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 ،کندوکاوفهرست مطالب 

 دور دوم 3دور اول تا   1های شماره
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 1353، آذر 1کندوکاو، دور اول شماره فهرست مطالب 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 2 چند کالم...

 2 فهرست 

 3 ظهور سرمایه مالی عرب و ایرانی / ارنست مندل

 10 حزب کمونیست عراق و مسأله کردستان 

 26 انقالب عرب و مسأله فلسطین 

 30 کنفدراسیون: عملکرد سالهای اخیر / مازیار 

  معرفی و نقد کتاب

 35 ر و مسأله استالین  –م  

 60 کشیدگی زن در ایران / فروغ راد و آذر عاصی دربارۀ ستم 

 63 آثار ا. سلطانزاده / پرویز معینی  
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 1354، فروردین 2کندوکاو، دور اول شماره فهرست مطالب 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 2 چند کالم...

 3 / س جابر  ای جدید در آستانه آخرین مرحلۀ امپریالیزم ظهور افسانه

 19 هادی  حسن انقالب ظفار و سیاست امپریالیزم و ارتجاع ایران در خلیج / م 

/ جبهه   1975ژانویه  9تا   1974اطالعیه نظامی دربارۀ عملیات قوای ایرانی از اول دسامبر 

 خلق برای آزادی عمان 

32 

 33 رائچایلد  –تغییر جهت سازمان آزادیبخش فلسطین / ج دولت کوچک فلسطین: 

 44 بهزاد   رخ مارکسیزم و انقالب / ف

الجزایر گوالگ استالینیزم...،  مجمع  ا.    الکساندر سولژنیتسین، حملۀ سولژنیتسین به   /

 مندل

54 

یونگ  طراهپیمائی   با  انقالبی، مصاحبه طارق علی  تا مارکسیست  از گارد سرخ  والنی: 

 چنگ رهبر سابق گارد سرخ کانتون 

62 

 68 تروتسکی   –اندازها و وظایف انقالب در شرق / ل چشم

 75 عاصی –کشیدگی زن در ایران: مارکسیزم یا فمینیزم؟ / آذر دربارۀ ستم
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 1354، آذر 3کندوکاو، دور اول شماره فهرست مطالب 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 2 کالم...چند 

 2 فهرست 

 3 شکست امپریالیزم در ویتنام / ا. مندل 

 10 ویتنام پیروز / و. ناصر 

 19 باز هم دربارۀ ظهور سرمایه مالی اتونوم در چندین کشور شبه مستعمره / ا. مندل

 26 ای بر انقالب عرب / ج. صالح و ا. رابعه شکست جنبش کرد: ضربه

 32 طلبی دائمی / اینپرگر تسلیمصلح موقت... 

 38 اندازها / المنافضلجنبش مقاومت فلسطین، انحطاط آن و چشم

 42 سقوط حکومت نظامی / س. جابر  –لبنان 

 45 4الملل احتضار فرانکوئیزم و تکالیف انقالب اسپانیا / بین

 52 مقدمه بر چاپ آلمانی انقالب مداوم / ل. تروتسکی

 56 امپریالیزم / ا. مندلدربارۀ 

 61 درباره اعتصاب / و. ا. لنین 

 65 چند مفهوم در اندیشه آنتونیو گرامشی / ا. ب. ، درآمدی به شناخت مقام

 73 وظایف جوانان انقالبی / و. ا. لنین 

 79 روندهای "ضدکنفدراسیونی" / م. شقایق   ۀسازمان دانشجویان ایرانی در آمریکا و افسان

 88 درباره بحران کنفدراسیون 

میبرد؟ سود  ایران  دانشجوئی  جنبش  درون  در  تجزیه  از  کسی  اتحادیه    چه  طرفداران   /

 دانشجوئی ایرانی متحد، مستقل و دموکراتیک )وجود آزادی گرایش درون سندیکا( 

90 
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 1355، پاییز 4کندوکاو، دور اول شماره فهرست مطالب 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 2 فهرست 

 3 صنعتی شدن ایران / ص. ر. ۀیادداشتهائی دربار

 34 نقش انقالبی طبقه کارگر / خ. م.

 50 شبح تروتسکیزم / م. شقایق 

 70 استالین چگونه اپوزیسیون را شکست داد / ل. تروتسکی 

 73 مبارزه طبقاتی در پرتقال / پ. د.

 83 ارزیابی نقش مائو / ا. مندل

 84 ، مصاحبه با یکی از مبارزین عرب جنگ داخلی در لبنان 

 90 جنبش ملی بلوچ / ن. پیمان 

 96 اشغال مرکز ساواک در ژنو و افشای فعالیتهای ساواک در اروپا / ا. ح.

 99 در دفاع از کمیته برای آزادی هنر و اندیشه در ایران / کندوکاو 
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 1355، زمستان 5شماره کندوکاو، دور اول فهرست مطالب 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 1 فهرست 

 2 بحران مائوئیزم در چین / ا. سامان 

 29 ارزیابی انقالب سوم چین / و. ناصر 

 38 جنبش کرد / الف. رابعه

 40 ستان پرستان کردعضو اتحادیه میهن ، مصاحبه با نوشیروان امین 

 42 بیانیه انجمن دانشجویان کرد در اروپا )بخش بریتانیا( 

ضدنقد به انتقاد هامون از نظریه لنین در مورد سازماندهی حزب انقالبی طبقه کارگر / الف.  

 ب.

45 

 54 واحد / م. شقایق  ۀجبه

 57 / کمینترن  پرولتری ۀوحدت جبه ۀدربار

 60 جبهه واحد ضدامپریالیستی / کمینترن تزهای عمومی دربارۀ مسألۀ شرق، 

 61 واحد / ل. تروتسکی  ۀدرباره جبه

 65 زاد ه. ی.کنفدراسیون: بحران وحدت یا وحدت بحران
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 1356، پائیز 6کندوکاو، دور اول شماره فهرست مطالب 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 1 فهرست 

 2 مسأله ارضی در ایران / الف. ر.

 23 بررسی انتقادی / رازی 

 31 اختناق در ایران طبقه کارگر ایران: بررسی شرایط، اختناق و مبارزات آن / کمیته ضد 

 47 فرهنگ پرولتری و هنر پرولتری / لئون تروتسکی

 55 اعالمیه "گروه آزادی کتاب و اندیشه" 

 76 نامه سرگشاده به نویسندگان و روشنفکران جهان / احمد شاملو 

 78 ای از بحران کنفدراسیون تالشی انجمن لندن: نمونه

 85 برنامه دفاعیبحران کنفدراسیون و طرح اولیه 

 به بعد وجود ندارند 83متاسفانه صفحات 
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 1357، بهار 7کندوکاو، دور اول شماره فهرست مطالب 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 1 تبریز به پا میخیزد! 

 2 بحران رژیم ایران و مبارزه برای حقوق دمکراتیک / م. شقایق 

 11 معرفی یک کتاب جدید درباره جنبش کرد 

 12 یادداشتهائی دربارۀ صنعتی شدن ایران 

 23 معرفی کتاب: برنامه انتقالی برای انقالب سوسیالیستی، لئون تروتسکی 

 24 الملل چهارم، قطعنامه دبیرخانه متحد بیندمکراسی سوسیالیستی و دیکتاتوری پرولتاریا

 35 شمس آل احمد را آزاد کنید 

 36 / آندره نین  شوراها در روسیه

 46 س. عارفی –/ و. ناصر  های کارگری در اسپانیاجنبش نوین پرولتری و کمیسیون

 55 / الف. ب. فاشیزم و جنبش کارگری
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 1357، پائیز 8کندوکاو، دور اول شماره فهرست مطالب 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

  در این شماره

 موج دوّم
 

 4 طبقه کارگر و دمکراسی بورژوایی / لنین 

 8 پرولتاریا و انقالب / لئون تروتسکی 

 12 دربارۀ برنامۀ انقالبی / و. ناصر

داری ایران / صمد  بخش سوم، ساختار سرمایه  –یادداشتهایی دربارۀ صنعتی شدن ایران  

 راد

17 

 35 اید؟ های قبلی کندوکاو را خواندهشماره

 36 مسألۀ ارضی در ایران، بخش دوم: مناسبات تولیدی در روستاها 

 48 سفر هواکوفنگ به ایران و نظریه سه دنیا 

 49 پردازد / لیو مایتان "سه دنیای" خود میپکن به آرایش نظریۀ 

 54 بحران استالینیزم و کمونیزم اروپائی / ج. مرتضوی

 60 کمونیزم اروپائی / الف. ب.

 71 انتخابات پارلمانی فرانسه 

 74 الملل چهارم / پیر فرانکبررسی و نقد کتاب: بین

 75 ای از آثار آنتونیو گرامشیبرگزیدهبررسی دو کتاب: برگزیده آثار روزا لوگزامبورگ / 

 77 از میان کتابها و نشریات نو 

 78 ای در ایران المللی با مبارزات تودهضرورت همبستگی بین

 78 دربارۀ کمیته ضداختناق در ایران 

ای سرگشاده به کمیته از زندان تا تبعید از سوی گروهی  در دفاع از جنبش ضداختناق، نامه

 کوشندگان کمیته ضداختناق در ایران )کاری( از 

81 

 86 در دفاع از کمیته ضداختناق در ایران 

 89 شبخوانی / م. ع. ش.

 

  

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-07/hezbe-kargarane-sosialiste-iran-kand-o-kav-dowre-1-08.pdf


10 

 

 1357کندوکاو، دور اول شماره ویژه آذر فهرست مطالب 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 1 داری ایران و احتضار سلطنت پهلویبحران سرمایه
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 1358، تابستان 1شماره  دومکندوکاو، دور فهرست مطالب 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 2 منیر شایق  –رود؟ / بهروز بصیرت انقالب ایران بکدام سو می

 20 های کارگری / فرها حسامیهائی پیرامون مساله اتحادیهیادداشت

 29 تنظیم و مقدمه از: خسرو رضوی   –های قدرت زحمتکشان / آندره نین شوراها: نطفه

 45 ادای سهم لئون تروتسکی به نظریه و عمل مارکسیستی / الف. ب.

 70 ای با ارنست مندل / ترجمه از الف. ب.درباره ماهیت طبقاتی دولت شوروی، مصاحبه

 100 دشتیدولت و انقالب لنین/ ترجمه از طوبی 

 110 دمکراسی سوسیالیستی و دیکتاتوری پرولتاریا

 141 -پس از نگارش  -رود؟ انقالب ایران به کدام سو می

 144 فهرست  
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 1359، تابستان 2کندوکاو، دور دوم شماره فهرست مطالب 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 1 بورژوازی و انقالب خرده

 10 منیر شایقزن، اسالم و انقالب / 

مهدی  لنین و مفهوم آگاهی طبقاتی، به مناسبت صدودهمین سالگرد تولد و. ا. لنین /  

 سراج

16 

 20 الملل چهارم درباره افغانستان در افغانستان چه میگذرد! بیانیه بین

 28 معرفی و نقد کتاب: "تروتسکیزم: سقط دیالکتیک لنینی" 

 37 ای از یک مصاحبه با مندل، تروتسکی و دوران بعد از جنگ گزیده

 41 حسین الهینقد به نظرات "راه کارگر" درباره ماهیت طبقاتی دولت / 
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 1359، زمستان 3کندوکاو، دور دوم شماره فهرست مطالب 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 1 جنگ ایران و عراق و وظایف پرولتاریا 

 19 کشند / کندوکاو بوروکراسی را به زیر سؤال میکارگران لهستان قدرت 

 22 الملل چهارمقطعنامه دبیرخانه متحده بین

 37 دربارۀ "تعرض انقالبی" / حسین الهی

  نقادی بر نظرات "جنبش مسلمانان مبارز" طرفداران شوراطلب والیت فقیه

 43 ملی صنعتی فوالد ایران مبارزه سیاسی طبقۀ کارگر نشریه امت و مبارزات کارگران گروه 

 46 ساعت کار در هفته نشریه امت و مبارزات کارگران تراکتورسازی تبریز  40مبارزه برای  
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