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طبقه کارگر و آزادی های سیاسی 

و حقوق دمکراتیک

سازمان فدائیان )اقلیت(
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تــوده هــای مــردم ایــران علــی العمــوم و طبقــه کارگــر بــه طــور اخــص، تاکنــون 

ــات بســیار  ــران صدم ــک در ای ــوق دمکراتی ــای سیاســی و حق ــدان آزادی ه از فق

جــدی دیــده انــد. وجــود اقشــار و طبقــات گوناگــون در جامعــه از یکطــرف و میزان 

درک و چگونگــی کنــش هــای متفــاوت آنــان در مواجهــه بــا آزادی هــای سیاســی 

از ســوی دیگــر، همــواره یکــی از مســائل جــدی و بعضــا ابهــام آمیــز در جامعــه 

بــوده اســت.

در نظــام ســرمایه داری ایــران، عــاوه بــر طبقــه کارگــر کــه در نبــردی تاریخــی- 

ــی  ــه هــای بینابین ــت ســرمایه داری در جــدال اســت، اقشــار و الی ــا دول ــی ب طبقات

ــان  ــه آن ــه ب ــی ک ــه فشــارها و تنگناهای ــا توجــه ب ــه ب ــد ک دیگــری هــم وجــود دارن

تحمیــل مــی شــود، الاقــل در محــدوده معینــی بــرای آزادی هــای سیاســی و حقــوق 

دمکراتیــک خــود مبــارزه مــی کننــد. بــه عبــارت بهتــر، درجامعــه ای بــا حاکمیــت 

طبقه کارگر  و آزادی های سیاسی  

و حقوق دمکراتیک
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مطلقــه والیــت فقیــه کــه در آن دیــن و دولــت بــه عریــان تریــن شــکل ممکــن در 

هــم تنیــده انــد، ایــن تنهــا طبقــه کارگــر نیســت کــه بــی رحمانــه ســرکوب مــی شــود 

و از فقــدان آزادی هــای سیاســی آســیب هــای جــدی متحمــل شــده اســت. همــراه بــا 

طبقــه کارگــر، روشــنفکران، نویســندگان، روزنامــه نــگاران و برخــی گروههــای 

اجتماعــی دیگــر نیــز همــواره در معــرض ســرکوب عریــان جمهــوری اســامی 

قــرار داشــته انــد. از ایــن رو، عــاوه بــر طبقــه کارگــر کــه بــا تاســی از رســالت 

تاریخــی- طبقاتــی اش، پیگیرانــه بــرای تحقــق وســیع تریــن آزادی هــای سیاســی 

در جامعــه مبــارزه مــی کنــد، برخــی الیــه هــای خــرده بــورژوازی نیــز تــا محــدوده 

ای کــه منافــع اقتصــادی شــان ایجــاب مــی کنــد، مدافــع آزادی هــای سیاســی هســتند 

و بــرای تحقــق آن مبــارزه مــی کننــد.

ایــن نیروهــا گرچــه طالــب آزادی هســتند و بــرای آن نیــز مبــارزه میکننــد، همــواره 

بــه تاســی از منافــع اقتصــادی شــان هوشــیارانه مواظــب هســتند تا مبــارزات آزادی 

خواهانــه آنــان، از دایــره نظــم موجــود فراتــر نــرود. آنــان بــا توجــه بــه وابســتگی 

شــان بــه نظــم اقتصــادی موجــود، دائمــا در هراســند کــه مبــادا مبــارزات آنــان بــه 

ســمت و ســویی هدایــت شــود کــه دســتگاه دولتــی و کل طبقــه حاکــم ایــران مــورد 

ــارزات  ــآوری از مب ــه طــرز حیرت ــان ب ــن، آن ــر از ای ــرد. فرات ــرار گی ــرض ق تع

اقتصــادی و سیاســی طبقــه کارگــر در هراســند. ایــن هــراس آنــان بــر گرفتــه از 

منافــع طبقاتــی و تعلــق خاطــر آنــان بــه نظــام بورژوایــی ســت. چــرا کــه بــه خوبــی 

ــه  ــک جامع ــی در ی ــرای آزادی سیاس ــارزه ب ــه، “مب ــد ک ــف ان ــر واق ــن ام ــر ای ب

بورژوایــی بــرای پرولتاریــا، تنهــا یکــی از مراحــل ضــروری در مبــارزه بــرای 
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انقــاب اجتماعــی اســت کــه بــه ســرنگونی نظــام بورژوائــی مــی انجامــد”. )۱(

از ایــن رو، ایــن گــروه هــای اجتماعــی کــه منافــع شــان بــا هــزاران رشــته مرئــی 

و نامرئــی بــه طبقــه حاکــم و نظــم موجــود گــره خــورده اســت، نــه تنهــا بــه طــور 

کلــی قــادر بــه مبــارزه ای پیگیــر و ریشــه ای علیــه اســتبداد، و دولــت مدافــع آن 

ــدود،  ــکارا مح ــز آش ــی نی ــای سیاس ــرای آزادی ه ــان ب ــارزه آن ــه، مب ــتند بلک نیس

بــی ثبــات و نیــم بنــد اســت. نمونــه هــای آشــکار آن در جامعــه، شــیوه برخــورد و 

مبــارزه روشــنفکران و روزنامــه نگارانــی بــا گرایشــات لیبــرال- رفرمیســتی در 

ایــران اســت.

در رژیــم جمهــوری اســامی دســت کــم طــی دو دهــه گذشــته، مــا بــا گرایشــی در 

درون جامعــه مواجــه بــوده ایــم کــه عناصــر و روشــنفکران منتســب بــه ایــن جریان 

فکــری، در یــک نــگاه ســطحی بــه ظاهــر تــاوان زیــادی هــم در دفــاع از آزادی 

ــدگان  ــدهاند. نماین ــوم ش ــس محک ــه حب ــی ب ــه و حت ــک پرداخت سیاســی و دمکراتی

ــی قــرار  ــان مــورد یــورش نیروهــای امنیت ــه و خیاب ــان، در خان فکــری ایــن جری

گرفتــه انــد، دســتگیر، محاکمــه و بــه حبــس محکــوم شــده انــد، در زنــدان بــا انــواع 

شــکنجه و بــی حقوقــی مواجــه بــوده انــد، مــواردی هــم در اعتصــاب غــذا، تــا پــای 

جــان پیــش رفتــه انــد. در پشــت همــه ایــن “فــداکاری” هــا، امــا، تمــام هــم و غــم 

نماینــدگان ایــن گرایــش فکــری ایــن بوده اســت کــه از دل مبــارزات آزادی خواهانه 

شــان، کمتریــن خدشــه ای بــر بنیــان هــای اساســی نظــام جمهــوری اســامی وارد 

نشــود. تعــدادی از آنــان، حتــا در شــرایطی کــه در زنــدان و تحــت شــدیدترین آزار 

ــد،  ــه صــادر کردن ــتمرار آن بیانی ــت و اس ــاء حاکمی ــرای بق ــد، ب ــوده ان ــت ب و اذی
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رژیــم و دســتگاه دولتــی را تطهیــر و کارگــران و تــوده هــای ســرکوب شــده را بــه 

شــرکت در ایــن یــا آن انتخابــات فرمایشــی فــرا خواندنــد. ملتمســانه و وقیحانــه از 

تــوده هــای مــردم ایــران درخواســت کردنــد تــا از میــان چنــد جنایتــکار و آدمکــش 

ــان ولــی فقیــه، یکــی را بــرای یــک دوره چهــار  دســت چیــن شــده شــورای نگهب

ســاله دیگــر جهــت ســرکوب، خفقــان و “بســتن راه نفــس” هــای شــان برگزیننــد.

جــای تعجــب هــم نیســت کــه مبــارزات آزادی خواهانــه ایــن جماعــت روشــنفکر 

“اصــاح طلــب” کــه منافــع شــان بــا هــزاران قیــد و بنــد بــه کل سیســتم حاکــم گــره 

ــاده  ــن رو، س ــرود. از ای ــر ن ــود فرات ــره نظــم موج ــز از دای خــورده اســت، هرگ

نگــری اســت کســی بــر ایــن بــاور باشــد کــه تزلــزل آنــان در مواجهــه بــا آزادی 

هــای سیاســی، صرفــا یــک “صفــت اخاقــی اســت و نــه یــک خاصیــت سیاســی – 

اقتصــادی بورژوایــی”.)۲(

حــال، بــا توجــه بــه ماهیــت بــه غایــت ارتجاعــی و واپســگرایانه جمهوری اســامی 

و نظــر بــه مجموعــه ســاختار انتخاباتــی ایــن نظــام، هــر انســان منصفــی کــه از 

ــد کــه حضــور در  ــی مــی دان ــه خوب ــن دانــش سیاســی برخــوردار باشــد، ب کمتری

پــای صنــدوق هــای رای یعنــی تــداوم بخشــیدن بــه اســتمرار حاکمیــت جمهــوری 

ــر  ــان هــای حکومتــی اش ب ــه نظامــی کــه تمــام بنی اســامی و مشــروعیت دادن ب

ــزی شــده  ــی ری ــوق دمکراتیــک جامعــه پ ــق آزادی هــای سیاســی و حق ــی مطل نف

اســت. بنابــر ایــن، بســیار نابخردانــه و ســاده لوحانــه اســت اگــر تصــور شــود آن 

دســته از نیروهــا و الیــه هــای اجتماعــی کــه آگاهانــه و بــر بســتر منافــع سیاســی 

و اقتصــادی شــان، مبلــغ حضــور تــوده مــردم در “انتخابــات” هســتند، نداننــد کــه 
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ــا چــه  ــداوم ســرکوبگری جمهــوری اســامی شــریک جــرم هســتند، ت خــود در ت

رســد بــه اینکــه “قهرمانــان” مبــارزه بــرای دمکراســی و آزادی هــای سیاســی هــم 

تلقــی شــوند.

ــا  ــات”، کام ــه “انتخاب ــن مولف ــدن روی همی ــز ش ــا متمرک ــه ب ــت ک ــیده نیس پوش

ــه  ــی ک ــتر راه کارهای ــر بس ــی ب ــه آزادی خواه ــای هرگون ــه ادع روشــن اســت ک

منجــر بــه تحکیــم پایــه هــای هیئــت حاکمــه ایــران مــی شــود، نقــض غــرض بــوده 

ــد  ــم بن ــای نی ــق آزادی ه ــرای تحق ــا ب ــدی حت ــارزه ج ــک مب ــی ی ــل ناف و در عم

ــت. ــه اس ــی در جامع بورژوای

نتیجــه اینکــه تحــت حاکمیــت جمهــوری اســامی، مــا بــا گرایشــی از آزادی خواهی 

در ایــران مواجــه هســتیم کــه نماینــدگان فکــری آن بــه رغــم همــه ســختی هایــی کــه 

ظاهــرا بــه جــان مــی خرنــد، دایــره آزادی خواهــی شــان بســیار تنــگ و محــدود 

ــه فکــر  ــط ب ــان فق ــه شــود، آن ــان پذیرفت ــت اگــر ادعــای آن ــن حال اســت. در بهتری

ــه  ــش فکــری شــان در جامع ــس کشــیدن خــود و گرای ــرای نف ــه ای ب ــن روزن یافت

هســتند، نــه راهــی بــرای آزادی کارگــران و عمــوم تــوده هــای مــردم. بــه عبــارت 

دیگــر ایــن جماعــت “تنهــا مایــل بــه کســب امتیــازات از اســتبدادند .”.)۳(

ــن  ــدان و چــه در مت ــون چــه در زن ــش فکــری، تاکن ــن گرای ــک ای ــدگان تیپی نماین

جامعــه بــه دفعــات خــود را در معــرض قضــاوت عمومــی قــرار داده انــد. نمونــه 

هایــی کــه معمــوال در مــاه هــای منتهــی بــه دوره هــای انتخاباتــی و موج دســتگیری 

هایــی کــه شــروع مــی شــود، نمــود عینــی تــری مــی یابنــد. یــک مــورد از نمونــه 

ــا  ــن دوره، هنگامــه شــهیدی اســت. کســی کــه روز ۱۹اســفند ب هــای مشــخص ای
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ــل شــد.  ــن منتق ــد ۲۰۹ اوی ــه بن ــی در مشــهد دســتگیر و ب ــای امنیت ــورش نیروه ی

هنگامــه از همــان روز انتقــال بــه اویــن، اقــدام بــه اعتصــاب غــذا کــرد و در روز 

ــرد: “دیگــر  ــادرش اعــام ک ــا م ــاه ب ــی کوت ــاس تلفن ــک تم ــن طــی ی ۱۲ فروردی

تــوان راه رفتــن نــدارد و خــودش را روی زمیــن مــی کشــد”.

بــا ایــن همــه، همیــن هنگامــه شــهیدی، کســی کــه بــا اعتصــاب غــذای قهرمانانه اش 

و نوشــتن وصیتنامــه یــا مــرگ یــا آزادی جــان خــود هــم را در راه آزادی مــورد 

ــر هرکســی واجــب  ــن منظــر ب ــی” گذاشــته- و از ای ــان “اصــاح طلب نظــر جری

اســت کــه بــی هیــچ قیــد و شــرطی از او و آزادی فــوری او دفــاع کنــد- در نامــه 

ــرار  ــی نوشــته اســت: “شــما ق ــه روحان ــدان خطــاب ب ای سرگشــاده از درون زن

بــود در روز هــای پــس از خفقــان دوره احمــدی نــژاد، راه نفــس کشــیدن اصــاح 

طلبــان باشــید نــه اینکــه ماننــد احمــدی نــژاد بــرای رســیدن بــه ریاســت جمهــوری، 

نفــس آن هــا را نیــز ببریــد”)۴(. تاکیــد هــا از ماســت.

هیــچ ســند و فاکتــی گویاتــر از جمــات بــاال، انــدازه و حــدود آزادی خواهــی 

ــاب نمــی دهــد.  ــان فکــری را بازت ــن جری ــدگان ای هنگامــه شــهیدی و دیگــر نماین

جریانــی کــه بــه رغــم همــه آزار و اذیتــی کــه بــر آنــان تحمیــل مــی شــود، بــاز هــم 

افــق دیدشــان از آزادی سیاســی، فقــط محــدود بــه آزادی قشــری از جامعــه اســت 

ــع سیاســی و  ــی از جامعــه کــه مناف ــه های ــد. آزادی الی ــق دارن ــدان تعل کــه خــود ب

ــوری  ــت جمه ــتمرار حاکمی ــاف اس ــه ن ــد ب ــد و بن ــزاران قی ــا ه ــان ب اقتصــادی ش

اســامی گــره خــورده اســت.

البتــه در مواجهــه بــا آزادی هــای سیاســی، ایــن فقــط گرایشــات جانبدار”اصــاح 
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ــر از حاکمیــت جمهــوری اســامی و  ــد قدمــی فرات طلــب” نیســتند کــه نمــی توانن

نظــم موجــود بــر دارنــد، ســازمانهای بورژوائــی اپوزیســیون از نمونــه مجاهدیــن، 

ــی کــه ظاهــرا خــود  ــه آنهای ــان، جمهــوری خواهــان ســکوالر و هم ســلطنت طلب

ــه رغــم اینکــه ســرنگونی  ــد، ب ــی مــی کنن ــی معرف ــع دمکراســی بورژوای را مداف

ــط  ــه فق ــا ن ــرار دارد، ام ــان ق ــی آن جمهــوری اســامی در صــدر برنامــه مبارزات

دایــره مبــارزات سیاســی آنهــا هرگــز نمــی توانــد از چهارچــوب نظم اســتثمارگرانه 

ــورژوازی  ــی ب ــوق ارتجاع ــت ف ــه خصل ــا ب ــه بن ــر رود، بلک ــرمایه داری فرات س

ایــران و پایــان عصــر پارلمانتاریســم و دمکراســی بورژوائــی، اساســا نمیتواننــد، 

آزادیخــواه باشــند. در واقــع، میــزان مبــارزات “آزادی خواهانــه” آنــان را ســاختار 

نظــام ســرمایه داری تعییــن مــی کنــد، نــه منافــع و مطالبــات آزادیخواهانــه تــوده 

هــای زحمتکــش ایــران. از ایــن رو، مبــارزات ضد اســتبدادی و بعضــا دمکراتیک 

همــه گرایشــات متعلــق بــه نظــم بورژوایــی، مســتثنا از اینکــه چــه نامــی بــر خــود 

نهــاده انــد، مبــارزه ای نــه بــرای آزادی هــای سیاســی تــوده هــای مــردم ایــران، 

ــان در چهارچــوب نظــام ســرمایه  ــل بیشــتر آن ــا در جهــت آزادی عم بلکــه صرف

داری اســت.

از ایــن رو، بــرای پرولتاریــای انقابــی شــناخت از میــزان و ماهیــت آزادی 

خواهــی همــه نیروهــای بوژوائــی اهمیــت شــایانی دارد. بــه عبــارت دیگــر ” بــرای 

ــا آگاهــی طبقاتــی، داشــتن درک روشــنی از اجتنــاب ناپذیــر بــودن  ــای ب پرولتاری

اعتراضــات لیبــرال هــا علیــه اســتبداد و نیــز ماهیــت بــه راســتی بورژوایــی ایــن 

ــدازه مهــم اســت”.)۵( اعتراضــات، بــی ان
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در عــوض بــرای طبقــه کارگــر انقابــی ایــران، مبــارزه بــرای آزادی های سیاســی 

ــی  ــی و خــرده بورژوای ــگ تمامــی نیروهــای بورژوای ــره تن ــر از دای بســیار فرات

ســت. در مقابــل همــه نیروهایــی کــه افــق دیدشــان در دفــاع از آزادی هــای سیاســی 

تمامــا در محــدوده آزادی ســرمایه و مناســبات ســرمایه داری اســت، پرولتاریــای 

بــا آگاهــی طبقاتــی امــا، بــا نگاهــی وســیع و همــه جانبــه نســبت بــه تحقــق آزادی 

ــا  ــاز ت ــردی دوران س ــارزه و نب ــد. مب ــی کن ــارزه م ــه مب ــی در جامع ــای سیاس ه

ــه ســمت آزادی کامــل و  ــوده هــای تحــت ســتم و کل جامعــه را ب خــود، تمامــی ت

برابــری رهنمــون ســازد.

ــران بــر خــود الزم و  ــه کارگــر ای ــا چنیــن درکــی از آزادی هــای سیاســی، طبق ب

ضــروری مــی دانــد تــا همــه آنانــی را کــه آزادی و حقــوق دمکراتیــک شــان در 

جامعــه مــورد تعــرض قــرار مــی گیــرد، مســتثنا از اینکــه از کــدام طبقــه، قشــر 

ــع  ــه مناف ــای آگاه ب ــد. پرولتاری ــاع کن ــه دف ــه هــای اجتماعــی باشــند، پیگیران و الی

ــه  ــبت ب ــه ای نس ــچ ماحظ ــی هی ــه و ب ــی رحمان ــا، ب ــال ام ــن ح ــی در عی طبقات

شــیوه هــای مبــارزات نیــم بنــد سیاســی و دمکراتیــک نیروهــای بورژوایــی، خــرده 

بورژوایــی ، بــا عزمــی راســخ و در مبــارزه ای پیگیــر و بــی امــان میــزان آزادی 

ــرض قضــاوت  ــای سیاســی را در مع ــه آزادی ه ــا ب ــن نیروه ــگاه ای ــی و ن خواه

عمــوم تــوده هــای مــردم ایــران قــرار مــی دهــد.

ــی از  ــرای رهای ــط ب ــه فق ــی، ن ــا آگاهــی طبقات ــی و ب ــای انقاب ــه پرولتاری چــرا ک

ــان  ــه همزم ــد، بلک ــی کن ــکار م ــرمایه پی ــم س ــادی نظ ــای اقتص ــد و بنده ــام قی تم

ــوده  ــود و ت ــرای خ ــی ب ــای سیاس ــن آزادی ه ــیع تری ــت وس ــق و تثبی ــرای تحق ب
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مــردم مــی جنگــد. طبقــه کارگــر بــه عنــوان یگانــه نیــروی انقابــی و دوران ســاز 

ــد رهایــی و موجودیــت اش بیــش از هــر طبقــه و نیــروی  کنونــی، نیــک مــی دان

دیگــری بــه آزادی هــای سیاســی و گســترش وســیع و همگانــی آن در جامعــه 

ــا آگاهــی طبقاتــی کــه در مقابــل خــود اهــداف  ــای ب گــره خــورده اســت. پرولتاری

ــتثمار انســان از انســان را  ــتم و اس ــوع س ــر ن ــی بشــریت از ه ــت رهای ــر عظم پ

قــرار داده اســت، بــه خوبــی مــی دانــد “بــدون آزادی هــای سیاســی و دمکراتیــک 

ــده،  ــدون آزادی کامــل فکــر و عقی ــن شــکل آن، ب ــن و گســترده تری در کامــل تری

ــت احــزاب  ــان، مطبوعــات، اجتمــاع، تظاهــرات و اعتصــاب، تشــکیل و فعالی بی

و ســازمان هــای سیاســی، اتحادیــه هــای کارگــری، شــوراها و کلیــه تشــکل هــای 

صنفــی و دمکراتیــک”)۶( ایجــاد یــک جامعــه نویــن، ایجــاد جامعــه ای بــدور از 

ــوع ســتم و اســتثمار انســان از انســان، امــری محــال اســت. هــر ن

ــت  ــارزه سرنوش ــن مب ــران در ای ــی ای ــر انقاب ــه کارگ ــه طبق ــت ک ــدی نیس تردی

ســاز تنهــا نیســت. ده هــا میلیــون نفــر از تــوده هــای فقــر زده جامعــه، الیــه هــای 

پایینــی خــرده بــورژوازی، روشــنفکران انقابــی، زنــان و معلمــان انقابــی ، بــا 

پرولتاریــای ایــران در ایــن نبــرد تاریخی،طبقاتــی همــراه و همــرزم هســتند. طبقــه 

کارگــر ایــران بــا برخــورداری از چنیــن پشــتوانه عظیمــی کــه متحــدان واقعــی او 

در ایــن نبــرد دوران ســاز هســتند، مــی توانــد کل جامعــه را بــه ســوی رهایــی و 

سوسیالیســم هدایــت کنــد.

تجربــه مبــارزات صــد ســاله اخیــر مــردم ایــران علیــه اســتبداد و دیکتاتــوری و بــه 

طــور اخــص تجربــه انقــاب ۵۷ و بــه دنبــال آن ســر بیــرون آوردن یــک اســتبداد 
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دینــی از دل انقــاب شکســت خــورده و مصــادره شــده ۵۷ کــه عملکــرد آن ده هــا 

برابــر مخــوف تــر از رژیــم ســلطنتی پیشــین بــوده اســت، طبقــه کارگــر ایــران را 

ــری  ــا بهرهگی ــک ب ــران، هــم این ــه کارگــر ای بســیار هشــیارتر کــرده اســت. طبق

از تمــام تجــارب مبــارزات جهانــی و نیــز مبــارزات صــد ســاله اخیــر ایــران، بــه 

خوبــی دریافتــه اســت کــه دســت زدن بــه یــک مبــارزه پیروزمنــد علیــه اســتبداد، 

بــدون وجــود مبارزاتــی ســازمان یافتــه و انقابــی و بــدون هژمونــی طبقــه کارگــر 

در کشــاکش ایــن نبــرد طبقاتــی، حتــا اگــر مبــارزات جــاری کنونــی بــه ســرنگونی 

جمهــوری اســامی هــم منجــر گــردد، بــرای طبقــه کارگــر و تــوده هــای زحمتکــش 

ــا  ــاری ب ــرای پرولت ــن رو، ب ــد داشــت. از ای ــراه نخواه ــه هم ــی را ب ــران رهای ای

ــن آزادی  ــرای کســب وســیع تری ــکار ب ــا اســتبداد و پی ــارزه ب ــی، مب آگاهــی طبقات

هــای سیاســی، هرگــز نمــی توانــد جــدای از مبــارزه طبقاتــی و نفــی اســتثمار باشــد. 

چــرا کــه: “ســرکوب اقتصــادی کارگــران، الجــرم تمــام انــواع ســرکوب سیاســی و 

تحقیــر اجتماعــی را پیــش مــی کشــد، تولیــد مــی کنــد، زندگــی معنــوی و اخاقــی 

ــد  ــاید بتوانن ــران ش ــد. کارگ ــی کن ــار م ــره و ت ــی بخشــد و تی ــا را زوال م ــوده ه ت

درجــه بیشــتر یــا کمتــری از آزادی سیاســی بــرای مبــارزه در راه اقتصــادی خــود 

ــکاری و  ــر، بی ــر فق ــا را از ش ــزان آزادی، آن ه ــج می ــا هی ــد، ام ــت آورن ــه دس ب

ســرکوب رهــا نمــی کنــد، تــا وقتــی کــه قــدرت ســرمایه ســرنگون شــود”.)۷(
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زیرنویس:

۱- لنین: استبداد و پرولتاریا، ژانویه ۱۹۰۵

۲- لنین: طبقه کارگر و دمکراسی بورژوایی، ژانویه ۱۹۰۵

۳-لنین: استبداد و پرولتاریا، ژانویه ۱۹۰۵

۴-اخبار روز، ۱۳ فروردین ۱۳۹۶

۵-لنین: استبداد و پرولتاریا، ژانویه ۱۹۰۵

۶- برنامه عمل سازمان فدائیان- اقلیت

۷- لنین: مذهب و سوسیالیسم

برگرفتــه از نشــریه کار، ارگان  ســازمان فدائیان)اقلیــت(  شــماره ۷۳۹  نیمــه دوم 

  ۱۳۹6 فروردین 
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زنده باد آزادی
زنده باد سوسیالیسم 

کار، انن، آزادی - حکومت شورائی
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تهیه و تنظیم :   هواداران سازمان فدائیان)اقلیت(

http://www.fadaian-minority.org
info@fadaian-minority.org/


