
،



داراى کپى رایت از ناشر اصلى
Pathfinder Press

www.pathfinderpress.com



فهرست

1.دو جهان در شب ـ میراث امپریالیسم و راه پیشرفت اجتماعى و فرهنگى 

2.من همانگونه خواهم مرد که زیسته ام 

3.از انقالب دوم آمریکا تا ریاست جمهورى کلینتون و اوباما ـ نقش پیشقراولى سیاهان در مسیر انقالبى در ایاالت متحده

4.صداهایى از زندان ـ پنج کوبایى

5.صفحاتى از تاریخ : زنان و انقالب

6.چهره ى در حال تغییر سیاست در ایاالت متحده ـ سیاست هاى طبقه -کارگرى و اتحادیه ها

7. محاکمه ى سوسیالیسم (جلد اول) ـ شهادت در دادگاه ایاالت متحده علیه اتهام شورش

8.محاکمه ى سوسیالیسم (جلد دوم) ـ سیاست دفاعى متهمین در دادگاه فدرال ایاالت متحده: 

    جیمز پى کانن به منتقدان ماوراى چپ پاسخ مىدهد، با مقدمه ى جورج نوواك

9.این پنج کوبایى ـ آن ها کیستند، چرا علیه شان پاپوش دوزى شد، چرا باید آزاد شوند

10. مالکم ایکس ، نتایج و چشم انداز مبارزات سیاهان در ایاالت متحده، ختم دیکتاتورى سرمایه، ختم نژاد پرستى

11.مالکم ایکس، رهبر انقالبى طبقه ى کارگر

12. فمینیسم و جنبش مارکسیستى ـ آیا سرنوشت زن را ساختار بدنش تعیین مى کند؟

13. انقالبى که به آن خیانت شد ـ اتحاد شوروى چیست و به کجا مى رود؟

14. اولین و دومین بیانیه ى هاوانا ـ مانیفست مبارزه ى انقالبى در قاره ى آمریکا 

15.تاریخ ما هنوز دارد نوشته مى شود ـ روایت سه ژنرال چینى - کوبایى در انقالب کوبا 

16. سرمایه دارى و دگردیسى آفریقا

17. کوبا و انقالب آینده ى آمریکا

18. امپریالیسم، باالترین مرحله ى سرمایه دارى

19. تحول آن ها و تحول ما ـ در زمستان داغ طوالنى سرمایه دارى

20.سرمایه دارى و تخریب محیط زیست ـ در دفاع از زمین و کار

21. زمستان داغ طوالنى سرمایه دارى شروع شده است

22. پورتوریکو ـ مستعمره ى ایاالت متحده، استقالل یک ضرورت است

23.انسان و سوسیالیسم در کوبا

24.سوسیالیسم :  تخیلى و علمى

25. شورش تیمسترها ـ فصلى از تاریخ اتحادیه ها در آمریکا

26. آیا انقالب سوسیالیستى در ایاالت متحده امکان پذیر است؟

27. ما وارثان انقالب هاى جهان هستیم

28. چشم انداز دگردیسى در آموزش ـ خدعه ى اصالح تعلیم و تربیت در سرمایه دارى

4

4

5

5

6

6

7

7

8

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18



فهرست

29. مارکسیسم و تروریسم

30. امپریالیسم ایاالت متحده جنگ سرد را باخته است

31. مانیفست کمونیست

32. تروتسکى آن ها و تروتسکى ما

33. ساختن تاریخ ـ مصاحبه با چهار ژنرال نیروهاى مسلح انقالبى کوبا

34. ما بردگان تا به کجا  آمده ایم!

35.تحول در دریا: دگرگونى سیاسى در بطن ایاالت متحده

36. مالکم ایکس با جوانان سخن مى گوید ـ مجموعه ا ى از سخنرانى ها در ایاالت متحده، انگلستان و آفریقا

37. گام هاى امپریالیسم به سوى فاشیسم و جنگ

38.شلیک اولین توپ هاى جنگ جهانى سوم ـ علل تهاجم واشنگتن علیه عراق

39.نسل کشى سرخپوستان ـ نقش آن در صعود سرمایه دارى در ایاالت متحده

40. اعتالى زن و انقالب آفریقا

41. فصلى از تاریخ مبارزه براى حقوق سیاسى در آمریکا

42. نظرى گسترده بر تاریخ

در دست انتشار

43. زنان در کوبا ـ انقالبى در درون یک انقالب

44. آنچه که انقالب بلشویکى به ما آموخت

45. محاکمه دولت آمریکا، پلیس سیاسى واشنگتن و طبقه کارگر

46. آخرین نبرد لنین

 فهرست الفبایى

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

27

27

28

29



دو جهان در شب
میراث امپریالیسم و راه پیشرفت اجتماعى و فرهنگى

اگر قرار باشد که صنعت مدرن و حیات فرهنگى رشد و نمو کند، برق رسانى 
یکى از پیش شرط هاى آن است. نقشه ى کره ى زمین در شب که روى جلد 
اقتصادى و اجتماعى  نابرابرى هاى عظیم  بارزى است که  کتاب آمده معیار 
مى گذارد؛     نمایش  به  را  نیمه ـ    مستعمره  و  امپریالیستى  کشورهاى  میان 
همین طور شکاف موجود میان طبقات در داخل هر کشور که تقریبا همه ى 
کشورهاى جهان را شامل مى شود ـ شکاف بزرگى که عملکرد سرمایه دارى 
ایجاد و تشدید مى کند. نویسنده مى گوید که کارگران طالیه دار براى آنکه 
بتوانند احزابى را بسازند که قادر باشد مبارزه ى موفقى را براى کسب قدرت 
در کشور خودمان به پیش ببرد، باید استراتژى از میان برداشتن این شکاف، 
سرمشق مان باشد. آمار و ارقام درج شده در این کتاب، مستندات این موضوع 

هستند.

اثر: جک بارنز
مترجم: ناصر یکتا

160 صفحه  |  9000 تومان

من همانگونه خواهم ُمرد که زیسته ام

این اثر مجموعه اى از 15 نقاشى است که آنتونیو گوئررو، یکى از پنج کوبایى 
زندانى شده در ایاالت متحده آمریکا، به مناسبت پانزدهمین سالروز زندانى 
شدنشان کشیده است. این مجموعه ى نقاشىها در کوبا، ایاالت متحده و در 
چند کشور دیگر به نمایش گذاشته شده و به عنوان یک اثر هنرى مورد توجه 
که  فضایى  شرح  به  کتاب  نوشته هاى  ضمناً،  است.  گرفته  قرار  عالقمندان 

نقاشىها در آن خلق شده اند، مىپردازد.
   جریان زندانى شدن این پنج کوبایى و فرآیند کوشش هاى بین المللى براى 
پاپوش آنها کیستند، چرا علیه شان  "این پنج کوبایى:  آزادى شان در کتاب 

 دوزى شد، چرا باید آزاد شوند" آمده است. کتاب "صداهایى از زندان: پنج 
کوبایى" نیز در این زمینه است.

اثر:  آنتونیو گوئررو
 مترجم: ناصر یکتا

40 صفحه  |  7000 تومان
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از انقالب دوم آمریکا تا ریاست جمهورى کلینتون و اوباما
نقش پیش قراولى سیاهان در مسیر انقالبى در ایاالت متحده

آمریکا،  دوم  انقالب  با  که  متحده  ایاالت  تاریخ  در  است  سیرى  کتاب  این 
براندازى سلطه ى سیاسى برده داران در جنوب آن کشور در سال 1865 و 
آزادى برده ها، شروع مى شود و به فرآیندهاى سیاسى معاصر مى رسد. پس از 
آن پیروزى، انقالب از طریق خیزش "بازسازى رادیکال" به رهبرى سیاهان 
هم   با  دموکرات  و  جمهورى خواه  حزب  دو  که  بعد  سال  ده  تا  یافت  ادامه 
معامله اى کردند که منجر به شکست انقالب و پیدایش یک سیستم تبعیض

 نژادى فراگیر شد. پس از جنگ دوم جهانى، با خیزش جنبش وسیع مردمى 
به رهبرى زحمتکشان سیاه، آن سیستم تبعیض نژادى مضمحل شد. در فصل 
آخر کتاب تأثیرات اجتماعى و سیاسى این تحول همراه با پیامدهاى بحران 
از  متحده،  ایاالت  سیاسى  ساختار  در  سرمایه دارى  جهان  مزمن  اقتصادى 

جمله دولت و نهاد ریاست جمهورى آن، بررسى مى شود.

اثر: جک بارنز
مترجم: افشین صدرایى

136 صفحه  |  8000 تومان

صداهایى از زندان
پنج کوبایى

از  انسان هایى هستند که  اینجا شنیده مىشوند، صداهاى  صداهایى که در 
سخن      متحده  ایاالت  در  زندانى شده  کوبایى  پنج  با  آشنایى شان  تجربیات 
از  و  شوخ طبعىشان  و  انسانیت  از  آن ها،  استقامت  و  صداقت  از  مى گویند، 
تعهدشان به دفاع از انقالب کوبا. از همه مهم تر، درمى یابیم که چگونه آن پنج 
کوبایى احترام دیگر محبوساِن پشت دیوارهاى زندان را به سوى خود جلب 
اول  به طور دست  و  مستقیماً  که خود  آنهایى  احترام  اند؛ همچنین  کرده 

شاهد گردش چرخهاى "عدالت" سرمایه دارى در خارج از زندان بوده اند.

مترجم:ناصر یکتا
112 صفحه  |  4500 تومان
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صفحاتى از تاریخ: زنان و انقالب

کتاب با تجربیات انقالب کوبا و نقش زنان در پیروزى و دفاع از آن انقالب 
شروع مى شود و به دستاوردهایش مى پردازد: "سرعت پیشرفت هاى اقتصادى 
به زنان   ... تا 1990  و اجتماعى زنان طى سى سال، بین سال هاى 1960 
کوبایى اجازه داد که به درجه اى از مساوات دست یابند که براى زنان ایاالت 
متحده و سایر کشورهاى صنعتى سرمایه دارى بیش از یک و نیم قرن طول 
به  کتاب  دوم  بخش  در  نویسنده  یابند."  دست  همان ها  به  تا  بود  کشیده 
مبحث بت وارگى کاال و بهره کشى سرمایه داران از زنان مى پردازد و در بخش 
تبدیل  دوم'  'جنس  به  زنان  که  شد  "چه  که  سئوال  این  جواب  در  سوم 
شدند؟" ریشه هاى این نابرابرى را برپایه تحقیقات اولین رید مطرح مى کند. 
بخش نهایى، مرورى است بر مبارزات اجتماعى براى رفع تبعیض از زنان در 
روندهاى  و کارنامه ى  کشورهاى صنعتِى سرمایه دارى طى دو قرن گذشته 

مختلف سیاسى در این مبارزه ى تاریخى.

اثر: مارى ـ آلیس واترز 
 مترجم: مسعود صابرى

104 صفحه  |  5500 تومان

چهره ى در حال تغییر سیاست در ایاالت متحده
سیاست هاى طبقه ـ کارگرى و اتحادیه ها  

در مقدمه ى انتشارات پاث فایندر آمده: این کتاب راهنمایى است براى نسلى 
مى شوند:  صنعتى  مجتمع هاى  و  معادن  کارخانجات،  وارد  که  کارگران  از 
کارگرانى که به زندگى بى ثبات، آشوب هاى بى وقفه و خشونتى واکنش نشان 
کتاب  این  است.  همراه  بیست و یکم،  قرن  فرارسیدن  با  که  داد  خواهند 
راهنمایى است براى جوانانى که به تعداد رو به رشدى از نژادپرستى، نابرابرى 
زنان و سایر روابط اجتماعى غیرقابل تحملى دل زده مى شوند که سرمایه دارى 

در سطح جهان هر روز آن را بازتولید مى کند.

اثر: جک بارنز
مترجم: شهره ایزدى

240 صفحه  |  9000 تومان



محاکمه ى سوسیالیسم (جلد اول)
شهادت در دادگاه ایاالت متحده علیه اتهام شورش

محاکمه ى سوسیالیسم سند رسمى یکى از مهمترین محاکمات سیاسى در 
تاریخ ایاالت متحده است. 

   در آستانه ى جنگ دوم جهانى محاکمه اى تاریخى در ایاالت متحده آمریکا 
و  اتحادیه ـ کارگرى  رهبران  از  تن  هیجده  دادگاه  بر حکم  بنا  و  برگزار شد 
سوسیالیستى که مخالف ورود آمریکا به آن جنگ بودند، به اتهام توطئه براى 
شورش، به زندان محکوم شدند. این کتاب روایت آن محاکمه و پیامدهاى آن 
دفاعیات  که  است  دادگاه  صورتجلسات  رسمى  متن  کتاب  اول  جلد  است. 
مدافع اصلى، جیمز پى کانن، در دفاع از حقانیت عملکرد مدافعین را شامل 

مى شود. در این راستا کانن مبانى سوسیالیسم علمى را توضیح مى دهد.

اثر: جیمز پى کانن
 مترجم: مسعود صابرى

240 صفحه  |  14500 تومان

محاکمه ى سوسیالیسم (جلد دوم)
سیاست دفاعى متهمین در دادگاه فدرال ایاالت متحده:
جیمز پى کانن به منتقدان ماوراى چپ پاسخ مىدهد

 با مقدمه ى جورج نوواك

جلد دوم کتاب محاکمه ى سوسیالیسم جدلى سیاسى درباره ى نحوه ى دفاع 
متهمین در دادگاه است. بخش اول حاوى انتقادى از کانن است. آنجا او به 
چالش کشیده مى شود که بجاى توضیح صبورانه اش طى محاکمه مى بایست 
کارگران را فرا مى خواند تا "خشونت خود را علیه خشونت ارتجاعى سازماندهى 

کنند؟"
   کانن، در جواب به تجربیات بنیان گذاران سوسیالیسم علمى و تجربیات 
جهانى و انقالب اکتبر روسیه متوسل مى شود و مى نویسد که آنجا "کارگران 
در هر مرحله از انقالب به روش هاى قانونى متوسل شدند و در دفاع از خود 
در مقابل تهاجم حکومت تزار بود که به سمت کسب قدرت حرکت کردند و 
روش هاى  به  هرگز  و  نبودند  خشونت  آغازگر  انقالب  از  مرحله اى  هیچ  در 

پوتچیستى (اقدام عملى یک اقلیت) متوسل نشدند."

اثر: جیمز پى کانن
مترجم: مسعود صابرى

160 صفحه  |  10000 تومان
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این پنج کوبایى
آن ها کیستند، چرا علیه شان پاپوش دوزى شد، چرا باید آزاد شوند

جهان  اطالع  به  کاسترو،  رائول  کوبا،  رییس جمهور   ،2014 دسامبر   17 در 
رساند که هراردو هرناندز، رامون البانینو و آنتونیو گوئررو، که بیش از شانزده 
سال در ایاالت متحده زندانى بودند، آزاد شده و به وطن شان کوبا بازگشته اند. 
آنها به رنه گنزالز و فرناندو گنزالز که قبال آزاد شده بودند پیوستند. این کتاب 
شرح دستگیرى، اتهامات، محاکمه، زندانى شدن و کوشش هاى وسیع بین المللى 
براى آزادى این پنج تن را که در جهان به پنج کوبایى مشهور شده اند، در بر 
مى گیرد. کتاب همچنین خواننده را با زندگى نامه ى آن ها، به عنوان انسان هایى 
متعهد به دفاع از انقالب کوبا و همبستگى با مبارزین محرومان جهان، آشنا 

مى کند.
   پس از آزادى پنج کوبایى، ضمیمه اى به کتاب اضافه شده است: "تبرئه شده ى 
همبستگى." هراردو هرناندز که در دادگاه فدرال آمریکا به دو بار حبس ابد 
هاوانا  فرودگاه  در  کوبا  به  ورود  درهنگام  آزادیش  از  پس  بود،  شده  محکوم 
خطاب به رئیس جمهورکوبا که به پیشوازشان رفته بود از طرف پنج کوبایى 
گفت: "ما صفحات درد و آزارهاى زندان را ورق زده ایم. ما اکنون در صفحه ى 
هرآنچه  براى  مى توانید  جدید. "شما  نبردهاى  براى  آماده  هستیم"  جدیدى 

مورد نیاز باشد، روى ما حساب کنید."

مترجم: ناصر یکتا
132 صفحه  |  12000 تومان
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مالکم ایکس، نتایج و چشم انداز مبارزات سیاهان در ایاالت متحده 
ختم دیکتاتورى سرمایه، ختم نژادپرستى

این اثر درباره ي تحوالت انقالبی در ایاالت متحده و نقش مرکزي سیاه پوستان 
آزادي  براي  مبارزه  دوم،  جهانی  جنگ  از  بعد  است.  تحوالت  آن  بطن  در 
سیاهان در ایاالت متحده اوج گرفت و در این کتاب می خوانیم که "از درونش 

مالکم ایکس، رهبر یکتاي برجسته اش، پدیدار شد."
   "نویسنده مبارزات سیاهان را علیه بردگی، حین جنگ داخلی آمریکا در 
قرن نوزدهم و نقش رهبري اش را در سازماندهی و ارتقاي جایگاه محرومان 
طی  ده سال بعد از جنگ داخلی، در دوران بازسازي رادیکال، در این کتاب 

مستند می کند." نقل از روزنامه ایران، 28  بهمن 1389.
کتاب  این  است:  آمده  نویسنده  قلم  به  اثر  این  مقدمه ى  از  بخشی  "در     
برمبناي استنتاج از درس هاي یک و نیم قرن مبارزه به ما کمک می کند تا 
بفهمیم چرا کسب انقالبی قدرت توسط طبقه ي کارگر است که آخرین نبرد 
براي آزادي سیاه را ممکن می سازد و راه را براي ایجاد جهانی هموار می کند 
همبستگی  برمبناي  بلکه  نژادپرستی،  و  خشونت  استثمار،  برپایه ي  نه  که 
دي   28  (IBNA) ایران  کتاب  خبرگزاري  از  نقل  است."  شده  بنا  انسان ها 

  .1389

اثر: جک بارنز
مترجم: افشین صدرایى

172 صفحه  |  4500 تومان
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مالکم ایکس، رهبر انقالبى طبقه ى کارگر

مالکم ایکس از درون مبارزات رو به فراز سیاهان در ایاالت متحده در دهه ى 
1950 و به عنوان رهبر یکتاى بالمنازعش ظهور کرد. او تاکید مى کرد که آن 
است.  بشر  حقوق  احقاق  براى  جهانى  انقالبى  نبرد  یک  از  بخشى  مبارزه 
تصادمى است "بین آن هایى که خواستار آزادى ، عدالت و برابرى براى همه 

هستند و آن هایى که مى خواهند سیستم استثمار را ادامه دهند."
   جک بارنز مى نویسد: "از اینجا شروع نکنید که سیاه پوستان ملیت ستم دیده

 اى هستند. از جایگاهشان به مثابه طالیه داران و وزنه ى  کارگرانى که سیاه 
در  پرولترى  رهبرى  تحت  وسیع  سیاسى  و  اجتماعى  مبارزات  از  هستند، 
ایاالت متحده، شروع کنید. از جنگ داخلى ایاالت متحده گرفته تا به امروز، 
قابلیت  و  قدرتشان  است.  حیرت انگیز  حقیقت  این  بیانگر  شواهد  و  سوابق 
برگشت پذیرى در مقابل مصایب است که انسان را تکان مى دهد، نه  ستمدیدگى شان."

اثر: جک بارنز
مترجم: افشین صدرایى

208 صفحه  |  9000تومان

فمینیسم و جنبش مارکسیستى
آیا سرنوشت زن را ساختار بدنش تعیین مى کند؟  

آزادى و اعتالى زن به شکل الینفکى با مبارزه ى طبقه ى کارگر براى بازسازى 
کل روابط اقتصادى و اجتماعى گره خورده است.

جدید،  عصر  در  کارگرى  انقالبى  جنبش  پیدایش  روزهاى  نخستین  از     
مارکسیست ها در صف اول مبارزه براى احقاق حقوق زنان ایستاده اند. درعین 
با  مارکسیست ها  زنان،  اقتصادى ستم کشیدگى  ریشه هاى  به  اشاره  با  حال، 
صراحت مى گویند که تساوى کامل زنان هنگامى قابل حصول است که طبقه ى 
کارگر حاکمیت سرمایه دارى را سرنگون کند، حکومت کارگران و دهقانان را 
روابط  تا  گرفته  اقتصادى  پایه هاى  از  را  اجتماعى  نظام  و کل  سازد  مستقر 

خانوادگى دگردیس سازد.

اثر: مارى ـ آلیس واترز، اولین رید
مترجم: مسعود صابرى

120 صفحه  |  6000 تومان
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انقالبى که به آن خیانت شد
 اتحاد شوروى چیست و به کجا مى رود؟

 در اکتبر سال 1917 یکى از عمیق ترین انقالب هاي تاریخ در روسیه رخ داد. 
اما ظرف مدت ده سال پس از آن، یک ضدانقالب سیاسی را یک قشر صاحب 
امتیاز در شوروي داشت تثبیت می کرد. جوزف استالین نماد آن قشر بود. این 
اثر یک بررسی بنیادین از دولت کارگریی است که انقالب اکتبر بوجود آورد 
و درگیري هاي  بوروکراسی شوروي  فروپاشی  ریشه هاي  انقالب،  آن  زوال  و 
این کتاب تشریح    بین جمهوري هاي شوروي سابق در  و  فزاینده در درون 
می شوند. همچنین تحلیلی که در این نوشته ارایه شده کمکی است به فهم 

تضادها و دینامیسم درونی انقالب هایی از قماش انقالب اکتبر.
   این کتاب بیش از هفتاد سال پیش نوشته شده و اکنون جزو یکی از آثار 

کالسیک ادبیات سیاسی جهان است.

اثر: لئون تروتسکى
مترجم: مسعود صابرى

360 صفحه  |  13000 تومان

اولین و دومین بیانیه ي هاوانا 
مانیفست مبارزه ي انقالبی در قاره ي آمریکا

تجاوز  اقتصادي،  تحریم هاي  با  توأم  این همه سال، آن هم  از گذشت  پس 
نظامی و سیاسی تحت نام دموکراسی، چرا اقدامات ایاالت متحده ي آمریکا و 
این کتاب  را سرنگون کند؟  نتوانسته دولت کوبا  و  حامیانش کارآمد نشده 
کمک می کند تا خواننده با تاریخ انقالب کوبا آشنا شود. و همچنین زمینه اي 
براي پاسخ به سؤال حیاتی باالست که در واقع مسأله ي روز است و جنبه ي 
جهانی دارد. این بیانیه ها را مردم کوبا در همایش هاي میلیونی در سال هاي 
اول انقالب تحت شرایط حاد داخلی و خارجی تصویب کردند. در مقدمه ي 
چاپ جدید انگلیسی کتاب آمده: "انتشار این ویرایش مبسوط و جدید اولین 
و دومین بیانیه هاي هاوانا ... زاده ي نمایشگاه بین المللی کتاب ونزوئال است 
که در سال 2006 برگزار شد. این کتاب محصول بحث هاي سیاسی گسترده

 اي است که در آن نمایشگاه آغاز شد."

با مقدمه ى مارى ـ آلیس واترز
مترجم: ناصر یکتا

144 صفحه  |  4500 تومان

چاپ دوم
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سرمایه دارى و دگردیسى آفریقا

وجود منابع زیرزمینی و نیروي کار ارزان، پرت افتاده ترین و دورترین نقاط جهان 
را به درون چرخه ي تولید و توزیع نظام بازار جهانی می کشاند و عقب افتاده ترین 
نقاط جهان را با پیشرفته ترین و مدرن ترین صنایع جهان در هم ترکیب مى کند.

   مؤلفین کتاب و گروه خبرنگاران در سال هاي 2005 و 2008 به کشور 
آفریقایی گینه استوایی مسافرت کردند تا خودشان دست اول شاهد تغییرات 
شتاب یابنده ي آن کشور باشند. و طی سفرشان با صدها نفر که زندگی شان 
از  قرار گرفته است گفتگو و مصاحبه کردند؛  وقایع  این  تأثیر  عمیقآ تحت 
جمله پزشکان و سایر داوطلبان پزشکی کوبا که آنجا کار می کنند. شرح آن 

مسافرت ها در این صفحات ثبت شده است.

ـ  آ لیس واترز  و  مارتین کپل اثر: مارى  
مترجم: مسعود صابرى

192 صفحه  | 7000 تومان

تاریخ ما هنوز دارد نوشته مى شود
ـ کوبایى در انقالب کوبا روایت سه ژنرال چینى 

تبار   از  شورشى  سه  ـ  سیوونگ  مویزس  و  چویى  گوستاوو  چوى،  آرماندو 
چینى ـ در عنفوان جوانى وارد جنبش زیرزمینى و جنگ انقالبى سال هاى 
1956– 1958 کوبا شدند. آن انقالب دیکتاتورى مورد حمایت ایاالت متحده 
را سرنگون کرد و فتح باب انقالب سوسیالیستى در قاره ى آمریکا شد. طى 

دوران انقالب، هریک از آن ها ژنرالى در نیروهاى مسلح انقالبى کوبا شدند.
   در اینجا آن ها هم از جایگاه تاریخى مهاجرین چینى، که استعما رگران   
هم  و  مى گویند  آوردند، سخن  کوبا  به  را  آنان  نوزدهم  قرن  در  سرمایه دار 
تا  از کوبا  انترناسیونالیسم شان  انقالبى و  از پنجاه سال عمل  درباره ى بیش 
با  ما  آنان  روایت هاى  طریق  از  ونزوئال.  تا  نیکاراگوئه  از  و  آفریقا  و  آنگوال 
را  کوبا  ملت  که  مى شویم  آشنا  سیاسى یى  و  اجتماعى  نیروهاى  شکوفایى 
بوجود آورد و همچنان دارد عصر ما را شکل مى دهد. مى بینیم که چگونه 
میلیون ها تن از مردان و زنان عادى، همانند ایشان، توانستند خط سیر تاریخ 
را با مبارزه تغییر دهند و خود طى این مبارزه به انسان هاى دیگرى تبدیل 

شوند.

اثر:  آرماندو چوى، گوستاوو چویى، مویزس سیو ونگ
مترجم: ناصر یکتا

320 صفحه  |  13000 تومان



کوبا و انقالب آینده ي آمریکا

یک  آنکه  از  پیش  داد،  خواهد  رخ  متحده  ایاالت  در  پیروزمندي  "انقالب 
ضدانقالب در کوبا پیروز شود." فیدل کاسترو، مارس1961.

   ایاالت متحده، که یورش نظامی به کوبا را سازماندهی کرده بود، در آوریل 
1961 از مردم آن کشور متحمل شکست شد. آمریکا درصدد بود تا از این 
طریق سیادتش بر کوبا را، که بر اثر انقالِب کوبا از دست داده بود، دوباره بر 
آن کشور تحمیل کند. در آن جنگ، که در خاك کوبا در منطقه اي به نام 
پالیا ژیرون (خلیج خوك ها) صورت گرفت، ایاالت متحده نخستین شکست اش 
در قاره ي آمریکا را متحمل شد. جک بارنز در این کتاب وقایع آن زمان را 
شرح می دهد و چشم انداز انقالب آینده ي آمریکا را مطرح می کند. خبرگزاري 
کتاب  ایران (IBNA) در 18 اسفند 1389 در مرور این کتاب چنین مطرح  

می کند: 
   "بارنز با بررسی جنبش هاي کارگري در آمریکا از آن ها به عنوان مقدمه اي 
براي یک انقالب و تحولی نظیر آنچه در کوبا رخ داد یاد می کند. او معتقد 
است که جوانان معترض آمریکایی به تبعیض طبقاتی از مردم کوبا سرمشق 

می گیرند و معتقدند که وقوع انقالبی مشابه در آمریکا امکان پذیر است."

اثر: جک  بارنز
مترجم: مسعود  صابري

176 صفحه  |  3500 تومان

امپریالیسم، باالترین مرحله ى سرمایه دارى 

نویسنده خود در این باره چنین مى گوید: "اطمینان دارم که خواندن این 
کتاب به خواننده کمک خواهد کرد تا اساس مسأله ى اقتصادى، یعنى جوهر 
و  مدرن  جنگ هاى  درك  و  فهم  زیرا،  کند.  درك  را،  امپریالیسم  اقتصادى 

سیاست هاى مدرن، بدون مطالعه ى این مبحث، غیرممکن است."

اثر: والدیمیر  ایلیچ  لنین
مترجم: مسعود صابرى

176 صفحه  |  3500 تومان

چاپ دوم
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تحول آن ها و تحول ما
در زمستان داغ طوالنى سرمایه دارى

تحوالت مشخص اقتصادي، سیاسی و نظامِی جهان، که از بحران سرمایه داري 
تحوالت،  این  جمله ي  از  می شود.  بررسی  کتاب  این  در  می شوند،  ناشی 
بازسازي ساختار نظامی در ایاالت متحده است که نویسنده به تفصیل به علل 
و پیامدها و محدودیت هاي آن می پردازد و به "تجربه هاي تاریخی در مقابله 
با چنان نظامی گرِي" امپریالیستی استناد می کند. ماهیت بحران عصر حاضر 
را نویسنده در کتاب "زمستان داغ طوالنی سرمایه داري شروع شده است" 
چنین ارزیابی کرده: "تضادهاي نهفته در سرمایه داري جهانی که این نظام را 
به سمت رکود و جنگ سوق می دهند در 11 سپتامبر 2001 آغاز نشدند. آن 
آن ها حرکت  ریشه ي همه ي  اما،  دادند.  را شتاب  تضادها  از  برخی  حوادث 
نزولِی منحنی توسعه ي سرمایه داري در ربع قرن گذشته است ... اینک یکی 
از زمستان هاي طوالنی و نادِر سرمایه داري آغاز شده است و با توجه به اینکه 
اکنون گرایش پرشتاب امپریالیسم به سوي جنگ نیز آن را همراهی می کند، 

این زمستان، زمستانی طوالنی و داغ خواهد بود."

اثر: جک  بارنز
مترجم:مسعود  صابري

128 صفحه  |  2500 تومان

سرمایه داري و تخریب محیط زیست
در دفاع از زمین و کار

تخریب محیط زیست و ضرورت حفاظت اش به یکی از معضالت اصلی جامعه ي 
کاهش  و  محیط زیست  حفظ  نظیر  مسایلی  چرا  است.  شده  تبدیل  بشري 
پخش گازهاي گلخانه اي و یا ایمنی نیروگاه هاي هسته اي، مسایلی مرتبط با 
انگیزه هاي نظام اقتصادي ـ سیاسی حاکم بر جامعه هستند؟ چرا پیمان هایی 
نظیر پیمان کیوتو، که تحت نظارت کشورهاي امپریالیستی شکل می گیرند، 
قادر نیستند مسایل زیست محیطی جهان را حل کنند؟ آیا فجایع طبیعی بر 
همه ي اقشار اجتماعی در یک کشور یکسان اثر می گذارند؟ کتاب تحلیلی 

علمی و تاریخی از این مسایل است.

اثر:  جک بارنز، ماري ـ آلیس واترز و استیو کالرك 
مترجم:حامد صدیقى

80 صفحه  |  2000 تومان

14



زمستان داغ طوالنى سرمایه دارى شروع شده است

این کتاب، تحوالت سیاسى امروزه ى جهان را در پرتو روند تحوالت اقتصادى 
تجزیه و تحلیل مى کند و پیامدهاى عملکرد متقابل آن ها را در شکل گیرى  
آمار در  و  ارقام  با  نویسنده، که  استناد  به  بررسى مى نماید.  آینده  تحوالت 
کتاب آمده است، سیستم سرمایه دارى در مسیر تاریخى اش وارد یکى از آن 
بحران هاى نادر دراز مدت شده که دارد عمیق تر مى شود و اگر حیاتش اجازه 
دهد بشریت را هر چه بیشتر به سوى بحران هاى اجتماعى و جنگ خواهد 
این بحث    اقتصاد سیاسى  تاریخى و  به جنبه هاى  این کتاب بیشتر  کشاند. 
مى پردازد و ریشه ها و جوانب گوناگون بحران کنونى را با جزییات بیشترى 

تحلیل مى کند.

اثر: جک بارنز
مترجم:مسعود صابري

152 صفحه  |  3000 تومان

پورتوریکو
مستعمره ى ایاالت متحده، "استقالل یک ضرورت است"

چاپ دوم

این کتاب شامل دو بخش است:
رکورد     داراى  که  میراندا  کانسل  رافایل  با  است  مصاحبه اى  اول  بخش    
پشت         سال  هشت  و  بیست  است،  آمریکا  قاره ى  در  حبس  طوالنى ترین 
او مى گوید که استقالل پورتوریکو یک  ایاالت متحده.  میله هاى زندان هاى 

ضرورت است.
   بخش دوم تاریخچه ى پورتوریکو است و تحوالت آن را از زمانى که تحت 
اشغال اسپانیا قرار داشت، تا هم اکنون که تحت اشغال ایاالت متحده قرار 
دارد، تشریح مى کند. پورتوریکو چگونه صنعتى شد؟ آهنگ رشدش چه بود؟ 
نتایج تحوالت اجتماعى قرن حاضر در این کشور چه بوده است؟ روابط اش با 
ایاالت متحده از چه نوعى است؟ به این سواالت در این بخش پاسخ داده   

مى شود.

اثر:  رافایل کانسل میراندا
مترجم: سیاوش سماواتى
96 صفحه  |  3000 تومان
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انسان و سوسیالیسم در کوبا

کتاب  این  در  گوارا  چه  ارنستو  کوبا،  انقالب  رهبرى  در  تجربیاتش  پایه  بر 
با  الزاماً  اجتماعى  روابط  انقالبى  دگردیسى  چگونه  که  مى دهد  توضیح 
دگردیسى زحمتکشانى که آن جریان را سازمان مى دهند و هدایت مى کنند 
همراه مى شود. او مى نویسد: "در اینجا موضوع این نیست که یک نفر باید 
چند کیلو گوشت مصرف کند، یا چند بار در سال مى تواند کنار دریا برود.  
و یا اینکه با دستمزدهاى امروزى چه مقدار اجناس لوکس مى توان از خارج 
کند،  کامل تر حس  موجودى  را  فرد خود  که  است  این  موضوع  کرد.  تهیه 
از  بیش  مسئولیتى  داشتن  و  بیشتر  درونى  غناى  یک  از  حاکى  احساسى 

پیش."
مناسبت  به  سال 1987  در  کاسترو  فیدل  کتاب، سخنرانى  دوم  بخش     
بیستمین سالمرگ چه گوارا است. او، با استناد به تجربه ى دو دهه ى گذشته 
این  مطالعه ى  مى کند.  اعالم  حیاتى  امرى  را  "چه"  عقاید  احیاى  کوبا،  در 
کتاب همچنین مى تواند کمکى باشد در جواب این سوال: چطور کوبا پا برجا 

ماند، در حالى که شوروى و اروپاى شرقى از هم پاشیدند؟

اثر: چه گوارا  و  فیدل کاسترو
مترجم: شهره  ایزدى

88 صفحه  |  2500 تومان

سوسیالیسم: تخیلى و علمى

این کتاب به اختصار مبانى فلسفى، تاریخى و اقتصادى سوسیالیسم علمى را 
توضیح مى دهد. این علم در قرن نوزدهم از طریق تفحصات اجتماعى، جدل 
در عرصه ى اندیشه ها و عمل، پا به صحنه ى وجود گذاشت. نویسنده ى این 
کتاب، فردریک انگلس، خود یکى از بنیان گذاران آن مکتب بود. این اثر، به 

عنوان یک رساله ى علمى کالسیک، شهرت جهانى دارد.

اثر: فردریک انگلس  با  مقدمه ى  جورج  نوواك 
مترجم: مسعود  صابرى

128 صفحه  |  5500 تومان

چاپ پنجم

چاپ دوم
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20

شورش تیمسترها
فصلى از تاریخ اتحادیه ها در آمریکا

این کتاب روایت گوشه اى از تحوالتى است که در دوران آغاز بحران اقتصادى 
جامعه ى  اعماق  در  دوم  جهانى  بروز جنگ  از  قبل  و  دهه ى 1930  بزرگ 
آمریکا و در نیروِى کار بوجود آمد. در این کتاب، سیاست ها و عملکرد تیمسترها، 

که آنان را در راه احقاق حقوقشان به پیروزى رساند، تشریح مى شود.
آن  وقایع  جریان  در  روزمره  طور  به  خود  کتاب،  نویسنده ى  دابز،  فارل     
مبارزات شرکت داشت و در اینجا جزییات آن را به طور مستند بیان مى کند.

اثر: فارل دابز
مترجم: مسعود صابرى

320 صفحه  |  3500 تومان

آیا انقالب سوسیالیستی در ایاالت متحده امکان پذیر است؟

تِم نمایشگاه بین المللی ونزوئال در سال2007 عبارت بود از "ایاالت متحده: 
انقالبی امکان پذیر". این بحث طی یک سري همایش ها در این نمایشگاه و 
سپس در نمایشگاه سال 2008 صورت گرفت. محتواي اصلی این نوشته دو 
سخنرانِی نویسنده در این همایش هاست که به سؤالی که در تیتر کتاب آمده 
پاسخ مثبت می دهد. او می گوید: "براي اینکه بیندیشیم انقالب سوسیالیستی 
باور کنیم که خانوارهاي  بود  نیست، الزم خواهد  ایاالت متحده ممکن  در 
حاکم بر جهاِن امپریالیست و نخبگان اقتصادِي آن ها راهی براي 'مدیریت' 
سرمایه داري پیدا کرده اند. همچنین باید چشمان خود را به روي جنگ هاي 
رو به گسترش امپریالیستی، جنگ هاي داخلی و بحران هاي اقتصادي، مالی 

و اجتماعی یی، که هم اکنون در میان آن ها به سر می بریم، بسته باشیم."
 

اثر: مارى ـ آ لیس  واترز
مترجم: مسعود  صابرى
96 صفحه  |  2000 تومان
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ما وارثان انقالب هاى جهان هستیم 

توماس سانکارا یکى از بزرگترین رهبران انقالبى قرن بیستم بود. در سى و 
سه سالگى انقالب بورکینا فاسو را در آفریقاى غربى رهبرى کرد و در سى و 
هفت سالگى طى یک کودتاى ضد انقالبى کشته شد و رژیم انقالب از بین 

رفت. 
   بورکینا فاسو یکى از فقیرترین و عقب افتاده ترین کشورهاى جهان بود. ولى 
به تشریح آن مى پردازد و وى  این کتاب  انقالبش، که سانکارا در  تجربه ى 
دست اندرکار و نماد آن بود، نشان داد که در این عصر، هر کشورى استعداد 
آن را دارد که بتواند در جنگ علیه فقر و سلطه ى خارجى تحوالت اجتماعى 
وسیعى را آغاز کند، به سطح عالى ترى از روابط اجتماعى دست یابد، یک 
رهبرى طراز اول بین المللى بوجود آورد، به بخشى از تداوم انقالب هاى جهان 

تبدیل شود و آن را غنى تر سازد.

اثر: توماس  سانکارا
مترجم: مسعود  صابرى

112 صفحه  |  5500 تومان

موضوع تعلیم و تربیت در ایاالت متحده به ندرت با نظرى انتقادى بررسى و 
کمتر به ارتباط این مبحث با سایر ارکان جامعه توجه مى شود. در این کتاب 
با استناد به اعداد و ارقام مربوط به پدیده هاى مختلف اجتماعى، نظریه اى 
عنوان شده که بدیع و انتقادى است و چشم انداز دگردیسى آموزش را مطرح 

مى کند.
 

اثر: جک بارنز
مترجم: شهره ایزدى

64 صفحه  |  4000 تومان

چشم انداز دگردیسى در آموزش
خدعه ى اصالح تعلیم و تربیت در سرمایه دارى

چاپ سوم

چاپ سوم
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مارکسیسم و تروریسم

از آنجا که تروریسم در ابعاد وسیعى مسئله ى روزمره ى جهانى شده است، 
نظرات گسترده اى در این باره مطرح مى شود. نوشته ى تحلیلى حاضر بر  پایه ى 
تجربیات یک قرن مبارزه به تحریر در آمده و امید است کمکى در راه روشنگرى 

این مبحث باشد.

اثر: لئون تروتسکى
مترجم:مسعود صابري

64 صفحه  |  2000 تومان

امپریا لیسم ایاالت متحده جنگ سرد را باخته است 

این  آیا  گرفت؟  شکل  چگونه  شرقى  اروپاى  و  شوروى  رژیم هاى  فروپاشى 
فروپاشى باعث تقویت نظام امپریالیسم و مشخصاً ایاالت متحده شده است؟ 
پدیده ى جنگ سرد چه بود و آیا واقعاً به پیروزى ایاالت متحده ختم شد؟ 
تصویرى که نویسنده با استناد به رخدادهاى اصلى واقع در بطن جامعه ى 
آمریکا و سطح جهان به خواننده ارایه مى دهد، کمک خواهد کرد تا خواننده 

خود بتواند وقایع را ارزیابى و درباره ى نتایج آن مستقًال قضاوت کند.

اثر: جک  بارنز
مترجم:مسعود صابري

304 صفحه  |  11000 تومان

چاپ دوم

چاپ سوم
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مانیفست کمونیست 

سیاسِی  ادبیات  میان  در  سند  مشهورترین  که  گفت  می توان  اغراق  بدون 
جهان، همین مانیفست کمونیست است. کمتر اثري توانسته است، در انتشار 
به زبان هاي زنده ي جهان، با این اثر مارکس و انگلس رقابت کند. از این نظر 
نیز مطالعه ي این سند تاریخی و کالسیک براي هر محققی، که در زمینه ي 
شناخت و ریشه یابی مسایل اجتماعی و سیاسِی عصر حاضر می کوشد، حایز 
اهمیت است. به همین دالیل هم هر محققی، که بنا دارد با نظري انتقادي با 
مانیفست کمونیست برخورد کند، الزم است در وهله ي اول با محتواي خود 

این اثر آشنایی پیدا کند.
   کتاب حاضر ترجمه ایست از متن انگلیسی مانیفست که انتشارات پاث فایندر 

همراه با 34 یادداشت و مقدمه اي به قلم لئون تروتسکی چاپ کرده است.

اثر: کارل مارکس  و  فردریک انگلس
مترجم:مسعود صابري

104 صفحه  |  5500 تومان

تروتسکى آن ها و تروتسکى ما

این کتاب یک بررسى علمى از انقالب هاى قرن بیستم است. انقالب هایى که 
در بدو امر به لحاظ نیروهاى محرك درونى شان داراى چشم انداز مشترکى 
بودند. اما، سرنوشت مشترکى پیدا نکردند. برخى، مانند انقالب کوبا، به سوى 
و  نیکاراگوئه  انقالب هاى  نظیر  دیگر،  برخى  اما،  رفتند.  پیش  سوسیالیسم 
نویسنده  افتادند.  خروش  و  جوش  از  و  بازگشتند  سرمایه دارى  به  الجزایر، 
استدالل مى کند که تجارب این انقالب ها چشم انداز تئوریک لنین را تایید 
از نظریات  انقالب روسیه و در دفاع  از  کرده است و مبارزه تروتسکى، بعد 

لنین، به آن  چشم انداز تاریخى تداوم بخشیده است.

اثر: جک  بارنز
مترجم:مسعود  صابري

192 صفحه  |  7500 تومان

چاپ سوم

چاپ چهارم
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ساختن تاریخ
مصاحبه با چهار ژنرال نیروهاى مسلح انقالبى کوبا

چهار ژنرال برجسته ى نیروهاى مسلح انقالبى کوبا، که هر یک قریب به نیم 
قرن فعالیت انقالبى دارند، درباره ى زندگى انقالبى خود صحبت مى کنند. از 
کنیم.       درك  را  عصرمان  طبقاتى  پویایى  مى توانیم  ما  خاطراتشان  البالى 
از پنجاه سال، در  مى توانیم درك کنیم که چگونه زحمتکشان کوبا، بیش 
مقابل واشنگتن مقاومت کرده اند و در عین حال همبستگى خود را با مردمان 

تحت ستم امپریالیسم در عمل ابراز نموده اند.

مترجم: سروش محبى
240 صفحه  |  4500 تومان

ما بردگان تا به کجا آمده ایم!

تظاهرات  در  مشترکاً  کاسترو  فیدل  و  ماندال  نلسون   ،1991 ژوییه   26 در 
واقعه ى  این  در  و کاسترو  ماندال  ماتانزاس کوبا سخنرانى کردند. سخنرانى 
از زندان رژیم  تازه  تاریخى در این کتاب به چاپ رسیده است. ماندال، که 
نقش  که  گفت  بود،  شده  آزاد  جنوبى  آفریقاى  آپارتاید  امپریالیستى 
انترناسیونالیست هاى داوطلب کوبایى در تحمیل شکست به آفریقاى جنوبى 
و ختم اشغال آنگوال توسط آن "    کمکى بى مانند به استقالل، آزادى و برقرارى 

عدالت در آفریقا بود."

اثر: نلسون ماندال  و  فیدل کاسترو
مترجم: مسعود  صابرى
112 صفحه  |  5000 تومان

چاپ چهارم

چاپ دوم
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تحول در دریا
دگرگونى سیاسى در بطن ایاالت متحده

بر پایه شواهد عینى، جک بارنز در این اثر نقش و نگار جدیدى در مبارزات 
کارگران در ایاالت متحده را، که در حال بافته شدن بود، تشریح مى کند و 
مى گوید که زحمتکشان اکنون یک دوره ى عقب نشینى را پشت سر مى گذارند 
و در مقابل نتایج آخرین رونق اقتصادى حباب وار هیات حاکمه و "عالمگیر

 شدنش" مقاومت مى کنند. "عالمگیرشدن" نقابى است برچهره ى امپریالیست ها 
تا تعدى علیه عزت انسان در سراسر جهان را در پشت آن مخفى کنند. نقش 
فعالیت هاى  توسط  آن  طرح  و  است  حال شکل گیرى  در  نوظهورى  نگار  و 
مقاومت        انزوا  و  بى حرمتى ها  مقابل  در  که  مى شود  ریخته  پیش قراوالنى 

مى کنند.

اثر:جک  بارنز
مترجم: شهره  ایزدى

64 صفحه  |  3500 تومان

مالکم ایکس با جوانان سخن مى گوید
مجموعه ا ى از سخنرانى ها در ایاالت متحده،انگلستان و آفریقا

مالکم ایکس رهبر سیاهپوستان آمریکا در مبارزه براى حقوق انسانى بود و 
در آن راستا به عنوان یک رهبر طراز اول محرومان جهان نمودار شد.

   این کتاب شامل یک مصاحبه و چهار سخنرانى از مالکم ایکس، در آخرین 
ماه هاى حیاتش، در کشورهاى غنا، انگلستان و ایاالت متحده است. مالکم 
ایکس در این کتاب با انقالب هاى مردم محروم، از ویتنام تا الجزایر و کوبا، 
تعمیم       را  انقالب ها  این  از  برگرفته  درس هاى  و  مى کند  همبستگى  اعالم 

مى دهد.

اثر: مالکم  ایکس
مترجم: مسعود  صابرى

168 صفحه  |  4500 تومان

چاپ سوم

چاپ دوم
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گام هاى امپریالیسم به سوى فاشیسم و جنگ

کرده  پیدا  جدیدى  نزولى  شیب  سرمایه دارى،  درازمدت  توسعه ى  "نمودار 
است که سقوط بازار جهانى سهام در اکتبر 1987 عالمت هشداردهنده ى آن 
بود.... سرمایه دارى در آستانه ى دهه ى 1990، براى اولین بار از زمان ماقبل 
جنگ جهانى دوم، دچار یک بحران اقتصادى جهانى شده است. "نویسنده 

پیامدهاى سیاسى و اجتماعى این بحران را در این کتاب تشریح مى کند.

اثر: جک بارنز
مترجم:شهره ایزدى

196 صفحه  |  2000 تومان

شلیک اولین توپ هاى جنگ جهانى سوم
علل تهاجم واشنگتن علیه عراق

به نظر نویسنده در آن زمان که واشنگتن حمله ى نظامى به عراق را شروع 
کرده بود، بسیارى از تضادهاى رو به رشد موجود در میان متحدین نظامى 
آمریکا، برمال گردید. از آن تاریخ تاکنون شاهد ادامه ى این روند بوده ایم. این 
آن         انتهاى  که  بنگریم  مسیرى  به  دقیق تر  تا  مى کند  کمک  ما  به  نوشته 
در  توپ هایش"  اولین  "شلیک  و  به جنگ جهانى سوم ختم شود  مى تواند 

جنگ خلیج فارس قابل تشخیص بود.

اثر: جک بارنز
مترجم: شهره ایزدى

224 صفحه  |  2500 تومان

چاپ دوم

چاپ دوم
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چاپ دوم

چاپ دوم

نسل کشى سرخپوستان
نقش آن در صعود سرمایه دارى در ایاالت متحده

نسل کشى سرخپوستان (مردمان بومى آمریکا) شهرت جهانى یافته است. اما، 
سفیدپوستان  و  سرخپوستان  فرهنگى  تفاوت هاى  به  اغلب  تاریخ نویسان 
بسنده مى کنند و کمتر به مبانى اقتصادى و مادى این واقعه مى پردازند. در 
این کتاب، به قول نویسنده، "... منظور کشف چراى رخدادها مى باشد. نیروى 
محرکه ى موجود در پشت تخاصم میان نژادهاى رو در رو چه بود که بى مهار 
نظریه پرداز  و  فیلسوف  نوواك،  جورج  شد؟"  منجر  بارى  مصیبت  نتایج  به 
آمریکایى، در تحلیل اش پیش داورى ها را کنار گذاشته و با استفاده از مدارك 
تاریخى به ریشه هاى این پدیده ى شوم پرداخته است. این اثر کمکى است 

براى فهم بهتر تکوین و تکامل جامعه ى آمریکا و به  طور کلى جهان.

اثر: جورج  نوواك
مترجم: مسعود  صابرى
80 صفحه  |  4000 تومان

اعتالى زن و انقالب آفریقا

با وجود گذشت ده سال از کودتایى که منجر به قتل سانکارا و سقوط دولت 
انقالبى او شد، خاطره ى آن انقالب و رهبرى اش در کشور بورکینافاسو و سایر 
کشورهاى آفریقا هنوز زنده است و درس هایى از آن، ارزش جهانى پیدا کرده. 
در این کتاب توماس سانکارا مسایل و جایگاه زنان را در انقالب بورکینافاسو 

و در آفریقا تشریح مى کند.

اثر: توماس  سانکارا
مترجم: شهره  ایزدى

96 صفحه  |  5000 تومان
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فصلى از تاریخ مبارزه براى حقوق سیاسى در آمریکا

این کتاب ثبت جریان مبارزه اى است در داخل آمریکا براى دفاع از آزادى هاى 
دولت،  پلیسى  نیروهاى  توسط  قانون  نقض  مقابل  در  سیاسى  و  دموکراتیک 
علیه    بر  سوسیالیست  سازمان  دو  آى.  بى  اف  و  سیا  جاسوسى  سازمان  مانند 
اف  بى  آى به دادگاه شکایت کردند و 15 سال بر شکایت شان پافشارى نمودند. 
طى این مدت افکار عمومى در داخل و در سطح بین المللى علیه قانون شکنى هاى 
دولت آمریکا بسیج شد. تا اینکه در سال 1986دادگاه علیه دولت راى صادر 

کرد. صدور چنین رأیى در تاریخ آمریکا بى سابقه بود. 

اثر:  لرى  سیگل
مترجم: مسعود  صابرى

124 صفحه  |  2400 تومان

نظرى گسترده بر تاریخ

این کتاب، نگرشى به تاریخ در یک گستره ى بسیار وسیع آن است. بررسى 
پیشینه ى تاریخى جوامع بشرى کمک مى کند تا علل پیدایش شرایط موجود 
را بهتر درك کنیم. شناخت حال نیز کمک مى کند تا به ترسیم خطوط کلى 
بلکه در یک  ناکجا آباد،  نه در یک چارچوب نظرى  بپردازیم. آن هم  آینده 

بستر تاریخى و علمى.

اثر: جورج  نوواك
مترجم: مسعود  صابرى
80 صفحه  |  4000 تومان

چاپ سوم
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زنان در کوبا
انقالبى در درون یک انقالب

در این کتاب، زنانى که از بدو انقالب کوبا به آن پیوستند، فرایند انقالب را مرحله به مرحله بر 
با  زحمتکشان،  حاکمیت  نهادهاى  چگونه  اینکه  مى دهند.  توضیح  خودشان  تجربیات  پایه ى 
پیروزى هاى ارتش شورشى، حتى قبل از پیروزى انقالب در سال 1959 عمًال شکل گرفتند و 
فعالیت هاى انقالبى را، از سوادآموزى گرفته تا اصالحات ارضى، در مناطق آزاد شده سازمان 
دادند. در مقدمه ى مارى  ـ  آلیس واترز،  ویراستار کتاب، توضیح داده شده که کتاب درباره ى 
"میلیون ها تن از زحمتکشان است؛  زن  و مرد، پیر و جوان  ـ که  آن انقالب  سوسیالیستی  را به
 منصه  ظهور رساندند و اینکه  چگونه  اقداماتشان ، حین  نبرد براي  دگردیسی  جهان  اطرافشان ، 

باعث  دگردیسی  خودشان  شد."
   ویلما اسپین  که از بنیان گذاران مرکزى فدراسیون زنان کوبا در سال 1960 بود مى نویسد 
که  "ما نه  ساختار از پیش  ساخته اي  در ذهن مان  داشتیم  و نه  دستور کاري  در جلویمان . بلکه
انقالبی ، که  هدفش  دگردیسی  زندگی براي  شرکت  در یک  فرآیند   ... بود    فقط اشتیاق  زنان  
  کسانی بود که  استثمار شده  بودند و علیه شان  تبعیض  روا شده  بود و ساختن  جامعه اي  که

  براي  همه  بهتر باشد." و رهبري  انقالب  هم  پاسخ  مثبت  داد.

اثر: ویلما اسپین،  آسال دو لوس سانتوس  و  یوالندا ِفِرر

در دست انتشار
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آنچه که انقالب بلشویکى به ما آموخت

و     لنین  رهبرى  تحت  روسیه،    1917 بلشویکى  انقالب  اینکه  بر  است  شرحى  کتاب،  این 
در  سیاهان  آزادى  و  تبعیض نژادى  علیه  بر  مبارزه  در  چگونه  بلشویک،  رهبران  آموزش هاى 
کتاب          اول  بخش  گذاشتند.  تاثیر  کمونیست  رهبران  عملکرد  و  بینش  بر  متحده  ایاالت 
مقاله ایست به قلم جیمز پى کانن، یکى از بنیان گذاران حزب کمونیست آمریکا، با عنوان "هر 

آنچه که تازه و مترقى بود، انقالب 1917 به ارمغان آورد."
   بخش دوم کتاب به "مسأله ى ملى و مسیر دیکتاتورى پرولتاریا در ایاالت متحده" مى پردازد. 
در این بخش، متن گفتگوهایى منتشر شده است که در این زمینه میان رهبر بلشویک تبعیدى، 
لئون تروتسکى و رهبران حزب کارگران سوسیالیست آمریکا، درسال 1933 در  ترکیه و سپس 
در سال 1939 در مکزیک، انجام شد. این کتاب آخرین جلد از مجموعه ى چهار جلدى ترجمه ى 

کتاب مالکم ایکس، آزادى ملیت سیاه و مسیر حاکمیت کارگران به زبان فارسى است. 

اثر: جک بارنز
مترجم: افشین صدرایى

محاکمه ى دولت آمریکا
پلیس سیاسى واشنگتن و طبقه ى کارگر  

(این کتاب ویراست جدید کتاب فصلى از تاریخ مبارزه براى حقوق سیاسى در آمریکا مندرج در صفحه 
25 این بروشور است.)

این کتاب تشریح یک فرآیند نادر در حیات سیاسى و اجتماعى یک کشور است. یک حزب 
سوسیالیست در ایاالت متحده علیه دولت آن کشور در دادگاه اقامه ى دعوا و دولت را متهم کرد 
که دستگاه پلیس سیاسى اش در حزب جاسوسى کرده و باعث اختالل در فعالیت هاى روزمره 
حزب شده و حقوق تضمین شده در قانون اساسى را زیر پا گذاشته است. محاکمه پانزده سال 

طول کشید و دادگاه در انتها، در سال 1987، دولت ایاالت متحده را محکوم کرد. 
    اینجا با روند محاکمه و عوامل سیاسى، اجتماعى و تاریخى یى که منجر به صدور چنین حکمى 

شد، حکمى که هنوز هم پابرجاست، آشنا مى شویم.

اثر: لرى سیگل
مترجم: مسعود صابرى
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آخرین نبرد لنین

 والدیمیر لنین، رهبر مرکزى اولین انقالب سوسیالیستى جهان، در واپسین ماه هاى زندگى 
فعالش، نبرد سیاسى سرنوشت سازى را در درون رهبرى حزب کمونیست اتحاد شوروى آغاز 
کرد. نبردى در دفاع از مسیر انقالبى حزبى که در سال  1917 کارگران و دهقانان را قادر 
ساخت تا در سرتاسر امپراطورى سابق تزار قدرت سیاسى را  به دست خود بگیرند. آن جدل 
طیف وسیعى از مسایل را شامل  مى شد؛ از مبارزه براى انحصار تجارت خارجى گرفته تا حقوق 
ملیت هاى ستمدیده. لنین، در مقابله با فشارهاى عظیمى که گریبانگیر دولت کارگرى نوپا بود، 
جنگید تا نظر موافق رهبرى حزب کمونیست را نسبت به اجراى پیشنهادات ملموسى جلب 

کند که زندگى ده ها میلیون نفر از مردم را تحت تاثیر قرار مى داد.
   این کتاب حاوى گزارش ها ، مقاالت و نامه هایى است که لنین مبارزه اش را از طریق آن ها 
پیش برد و براى اولین بار همه ى آن ها یکجا با هم چاپ شده است. دسترسى به این اسناد به 
از آن،  ناشى  پیامدهاى  براى فهم علل فروپاشى شوروى و  نبود.  امکان پذیر  مدت ده ها سال 

آشنایى با آخرین نبرد لنین دستاوردى  جایگزین ناپذیر است. 

اثر:  والدیمیر ایلیچ لنین

در دست انتشار
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فهرست الفبایى

آخرین نبرد لنین

از انقالب دوم آمریکا تا ریاست جمهورى کلینتون و اوباما ـ نقش پیشقراولى سیاهان در مسیر انقالبى در ایاالت متحده

اعتالى زن و انقالب آفریقا

امپریالیسم باالترین مرحله سرمایه دارى

امپریالیسم ایاالت متحده جنگ سرد را باخته است

آنچه که انقالب بلشویکى به ما آموخت

انسان و سوسیالسم در کوبا

انقالبى که به آن خیانت شد ـ اتحاد شوروى چیست و به کجا مى رود؟

اولین و دومین بیانیه ى هاوانا ـ مانیفست مبارزه ى  انقالبى در قاره ى آمریکا 

آیا انقالب سوسیالیستى در ایاالت متحده امکان پذیر است؟

این پنج کوبایى ـ آن ها کیستند، چرا علیه شان پاپوش دوزى شد، چرا باید آزاد شوند

پورتوریکو ـ مستعمره ى ایاالت متحده، "استقالل یک ضرورت است"

تاریخ ما هنوز دارد نوشته میشود ـ روایت سه ژنرال چینى - کوبایى در انقالب کوبا

تحول آن ها و تحول ما ـ در زمستان داغ  طوالنى سرمایه دارى

تحول در دریا: دگرگونى سیاسى در بطن ایاالت متحده

تروتسکى آن ها و تروتسکى ما

چشم انداز دگردیسى در آموزش ـ خدعه ى اصالح تعلیم و تربیت در سرمایه دارى

چهره ى در حال تغییر سیاست در ایاالت متحده ـ سیاست هاى طبقه  -  کارگرى و اتحادیه ها

دو جهان در شب ـ میراث امپریالیسم و راه پیشرفت اجتماعى و فرهنگى 

زمستان داغ طوالنى سرمایه دارى شروع شده است

زنان در کوبا ـ انقالبى در درون یک انقالب

ساختن تاریخ ـ مصاحبه با چهار ژنرال نیروهاى مسلح انقالبى کوبا

سرمایه دارى و تخریب محیط زیست ـ در دفاع از زمین و کار

سرمایه دارى و دگردیسى آفریقا

سوسیالیسم: علمى و تخیلى

شلیک اولین توپ هاى جنگ جهانى سوم ـ علل تهاجم واشنگتن علیه عراق

شورش تیمسترها ـ فصلى از تاریخ اتحادیه ها در آمریکا

صداهایى از زندان ـ پنج کوبایى

صفحاتى از تاریخ: زنان و انقالب
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فهرست الفبایى

30

فصلى از تاریخ مبارزه براى حقوق سیاسى در آمریکا

فمینیسم و جنبش مارکسیستى ـ آیا سرنوشت زن را ساختار بدنش تعیین مى کند؟

کوبا و انقالب آینده ى آمریکا

گام هاى امپریالیسم به سوى فاشیسم و جنگ

ما بردگان تا به کجا آمده ایم!

ما وارثان انقالب هاى جهان هستیم

مارکسیسم و تروریسم

مالکم ایکس، نتایج و چشم انداز مبارزات سیاهان در ایاالت متحده، ختم دیکتاتورى سرمایه، ختم نژادپرستى

مالکم ایکس با جوانان سخن مى گوید ـ مجموعه  اى از سخنرانى ها در ایاالت متحده، انگلستان و آفریقا

مالکم ایکس، رهبر انقالبى طبقه ى کارگر

مانیفست کمونیست

محاکمه ى دولت آمریکا ـ پلیس سیاسى واشنگتن و طبقه ى کارگر

محاکمه ى سوسیالیسم (جلد اول) ـ شهادت در دادگاه ایاالت متحده علیه اتهام شورش

محاکمه ى سوسیالیسم (جلد دوم) ـ  سیاست دفاعى متهمین در دادگاه فدرال ایاالت متحده:

جیمز پى کانن به منتقدان ماوراى چپ پاسخ مى دهد - با مقدمه ى جورج نوواك

من همانگونه خواهم ُمرد که زیسته ام 

نسل کشى سرخپوستان ـ نقش آن در صعود سرمایه دارى در ایاالت متحده

نظرى گسترده بر تاریخ
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