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عنوان

لینک به فایل

سالی که گذشت
تراژدی بهداشت و درمان در ایران و راه برون رفت
مشکل جمعیت و مسئله زن
الجزایر در برزخ آتش و خون
چچنها ،مردمی سرکش
بحران مکزیک بحرانی سیاسی است
مارکس اندیشمند آزادی
زن در اسالم
اسالم موجود ،اسالم موعود
توطئهگری مدرس و خلع قاجار از سلطنت
زنان باحجاب و بیحجاب
دربارۀ قربانیان خشونت
در تباهی
بازرگان ،آئینۀ اوج و افول بورژوازی ملی ایران
بزرگمردی چو مهرداد بهار
گزارش یک جنایت
نامه به تسلیمه نسرین
سینما ،سانسور و دولت ژاپن
تأملی در "حقیقت ساده"
کتابهای تازه
زندگی مردم از زبان رسانههای دولتی

نویسنده

صفحه

ناصر مهاجر
مسعود نقرهکار
مهناز متین
خسرو آشتیانی

4
13
18
25
31
33
35
40
43
47
49
52
55
59
67
70
77
81
85
87
88

کارلوس فوئنتس
ناصر اعتمادی
ری تانابیل
باقر مؤمنی
یحیی دولتآبادی
اردشیر محصص
فرهاد سرداری
حسن دولتآبادی
تراب حقشناس
هرمز مزدک
ناصر مهاجر
نعمت آزرم
شهال شفیق

1
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عنوان
لینک به فایل
تحریم اقتصادی جمهوری اسالمی
مجموعه کردستان
رضاشاه ،انگلستان و اتحاد شوروی
پایان تاریخ؟
قیام مردم اسالمشهر
تراژدی بهداشت و درمان ()2
آلترناتیوها
ن که شد؟
انتخابات فرانسه :پیروزی واقعی از آ ِ
اختالف نظر در میان ساندنیستها
مبارزه علیه طرد ،ضرورتی قطعی برای توسعۀ همگانی در جهان
آمیختگی و تمایز بین شعر و سیاسیت
اسالم موجود ،اسالم موعود ()2
چند نکته دربارۀ مقالۀ ناصر اعتمادی تحت عنوان "مارکس اندیشمند
آزادی"
نقدی بر فیلم محسن مخملباف :سالم سینما
نگاهی به کتاب" :نبردی نابرابر" گزارشی از  7سال زندان1368-1361 ،
معرفی کتاب "فلسفه مارکس"
هرگز از یاد نمیرود...
"شرم" فریادی علیه قومگرایی و ارتجاع مذهبی
نامه به نعمت آزرم
ثمینۀ باغچهبان ،بانوی برگزیدۀ ششمین سمینار سالیانۀ بنیاد
پژوهشهای زنان ایران
کتابهای تازه
اخبار زندگی مردم از زبان رسانههای دولتی ایران

2

نویسنده

صفحه

ناصر مهاجر
خسرو آشتیانی ،فرهاد
کلهر
برگی از تاریخ
سلمان رشدی
ناصر مهاجر
مسعود نقرهکار
اردشیر محصص
مهناز متین
برگردان :ن .م.
اوناسی ساش
مصاحبه با محمود درویش
باقر مؤمنی
عباس زرند

4
8
33
34
39
45
49
54
57
60
63
66
75

نادر بکتاش
سیروس سپهر
بهزاد مشیری
طرحهائی از خاور
مهناز متین
ملیحه تیرهگل
شهال شفیق

77
79
80
82
84
86
87
89
90
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عنوان
پس از این تجربۀ تلخ
مجموعۀ سانسور:

نویسنده

لینک به فایل

صفحه

4
خسرو آشتیانی
احمد کریمی حکاک – ناصر 6
مهاجر

تاریخچه سانسور در ایران
دو رژیم دو تجربه
مطبوعات ایران و تنگناهای آن
هفتخوان سینمای ایران
صالح نیست
سانسور و خوسانسوری
ادبیات زنان همجنسگرا
توضیحاتی دربارۀ آخرین دستورالعمل سانسور دولت پروس
مبارزه با تسلیم
پیرامون چهارمین کنفرانس جهانی زن
دو گزارش از گردهمائی سزمانهای غیردولتی پکن «نه به بنیادگرائی»
در آئینۀ دادگاه ا .ج .سیمسون
برگی از تاریخ رودکی "ضدانقالبی"
یادداشتهای اردشیر محصص
خاورمیانۀ مصلوب
فلسطین مگر پانتوستان است؟
نگاهی دیگر به مسئلۀ جمعیت
روشنگری و ابداع جامعۀ مدنی
...و نمیدانند که زمین گرد است
دین و دولت در آثار میرزا آقاخان کرمانی
مرگ چاوش پیر :ارنست مندل
یادی از عزیز نسین
گزارشی از دادگاه میکونوس
در جستجوی اصالت ادبی
دائیجان ناپلئون و دیگر هیچ
زبانی تازه از تصویر
از سرزمین عجایب
معرفی کتاب و مجلههای تازه
زندگی مردم از زبان رسانههای دولتی ایران

3

ناصر رحمانینژاد
الف .ایرانی
یوسف آنام
پگاه
علی محجوب
جین رول – شهال سرابی
کارل مارکس – مرتضی
محیط
نوال السعداوی – شهال
سرابی
مهناز متین
شراره هادوی ،پروانه آزاد
بهمن سیاوشان

12
18
20
24
25
26
28
35

36
41
45
48
49
اردشیر محصص
آلن گرش – بهروز افشین 53
آلن ژوکس – نصرت صفائی 54
57
هروه لوبرا – نقی مقدم
59
ناصر اعتمادی
علیاصغر حاجسید جوادی 65
72
باقر مؤمنی
78
حمید حمید
79
شاپور شیدا
81
م .حمید
84
شاپور شیدا
86
نادر بکتاش
88
زیتال کیهان
90
91
92
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عنوان

نویسنده

صفحه

لینک به فایل
جمهوری اسالمی منحصر به فرد است
مجموعه انقالب:

خسرو آشتیانی

4
102-7

جواد طالعی

8
11
12
12
18
20
22
22

بازنگری ،گفتگو ،گزارش و...
مطبوعات ایران در برابر شاه و شیخ
اعتصاب کارگران صنعت نفت
اعتصاب غذای بزرگ زندانیان قصر
کمیتۀ دفاع از حقوق زندانیان سیاسی در ایران ()1
آن زمینی که بر آن گریۀ خونین زدهام
نقشۀ نافرجام تسخیر رادیو و مرگ قاسم سیادتی
شورش تبریز
دربارۀ "دانشجویان مبارز در راه آزادی طبقه کارگر"

محمد اعظمی
هدایت متین دفتری
صبا فرنود
عباس هاشمی

ماجرای حمله به رادیو و تلویزیون ایران
تئاتر و حکومت اسالمی
انفجار سال 57
از موج تا توفان
نگاهی به انقالب 57
انقالبی که مشت همه را باز کرد...
"انقالب بهمن"!؟
دیگران رکاب دادند ،آیتهللا خمینی سوار شد
انقالب بهمن ،نگاهی با فاصله
اشارهای به نقش آمریکا در انقالب ایران
یادداشتهای اردشیر محصص
میتران و انقالب ایران
تاریخ شکست نخوردگان :چند کلمه به یاد انقالب 57
تأملی در معنای انقالب در پرتو بازبینیهای دوران ارتجاع
تزهائی دربارۀ انقالب اسالمی ایران
بسوی قدرت
حجاب اسالمی آئینهای سحرآمیز در برابر جامعه
بادبان کشیدن به بیزانس
گناه انسان بودن
من و احمد میرعالئی و قهقهۀ خنده
بانگ امید از چاهسار نومیدی
بیاد شهرۀ فیضجو
کندی
گفتگو با ادوارد سعید
زاپاتیستها :نخستین "شورشگران پساکمونیست"
اعتصاب بزرگ فرانسه
اعتصاب از زبان اعتصابکنندگان
درختها همان درختها بودند ،اما...
روشنفکران و جنبش اعتراضی
معرفی کتاب و نشریه
زندگی مردم از زبان رسانههای دولتی ایران
سخنی با شما

4

محمد مبارکه – سیاوش
منصوری
میرعلی حسینی
ناصر رحمانینژاد
تراب حقشناس
باقر مؤمنی
ابوالحسن بنیصدر
ع .ا .سیدجوادی
علی شاکری
مهدی ممکن
فرهاد سرداری
م .ارس
اردشیر محصص

26
29
34
40
50
56
60
63
66
71
73
77
80
منصور حکمت
83
باباعلی
88
مهرداد درویشپور
91
ناصر مهاجر
96
شهال شفیق
103
احمد میرعالئی
104
امیرحسین افراسیابی
107
اکبر سردوزانی
113
نسیم خاکسار
118
فروغ
119
نادر بکتاش
121
جعفر ساروه
124
محمدرضا همایونی
130
مهناز متین
نبی نبیزاده – مهناز متین 133
135
نبی نبیزاده
136
ادگار مورن
138
139
146
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عنوان

نویسنده

لینک به فایل

این شیفتگان خدمت!
مجموعۀ زندان و شکنجه و اعدامهای سال 67
آیا مالقات دیگری وجود خواهد داشت؟
گلزار خاوران
زندان شیراز
«حق تجاوز»!
کودکان بند
هزگز از مرگ نهراسیدهام)1( ...
زندگی ،پس از 67
"نه" به هرآنچه ضدانسانی است
ستارگان هرگز خاموش نخواهند شد!
هنر زندان
کتابشناسی زندان
دربارۀ "تاریخ شکنجه در ایران"
نهادی شدن شکنجه ()1

صفحه

4
خسرو آشتیانی
6
7
میهن عصمتی
8
م .رها
9
ف .آزاد
14
ماریا م.
16
ف .آزاد
18
آذر نسیم
20
هرمز متقی
22
ف .آزاد
23
شورا مکارمی
24
آذر نسیم
م .رها – محمدرضا همایون 27
32
ناصر مهاجر
35
عفو بینالملل – ع .ر.
همسایه
40
میشل فوکو – بهمن
مشیرزاده
کیت میلت – ناصر مهاجر 47
49
اردشیر محصص
57
ناصر اعتمادی
ایزابل مارکونه ،فیلیپ فرمو 64
– تقی مقدم
67
بریس پدرولتی – تقی
مقدم
68
تراب حقشناس
73
م .ع.
75
شراره هادوی
78
غزاله علیزاده

نظارت و مجازات
سیاست بیرحمی ()1
زندانی سیاسی
چپ و جامعۀ مدنی
جغرافیای نوین سرمایهگذاری بینالمللی
انتقال سرمایهگذاری صنایع ژاپن به آسیا
حماسه کمون پاریس و ارائۀ تأملی چند
سفری در خاطرهها
زن ایرانی و حقوق بشر
یادوارۀ غزاله علیزاده:
ادبیات ،عشق من
عاشقان قدر عاشقان دانند
خاکستر شدن تیرۀ کمیاب
پنجرهای رو به سحر
زندگی در باد

داوود آریان
رضا قاسمی
خاور
گفتگو :ط .بطحائی – ح.
دولتآبادی
نسیم خاکسار
سیاسگزار برلیان
م .حمید
سیروس سیف

گلی در پیکر دود ،نگاهی به "حقیقت ساده" م -رها
تأملی در تجربه تا تفاهم با شعر
دادگاه میکونوس
اوتوپیا
کتابها و نشریههای تازه

5

80
82
86
90
92
95
96
97
97
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عنوان
انتخابات؟
مجموعه چپ

لینک به فایل

پژوهش ،گزارش ،بازنگری و گفتگو
احزاب و سازمانهای جنبش کمونیستی ایران
تجربۀ تازهای در تاریخ شفاهی سه نسل مبارزین جنبش چپ
نیروهای چپ و مبارزات زنان
سه خط مشی در برخورد با مبارزات کارگران
مالحظاتی عمومی پیرامون چپ و مسئله ملیتها در ایران
چپ و مجازات اعدام ()1
نکاتی چند دربارۀ جابجایی ارزشهای چپ
مارکسیسم ایرانی و هنر
جامعۀ مدنی ،دموکراسی و سوسیالیسم
دموکراسی و تکنولوژی نوین
آشفتگیهای ناگزیر
چپ کمونیسم و کمونیسم کارگری
چپی که از اندرون نبود...
سرنوشت آثار مارکس و انگلس
یادداشتهای اردشیر محصص
چپ پس از مارکسیسم
چپی از نوع دیگر بنا کنیم!
تأملی در آینده
ما چه بودیم و چه کردیم
تجربۀ سیاسی
گفتگوئی با آنجال دیویس
گفتگو با دانیل بنسعید
گفتگویی با شارل بتلهایم و برنارد شوانس
گفتگو با پل سوئیزی و هری مگداف
نیکاراگوئه بر سر دوراهی
گفتگو با موریس لوموئن
گفتگو با مارگریتا زاپاتا
رأی دادگاه میکونوس
میکونوس :چه میتوان آموخت؟
بالهای سوخته
گفتگو با هاینر مولر
به یاد بیدار دکتر محجوب
فاجعه یک نسل
استپانیان که بود و چگونه زیست
نگاهی به« :آینههای دردار»
کتابشناسی داستان کوتاه :گام اول از کاری بزرگ
من عاشقانه ،سراسر شورشم...
ممیزی
معرفی کتاب

6

نویسنده

صفحه

رضا ناصحی

4
108-6

7
تراب حقشناس
16
حمید احمدی
20
مهناز متین
28
جالل افشار
34
بیژن رضائی
سهیال الف – .منیره برادران 42
45
میهن عصمتی
48
خاور
53
الدبن کیا
60
کن کرشکاپ
65
محمدرضا شالگونی
67
مجید محمدی
70
ع .ا .حاجسیدجوادی
72
م .ربویی
73
اردشیر محصص
77
مهرداد درویشپور
83
شیدان وثیق
88
فرهاد سرداری
92
عباس عاقلیزاده
95
ادگار مورن
99
عالیه نوری
102
ناصر اعتمادی
105
باباعلی
108
فرهاد سرداری – ناصر
مهاجر
111
محمدرضا همایون
114
ناهید فرزانه
115
م .ر .همایون
117
م .ح.
118
م .ح.
120
هایده درآگاهی
122
ناهید فرزانه
محمد جاللی چیمه (سحر) 124
128
باقر مومنی
134
سروش حبیبی
135
محسن حسام
139
اسد سیف
140
علی شیرازی
140
قاضی ربیحاوی
142
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عنوان
لینک به فایل
حاکمیت مردم یا حاکمیت روحانیت؟
 16مقاله دربارۀ روشنفکران
روشنفکر و جامع
روشنفکران
روشنفکر
نامهای از ماکس به آرنولد روگه
نگاه شکستۀ روشنفکران
باز هم دربارۀ روشنفکران :از روشنفکر نهادی تا روشنفکر انتقادی
مقولۀ روشنفکران در معرفتشناسی اجتماعی کارل مارکس
فروغ فرخزاد :روشنفکری «از اهالی امروز»
روشنفکر کیست؟ اگر هست
فراست فرهنگی و روشنفکر
وضع روشنفکران در ایران
چگونه روشنفکر نشدم
تاریخ پرافتخار
روشنفکران ایرانی و جامعۀ پسااسالمی
روشنفکران و جشن هنر شیراز وجدان خلق نشدۀ نژاد ما
ارادۀ معطوف به آرزو و ارادۀ معطوف به قدرت ،و «متن  »134نویسنده
به یاد غفار حسینی
نامهای از فریده زبرجد به فرج سرکوهی
افغانستان در آشوب و منافع متضاد منطقهای و جهانی
شیعههای افغانستان و جمهوری اسالمی
چهگوارا ،دیروز و امروز ،گفتگو با ویدا حاجبی تبریزی
جامعۀ مدنی و جنبش سوسیالیستی
اجرای «حدود شرعی» در مورد کتاب «خاطرات مهندس مهدی بازرگان»
بندیان باغ ابریشم
آینههای دردار ،آینه دق روشنفکر ایرانی
معرفی کتاب و نشریات تازه

7

نویسنده

صفحه

رضا ناصحی

4
88-6
7
10

فرانسوا شاتله
ریمون بودون – فرانسوا
بوریکو
کورنلیوس کاسترویادیس
کارل مارکس
داریوش شایگان
ناصر پاکدامن
حمید حمید
مهناز متین – ناصر مهاجر
محسن یلفانی
عفت داداشپور
باقر مومنی
هادی خرسندی
علیرضا منافزاده
فرهاد خسرو خاور
رضا قاسمی
رضا براهنی
م .سحر
فریده زبرجد
کریم پاکزاد
ادگار مورن
شهال شفیق
آلیاری
هوشنگ کشاورز
شهرام قنبری
نادر بکتاش

12
16
18
28
35
40
47
48
51
58
63
73
77
79
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