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 ،آسو  دفترهای مطالب فهرست 

 1399فروردین ، 6تا   1398 آبان،  1 هایشماره 
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 ، آسو دفترهای  فهرست مطالب

 1398 آبان، 1شماره 

 باب؛ دویست سال بعد 
 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 7 / عرفان ثابتی  شیخ باب بر فراز ایران در گردش است :درآمد

 17 باب، آینده ایران است / گفتگو با محمود صباحی

 27 گفتگو با آرمین اشراقیالهیات بابی، الهیات تجدد / 

 41 تاریخمندی و نفی خاتمیت در اندیشه باب / گفتگو با نادر سعیدی 

با گفتگو   / ایرانی  فرهنگ  به سرشت  نزدیکی  برای  کوششی  بابی،  فاضل    جنبش 

 یبیغ

57 

 69 ی مواجهه با تاریخ در دانشگاه / محمد حیدریتجربه

 79 قانونی طاهره، و آزادی در اسارت / ایرج 

ی بابیان ایران / موژان مؤمن / برگردان  گرا و خشونت آخرالزمانی: نمونهروایت هزاره

 هامون نیشابوری 

101 

القان / برگردان هامون  ی سید علینامه محمد باب به سلطان عبدالمجید / نجاتی 

 نیشابوری 

131 

( / امین ای. اخیا  1895تا    1850نخستین اشارات به ادیان بابی و بهائی در اسپانیا )

 برگردان پویا موحد  /

161 

 227 های فارسی / مهرک کمالی ها در داستانها و ازلیبابی

زیبایی برداشتی  سوی  به  لطافت:  و  /  کمال  مؤمن  موژان   / باب  آثار  از  شناختی 

 برگردان هامون نیشابوری 

243 

 269 جهانی؟ / عرفان ثابتیچه نامندش بهائی: کیش، فرقه، جنبش یا دین چه باشد آن

 299 نمایه 
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 ، آسو دفترهای  فهرست مطالب

 1398 آذر، 2شماره 

 چطور امپراتوری روپرت مرداک جهان را از نو ساخت؟
 جاناتان مالر، جیم روتنبرگ، برگردان: معصومه ناصری 

 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 فصل اول / نفوذ جهانی 
 

 9 ی فرزندانم را دوست دارم«»من همه - 

 15 ام«وزیری چیزی نخواسته»هیچ وقت از هیچ نخست - 

 20 ای«»دیکتاتوری رسانه - 

 26 یک محصول و بنیانگذار فرهمندش  - 

 34 آید« »این کارها از هیچ دلقکی برنمی - 

 41 روز استقالل: رستاخیز  - 

 47 »کار دوران بازنشستگی من« - 

  های درونی فصل دوم / اختالف

 53 باالترین استاندار در اداره شرکت  - 

 57 رفقای استرالیایی ترامپ - 

 60 داری مگر نه؟ تو اکشن دوست  - 

 64 مردم به تو اعتماد ندارند  - 

 68 و الکالن؟  - 

 73 تو دیگر چنین پسری نخواهی داشت  - 

  ی فاکسی تازهفصل سوم / اسلحه

 79 کنم خبرت می - 

 82 ای که برای کشور خوب نیست«»معامله  - 

 86 « برد؟کنید ملکوم جان سالم به در میفکر می» - 

 91 شرمنده نیستم«»نه من  - 

 96 توانم بروم« »من نمی - 

 99 شودبه نظرم بهتر از این نمی - 
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 ، آسو دفترهای  فهرست مطالب

 1398 دی ، 3شماره 

 ی بهائی ایران نگاهی به تاریخ جامعه 
 ( 1357تا  1320در دوران حکومت محمد رضا شاه )

 مینا یزدانی، برگردان: پویا موحد 
 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 9 مقدمه 

 13 های پرحادثه و خونین : سال1330ی و اوایل دهه 1320ی دهه 

 25 و پیامدهای آن  1334کارزار ضدبهائی در سال 

 37 : امنیت نسبی 1355تا سال  1340ی از اواخر دهه

 40 سلب حق کار بر اساس قانون  

 46 بهائیان و مناصب قدرت 

 57 های ضدبهائی انجمن 

 59 عدم موجودیت رسمی 

 61 : ناامنی مجدد 1357تا   1356های سال

 69 نتیجه 

 

  

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-09/daftarhaye-aso-03.pdf
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 ، آسو دفترهای فهرست مطالب 

 1398 بهمن، 4شماره 

 ،ی خشونتدرباره
 گفتگوها از: محمد حیدری چهار گفتگو،

 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 7 محمد حیدری /  حل است؟/ آیا خشونت راه  مقدمه

 گفتگو با رضا علیجانی 

 آمیز را بر جامعه تحمیل کند خشونتام که جمهوری اسالمی، گذار  نگران 

15 

 گفتگو با کاظم کردوانی 

 ی ایران هستم های بسیار است و من نگران آیندهچامعه آبستن خشونت 

35 

 گفتگو با عبدی کالنتری

ایم، اما حکومت هنوز به پایان خط نرسیده  شاید به »پایان یک دوران« رسیده 

 است

55 

 گفتگو با عمار ملکی 

خشونتمبارزهدر    و  ی  آغازگر  مبارزان  اما  هست  خشونت  پرهیز، 

 ی ناموجه خشونت نیستند دهندهادامه

75 
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 ، آسو دفترهای  فهرست مطالب

 به کوشش عرفان ثابتی

 1398 اسفند، 5شماره 
 ایران فرهنگی، به کوشش مهدی جامی

 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 7 مهدی جامی  /اول دفتر 

 13 / مهدی جامی  »ایران فرهنگی« مرزهای شناوری دارد مشترک با دیگران

( / تاجیکی، افغانستانیگانه )ایرانی،  های ملی سهزبان فارسی و هویت

 گفتگو با داریوش آشوری 

27 

 51 / گفتگو با مهرزاد بروجردی  سنت و سیاست

پرند و  حریر  و  خوانی  پرنیان  را  آن  ار  بریشم  نگردد  فرزانه    سه  با  گفتگو   /

 خجندی 

73 

 87 / عزیز حکیمی  ی وصل است، نه فصلفارسی نقطه

 99 / پرویز جاهد  های ایرانیبازنمایی ایران در فیلم

 119 / ماهرخ غالمحسین پور  ایران فرهنگی، وطن آنها که در وطن نیستند

 137 / منصوره شجاعی زنان پیشگام و تأثیرگذار در فرهنگ ایران معاصر

 147 فال/ رضا فرخ  ی »میهن«درنگی در واژه

 نظرخواهی و آگاهی و همبستگی 

اسفندیار آدینه / حسن یوسفی اشکوری / عبدهللا انوار  مهدی جامی / علیرضا آبیز / 

پور / شهزاده  شهرنوش پارسی پور / نیره توحیدی / ابوالفضل خطیبی / بهمن ذکی /

زیتا قهرمان / محمود محقق / فرهاد مهدویان  سمرقندی )نظروا( / مسعود طاهری / آ

 محمدرضا نیکفر / شبنم طلوعی  /

155 

 221 / مهدی خلجی  »متون معیار« سخن گفت؟توان از چگونه می
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 ، آسو دفترهای  فهرست مطالب

 1399 فروردین، 6شماره 

 ما و کرونا؛ صعب روزی، بوالعجب کاری، پریشان عالمی 
 به کوشش عرفان ثابتی

 

 لینک به فایل 
 

 صفحه عنوان

 7 بصیرتی اخالقی نوع بشر / عرفان ثابتی ویروس کرونا و بی

بیماری از  عالموقتی  میهای  حرف  میگیر  سخن  چه  از  کریستین  زنیم   / گوییم؟ 

 میلن / برگردان: عرفان ثابتی مکدابلیو، 

15 

دهند؟ / ایزاک چونتر / برگردان هامون  گیر چکونه تاریخ را تغییر میهای عالمبیماری

 نیشابوری 

23 

واقعیتبیماری از  واگیردار  برمیهای  پرده  جوامع  برگردان:  های   / آپلبام  آن   / دارند 

 هامون نیشابوری 

37 

کرونا   میمحدودیتویروس  افشا  را  پوپولیسم  برگردان:  های   / رایت  تامس   / کند 

 سپیده جدیری 

45 

 51 افتد؟ / یان لیانکه / برگردان: فرناز سیفیبعد از ویروس کرونا چه اتفاقی می

توان آموخت؟ / از واکنش سنگاپور، تایوان و هنگ کنگ به شیوع ویروس کرونا چه می

 ابتی الینی بارون / برگردان عرفان ث

59 

بیماری از  جلوگیری  برای  عالمچرا  /  های  اورد  توبی   / کرد؟  پیشه  بدبینی  باید  گیر 

 برگردان: پویا موحد 

69 

می دگرگون  را  جهان  اقتصاد  کرونا  ویروس  کارلسون  آیا  فیلیپ   / سلزاک،    –کند؟ 

 مارتین ریوز، و پال سوارتز / برگردان: فرهاد ثابتیان 

85 

بر بحران جهانی ویروس کرونا غلبه کرد / گوردون براون /  توابا ناسیونالیسم نمی ن 

 برگردان: عرفان ثابتی 

97 

نوح   یووال   / کرد  نخواهیم  غلبه  کرونا  ویروس  بر  جهانی  همبستگی  و  اعتماد  بدون 

 هراری / برگردان: عرفان ثابتی 

103 

 113 ثابتی بحران جهانی کرونا و رکود ژئوپلیتیک / ایان برمر / برگردان عرفان 

زدگی یک ویروس است / رابرت  قدرت مسری ترس؛ چرا برخی معتقدند که وحشت

 پکم / برگردان: سپیده جدیری 

119 

 125 آنفلوآنزای خوکی و دیگر علل وحشت / زیگمونت باومن / برگردان: عرفان ثابتی 

ویروس گووید  انتشار  زیست  19گونه:  پاتدر  و  کرکو  پیتر   / اخبار ساختگی  ریک  بوم  

 سیچرل / برگردان: هامون نیشابوری 

131 

شدن« / استیون ارالنگر / برگردان:  انتشار ویروس کرونا و احتمال فروپاشی »جهانی

 پیام یزدانجو 

141 
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