فهرست کتابها ،کتابچهها و نشریهها
در این فهرست کتابها و مقالههای ترجمهشده (به فارسی یا از فارسی) بهترتیب در
خانههای با پسزمینهی خاکستری روشن و تیره مشخص شدهاند.
گروه ستاره  /جبههی ملی ایران در آمریکا

پارهای از اسرار سازمان امنیت
عصیان سیاهپوستان
خاطرات چه گوارا

۸۴۳۱
۸۴۳۱
۸۴۳۱

گروه ستاره  /سازمانهای جبههی ملی ایران ـ بخش خاورمیانه

کمک های اولیه برای مبارزان
رمزنویسی
باختر امروز دورهی چهارم ( ۷۷شماره)

شهریور  ۸۴۳۱ـ
دی ۸۴۱۱

ایران الثوره شمارههای ۸۸تا ( ۸۱شماره مخصوص) و ۸۷
مبارزهی مسلحانه ـ هم استراتژی ،هم تاکتیک (مسعود احمدزاده)
ضرورت مبارزهی مسلحانه و رد تئوری بقا (امیرپرویز پویان)
1
بازتکثیر کلیهی کتابها ،ترجمهها و نشریههای سچفخا
عصر عمل ( ۷شماره) [چاپ و پخش]

پیرامون تغییر مواضع ایدئولوژیک سازمان مجاهدین خلق ایران
مسائل حاد مجاهدین یا «مسائل حاد جنبش ما»
راهنمای جنگ چریکی شهری (کارلوس ماریگال)
زندگی و مبارزهی هوشی مین ـ سخنرانی فام وان دونگ
فرماسیونهای اقتصادی ماقبلسرمایهداری (کارل مارکس)

۸۴۱۱
۸۴۱۱
۸۴۱۱-۸۴۱۱
 ۸۴۱۱ـ ۸۴۱۱
آبان ۸۴۱۱
اردیبهشت ۸۴۱۱
۸۴۳۱
مهر ۸۴۱۱
تابستان ۸۴۱۴

 .۸رفقای گروه ستاره طی دورهی پروسهی تجانس شماری از کتابهای کالسیک و
غیرکالسیک مارکسیستی را ترجمه و به نام سچفخا منتشر کردند.

ما توپاماروها :تجربیات جنگ چریکی شهری ـ  ۱جلد
(توپاماروها با مقدمهی رژی دبره)
منشاء خانواده ،مالکیت خصوصی و دولت (فریدریک انگلس)
اقتصاد سیاسی ــ درس کوتاه (ال .لینتیف)
رشد سرمایهداری در روسیه (لنین)
ضدشورش و جنگ انقالبی (پابلو تورس)
رشد اقتصادی و کشورهای توسعه نیافته (موریس داب)

«مبارزات درون ایران» ،ترجمهی انگلیسی ضرورت مبارزه مسلحانه و
رد تئوری بقا (امیرپرویز پویان)
«مبارزات درون ایران» ،ترجمهی انگلیسی مبارزهی مسلحانه ،هم
استراتژی ،هم تاکتیک (مسعود احمدزاده)
ترجمهی عربی ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقا (امیرپرویز

آذر ۸۴۱۴
۸۴۱۳
۸۴۱۱

۸۴۱۳
۸۴۱۱

پویان) ـ از طریق انتشارات جبههی خلق برای آزادی فلسطین
ترجمهی عربی مبارزهی مسلحانه ،هم استراتژی ،هم تاکتیک
(مسعود احمدزاده)
ترجمهی عربی پارهیی از تجربیات جنگ چریکی در ایران ـ از طریق
انتشارات جبههی خلق برای آزادی فلسطین (فرماندهی عمومی)
در همبستگی با انقالب ایران ـ به عربی
ترجمهی عربی خاطرات یک چریک در زندان ـ سازمان چریکهای
فدائی خلق
ترجمهی عربی آنچه یک انقالبی باید بداند (علی اکبر صفایی فراهانی)
ترجمهی عربی سه سند از سازمان چریکهای فدائی خلق
«مبارزات مردم ایران» از  ۸۱۷۱تا  ۸۱ ،۸۱۷۷شماره ،انگلیسی از
انتشارات کمیتهی حمایت از مبارزات مردم ایران (اسکیپس)

بینام

۸۴۱۱-۸۴۱۳

پنهانکاری ،پنهانپژوهی و براندازی ـ بخش یکم

تابستان ۱۱

قانون اساسی یا شمشیر چوبین مبارزه (د .بهروزی [فریدون ایلبیگی اصلی])

آذر ۸۴۱۷

انتشارات خسروی اردبیلی
سوسیال فئودالها ،خشمناک از امپریالیسم ،ترسان از انقالب

۸۴۱۱

گروه اتحاد کمونیستی

نکاتی دربارهی پروسهی تجانس [و ترجمهی عربی آن]
پروسهی تجانس  /تبادل نظر بین سازمان چریکهای فدائی خلق و
گروه اتحاد کمونیستی ـ دفتر اول
استالینیسم  /تبادل نظر بین سازمان چریکهای فدائی خلق و گروه
اتحاد کمونیستی ـ دفتر دوم
اندیشهی مائو تسهدون و سیاست خارجی چین  /تبادل نظر بین
سازمان چریکهای فدائی خلق و گروه اتحاد کمونیستی ـ دفتر سوم

مرحلهی تدارک انقالبی
مشکالت و مسائل جنبش (دربارهی بخشی از تجارب با سازمان
مجاهدین خلق)
نشریهی رهائی دورهی نخست (شمارههای  ۱ ،۸و )۴
بحران جدید سیاسی و اقتصادی رژیم و نقش نیروهای چپ
چه نباید کرد؟ نقدی برگذشته و رهنمودی برای آینده
انقالب سوسیالیستی یا دموکراتیک
در تدارک انقالب سوسیالیستی
دربارهی تکامل مادی تاریخ ـ دو رساله (مارکس و انگلس)

انتشارات رهائی کار

بهار ۸۴۱۱
بهار ۸۴۱۱
بهار ۸۴۱۱
تابستان ۸۴۱۱
تابستان ۸۴۱۱
پاییز ۸۴۱۱
اردیبهشت ـ آذر
۸۴۱۷
آذر ۸۴۱۱
بهمن ۸۴۱۱
زمستان ۸۴۱۱
آذر ۸۴۱۷

1

مدخلی بر اقتصادی سیاسی (پیر ساالما  /والیه)

پاییز ۸۴۱۱

آنتیدورینگ  /آقای دورینگ علم را دگرگون میسازد ـ دفتر اول
(فردریک انگلس)

بهار ۸۴۱۷

مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و فردریک انگلس (ریازانف)

تابستان ۸۴۱۷

 .۸در مقدمهی نخستین کتاب از این سری آمده بود« :گروه اتحاد کمونیستی مطالبی را که
برای آموزش مقوالت اساسی سوسیالیسم علمی و یا مسایل مربوط به انقالبهای جهان مفید
تشخیص میدهد تحت سری انتشارات رهائی کار در دسترس خوانندهگان فارسیزبان قرار
میدهد».

گروه اتحاد کمونیستی و جبههی آزادیبخش فلسطین

جنگ لبنان خاطرات یک رفیق کارگر در جنگ لبنان (خاطرات ابو شاهین)

بهار ۸۴۱۷

سازمان وحدت کمونیستی
نشریهی رهائی دورهی نخست (شمارهی)۳
نشریهی رهائی دورهی دوم ( ۸۸۸شماره)
نشریهی  ۸۸اردیبهشت ـ خبرنامهی کارگری

تروتسکیسم ،سقط دیالکتیک لنینی
خطوطی پیرامون مسئلهی امپریالیسم ــ سه مقاله
[باختر امروز و رهائی شمارهی  ۱دورهی اول]
راه رشد غیرسرمایهداری :سراب یا واقعیت؟ (نقدی بر راه رشد
غیرسرمایهداری ،نوشتهی اولیانفسکی)

نقد نظرات اتحاد مبارزان کمونیست ـ پیرامون تئوری انقالب
نشریهی رهائی دورهی سوم ( ۸۱شماره)

دو بینش در حزب کمونیست ایران
اندیشهی رهائی ــ نشریهی خارج کشور سازمان وحدت کمونیستی
( ۱شماره)
مکاتبات مارکس و انگلس در باب ماتریالیسم تاریخی (مارکس و انگلس)
مارکسیسم و حزب (جان مالینیو)
دربارهی جنگ (کارل مارکس)

انقالب سوسیالیستی و حق ملل در تعیین سرنوشت خویش ــ تزها
(لنین) ـ از نشریهی رهائی ،دورهی دوم
«از ایران »،ترجمهی انگلیسی مقالههایی از رهائی ۳ ،۸۱۱۱-۸۱۱۸
شماره ،از انتشارات کمیته حمایت از مبارزات مردم ایران (اسکیپس)

انجمن رهائی زن
رهائی زن

فروردین ۸۴۱۱
تیر  ۸۴۱۱ـ
بهمن ۸۴۱۱
دی  ۸۴۱۱ـ
تیر ۸۴۱۱
اسفند ۸۴۱۱
تیر ۸۴۱۱
تیر ۸۴۱۱
پاییز ۸۴۱۸
دی  ۸۴۱۸ـ
آبان ۸۴۱۱
اردیبهشت ۸۴۱۱
اسفند  ۸۴۱۱ـ
اسفند ۸۴۱۷
تابستان ۸۴۱۱
بهمن ۸۴۱۱
دی ۸۴۱۱

۸۴۱۸-۸۴۱۱

 ۸۴۱۱ـ
اردیبهشت ۸۴۱۱

هواداران 1گروه اتحاد کمونیستی  /سازمان وحدت کمونیستی

سیاست حزب توده (قبل از انقالب و بعد از انقالب)

دربارهی شوراها (هواداران در ایالت اُرگان ـ آمریکا سال )7531

دی ۸۴۱۱
بهار 7531

نقدی بر دربارهی تضاد اثر مائو تسهدون ـ پالتفرم چپ ()۸۴۱۷

۸۴۱۱

«انقالب مرحلهیی» یا «انقالب» در انقالب پاسخی به انتقادات سچفخا از
نظرات سازمان وحدت کمونیستی [هواداران اروپا]
پالتفرم هواداران [هواداران در اروپا]

زنان در رژیم والیت فقیه کارنامهی هفت سال ستم
دفاع از دموکراسی به شیوهی پیکار [هواداران در بوکان]
در نفی اعدام [هواداران در اروپا]
راه رهائی (نشریه ،اصفهان) ـ پس از انقالب
نوید رهائی (نشریه ،تهران) ـ پس از انقالب
نشریهی کارگری (تهران) ـ پس از انقالب
جرس (نشریه ،هند) ـ پیش از انقالب
گاهنامه (نشریه ،اروپا) ـ پس از انقالب
پالتفرم چپ (نشریه ،آمریکا) ـ پیش از انقالب
دوران گذار پس از انقالب (تیم ولفورت) ـ پالتفرم چپ
مبارزات طبقاتی در لهستان (پل کاستلو)
خطابیهی شورای مرکزی به اتحادیهی کمونیستها (مارکس و انگلس)
سیمون دوبوار سخن میگوید (آلیس شوارتسر)
نقدی بر مبارزهی طبقاتی در شوروی اثر شارل بتلهایم (پل سوئیزی)
مبارزات طبقاتی در السالوادر (هرالد یونگ)

شهریور ۸۴۱۸
مهر ۸۴۱۸
اسفند ۸۴۱۳
۸۴۱۷

۸۴۱۱
۸۴۱۱

آرشیو سازمان وحدت کمونیستی (برخی از مقالههای رهائی)

دربارهی «سازمان انقالبی»

مرداد ۸۴۱۱

سخنی با مجاهدین خلق

پاییز ۸۴۱۱

 .۸هواداران گروه اتحاد کمونیستی و سازمان وحدت کمونیستی نشریات دیگری نیز منتشر
کردهاند که متأسفانه اطالعات کامل دربارهی آنها در دسترس نیست.

نقدی بر نظریات حزب تودهی ایران
نقدی بر نظرات راه کارگر
بحثی پیرامون تئوری انقالب:
نقدی بر نظرات سازمان رزمندهگان آزادی طبقهی کارگر
کمونیستها و مسئلهی تصفیه:
محاکمهی تقی شهرام و برخورد نیروهای مختلف
برخوردی به تفکر و مشی سازمان چریکهای فدائی خلق
جنگ ایران و عراق و مواضع نیروهای چپ

دی ۸۴۱۱
زمستان ۸۴۱۱
تیر ۸۴۱۱
مرداد ۸۴۱۱
تابستان ۸۴۱۱
پاییز ۸۴۱۱

قصاص و مقررات آن

زمستان ۸۴۱۱

نقد نظرات کومله ،قطعنامهی کنگرهی دوم

خرداد ۸۴۱۱

نقد نظرات پیکار

تابستان ۸۴۱۱

تحریرالوسیله

تابستان ۸۴۱۱

«میثاق آزادی» بنیصدر ،توهم جدید

تابستان ۸۴۱۱

فدائیان اسالم؛ سیر مشروعهطلبی در ایران؛ تحریرالوسیله

فوریهی ۸۱۱۱

دربارهی سازمان مجاهدین خلق ایران
کمیسیون سهجانبه :نهاد برنامهریز امپریالیسم (جف فریدن)

آرشیو سازمان وحدت کمونیستی (برخی از مقالههای اندیشهی رهائی)

شورای ملی مقاومت ،تنها آلترناتیو دمکراتیک؟

«انقالب ایدئولوژیک» مجاهدین :روانشناسی اجتماعی توتالیتاریسم و
مذهب ـ میهمانی اشباح
مالحظاتی دربارهی انترناسیونال سوم و مسئلهی شرق
در افشای ماهیت دین ،ادای سهم نسبت به مسیحیان اولیه (فردریک
انگلس)
«کتاب مکاشفه» ،تحقیق دیگری دربارهی مسیحیت اولیه (فردریک انگلس)
برونو بائر و مسیحیت ،نقد دین (فردریک انگلس)
نقد فلسفهی حقوق هگل (کارل مارکس)
مصاحبه با یک توپامارو (رائول سندیک)
سقوط بورس (ارنست مندل)
مالحظاتی دربارهی انقالب ایران (جیمز پتراس)

انقالب آیندهی ایتالیا و حزب سوسیالیست (فردریک انگلس)
بخشی از نامهی انگلس به ژوزف بالنک
آیا عامل اقتصادی تنها عامل تعیینکننده است؟ (فردریک انگلس)
مباحثی پیرامون ساختار و ماهیت جامعهی شوروی (سوییزی ،مندل و
دیگران)

