
مجموعهء سه جلدى

نننن    ااااللللممممللللللللىىىى    ممممااااررررككككسسسس�    بببب ككككننننگگگگررررهههه���
به اهتمام و و�راستارى تراب حق شناس و حب�ب ساعى

CDدر �ك 

)۱۹۹۵( ممممققققااااالالالالتتتت    ججججللللدددد    ااااوووولللل
پ�ـشگفـتـار و سـپـاسگزارى, برنامـهء كنگـرهء ب�ن المللى مـاركس, فـهـرست سـخنرانى ها و سـخنـرانان, مـصـاحبـهء لـومونـد با ژاك ب�ـده [به مناسـبت

برگزارى كنگره]
, ترجمهءژاك  تكس�ه,  انقالب و دموكراسى در اند�شـهء س�اسىِ ماركس و انگلس * ماركس�سم از قـرنِ گذشته تا كنون:

تراب حق شناس
جهانى شدنِ سرما#ه دارى

 د�و�د هاروى, ترجمهء تقى مقدمجهانى شدن سرما�ه دارى در بوتهء آزما�ش:
 سم�ر ام�ن, ترجمه پرو�ز شاه�ن فر* در مصاف با جهانى شدن:

 فردر�ك  ج�مسون, ترجمهء كورش كاو�انى* پنج تز در بارهء ماركس�سم واقعاً موجود:
 آلن  فر�من, ترجمه تقى مقدم* فقر ملت ها, ارزش اضافى نسبى, تغ��رات فنى و انباشت در حال حاضر:

سرما#ه دارى, طبعت و فرهنگ
آلن لى پى �تز, ترجمهء الدن قائم مقاماكولوژى س�اسى و آ�ندهء ماركس�سم: 

 م�كائل  لووى, ترجمهء تراب حق شناس* د�الكت�ك ماركس�ستى پ�شرفت و داوِ كنونىِ جنبش هاى اجتماعى:
اك كرگوات, ترجمهء بهزاد مش�رىمالحظاتى در بارهء مبارزهء طبقاتى: ژ * مبارزات جد�د  طبقاتى:

چه بد#لى براى سرما#ه دارى?
 پرى آندرسون, ترجمهء حب�ب ساعىسرما�ه دارى پس از كمون�سم:

 تونى آندره آنى, ترجمهء فرزاد سرمدى* سوس�ال�سمى براى فردا:
 لوس�ن سِو, ترجمهء و�دا حاجبى تبر�زى* پشتِ سر گذاردنِ سرما�ه دارى و مسألهء كمون�سم :

  ژاك  ب�ده, ترجمهء كورش كاو�انى* سوس�ال�سم:
و دو مقالهء ز#ر از د#گر مجموعه اسناد كنگره

 ا�ون كى ن�و, ترجمهء كورش كاو�انى* مسألهء اخالق در ماركس�سم:
 فلورانس  گوت�ه, ترجمهء حب�ب ساعى.نقد مفهوم «انقالب بورژوا�ى»:

* واژه نامه

۱
* توض�حات



)۱۹۹۵(مقاالت جلد دوم 
 پ�شگفتار*
دوم�ن�كو لوسوردو, ترجمهء حق شناس - ساعىماركس, كر�ستU كلمب و انقالب اكتبر: *

 كاتر�ن سامارى, ترجمهء بهزاد مش�رىآ�ا بحرانِ  كشورهاى سوس�ال�ستى به معنىِ شكستِ  ماركس�سم است?:* 
: ژنو�ِو فِرِس, ترجمهء زهرهء ستوده - مونا پره�زگار كار �عنى آزادى*

: ژان مارى ونسان, ترجمهء بهروز افش�نچگونه مى توان از شر ماركس�سم خالص شد?* 
رنه گال�سو, ترجمهء حق شناس - ساعىماركس (موقتاً) مغلوب انواع پوپول�سم شده, است: * 
: ژرار دوم�ن�ل - دوم�ن�ك لِوى, ترجمهء فرزاد سرمدىتغ��ر ك�فى در سرما�ه دارى, بازنگرى در ماركس�سم?* 
: ژاك ب�ده, ترجمهء حق شناس - ساعىكار دورانساز است* 
ترجمهء حق شناس - ساعى : آن�ِس و آگور كاپ�تانى,ش�وهء  تول�د  روشنفكرى* 
: ژان مارك الشو, ترجمهء حق شناس - ساعىهنر,  واقع�ت  و اتوپى* 

بخش و#ژه سمر امن
: سم�ر ام�ن, ترجمهء تقى مقدمآ�ا پروژه اى چ�نى وجود دارد? *

: سم�ر ام�ن, ترجمهء پرو�ز شاه�ن فرمرورى د�گر بر مسألهء  گذار سوس�ال�ستى* 
 (ضم�مهء مصاحبه)در بارهء  «فوروم جهان سوم» حب�ب ساعى و د�دارى با سم�ر ام�ن:* 
واژه نامه 
)۲فراخوان برگزارى  كنگرهء ب�ن المللى ماركس ( 

مقاالت جلد سوم
به جاى مقدمه * 

تراب حق شناس* گزارشى از كنگرهء دوم ب�ن المللى ماركس: 
 فر�تس ولفگانگ هوگ, ترجمهء حق شناس - ساعىپ�روزى سوس�ال دمكرات ها و تأث�ر آن در بحران نول�برال�سم?: * 

اتى �ن بال�بار, ترجمهء  رضا ناصحى* كدام كمون�سم بعد از كمون�سم?: 
 م�كائل لووى, ترجمهء حق شناس - ساعى* كارل ماركس و ماكس وبِر, ناقدان سرما�ه دارى:

 ژان ـ مارى ونسان, ترجمهء حق شناس - ساعى* نقد اقتصادگرا�ى و اقتصادگرا�ى در اند�شهء ماركس:
 آندره توزل, .ترجـمــهء حق شناس -* انواع مـاركـســ�ـسم, نومـاركـسـ�ــسم, پسـا مـاركـسـ�ـسـم در آئ�نهء فلسـفـهء امــروز فـرانسـه:

ساعى
دان�ل بن سع�د, ترجمهء حق شناس - ساعى: ۱۹۹۶ تا دسامبر ۹۵* نگاهى به جنبش كارگرى و اجتماعى فرانسه:  دسامبر 

: كر�ستW آگ�تون, ترجمهء  فرزاد سرمدى در فرانسه۱۹۹۰* مبارزات سال هاى 
 كر�ست�ان شو�ره, ترجمهء حب�ب ساعى* اشكال زندگى و پراكس�س از نظر و�تگنشتا�ن: گوشهء چشمى به ماركس?:

چند مقالهء اقتصادى
: ژرار دوم�ن�ل - دوم�ن�ك له وى, ترجمهء حق شناس - ساعى* بحران, جهانى شدن, تسلط سرما�هء مالى

: رابرت برِنر, ترجمهء تقى مقدم* از نول�برال�سم تا ركود? به سوى بحران سرما�ه دارى جهانى
كلود سرفاتى, ترجمهء بهزاد مش�رى* قدرت سرما�هء مالى, محدود�ت هاى درونزاد سرما�ه دارىِ جهانى شده: 

  م�شل زرباتو, ترجمهء م. ثابت* مال�هء بى پشتوانه: بازارهاى مالى و سرما�هء مجازى:

۱ضممهء 

۲
فراخوان كنگرهء سوم ب�ن المللى ماركس * 



 سم�ر ام�ن, ژرژ الب�كا, ا�زابل مونال, ا�و بنو  سپتامبر:۱۱* چهار روشنفكر ماركس�ست و بحث در بارهء سوء قصدهاى 
 سم�ر ام�ن سپتامبر:۱۱* سوء قصدهاى 

گزارشى از سم�ر ام�ن* كنگرهء جهانى عل�ه نژادپرستى: 

۲ضممهء 
* مصاحبه اى با ارنست بلوخ

و معرفى كوتاه سه كتاب:
از ارنو مونستِر- اتوپى مشخصِ ارنست بلوخ  

از ژاك ب�ده و ا. كووِالك�س- فرهنگ ماركس معاصر  
از ناصر اعتمادى- مفهوم جامعهء مدنى و ا�دهء سوس�ال�سم   

و د�سك خوانى با MB-Ram + Pentium 32 (با حد اقل IBM-Compatible مى توان هم روى كامپ�وترهاى CDاز ا�ن 
 و د�سكOS 7.5 ,32 MB-Ram (با حد اقل Apple-Macintosh ) استفاده كرد و هم روى كامپ�وترهاى x۳۲سرعت 

).x۲۴خوانى با سرعت 

�ورو به عالوه پست ۱۰ �ورو , براى كتابخانه ها و مراكز عمومى ۶ هز�نه: براى افراد

آآآآددددررررسسسس    پپپپسسسستتتتىىىى    مممماااا::::

Andeesheh va Peykar Publications
Postfach 600132
60331 Frankfurt

Germany

post@peykarandeesh.org

۳

www.peykarandeesh.orgرانتشارات اند�شه و پ�كا


