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 ١ 

  فهرستفهرست
  

  پيشگفتارپيشگفتار

  ١٩٢٩١٩٢٩پيشگفتار چاپ فرانسوی سال پيشگفتار چاپ فرانسوی سال 

  برنامه ی پيشنهادی بين الملل کمونيست، انتقادی از اصول آنبرنامه ی پيشنهادی بين الملل کمونيست، انتقادی از اصول آن

  

ل اول ل اولفص ک     : : فص ياليزم در ی ه سوس ا برنام انی ی الب جه ه انق ک     برنام ياليزم در ی ه سوس ا برنام انی ی الب جه ه انق برنام

  کشور؟کشور؟
  ر کلی برنامهر کلی برنامهساختاساختا  --١١

  ایاالت متحده اروپا و آمریکاایاالت متحده اروپا و آمریکا  --٢٢

  شعار ایاالت متحده شوروی اروپاشعار ایاالت متحده شوروی اروپا  --٣٣

  ضابطه انترناسيوناليزمضابطه انترناسيوناليزم  --٤٤

  سنت نگره ای حزبسنت نگره ای حزب  --٥٥

  انحراف سوسيال دمکراتيک در کجاست؟انحراف سوسيال دمکراتيک در کجاست؟  --٦٦

  س به اقتصاد جهانیس به اقتصاد جهانی..شش..جج..وابستگی اوابستگی ا  --٧٧

ی               --٨٨ را و تخيل ه واپس گ ه ریشه نظری ه مثاب ی ب ی             تضاد نيروهای مولده با محدوده های مل را و تخيل ه واپس گ ه ریشه نظری ه مثاب ی ب تضاد نيروهای مولده با محدوده های مل

  م در یک کشورم در یک کشورسوسياليزسوسياليز

  حل مسأله تنها در زمينه انقالب جهانی امکان پذیر استحل مسأله تنها در زمينه انقالب جهانی امکان پذیر است  --٩٩

يال           --١٠١٠ تباهات سوس ه ای از اش ه مجموع ه مثاب ور ب ک کش ياليزم در ی ه سوس يال         نظری تباهات سوس ه ای از اش ه مجموع ه مثاب ور ب ک کش ياليزم در ی ه سوس نظری

  پاتریوتيکپاتریوتيک

  

  استراتژی و تاکتيک در عصر امپریاليستیاستراتژی و تاکتيک در عصر امپریاليستی: : فصل دومفصل دوم
  ورشکستگی کامل فصل اصلی برنامه ی پيشنهادیورشکستگی کامل فصل اصلی برنامه ی پيشنهادی  --١١



                                                             بين الملل سوم پس از لنين
 

 ٢ 

  ژی عصر انقالب و نقش حزبژی عصر انقالب و نقش حزبویژگی های اساسی در ذات استراتویژگی های اساسی در ذات استرات  --٢٢

  کنگره سوم و تداوم فرایند انقالبی از دیدگاه لنين و از دیدگاه بوخارینکنگره سوم و تداوم فرایند انقالبی از دیدگاه لنين و از دیدگاه بوخارین  --٣٣

   در آلمان و درس های انقالب اکتبر در آلمان و درس های انقالب اکتبر١٩٢٣١٩٢٣رویدادهای سالرویدادهای سال  --٤٤

  اشتباهات استراتژیک اساسی کنگره پنجماشتباهات استراتژیک اساسی کنگره پنجم  --٥٥

   پاسيفيست و فاشيزم پاسيفيست و فاشيزم--دوران دمکراتيکدوران دمکراتيک  --٦٦

  درون مایه های راست گرای سياست ماوراء چپدرون مایه های راست گرای سياست ماوراء چپ  --٧٧

   نزول سانتریسم راست گرا نزول سانتریسم راست گرادورهدوره  --٨٨

  خصلت مانورگرائی استراتژی انقالبیخصلت مانورگرائی استراتژی انقالبی  --٩٩

  استراتژی جنگ داخلیاستراتژی جنگ داخلی  --١٠١٠

  مسأله رژیم داخلی حزبمسأله رژیم داخلی حزب  --١١١١

  عوامل شکست اپوزیسيون و چشم انداز آنعوامل شکست اپوزیسيون و چشم انداز آن  --١٢١٢

  

داز آن        : : فصل سوم فصل سوم  داز آن        چکيده انقالب چين و چشم ان رای     . . چکيده انقالب چين و چشم ان رای     تجارب آن ب تجارب آن ب

  ملل شرق و برای کل کمينترنملل شرق و برای کل کمينترن
  ای مستعمرهای مستعمرهدر باره ی ماهيت بورژوازی کشورهدر باره ی ماهيت بورژوازی کشوره  --١١

  مراحل انقالب چينمراحل انقالب چين  --٢٢

  دیکتاتوری دمکراتيک یا دیکتاتوری پرولتاریا؟دیکتاتوری دمکراتيک یا دیکتاتوری پرولتاریا؟  --٣٣

  ماجراجوئی به مثابه برآیند فرصت طلبیماجراجوئی به مثابه برآیند فرصت طلبی  --٤٤

  شوراها و انقالبشوراها و انقالب  --٥٥

  مسأله ماهيت انقالب آتی چينمسأله ماهيت انقالب آتی چين  --٦٦

  برای شرقبرای شرق" " حزب دو طبقه کارگران و دهقانانحزب دو طبقه کارگران و دهقانان""در مورد ایده ارتجاعی در مورد ایده ارتجاعی   --٧٧

  اید بررسی گردداید بررسی گرددمزایائی که از بين الملل دهقانی عاید می شود بمزایائی که از بين الملل دهقانی عاید می شود ب  --٨٨

  

  جمع بندیجمع بندی

  اکنون چی؟اکنون چی؟
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  هدف از نگارش این نامههدف از نگارش این نامه  --١١

  علل عدم تشکيل کنگره کمينترن به مدت بيش از چهار سالعلل عدم تشکيل کنگره کمينترن به مدت بيش از چهار سال  --٢٢

  ١٩٢٧١٩٢٧ تا  تا ١٩٢٣١٩٢٣سياست سال های سياست سال های   --٣٣

  رادیکاليزه شدن توده ها و مسأله رهبریرادیکاليزه شدن توده ها و مسأله رهبری  --٤٤

  چگونه چرخش به چپ کنونی در حزب کمونيست اتحاد شوروی تدارک دیده شد؟چگونه چرخش به چپ کنونی در حزب کمونيست اتحاد شوروی تدارک دیده شد؟  --٥٥

  ام به پسام به پسیک گام به پيش نيم گیک گام به پيش نيم گ  --٦٦

  یک مانور یا یک مشی نوینیک مانور یا یک مشی نوین  --٧٧

  پایه های اجتماعی بحران کنونیپایه های اجتماعی بحران کنونی  --٨٨

  بحران حزببحران حزب  --٩٩

  

  

  

م   ((....)) در متن هر عبارتی که در داخل       آمده است، توسط مترجم جهت سهولت فه

  .مطلب اضافه شده است
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