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آنچه در اين کتاب  ميخوانيد منتخبي از مقاالت، سخنرانيي ايا    
سمينارااي حميد تقوائي در مورد جهتگيري   سياستيهياي حي ب  
کمونيست کارگري در رابطه با قدرت سياسي است. اين نوشته اا يک  

تا امر ز، را در بر ميگيرد   تصوير ر شن   ام جانبه    ٣١٠٢ ساله، از    ٦ د ره  
اي از استراتژي ح ب کمونيست کارگري   مباني تبليغات   تاکتيکها  
  پراتيک ح ب در يکي از پر تحول ترين شرايط سياسي در اييرا   

 بدست ميداد.  

 انتشارات حزب کمونيست کارگرى ايران 
۹۱۰۲ اوت    


