
  »»چپ رویچپ روی««بيماری کودکی بيماری کودکی 

   در کمونيزم در کمونيزم

  

  لنين لنين 
  

  

  

  

  

  

  تاریخ و ادبيات مارکسيستیتاریخ و ادبيات مارکسيستی



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ١ 

  

  فهرستفهرست
  

  پيش گفتار پيش گفتار 
  

ل             --١١ ل              برای اهميت بين المللی انقالب روس چه مفهومی می توان قائ  برای اهميت بين المللی انقالب روس چه مفهومی می توان قائ

  شد؟شد؟
  

  ک هاک هایی یکی از شرایط اساسی موفقيت بلشو یکی از شرایط اساسی موفقيت بلشو--٢٢
  

  مممراحل عمده تاریخ بلشویزمراحل عمده تاریخ بلشویز  --٣٣
  

ویزم --٤٤ ویزم  بلش دام  بلش ا ک ارزه ی ب دام در مب ا ک ارزه ی ب ارگری  در مب بش ک ی جن منان داخل ارگری   دش بش ک ی جن منان داخل  دش

  رشد یافت، تحکيم پذیرفت و آبدیده شد؟رشد یافت، تحکيم پذیرفت و آبدیده شد؟
  

   توده توده-- طبقه طبقه-- حزب حزب--پيشوایانپيشوایان.  .  در آلماندر آلمان» » چپچپ«« کمونيزم  کمونيزم --٥٥
  

   آیا انقالبيون باید در اتحادیه های ارتجاعی فعاليت کنند؟  آیا انقالبيون باید در اتحادیه های ارتجاعی فعاليت کنند؟ --٦٦
  

   آیا باید در پارلمان های بورژوازی شرکت جست؟ آیا باید در پارلمان های بورژوازی شرکت جست؟--٧٧
  

   آیا هيچ مصالحه ای مجاز نيست؟ آیا هيچ مصالحه ای مجاز نيست؟--٨٨
  



                                            بيماری کودکی «چپ روی» در کمونيزم
 

 ٢

  در انگلستاندر انگلستان» » چپچپ«« کمونيزم  کمونيزم --٩٩
  

   نتایجی چند نتایجی چند--١٠١٠
  

  اضافه هااضافه ها
   انشعاب کمونيست های آلمان انشعاب کمونيست های آلمان--١١

   کمونيست ها و مستقل ها در آلمان کمونيست ها و مستقل ها در آلمان--٢٢

   توارتی و شرکاء در ایتاليا توارتی و شرکاء در ایتاليا--٣٣

   نتيجه گيری های نادرست از مقدمات درست نتيجه گيری های نادرست از مقدمات درست--٤٤
  

  

 به ١٩٢٠ به رشته ی تحریر در آمد و در ژوئن ١٩٢٠ مه سال -در ماه آوریل

  .ورت کتاب جداگانه ای منتشر گردیدص
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