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 ، گام اولمطالب فهرست 

 آموزان، کوششی در راه پاسخگویی به سئواالت دانش 

 کرج،  پیشگام

 3تا  1های شماره 
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 فهرست مطالب گام اول،

 آموزان،کوششی در راه پاسخگویی به سئواالت دانش 

 1شماره  پیشگام کرج،

 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 چرا این نشریه را تهیه کردیم؟ 
 

 1 ماده چیست و ماتریالیسم یعنی چه؟  -1

 3 طبقه چیست؟  -2

جامعه بدون طبقه آیا تکامل  گویند علت تکامل جامعه اختالفات طبقاتی است  اگر می  -3

 پیدا نمی کند؟ 

5 

 5 باره تضادهای درونی مردم چه نظری دارید؟ در -4

 6 چرا در جامعه نظرات مختلف وجود دارد؟ -5

 8 پرولتاریا چیست؟ -6

 8 دولت چیست؟  -7

به   -8 باید  بشر  رهایی  نهائی  رسالت  که  رسیدند  نتیجه  این  به  انگلس  و  مارکس  چرا 

 طبقه کارگر به فرجام برسد؟دست 

9 

 10 داری چیست؟سرمایه -9

 11 باره دمکراسی نظر خود را بیان کنید. در -10

 13 در باره دیکتاتوری توضیح دهید. -11

 14 دیکتاتوری پرولتاریا چیست؟ -12

 15 استثمار یعنی چه؟  -13

 16 امپریالیسم چیست و خصوصیات آن کدامست؟ -14

 21 داری وابسته چگونه دولتی است؟سرمایهدولت  -15

 21 داری ملی چگونه دولتی است؟دولت سرمایه -16

 22 شود؟ انقالب در کشورهای وابسته به امپریالیسم به چه صورت انجام می -17

 24 آیا الزم است تمام جوامع بشری نظامهای تاریخی را یکی پس از دیگری طی کنند؟  -18

 25 دانید؟انقالب سوسیالیستی چه میدر باره  -19

 26 گویید؟ اند. در این باره چه میگویند کمونیستها به بیگانگان وابستهها میبعضی -20

 27 فاشیسم چیست؟  -21

 28 صهیونیسم چیست؟ -22

 29 شود؟ وظیفه ما در مقابل دولت چیست، آیا انتقاد کردن از دولت باعث ضعف آن می -23

 30 گوید؟ نظریه سه جهان چه می -24

 32 های مشکوک چیست؟نظر شما در باره اعالمیه -25

 34 نظر شما در باره قانون اساسی چیست؟  -26

 35 ؟ یدر باره وضع زنان در نظام سوسیالیست -27

در باره تکامل موجودات توضیح دهید! آیا این باعث بی اعتباری انسان نمی شود و    -28

 ممکن است که انسان روزی به موجود دیگر تبدیل شود؟ ثانیا آیا 

41 

 42 نظر شما در باره راه رشد غیر سرمایه داری چیست؟  -29

مبارزه    -30 به  دست  چرا  اینکه  و  ایران  خلق  فدایی  چریکهای  تاریخچه سازمان  باره  در 

 مسلحانه زدند؟ 

43 
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آیا  -31 و  چیست  خلق  فدائی  چریکهای  سازمان  کنونی  نظامی    فعالیتهای  عملیات  از 

 کند؟ استفاده می

45 

 46 در باره شعارها و شعار حاکمیت خلق  -32

 47 این روزها همه جا صحبت از ضد انقالب می شود، ضد انقالب چه کسانی هستند؟  -33

 48 آیا اعدام جنایتکاران عملی درست است؟ -34

ما    -35 آیا  و  درست است  نیروهای مخالف  با  کردن  بحث  تعصب  آیا  عقایدمان  روی  باید 

 داشته باشیم؟ 

48 
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 فهرست مطالب گام اول،

 آموزان،کوششی در راه پاسخگویی به سئواالت دانش 

 2پیشگام کرج، شماره 

 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 1 مقدمه 

 2 در باره مارکس و مارکسیم چه میدانیم 

 2 مقدمه -

 4 مارکس که بود؟  -

 7 عصر طالیی -

 8 عصر ایمان  -

 12 اقتصاد مارکس  -

 13 ماتریالیسم تاریخی  -

 15 دوره کمون اولیه -

 16 داریدوره برده -

 16 دوره فئودالیسم  -

 16 داریدوره سرمایه -

 18 ماده و حرکت  -

 20 علت حرکت چیست؟  -

 26 چه کسانی به انقالب خیانت میکنند؟ کمونیستها یا سازشکاران؟ 

 26 امروز اوضاع چگونه است؟ 

 28 چیست؟ و چه نقشی در حوادث کردستان دارد؟ قیاده موقت 

 31 در محیط خانواده چگونه رفتار کنیم؟ 

 38 چرا به کوهنوردی میرویم

 38 مقدمه -

 39 هدفهای کوهنوردی -
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 فهرست مطالب گام اول،

 آموزان،کوششی در راه پاسخگویی به سئواالت دانش 

 3پیشگام کرج، شماره 

 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 1 پیشگفتار 

 3 مقدمه -

 5 معیار ما برای کنار گذاشتن انحرافات چیست؟ -

 8 مبارزه ایدئولوژیک چگونه باید باشد؟  -

 9 پیکار چگونه بوجود آمد؟ سازمان   -

 13 نقش سازمان پیکار و گروهای دیگر در قیام -

 16 سازمان پیکار و هوادارانش چگونه با سازمان ما برخورد کردند؟  -

 20 شود.چگونه برخوردها متفاوت می -

 26 چند نکته ساده در مورد سوسیال امپریالیسم -

 33 دایی او از سازمان چه میدانیم؟جدرباره رفیق اشرف دهقانی و 

 33 مقدمه -

 35 چرا در داخل سازمانهای انقالبی تصفیه صورت نمیگیرد؟  -

 36 خود مسعود احمدزاده بصورت دگم )جامد( برخورد میکند.رفیق اشرف با نظریات   -

 37 برخورد رفیق اشرف با دولت و امپریالیسم  -

 38 نظر رفیق اشرف در مورد طبقه کارگر و حزب طبقه کارگر و خلق  -

 42 مسئله دمکراسی از دیدگاه اشرف -

 44 ایها چیستفرق چریکهای فدائی خلق ایران با توده 

 44 گوئید؟ کنند چه میایها و تحسینی که از فدائیان میدرباره شعار وحدت توده -

 45 کنید؟ توده چه فکر میدرباره هواداران صادق حزب   -

کمونی   - چه  سحزب  ایران  کمونیستهای  توده،  حزب  تشکیل  از  قبل  و  بود؟  چه  ایران  ت 

 فعالیتهائی داشتند.

48 

 49 نفر و فعالیتهای آن؟  53گروه  -

 49 پیدایش حزب توده در ایران  -

 51 امتیاز نفت شمال چه بود؟  -

 51 حزب توده و ملی شدن صنعت نفت؟ -

 53 مرداد و حزب توده  28کودتای  -

 55 حزب توده بعد از کودتا؟  -

 57 بعد از کودتا... -

 57 تشکیالت تهران  -

 59 "حزب توده و آغاز جنبش مسلحانه"  -

 60 حزب توده در سالهای اخیر چه کرده است؟  -
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