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 لئون                                         بين الملل سوم پس از لنينتروتسکی
 

  

  فهرستفهرست
  

                     گفتارپيش

  ١٩٢٩١٩٢٩گفتار چاپ فرانسوی سال گفتار چاپ فرانسوی سال   پيشپيش

  الملل کمونيست، انتقادی از اصول آنالملل کمونيست، انتقادی از اصول آن  ی پيشنهادی بينی پيشنهادی بين  برنامهبرنامه
  

ی انقالب جهانی يا برنامه    ی انقالب جهانی يا برنامه      برنامهبرنامه: : فصل اول فصل اول 
 
ی سوسياليزم در يک    ی سوسياليزم در يک     

  کشور؟کشور؟
  ساختار کلی برنامه -١

 اياالت متحده اروپا و آمريکا -٢

 شعار اياالت متحده شوروی اروپا -٣

 ضابطه ی انترناسيوناليزم -٤

 ای حزب سنت نگره -٥

کجاست؟انحراف   سوسيال دموکراتيک در  -٦

 به اقتصاد جهانی. س. ش. ج. وابستگی ا -٧

ی تخيل را و      های ملی به مثابه ريشه     تضاد نيروهای مولده با محدوده     -٨     ی نظريه واپس گ

 سوسياليزم در يک کشور

است  پذير  ی انقالب جهانی امکان حل مسأله تنها در زمينه -٩

تباهات يالاش سوس ياليزم کسوس وري هکش هب همثاب مجموع ه نظري ای از    ی  در        -١٠

 پاتريوتيک
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  استراتژی و تاکتيک در عصر امپرياليستیاستراتژی و تاکتيک در عصر امپرياليستی: : فصل دومفصل دوم
  ی پيشنهادی ورشکستگی کامل فصل اصلی برنامه -١

 اساسی در ذات استراتژی عصر انقالب و نقش حزبهای  ويژگی -٢

 ی سوم و تداوم فرايند انقالبی از ديدگاه لنين و از ديدگاه بوخارين کنگره -٣

 های انقالب اکتبر  در آلمان و درس١٩٢٣رويدادهای سال  -٤

 ی پنجم اشتباهات استراتژيک اساسی کنگره -٥

  پاسيفيست و فاشيزم-دوران دموکراتيک -٦

سياست راست  گرای  ماوراء چپ های  درون مايه -٧

راست  ی نزول سانتريزم  گرا دوره -٨

 خصلت مانورگرائی استراتژی انقالبی -٩

داخلی  استراتژی جنگ  -١٠

داخلی  ی رژيم  حزب مسأله -١١

شکست  عوامل  اپوزيسيون و چشم انداز آن -١٢
  

ل ومفص س ل ومفص الب: :     س ينانق مچ دازچش ان الب ينانق مچ دازچش ان ده دهچکي ارب. . ی   و   آن  ی   و   آن    چکي اربتج  آن  آن تج

  برای ملل شرق و برای کل کمينترنبرای ملل شرق و برای کل کمينترن
  ی ماهيت بورژوازی کشورهای مستعمره در باره  -١

  مراحل انقالب چين -٢

  ديکتاتوری دموکراتيک يا ديکتاتوری پرولتاريا؟ -٣

ماجراجوئی    به مثابه برآيند فرصت طلبی -٤

  شوراها و انقالب -٥

 ی ماهيت انقالب آتی چين  مسأله -٦

ارتجاعی  برای شرق" حزب دو طبقه ی کارگران و دهقانان"ی    در مورد ايده -٧

 که از بين الملل دهقانی عايد می شود بايد بررسی گردد مزايائی  -٨

  جمع بندی
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 لئون                                         بين الملل سوم پس از لنينتروتسکی
 

  اکنون چی؟اکنون چی؟
  هدف از نگارش اين نامه -١

 ی کمينترن به مدت بيش از چهار سال علل عدم تشکيل کنگره -٢

سياست  ١٩٢٧ تا ١٩٢٣های   سال -٣

 ی رهبری ها و مسأله راديکاليزه شدن توده -٤

 شوروی تدارک ديده شد؟چگونه چرخش به چپ کنونی در حزب کمونيست اتحاد  -٥

 يک گام به پيش نيم گام به پس -٦

 يک مانور يا يک مشی نوين -٧

اجتماعی  های  بحران کنونی پايه -٨

 بحران حزب -٩

  

  

  

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

  .مطلب اضافه شده است
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