عصر امپریالیسم 

 12 روابط دیالکتیکی تضادها 

 30 پرولتاریا نسبت به آن مسئله صلح و موضع  

 32 وظیفه حزب در رشته سیاست خارجی 

 

  

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-08/fadaiian-aghalliiat-bultene-mobahesat-06-dovran.pdf
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 ،بولتن مباحثاتفهرست مطالب 

 ،)اقلیت(سازمان چریکهای فدائی خلق ایران 

 1361، انقالب ایران و وظایف پرولتاریا، بهمن 7شماره 

 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 پیشگفتار 
 

 1 انقالب ایران و وظایف پرولتاریا 

 9 بندی طبقاتی در انقالب صف 

 14 گام، نه پرش از روی مرحله بهنه گام 

 38 انترناسیونالیسم در کردار 

 44 ما در کدام عصر زندگی میکنیم؟

 63 کدام مسئله محوری است؟ انقالب و جنگ یا صلح و مصالحه؟ 

موعظه رد  و  قهری  انقالب  صلحضرورت  تحول  درباره  اپورتونیستی  گذار  های  یا  و  آمیز 

 آمیز به سوسیالیسم مسالمت

71 

 81 از سوسیالیسم تخیلی  ایداری جلوهتز راه رشد غیرسرمایه

 85 خلقخلق و حزب عموم رد دولت عموم 

 102 داری در شوروی احیاء شده است؟آیا سرمایه

 

  

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-08/fadaiian-aghalliiat-bultene-mobahesat-07.pdf
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 ،بولتن مباحثاتفهرست مطالب 

 ،)اقلیت(سازمان چریکهای فدائی خلق ایران 

 1365نقالب ایران و وظایف پرولتاریا، خرداد ، ا8شماره 

 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 پیشگفتار 
 

 1 مقدمه 

 6 متد لنین در بررسی دورانها 

 27 تضادهای جهانی دوران کنونی 

 40 ورتر ساختشعلهبخاطر صلح پایدار، باید انقالب را 

 57 آمیز المتر مس درباره گذا

 76 خلقیدیکتاتوری پرولتاریا، رد دولت عموم  لتدرباره دو

 96 خلقیدرباره حزب عموم 

 103 انقالب مشروطیت

 115 ههای سوسیال دمکرات ومبارزه طبقاتی و نقش گر

 120 ایگیری مجدد جنبش تودهجنگ جهانی اول و اوج 

 130 کمونیست ایران تاسیس حزب 

 148 تعییر و تحوالت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در دوره حکومت رضاخان 

 152 اوضاع بین المللی، وضعیت داخلی 

 154 حزب توده

 164 ای از وضعیت بورژوازی ملی خالصه

 166 ملی شدن صنعت نفت

 181 داریمرداد و رشد مناسبات سرمایه 28شکست 

 189 تغییر و تحوالت بعد از آن اصالحات ارضی و 

 192 در آستانه اصالحات ارضی عمومی اراضی کشاورزیبرداری اشکال عمده مالکیت و بهره

 224 بندی طبقات در روستاها صف 

 230 بندی طبقات در شهرها صف 

 246 وصعیت طبقه کارگر و قشربندی درون آن 

 256 یک جمعبندی از وضعیت نیروهای طبقاتی 

 259 56 – 57ای سالهای جنبش تودهآغاز 

 261 بندی طبقات بعد از قیامصف 

 278 درباره تضادهای موجود 

 307 اهداف و وظایف انقالب )برنامه( 

  توضیحات 

  منابع و مآخذ 

 

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-08/fadaiian-aghalliiat-bultene-mobahesat-08.pdf

