فهرست مطالب روزگار نو ،اسماعیل پوروالی ،دورهی نو،
شمارههای  ،1خرداد  1381تا  ،12تیر 1382

1

فهرست مطالب روزگار نو ،اسماعیل پوروالی ،دورهی نو،
شماره  ،1خرداد 1381

لینک به فایل
نویسنده

عنوان

صفحه

منشور روزگار نو

3

همکاران این شماره

3

در این شماره میخوانید

3

حافظ و حافظه ما

اسماعیل پوروالی

4

ما را به سخت جانی خود این گمان نبود

علیرضا نوری زاده

5

از دیرها ....از دورها ....امروزها......

گزارشگران تهران

6

 همیشه رئیس کتابهای ضداخالقی و ضدرژیم چاپ خارج در بازار کتاب برجسازان تسلیم نمیشوند7

 اردشیر بر بلندای زمان و مکان از خط امامیها چه خبر؟ -امیرانتظام و یزدی

8

 علیرضا نوریزاده عزیزم آخرین تصاویر الف بامداد خاموشی در غربت با یاد خانه پدری...امین هللا حبیبی

نگاه افعان :زندگی از نو آغاز می شود

9

فلسطین ،اسرائیل ،عدالت!؟

9

روزگار نو فاش میکند:

10

چرا سرتیپ منصور ستاری فرمانده نیروی هوایی به قتل رسید؟
در ژنو چه گذشت؟

عبدالکریم الهیجی

12

فرانسه ،چند جامعه و چندین مشکل

هوشنگ وزیری

15

بحران خاورمیانه از پان عربیسم تا فلسطین اسالمی

جمشید چالنگی

16

انقالب ایران در قیاس با دیگر انقالب های عمده قرن بیستم

مهرداد خوانساری

18

در آستانه آشفتگی و خطر تهدیدات خارجی

رضا چرندابی

20

نگاهی به زمینه های رشد اپوزیسیون در ایران در پیوند با مهدی خانبابا تهرانی

22

حاکمیت استبداد
اصالحات چینی در نظام والیت دینی

م .فرحبخش

24

کشورداری به شیوه «بازار اوزار»

احمد وحدت خواه

26

ژان ماری لوپن های انگلیسی

ا .وحدت خواه

27

2

یاد باد ،آن روزگاران یاد باد!

مرتضی نگاهی

28

بازی ،بین دو بهار...

اسماعیل نوری عال

29

سن عقل و عمر جهل

ضیاء صدراالشرافی

30

نگاهی به کتاب «ذهن دربند» ،اثر :اسد سیف

رضا اغنمی

32

رشیده

شکوه میرزادگی

34

حدیث با دل گفتن آن کاتب

داریوش کارگر

35

هویت ملی و ایرانی ما چیست؟

حسین الجوردی

36

فالحیان از نگاه رئیس دفترش

38

آیا ما دوست و دشمن خود را میشناسیم؟

40

قانون اساسی جمهوری اسالمی چگونه تدوین شد؟
صفحات انگلیسی

دکتر حسن فقیه نخجیری

42
45

3

فهرست مطالب روزگار نو ،اسماعیل پوروالی ،دورهی نو،
شماره  ،2تیر 1381

لینک به فایل
نویسنده

عنوان

صفحه

منشور روزگار نو

3

در این شماره

3

دنبال خواب و خیال و مسألهای به نام «مذهب»!

اسماعیل پوروالی

4

من و دل گر فنا شویم چه باک...

علیرضا نوری زاده

5
6

از دیرها ....از دورها ....امروزها......
 «میرابو»ی انقالب -در راه وصلت در بیروت

7

 -دیدار با یاران دور

7

 -اولین فرمانده سپاه (ابوشریف) کجاست؟

7

 -سه پاسدار فرهنگ و هنر

7
ع .ناوک

ایران و عراق :دشمنان نقد ،دوستان قسطی
مافیای نفت ،میرعماد و سید لندنی

8
10

روزگار نو فاش میکند
باقیات صالحات (صندوق بازنشستگی روحانیون) فتوای حالل
بودن کمیسیون و رشوه را صادر کرد
11

حکم دادگاه عمومی تهران :ضدانقالب ،فرزین و شبنم را به قتل
رساند!!
احمد وحدت خواه

ما هم شاهی داشتیم!
سرنوشت ملت ایران در سینی چای مجلس

12
12

سیروس آموزگار

چرا از این مردان بزرگ دیگر سخنی نمیگوییم؟

13

احمد میرفندرسکی
حلقه گمشده روشنگری در جنبشهای اصالحی

رضا چرندابی

14

خاموشی یک فریاد

مهدی خانبابا تهرانی

16
17

شب ژنرالها
نخستین اعدامها بر بام مدرسه علوی

20

از خانهی پدری تا تبعیدگاه
یادداشتهای سفر یک پناهجو
رامین گودرزی

هتل یا کاروانسرا
ایستگاه اول پناهجویان در بهشت انگلیس
4

21

بزرگداشت ژاله اصفهانی در دنور

اسماعیل نوری عال

22

ایران را به کجا میبرند؟

مرتضی نگاهی

23

گزارش بانک جهانی از اقتصاد ایران

م .فرحبخش

24

افسوس

رضا مقصدی

26

مرگ فرزانه

مهدی فالحتی

26

رؤیای دیگر

مهدی فالحتی

26

ژینا

مهدی فالحتی

27

شعر

منوچهر آتشی

27

تحویل...

اسماعیل نوری عال

27

معرفی کتاب دکتر نارسیس و داستانهای دیگر ،نویسنده رضا اغنمی

28

مسعود بنهوری
نقد کتاب اطاقک اعتراف نگاهی به :باجه نفرین سراینده :مریم مهدی استعدادی شاد

29

هوله
شعر

پرویز خائفی

29

چرا داستان مینویسم؟

هوشنگ گلشیری

30

تصادف محض

امیرحسین چهل تن

32

گفتگوی مجله «آبان» با ماشاءهللا شمس الواعظین

جواد خرمی

33

ایران و آمریکا گفتگو کنند
ایرانیان ،ملیت و منافع ملی

دکتر محمدرضا تاجیک

34

آنگاه که سیاست ،دین را به خدمت گرفت

فرامرز شکوری

36

سرنوشت مرجعیت در عصر والیت مطلقه فقیه

علیرضا نوری زاده

38

چگونه پیش نویس یک قانون اساسی مترقی به قانون اساسی دکتر حسن فقیه نخجیری

41

والیت فقیه تبدیل شد
قانون اساسی جمهوری اسالمی چگونه تدوین شد (بخش دوم)
43

صفحات انگلیسی

5

فهرست مطالب روزگار نو ،اسماعیل پوروالی ،دورهی نو،
شماره  ،3مرداد 1381

لینک به فایل
نویسنده

عنوان

صفحه

منشور روزگار نو

3

در این شماره

3

این وضع تاکی میتواند ادامه داشته باشد؟

اسماعیل پوروالی

4

خوارج در فصل سنگین خشونت

علیرضا نوری زاده

5
6

از دیرها ....از دورها ....امروزها....
با نیمههای گمشده بر پهنهی آواز گوگوش

7

از اهل والیت معرفت
مرتضی نگاهی

دیدار با اردشیر
آزادی شهید اسالم

8
8

خبرنگار آزاد ایرانی

نامه تهران :دزدی در کیش
روزگار نو پرونده آقازاده ها را می گشاید

9
10

دو زلزله

احمد وحدت خواه

12

مردمساالری دینی ،تخیل یا واقعیت

رضا چرندابی

13

حقوق حقه ایران و جزایر خلیج فارس

مهرداد خوانساری

14

راه برقراری صلح در خاورمیانه از سوریه میگذرد

جمشید چالنگی

16
17

آلودگی آب در تهران
کوچ نسل انقالب

مهدی خانبابا تهرانی

18

«کرزای»« ،ماندال»ی افغانستان

امان هللا حبیبی

21

کالف سردرگمی به نام پارس جنوبی

م .فرحبخش

22
24

منصور وار ببرندم به پای دار...
مسافرت

بهزاد خواجات

26

سرگشته

ژاله اصفهانی

26

در جستجوی حسن

علیرضا نوری زاده

27

شعری از بتول عزیزپور

بتول عزیزپور

27

نگاهی به نشریات تبعیدی

مهدی استعدادی شاد

28

پناه

علی محمد اربابی

30

نقد کتاب رسائل مشروطیت

رضا اغنمی

32

بخشی از رمان رنگ انار

محمد قاسم زاده

35

فوتبال در خدمت همدلی ملتها

حبیبهللا روشن زاده

36

6

کارگزاران سازندگی از فراز تا فرود

38

قانون اساسی جمهوری اسالمی چگونه تدوین شد (بخش دکتر حسن فقیه نخجیری

41

آخر)
ا .یگانه

گرد جهان

43

 «جورج بوش» ،رئیس جمهوری انتقادناپذیر درسرزمین پیگیردهای سیاسی
 ارتش جمهوری خواه ایرلند« :ما را ببخشید»!صفحات انگلیسی

43
44

7

فهرست مطالب روزگار نو ،اسماعیل پوروالی ،دورهی نو،
شماره  ،4شهریور 1381

لینک به فایل
نویسنده

عنوان

صفحه

منشور روزگار نو

3

در این شماره میخوانید

3

 ...و اینک ما و مردم ما

اسماعیل پوروالی

4

اول قدم از عشق سر انداختن است

علیرضا نوری زاده

5
6

از دیرها....از دورها....امروزها....
از تکریم تا شکنجه
نام داور بر کتابخانهی لندن و باد مهرداد در ایرانیکا

7

روزنامه نگار و شاعر

8
امانهللا حبیبی

خاتمی در کابل

8

دو نامهی تاریخی که سرنوشت ایران را دگرگون کرد

9

چون بابا نان ندارد...

9

نگاهی به بیانیه :شماری از نویسندگان ،فعاالن سیاسی و

10

شخصیتهای فرهنگی در زمینه رابطه با امریکا
یک بیانیه و اینهمه جنجال
دکتر حسین باقرزاده

چرا اعالمیه رابطه ایران و امریکا را امضاء نکردم
بیانیه مشروطهخواهان در رابطه با گفتگو بین ایران و آمریکا

12
13

اژدهای بیدار

احمد وحدت خواه

14

دیپلماسی «چند پهلو» و «منافع ملی»

مهرداد خوانساری

15

مردمساالری دینی در عمل

رضا چرندابی

16

کتابهای پرفروش و تازههای کتاب در فرهنگسرای لندن

17

گفت و شنود مسعود نقره کار با مهدی خانبابا تهرانی

18

نهاد روشنفکری میباید بر قدرت باشد نه با قدرت ،اعتقاد به قهر و
ستیز برای رسیدن به قدرت سیاسی باید از میان برود
مسأله فلسطین و ارزش قبیله ای شهادت

جمشید چالنگی

20

در دفاع از حقوق شهروندی رضا پهلوی

مرتضی نگاهی

21

صدام باید بره...

شاهین شهیاد

21

زشهیدان وطن یاد کن ای دل که خدای

ع .ناوک

22

سرو گلگون کفنان ،حسرت شمشاد کند
م .فرحبخش

قانون جلب سرمایههای خارجی
8

24

کتایون آذرلی (خاوری)

جادهی بی انتها

27

نقدی بر شعر :هی ،می روی و این جاده تمام نمیشود
شاعر :حسن صلحجو
غزل کهنه

هوشنگ ابتهاج

28

شب شرقی

بتول عزیزپور

28

دیدم که بال می زد

پرویز خالقی

28

آخرین عاشقانه

مسعود عطائی

29

یاد ایران

آریا آریاپور

29

افسانه گذشتن

شهناز اعالمی

29

روشنفکر و روشنگری

اسد سیف

30

نقد و بررسی کتاب مجمع الجزایر زندان گونه
نویسنده :اکبر گنجی
آن بوی لعنتی

رضا پوررباب

32

لطفا مزاحم نشوید

مظاهر شهامت

33

اولین روز معلمی

عابدین اسماعیلی

33

معرفی کتاب کولی کنار آتش ،منیرو روانیپور

رضا اغنمی

34

دکتر عزتهللا همایونفر

35

پوزش و تصحیح

35

پروتستانیسم شیعه ،در گفتار آغاجری

36

ایران بدون دکانداران دین چگونه سرزمینی خواهد بود؟
روزگار نو ،از نگاه پرویز عدل

دکتر پرویز عدل

40

مسؤلیت یکایک ایرانیان در بربر میهن خود

حسین الجوردی

42
44

صفحات انگلیسی

9

فهرست مطالب روزگار نو ،با یاد اسماعیل پوروالی ،دورهی نو،
شماره  ،5مهر 1381

لینک به فایل
نویسنده

عنوان

صفحه

منشور روزگار نو (میثاق بنیانگزاران جعفر رائد و اسماعیل پوروالی)

3

در این شماره

3

بهانهای ساز کنیم و سر صحبت را باز

4

پوروالی در هیأت «همیشه مدیر»

علیرضا نوری زاده

5

از دیرها....از دورها....امروزها....

مسعود عطایی

6

بیاد پوروالی
مرتضی نگاهی

به یاد استاد
در سوگ خالق همسایه ها

7
7

ضیاء صدراالشرافی

در سوگ دکتر حسن هنرمندی

8

جوانان در صدا و سیمای آمریکا

9

برخورد هندسی با زبان

9
محمود خیامی

ایرانیکا سند هویت ملی ما است
مانیفست گنجی ،میثاق آزادی و دمکراسی

9
10

آغاز پایان جمهوری والیت فقیه
نوشته گنجی یک تکلیف است

محسن حیدریان

11

گنجی در را گشود...

علیرضا نوریزاده

12

گنجی هم فهمید دین باید از حکومت کنار رود

مهران ادیب

12

«موشها از کشتی فرار میکنند!»

علی جوادی

12

راه خروج از بنبست

مجید محمدی

13

نگاه گنجی همان نگاه ما است

فرخ نگهدار

13

آرامش پیش از توفان؟

حسین باقرزاده

14

تراژدی تاریکاندیشان!

مرتضی نگاهی

14

ناقوس فرارسیدن دوران ابهامزدایی

احمد سالمتیان

15

تراژدی یک رادیکال

امیر محبیان

15

پروتستانیسم اسالمی رویاروی عوامفریبی و مصلحتنگری

رضا چرندابی

16
18

کانون نویسندگان ایران در تبعید
متن قطعنامه انجمن جهانی قلم ،برای آزادی ناصر زرافشان
قطعنامه انجمن جهانی قلم درباره سرکوب و دستگیری نویسندگان،
روزنامهنگاران ،روشنفکران و دگراندیشان در ایران
10

18

آنچه در کنگره قلم گذشت

منوچهر ثابتیان

19

آسمان سر پناه

رامین گودرزینژاد

21

جرمش این بود که اسرار «هویدا» میکرد

ع .ناوک

22

حکومت اسالمی و سازمان تجارت جهانی

م .فرحبخش

24

نکبت!

احمد وحدتخواه

26

وصیت پوروالی

26

تکنولوژی مزگ

26
شاهین شهیاد

فرهنگ سیاسی
کتابهای پرفروش و تازههای کتاب در فرهنگسرای لندن

27
27

وطنم را...

محمد امان

28

مرزها

محمد امان

28

با زندگی ام

محمد امان

28

قصیدهی بلند وطن

شهروز رشید

28

تبعید در تبعید

شهروز رشید

28

گردش شامگاهی

شهروز رشید

28
29

آخرین زمزمه های کمال رفعت صفائی
هزار توی عصب

رحیم آذران

29

دل نازت از رستم آید به خشم

مهدی استعدادی شاد

30
31

پیشگامان شعر نو شمس کسمائی و تقی رفعت
بنبست آینده برای هدایت ،بنبست هدایت برای ما

بهنام باوندپور

32

شما دیگر خیلی شاهکارید

بابک داد

33

معرفی کتاب قتل کسروی ،ناصر پاکدامن

رضا اغنمی

34

روایت کیارستمی از زن

مانیا اکبری

36
37

سازمان تعزیرات حکومتی و حراست در قوه قضائیه
استعفای رئیس فدراسیون فوتبال ،توطئه یا ترس؟

حبیب روشن زاده

40

یادداشت های با تاریخ گور گمشده تاجی...

ایرج ادیبزاده

42
43

صفحات انگلیسی

11

فهرست مطالب روزگار نو ،با یاد اسماعیل پوروالی ،دورهی نو،
شماره  ،6آبان 1381

لینک به فایل
نویسنده

عنوان
منشور روزگار نو (میثاق بنیانگزاران جعفر رائد و اسماعیل

صفحه
3

پوروالی)
در این شماره

3

کربالی خمینی!

4
علیرضا نوری زاده

در انتظار تصویر سوم!
از دیرها....از دورها....امروزها....

5
6

چه کسی باور میکرد؟
اول افغانستان ،بعد مذهب...

6

صفار هرندی معاون روزنامه کیهان:

6

سرمایه کیهان زیر نظر رهبری است
یک شهر میگفت آری ،مصطفی رحیمی گفت نه!
تدوین قانون اساسی در افغانستان

7
امانهللا حبیبی

حاشیههای مرگ دکتر علیرضا نوری

7
8

سارا پوروالی

چراغی که هیچگاه خاموش نخواهد شد

8

معاودین سپاه سرکوبگر والیت

8

اشراق و شفا در کنار هم

9

آقا را میشناسید؟!

9

برنامه نگاه هفته از لندن و تلویزیون ایران

9

تلویزیونی از نوع سوم

9

مافیای هالل احمر در دوبی

10
احمد وحدتخواه

جنگ بیتمدنها!

11

اشک ملکه ،لبخند آیتهللا

11

حافظ :فال نه ،پند بگیریم

11

خاورمیانه جغرافیایی بدون مفهوم سیاسی

جمشید چالنگی

14

ایران و امت عرب ،زمان تفاهم فرا میرسد!

جمال بزرگزاده

15

آغاجری ،دیالکتیک یا شوخی تاریخ!

ناظر

16
17

نسل سبز سرفرازترین نسلهای تاریخ
آیت هللا سید ابولقاسم کاشانی آنطور که من شناختم

جعفر رائد

18

مطالبات معوقه ()1

فرید طالئی

20

12

برنامه خصوصی سازی از حرف تا عمل

م .فرحبخش

21

بوی کافور ...عطر یاس

رامین گودرزینژاد

24
25

همدل با «فرهنگ» و «پیام» فرهی ،در سوگ «گلور»
رباعیات غربت

مسعود عطائی

25

روگردانی

مهدی فالحتی (م .پیوند)

26

دلهرهگی

مهدی فالحتی (م .پیوند)

26

کودکانه

مهدی فالحتی (م .پیوند)

26

برای آنکه بیایی!

اسماعیل شاهرودی (آینده)

27

منصور برمکی

اسماعیل شاهرودی (آینده)

27

غم تو چیست؟ نگارا!

رضا مقصدی

27

تصویرهای بامدادی

کاظم سادات اشکوری

27

خوره ،استعاره ی کیست؟

مهدی استعدادی شاد

28

(یادداشتی بر شعری از محمد مختاری که پس از مرگش انتشار
یافت)
خوره

محمد مختاری

29

یک سرخپوست در آستارا

بیژن نجدی

30

معرفی کتاب زیر بوته الله عباسی ،نسرین پرواز

رضا اغنمی

32
34

«نلی شدیرا» ایران شناس فرانسوی :ایران سرزمین فرهنگی
من است
تولد احساسی به نام عشق

دکتر منوچهر جواهرکالم

36

از هر دری سخنی

شاهین شهیاد

37

عملکرد کاروان ایران در چهاردهمین بازیهای المپیک آسیایی حبیب روشن زاده

38

 2002بوسان
40

کلیه می فروشیم تا زندگی کنیم
ناصر ایران دوست

نظری و گذری

42

کتابهای پرفروش و تازههای کتاب در فرهنگسرای لندن

42

صفحات انگلیسی

43

13

فهرست مطالب روزگار نو ،با یاد اسماعیل پوروالی ،دورهی نو،
شماره  ،7آذر 1381

لینک به فایل
نویسنده

عنوان
منشور روزگار نو (میثاق بنیانگزاران جعفر رائد و اسماعیل

صفحه
3

پوروالی)
3

در این شماره
تا کی باید ملت عراق به آتش صدام بسوزد؟

اسماعیل پوروالی

4

کودتا ،باغ سید ضیاء و محفل الریجانی

علیرضا نوری زاده

5

از دیرها....از دورها....امروزها....

علی اشرف درویشیان

6

شاملو برتر از نامآوران جهان
6

کانون نویسندگان ایران (در تبعید)
چهارمین سال قتلهای زنجیرهای
از تکریم تا شکنجه

لهراسب پورزند

7

از هتل تهران تا قدرت روشنفکران

مهدی استعدادی شاد

7

قتل مترجم کتاب اعالمیه جهانی حقوق بشر چهارساله شد

سیما صاحبی

8

دادنامهی «سایه سعیدی سیرجانی»

سایه سعیدی سیرجانی

9
10

مافیای فالحیان (بخش اول)
اکبر خوشکوشک یار غار سعید امامی چه می کند؟

12

روزگار نو فاش میکند :اعدام یک همافر
چرا سرهمافر پدرام به ایران بازگشت؟
احمد وحدتخواه

پیاده نظام!
محبوبترین شخصیت تاریخ ایران کیست؟

14
14

سازمان مجاهدین خلق و سرطانی العالج

بهروز کابلی

15

تشکیل ارتش یا اردوی ملی در افغانستان

امان هللا حبیبی

15

بختیار ،هیچگاه اهل سازش نبود

رحیم شریفی

16

روحانیت ،غاصب قدرت

جعفر رائد

17

مطالبات معوقه جونان ( 2از )2

فرید طالئی

18

آسمان ،سرپناه پناهجویان

رامین گودرزینژاد

19

حکومت اسالمی و بحران بیکاری

م – فرحبخش

20

چه باید کرد؟ دیداری با دریادار احمد مدنی

ناصر ایراندوست

22

به فرزندان سبزم ،به دانشجویان

علیرضا نوری زاده

24

شبنامه 6
14

گمشده

محمد جاللی چیمه (م .سحر)

24

سفر

ژیال مساعد

24

بیافرا

اسماعیل خوئی

25

غزلی برای او (از دوران هایی دور)

شهناز اعالمی

25

کودکان جنگ

فریدا صبا

25

هوشنگ ایرانی ،شاعر ناشناخته ماندهی ما

مهدی استعدادی شاد

26

«ترانهی ایرانی»

وله میر خلبنیکوف

28

سارا

هادی حکیمیان

29

یک روز شنبه اتفاق افتاد تابستان 1366

علیرضا عطاران

30

معرفی کتاب در هوای حق و عدالت از حقوق طبیعی تا رضا اغنمی

32

حقوق بشر ،محمد علی موحد
نگاهی به ارتباط میان «تنفروشی» و ساختار فکری نیلوفر بیضایی

34

«حکومت اسالمی»
سپیده زرینپناه

رودررو با یک روسپی
ائتالف های تازه گامی برای نوسازی جبهه دوم خرداد

36
37

گفتگو با علیرضا علوی تبار
جناب آقای سفیر به سرزمین من خوش آمدید اما...

40

پیام انجمن پژوهشگران ایران به آقای «ریچارد دالتون» سفیر
جدید انگلستان در ایران
42

صفحات انگلیسی

15

فهرست مطالب روزگار نو ،با یاد اسماعیل پوروالی ،دورهی نو،
شماره  ،8دی  -بهمن 1381

لینک به فایل
نویسنده

عنوان

صفحه

درباره روی جلد

3

در این شماره

3

منشور روزگار نو (میثاق بنیانگزاران جعفر رائد و اسماعیل پوروالی)

4

کولی حالل است! روی گرده هر که میخواهد باشد...

اسماعیل پوروالی

4

راه سوم...

علیرضا نوری زاده

5

از دیرها....از دورها....امروزها....

سردبیر

6

از یاران دیر و دور
حمله به اینترنت

6

وای از فاطمه السادات...

6
آرش فروهر

داد خواهیم این بیداد را

7

عراقی های ایرانی نما

7

اطالعیه جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران درباره:

8

احکام

متناقض

دادگستری

جمهوری

اسالمی

درباره

وکالی

دادگستری
شجاعالدین شفا

کوروش ابرمرد هزارهها

9

مافیای فالحیان ()2

10

روزگار نو فاش میکند

11

سازمان اطالعات جدید ولی فقیه
11

شماره نوروزی روزگار نو
کابوس فروپاشی

رضا چرندابی

12

بحران عراق و مسأله فلسطین

جمشید چالنگی

13

محبوبیب ...گرفتاری و بالی جان زمامداران

دکتر پرویز عدل

14

استبداد حقیر!

احمد وحدتخواه

15

جهان اسالم و آمریکا

احمد وحدتخواه

15

داستان «حسنک وزیر» را بخوانید

سیدهاشم آقاجری

16

نیروهای تازه نفس در ایران

کاظم ودیعی

17
18

خاطرات یک مأمور سیا در لباس نویسنده و دانشجو
مسألهای به نام قاچاق در جمهوری اسالمی

م .فرحبخش

19

ایران دیداری شنیداری

مهدی استعدادی شاد

21

16

آسمان سرپناه...

رامین گودرزینژاد

23

سعید امامی زنده است؟!

ژیال بین یعقوب

24

قضاوت تاریخی...

فرید طالئی

27

دو شعر از «احمد شاملو»

احمد شاملو

28

 خطابه تدفین حدیث بیقراری ماهانغزلی برای او (از دوران هایی دور)

شهناز اعالمی

28

میراث

کتایون آذرلی

28

تضاد

کتایون آذرلی

28

زندگی

منوچهر دوستی

29

آگاهی

منوچهر دوستی

29

زن

منوچهر دوستی

29

نتیجه

منوچهر دوستی

29

آفتاب

فرهنگ کسرایی

29

سودای خانه ی پدری

علیرضا نوریزاده

29

معرفی کتاب

رضا اغنمی

30

 هتل تهران اثر مهدی استعدادی شاد ویژه نامه ژاله اصفهانی فارسی – سوئدی برگزیدۀ اشعار :ط .ا .نائینی (شهناز اعالمی) هنگامه آرایان و باران ،دو نمایشنامه از غالمحسین ساعدیرضا اغنمی

 -سه دفتر شعر از خانم بتول عزیزپور

31

 پروازکی همین ،دکتر مجید کوچکی باغ تماشا ،دفتر شعر از محمود کویر عشق همچنان میتازد ،محمود معتقدیبه مناسبت سالروز تولد «غالمحسین ساعدی»

32

هرکس صلیب خویش را بر دوش میبرد (از مثل های آلمانی) عطا گیالنی

33

داستانی کوتاه برای عباس عبدی
33

به مناسبت چهارمین سالگرد درگذشت حمید مصدق
رشک نو بهار ،برگرفته از مجموعه سالهای صبوری
برتانی

حسین جعفری

34

صورت ازلی زن یا اصل مادینهی هستی

گلی ترقی

36

و اینک نوبت درویشان است

ر .ن.

39

چشم انداز آتی ناسیونالیسم قومی در آذربایجان ایران

میرقاسم بنیهاشمی

40

پاسخی به «نیما» پسرم

علیرضا نوریزاده

43
44

صفحات انگلیسی
17

فهرست مطالب روزگار نو ،با یاد اسماعیل پوروالی ،دورهی نو،
شماره  ،9اسفند  ،1381ویژهنامه نوروز 1382

لینک به فایل
نویسنده

عنوان

صفحه

در این شماره

3

منشور روزگار نو (میثاق بنیانگزاران جعفر رائد و اسماعیل پوروالی)

4

تجربه میاندوزیم بیآنکه به کارش بریم

اسماعیل پوروالی

4

آسیاب های بادی ماهواره ای ،در برابر اراده ملی

علیرضا نوری زاده

5
6

از دیرها....از دورها....امروزها....
«ملکی» مردی از نوع سوم

6

مدال افتخار
رحیم شریفی

حزب ایران و محمد رضا شاه

7

همیشه سردبیر

7

جنایت بن

8

فریدون فرخزاد چگونه به قتل رسید؟
سرنوشت حاکمیت مردم در فاصله دو انقالب ایران یا گزارشی از دو مهدی خانبابا تهرانی

10

انقالب
عبدالکریم الهیجی

مکافات عمل

12

اطالعیه تشریحی «جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران» درباره وضع
حقوق بشر در ایران همزمان با حضور بازرسان حقوق بشر سازمان
ملل در تهران
احمد وحدت خواه

روزنه

15

 دو حج در یک هفته! پرهام و حاج سید جوادی صلحطلبان قالبیچالش های امنیتی در افغانستان

امینهللا حبیبی

16

دریچه :تفسیراالخبار

شاهین شهیاد

16

امریکا و اخالق سیاسی و ذات استقاللطلب ایران

دکتر کاظم ودیعی

17

نگرانی و هشدار برای آینده ایران

حسین الجوردی

18

بودجه سال  1382کشور :بازی با ارقام ،بالتکلیفی اقتصادی

م .فرحبخش

20

انقالب «من»

رامین آرین

23

دوباره میسازمت وطن

سیمین بهبهانی

23

بازنشستگان و مصادره یک عمر

دکتر منظرپور

24

18

تالشی در شناخت تلویزیون های ایرانی لس آنجلس

آدوم صابونچیان

25

عید آمد

مهدی اخوان ثالث

26

مخمس عید نوروز

میرزاده عشقی

26

نوروز بر شبانه ی تبعید

علیرضا نوری زاده

27

بازمانده ی باستانی یک زن سی ساله

صفورا نیری

27

ده رباعی از رضا مقصدی

رضا مقصدی

28

ایران! ایران! صدای سبزم شده ای
فریب

شهناز اعالمی

28

دو شعر از فریدریش نیچه

فریدریش نیچه

28

 تنها وه ،چه انسانی!آبیدر

علی اشرف درویشیان

29

آنام

محمود دولت آبادی

30

کجاست صوفی دجال چشم ملحد شکل؟

مهدی استعدادی شاد

31

(نگاهی به پرونده سیاهکاریهای احمد فردید)
شکل دگر خندیدن!

مسعود فرزان

33

معرفی کتاب آیا خدا مرده است؟! ،هوشنگ معین زاده

رضا اغنمی

35

«مهدخت»

شهرنوش پارسیپور

37

راز

شیرزاد حسن

38

یادی از سعدی در هامبورگ

حسین سپاسگزاران

39

نگره

محمود معتقدی

40

ناموزونی نقد حرفهای در ادبیات امروز
فرید طالئی

قضاوت تاریخی...
صفحات انگلیسی

41
43

19

فهرست مطالب روزگار نو ،با یاد اسماعیل پوروالی ،دورهی نو،
شماره  ،10فروردین 1382

لینک به فایل
نویسنده

عنوان

همه احساسم را در لحظه سرنگونی صدام حسین در غزلواره ای علیرضا نوری زاده

صفحه
3

می نویسم
در این شماره

3

منشور روزگار نو میثاق بنیانگزاران جعفر رائد و اسماعیل پوروالی

4

صلح زبانی و جنگ پنهانی

اسماعیل پوروالی

4

سر شب به دل قصد تاراج داشت...

علیرضا نوری زاده

5

اعالمی در نگاه شفا

شجاعالدین شفا

7

عاشقانه

شهناز اعالمی

7

صدسالگی پس از صدشمارگی

7

تشکیالت معاونتهای وزارت اطالعات و امنیت دستگاه اطالعات حمیدرضا ذاکری

8

رهبری امنیت خانه مبارکه ولی فقیه
10

ایران مارین سرویس؛ رازگشایی از یک پرونده
اپوزیسیون ایران در آزمایشگاه تاریخ

مهرداد خوانساری

14

در خاورمیانه ،دیکتاتورها در لحظات سقوط ،پیغمبر میشوند

جمشید چالنگی

16
16

جنگ ...آیا هدف وسیله را توجیه میکند؟
شمارش معکوس آغاز شده است

ناصر ایراندوست

17

آخرین فرصت و بازی با آتش

کاظم علمداری

18

فضاسازی نسنجیده در رابطه با جنگ

امیر مومبینی

19

جنگ این نعمت الهی

حسین باقرزاده

20
22

پلی تکنیکی ها ،سیاست های رژیم را در مورد جنگ محکوم کردند
اقتصاد ...بحران در سیستم بانکی کشور قسمت اول

م – فرحبخش

23

آمریکا ،آمریکا و Blues

سعدی یوسف

26

دو شعر از رؤیا تفتی

رؤیا تفتی

27

 جا خالیچهار شعر از فرخنده حاجیزاده

فرخنده حاجیزاده

27

دو شعر از پیمان سلطانی

پیمان سلطانی

27

پنج یاد نگاره

مهدی استعدادی شاد

28

بررسی کتاب پسرک ورامینی ،مسعود عطائی

رضا اغنمی

30
31

زین قند پارسی...
20

باغ بهشت

محمود کویر

32

قربانی

شهناز اعالمی

33

تکروی و تک اندیشی

دکتر م .جواهرکالم

34

چند داستان کوتاه

محبوبه دبستانی

36

خداحافظ سوری
دو میوه قرمز

ناهید طباطبایی

36

سفال شکسته

ناصر نخزری مقدم

38

روزنامه نگاران ازبک ،در برابر وحشت بزرگ

مهرآرای فرامهری

39

بازگشت به وطن:

ابراهیم نبوی

40

صدام باید برود
مسعود بهنود

پس از آن کاوه دیگر نبود
به ابراهیم گلستان با یاد کاوه اش

41
42

جنایت در یک شب مهتابی

دکتر کاظم ودیعی

43

جمعه روز بدی بود

عباس صفاری

44
45

صفحات انگلیسی
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فهرست مطالب روزگار نو ،با یاد اسماعیل پوروالی ،دورهی نو،
شماره  ،11خرداد 1382

لینک به فایل
نویسنده

عنوان

صفحه

توضیح روی جلد

3

در این شماره

3

منشور روزگار نو میثاق بنیانگزاران جعفر رائد و اسماعیل پوروالی

4

از آن طرف راه نیست!

اسماعیل پوروالی

4

غزل مقاله ها...

علیرضا نوری زاده

5

 پروانه های عاشق در بند... در رقص مرگ سالومه...دیروزها ،امروزها ،هر روزها...
مسعود بهنود

 -دو روایت بیهقی وار

6

 -اهدای جایزه حقوق بشر به دکتر اسماعیل خوئی

6

 -کانون نویسندگان و چالشهای بزرگ

6

 -از :عسگر آهنین

7

 -روایت تلخ کتایون

7

 -آن شب که شاعر را کشتند

7
8

ولی هللا سیف از شرکت کوپرز انگلیسی تا ریاست بانک ملی
مافیای اقتصادی؛ بانکهای ورشکسته ،دکانهای پولسازی برای
فاسدترین باندهای هیات حاکمه
سازمانهای اطالعات موازی

9

همه چیز درباره ایران زمین سرویس

10

دولت پنهان

14

بازخوانی پرونده اسکله های نامریی
15

مستر جیم و دکلهای نفت
کشور فلسطین امکانپذیر است ،اگر عرفات بگذارد!

جمشید چالنگی

16

بیحیائی یعنی سیاست!

جمال بزرگزاده

16

تلویزیونها و رادیوهای فارسی زبان ماهوارهای

ف .هوشمند

17

تبعید و مسئله اخالق

مهدی استعدادی شاد

18

اقتصاد ...بحران در سیستم بانکی کشور قسمت دوم

م -فرحبخش

20

با طرح تصویب رفراندوم از طرف مجلس تغییر حکومت در ایران ناصر ایراندوست
مسلم شد
22

23

جوانان در اندیشه فردا

فرید طالیی

24

تشکیل ملت در افغانستان

امان هللا حبیبی

25
25

عجم زنده کردم بدین پارسی
منصور اوجی

سه بهاریه

26

 این بهار روز اول بهار و بهارمحمود کویر

 -سنگباران

26

 خاتون شرق نوشداروکتایون آذرلی

 -مالک هیچ

26

 جالد هجرت26

منوچهر آتشی
شب شرقی

بتول عزیزپور

27

چنین نشد

بتول عزیزپور

27

درد دل با دوست شاعر

مهدی فالحتی

27

یادی از اختر چرخ ادب قمرالملوک وزیری

احمد دادگر

28

خر ،خودتان هستید!

سیروس "قاسم" سیف

29

بررسی کتاب گذر از خیال ،ناصر کاخساز

رضا اغنمی

30

ناصر خسرو دایره و دیوان و ایمان

دکتر کاظم ودیعی

32

حافظ و حافظه

ابراهیم هرندی

34

قصه یک زندگی

دکتر جواهر کالم

36
37

باید از سرنوشت طالبان و صدام حسین عبرت گرفت
انقالب «من» ()2

رامین آرین

38

زبان احساس ،زبان اندیشه

گلی ترقی

39

پاسخ به تبارشناسان ایران زمین

حسین بروجردی

41
44

صفحات انگلیسی
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فهرست مطالب روزگار نو ،با یاد اسماعیل پوروالی ،دورهی نو،
شماره  ،12تیر 1382

لینک به فایل
نویسنده

عنوان

صفحه

روی جلد

3

در این شماره

3

منشور روزگار نو میثاق بنیانگزاران جعفر رائد و اسماعیل پوروالی

4

خشت کج «والیت فقیه»!

اسماعیل پوروالی

4

پایان یک عقد

علیرضا نوری زاده

5
6

شاهدان عینی سخن می گویند:
از شبهای شور و شعار
ستاد بحران؛ برای ایجاد رعب باید آقا را راضی کرد

8

فعالیتهای هسته ای جمهوری اسالمی در دانشکده صنعت آب و

9

برق
نگاهی به پدیده زنان خیابانی!

شیدا

10

زنان در پوشه حوادث

سینا قنبرپور

13

گزارش کامل پیش فروش نوزادان در بیمارستانهای تهران
راه فلسطین از تهران می گذرد!

16
جمشید چالنگی

17

آمریکا برای تغییر رژیم از طریق رفراندوم حکام جمهوری اسالمی را ناصر ایراندوست

18

در تنگنا قرار میدهد
م -فرحبخش

اقتصاد ،فقدان یک اقتصاددان برجسته

19

از شمار دو چشم یک تن کم...
محافظهکاران جدید ،در واشنگتن

علی زائرزاده

23

جعفرخانهای از فرنگ برگشته در کابل

امان هللا حبیبی

25

 -زندان آینه

مجید کوچکی

26

 همزیستی عابر سبزهیهات منالذله

علیرضا نوریزاده

26

دو شعر از جمشید مشکانی

جمشید مشکانی

26

سنگ

فریدا صبا

26

خانه پدری

رضا بصیری

26

از طرف که

فرحناز اسماعیلیان

27

تعبیر

مرجان اشتری

27

24

آخرین سطر

مینا قلیزاده

27

فال حافظ

محمدرضا تاجدینی

27

یکی از شهر کنوبی

بهزاد خواجات

27

شوق شکفتن

ژاله اصفهانی

27

سوختهزار

محمد خلیلی

27

دختر حسرت و آه

محمود کویر

27

طنزلهای اعتراض

مهدی استعدادی شاد

28

(نگاهی به کتاب تازه منتشر شده از :عسگر آهنین)
«رودخانه وحشی»

سهراب مختاری

30

روز پناهندگان

رامین گودرزی نژاد

31

معرفی و بررسی کتاب

رضا اغنمی

32

 مالحظات فلسفی در دین و علم ،آرامش دوستدار مجموعه آثار فروغ فرخزاد 2 ،جلد زنان پرده نشین و نخبگان جوشن پوش ،فاطمه مرنیسی33

 دون ژوان در جهنم اثر برنارد شا ،ترجمه ابراهیم گلستان اسرار گنج دره جنی ،ابراهیم گلستانکتایون آذرلی

فصل اول از رمان ستیز با خدایان

34

هذیان
35

اطالعیه کانون نویسندگان ایران (در تبعید)
جنبش دانشجویی ،جنبش مردمی ،و آزادی

35

مبارک باد نوید آزادی!
پژوهشی در باب موسیقی سنتی ایران

احمد دادگر

36

فرهنگ ،تمدن و گرفتاریهای ما

ابراهیم هرندی

38

متن کامل گزارش سال  2003سازمان عفو بین المللی
غارت بیتالمال به نام نامی والیت فقیه

40
عادل اسدی نیا

صفحات انگلیسی

42
43

25

