
                                                            
 

 

 

٢١٧ 

 

 کتاب نامه برای مطالعات بعدی
 

ر       آتاب برای مطالعات بيشتر خواننده، برای هر یك از فصول این            مؤلف  ليست آتب زی

د،  ی  تا آنجائيكه اطالعات مترجم اجازه م     . را پيشنهاد داده است    ه    آتب ده اآنون ب ه ت ی آ

 .مشخص شده اند* فارسی برگردانيده شده اند با عالمت 

  

   اول اولفصلفصل
  انگلس .مارآس و ف. ك)           تروتسكی .مقدمه توسط ل(تبيانيه آمونيس*

  انگلس. ف)                                     بخش دوم و سوم( دورینك-نتیآ*

  بی یر. م سوسياليزم                                                   تاریخچه  

  آائوسكی. ك                    بنيادهای مسيحيت                                  *

  مورتون. ال .ا آباد انگليسی                                                     ناآجا  

  آائوتسكی. ك مور و ناآجا آبادش                                          توماس  

  

   دوم دومفصلفصل
  انگلس.فمارآس و . ك             بيانيه آمونست                                    *

  انگلس. ف دورینك                                                         -آنتی*

  چایلد. كدر تاریخ چه اتفاق افتاد                                             *

  چایلد. ك سازد                                              ی انسان خود را م*

  گلوتز. یج باستان در آار                                                یونان  
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 ٢١٨

  بوسونه               در قرون وسطی                                   آار  

  رخساره های اقتصادی در روند تكامل *

  مندل. ا       )                                    چهار فصل اول(ی اجتماع

  

   سوم سومفصلفصل
  انگلس.مارآس و ف. كبيانيه آمونيست                                               *

  انگلس. فمنشاء خانواده، مالكيت خصوصی و دولت                      *

  آورتر. ه باره ماتریاليزم تاریخی                                          در  

  بوخارین. ن تاریخی                                                     اليزمماتری  

  پلخانف .یجمسائل اساسی مارآسيزم                                             *

  آائوتسكی. كاخالق و مفهوم ماتریاليستی تاریخ                                 *

  دیوی . و جیمورت. ا                                        قبيله تا امپراطوری   از  

  

   چهارم چهارمفصلفصل
  مارآس. كمزد، بها و سود                                                         *

  امبورگزلوآ. رمقدمه بر اقتصاد سياسی                                              *

  مندل. اتی                                        مقدمه بر اقتصاد مارآسيس*

  مندل. ارخساره های اقتصادی در روند تكامل اجتماعی                 *

  واليه. ژ و، ساالما. پ                      مدخلی بر اقتصادی سياسی              *

  

   پنجم پنجمفصلفصل
  مارآس. ك                     مزد، بها و سود                                  *
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  انگلس .مارآس و ف. كبيانيه آمونيست                                               *

آ*
 دورینگ

نتی
  انگلس. ف)                                           بخش دوم(

  ئوتسكیآا. ك                      اقتصادی آارل مارآس                      تز  

  لوآزامبورگ. رمقدمه بر اقتصاد سياسی                                             *

  مندل.  امقدمه بر اقتصاد مارآسيستی                                       *

  ساالما.  و پ،واليه. ژمدخلی بر اقتصاد سياسی                                      *

  مندل. ااقتصادی در روند تكامل اجتماعی                رخساره های *

  نواك .مندل و ج. ا مارآسيستی از خود بيگانگی                              نظریه  

  

   ششم ششمفصلفصل
  لنين. و داری          سرمایهترین مرحله در ی امپریاليزم بمثابه عال*

  هيلفردینگ. ر                            مالی                                  سرمایه  

  مندل. ارخساره های اقتصادی در روند تكامل اجتماعی                 *

  ژاله. پ                                             ١٩٧٠ در دهه امپریاليزم  

  ساالما. پ عقب افتادگی                                                      روند  

  

   هفتم هفتمفصلفصل
  واليه. ژ                                                 ١٩٧٠ در دهه امپریاليزم

   ساالما-پ عقب افتادگی                                                         روند

  باران. ا .پاقتصاد سياسی رشد                                                      *

  براون. ب. م از امپریاليزم                                                           بعد

  تروتسكی. ل                                                              مداومانقالب *
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  تروتسكی. ل)   انتشارات طليعهتوسطزیر چاپ (بين الملل سوم بعد از لنين *

  لنين. و داری                 سرمایهترین مرحله در ی  بمثابه عالیاليزمامپر

  لوآزامبورگ. ر)                                     شش فصل آخر(انباشت سرمایه*

  بوخارین. ن و اقتصاد جهانی                                               امپریاليزم

  

   هشتم هشتمفصلفصل
  انگلس.مارآس و ف. ك                                              بيانيه آمونيست  *

  انگلس. فسوسياليزم از تخيل به علم                                        *

  بی یر. م سوسياليزم                                                   تاریخچه

  مارآس. ك                            داخلی در فرانسه                     جنگ

  ليساگارای. پ                                     ١٨٧١ آمون پاریس سال تاریخ

   وتيتمورتون آارگری بریتانيا                                                 جنبش

  ابن دورث. و           مختصر طبقه آارگر اروپائی                        تاریخ

  تاپسون طبقه آارگر انگليس                                              ایجاد

  

   نهم نهمفصلفصل
  لنين. وچه باید آرد؟                                                            *

  لنين. و بيماری آودآانه                                      -آمونيزم چپ*

  لوآزامبورگ. رح یا انقالب                                                        اصال*

  لوآزامبورگ. راعتصاب توده ای                                                       *
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   دهم دهمفصلفصل
  مارآس. كجنگ داخلی در فرانسه                                                *

  لنين. ودولت و انقالب                                                           *

  لنين. وانقالب پرولتاریائی و آائوتسكی مرتد                               *

  یتروتسك. ل عليه فاشيزم در آلمان                                           مبارزه

   زوال و سقوط استالينيزمبارهتزهایی در :  چهارم پنجم بين المللآنگره

  

   یازدهم یازدهمفصلفصل
  لنين. و دموآراسی                                           -دوتاآتيك سوسيال*

  لنين. و قریب الوقوع و نحوه مبارزه با آن                                فاجعه

  لنين. ونند؟                    آحفظتوانند قدرت حكومتی را ی  بلشویك ها مآیا

  لوآزامبورگ. ر جونيوس                                                            جزوه

  زامبورگکلو. رانقالب روسيه و لنينيزم یا مارآسيزم                               *

  یتروتسك. ل                                                                  مداومانقالب *

  تروتسكی. لتاریخ انقالب روسيه                                                        *

  تروتسكی. لسه بينش از انقالب روسيه                                                *

  تروتسكی. ل                  سخنرانی آپنهاگ                                          *

  

   دوازدهم دوازدهمفصلفصل
  مندل. ادر باره بوروآراسی                                                           *

  تروتسكی. ل)                   طليعهزیر چاپ توسط انتشارات (های اآتبر درس*

  تروتسكی. ل                     چپ                                            اپوزیسيون
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  تروتسكی. ل)   انتشارات فانوستوسطزیر چاپ .(انقالبی آه به آن خيانت شد*

  لوین/مواپسين مبارزات لنين                                                          *

  : چهارمی چهارمين و پنجمين آنگره بين الملل تزها

  .استالينيزمزوال و فروپاشی  و زوال استالينيزم، ظهور

   صدای اپوزیسيونساميزدات،

  لوماآس. ب                                                               ١٩٥٦مجارستان

  

   سيزدهم سيزدهمفصلفصل
  تروتسكی. لبرنامه انتقالی                                                                *

   آنونی انقالب جهانیدنياميزم: نی بين الملل چهارمهفتمين آنگره جها*

  مندل. ا آارگری                                                                      آنترل

  مندل. ا مدیریت                         - آارگری، شوراهای آارگری، خودآنترل

  مندل. ا                                      بين الملل چهارم                         چرا

   چهارمالملل نهمين و دهمين آنگره جهانی بين اسناد

  

   چهاردهم چهاردهمفصلفصل
   باره تاآتيك هادر سومين آنگره بين الملل آمونيست قطعنامه

  لنين. و بيماری آودآانه                                                 -آمونيزم چپ*

  تروتسكی. لرود؟                                                      ی آجا م به فرانسه

  تروتسكی  . ل)             این آتاببرمندل .مقدمه ا( عليه فاشيزم در آلمانمبارزه

  تروتسكی. ل         هائی در باره اسپانيا                                         نوشته

  گورین. دزرگ                                                           و تجارت بفاشيزم
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  وبر. ه و آگاهی طبقاتی                                                         مارآسيزم

  مندل. ا)           طليعهانتشاراتزیر چاپ توسط (نظریه لنينيستی سازماندهی*

  

   پانزدهم پانزدهمفصلفصل
  مارآس. ك گوتا                                                            نقدی بربرنامه*

  انگلس. ف)                                    سوسياليزم:فصل سوم(آنتی دروینگ*

  لنين. ودولت و انقالب                                                                      *

   و پروبراژنسكیبوخارینم                                              الفبای آمونيز*

  تروتسكی. لادبيات و انقالب                                                             *

  تروتسكی. ل روز مره زنذگی                                                      مسائل

  الفاراك. پ                                                                  تنبل بودن   حق

  

   شانزدهم شانزدهمفصلفصل
  بوخارین. ن تاریخی                                                              ماتریاليزم

  لسانگ. ف)                                               فصل چهارم(آنتی دورینگ *

  انگلس. ف                           آلمانلودویك فویرباخ و پایان فلسفه آالسيك *

  لوفور. ه دیالكتيك                                                                 ماتریاليزم

   لنين.و در باره دیالكتيك                                                        نوشتجات

  نواك. ج)          فانوسانتشاراتزیر چاپ توسط (آشنائی با منطق مارآسيزم*

   لوآاچ-یج و آگاهی طبقاتی                                                          تاریخ

  پلخانف. یجمسائل اساسی مارآسيزم                                                   *
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  مم هفده هفدهفصلفصل
  بوخارین. ن تاریخی                                                              ماتریاليزم

  انگلس. ف                           آلمانلودویك فویرباخ و پایان فلسفه آالسيك *

  انگلس. فاز تخيل به علم                                                 : سوسياليزم*

  انگلس. ف.              انسان ادا شدبهی آه توسط آار در انتقال از ميمون مسه

  گرامشی. ا)               ی زندانهااستخراج شده از نوشته ( تاریخی ماتریاليزم

  یآائوتسك. ك و مفهوم ماتریاليستی تاریخ                                       اخالق

 لوآاچ. یج                                             ی بر جامعه شناسی بوخاریننقد
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