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 کنگره اول،بولتن مطالب فهرست 

 ،(اکثریت)خلق ایران  انسازمان فدائی

   1368رداد خ ، 15تا   1366فروردین ، 1های شماره
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 فهرست مطالب بولتن کنگره اول،

 سازمان فدائیان خلق ایران )اکثریت(، 

 1366 فروردین، 1شماره 

 

 لینک به فایل       

 صفحه نویسنده  عنوان

 3 اسماعیل  برخی مسایل درباره جمهوری دمکراتیک خلق 

 12 جهانگیر  مبارزه در راه وحدت جنبش کمونیستی ایران 

و کارگری  نگاهی به   راه وحدت جنبش کمونیستی  در  قطعنامه "درباره وظایف مبارزه 

 ایران" مصوب پلنوم وسیع کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران )اکثریت( 

 21 یوسف 

 30  اپورتونیسم یا انحراف براست؟

 

  

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-08/fadaiian-aksariiat-bultane-kongore-01.pdf
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 فهرست مطالب بولتن کنگره اول،

 سازمان فدائیان خلق ایران )اکثریت(، 

 1366 تیر، 2شماره 

 

 لینک به فایل       

 صفحه نویسنده  عنوان

 پیامهای نظری برنامۀ ما 

 های کجروی در برنامه سازمان برای پیشبرد انقالب بهمن ریشه

 1 

 15  دموکراتیسم و گرایشهای رفرمیستی "خط امام" 

 25 امیر   داری"انقالب ایران و "راه رشد غیر سرمایه

 42 حمید  مرحله انقالب ایران 

 54 خسرو تاکتیک سازمان  –درباره استراتژی 

 72 مجید  نگاهی به مبانی استراتژِ در انقالب دمکراتیک 

 89 مراد جمهوری دمکراتیک خلق نکاتی درباره استراتژی استقرار  

 

  

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-08/fadaiian-aksariiat-bultane-kongore-02.pdf
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 فهرست مطالب بولتن کنگره اول،

 سازمان فدائیان خلق ایران )اکثریت(، 

 1366 مرداد، 3شماره 

 

 لینک به فایل       

 صفحه نویسنده  عنوان

 5 مجید  ترتسکی را به شیوه لنین بشناسیم 

 15 محمد  وحدت اصولی یا وحدت صوری 

وظایف   درباره  "قطعنامه  پیرامون  کمونیستی  مالحظاتی  جنبش  وحدت  راه  در  مبارزه 

 65مصوب پلنوم وسیع   کارگری ایران" 

 23 اسکندر 

 33 مراد انقالبی و مسایل مورد اختالق   یباز هم تکاتی درباره استراتژ

 

  

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-08/fadaiian-aksariiat-bultane-kongore-03.pdf
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 فهرست مطالب بولتن کنگره اول،

 سازمان فدائیان خلق ایران )اکثریت(، 

 1366 شهریور ،1بخش  ،4شماره 

 

 لینک به فایل       

 صفحه نویسنده  عنوان

 3 مجید  در راه تصحیح انحرافات 

 15 کیومرث  درباره تز ارتجاع سیاه 

 22 فرشید مرحله انقالب ایران، مضمون و وظایف

و   دولت  مسایل  با  رابطه  در  نکاتی  گذشته،  انحرافات  استمرار  خلق"  انقالبی  "حاکمیت 

 انقالب 

 32 مراد

 51 جهانگیر  ماهیت اختالف در کجاست؟ 

 60 احمد  دمکراتیک برخی نکات پیرامون انقالب ملی

 

  

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-08/fadaiian-aksariiat-bultane-kongore-04-01.pdf
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 فهرست مطالب بولتن کنگره اول،

 سازمان فدائیان خلق ایران )اکثریت(، 

 1366 شهریور ،2بخش  ،4شماره 

 

 لینک به فایل       

 صفحه نویسنده  عنوان

 3 خسرو چند تذکر در رابطه با استراتژی و تاکتیک سازمان 

 14 محمد  علیه خطاها

 31 علی درباره هژمونی و دیکتاتوری پرولتاریا 

 42 اکبر  کدام درک از انترناسیونالیسم پرولتری   –لنینیسم   –کدام درک از مارکسیسم 

 60 مهدی هژمونی و دو استراتژی 

 

  

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-08/fadaiian-aksariiat-bultane-kongore-04-02.pdf
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 فهرست مطالب بولتن کنگره اول،

 سازمان فدائیان خلق ایران )اکثریت(، 

 1366 آبان ،5شماره 

 

 لینک به فایل       

 صفحه نویسنده  عنوان

 3 امیر  ( 2)  های برنامه مابنیان

 17 مجید  دمکراسی و انقالب 

 درباره مساله مرزبندی در جنبش کمونیستی

 المللی در ارزیابی جنبش کمونیستی معیارهای ملی و بیندیالکتیک رابطه 

 32 نادر

 46 اکبر  مشی گذشته از موضع طبقه کارگر یا از موضع اقشار سنتی بررسی خط

 69 علی باز هم درباره هژمونی و دیکتاتوری

 89 یوسف  دو تفکر در مورد امر وحدت جنبش کمونیستی  

 109 مراد هدف مبارزه پرولتاریا در انقالب دمکراتیک پاسخ به چند انتقاد و سخنی دیگر درباره 

 129 تقی یوسفی با کدام استراتژی 

 

  

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-08/fadaiian-aksariiat-bultane-kongore-05.pdf
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 فهرست مطالب بولتن کنگره اول،

 سازمان فدائیان خلق ایران )اکثریت(، 

 1366 آذر ،6شماره 

 

 لینک به فایل       

 صفحه نویسنده  عنوان

 1 عبدهللا در راه وحدت، پرچم مشی "اتحاد چپ" را برافرازیم! 

 16 ا. مومنی  چرا فرارویی؟ 

 25 حمید  اپوزیسیون ارتجاعیسخنی چند درباره 

 40 محمد  استراتژی انقالبی و متدولوژی آلترناتیو قدرت 

 57 آرش علیه، تئوری مراحل، بحثی متدیک پیرامون مرحله انقالب 

 

  

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-08/fadaiian-aksariiat-bultane-kongore-06.pdf
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 فهرست مطالب بولتن کنگره اول،

 سازمان فدائیان خلق ایران )اکثریت(، 

 1366 دی  ،7شماره 

 

 لینک به فایل       

 صفحه نویسنده  عنوان

 1 رحیم راه طی شده: نگاهی دیگر 

 21 فردوس  ها شرطدمکراسی خلق و مسئله پیش

 بیاموزیم و بیشتر بیاندیشیم 

 5" مندرج در بولتن کنگره شماه 2-پیرامون مقاله "بنیانهای برنامه ما سخنی 

 31 جمشید 

 40 فرید مبارزه ایدئولوژیک ما 

 59 محمدرضا  انقالب در دو دیدگاه 

 72 امید  دیالکیتیک مارکسیستی بنیان متدولوژیک برنامه ما

 

  

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-08/fadaiian-aksariiat-bultane-kongore-07.pdf
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 فهرست مطالب بولتن کنگره اول،

 )اکثریت(، سازمان فدائیان خلق ایران 

 1367فروردین  ،8شماره 

 

 لینک به فایل       

 صفحه نویسنده  عنوان

 5 صادق در راه تدارک کنگره

 38 عبدهللا (  2در راه وحدت پرچم مشی "اتحاد چپ" را برافرازیم )

 54 الف. مومنی  در خالصی از عادات کهنه

 69 فرید مبارزه ایدئولوژیک ما مسئله قطعنامه وحدت 

 85 تقی یوسفی "مکتب" انقالب ما "مرداب" شکست؟ 

 103 فرشید از دیکتاتوری پرولتاریا تا دمکراسی بورژوایی 

 117 مراد موقت انقالبی و سیاستهای ائتالفی طبقه کارگردولت 

 132 سیما  مبانی وحدت و مرزبندی در جنبش کمونیستی 

 139 حمید  های پیدایش سازمان نگاهی به زمینه

 155 علی و باز هم درباره هژمونی و دیکتاتوری پرولتاریا 

 

  

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-08/fadaiian-aksariiat-bultane-kongore-08.pdf


11 

 

 فهرست مطالب بولتن کنگره اول،

 ایران )اکثریت(، سازمان فدائیان خلق 

 1367اردیبهشت  ،9شماره 

 

 لینک به فایل       

 صفحه نویسنده  عنوان

 1 مجید  دموکراسی و بازسازی موازین حزبی 

 21 رحیم ( 2) راه طی شده: نگاهی دیگر 

 36 حمید تهران  سانترالیسم دمکراتیک یا سانترالیسم بوروکراتیک 

 

  

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-08/fadaiian-aksariiat-bultane-kongore-09.pdf
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 فهرست مطالب بولتن کنگره اول،

 سازمان فدائیان خلق ایران )اکثریت(، 

 1367خرداد  ،10شماره 

 

 لینک به فایل       

 صفحه نویسنده  عنوان

 5 صادق ( 2در راه تدارک کنگره )

 20 امیر  برنامه ما 

 41 امیر  سه کانون آغازگر نوسازی و نوزایی (3های برنامه ما ) بنیان

)بنیان ما  برنامه  شخصیت  ( 4های  علیه  دکماتیسم،  و  پنداربافی  و  علیه  پرستی 

 بوروکراسی 

 50 امیر 

 66 رحیم های دروغینبحران شکست ویرانگری زیر پرچم

 77 رحیم رفت از آن  برخی مالحظات درباره بحران در جنبش ما و راه برون

( بیاندیشیم  بیشتر  و  ما    ( 2بیاموزیم  برنامه  "بنیانهای  مقاله  پیرامون  "  2  –سخنی 

 5مندرج در بولتن کنگره شماره  

 93 جمشید 

 104 الف. مومنی  اندازی ایدئولوژیک" یا شکاف دیرهنگام در عمارتی کهنه؟ "پوست

 

  

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-08/fadaiian-aksariiat-bultane-kongore-10.pdf
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 فهرست مطالب بولتن کنگره اول،

 سازمان فدائیان خلق ایران )اکثریت(، 

 1367مرداد  ،11شماره 

 

 لینک به فایل       

 صفحه نویسنده  عنوان

 1 صادق در راه تدارک کنگره  

 19 بهنام سازمانی پیرامون برخی مسایل زندگی درون

 38 جمشید  "فروتنی" از نوع ایدئواوژیک!؟ 

 50 مرتضی نقش بولتن در تامین وحدت سازمان 

 58 مرتضی حزبی درباره دمکراسی درون

 68 مرتضی درباره انتخاب طبیعی رهبران 

 72 ا. مومنی  علیه انحالل طلبی

 ( 3مبارزه ایدئولوژیک ما ) 

 انوش" تفسیر سیاسی روز و مساله مرزبندی "تقدیم به  

 89 فرید

 112 مراد )پاسخی به مقاله "راه طی شده: نگاهی دیگر"(  دموکراسی و اصالحات

 راه انحرافات تازه را سد کنیم 

 نقدی بر مقاالت "بنیانهای برنامۀ ما" و "برنامه ما" 

 126 امید 

 143 حمید  گذشته  ربا نگاهی ب

 

  

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-08/fadaiian-aksariiat-bultane-kongore-11.pdf
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 فهرست مطالب بولتن کنگره اول،

 فدائیان خلق ایران )اکثریت(، سازمان 

 1367مهر  ،12شماره 

 

 لینک به فایل       

 صفحه نویسنده  عنوان

 1 جمشید  گراییدرباره مقوله واقع

 11 مراد نوسازی در بورکراتیسم 

 33 امید  آیا آرمان ما دست یافتنی است؟ 

 46 جهانگیر  "جنبش نوین کمونیستی ایران" بار دیگر 

 ( 4مبارزه ایدئولوژیک ما ) 

 نقدی که "روی بورس" نیست!  

 60 فرید

 80 حمید. ک. "پیگیر در طرد انحرافات" 

 105 احمد  روش برخورد "گرایش نوین" در بوته نقد دیالکتیک ماتریالیستی 

 

  

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-08/fadaiian-aksariiat-bultane-kongore-12.pdf
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 فهرست مطالب بولتن کنگره اول،

 ایران )اکثریت(، سازمان فدائیان خلق 

 1367بهمن  ،13شماره 

 

 لینک به فایل       

 صفحه نویسنده  عنوان

 ( 2برنامه ما ) 

 گفتگو با اعضاء و کادرهای سازمان  - 

 5 امیر 

 سازمان ما سازمان سیاسی طبقه کارگر ایران است

 شنودی با اعضا و هواداران گفت و  

 39 رحیم

 60 کمیسیون اساسنامه توضیح کمیسیون اساسنامه 

 61 عبدهللا طرح پیشنهادی برای اساسنامه سازمان 

 78 فرشید تئوری لنینی امپریالیسم و تحوالت جهان 

 

  

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-08/fadaiian-aksariiat-bultane-kongore-13.pdf
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 فهرست مطالب بولتن کنگره اول،

 سازمان فدائیان خلق ایران )اکثریت(، 

 1368اردیبهشت  ،14شماره 

 

 لینک به فایل       

 صفحه نویسنده  عنوان

 5 صادق جامعه ما نیازمند تقویت کدام گرایش تاریخی است؟ مهمترین وظیفه ما کدام است؟

 21 صادق دمکراسی، انضباط و وحدت سازمان تا به آخر پاسداری کنیم از 

 ( 1های برنامه )نگرشی بر شالوده

 بینی در سند برنامه جایگاه جهان 

 71 بهنام

 85 عبدهللا ! حدود صریحا مشخص "سیستمهای بنیادین تئوریک"

 117 جمشید  تاملی در تفکر نوین سیاسی

 ( 5مبارزه ایدئولوژیک ما ) 

 آیند؟ "هاوری خدر"ها در کدام کنگره به حساب میپس  

 زاده )هاوری خدر( تقدیم به خاطره تابناک رفیق عارف خلیفه 

 129 فرید

 167 مهدی درباره دیکتاتوری پرولتاریا 

 183 الف. پ. تایماز  هژمونی، رهبری، قدرت سیاسی 

 

  

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-08/fadaiian-aksariiat-bultane-kongore-14.pdf
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 فهرست مطالب بولتن کنگره اول،

 )اکثریت(، سازمان فدائیان خلق ایران 

 1368خرداد  ،15شماره 

 

 لینک به فایل       

 صفحه نویسنده  عنوان

 تفکر نوین سیاسی، نوسازی و نواندیشی

 هواداران "پرسش و پاسخ" گفت و شنودی با اعضاء و   

 1 رحیم

 32 جمشید  اصول نوسازی و نوسازی اصول

 56 احمد  "دموکراسی و مسئله ملی" 

 

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-08/fadaiian-aksariiat-bultane-kongore-15.pdf

