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 م و انقالب، ز سوسیالیفهرست مطالب 

 ، انقالبی بولتن یحث سوسیالیستهای

 4تا   1های و دور دوم شماره 4تا   1های دور اول شماره
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 ، انقالبی م و انقالب، بولتن یحث سوسیالیستهای زسوسیالیفهرست مطالب 

 1361، آبان 1دور اول شماره 

 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 3 یادداشت

 4 سومین سالروز: اکنون چه؟

 10 انداز ترازنامه و چشم

 25 ( 1جنبش کارگری، مسائل و وظائف آن )

 36 سوسیالیستیروش کار 

 41 های عمل کارگری بیانیۀ کمیته

 12 تبریز در آتش  و خون 

 

  

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-07/hezbe-kargarane-sosialiste-iran-sosialism-va-enghelab-dowre-1-01.pdf
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 ، م و انقالب، بولتن یحث سوسیالیستهای انقالبیزسوسیالیفهرست مطالب 

 1361، آذر 2دور اول شماره 

 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 2 جواب!  17سئوال و  18

 6 . ر.الف، گذشته و حال: نهضت آزادی

 20 روحانیت شیعه در ایران، صادق 

 28 دانشجویی، هما ناطقسعید سلطانپور در جنبش 

 37 نقدی از راه فدایی، ر. حمداد 

 

  

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-07/hezbe-kargarane-sosialiste-iran-sosialism-va-enghelab-dowre-1-02.pdf
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 ، م و انقالب، بولتن یحث سوسیالیستهای انقالبیزسوسیالیفهرست مطالب 

 1361، دی 3دور اول شماره 

 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 2 دربارۀ پوپولیسم تشکیالتی، حسن جاللی 

 6 پاسخی به نقد راه فدایی، فروغ 

 26 ح. اطالعیه، کاظم، الف. ر.

 36 نکات، الف. ر.ضمیمه: توضیح برخی 

 42 پیرامون بولتن بحث، ج.

 47 کمک های مالی دریافت شده

 

  

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-07/hezbe-kargarane-sosialiste-iran-sosialism-va-enghelab-dowre-1-03.pdf


5 

 

 ، م و انقالب، بولتن یحث سوسیالیستهای انقالبیزسوسیالیفهرست مطالب 

 1362، شهریور 4دور اول شماره 

 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 3 چند کالم

 5 در انقالب ما، پیوند 

 9 استراتژی و تاکتیک انقالبی، ت. ث.

 15 مالی  هرانت نفتی و سرمای

 20 مندل نقش پرولتاریا، ارنست 

 26 ی بر یک انشعاب، الف. ر.ئحاشیه

 29 بررسی تاریخی روحانیت شیعه، صادق

 37 اقتصادی سلطنت رضاشاه پهلوی، سلطانزاده   –های اجتماعی پایه

 41 کشیدگی زنان های ستمریشه

 44 یادداشتهای جنگل مازندران، رضا آذری 

 50 یوسفسعید سرود بدرود با سازمان خاکستر، 

 51 اشعاری از برشت

 

  

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-07/hezbe-kargarane-sosialiste-iran-sosialism-va-enghelab-dowre-1-04.pdf
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 ، م و انقالب، بولتن یحث سوسیالیستهای انقالبیزسوسیالیفهرست مطالب 

 1363، تابستان 1دور دوم شماره 

 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 3 مقدمه 

 4 ها، ش. واالمنش بولتن بحث: منشاء و ممیزه

 7 رش از کدام گذشته؟، الف. بانی ببولتن بحث:  

 12 انقالب؟، ت. ث.چرا سوسیالیسم و 

 17 انقالب، از نشریه کندوکاو  ۀمرحل ۀمسال

 37 انقالب، از رزمندگان )م.ل.( سابق ۀمتدولوژی مرحل

 57 پرولتاریا و مساله تسخیر قدرت، ساسان 

 59 های جنبش زنان در ایران، بخش دوم بیانیۀ زنان سوسیالیست درس 

 67 نگاهی به اوضاع کنونی ایران، ناصر

 73 ندرسن، ترجمه: خسرو ا تفسیر تروتسکی از استالینیزم، پری 

 77 تقدم سیاست در جوامع فراانقالبی، المار آلتفاتر، ترجمه: خسرو 

 83 مارکس و اقتصاد، ارنست مندل، ترجمه: صابر 

 

  

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-07/hezbe-kargarane-sosialiste-iran-sosialism-va-enghelab-dowre-2-01.pdf
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 ، م و انقالب، بولتن یحث سوسیالیستهای انقالبیزسوسیالیفهرست مطالب 

 1364، بهار 2دور دوم شماره 

 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 3 مقدمه 

 5 و بحران چپ، ت. ث. چپ روشنفکران

 21 (، تابان 1داری جهانی و عواقب آن )رمایهسبحران 

 33 های رسیده، از میان نامهکارگری هگزارش از یک هست

 37 اوضاع سیاسی ایران: از قیام تاکنون 

 43 نکاتی چند درباره جمع طرفداران سوسیالیسم و انقالب در انگلستان 

 44 سوسیالیزم و انقالب: پاریس نشریه طرفدار  ۀ سوسیالیستیاعالم موجودیت هست

 46 سوسیالیزم و انقالب پیشنهاداتی به سایر رفقای طرفدار 

 47 به دیگران، ت. ث. سوسیالیزم و انقالبایرادات دیگران به سوسیالیسم و انقالب و ایرادات 

 49 . ک.ج ای،  تئوری بوروکراسی و انقالب مرحله

 53 دولت نوین، ج. ک. ی ازنمای

  ها: ترجمه

 55 (: کولنتای، ترجمه از ناصر 1های ستمکشیدگی زنان )ریشه

 59 درباره ماهیت شوروی: ارنست مندل، ترجمه از ناصر

 71 داری: رودلف بارو، ترجمه از ش. و.راه رشد غیرسرمایه

  چهارم بین الملل کمونیست هاسناد کنگر

 83 های کمینترن، ترجمه از بهرامتاکتیکتزهای مربوط به 

ترجمه    ضمیمه تزهای مربوط به تاکتیک های کمینترن،   جبهه واحد کارگری، تزهای مربوط به  

 از فروغ

89 

 93 له شرق، ترجمه از: بهرام أمس تزهای مربوط به 

 

  

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-07/hezbe-kargarane-sosialiste-iran-sosialism-va-enghelab-dowre-2-02.pdf
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 ، م و انقالب، بولتن یحث سوسیالیستهای انقالبیزسوسیالیفهرست مطالب 

 1364، زمستان 3دور دوم شماره 

 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 4 مقدمه 

 5 ، ت. ث.ف چپ انقالبیئاوضاع کنونی جنبش کارگری در ایران: مسائل و وظا

 37 های کنگره چهارم کمینترن درباره قطعنامه 

 49 های اعتصاب معدنچیان بریتانیا، م. ناهید درس 

 57 اقتصاد سیاسی رهایی زنان، مارگارت بنستون، ترجمه از آ. یونسی 

داری،  ( کنفرانس دوم: نقش زنان در نظام اقتصادی برده2های ستمکشیدگی زنان )ریشه

 کولنتای، ترجمه از فاطمه احمدی 

62 

 67 مندل، ترجمه از خسرو خصلت اجتماعی اقتصاد شوروی، ارنست 

 70 مارکسیزم ماژینو: کتاب اقتصاد مندل، مایکل کیدرون

 75 داری دولتی، انست مندلتناقضات سرمایه

 

  

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-07/hezbe-kargarane-sosialiste-iran-sosialism-va-enghelab-dowre-2-03.pdf
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 ، م و انقالب، بولتن یحث سوسیالیستهای انقالبیزسوسیالیفهرست مطالب 

 6136 تابستان، 4دور دوم شماره 

 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 4 چه باید کرد

 5 مقدمه 

 6 بخش اول، ت. ث. –هائی درباره دموکراسی و سوسیالیزم یادداشت

 13 آرتوس، اقتباس: فرشته ستار گیری ایده لنینی حزب، آنتوان  شکل

 22 حزب، تروتسکی، مترجم: النو  ۀمبورگ و مسالاروزا لوگز 

  اسناد:

 24 انقالب و ضدانقالب در ایران، صابر نیکبین، مترجم: مازیار

 37 ، هسته طرفدار سوسیالیزم و انقالب در لندن ایران  شوروی و انقالب

 38 آرتیوم آراباژان، مترجم: آرشهای آن،  انقالب ایران: دالیل و درس

  درباره کرونشتات: 

 43 مقدمه، آزاده

 44 قیل و قال بر سر کرونشتات، تروتسکی، مترجم: آزاده

 49 حقیقت طبقاتی، لنین، مترجم: آزاده 

 50 پردازان، لنین، مترجم: آزادهکارزار دروغ

 51 مترجم: آزاده یک سند محرمانه از آرشیو وزارت خارجه فرانسه، 

  مساله ستمکشیدگی زنان 

 53 احمدی فاطمه (، کنفرانس سوم، کولنتار، مترجم: 3های ستمکشیدگی زنان )ریشه

 59 داری، مارگارت کولسون و دیگران، مترجم: آ. یونسی کار زن در سرمایه

 66 درباره کار خانگی زنان، از "گروه اقتصادی سیاسی زنان"، مترجم: افشار 

 74 باز هم درباره اقتصاد سیاسی رهائی زنان، راونتری، مترجم: افشار 

  بحث درباره ماهیت شوروی

 77 تناقضات مندل، کریس هارمن، مترجم: خسرو 

 87 داری دولتی، ارنست مندل، مترجم: خسرورازوارگی سرمایه

 به بعد وجود ندارد 87متاسفانه از صفحه 

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-07/hezbe-kargarane-sosialiste-iran-sosialism-va-enghelab-dowre-2-04.pdf

