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نابرابرینابرابری

 
 
 

 ١ 

  فهرستفهرست
 

  

  نابرابری ها و پيکار اجتماعی در طول تاریخنابرابری ها و پيکار اجتماعی در طول تاریخ: : فصل اولفصل اول
  ی های اجتماعی در جامعه سرمایه داری معاصر  نابرابر-١

   نابرابری های اجتماعی در جوامع پيشين-٢

   نابرابری های اجتماعی و نابرابری های طبقاتی -٣

   نابرابری های اجتماعی در دوران ماقبل تاریخ-٤

   شورش عليه نابرابری های اجتماعی در طول تاریخ-٥

   پيکارهای طبقاتی در طول تاریخ-٦
    

  ریشه های اقتصادی  های اجتماعیریشه های اقتصادی  های اجتماعی: : فصل دومفصل دوم
   جوامع بدوی فقرزده-١

   انقالب نوسنگی-٢

   توليد الزم و افزونه توليد اجتماعی-٣

   توليد و انباشت-٤

   دليل شکست همه انقالب های برابری خواه در گذشته-٥

  نابرابری اجتماعی ستم کشيدگی زن، نخستين شکل نهاد یافته-٦
 

  ابزار چيرگی طبقاتیابزار چيرگی طبقاتی: : دولتدولت: : فصل سومفصل سوم
   تقسيم اجتماعی کار و پيدایش دولت-١

   دولت در خدمت طبقات حاکم-٢

   جبر قهرآميز و ادغام ایدئولوژیک-٣
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توليدتوليدکاالیی

 
 

 ٢

   ایدئولوژی حاکم و ایدئولوژی انقالبی-٤

   انقالب های اجتماعی و انقالب های سياسی-٥

  های دولت بورژوائیی  ویژگ-٦
  

از توليد خرده  تا شيوه  سرمایه داریاز توليد خرده کاالیی تا شيوه  سرمایه داری: : فصل چهارمفصل چهارم   
   توليد برای رفع نيازها و توليد برای مبادله-١

   توليد خرده کاالیی-٢

   قانون ارزش-٣

   ظهور سرمایه-٤

   از سرمایه تا سرمایه داری-٥

  ست؟ ارزش افزونه چي-٦

   شرایط پيدایش سرمایه داری نوین-٧
  

  اقتصاد سرمایه داریاقتصاد سرمایه داری: : فصل پنجمفصل پنجم
   مشخصات ویژه اقتصاد سرمایه داری-١

   عملکرد اقتصاد سرمایه داری-٢

   تحول دستمزدها-٣

   قوانين حرکت سرمایه داری-٤

   تضادهای ذاتی شيوه توليد سرمایه داری-٥

  دواری اشياع توليدهای ا  بحران-٦

  اتحاد و تجزیه پرولتاریا-٧
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جنبشجنبش

 
 
 

 ٣ 

سرمایه داری انحصاریسرمایه داری انحصاری: : فصل ششمفصل ششم   
   از رقابت آزاد تا تفاهم سرمایه داران-١

  ها و سرمایه مالی  تراکم بانک-٢

   سرمایه داری انحصاری و سرمایه داری رقابت آزاد-٣

   صدور سرمایه-٤

   کشورهای وابسته امپریاليست ها و-٥

   عصر سرمایه داری پسين-٦
  

نظام امپریاليزم جهاننظام امپریاليزم جهان: : فصل هفتمفصل هفتم   
   صنعتی کردن سرمایه داری و قانون انکشاف مرکب و ناموزون-١

  استثمار کشورهای مستعمره و شبه مستعمره بوسيله سرمایه ی -٢

   مستعمره-صاحب قدرت در کشورهای شبه" اتحاد طبقات "-٣

   جنبش رهائی بخش ملی-٤

   استعمار جدید-٥
 

منشاء  کارگری نوینمنشاء  کارگری نوین: : فصل هشتمفصل هشتم   
   مبارزه طبقاتی ابتدائی پرولتاریا-١

   آگاهی طبقاتی ابتدائی پرولتاریا-٢

   سوسياليسم تخيلی-٣

   بيانيه کمونيست- تولد نظریه مارکسيستی-٤

   بين الملل اول-٥

   اشکال گوناگون سازمان نهضت کارگری-٦

   کمون پاریس-٧
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روسيهروسيه بينبين

دمکراسیبورژوائیدموکراسی دمکراسیبورژوائیدموکراسی

 
 

 ٤

  اصالحات و انقالباصالحات و انقالب: : فصل نهمفصل نهم
   تکامل و انقالب در تاریخ-١

   تکامل و انقالب در سرمایه داری معاصر-٢

   تکامل جنبش کارگری نوین-٣

   فرصت طلبی اصالح طلبانه-٤

   نياز به حزب پيشتاز-٥

   و مبارزه برای اصالحات انقالبيون-٦
  

    و  پرولتاریائی  و  پرولتاریائی: : فصل دهمفصل دهم
   آزادی سياسی و آزادی اقتصادی-١

   دولت بورژوائی در خدمت منافع طبقاتی سرمایه-٢

   دموکراتيک- محدودیت های آزادی های بورژوا-٣

   اختناق و دیکتاتوری-٤

   دموکراسی پرولتاریائی-٥
  

  ها و انقالب ها و انقالب   نخستين جنگ  امپریاليستنخستين جنگ  امپریاليست: : فصل یازدهمفصل یازدهم
   جنبش بين المللی کارگری و جنگ امپریاليستی-١

  های انقالبی منتهی می گردد  جنگ امپریاليستی به بحران-٢

   در روسيه١٩١٧ انقالب فوریه -٣

   انقالب مداوم-٤

  ١٩١٧ انقالب اکتبر -٥

   انهدام سرمایه داری در روسيه-٦
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انقالبيونتوده انقالبيونتوده

 
 
 

 ٥ 

استالينيزماستالينيزم: : فصل دوازدهمفصل دوازدهم   
  ١٩١٨ -١٩٢٣های انقالبی در اروپا   شکست خيزش-١

  شوروی) دیوانساالری( ظهور بوروکراسی -٢

  ماهيت اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی:  ماهيت بوروکراسی-٣

  م چيست؟ استالينيز-٤

   بحران استالينيزم-٥

   اصالحات اقتصادی-٦

   مائوئيزم-٧
  

ا انقالب سوسياليستی              : : فصل سيزدهم فصل سيزدهم  ونی ت وده ای کن ارزات ت ا انقالب سوسياليستی              از مب ونی ت وده ای کن ارزات ت از مب

  جهانیجهانی
   شرایط برای پيروزی انقالب سوسياليستی-١

   ساختن بين الملل چهارم-٢

  های انتقالی های فوری،خواست  خواست-٣

   سه بخش کنونی انقالب جهانی-٤

   دموکراسی کارگری، خود سازماندهی توده ها و انقالب سوسياليستی-٥
  

جلب  ها توسط جلب  ها توسط : : همهمددفصل چهارفصل چهار   
   گوناگونی سياسی در بين پرولتاریا-١

   جبهه واحد طبقه کارگر عليه دشمن طبقاتی-٢

  "طبقه عليه طبقه"هه  دیناميک تهاجمی جب-٣

   جبهه واحد کارگری و جبهه خلق-٤
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پانزدهمپانزدهم

بش ایجن ائیه انبخشره تزن ایاقلي ومیه تق تمتح ورس ظه

 
 

 ٦

   استقالل سياسی طبقه و سازماندهی واحد طبقه-٥

   استقالل طبقاتی و اتحاد طبقاتی-٦

      و      در      -٧

  مبارزات ضدسرمایه داری
      

   فرا رسيدن جامعه بدون طبقه فرا رسيدن جامعه بدون طبقه::فصل فصل 
   آرمان سوسياليستی -١

   شرایط اقتصادی و اجتماعی الزم برای رسيدن به این آرمان-٢

   شرایط سياسی، ایدئولوژیکی،روانی و فرهنگی برای نيل به این هدف-٣

  مراحل جامعه بدون طبقه -٤
  

دیالکتيک ماتریاليستیدیالکتيک ماتریاليستی: : فصل شانزدهمفصل شانزدهم   
  حرکت جهانشمول -١

   دیالکتيک، منطق حرکت-٢

   دیالکتيک و منطق صوری-٣

   حرکت، عملکرد تضاد-٤

   برخی دیگر از مسایل دیالکتيک دانش-٥

   مجرد و مشخص- حرکت بمثابه عملکرد تماميت-٦

   نظریه و عمل-٧
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 ٧ 

ماتریاليسم تاریخیماتریاليسم تاریخی: : فصل هفدهمفصل هفدهم   
  نی و ارتباطات انسانی توليد انسا-١

   زیربنا و روبنای اجتماعی-٢

   توليد مادی و توليد فکری-٣

   نيروهای مولده، روابط اجتماعی توليد و شيوه های توليد-٤

   جبر تاریخی و عمل انقالبی-٥

  از خود بيگانگی و رهائی-٦
  

    کتاب نامهکتاب نامه
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