فهرست مطالب فصلنامۀ زن ،نشریه سوسیالیست ،فمینیست فارسی زبان،
شماره  ،1خرداد 1375

لینک به فایل
مترجم

عنوان

نویسنده

سخنی با شما!

مدیر مسئول

1

طرح یک ضرورت

فصلنامۀ زن

2

ناقص سازی جنسی زنان

فصلنامۀ زن

8

شعر :من نمیخواهم

فیگونه امریچ

19

جنبش کارگری و مسئلۀ زن ()1

فصلنامۀ زن

21

شعر :من زنی معدنزادم

ترانۀ

معدنکاران

حسین درفکی

صفحه

29

بولیوی
معرفی نویسنده :الکساندرا کولنتای

فصلنامۀ زن

موقعیت زنان در جریان تکامل اقتصادی – الکساندرا کولنتای

31
فصلنامۀ زن

34

اجتماعی جامعه ( – )1سخنرانی اول
شعر :روزی زمان از آن ما خواهد شد

ترانه انگلیسی

گزارش :سفری به هندوستان

شریل بنارد – ادیت

50
م – رازی

51

اشالفر
60

نامه آروین (به پدر) قبل از اینکه توسط شوهر به
قتل برسد
شعر :اگر مردها بودند...

سیسیلیا پرشون

داستان :پرواز

ی – کهن

63

معرفی کتاب :زن ستیزی

توران عازم

67

مردانی که از زنان متنفرند و زنانی که به آنها سوزان فوروارد

توران عازم

توران عازم

61

74

عشق میورزند
در مسیر توالت نظافت میکنم

بریت استبری

مارال رکنی

رومانتیک ترین مرد دنیا

85
86

توران عازم

97

جرات کن بگویی« :من»

ایا نیلسون

معرفی فیلم :هالفا اوین

مارال رکنی

99

معرفی و نقد موسیقی :ترسی چاپمن

نیما رکنی

102

ویژه نامه
تاریخچۀ اول ماه مه

فصلنامۀ زن

106

واقعۀ جهارم ماه مه

فصلنامۀ زن

108

غرور مردانه

برت وارد
1

ا .ک .حکاک

111
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لینک به فایل
عنوان

نویسنده

فرهنگ ،نسبیت فرهنگی و بیحقوقی زنان ()2

فصلنامۀ زن

شعر :من انسانی در جهانم

میکائیل ویه

کمربند عفت

نیما رکنی

13

شعر :اگر بیاموزی چگونه عشق بورزی...

عزتالسادات گ.

17

شعر :دگرگونی

عزتالسادات گ.

18

جنبش زنان ،سوسیالیسم و فمینیسم ()1

فصلنامۀ زن

19

شعر :پرواز

عزتالسادات گ.

39

شعر :برمیخیزم

ژیال مساعد

40

نقش زن در نظام اقتصادی بردهداری – سخنرانی الکساندرا کولنتای

مترجم

صفحه
1

توران عازم

فصلنامۀ زن

11

41

دوم
شعر :درست در این تاریکی

میکائیل ویه

مردانی که از زنان متنفرند و زنانی که به آنها سوزان فوروارد

توران عازم

54

توران عازم

57

عشق میورزند ()2
شعر :دیگر تنها نیستم

ا .بامداد

گزارش :زنان دز محیطهای کار مردانه

شستین بک

شعر :دنیایی وجود دارد...

میکائیل ویه

68
توران عازم

69
79

معرفی نویسنده :مارلین فرنچ کیست؟

مارال رکنی

81

معرفی و نقد کتاب جنگ علیه زنان

مارال رکنی

89
121

تئاتر :و این حدیث همچنان باقیست ،باور
نکردنی ولی حقیقت!
معرفی و نقد تئاتر :دنبال یک زن میگشتی ولی توران عازم
یک روح یافتی!

2

122

فهرست مطالب فصلنامۀ زن ،نشریه سوسیالیست ،فمینیست فارسی زبان،
شماره  ،3آذر 1375

لینک به فایل
مترجم

عنوان

نویسنده

سقط جنین ()1

فصلنامۀ زن

1

و این حدیث همچنان باقیست!

فصلنامۀ زن

13

شعر :ماهیئی در برف

ب .دیویدسون

14

جنبش زنان ،سوسیالیسم و فمینیسم ()2

فصلنامۀ زن

16

شعر :رستاخیز

ژاک پره ور

35

کمی هم بخندیم!!

دوستدار «کجنظر»

36

بخشی از زن گناهکار شهر «تولدو»

آنتوان چخوف

شعر :دربند کردن رنگین کمان

غادﺓالسمان

احمد

صفحه

شاملو

و 37

ایرج کابلی
جایگاه زن در اقتصاد طبیعی بسته – سخنرانی الکساندرا کولنتای

عبدالحسین فرزاد

43

فصلنامۀ زن

45

سوم
زنان در اسارت طالب مسلمان افغانستان

فصلنامۀ زن

مردانی که از زنان متنفرند و زنانی که به آنها سوزان فوروارد

61
توران عازم

65

عشق میورزند ()3
شعر :آوازی برای آزادی

بیورن افزلیوس

فصلنامۀ زن

82

پرونوگرافی و تجاوز – واقعیات زندگی من

اینگر گران

توران عازم

83

از پرونوگرافی چه میدانیم؟

بتان آندرسن

89

گزارشی از کنفرانس «فمینیستهای چپ اروپا»

شادی تواندوست و

101

توران عازم
گزارش سمینار یک روزه که به زبان فارسی شادی تواندوست

111

برگذار شد
پاسخ به نامهها

فصلنامۀ زن

3

117
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لینک به فایل
مترجم

عنوان

نویسنده

سخنی با شما!

فصلنامۀ زن

1

سقط جنین ()2

مارال رکنی

3

جنبش زنان ،سوسیالیسم و فمینیسم ()3

فصلنامۀ زن

11

شعر :بیهودگی

م .زهری

24

شعر ... :و دره سبز شد

مینا اسدی

25
مارال رکنی

کار زنان در جوامع روستایی ( )1و دورۀ تولید الکساندرا کولنتای

صفحه

26

پیشهوری (صنایع دستی) – سخنرانی چهارم
شعر :چه کسی میگوید؟!

حسن درفکی

43

توران عازم

45

جاهایی که مرد کنترل اوضاع را بدست میگیرد

سوزان فوروارد

دو شعر از صنوبر

صنوبر

71

کمی هم بخندیم!!

ع .شکرچیان

72

گزارشی از سخنرانی "خشونت و بدرفتاری با توران

عازم

–

74

ن.

زنان"

رکنی

شعر :بهار

رخساره فرشته پور

81

قتل ناموسی

توران عازم

82

شعر :هنوز دیر نیست!

توران عازم

94

علی ،سخنگوی ما!!

نیما رکنی

95

شعر :به دشمن

مینا اسدی

104

تبلیغات سکسی

ابون کرام

شعر :نوروز

مهرنوش معظمی

115

ادامه گزارش کنفرانس "فمینیستهای چپ اروپا"

شادی تواندوست –

117

توران عازم

105

توران عازم
شعر :سرنگون باد جامعۀ مردساالر
چرا زن رابطه را ترک نمیکند؟

مارال رکنی
بیرکیتا هورنسترم – توران عازم

128
129

مونیکا توربی
شعر :خود را برهان

موردی

فصلنامۀ زن

146

در راه

لنگستن هیوز

سارا

147

پاسخ به نامهها

فصلنامۀ زن

4

152
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لینک به فایل
عنوان

نویسنده

سخنی با شما!

مدیر مسئول

1

سقط جنین ()3

مارال رکنی

3

شعر« :حس»

صنوبر

13

جنبش زنان ،سوسیالیسم و فمینیسم ()4

فصلنامۀ زن

14

مسجد – عبادتگاه

تسلیم نسرین

موقعیت زن در دورۀ شکوفایی سرمایهداری الکساندرا کولنتای

مترجم

صفحه

رفعت دانش

33

مارال رکنی

34

تجاری و شیوه تولید مانوفاکتور – سخنرانی
پنجم
چیزهایی که زن را به رابطه بند میکنند

سوزان فوروارد

توران عازم

57

دستان معتقد

تسلیمه نسرین

رفعت دانش

71

معرفی یک فعال جنبش بینالمللی زنان

مارال رکنی

73

جرمم این است که زن هستم

تسلیمه نسرین

مارال رکنی

91

شعر :در مرز

تسلیمه نسرین

مارال رکنی

93

معرفی کتاب بازی برگشت

تسلیمه نسرین

رفعت دانش

95

شعر :سرحد

تسلیمه نسرین

رفعت دانش

96

فریاد خفتۀ جمیله

سوسن

98

معرفی و نقد کتاب "نقد برنامه گتا"

نیما رکنی

101

ویژهنامۀ  8مارس (روز جهانی زن)

توران عازم

103

تاریخچه روز جهانی زن

توران عازم

110
119

یادوارۀ «کالرا زتکین»
یک سند تاریخی بمناسبت روز جهانی زن – کالرا زتکین

جواد صدری

123

مارس 1915
125

روز جهانی کارگر ،گرامی باد!
شعر :انترناسیونال
«بی بی» ،کیسهکش شهر ما

نیما رکنی
مهرنوش معظمی

یک خبر
پاسخ به نامهها

127
131
140

فصلنامۀ زن

5

141
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لینک به فایل
عنوان

نویسنده

سخنی با شما!

توران عازم

3

شعر :دشمنتو بشناس

بالخ دواف

6

بدرفتاری با زنان در جامعه و در روابط مشترک

توران عازم

7

شعر :قفل عفت

صنوبر

47

وضعیت غیرقابل تحمل موجود :خشونت علیه شارلوت بونج

مترجم

مارال رکنی

صفحه

48

زنان و کودکان
گزارشی

از:

«هشتمین

کنفرانس

بنیاد امیره

67

پژوهشهای زنان ایران
زن ،دولت و نظم نوین

شهرزاد مجاب

83

تاکتیکهای جنبش فمینیستی ایران

شعله ایرانی

97

فمینیسم و اشکال سازماندهی

مژده فرهی

105

زنان و کتاب

شهال الهیجی

117

مشکالت عملی جنبش زنان

لیال قرایی

136

از فاطمه اره تا چهل گیسو

ژاله احمدی

151

مصاحبه با توران عازم

فصلنامۀ زن

166

6
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شماره  ،7زمستان 1376

لینک به فایل
عنوان

نویسنده

سقط جنین

فصلنامۀ زن

3

جنبش زنان ،سوسیالیسم و فمینیسم ()5

فصلنامۀ زن

18

کار زنان در دورۀ گسترش تولید سرمایهداری الکساندرا کلنتای

مترجم

امیره کاظمی

صفحه

35

بزرگ
سهم زن ایرانی از انقالب اسالمی

شیرین عبادی

54

کمی هم بخندیم!!

سیدمحمد خاتمی

78

چگونه مردان نفرت از زنان را میآموزند؟ فصل 6

سوزان فوروارد

توران عازم

80

تقدسزدایی از لذت جنسی

ریکا چاکر

مینا مژده

110

حق انتخاب

شراره

123

شعر :آزادی

سوسن

131

نگاهی به فیلم «الری فالینت ،مرد بدنام»

مارال رکنی

132

بمناسبت هفته کودک

فصلنامۀ زن

156

اگر کوسه ماهیها آدم بودند...

برتولت برشت

نامههای رسیده

پروین انوار

157
160

7
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لینک به فایل
عنوان

نویسنده

سخنی با شما

توران عازم

شعر :در مدرسه

فدریکو گارسیا لورکا

سقط جنین ()5

فصلنامۀ زن

مترجم

صفحه
3

احمد شاملو

11
12
25

یک خبر! استفاده از قرصهای سقط جنین
متداولتر میشود
شعر :هستی

ژیال مساعد

چطور زنان یاد میگیرند مردانی را دوست بدارند دکتر سوزان فوروارد

26
توران عازم

27

که از زنان متنفرند؟
شعر

صنوبر

53

فرهنگ ملی یا فرهنگ طبقاتی

بهروز یاور

54

شعر :باران سرخ

فهیمه غنی نژاد

68

آفتاب آمد دلیل آفتاب!

69

شیوه آسیایی ،مایه تهدید خانواده ،نابودی و امید روشن ضمیر

72

احیای آن ،در سینمای ایران
شعر

81

صنوبر

82

معرفی یک دفتر شعر« :حس» مجموعه شعر توران عازم
«صنوبر»
قصۀ خرگوش و گوجهفرنگی

گیتی نیکزاد

87

کمی هم بخندیم!!

قیصر امین پور

90

نقدی بر سخنرانی «شیرین عبادی»

توران عازم

91

شعر

صنوبر

116

وضعیت زنان در جمهوری اسالمی ایران

فریده ثابتی

117
132

 8مارس روز اعتراض جهانی زنان به نظم موجود
اجتماعی گرامی باد!
در راه رهاسازی زن

کالرا زتکین

یک اطالعیه :فراخوان «کمیته برگزار کننده 8

توران عازم

137
144

مارس »1998
یک توضیح

فصلنامۀ زن

146

نشریات رسیده

149

نامههای رسیده

150

تبادل نظر و تجربه

151
8
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لینک به فایل
عنوان

نویسنده

سخنی با شما

توران عازم

3

شعر :گل سرخ

فروغ فرخزاد

10

سقط جنین ()6

فصلنامۀ زن

11

سوسیالیسم ،فمینیسم و جنبش زنان ( )6فلورا تریستان

مترجم

توران عازم

صفحه

20

بخشهایی از کتاب «اتحادیه کارگری»
اشتغال و رابطۀ آن با جنسیت و ملیت ()1

توران عازم

دیوانگی دو طرفه

سوزان فوروارد

شعر :بی تمام...

شادی صدر

50

آیا چیزی بنام پرده بکارت وجود دارد؟

شهال سرابی

53

زن و موالی متقیان

نهجالبالغه

64

انسان حماسی و انسان تراژیک

علیمحمد حقشناس

70

سیمای زن در سینما

مهناز حمیدی

81

نمایشنامه «ص آ» کار مشترک «فرانکا رامه» و

27
توران عازم

38

84

«داریوفو»
رؤیای صلح

بهروز یاور

91

شعر :انفجار

محمد خاکی

93
94

تکاندهنده است :اما حقیقت دارد!
موج فراینده خشونت علیه زنان

مارال رکنی

97

گزارشی از یک جنایت

مارال رکنی

103

مجازات نه گفتن

شهین رها

105

بخشی از شعر «در غروبی ابدی»

فروغ فرخزاد

109

گزارشی از کنفرانس «ناقصسازی جنسی شهین رها

110

زنان»
نشریات رسیده

112

نامههای رسیده

112

بحث و تبادل نظر

114

نظرخواهی از خوانندگان

134

9
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لینک به فایل
عنوان

نویسنده

سقط جنین ()7

فصلنامۀ زن

مترجم

صفحه
3

شعر :قصۀ پری دریایی و مستان

نرودا

احمد میرعالیی

11

بخشهایی از کتاب «اتحادیه کارگری» ()2

فلورا تریستان

توران عازم

13

رفعت دانش

20

سئواالتی پیرامون فمینیسم و ارتباط آن با کامال

بهاسین

کشورهای جنوب آسیا

نگهت سعیدخان

فمینیسم

تام باتمور

اشتغال و رابطۀ آن با جنسیت و ملیت ()2

توران عازم

شعر :منتظر چی هستی؟!

آنه دیکسون

و

سوسیالیست

34

فمینیستهای
ساکن انگلیس

زنانی که مردان زنستیز را دوست دارند (بخش سوزان فوروارد
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