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مقدمه و توضيحي بر نمايه موضوعي چشم انداز ايران
    مدت ها بود كه با افزايش ش��ماره هاي نش��ريه چشم انداز ايران و حجم باالي 
مقاله ه��اي ارائه ش��ده در آن ني��از به ارائه ي��ك نمايه موضوعي ب��راي يافتن و 
دسترس��ي هر چه آس��ان تر و سريع تر به مقاله ها احس��اس مي شد. اين نياز، هم 
در ميان كاركنان نش��ريه وجود داش��ت )چرا كه براي ارائه منابع و اس��تفاده از 
عنوان مقاله هاي پيش��ين در پي نوش��ت مقاله هاي جديد با مشكل روبه رو بوديم 
و حافظه هم نمي توانس��ت ب��ه طور كامل ما را در يافتن آنه��ا ياري كند( و هم 
در مي��ان مخاطبان چش��م انداز ايران )به دليل تماس  هاي تع��داد قابل توجهي از 
خوانندگان نش��ريه و پرس��ش از ما براي پيداكردن برخي از مقاله هاي مورد نظر 
آنها در شماره هاي پيشين احساس مي شد. از آنجا كه نمايه موضوعي ارائه شده 
قبلي دربرگيرنده 24 ش��ماره از نشريه بود و همچنين با عناوين كلي تر مطرح و 
تنها به ذكر برخي از مقاله ها بسنده كرده بود، از اين رو پس از انتشار 50 شماره 
از نش��ريه چشم انداز ايران و شش ويژه نامه )اين بار با عناويني جامع و ذكر همه 
مقاله هاي ارائه ش��ده( به تهيه و گردآوري چنين نمايه اي دس��ت زديم. الزم به 
ذكر  است كه عناويني مانند ايران در آيينه مطبوعات جهان، چشم ها و گوش ها 
و چش��م انداز خوانندگان و اخبار راهبردي)درج ش��ده در شماره هاي معدود( در 
اين فهرس��ت گنجانده نشده، چرا كه اين مطالب دربرگيرنده موضوعاتي متفاوت 
بود و عماًل گنجاندن آنها در فهرست يادشده امكان پذير نبود. ازسويي بايد اذعان 
كرد كه برخي مقاله ها از جهت موضوعي مي توانست  در چند عنوان جاي گيرد 
)براي نمونه مقاله اي در مورد دكتر سيدحس��ين فاطمي هم در بخش يادمان و 



ه��م در بخش تاريخ معاص��ر قابل گنجاندن بود(، تا حد ام��كان اين كار صورت 
گرفت تا خوانندگان محترم نش��ريه در يافت��ن مقاله مورد نظر خود دچار اتالف 
وقت نش��وند، اما به هر روي ممكن اس��ت در برخي موارد به علت خطاي سهوي 
چنين نش��ده باشد كه پيش��اپيش از اين بابت عذرخواهي مي كنيم. شايد برخي 
خوانندگان اين نمايه موضوعي بر اين باور باش��ند كه برخي مقاله ها مي توانست 
در عناوين ديگري گنجانده ش��ود؛ ضمن احترام به نظر اين دوس��تان بايد گفت 
اگرچه اين امكان وجود دارد كه برخي مقاله ها ش��امل عناوين ديگري نيز شوند، 
ولي با مطالعه و بازخواني مطالب درون آنها، س��عي شده هر مقاله در نزديكترين 

و مرتبط ترين عنوان موضوعي ارائه شده گنجانده شود.
    با اميد به اين كه اين كار بتواند به پژوهش��گران، محققان و خوانندگان دائمي 
نش��ريه چش��م انداز ايران كه به آرشيو شماره هاي اين نش��ريه مي پردازند كمك 

كوچكي نمايد. 

نيلوفر سياوشي ـ معصومه قشقايي
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سـرمقالـه

�چشم انداز گفت وگو در جامعه ايران/ 
ش1/ ص2

�از كوي دانشگاه تا مجلس ششم/ 
ش2/ ص 2

�استراتژي اطالعاتي ايران/  ش 3/ ص 2

�از ملي شدن نفت تا ملي شدن 
اطالعات/ ش 4/ص 2

�نهادينه شدن صداقت در ايران/ ش 5/ ص2

�دين شفاف/ ش 6/ ص 2

�ارزيابي استراتژيك از مقوله 
دين گريزي/ ش 7/ ص 2

 �انتخابات هشتاد؛ چرا خاتمي؟ /
ش 8/ ص 2

�برانداز كيست، براندازي چيست؟ )1و2(/ 
ش 9 و 10/ ص 3و2

�آينده از آن نوانديشي ديني است/ 
ش 11/ص 2

 �ضرورت ريشه يابي در استراتژي/
ش 12/ ص2

�دغدغه فرداي ايران)1و2و3(/ 
عزت اهلل سحابي/ ش 13و14و15/ 

ص 2و45و43

�امريكا سرگردان ميان ايدئولوژي، 
منافع و دموكراسي/ ش 14/ص 2

�اقتصاد سياسي مصدق/ ش 15/ ص2

�چشم انداز روشن/ ش 16/ص 2

�نهال هاي راهبردي كه دكتر فاطمي 
كاشت/ ش 17/ص2

 �نص، شورا و عنصر زمان/ 
ش 18/ ص2

 �حلقه مفقوده، حلقه واسط/ 
ش 19/ ص2

 �جنبش دوم خرداد و ريشه ها/
ش 20/ ص2

�عقالنيت وحي/ ش 21/ص 2
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 �نهضتي براي دفاع و آزادي/
ش 22/ ص2

�پرسش هايي از فقهاي  جامعه 
مدرسين و روحانيت )1و2(/ ش 

23و24/ ص 2و 105

 �موج دوم احياي قانون اساسي/
ش 24/ ص2

�افسوس پدر طالقاني/ ش25/ص 2

�شعار محدود، مقاومت نامحدود چرا 
و چگونه؟/ ش 26/ ص 2

�قرباني جاني؟!/ ش 27/ ص2

�كودتاي ارزان؛ چرا و چگونه؟!/ 

ش 28/ ص2

�قطب بندي جديد جهان/ ش 29/ ص2

�مصدق، بزرگمرد سياسي و 
كارشناسي عارف/ ش 30/ ص 2

�سخني با نامزدهاي رياست 
جمهوري/ ش 31/ ص 2

�علت اصلي كودتا/ ش 32/ ص2

�فرايند يك انتخاب/ ش 33/ ص 2

�علمي كردن صنعت نفت/ ش 34/ ص 2

�يادي از مجاهد شهيد فاطمه 
 اميني، نماد عشق و پايداري/

ش 35/ ص 2

�انرژي هسته اي و چالش هاي پيش رو/ 
ش 36/ ص 2

�رويكردي جديد به قطب بندي جهان/ 
ش 37/ ص 2

�مراد نانكلي: درس جوانمردي و اخالق/ 
ش 38/ ص 2

�خاورميانه بوش و خاورميانه مردم، 
اصالحي در راهبرد/ لطف اهلل ميثمي و 

محمد عطايي/ ش 39/ ص 2

�مقاومت پيروز )در حاشيه مقاله 
سيمورهرش(/ ش 40/ ص 2

 �درس هايي از انتخابات امريكا/ 
ش 41/ ص 2

�دو تجربه راهبردي؛ نفت ملي و 
انرژي هسته اي/ ش 42/ ص 2
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�ايران و تهاجم امريكا؛ استراتژي و 
تاكتيك هاي پيش رو/ ش 43/ ص 2

�امريكا، ابرقدرت علمي � تكنولوژيك/ 
ش 44/ ص 2

�قانون نفت عراق/ ش 45/ ص 2

�زن در جامعه توحيدي/ ش 46/ ص 2

 �سياست؛ علم اولويت بندي/ 
ش 47/ ص 2

�نگاهي به كنش ها و واكنش ها/ ش 
48/ ص 2

�نكته هايي چند در يك يادداشت/ 
ش 49/ ص 2

�زبان مردم/ ش 50/ ص 2

تاريخمعاصروجنبش
مليشدنصنعتنفت

)مشروطه، كودتاي 28 مرداد 1332، 
 مصدق، فاطمي، سي تير 1331و...(

�حاكميت ملي و آزادي در گذر تاريخ/ 
ش 3/ ص 42

�مردي كه سه بار در خون خود غلتيد/ 
ش 6/ ش 15

�كودتاي 28 مرداد، مولود توطئه نهم 
اسفند بود)1و2(/ ش 8و9/ ص 57و40

�كودتاي 25 و 28 مرداد/ محمد مصدق/ 
ش 9/ ص 23

�ريشه يابي كودتاي 28 مرداد/ 
حسين فاطمي/ ش 9/ ص 28

�از ترور افشار طوس تا كودتاي 28 مرداد/ 
گفت وگو با حجازي/ ش 9/ ص 48

�روند تاريخي راست سلطنت طلب و 
راست كودتاچي )28 مرداد 1332(/ 

 گفت وگو با لطف اهلل ميثمي/ 
ش 9/ ص 55
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�نهال هايي كه درختان سايه گستر 
شدند/ گفت وگو با لطف اهلل ميثمي/ 

ش11/ ص 34

�غرش مصدق در برابر امريكا و 
انگليس/ ش 11/ ص 44

�روح يابي سلطنت به روايت تاريخ )1و2(/ 
 ابراهيم رضايي/ 

ش 13و14/ ص 51و74

�دكتر مصدق نخست وزير و نخست 
وكيل را بشناسيد/ ش 15/ ص 9

 �مكانيزم سقوط شاه/ 
ش 18/ ص 18

�اقتصاد سياسي مصدق، درس هايي 
 براي امروز/ رضا رئيس طوسي/ 

ش 18/ ص 43

�نهضت اصالحي دكتر مصدق و 
كودتاي 28 مرداد 1332/ فريد مرجايي/ 

ش 18/ ص 57

�قيام ملي 30 تير و جنبش 
 اصالح طلبي/ ابراهيم يزدي/ 

ش 20/ ص 23

�مشروطه؛ وبا يا طاعون؟!/ ابراهيم رضايي/ 
ش 21/ ص 9

�صد سال تمرين مردم ساالري و مهار 
قدرت )1و2(/ گفت وگو با حسن افتخار/ 

ش 21/ ص 21و76

�فوالد قلبم/ ش 21/ ص 34

�شير بزرگ شرق/ نيلوفر سياوشي/ 
ش 21/ ص 38

�او از مردم و با مردم بود/ فرشيد 
افشار )خرمشاهي(/ ش 21/ ص 40

�براندازي دموكراسي در ايران/ نيكي 
ر.كدي/ ش 21/ ص 42

�فرازهايي از زندگي و مبارزات دكتر 
حسين فاطمي/ حسين شاه حسيني/ 

ش 22/ ص 7

�اسوه شرافت و مبارزه در راه استقالل 
و دموكراسي ايران )1و2(/ حميدرضا 

مسيبيان/ ش 22و 23/ ص 115 و 88

�كودتاي 28 مرداد 1332 در ايران/ 
 يرواند آبراهاميان )1و2(/
ش 24و25/ ص 20و93
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�مصدق و اتهامات ناروا/ م. الف الف/ 
ش 24/ ص 28

�تاريخ معاصر ايران؛ نقش مافياي 
سياسي � اقتصادي )1،2،3و4(/ 

گفت وگو با حسين آباديان/ ش 28، 
29،30 و31 / ص 52، 74، 59 و 99

�مصدق، بخت بيدارشده ايراني/ طه 
حجازي/ ش 30/ ص 73

�مصدق از نگاه ديگران/ حميدرضا 
مسيبيان/ ش 30/ ص 92

�مالحظاتي درباره مشروطه ايراني/ 
حبيب اهلل پيمان/ ش 31/ ص 88

�نفت، اصلي ترين عامل كودتاي 
28 مرداد 1332/ گفت وگو با يرواند 

آبراهاميان/ ش 33/ ص 75

�از محراب مسجد تا ميدان پيكار/ 
نوري كيافر/ ش 34/ ص 110

�ابعاد چندگانه دكتر مصدق/ محمد 
بسته نگار/ ش 36/ ص 67

�دور معيوب شورش و استبداد/
 اميرسعيد موسوي حجازي/

ش 37/ ص 96

�الهيات مشروطه خواهي/ محسن هجري/ 
ش 38/ ص 22

�عالمه شيخ اسماعيل محالتي، 
انديشمند نامدار مشروطه/ اسماعيل 

روحاني/ ش 38/ ص 27

�زمينه هاي كودتاي 28 مرداد از 
ديدگاه علي رهنما/ محمد بسته نگار/ 

ش 38/ ص 122

�ارزيابي فلسفه سياسي نظام مشروطه 
از ديدگاه شيخ اسماعيل محالتي/ 

محسن هجري/ ش 39/ ص 81

�فاطمي، نماد عيني هويت ايراني/ 
لطف اهلل ميثمي/ ش 40/ ص 57

�دست نوشته متن دفاعيه مرحوم 
دكتر حسين فاطمي پس از 52 سال/ 
گفت  وگوي ندا حريري با احمد صدر 

حاج سيدجوادي/ ش 42/ ص 4
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�اصالح طلبي و انقالبي گري در 
دوران پهلوي دوم/ حبيب اهلل پيمان/ 

ش 42/ ص 123

�هنوز مشروطه را نمي شناسيم/ 
گفت و گو با خسرو شاكري/ ش 44/ 

ص 117

�احمد آباد:  روستايي نو در قلب تاريخ/ 
حسين عسكري/ ش 44/ ص 130

�تأملي بر علل و نتايج تاريخي يك واقعه 
تاريخي/ صادق شكيب/ ش 44/ ص 133

�زندگينامه سياسي دكتر بقايي؛ 
نكاتي پيرامون چاپ جديد/ جالل  

جهانگيرزاده/ ش 47/ ص 70

�ملي شدن صنعت نفت؛ اثبات 
حقانيت و حفظ هويت ملي/ حسين 

جليلي/ ش 48/ ص 102

�بگذاريد در اين كشتزار گريه كنم/ 
نيلوفر سياوشي/ ش 49/ ص 86

�مالحظاتي پيرامون راهبرد توسعه 
سياسي و اجتماعي در ايران/ 

حبيب اهلل پيمان/ ش 50/ ص 11

اقتصادواقتصادسياسي
)سرمايه داري ملي، بورژوازي و...(

�رشد سرمايه داري ملي، تضميني 
براي جامعه مدني/ ش 1/ ص 18

�بحران سرمايه داري و يك شهروند با 
وجدان/ جورج سوروس/ ش 1/ ص 24

�بحران ها و الگوها )1و2(/ گفت وگو با 
فريبر رئيس دانا/ ش 1و2/ ص 25و48

�اقتصاد بازار نياز به بازنگري دارد/ 
ش 1/ ص 28

�تجديدنظر طلبي در سرمايه داري 
ليبرال/ ش 1/ ص 29

�عصر طاليي مصرف كنندگان/ 

ش 1/ ص 29

�انقباض جهاني در مقابل تورم 
جهاني/ ش1/ ص 29

�فساد در ميان نخبگان ما ريشه 
دوانده است/ ش 1/ ص 39
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�سرمايه داري ملي، امكان و ضرورت/ 
عزت اهلل سحابي/ ش 2/ ص 17

�سرمايه داري ملي و حاكميت سياسي/ 
عبداهلل محسن/ ش 2/ ص 17

�پيدايش طبقه اجتماعي جديد در 
ايران/ حسين عظيمي/ ش 3/ ص 58

�عشق به صنعت يا ديوانگي/ عزت اهلل 
سحابي/ ش 4/ ص 32

�متدلوژي ديني در عرصه اقتصاد/ 
حسن توانايان فرد/ ش 4/ ص 43

�گربه هاي آسيا و تعريف مجدد ساختار 
قدرت/ استرات فور/ ش 4/ ص 75

�جايگاه عيني سرمايه داري ملي؟/ 
مازيار صالحي/ ش 5 / ص 65

�رانت قدرت، رانت ثروت/ ش 6/ ص 32

�نقد و بررسي مباني تئوريك 
سرمايه گذاري خارجي/ گفت وگو با 

فرشاد مؤمني/ ش 8/ ص 31

�جايگزيني واردات يا توسعه 
صادرات/ ش 8/ ص 43

�چهره پنهان داووس يا آن روي 
جهاني سازي )1و2(/ حسين رفيعي/ 

ش 10و 11/ ص 29و66

�بازار سنتي ايران در سه دوره/ 
محمدتوكل/ ش 16/ ص 34

�اقتصاد سياسي مصدق، درس هايي براي 
امروز/ رضا رئيس طوسي/ ش 18/ ص 43

�شناخت جايگاه اياالت متحده امريكا 
در اقتصاد جهاني/ برگردان: غالمحسين 

حسن تاش/ ش 25/ ص 85

�نوليبرال ها تاريخ را بازنويسي 
مي كنند/ برگردان: مرتضي محيط/ 

ش 26/ ص 116

�روش تحقيق علم محور/ گفت وگو با 
حسن توانايان فرد/ ش 27/ ص 23

�نقدي بر ديدگاه اقتصادي و سياسي 
مهندس عزت اهلل سحابي/ نيما 

جلودار/ ش 27/ ص 102

�ضرورت نقد )درباره انتقادهاي نيما 
جلودار(/ عزت اهلل سحابي/ ش 28/ ص 62
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�پايان سرمايه داري عقاليي/ جان 
بلمي فاستر/ ش32/ ص 28

 �نقدي بر بحث هاي بنيادي ملي/
ش 32/ ص 94

�رونق اقتصادي، پيامد دموكراسي/ 
گفت وگو با عباس عبدي/ ش 33/ ص 23

�بازسازي هويت ملي، چرا و چگونه؟/ 
 گفت وگو با محمدحسين رفيعي/

ش 36/ ص 57

�تقدم مديريت علمي بر مالكيت/ 
گفت وگو با عزت اهلل سحابي/ ش 39/ ص 22

�خصوصي سازي يا رشد ارگانيك بخش 
خصوصي: دو راهبرد متفاوت/ گفت وگو با 

احمد ميدري/ ش 39/ ص 24

�بخش خصوصي واقعي: تالش و 
توليد به جاي انحصار، رانت و رابطه/ 

گفت وگو با بهرام بياني/ ش 39/ ص 34

�هويت ملي و الگوهاي توسعه اقتصادي/ 
گفت وگو با علي ديني/ ش 39/ ص 36

�راهكارهاي تقويت بورژوازي ملي/ 
گفت وگو با ابراهيم رزاقي/ ش 40/ ص 24

�پارادوكس خصوصي سازي 
شركت هاي دولتي )1و2(/ محمد 

ايرانمنش/ ش 40و41/ ص 37و53

�كشاورزي، توسعه و دموكراسي 
در ايران )1و2(/ گفت وگو با كاووس 

واضحي/ ش 41و42/ ص 42و97

�توسعه، دموكراسي و بورژوازي ملي 
)1و2(/ گفت وگو با كمال اطهاري/ ش 

43 و 44/ ص29 و 10

�نگرش مكانيكي به علم اقتصاد 
 فاجعه آميز است/محمد ايرانمنش/

ش 44 / ص 29

�بورژوازي مستغالت/ گفت وگو با 
كمال اطهاري/ ش 46/ ص 52

�بررسي تحليلي شاخص كرايه 
 مسكن اجاري/ علي رحيم پور/ 

ش 46/ ص 122

� بورژوازي مستغالت: مدار نامولد 
سرمايه)1(/ كمال اطهاري/ش 47/ ص 38
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� بورژوازي مستغالت؛ 
كژكاركردي جامعه، كژتابي شهر)2(/ 

 كمال اطهاري � فردين يزداني/ 
ش 48/ ص43

�اقتصاد سياسي و بورژوازي ملي)1(/ 
گفت وگو با رضا مظهري/ ش 47/ ص 43

� تجربه بورژوازي ملي در 
ايران)2(/ گفت وگو با رضا مظهري/ 

ش 48/ ص 65

�اصالحات ارضي در ايران و 
 پيامدهاي آن/ عليرضا توفيقي/ 

ش 47/ ص 52

�عملكرد اقتصادي دوران خاتمي/ 
گفت وگو با حجت االسالم مجيد انصاري/ 

ش 48/ ص 13

�آب پاش پر سوراخ )نظري به 
مواجهه دولت احمدي نژاد با منابع مالي 

كشور(/ هدي صابر/ ش 49/ ص 62

�اقتصاد ايران به كدام سو؟/ احمد 
علوي/ ش 49/ ص 75

�اقتصاد امريكا به كدام سو؟/ مرتضي 
محيط/ ش 49/ ص 81

�توليد، صنعت و بورژوازي ملي/ 
گفت وگو با سعيد صدقياني/ ش 50/ ص 4

 �دولت اصولگرا كدام است؟/ 
ش50 / ص 22

�ايران و چالش هاي پيش رو/ 
ويژه نامه آخر سخن، )ويژه مقاالت و 
گفت وگوهاي عزت اهلل سحابي(/ ص 2

�بحث هاي بنيادي  ملي و نگاهي 
 گذرا به وضعيت موجود/

ويژه نامه آخر سخن/ ص 4

�بحران ها و نابساماني هاي مشهود/ 
ويژه نامه آخر سخن/ ص 4

�بحران ها و نابساماني هاي نامشهود/ 
ويژه نامه آخر سخن/ ص 5

�لزوم نگرش منسجم و همه جانبه/ 
ويژه نامه آخر سخن/ ص 6

�سخني با جناح غالب حاكميت/ 
ويژه نامه آخر سخن/ ص 8
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�سخني با اصالح طلبان درون و بيرون 
نظام/ ويژه نامه آخر سخن/ ص 9

�سخني با اپوزيسيون )منتقدان و 
مخالفان نظام(/  ويژه نامه آخر سخن/ ص10

�بحث هاي نظري مبتني بر تجربه � 
آموزه هاي ايماني � دانش مديريت/ 

ويژه نامه آخر سخن/ ص 10

�نظريه پردازي، پس از تجربه/ 
ويژه نامه آخر سخن/ ص 11

�علل ضربه پذيري و شكست زودرس 
 جنبش هاي ملي در ايران � 

نگاه به خارج � جدايي فرد از جامعه/ 
ويژه نامه آخر سخن/ ص 13

�اعتقاد به يك كل فراگير/ ويژه نامه 
آخر سخن/ ص 16

�نخست هويت ملي، بعد جامعه 
مدني/ ويژه نامه آخر سخن/ ص 17

�مفهوم و ويژگي هاي ملت/ ويژه نامه 
آخر سخن/ ص 18

�مباني تاريخي ملت ايران/ ويژه نامه 
آخر سخن/ ص 19

�تجربه پيوند ملي و مذهبي در 
ايران/ ويژه نامه آخر سخن/ ص 22

�ويژگي هاي جامعه پايدار )از نظر 
قرآن �  امنيت � آينده داري � معاش(/ 

ويژه نامه آخر سخن/ص 23

�عيني بودن مسئله امنيت در ايران/ 
ويژه نامه آخر سخن/ ص 24

�تنها بستر مشترك وفاق/ ويژه نامه 
آخر سخن/ ص 26

�ميثاق: تدوين استراتژي بنيادي 
ملي/ ويژه نامه آخر سخن/ص 27

�اصول بنيادي و اعتقادي ملي/ 
ويژه نامه آخر سخن/ ص 28

�اصول راهبردي مبتني بر تجربه/ 
ويژه نامه آخر سخن/ ص 30

�موانع رشد بورژوازي ملي از 
مشروطه تا امروز/ ويژه نامه آخر 

سخن/ ص 36

�نامه مهندس سحابي براي تبريك 
به رئيس جمهور در سال 1376/ 

ويژه نامه آخر سخن/ ص 56
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قانون،حقوقاساسي،
حقوقبشروگفتوگوي

تمدنها

�قانون اساسي در بستر تحوالت 
اجتماعي/ گفت وگو با محمد محمدي 

گرگاني/ ش 1/ ص 30

�قانون اساسي و تئوري دولت در 
اسالم/ ش 2/ ص 22

�قانون  اساسي و اصلي ترين ويژگي 
دوم خرداد/ ش 2/ ص 23

�مرزهاي مجاز و ممنوع خشونت/ 
عبدالعلي بازرگان/ ش 3/ ص 8

 �آنچه بايد در راه  آن پيكار كرد!/ 
ش 4/ ص 22

�تاريخ حكومت در ايران و ناكامي ابزار 
خشونت/ علي برزگر/ ش 4/ ص 56

�قصاص، حيات بخشي و بازدارندگي/ 
عمادالدين باقي/ ش 5/ ص 20

 �عدالت، ضروري دموكراسي است/
رحيمي/ ش 5/ ص 64

�ويژگي هاي قضا در دوران معاصر/ 
علي برزگر/ ش 6/ ص 40

�دادگاه هاي تفتيش عقايد به روايت 
اسناد/ ش 6/ ص 46

�جايگاه قانوني مجمع تشخيص 
مصلحت نظام/ ش 7/ ص 41

�پرسش هاي اساسي/ ش 7/ ص 48

�مجمع تشخيص مصلحت نظام 
از آغاز تاكنون/ گفت وگو با مهدي 

هادوي/ ش 7/ ص 49

�مجمع تشخيص مصلحت نظام، حق 
قانونگذاري مستقل ندارد/ گفت وگو با 

ناصر كاتوزيان/ ش 7/ 61

�پرسش هايي پيرامون جايگاه قانوني 
مجمع تشخيص مصلحت نظام/ 

گفت وگو با آيت اهلل العظمي منتظري/ 
ش 23/ ص 8
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�نگرش سياسي به امور قضايي/ 
گفت وگو با حجت االسالم حسين 

انصاري راد/ ش 25/ ص 9

�قانون اساسي، مناسبات و موانع/ گفت وگو 
با كامبيز نوروزي/ ش 26/ ص 79

�انديشه عدم خشونت در اديان )1و2(/ 
 گفت وگو با حبيب اهلل پيمان/ 

ش26 و 27/ ص 16 و 71

�نقدي بر نگرش سياسي به امور 
قضايي و جوابيه آن/ ش 28/ ص 82

�قوانين حركت جامعه و قانون اساسي/ 
لطف  اهلل ميثمي/ ش32/ ص 5

�تروريسم در خدمت قدرت هاي بزرگ/ 
 سليمه مله/ برگردان: حميد بهشتي/ 

ش 35/ ص 75

�بحث هاي بي پايان بر سر جايگاه 
قانوني مجمع تشخيص مصلحت 

نظام/ ش 35/ ص 140

�موارد عدم اجرا و نقض 
قانون اساسي/ ش 36/ ص 86

 �احياي حاكميت قانون/ ال گور/
ش37/ ص 5

 �بررسي مشترك خشونت ها/
گفت وگو با محسن مسرت/ برگردان: 

حميد بهشتي/ ش 40/ ص 129

�قانون اساسي يا فهم فقهاي 
شوراي نگهبان/ گفت وگو با آيت اهلل 

 سيدحسين موسوي تبريزي/
 ش 46/ ص 23

�كج دالن، كج انديشان وقانون اساسي/ 
 گفت وگو با لطف اهلل ميثمي/

ش 46/ ص 108

�قانون اساسي يا فهم فقهاي 
شوراي نگهبان/  گفت وگو با حجت االسالم 

مهدي كروبي/ ش 47/ ص 13

�قانون اساسي يا فهم فقهاي 
 شوراي نگهبان/ گفت وگو با حجت االسالم 

حسين انصاري راد/ ش 47/ ص 18

�قانون اساسي و ديدگاه هاي امام خميني/ 
گفت وگو با حجت  االسالم سيدعلي اكبر 

محتشمي پور/ ش 48/ ص 7
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�قانون اساسي يا فهم فقهاي 
شوراي نگهبان/ گفت وگو با آيت اهلل 

اسداهلل بيات زنجاني/ ش 49/ ص 5

�جايگاه قانون اساسي در اسالم و 
ديدگاه علما و كارشناسان/ آيت اهلل 
العظمي منتظري، آيت اهلل اسداهلل 

بيات زنجاني، حجت االسالم حسين 
انصاري راد و آيت اهلل سيدحسين 
موسوي تبريزي/ ش 50/ ص 28

محافظهكارانجديد
امريكاوسياست

بينالملل

 �امريكا در خزر از رؤيا تا تحقق/ 
ش2/ ص50

�عراق، موضوع مذاكرات ايران و امريكا/ 
ش 2/ ص 52

�استراتژي سرنگوني صدام حسين/ 
ش 3/ ص 62

�سياست خارجي اياالت متحده و 
اسالم سياسي/ ش 3/ ص 63

�سياست خارجي اياالت متحده از 
زبان آلبرايت/ ش 3/ ص 64

�روابط دوجانبه انگليس با ايران و 
 اسراييل در زمينه خلع سالح/ 

ش3/ ص 64

�در سازش تعجيل، منتظر سقوط 
بمانيد/ استيون پالت/ ش 4/ ص 76
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�كشمكش دو جناح امريكا بر سر 
رابطه رسمي با ايران/ ش 5/ ص 75

�حاكميت ملي و رژيم حقوقي درياي 
خزر/ يوسف مواليي/ ش 9/ ص 12

 �سياست 11 سپتامبري امريكا/ 
ش11/ ص 15

�امريكا و انگليس در سوداي سلطه 
بر سرزمين قلب/ گفت وگو با ع. 

آذري/ ش 13/ ص 20

�تبارشناسي ايدئولوژي گروه بوش، 
راست جديد امريكا/ فريد مرجايي/ 

ش 17/ ص 23

�كودتاي ونزوئال و ارتباط آن با تيم 
بوش/ ش 18/ ص 61

�امريكا و سه راهبرد امنيتي در 
 خليج فارس / پوالك/ 

ش21/ ص 104

�آلبرات: بوش به جاي اتحاد، تفرقه 
را به ميان آورد/ ش 23/ ص 55

�بررسي ميزان قدرت محافظه  كاران 
جديد/ ش 23/ ص 101

�دو ملت زير سايه خدا/ توماس 
فريدمن/ ش 29/ ص 5

 �داگالس فيث و اطالعات موازي/
ش30/ ص 95

�برنامه محافظه كاران جديد امريكا 
درباره ايران، چين، روسيه و امريكاي 

التين/ ش 30/ ص 101

�محافظه كاران جديد عليه 
محافظه كاران جديد در مورد ايران؛ 

بحران هويت/ ش 31/ ص 110

�زمان نگرشي تازه به ايران )گزارش 
گروه كاري شوراي روابط خارجي 

امريكا به رياست برژينسكي و رابرت 
گيتس/ ش 32/ ص 128

�روابط امريكا با ايران/ گري سيك/ 
ش 32/ ص 164

�ايران �  امريكا: امكان برقراري روابط 
مجدد/ ش 33/ ص 137
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�مقدمه چيني براي حمله به ايران/ 
ش 33/ ص 151

�منافع مشترك ايران و امريكا پاي ميز 
 مذاكره/ سخنراني مارك كتز در قم/ 

ش 34/ ص 131

 �حزب وارونه/ بيل بردلي/
ش 35/ ص 73

�اتحاد سه گانه نژادپرستي، 
ماترياليسم افراطي و ميليتاريسم/ 

مايكل راتنر/ ش 37/ ص 133

�امريكا و سياستي ديگر به نام مردم ايران/ 
هوشنگ اميراحمدي/ ش 38/ ص 69

�دولت در دولت امريكا، در خدمت 
شركت هاي عظيم/ فلوريان روتسز/ 

برگردان: حميد بهشتي/ ش 39/ ص 128

�نئوكان ها: كي بود كي بود؟ من 
نبودم/ ديويد رز/ ش 41/ ص 6

 �عمل بعدي / سيمور هرش/ 
ش 41/ ص 14

�درباره مقاله عمل بعدي/ گفت وگو 
با سيمور هرش/ ش 41/ ص 22

�امريكا و خاورميانه، پس از 2001/ 
شهره شهسواري فر/ ش 41/ ص 145

�نبردي براي ارزش هاي جهاني/ 
توني بلر/ ش 42/ ص 138

�مانيفستي براي رئيس جمهور آينده/ 
ديويد ايگناتيوس/ برگردان: چشم انداز 

ايران/ ش 43/ ص 19

�ترور شخصيت در نتيجه جنگ عليه 
 ترور/ زبيگنيو برژينسكي/ 

ش 43/ ص 21

�زندگي با هوگو چاوز/ ريچارد لپرل/ 
 برگردان: منوچهر بصير/ 

ش 43/ ص 116

�تهاجم نظامي امريكا در چارچوب 
كدام استراتژي؟ / ش 44/ ص 5

 �حمله به ايران؛ تغيير اهداف/ 
ش46/ ص 5
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�عوارض جنگ و اشغالگري در عراق/ 
ش 47/ ص 5

 �قدرت و ترور/ نوام چامسكي/ 
ش 48/ ص 119

�برداشت نادرست از گزارش 
ايران )NIE( چرا جاسوسي و 

سياستگذاري همخواني ندارند؟/ 
هنري كيسينجر/ برگردان: قاسم 

صالح خو/ ش 48/ ص 125

�البي اسراييل و سياست خارجي 
اياالت متحده/ جان.جي. ميرشايمر� 
استيون ام. والت/ برگردان: لطف اهلل 

ميثمي/ ويژه نامه زمستان 1386

سيخرداد60

�از خرداد 60 تا خرداد 76/ گفت وگو 
با سعيد رشتيان/ ش 12/ ص 12

�سي خرداد 60؛ طرح هاي خارجي 
زمينه  هاي داخلي)1(/ گفت وگو با 

حسين رفيعي/ ش 13/ ص 24

� سي خرداد 60؛ افتادن در دامي 
كه گسترده شد)2(/ گفت وگو با حسين 

رفيعي/ ش 15/ ص 72

� سي خرداد60؛ نقش جريان آيت 
 � بقايي/ گفت وگو با حسين رفيعي/ 

ش 23/ ص 57

�سي خرداد 60؛ نگاهي به ريشه ها/ 
 گفت وگو با اميرحسين تركش دوز/

ش 13/ ص 38

�سي خرداد60؛ خطاي استراتژيك يا 
سركوب؟/ گفت وگو با احمد خالقي/ 

ش 14/ ص 29

�گام به گام تا سي خرداد60/ ش 15/ ص 57
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�سي خرداد 60؛ چالشي ميان اسالم 
پراتيك و اسالم تئوريك/ گفت وگو با 

حسن اصغرزاده/ ش 16/ ص 46

�سي خرداد 60؛ تحزب بدون استراتژي 
 كالن/ گفت وگو با حبيب يكتا/ 

ش17/ ص37

�سي خرداد 60؛ هيچ اراده اي براي 
وحدت نبود/ گفت وگو با  فضل اهلل صلواتي/ 

ش 18/  ص 20

�سي خرداد 60؛ حاكميت رقابت 
س��تيز، اپوزيس��يون تماميت خواه/ 
عليرضا علوي  تبار/ ش 19/ ص 34

�سي خرداد 60؛ واقعه اي غيرقابل 
اجتناب/ حسن افتخار/ ش 20/ ص 42

�س��ي خرداد 60؛ چيرگي 
آشتي ناپذيري بر گفتمان/ گفت وگو با 

كريم رستگار/ ش 21/ ص 58

�سي خرداد 60؛ فضاسازي و آشتي ناپذيري/ 
گفت وگو آيت اهلل سيدحسين موسوي 

تبريزي/ ش 22/ ص 31

�مفهوم انتقاد از خود در ايران دهه 
هشتاد/ حسين مجاهد طلب )نقدي بر 
گفت وگوي علوي تبار(/ ش 22/ ص 87

�تأمل مجدد/ عليرض��ا علوي تب��ار/ 
ش22/ ص 91

�سي خرداد 60؛ خط مشي ساواك 
در زندان و ضعف نيروها/ گفت وگو با 

جالل صمصامي فر/ ش 23/ ص 68

�سي خرداد 60؛ زمينه ها و ريشه ها/ 
 گفت وگو با محمدمه��دي جعف��ري/

ش 24/ ص 55

�سي خرداد 60؛ ضرورت ارزيابي 
همه جانبه/ گفت وگو با هادي خانيكي/ 

ش 25/ ص 49

�سي خرداد 60؛ نقش پدرانه اي كه 
ايفا نشد/ گفت وگو با اعظم طالقاني/ 

ش 25/ ص 61

�سي خرداد 60؛ متن و حاشيه/ گفت وگو 
با مصطفي تاج زاده/ ش 26/ ص 43
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�سي خرداد 60؛ فرجام تمركز شديد 
تشكيالتي/ گفت وگو با عزت اهلل 

سحابي/ ش 27/ ص 7

�سي خرداد 60؛ علت هاي دور و 
نزديك)1(/ گفت وگو با حبيب اهلل 

پيمان/ ش 28/ ص 29

� سي خرداد 60؛ خطاي استراتژيك 
 )2(/  گفت وگو با حبيب اهلل پيمان/ 

ش 29/ ص 32

�تشابه رفتار اقتدارگراها و مجاهدين 
 خلق/ مصطفي تاج زاده/ 

ش 29/ ص 119

�سي خرداد 60؛ از شيفتگي تا 
واكنش/ گفت وگو با حجت  االسالم 

عبدالمجيد معاديخواه/ ش 30/ ص 9

�زندان در زندان در زندان، زمينه هاي 
سي خرداد 60/ گفت وگو با محمد 

محمدي گرگاني/ ش 31/ ص 7

�سي خرداد 60؛ فقدان دولت مقتدر 
� عدم استقرار جامعه مدني/ گفت وگو 

با سعيد حجاريان/ ش 31/ ص 32

�سي خرداد 60؛ فاجعه اي قابل 
پيشگيري/ گفت وگو با ابراهيم يزدي/ 

ش 32/ ص 36

�سي خرداد 60؛ پيامد خطاهاي 
استراتژيك/ گفت وگو با محمد 

توسلي/ ش 33/ ص 90

�سي خرداد 60؛ تقابل ميان اقتصاد 
سرمايه داري و سوسياليستي/ گفت وگو 
با حسن توانايان فرد/ ش 34/ ص 101

�سي خرداد 60؛ بروز گريزناپذير 
هويت ها/ گفت وگو با محمدعلي عمويي/ 

ش 35/ ص 6

�سي خرداد 60؛ هزينه اي كه هرگز 
تصور نمي  شد/ گفت وگو با سعيد 
شاهسوندي)1(/ ش 36/ ص 44

� گام به گام تا فاجعه سي خرداد 
60/ گفت وگو با سعيد شاهسوندي)2(/ 

ش 37/ ص 46

� سي خرداد 60؛ شنيدن پژواك 
صداي خويش/ گفت وگو با سعيد 
شاهسوندي)3(/ ش 39/ ص 109
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�سي خرداد 60؛ نخبه گرايي و تهديد توده 
غيرنخبه/ گفت وگو با حجت االسالم هادي 

غفاري/ ش 37/ ص 32

�سي خرداد 60؛ تالش هايي كه 
صورت گرفت/ گفت وگو با عزت اهلل 

مطهري/ ش 38/ ص 81

�سي خرداد 60؛ روند سازمان، ستيز 
با انقالب و امام/ گف وگو با عباس 

سليمي نمين / ش 38/  96

�سي خرداد 60؛ محصول گسست از 
مردم/ گفت وگو با محمد عطريانفر/ 

ش 40/ ص 60

�سي خرداد 60؛ انتقام جويي به جاي 
محبت/ گفت وگو با حسن عرب زاده/ 

ش 40/ ص 79

�سي خرداد 60؛ بي برنامه گي 
نوانديشان ديني/ گفت وگو با 

نظام الدين قهاري/ ش 41/ ص 152

�مجاهدين مانند 17 شهريور انقالب را هم 
قبول نداشتند/ گفت وگو با حجت االسالم 

سيدهادي خامنه اي/ ش 42/ ص 79

�سي خرداد 60؛ اشتباه اين بود كه انقالب 
را تمام شده تلقي كرديم/ گفت وگو با 

محمود دردكشان/ ش 43/ ص 43

�سي خرداد 60؛ همه به نسبتي 
مقصر بوديم/ گفت وگو با فريبر 

رئيس دانا/ ش 43/ ص 53

�سي خرداد 60؛ اعالم مواضع به جاي 
مشورت/ گفت وگو با حجت االسالم 

 غالمحسين نادي نجف آبادي/ 
ش 44/ ص 37

�سي خرداد 60؛ اختالف هاي فكري 
� رفتاري در زندان و تسري آن به 
بيرون/ گفت وگو با حجت االسالم 

سيدهادي هاشمي/ ش 44/ ص 43

�سي خرداد 60؛ سالح محوري 
گفت وگو را به حاشيه راند/ گفت وگو 

با عباس عبدي/ ش 45/ ص 31

�سي خرداد 60؛ نگاه برتري طلبانه 
از هر دو سو/ گفت وگو با صادق 

زيباكالم/ ش 46/ ص 90
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�سي خرداد 60؛ غرور ناشي از 
پيشتازانگاري/ گفت وگو با حجت االسالم 
محمدجعفر سعيديان فر/ ش 47/ ص 56

�سي خرداد 60؛ بررسي گفت وگوها/ 
 گفت وگو با رضا رئيس طوسي/ 

ش 48/ ص 39

�سي خرداد 60؛ خودشيفتگي و 
جزميت تشكيالتي/ گفت وگو با 
 حجت االسالم محمود صلواتي/ 

ش 49/ ص 91

�سي خرداد 60؛ از هژموني خواهي 
تا درگيري/ گفت وگو با خسرو قنبري 

تهراني/ ش 50/ ص 100

مسائلاجتماعي
)هويت ملي، زنان، جوانان، 

كودكان، آسيب هاي اجتماعي، 
اعتياد و...(

�جاده ابريشم يا گذرگاه مواد مخدر/ 
عليرضا كرماني/ ش 3/ ص 43

�دولت خاتمي و راهبرد مبارزه با 
قاچاق موادمخدر/ ش 3/ ص 49

�نسل جوان، از مطهري تا خاتمي/ 
ش 5/ ص 27

�اروپا سود مي برد، ما تلفات 
مي دهيم/ ش 6/ ص 74

 �سالم سازي جامعه و ناامني؟!/ 
ش 7/ ص 19

 �بحران جوانان از چند منظر/ 
ش 8/ ص 27

 �مافياي موادمخدر و بن بست ها/ 
ش 8/ ص 92
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�انسجام فرهنگي يا تهاجم فرهنگي/ 
ش10/ ص 16

�نه جنگ، نه صلح/ ش 11/ ص 30

�اين خيل خشمگينان/ ش 12/ ص 46

�هويت ملي و ديني؛ تكيه گاه تاريخي 
ملت ايران/ گفت وگو با محمد توسلي/ 

ش 18/ ص 31

�بيماري اعتياد؛ خأل معنوي )1و2(/ 
گفت وگو با فروهر. ت/ ش 19 و 20/ 

ص 15و29

�رقابت بر سر تولد فرزند دوره گذار/ 
حميد مافي/ ش 19/ ص 77

�مادر شيرين؛ مادر كودكان خياباني/ 
ش 22/ ص 113

�جناب اسقف، متحد بي ادعاي فقرا بود/ 
ش 25/ ص 118

�الهيات رهايي بخش، چالش ها بر سر 
 الهيات فمينيستي/ ران رادز/ 

ش 26/ ص 26

�زنان خياباني؛ خانواده هاي آشفته/ 
 گفت وگو با سعيد مدني/ 

ش 26/ ص 87

�زنان خياباني؛ قربانيان خانواده 
آشفته/ گفت وگو با مهديس كامكار/ 

ش 27/ ص 61

�اين زنان از زن بودن خود انتقام 
مي گيرند/ گفت وگو با خسرو منصوريان/ 

ش 28/ ص 12

�ترانزيت، قاچاق موادمخدر و اعتياد/ 
 گفت وگو با فريبرز رئيس دانا/

ش 28/ ص 16

�بم، شهري كه بايد از نو شناخت/ 
گفت وگو با وحيد صباغيان/ ش 29/ ص 7

�آسيب هاي اجتماعي؛ بررسي حادثه 
پاكدشت/ ش 29/ ص 20

�زنان خياباني، دوگانگي در نظام 
فكري و ناكارآمدي قوانين/ گفت وگو 

با  فاطمه راكعي/ ش 29/ ص 24

 �اعتياد؛ چشم ها را بايد شست/ 
ش 30/ ص 32
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�كارآفريني زنان ايران؛ چالش ها، موانع 
 و ابتكارها/ گفت وگو با فيروزه صابر/

ش 31/ ص 44

�زنان و مردان خياباني و طرح 
صيانت از سالمت جنسي جامعه/ 

 گفت وگو با اشرف بروجردي/
ش 31/ ص 53

�زلزله بم و مديريت فاجعه/ گفت وگو 
با محمد ايرانمنش/ ش 31/ ص 59

�جنبش مخملي ايران/ نظام الدي��ن 
 قهاري/ ش 32/ ص 54

�جنبش اجتماعي در ايران/ گفت وگو 
با پرويز پيران/ ش 32/ ص 58

�آزادسازي كشت شقايق، خودكفايي 
 دارويي يا فراواني ترياك؟/ 

پروين بختيارنژاد/ ش 32/ ص 68

�نژادپرستي ايراني يا بازشناسي 
 هويت ملي؟!/ عزت اهلل سحابي/

ش 32/ ص 98

�افغانستان و اقتصاد ترياك/ 
 برگردان: سيروس نويدان/ 

ش 33/ ص 106

�آسيب هاي اجتماعي؛ خأل الگوي 
مناسب/ گفت وگو با فريبا داوودي مهاجر/ 

ش 33/ ص 122

�انكار كشنده: مسلمانان و ايدز/ لورا ام 
كلي و نيكالس ابرستاد/ ش 34/ ص 136

�آسيب هاي اجتماعي، توانمندكردن 
جامعه با آموزش و اطالع رساني/ گفت وگو 

با اشرف بروجردي/ ش 35/ ص 52

�در توانياب چه گذشت/ معصومه 
قشقايي/ ش 35/ ص 149

�مردان و زنان خياباني/ دو روي يك 
سكه/ گفت وگو با فاطمه قاسم زاده/ 

ش 36/ ص 105

�اعتياد؛ عامل يا نتيجه ديگر 
بزهكاري ها/ گفت وگو با فريبرز 

رئيس دانا/ ش 38/ ص 114
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�فقر در ايران )1، 2، 3و4(/ سعيد مدني/ 
 ش 39، 40، 41 و 42/ 

ص 116، 41، 128 و 114

�ائتالف ايران و امريكا از منظري جديد/ 
 اشلي بامر/ برگردان: حسن نورايي/

ش 39/ ص 122

 �جامعه پزشكي و مردم/ 
اسداهلل عظيم زاده/ ش 39/ ص 146

�هويت ملي جامعه ايران )1(/ گفت وگو 
با پرويز پيران/ ش40 و 41/ص 12 و 28

�  بورژوازي ملي و هويت ايراني)2(/ 
 گفت وگو با پرويز پيران/

ش 41/ ص 28

�غرب، اسالم و مسلمانان/ ابراهيم يزدي/ 
ش 41/ ص 115

�زن، كمال جمال الهي در چشم و دل 
موالنا/ حامد علوي/ ش 42/ ص 74

�فقر و نابرابري، 25 سال پس از 
انقالب)1،2،3و4(/ جواد صالحي اصفهاني/ 

 ش 43، 44، 45 و 46/
ص 112، 75، 98 و 117

�ايران، كدام راه/ عبدالمجيد الهامي/ 
ش 44/ ص 26

�دين، زن و دني��اي جدي��د)1و2(/ 
 گفت وگو با رضا عليجاني/ 

ش 44 و 46/ ص 99 و 82

�هويت همواره شكوفاي ايراني/ 
 گفت وگو با ناصر تكميل همايون/ 

ش 45/ ص 18

�درباره هويت ايراني/ گفت وگو با 
حبيب اهلل پيمان/ ش 46/ ص 59

�عرصه تصميم گيري و تصميم سازي 
زنان ايران زمين: نيم نگاهي به يك 

 تحقيق علمي )1،2، 3 و4(/ پرويز پيران/ 
 ش 46، 47، 48 و50/ 
ص 71،101،61 و55

�مثلث اعتياد، فقر و بيكاري/ 
 گفت  وگو با سعيد مدني/ 

ش 47/ ص 92

�تسخير تاريخ/ داريوش رحمانيان/ 
ش 47/ ص 129
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�امكان غلبه بر فرايند »ناامني و 
بي ثباتي پايدار«/ حبيب اهلل پيمان/ 

ش 48/ ص 55

�آنها كه موفقيت را لمس مي كنند/ 
زهرا بيگدلي/ ش 48/ ص 101

�مقايسه تطبيقي اديان در مسئله 
 زنان)1و2(/ رضا عليجاني/ 
ش 49و 50/ ص 34 و 59

�داستان اعتياد )1و2(/ گفت وگو با 
 سعيد مدني/

ش 49 و 50/  ص 54 و 82

�خانواده در جامعه سنتي چين/ 
احترام دهنوي/ ش 50/ ص 75

نفت،گازوپتروشيمي

�آيا قرارداد نفتي با توتال محرمانه 
 است؟/ لطف اهلل ميثمي/ 

ش 1/ ص 15

�قرارداد توتال و سياستگذاري هاي نفتي/ 
ش 1/ ص 16

�تپه طاليي )1و2(/ گفت وگو با رضا 
رئيس طوسي/ ش 1و2/ ص 19و44

�نفت و قانون اساسي � قرارداد توتال 
و پرسش هاي ما/ ش 2/ ص 38

 �اقتصاد نفت و تحليل ساختارها/ 
ش 2/ ص 41

�استراتژي نفتي ايران/ لطف اهلل ميثمي/ 
ش 3/ ص 50

�اخبار استراتژيك نفت/ ش 3/ ص 54

�ايران بدون نفت، مسجد سليمان 
بدون نفت/ ش3/ ص 56

�نفت، اسلحه و حساسيت هاي 
موجود/ ش 3/ ص 56
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�آقاي رئيس جمهور، فردا خيلي دير است/ 
ش 4/ ص 52

�اوپك از تجربه جاكارتا تا بيانيه 
وين/ ش 5/ ص 68

�اقتصاد نفت، درآمدها و هزينه ها 
)تحليلي بر تپه طاليي(/ ش 6/ ص 74

�با سرمايه گذاري خارجي به كجا مي رويم؟ / 
لطف اهلل ميثمي/ ش7/ ص26

�اخبار استراتژيك نفت/ ش 7 / ص 70

 �نفت و امنيت/ لطف اهلل ميثمي/ 
ش8/ ص51

 �ارزيابي استراتژي نفتي ايران/ 
ش10/ ص69

�»نرمش« در افغانستان، »ورزش« 
در عربستان/ ش11/ ص18

�ايران و سراب هاي چهارگانه نفت/ 
لطف اهلل ميثمي/ ش13/ ص10

�در خزر چه بايد كرد؟/ ش14/ ص20

�نفت و امنيت ملي/ غالمحسين 
حسن تاش/ ش16/ ص28

�نفت عراق/ ش 16/ ص 30

�لشكركشي امريكا؛ استراتژي تنوع 
منابع نفت/ ش18/ ص98

�پس مانده فسادآور/ منصوره حمصيان/ 
ش 19/ ص 68

�تهاجم به عراق؛ نفت جهان و ايران/ 
گروه نفت/ ش20/ ص 96

�نفت خليج فارس پس زمينه 
سياست خارجي امريكا/ چامسكي/ 

ش20/ ص 105

�توليد نفت خام عراق از سرگرفته 
 مي شود/  منصوره حمصيان/ 

ش 21/ ص 97

 �امنيت و نفت/ لطف اهلل ميثمي/
ش21/ ص108

 �نفت و جنگ/ ادوارد ال. موس/
ش22/ ص88

�نياز شديد امريكا به واردات نفت/ 
گفت وگو با غالمحسين حسن تاش/ 

ش23/ ص45
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�ليبرال دموكراسي مصلحتي، راهي 
براي كاهش نفرت/ گفت وگو با حسن 

خسروي زاده/ ش 23/ ص 52

�مثلث طاليي عربستان، ايران و عراق 
و وابس��تگي انكارناپذير امريكا به نفت 
وارداتي/ گفت وگو با محمدعلي خطيبي/ 

ش 24/ ص 87

�چالش هاي پااليش در ايران/ گفت وگو 
با محمد آقايي/ ش 25/ ص 76

�نفت و گاز؛ نقد و بررسي برنامه 
چهارم/ گفت وگو با رضا رئيس طوسي/ 

ش 26/ ص 36

�تئوري قيمت ذاتي نفت/ غالمحسين 
حسن تاش/ ش 27/ ص 37

�چشم انداز قيمت نفت/ گفت وگو با 
حسن خسروي زاده/ ش 29/ ص 54

�برنامه هسته اي ايران � تحريم 
نفتي/ ش 29/ ص 59

�دستيابي به تئوري قيمت ذاتي 
نفت/ ش 30/ ص 44

�اوكراين: سياست نفتي و استهزاي 
دموكراسي/ ش 31/ ص 40

 �نفت و دولت نفتي در ايران/
ش32/ ص24

�عقب نشيني در طرح هاي خط لوله صلح/ 
ش32/ ص122

�ماده سياهي كه آينده جهان به آن 
وابسته است/ ش 33/ ص 103

�افزايش بهاي نفت؛ تهديدي براي اقتصاد 
جهان/ لري اليوت/ ش34/ ص133

�آزادي يا نفت، واقعيت جنگ عراق/ 
ش 34/ ص 139

�نفت و دموكراسي: دستيابي به 
ارزش ذاتي نفت/ گفت وگو با محسن 

مسرت/ ش 35/ ص 60

 �تحريم نفتي، فرايندي دشوار/
ش 35/ ص 65

�نفت، امنيت و خروج اسراييل از غزه/ 
لطف اهلل ميثمي/ ش 35/ ص 132

�مخازن نفت را دريابيم/ ش 36/ ص 5
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�دست اندازي به نفت عراق/ گرگ ماتيت/ 
برگردان: حميد بهشتي/ ش 36/ ص 120

�اولويت صنعت نفت و گاز؛ اولويت گاز 
بر نفت )1و2(/ گفت وگو با علي شمس 

اردكاني/ ش 38 و 39/ ص 65و 49

�نفت و دولت هاي نفتي/ فخري 
سادات ميرفتاحي/ ش 41/ ص 64

�اقتصاد صنعت نفت و گاز/ گفت وگو با 
حسن خسروي زاده/ ش 42/ ص 91

�انرژي نفت و بنزين و سرگذشت آن/ 
گفت وگو با محمد آقايي/ ش 45/ ص 6

�قدرت انرژي سبز/ توماس فريدمن/ 
تلخيص: سينا مالكي/ ش 45/ ص 28

�نفت خليج فارس و استراتژي امنيت 
ملي اياالت متحده/ ش 45/ ص 30

�ديدگاه هايي درباره اقتصاد صنعت 
نفت و گاز/ گروه نفت/ ش 47/ ص 35

 �معرفي سايت هاي نفت و گاز/
ش 48/ ص 33

�ملي شدن صنعت نفت؛ اثبات 
حقانيت و حفظ هويت ملي/ حسين 

جليلي/ ش 48/ ص 102

 �نفت ملي است، نه دولتي/
محمد ستاري فر/ ش 49/ ص 71

 �بحران انرژي و هژموني امريكا/
رضا رئيس طوسي/ ش 50/ ص 35
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مجاهدينوبنيانگذاران

�دستان پينه بسته علي)ع( الگوي 
ماست/ گزيده اي از مدافعات 
سعيدمحسن/ ش 5/ ص 16

�مراحل شكل گيري استراتژي مجاهدين/ 
لطف اهلل ميثمي/ ش 6/ ص 56

 �دفاعيات مهدي رضايي)1و2(/
ش10و11/ ص17و55

�پيامي كه با خون نوشته شد/ 
گفت وگو با محمد محمدي گرگاني/ 

ش 12/ ص 36

�قدرشناسي در استراتژي، گوهر 
 اصلي مجاهدين/ سيدمهدي غني/

ش 14/ ص 40

�ما پيروزي توحيد را مي بينيم، 
دفاعيات ناصر صادق)1، 2، 3 و4(/ 

 ش 14،15، 116و17/
 ص 42، 49، 55 و 72

�شهيد صمديه لباف؛ پوينده نسبت 
دين و علم/ ش 18/ ص 4 

�نگاهي به فراز و فرود شوراي ملي 
مقاومت )1،2،3 و4(/ ش 21، 22 و 23/ 

ص 83، 47و 78

�مجاهدين و ديدگاه هاي متفاوت/ 
ش 41/ ص 160

�ريشه يابي پيدايش و تحوالت بعدي 
سازمان مجاهدين خلق )1(/ گفت وگو 
با سعيد شاهسوندي/ ش 48/ ص 34

� باري سنگين تر از توان شانه ها)2(/ 
 گفت وگو با سعيد شاهسوندي/

ش 49/ ص 102
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جنبشدانشجويي
 )اول بهمن 1340،

16 آذر 1332 و 18 تير1378(

�فاجعه 18 تير؛ سه سال انتظار و 
پرسش هاي بي پاسخ/ ش 15/ ص 105

�شانزده آذر، قلب تپنده جنبش دانشجويي/  
 گفت گو با حسين شاه حسيني/  

ش 17/ ص 6

�در كوي دانشگاه چه گذشت؟/ 
 گفت وگو با عزت اهلل سحابي/

ش 20/ ص 6

�ناگفته هايي از هجدهم تير/ 
حبيب اهلل پيمان/ ش 20/ ص 10

 �هجدهم تير، چهار سال انتظار/
ش 20/ ص 14

�به ياد حماسه 16 آذر/ مصطفي چمران/ 
ش 23/ ص 16

�اول بهمن 40، درس هايي براي 
جنبش دانشجويي/ گفت وگو با 

حسين شاه حسيني/ ش 24/ ص 36

�بازخواني نمادهاي مبارزاتي دانشگاه/ 
لطف اهلل ميثمي/ ش 24/ ص 46

�جريان دانشجويي: چالش ها و 
راهكارها/ گفت وگو با علي تاجرنيا/ 

ش 26/ ص 107

�درس هايي براي متفكران جامعه در 
برخورد با جنبش دانشجويي و جوانان/ 

 گفت وگو با مسعود حجازي/
ش 29/ ص 61

�پيام به جنبش دانشجويي؛ سعه صدر، 
خودسازي و دانش سازماندهي/ 

گفت وگو با هاشم صباغيان/ ش 29/ ص 70

�نگاهي ديگر به واقعه اول بهمن 40/ 
كمال قائمي/ ش 30/ ص 69

�جنبش دانشجويي و چالش هاي فرارو/ 
علي شكوري راد/ ش 36/ ص 26

�ضرورت استقالل نهاد دانشگاه/ 
هادي خانيكي/ ش 37/ ص 94
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�حمله به كوي دانشگاه؛ تداوم 
برخورد با خاتمي/ گفت وگو با 

مصطفي معين/ ش 38/ ص 13

�دانشگاه؛ قرباني دفاع از اصالحات/ 
 گفت وگو با غالمرضا ظريفيان/

ش 44/ ص 53

�تقديم به جنبش دانشجويي ايران/ 
لطف اهلل ميثمي/ ويژه نامه 18 تير/ ص 2

�گزيده مطالب ويژه نامه 18 تير/ ص 4

�حادثه اي به وسعت يك فاجعه/ 
پروين امامي/ ويژه نامه 18 تير/ ص 6

�فاتحان تير و كمان به دست/ 
 گفت وگو با داود سليماني/
ويژه نامه 18 تير/ ص 44

�هجدهم تير؛ انگيزه ها، هدف ها/ 
عليرضا علوي تبار/ ويژه نامه 18 تير/ ص 54

�امروز كه به گذشته مي نگريم/ 
گفت وگو با مهدي اميني زاده � مهدي 

فخرزاده/ ويژه نامه 18 تير/ ص 57

�آنها هنوز عزادارند/ علي افشاري/ 
ويژه نامه 18 تير/ ص 66

�يك نسل بايد بگذرد تا.../ گفت وگو 
 با ماشاءاهلل شمس الواعظين/

ويژه نامه 18 تير/ ص 68

�اشتباه در آغاز رخ داد/ امير 
محبيان/ ويژه نامه 18 تير/ ص 76

�عملكرد صداوسيما و روزنامه ها در 
جريان بحران ها/ ويژه نامه 18 تير/ ص 78

�دانشجويان گذشت كردند/ گفت وگو با 
علي توكلي/ ويژه نامه 18 تير/ ص 84

�دانشجوي ايراني و رستگاري بشر/ 
فرزاد هومن/ ويژه نامه 18 تير/ ص 90

�اهداف اصالح طلبانه، ابزار مصلحانه/ 
 گفت وگو با عزت اهلل سحابي/

ويژه نامه 18 تير/ ص 92

�حاشيه يا متن؟ مروري بر ستون هاي 
ويژه روزنامه ها/ويژه نامه 18 تير/ ص 96
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�مي خواهم مرد زمان خود باشم/ 
 گفت وگو با مسعود ده نمكي/

ويژه نامه 18 تير/ ص 113

�پروژه استعفاي خاتمي/ عليرضا رجايي/ 
ويژه نامه 18 تير/ ص 126

�قصاص نمي خواهيم/ گفت وگو با 
نعمت احمدي/ ويژه نامه 18 تير/ ص 127

�خشونت، ابزار حذف كامل/ 
حبيب اهلل پيمان/ ويژه نامه 18 تير/ 

ص 133

�آرامش فعال، دستاورد فاجعه كوي/ 
 گفت وگو با مصطفي تاج زاده/

ويژه نامه 18 تير/ ص 136

�18 تير و كليد واژه هاي خروج از 
 بحران/ عمادالدين باقي/

ويژه نامه 18 تير/ ص 142

�بحران زدگي مديريت بحران/ 
 گفت وگو با حميدرضا ترقي/

ويژه نامه 18 تير/ ص 146

�روايت فرمانده/ مواضع فرهاد نظري/ 
ويژه نامه 18 تير/ ص 152

�محكوم كيست؟/ نگاهي به رأي 
دادگاه كوي/ ويژه نامه 18 تير/ ص 158

�پرهيز از دام پهن شده/ گفت وگو با 
حجت شريفي/ ويژه نامه 18 تير/ ص 164

�تولدي از درون يك بحران/ 
 گفت وگو با رضا فريد/

ويژه نامه 18 تير/ ص 168

�واژه هاي آن سوي آب ها )نگاهي به 
مطالب چند نشريه خارجي پيرامون واقعه 

18 تير/ ويژه نامه 18 تير/ ص 170

�خوابگاه يا منطقه جنگي؟!/گفت وگو با 
صديقه وسمقي/ ويژه نامه 18 تير / ص 182

�راويان اخبار/ مجموعه اي از متون 
اسناد و مكتوبات مرتبط با واقعه 18 تير/ 

ويژه نامه 18 تير/ ص 186

 �ما را به خاطر بياور/
ويژه نامه 18 تير/ ص 216
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سياستداخلي

�طرفين دعوا و رأي دهندگان جوان/ 
ش 1/ ص 39

�خاتمي در مقابله با بحران بزرگ/ 
ش 1/ ص 40

�روح ايراني/ ش 2/ ص 8

�مسير اصالح از نقد خويشتن عبور 
مي كند/ ف. حسني/ ش 4/ ص 42

�اولين گامي كه بايد برداشت/ 
يوسفي اشكوري/ ش 6/ ص 18

�بحران در جامعه انقالبي ما/ محمد 
خاتمي/ ش 6/ ص 26

�چرا به ايران بازگردم/ ش 6/ ص 36

�نارسايي ها، ريشه يابي ها و راهكارها/ 
ش 7/ ص 21

�انتخابات 80؛ سركوب يا بسط 
دموكراسي/ ش 8/ ص 22

�دريايي از انسان ها، گوشه هايي از 
خاطرات مهندس عزت اهلل سحابي/ 

ش 12/ ص 26

�اصالحات؛ بن بست ها و راهكارها 
)1و2(/ ش 16 و 17/ ص 21 و 11

�اصالح طلبي در دو مقطع؛ آستانه 
انقالب و دوم خرداد 76/ گفت وگو با 

محمد دادفر/ ش 18/ ص 9

�براي استقالل و ترقي ايران هم قسم 
شويم/ عزت اهلل سحابي/ ش 19/ ص 6

�گزيده اي از خاطرات آيت اهلل محمد 
يزدي/ ش 19/ ص 47

�اراده اي براي وحدت؟!/ فضل اهلل 
صلواتي/ ش 20/ ص 55

�مهندسي در ايران و چالش هاي 
 كالن تاريخي/ سيد حميد نوحي/

ش 22/ ص 92

�اصالحات، هم استراتژي، هم تاكتيك/ 
 گفت وگو با غالمحسين حسن تاش/ 

ش 24/ ص 15
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�تعادل، گامي در جهت وفاق ملي/ 
ش 30/ ص 6

 �گذري و نظري به چند راهبرد/
ش 30/ ص 26

�معماي انتخابات نهم/ انورخامه اي/ 
ش 33/ ص 6

�نتيجه دلخواه در سايه اجماع/ گفت وگو 
با محمد عطريانفر/ ش 33/ ص 9

�طبقه سياسي جديد/ عليرضا رجايي/ 
ش 33/ ص 20

�رونق اقتصادي، پيامد دموكراسي/ 
 گفت وگو با عباس عبدي/

ش 33/ ص 23

�رفاه عمومي با كار و قناعت ملي/ 
 گفت وگو با محمدجواد مظفر/

ش 33/ ص 32

�راهكار آينده، اتحاد و ائتالف 
اصالح طلبان/ گفت وگو با حجت االسالم 

حس��ين انصاري راد/ ش 34/ ص 49

�انتخاب نهم، گذر ناموفق به توتاليتاريسم/  
 گفت وگو با سعيد حجاريان/ 

ش 34/ ص 55

�غفلت از خرده روشنفكران خاموش/ 
گفت وگو با فاطمه راكعي/ ش 34/ ص 60

�انتخابات نهم/ ضربه يا فاجعه نبود/ 
گفت وگو با مهدي غني/ ش 34/ ص 74

�انتخابات نهم، دستاورد دولت پنهان/ 
 گفت وگو با حميدرضاجاليي پور/

ش 34/ ص 85

�انرژي اتمي/ سياست دفاعي يا تهاجمي/ 
لطف اهلل ميثمي/ ش 34/ ص 95

�انتخابات نهم و تجربه پس از خاتمي/ 
گفت وگو با هادي خانيكي/ ش 35/ ص 16

�انتخابات نهم؛ به سوي حزب تمام عيار/ 
 گفت وگو با علي شكوري راد/ 

ش 36/ ص 72

�انقالب 22 بهمن، آرمان ها و راه هاي 
برون رفت از كمبودها/ نظام الدين قهاري/ 

ش 36/ ص 82
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�تعميق روشنفكري محافظه كار مدرن 
در ايران/ رضا حديثي/ ش 36/ ص 118

�انتخابات تجميعي؛ »نه« بزرگ، 
آري كوچك و آري بزرگ/ گفت وگو با 

سعيد ليالز/ ش 42/ ص 19

�انتخابات 24 آذر 1385؛ توفيق 
نسبي با موانع جدي/ گفت وگو با 

عليرضا رجايي/ ش 42/ ص 27

�هيچ فهرستي به تنهايي رأي 
نياورد/ گفت وگو با مصطفي تاج زاده/ 

ش 42/ ص 34

�آراي ملت، اساس مشروعيت 
و قانون اساسي است/ گفت وگو با 
 حجت االسالم حسين انصاري راد/

ش 42/ ص 43

�انتخابات تجميعي آذرماه 1385؛ 
پيش بيني ناپذيري جامعه/ گفت وگو با 

محمد عطريانفر/ ش 42/ ص 50

�انتخابات 24 آذر 1385، 
چشمگيربودن رشد سياسي مردم/ 

 گفت وگو با مرضيه آذرافزا/ 
ش 43/ ص 23

�قطار اصالحات به پيش مي رود/ 
مهدي غني/ ش 44/ ص 60

�اتحاد ملي، چالش ها �  راهكارها/ 
منوچهر بزرگي/ ش 45/ ص 25
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نيروها،احزاب،انجمنها
وتشكلهاو...

 �انجمن حجتيه در بستر زمان/ 
طاهر احمدزاده/ ش 2/ ص 28

 �راست مدرن/ رضا خجسته رحيمي
و محمد قوچاني/ ش 3 / ص 60

�مرزبندي راست سنتي و شبكه وحشت/ 
ك. آزاد/ ش 4/ ص 62

�جايگاه اكثريت خاموش در معادالت 
استراتژيك ايران/ محمدصادق الحسيني/ 

ش 4/ ص 71
�نقدها را بود آيا كه عياري گيرند/ 

علي حقيقت جو/ ش 5/ ص 43
 �انجمن حجتيه در بستر زمان/

ش 5/ ص 52
�راهي به سوي دل ها/ ش 5/ ص 58

�وحشي گري سازمان يافته در پوشش 
حزب اهلل/ ش 5/ ص 62

�مقدمه اي بر سنخ شناسي راست در 
 ايران/ گفت وگو با محسن هجري/

ش 9/ ص 59

�چپ و راست و دموكراسي بومي 
ايران )1و2(/ گفت وگو با ناصر 

جالئيان/ ش 10و 11/ ص 36 و 20
�ارزيابي نيروهاي ملي � مذهبي در 
بستر تحوالت اجتماعي/ گفت وگو با 

محمد بسته نگار/ ش 15/ ص 12
�ارزيابي نيروهاي ملي � مذهبي در 
بستر تحوالت اجتماعي/ گفت وگو با 

رضا عليجاني/ ش 15/ ص 26
�ارزيابي نيروهاي ملي � مذهبي 

در بستر تحوالت اجتماعي )1و2(/ 
 گفت وگو با عزت اهلل سحابي/

ش 16و17/ ص 12 و 14
�ارزيابي نيروهاي ملي � مذهبي در 
بستر تحوالت اجتماعي/ گفت وگو با 

عليرضا رجايي/ ش 16/ ص 24
�ژرفاي انديشه ملي � مذهبي در 

 گذر زمان/ محمدحسين رفيعي/
ش 17/ ص 50

�ملي � مذهبي، نيرويي مبارز و 
مولد)1و2(/ گفت وگو با تقي رحماني/ 

ش 17و18/ ص 65و81



نمايه موضوعي چشم انداز ايران50-1 و 6 ويژه نامه42

�ملي � مذهبي؛ دوران وحدت در 
عين تضاد)1و2(/ گفت وگو با هدي 

صابر/ ش 18 و 19/ ص 34و 54
�چرا ملي؟ چرا مذهبي؟/ حبيب اهلل 

پيمان/ ش 20و22/ ص 74 و 59
�كنار آيينه بايست و بعد... / اكبر كرمي/ 

ش 20/ ص 92
�نقش بينش ها و روش شناسي 

 جريان هاي سياسي/ تقي رحماني/
ش 34/ ص 24

�علل ضربه پذيري جنبش 
روشنفكري در ايران/ ايمان رهگذر/ 

ش 39/ ص 109
�زمينه هاي ظهور جنبش ملي ايران/ 

محمد چگيني/ ش 42/ ص 128
�هويت فّرار، گذري به سير تحول 
هويتي انجمن هاي اسالمي/ هدي 

صابر/ ش 43/ ص 63
�خليل ملكي و حزب نيروي سوم/ 

محمد چگيني/ ش 45/ ص 110

روشنفكريديني

�نقد و بررسي جنبش اسالمي 
معاصر/ ش 3/ ص 26

�روح ايراني، پيوند عرفان شرقي و تعقل 
غربي/ محمد خاتمي/ ش 4/ ص 18

�مفهوم احياگري در جنبش اسالمي 
معاصر/ ش 4/ ص 64

�استراتژي شريعتي و تحقق آن در 
شرايط كنوني )1و2(/ گفت وگو با رضا 

عليجاني/ ش 7و8/ ص 11و 63

�استراتژي شريعتي يا استراتژي 
مكمل )1و2(/ گفت وگو با تقي 
رحماني/ ش 8و9/ ص 68 و 18

�روشنفكران ما براي چيزهايي مبارزه 
مي كنندكه به زودي آن را از دست 

 خواهند داد/ محمدحسين اديب/
ش 9/ ص 72

�طالقاني در عرصه استراتژي )1و2(/ 
ش 10و 11/ ص 8و 46
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�نوانديشي مكتب اصفهان/ گفت وگو 
با محمد باقر كتابي/ ش 18/ ص 63

�شريعتي، پيا م آور اميد/ سوسن 
شريعتي/ ش 19/ ص 24

�عبرتي و حكايتي/ علي شريعتي/ 
ش 19/ ص 30

�حكمت يونانيان، حكمت ايمانيان/ 
عبدالكريم سروش/ ش 24/ ص 30

�شريعتي، الگوي آرماني توسعه/ 
محمدحسين رفيعي/ ش 26/ ص 65

�روشنفكري ديني؛ راهي بي بديل يا 
پارادوكس؟!/ ش 27/ص 81

�دين افراطي، دين گريزي و 
نوانديشي ديني/ ش 31/ ص 3

�دين و سكوالريسم/ گفت وگو با 
محسن كديور/ ش 32/ ص 10

�سكوالريته ديني/ گفت وگو با 
حبيب اهلل پيمان/ ش 33/ ص 39

�نو انديشي ديني، يك پرتره از سه 
پارادايم/ احمد علوي/ ش 34/ ص 6

�بازخواني پروژه نامه آيت اهلل مطهري 
به آيت اهلل خميني/ ميراحمد باقرزاده 

ارجمندي/ ش 34/ ص 117

�ضامن توسعه متوازن؛ هويت ملي 
مردم گرا و منافع ملي فراگير/ گفت وگو 

با تقي رحماني/ ش 35/ ص 31

�نقش عنصر زمان در نقد بازرگان و 
 شريعتي/ محمود نكوروح/

ش 37/ ص 90

�نوانديشان ديني، دستاوردها و 
 ناكارايي ها/ احمد علوي/

ش 41/ ص 92

�بازرگان؛ خدا و آخرت و حكومت 
دموكراتيك ديني/ حبيب اهلل پيمان/ 

ش 41/ ص 96

�بستر نوانديشي ديني در ايران/ 
احمد علوي/ ش 42/ ص 68

�مؤلفه هاي تعريفي نو انديشي ديني/ 
احمد علوي/ ش 43/ ص 103

�مباني تحليل نو انديشي ديني/ 
احمد علوي/ ش 44/ ص 87
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�شريعتي، شاعر قبيله/ علي 
طهماسبي/ ش 46/ ص 37

�گزارش، نقد و بررسي سمينار 
شريعتي ديروز، امروز، فردا/ تقي 

رحماني/ ش 46/ ص 41 

قرآنيوديني

�چون بزرگ اند بايد نقد شوند!/ 
 بخشي از سخنان آيت اهلل صانعي/

ش 1/ ص 34

�رجوع مستقيم به كتاب و سنت/ 
ش 1/ ص 35

�ديروز آري! امروز نه!/ ش 1/ ص 35

�جمهوري بودن قابل تغيير نيست/ 
آيت اهلل صانعي/ ش 2/ ص 27

�تكامل و شكوفايي جوهر نسخ/ 
لطف اهلل ميثمي/ ش 3/ ص 34

�وحي؛ عقالنيت اكتشافي/ حبيب اهلل 
پيمان/ ش 4/ ص 23

�جهان بيني آيه گرا/ علي شريعتي/ 
ش 5/ ص 24

�دين در دنياي معاصر/ محمد 
خاتمي/ ش 5/ ص 31
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�بحراني كه وحي در عقالنيت برانگيخت/ 
حبيب اهلل پيمان/ش 7/ص 22

�پرتوي از نهج البالغه )1و2(/ 
 سيدمحمدمهدي جعفري/ 
ش 14و15/ ص 73 و 24

�آزادي و ارتداد در قرآن/ گفت وگو با 
سيدمحمد علي ايازي/ ش 18/ ص 71

�راهكار امام علي)ع( براي جذب 
مخالفان/ سيدمحمدمهدي جعفري/ 

ش 19/ ص 69

�از مردم ساالري تا شايسته ساالري/ 
ش 24/ ص 111

�نقدي بر عقالنيت وحي و پاسخ آن 
)1و2(/ ش 24 و 25/ ص 119و121

�قرآن و علم آفريني/ ش 27/ ص 15

�اعتدال؛ بنياد فطري جهان خلقت/ 
اسماعيل روحاني/ ش 36/ ص 101

�به سوي هرمنوتيك قرآني، عدالت 
اجتماعي درخصوص نژاد، طبقه و 

جنسيت/ امينا ودود/ ش 38/ ص 52

�بازخواني مفهوم عدالت در منشور 
 مديريت علوي/ احمد اسالمي/

ش 40/ ص 109

�زمان زدگي يا سوارشدن بر زمان/ 
لطف اهلل ميثمي/ ش 43/ ص 90

�دغدغه آيت اهلل صالحي نجف آبادي، 
جواب پرسش هاي جديد/ نيره بيك 

محمديان/ ش 47/ص83

�اتحاد و همزيستي، اصلي 
قرآني/ گفت وگو با حجت االسالم 

 سيدمحمدعلي ايازي/
ش 48/ ص 20

�قرآن و نقد بهينه/ گفت وگو با 
لطف اهلل ميثمي/ ش 49/ ص 118
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انديشهسياسيوفلسفه

�مراحل دگرگوني حكومت ها از ديدگاه ابن 
خلدون/ محسن هجري/ ش 6/ ص 64

�نگاهي اجمالي به اولين منشور 
 مدني جامعه ايران/ ك. وزيري/

ش 8/ ص 85

�پست مدرنيسم؛ چالشي با 
بنيادگرايي دنياي مدرن/ محمدجواد 

غالمرضا كاشي/ ش 22/ ص 17

�نقطه عزيمت مدرنيته؛ تعريف جديد 
 از عقل)1(/گفت وگو با احمد خالقي/

ش 23/ ص 23

� رفع به جاي نفي؛ دغدغه اصلي 
هگل از مدرنيته )2(/ گفت وگو با احمد 

خالقي/ ش 24/ ص 99

� انتقاد ماركس به مدرنيسم؛ 
سيطره ايدئولوژي كاذب)3(/ گفت وگو 

با احمد خالقي/ ش 25/ ص 104

� مكتب فرانكفورت؛ انتقاد به 
يك بعدي كردن شاكله حسي � 

رفتاري)4(/ گفت وگو با احمد خالقي/ 
ش 26/ ص 55

� هابرماس و تسري عقالنيت 
تفاهمي به تمام حيطه هاي زندگي )5(/ 

گفت وگو با احمد خالقي/ ش 27/ ص 87

� ويتگنشتاين؛ تالش در راه 
رسيدن به حقيقت )6(/ گفت وگو با 

احمد خالقي/ ش 28/ ص 95

� بودن با ديگران، اما به شكلي 
ديگر عمل كردن)7(/ گفت وگو با 

احمد خالقي/ ش 29/ ص 92

�مباني فلسفي جنبش اصالح گري/ 
شهريار شفقي/ ش 25/ ص 21

�حيات، پيچيدگي و تكامل/ شهريار 
شفقي/ ش 32/ ص 112

�درباره ديالكتيك )1و2(/ گفت وگو 
 با بابك احمدي/

ش 34 و 35/ ص 14و25
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�قرن 21، قرن دموكراسي/ برگردان: 
 محمود نكوروح/ ش 34/ ص 97

�مذهب در عرصه عمومي/ يورگن 
هابرماس/ ش 36/ ص 8

�سكوالرها و مذهبي ها، تقابل يا 
تعامل/ تقي رحماني/ ش 36/ ص 16

�درس هاي جوامع پساسكوالر براي 
جوامع پيشاسكوالر/ رضا عليجاني/ 

ش 36/ ص 20

�ارزيابي دكتر شهرياز شفقي از 
 ديدگاه هاي هابرماس/

ش 36/ ص 23

�ديالكتيك، هرمنووتيك و نظريه 
سيستم ها )1و2(/ گفت وگو با رضا 
رمضاني/ ش 36و37/ ص 30و 16

�دين در عرصه اجتماع/ محمد 
بسته نگار/ ش 37/ ص 72

�گامي به جلو )شرحي بر مقاله  
هابرماس(/ حسن يوسفي اشكوري/ 

ش 37/ ص 75

�نقش و تأثير دين در عرصه هاي 
عمومي/ ابراهيم يزدي/ ش 37/ ص 82

�مذهب در عرصه عمومي )پيرامون 
ديدگاه  هابرماس(/ گفت وگو با مسعود 

پدرام/ ش 39/ ص 60

�دموكراسي ديني، قيد يا امتياز)1(/ 
 گفت وگو با لطف اهلل ميثمي/

ش 39/ ص 62

� زمان در متن دين )2(/ گفت وگو 
با لطف اهلل ميثمي/ ش 40/ ص 81

� تأويل بافي كج دالنه و 
تأويل)3(/ گفت وگو با لطف اهلل 

ميثمي/ ش 41/ ص 82

� راسخان در علم و تأويل 
مكتبي)4(/ گفت وگو با لطف اهلل 

ميثمي/ ش 44/ ص 91

� راسخان در علم و تأويل 
مكتبي)5(/ گفت وگو با لطف اهلل 

ميثمي/ ش 45/ ص 85
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� كج دالن، كج انديشان و 
قانون اساسي)6(/ گفت وگو با لطف اهلل 

ميثمي/ ش 46/ ص 108

�گسست از ديالكتيك تا 
هرمونتيك)1(/ گفت وگو با تقي 

رحماني/ ش 40/ ص 93

� هرمنوتيك مدرن؛ برآمدن از 
متون به زندگي)2(/ گفت وگو با تقي 

رحماني/ ش 41/ ص 71

� تعامل تأويل با تفسير)3(/ 
 گفت وگو با تقي رحماني/

ش 42/ ص 61

� چگونگي تعامل تأويل با 
هرمنوتيك )4(/ گفت وگو با تقي 

رحماني/ ش 43/ ص 76

�از التقاط گريزي نيست/ گفت وگو با 
سعيد حجاريان/ ش 44/ ص 82

�زبان زميني و گزارش امر قدسي/ 
احمد علوي/ ش 45/ ص 58

�تأويل خالق و كنش زا/ تقي 
رحماني/ ش 47/ ص 73

�تبارشناسي فلسفي محافظه كاران 
جديد؛ لئواشتراوس در يك نگاه/ 

ميثم نظمي/ ش 47/ ص 133

�فلسفه زبان ديني در پارادايم 
 صدرايي/ احمد علوي/

ش 50/ ص 87
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مجلــس

�قانون تأسيس وزارت  اطالعات 
جمهوري اسالمي/ ش 4/ ص 16

�بسياري بايد رد صالحيت مي شدند/ 
ش 8/ ص 25

�روح يابي از مذاكرات در خانه ملت/ 
ش 9/ ص 75

�روح يابي از مذاكرات در خانه ملت/ 
ش 10/ ص 62

�روح يابي از مذاكرات در خانه ملت/ 
ش 11/ ص 71

�روح يابي از مذاكرات در خانه ملت/ 
ش 12/ ص 58

روح يابي از مذاكرات در خانه ملت/ 
ش 14/ ص 79

�ريشه يابي آسيب هاي اجتماعي، 
 گفت وگو با نمايندگان مردم/

فائزه حسني/ ص 96

�معيار تعريف جناح هاي سياسي در 
گفت وگو با نمايندگان مردم/ فائزه 

حسني/ ش 16/ ص 68

�روح يابي از مذاكرات در خانه ملت/ 
فائزه حسني/ ش 17/ ص 78

�واقعيت ها و ناگفته هاي يك گزارش/ 
نيما جلودار/ ش 18/ ص 102

�چرا طرح اصالح قانون گزينش به 
مجمع تشخيص مصلحت ارجاع شد؟/ 

فائزه حسني/ ش 19/ ص 72

�نمايندگان، موانع و دوراهي انتخاب/ 
 لطف اهلل ميثمي �  فائزه حسني/

ش 20/ ص 17

�مجلس و دفاع از حقوق شهروندي/ 
ش 20/ ص 111

�طرح دفاع از حرمت و حيثيت انساني/ 
فائزه حسني/ ش 21/ ص 114

�طرح ممنوعيت شكنجه در 
رفت وآمد بين مجلس شوراي اسالمي 

 و شوراي نگهبان/ فائزه حسني/
ش 22/ ص 103
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�ضابطه مندي فعاليت سياسي و كاهش 
هزينه هاي آن در طرح جرايم سياسي/ 

فائزه حسني/ ش 23/ ص 93

�طرح هيئت منصفه، مشكالت 
 قانونگذاري در مجلس ششم/

فائزه حسني/ ش 24/ ص 115

�نهادهاي وابسته به واليت فقيه و نظم 
قانوني/ فائزه حسني/ ش 26/ ص 112

 �بدعتي در تاريخ انقالب/
فائزه حسني/ ش 28/ ص 104

�كنترل تورم؛ روش عمراني 
 ساختاري يا تثبيت/ فائزه حسني/

ش 30/ ص 86

�برداشت از صندوق ذخيره ارزي تا 
كجا؟!/ فائزه حسني/ ش 31/ ص 123

�اصالح قوانين مادر به رسم روزمرگي/ 
فائزه حسني/ ش 32/ ص 118

�آسيب شناسي صندوق هاي قرض الحسنه/ 
فائزه حسني/ ش 35/ ص 134

�وام ارزي براي طرح هاي زودبازده!/ 
فائزه حسني/ ش 36/ ص 108

�رفع تبعيض از زنان و روند 
 قانونگذاري/ فائزه حسني/

ش 38/ ص 128

�مجلس ششم؛ در كميسيون اصل 
نود چه گذشت/ گفت وگو با آيت اهلل 

انصاري راد/ ش 39/ ص 87

�نظارت و كنترل فرهنگ و هنر با كدام 
معيار؟/ فائزه حسني/ ش 40/ ص 121

�متولي امور شوراها مردم اند يا 
 مجلس يا دولت؟/ فائزه حسني/

ش 44/ ص 66

�بنزين از يارانه تا كارت هوشمند 
سوخت/ فائزه حسني/ ش 46/ ص 110

�ادغام سازمان مديريت و 
برنامه ريزي در نهاد رياست جمهوري/ 

فائزه حسني/ ش 47/ ص 136

�مجلس اول و قانون اراضي شهري/ 
تلخيص: فائزه حسني/ ش 48/ ص 51
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�اولويت بندي: حلقه مفقوده 
 پروژه هاي عمراني/ فائزه حسني/

ش 49/ ص 11

 �يك روز كامالً  سياسي!/
فائزه حسني/ ش 50/ ص 125

كشورهايمنطقه
)خاورميانه(

�تركيه از نگاه هانتينگتون/ طه 
آكيولي/ ش 4/ ص 76

�شكاف هاي اجتماعي در جامعه 
 اسراييل/ احمد زيدآبادي/

ش 10/ ص 44

�نگراني هاي امريكا از اوضاع 
 عربستان � افغانستان/

ش 11/ ص 20

�جنگ افغانستان؛ فرصت ها و 
 نگراني ها/ محمدرضا كرباليي/

ش 11/ ص 22

�آينده سياسي افغانستان/ محمدرضا 
كرباليي/ ش 12/ ص 62

�خوشحالي ناتمام ايران در 
افغانستان/ هويدي/ ش 13/ ص 13

 �اسراييل در لبه پرتگاه/
ش 13/ ص 15
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�شكاف هاي اجتماعي درون اسراييل/ 
احمد زيدآبادي/ ش 14/ ص 52

�نبرد پيشگيرانه جنگ طلبانه/ ردلف 
آگشتين/ ش 16/ ص 79

�لشكركشي حتمي است، اما جنگ 
نه/ شهريار روحاني/ ش 17/ ص 63

�حتي شيطان، انتقام از يك كودك 
را اختراع نكرده است/ هاله سحابي/ 

ش 18/ ص 96

�عراق و مقوله حكومت سازي/ فارن 
پاليسي/ ش 20/ ص 107

�جنگ براي آزادي/ جيمز وولسي/ 
ش 22/ ص 92

�دكترين خاورميانه جديد؛ پيامد آن 
در روز عاشورا/ ش 24/ ص 5

�پاياني بر يك آغاز/ استيون كينزر/ 
ش 27/ ص 4

�صلح خاورميانه يا سراب 
 صلح )1و2(/ محمد عطايي/

ش 27و28/ ص 45و86

�عرفات؛ هستيم و مقاومت مي كنيم/ 
 گفت وگو با علي حكمت/

ش 29/ ص 41

�نقد طرح گروه هشت براي 
 خاورميانه/ فريد مرجايي/

ش 30/ ص 38

�الگوي استراتژيك تركيه، افسانه ها و 
واقعيت ها/ ش 30/ ص 104

�تركيه: از فضاي امنيتي � نظامي 
 به سوي فضاي سياسي � قانوني/

ش 30/ ص 112

�افغانستان، طالبان و تيم نفتي بوش/ 
ش 30/ ص 124

�پس از مرگ عرفات؛ چالش ها و اميدها/ 
ش 35/ ص 104

�نيم نگاه تاريخي به راه دشوار آزادي 
فلسطين/ ش 35/ ص 119

�غزه؛ نگاهي از درون و نگاهي از 
 بيرون/ ماشاءاهلل شمس الواعظين/

ش 35/ ص 123
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�پايان عصر عرفات و ميراث او/ 
محمد عطايي/ ش 35/ ص 128

�از بيروت تا بيت المقدس/ آنگ 
سووي چاي/ ش 37/ ص 120

�توجه به لبنان؛ منافع واشنگتن در جنگ 
اسراييل/ سيمورهرش/ ش 39/ ص 12

�نامه جورج حبش به سيد حسن 
نصراهلل/ محمد عطايي/ ش 40/ ص 10

�افغانستان، شكستي ديگر در جنگ/ 
استيون لندمن/ تلخيص: محمدحسين 

رفيعي/ ش 40/ ص 120

�خاورميانه، عراق و امريكا )بررسي 
گزارش بيكر�  هميلتون( ابراهيم يزدي/ 

ش 41/ ص 10

�حزب اهلل و اسراييل، دستاوردها و 
ناكامي ها/ گفت وگو با غسان بن جدو/ 

محمد عطايي/ ش 45/ ص 38

�مقاومت لبنان؛ برخاستن ارتش 
اسراييل از خواب/ گفت وگو با تيمور 

گوكسل/ محمد عطايي/ ش 45/ ص 43

�حزب اهلل لبنان؛ مقاومت، آرمان و 
سياست/ گفت وگو با امل سعد غريب/ 

برگردان: ه. سحابي/ ش 45/ ص 48

�بورژوازي ملي و سازگار تركيه/ 
وينسنت بلند/ ش 45/ ص 51

�تب انتخابات، ملتي با شكاف هاي 
عميق را در بر گرفته/ يان ترينور/ 
 برگردان: مهدي جاوداني عرفاني/

ش 45/ ص 54

�عراق به سوي ديكتاتوري وحدت 
ملي )عراق پس از 2010(/ برگردان: 

كمال رضوي/ ش 46/ ص 138

�پاكستان در بستر تحول/ گفت وگو با 
محمدرضا كرباليي/ ش 47/ ص 28

�ضياءالحق، ISI و گسترش 
تروريسم/ استيون كينزر/ برگردان: 
فيض اهلل توحيدي/ ش 50/ ص 43

�عراق در آيينه مطبوعات دنيا/ 
ويژه نامه عراق در آيينه مطبوعات 

دنيا )پاييز 83(/ ص 3
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�هژموني امريكا؛ افول مداوم، اما 
خطري ماندگار/ مانتلي ريويو/ 

 برگردان: اردشير عماني/
ويژه نامه عراق/ ص 21

�مالحظات ال گور درباره عراق/ 
 برگردان: لطف اهلل ميثمي/

ويژه نامه عراق/ ص 32

�تئوري هاي نسبيت؛ چگونه شكنجه 
كنيم و از عوارض آن رهايي يابيم/ 

ويژه نامه عراق/ ص 41

�گزارش شوراي روابط خارجي 
امريكا/ ويژه نامه عراق/ ص 58

�راه طوالني چني به سوي جنگ 
)نيوزويك(/ ويژه نامه عراق/ ص 61

�نياز تيم بوش به مربي، حقايقي درباره 
عراق و.../ ويژه نامه عراق/ ص 63

�سوروس: ابوغريب = 11سپتامبر 
)نشنال ريويو(/ ويژه نامه عراق/ ص 66

�استراتژي امريكا در خاورميانه 
)مانتلي ريويو(/ برگردان: شهريار 

گلواني/ ويژه نامه عراق/ ص 67

�آزادي و امنيت/ برگردان: لطف اهلل 
ميثمي/ ويژه نامه عراق/ ص 74

�عنوان مقاالت؛ با موضوع جنگ 
عراق، نفت عراق و سياست خارجي 

امريكا/ ويژه نامه عراق/ ص 80

�البي اسراييل و سياست خارجي 
اياالت متحده/ جان. جي. ميرشايمر� 
استيون ام. والت/ برگردان: لطف اهلل 

ميثمي/ ويژه نامه زمستان 1386

�گزارش جنگ و اشغالگري در عراق/ 
مجمع جهاني سياست/ برگردان: 

سينا مالكي/ ويژه نامه زمستان 1386
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شـوراهـا

�نخستين شوراي شهر تهران؛ 
فرازها و نشيب ها/ گفت وگو با فاطمه 

جاليي پور/ ش 24/ ص 6

�چالش هاي نخستين شوراي شهر تهران، 
تجربه اي كه بايد طي مي شد/ گفت وگو با 

عباس دوزدوزاني/ ش 25/ ص 32

�شوراي شهر، كليه پيوندي در 
بدنه سيستم/ گفت وگو با احمد 

حكيمي پور/ ش 26/ ص 95

�شوراي شهر تهران؛ لزوم تحول در 
كل سيستم/ گفت وگو با دكتر صديقه 

وسمقي/ ش 27/ ص 58

� نخستين شوراي شهر تهران؛ 
مانع تراكم و تراكم موانع/ گفت وگو با 

صديقه وسمقي/ ش 28/ ص 69

�شواري شهر تهران؛ رودررو با 
ساختار متصلب شهرداري/ گفت وگو 
با ابراهيم اصغرزاده/ ش 29/ ص 12

�شوراي شهر تهران؛ بي برنامه كار به 
سامان نمي رسد/ گف وگو با سيدمحمد 

عليزاده طباطبايي/ ش 30/ ص 46

�اولين شوراي شهر تهران؛ مردم از 
مسئوالن جلوترند/ گفت وگو با فاطمه 

جاليي پور/ ش 31/ ص 83

�اولين شوراي شهر؛ قرباني ضعف 
اطالع رساني/ گفت وگو با مرتضي 

لطفي/ ش 33/ ص 131

�اولين شوراي شهر تهران؛ 
گروه گرايي و شتابزدگي، آفت هاي 

جامعه مدني/ گفت وگو با محمد 
عطريانفر/ ش 35/ ص 42

�تجربه اولين شوراي شهر تهران/ 
 گفت وگو با سعيد حجاريان/

ش 37/ ص 66

�جايگاه شورا در انديشه ديني و 
تجربه بشري/ گفت وگو با عباس نصر/ 

ش 38/ ص 106
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�سيري در آسيب شناسي اولين 
 تجربه شوراي شهر/ مهدي غني/

ش 39/ ص 93

�متولي امور شوراها مردم اند يا 
 مجلس يا دولت؟/ فائزه حسني/

ش 44/ ص 66

�شورا، برخالف عرف؛ تجربه پيامبر 
اسالم)1(/ مهدي غني/ ش 48/ ص 86

� شورا و نگاهي به انجمن هاي 
محلي دوره مشروطه)2(/ مهدي غني/ 

ش 49/ ص 127

 � تجربه شوراي ده)3(/
مهدي غني/ ش 50/ ص 121

جنبشهايچپ
)ايرانـجهان(

�اتحاد جماهير شوروي، از انقالب تا 
فروپاشي/ منوچهر بصير/ ش 6/ ص 60

�فروپاشي شوروي: پايان مدرنيته، 
بحران پست مدرن/ گفت وگو با ع. آذري/ 

ش 8/ ص 76

�تحليل احزاب كمونيست از روند 
فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و 

 بلوك شرق )1تا5( /
ش 9تا13/ ص 67، 57، 61،41 و45

�پروسترويكا از زبان گورباچف 
)1و2(/ ش 14و16/ ص 67 و 64

�امريكاي التين و مسيحيت انقالبي/ 
ران رادز/ ش 24/ ص 78

�الهيات رهايي بخش سياه، قدرت و 
تجربه رهايي بخش سياه/ ران رادز/ 

 ش 25/ ص 39
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�تاريخچه مختصر الهيات 
رهايي بخش/ ش 32/ ص 18

�سياست شوروي در ايران در پايان جنگ 
جهاني دوم/ انور خامه اي/ ش 37/ ص 26

�علل ضربه پذيري جنبش 
روشنفكري در ايران/ ايمان رهگذر/ 

ش 39/ ص 109

�زندگي با هوگو چاوز/ ريچارد لپر/ 
 برگردان: منوچهر بصير/

ش 43/ ص 116

مسائلقومي

�از شريعت خواهي تا كودتا/ 
محمدرضا كرباليي/ ش 3/ ص 19

�مشاركت و امنيت در كردستان/ 
محمود توكلي/ ش 6/ ص 34

�خاتمي و كردستان/ احسان 
هوشمند/ ش 10/ ص 53

�منافع ملي و مطبوعات محلي/ 
احسان هوشمند/ ش 13/ ص 54

�دو نگرش اساسي به مسئله كرد/ 
احسان هوشمند/ ش 16/ ص 86

�سيستان و بلوچستان، ناامني ها و 
 ريشه ها/ سيدمحمود حسيني/

ش 38/ ص 5

�بنيادگرايي در پاكستان)1(/ 
محمدرضا كرباليي/ ش 48/ ص 25

� بنيادگرايي در پاكستان »مكتب 
 ديوبند«)2(/ محمدرضا كرباليي/

ش 49/ ص 41
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�كردستان: گذشته، حال و 
چالش هاي پيش رو/ گفت وگو با 

احسان هوشمند/ ويژه نامه كردستان 
هميشه قابل كشف)1(/ ص 3

�شوراي سنندج: بهترين راه حل 
كردستان بود/ گفت وگو با صدر 

حاج سيدجوادي/ ويژه نامه كردستان 
هميشه قابل كشف)1(/ ص 42

�هيئت ويژه حل مسائل كردستان/ 
گفت وگو با هاشم صباغيان/ ويژه نامه 

كردستان هميشه قابل كشف )1(/ ص 50

�راه حل كردستان؛ حسن نيت، 
توسعه، آزادي و عدالت/ گفت وگو با 
عزت اهلل سحابي/ ويژه نامه كردستان 

هميشه قابل كشف )1(/ ص 59

�راه حل كردستان؛ گفت وشنود، صبر 
و گذشت و خويشتنداري/ گفت وگو با 

دكتر ابراهيم يونسي/ ويژه نامه كردستان 
هميشه قابل كشف )1(/ ص 74

�هر كه دشمن ما نيست، دوست 
ماست/ گفت وگو با فاروق كيخسروي/ 

ويژه نامه كردستان هميشه قابل 
كشف )1(/ ص 84

�كردستان از منظر مطبوعات خارجي 
)از دي ماه 1357 تا ارديبهشت 

1360(/ ويژه نامه كردستان هميشه 
قابل كشف )1(/ ص 110

�سرفصل هاي مهم وقايع كردستان 
)سال هاي 57 و 58(/ ويژه نامه كردستان 

هميشه قابل كشف )1(/ ص 125

�شيعه و سني، دست در دست 
يكديگر براي حفظ و آباداني ميهن/ 

گفت وگو با حاج شيخ حسين كرماني/ 
ويژه نامه كردستان هميشه قابل  

كشف )2(/ ص 5

 �كردستان پاره تن ايران زمين/ 
گفت وگو با شاه  اويسي/ويژه نامه كردستان 

هميشه قابل كشف )2(/ ص 11
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�انتساب پيشمرگان مسلمان به 
كاك احمد مفتي زاده را تكذيب 

مي كنم/ گفت وگو با حسن 
اميني/ ويژه نامه كردستان هميشه 

قابل كشف )2(/ ص 33

�چالش ها و راهكارهاي حل مسائل 
قومي ايران/ گفت وگو با سرلشكر 

ناصر فربد/ ويژه نامه كردستان هميشه 
قابل كشف )2(/ ص 39

�دو شكاف: شكاف بين هيئت 
حاكمه و مردم و شكاف بين مردم 
و گروه هاي متخاصم/ گفت وگو با 

جمشيد حقگو/ ويژه نامه كردستان 
هميشه قابل كشف )2(/ ص 44

�مصاحبه با خودم/ فاروق 
كيخسروي/ ويژه نامه كردستان 
هميشه قابل كشف )2(/ ص 57

�نگرشي جامعه شناختي بر شكل گيري 
حزب دموكرات كردستان ايران/ احسان 

هوشمند/ ويژه نامه كردستان هميشه 
قابل كشف )2(/ ص 75

�متن كامل مصاحبه گزارشگر 
راديو حزب دموكرات با مالعبداهلل 

حسن زاده/ ترجمه: فاروق كيخسروي/ 
ويژه نامه كردستان هميشه قابل 

كشف )2(/ ص 109

�توضيح واقعيت ها: توضيحات 
و حاشيه نويسي بر متن مصاحبه 

مالعبداهلل حسن زاده/ ويژه نامه 
كردستان هميشه قابل كشف )2(/ 

ص 130

�گفته ها و ناگفته هاي تحوالت 
سياسي كردستان ايران/ احسان 

هوشمند/ ويژه نامه كردستان هميشه 
قابل كشف )2(/ ص 147

�كردستان هميشه محروم/ خالد 
توكلي/ ويژه نامه كردستان هميشه 

قابل كشف )2(/ ص 159

�نظري به نقد پژوهشگر پرتالش 
آقاي خالد توكلي بر چشم انداز ايران/ 
فاروق كيخسروي/ ويژه نامه كردستان 

هميشه قابل كشف )2(/ ص 165
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�كردستان هميشه قابل كشف!/ 
عبداهلل ابريشمي/ ويژه نامه كردستان 

هميشه قابل كشف )2(/ ص 172

�گامي خرد در كشف آرمان هاي 
كرد/ ناصر عليار )خادم العلما(/ 

ويژه نامه كردستان هميشه قابل 
كشف )2(/ ص 178

�منابع متضاد و گفتمان نابرابر/ 
عبدالحامد فرازي/ ويژه نامه كردستان 

هميشه قابل كشف )2(/ ص 196

�انقالب، ملتي را غافلگير كرد/ كاوه 
بيات/ ويژه نامه كردستان هميشه قابل 

كشف )2(/ ص 201

يـادمـان

�آخرين شب/ ش 1/ ص 14

�رود جاري دوران/ ش 2/ ص 6

�فصل تو با كدام گل تعريف 
مي شود/ ش 4/ ص 27

�درس هايي كه دوباره بايد آموخت/ 
عزت اهلل سحابي/ ش 5/ ص 12

�با چشمي گريان تقديم به استاد/ 
لطف اهلل ميثمي/ ش 14/ ص 24

�صفر قهرمانيان؛ قهرمان بي ادعا/ 
مهرداد راستگوي اقدم/ ش 17/ ص 33

�اسب سفيد من )در نكوداشت صفر 
قهرمانيان(/ ش 17/ ص 35

�شهيد صمديه لباف؛ پوينده نسبت 
دين و علم/ ش 18/ ص 4

�مكتب مولد و مبارز در سيماي 
 آموزگاري صبور/ لطف اهلل ميثمي/

ش 19/ص12
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�باشكوه ترين فراز.../ لطف اهلل ميثمي/ 
ش 20/ ص 64

 �پر يادگار/ هدي صابر/
ش 20/ ص 67

�در سوگ دكترمحمد هادي حزيني/ 
ش 22/ ص 109

�ياد سه آذر اهورايي/ ش 23/ ص 15

�تختي؛ قهرمان مردمي و 
ميهن دوست/ گفت وگو با حسن 

خرمشاهي/ ش 23/ ص 39

�زندگي و منش جهان پهلوان تختي/ 
 گفت وگو با حسين شاه حسيني/

ش 23/ ص 23

�ملي كردن دين؛ به ياد مهندس 
 بازرگان/ لطف اهلل ميثمي/

ش 24/ ص 75

�منش هاي درس  آموز/ عزت اهلل 
سحابي/ ش 25/ ص 18

�در سوگ حاج داود كريمي/ 
 دردكشان، علوي تبار و بديعي/

ش 28/ ص 8

�پيام حضرت آيت اهلل العظمي 
منتظري به مناسبت درگذشت 

ياسرعرفات/ ش 29/ ص 53

�درگذشت يك فرهيخته 
سوسياليست/ محمدحسين رفيعي/ 

ش 29/ ص 84

�بر فراز  قله هاي خرد سبز )حسن 
 زر افشان(/ امير يوسفي/

ش 30/ ص 29

�جاي آن ستاره درخشان خاليست 
)حسين عظيمي(/ محمد ايرانمنش/ 

ش 31/ ص 116

�بينش، روش و منش عالي نسب/ 
محمدحسين رفيعي/ ش 33/ ص 86

�يادي از مجاهد شهيد فاطمه 
 اميني، نماد عشق و پايداري/

ش 35/ ص 2
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�يادي از يادآوران عرصه روشمندي/ 
لطف اهلل ميثمي/ ش 37/ ص 13

�مراد نانكلي: درس جوانمردي و 
اخالق/ لطف اهلل ميثمي/ش 38/ ص 2

�روحاني پاك انديش، حاج شيخ 
 نصراهلل صالحي/فضل اهلل صلواتي/

ش 38/ ص 37

�استاد صالحي نجف آبادي؛ استوار 
در دانش، ژرف انديش در بينش/ 

 حجت االسالم محمدعلي كوشا/
ش 38/ ص 39

�درآمدي بر شناخت فكري مهندس 
 بازرگان )محمد مظفري( /

ش 41/ ص 112

�ياد دو يادآور )حسن خرمشاهي و 
 حسن عرب زاده(/ لطف اهلل ميثمي/

ش 41/ ص 126

�چهره پر پهلو؛ عالي نسب پرچمدار 
 اقتصاد ملي/ علي واال )رضاقلي(/

ش 46/ ص 7

�سخنراني مهندس حسين 
شاه حسيني در آيين سوگواري 
 زنده ياد مهندس بهاءالدين ادب/

ش 46/ ص 20

�نامه سرگشاده به دكتر قيصر 
 امين پور/ رودابه كمالي/

ش 47/ ص 113

 �در سوگ دوست/ انور خامه اي/
ش 49/ ص 149

�آدميت، بنيانگذار سبك نوين 
 تاريخ نگاري/ حسين آباديان/

ش 50/ ص 118
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معرفيكتاب

 �مكتب ديكتاتورها/ ح. مديريان/
ش 2/ ص 25

�توتاليتاريسم/ ح . مديريان/ ش 3/ ص 40

�كالبدشكافي قدرت از ديدگاه 
ماكياول/ محسن هجري/ ش 5/ ص 59

�امريكا، پس از جهانگشايي و فهم قدرت/ 
محمدحسين رفيعي/ ش 27/ ص 57

�رودخانه خروشان عشق/ نيلوفر 
سياوشي/ ش 28/ ص 80

�تاوان ايران دوستي )در ماگادان 
كسي پير نمي شود(/ پروين امامي/ 

ش 30/ ص 80

�جهاني سازي و مسائل آن/ 
محمدحسين رفيعي/ ش 30/ ص 83

�خاموشي آزرمگين ما، پيكاري ست/ 
پروين امامي/ ش 31/ ص 118

�معرفي كتاب/ محمدحسين رفيعي/ 
ش 31/ ص 121

�وقتي مرگ معناي رهايي مي دهد/ 
پروين امامي/ ش 32/ ص 88

�معرفي كتاب/ محمدحسين رفيعي/ 
ش 32/ ص 91

�آشفته نويسي در تاريخ نگاري مشروطه/ 
حسين آباديان/ ش 33/ ص 61

�مردگان من زنده اند )نگاهي به 
كتاب ميشل بن سايق(/ پروين امامي/ 

ش 33/ ص 100

�نگاهي به كتاب شريعتي؛ نقاد 
سنت، قدرت و مدرنيته/ محمد 

محمدي/ ش 33/ ص 141

�نگاهي به كتاب »ما هم در اين 
 خانه حقي داريم«/ پروين امامي/

ش 34/ ص 113

�نقدي بر كتاب رؤياي برتري امريكايي/ 
محسن هجري/ ش 35/ ص 67

�نگاهي به كتاب فلسطيني آواره/ 
پروين امامي/ ش 35/ ص 91



نمايه موضوعي چشم انداز ايران50-1 و 6 ويژه نامه64

�نگاهي به كتاب 5 دهه پس از 
كودتا/ عبداهلل انوار/ ش 35/ ص 95

�معرفي و نقد كتاب فراسوي سرمايه/ 
منوچهر بصير/ ش 36/ ص 122

�رويارويي پر ماجراي مذهب و عقل 
مدرن/ محترم رحماني/ ش 37/ ص 101

�زمينه هاي كودتاي 28 مرداد از 
ديدگاه علي رهنما/ محمد بسته نگار/ 

ش 38/ ص 122

�چرا آنها از ما نفرت دارند/ گفت وگو با 
استيون كينزر� فريبا اميني/ ش 39/ ص 55

�آينده آزادي )فريد زكريا، اولويت 
ليبراليسم بر دموكراسي(/ فائزه 

حسني/ ش 39/ ص 77

�ارزيابي برژينسكي از معادالت 
سياسي بعد از جنگ سرد/ محسن 

هجري/ ش 39/ ص 124

�حكومت؛ امانتي الهي و متعلق به 
 مردم/ اسماعيل روحاني/

ش 40/ ص 53

�مجاهدان ديروز، فاشيست هاي 
مسلمان امروز؟!/ محمدحسين 

رفيعي/ ش 40/ ص 116

�محمد)ص( و نخستين 
 قانون اساسي/ عزت اهلل سحابي/

ش 44/ ص 114

�گفت وگوي اديان ابراهيمي به منزله 
يك ضرورت راهبردي/ محسن 

هجري/ ش 44/ ص 116

 �سرزمين فراموش شدگان/
ش 45/ ص 102

�پيامدهاي زيست محيطي سدهاي 
بزرگ رودهاي  خاموش/ محمدحسين 

رفيعي/ ش 45/ ص 109

�بازگشت فيلسوف )معرفي كتاب 
امريكا بر سر تقاطع...(/ محمدحسين 

رفيعي/ ش 46/ ص 135

 �ايراني در تكاپو براي مدنيت/
ش 46/ ص 147
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�معرفي كتاب نگاهي نو به 
جهاني شدن/ محمدحسين رفيعي/ 

ش 48/ ص 115

�نقد و بررسي كتاب: بنيادگرايان 
جديد و بي نظمي نوين جهاني/ 

محسن هجري/ ش 48/ ص 116

�معرفي كتاب؛ گل هاي اركيده براي 
 ژاندارك برمه/ پروين امامي/

ش 49/ ص 48

�فقط مي خواستند زندگي كنند/ 
پروين امامي/ ش 50 /ص 65

�خارش بال فرشتگان/ مهدي 
 پوررحيم و اميرحسين ايرجي/

ش 50/ ص 70

ادبياتوآشناييبا
شاعرانايرانوجهان

�راهبرد ادبيات ايراني/ ش 2/ ص 6

�زن در آيينه حكمت شاهنامه/ 
احمد بيگدلي/ ش 3/ ص 16

 �حماسه فرانك/ احمد بيگدلي/
ش 4/ ص 28

 �كتايون آموزگار/ احمد بيگدلي/
ش 5/ ص 39

�چرا ايران، ايران ماند/ ش 6/ ص 62

 �غزل پريشان / سيمين بهبهاني/
ش 19/ ص 11

�نقش اجتماعي انسان ديني از نگاه 
موالنا/ حامد علوي/ ش 27/ ص 65

�گذري و نظري بر عقالنيت موالنا/ 
حامد علوي/ ش 29/ ص 88

�بگذاريد اين وطن، دوباره وطن شود/ 
نيلوفر سياوشي/ ش 30/ ص 56
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�زمامداري و شهرياري در چشم انداز 
ديگر از مثنوي معنوي )1و2(/ حامد 

علوي/ ش 30و31/ ص 57و85

�فرخي يزدي، استاد مكتب آزادگي/ 
معصومه قشقايي/ ش 32/ ص 81

�پير بلخ در قلمرو آزادي و اختيار/ 
حامد علوي/ ش 32/ ص 84

�آزادي مطلق و مطلق آزادي/ حامد 
علوي/ ش 33/ ص 58

�علي، انسان  تراز مكتب و ميزان 
عمل/ حامد علوي/ ش 34/ ص 127

�آسيب شناسي دين راستين در پرتو 
 مثنوي معنوي/ حامد علوي/

ش 35/ ص 86

�نگاهي به عاشورا در مثنوي معنوي/ 
حامد علوي/ ش 36/ ص 113

�موالنا و نسبيت در ارزيابي و 
 سنجش/ حامد علوي/

ش 37/ ص 107

�حافظ در نگاه شريعتي/ محمود 
درگاهي/ ش 37/ ص 113

�وفاق ملي و جهاني در گويش 
 مولوي/ حامد علوي/

ش 39/ ص 112

�وحي، آگاهي اسرارآميز از نگاه 
 موالنا جال ل الدين/ حامد علوي/

ش 40/ ص 103

�زن؛ كمال جمال الهي در چشم و 
 دل موالنا/ حامد علوي/

ش 42/ ص 74

�هويت ملي ايران از نگاه فردوسي/ 
 گفت وگو با علي طهماسبي/

ش 42/ ص 108

�رستاخيز؛ هنگامه بازگشت انسان/ 
حامد علوي/ ش 43/ ص 105

�مثنوي معنوي به مثابه تفسيري بر 
 قرآن كريم )1و2و3(/ حامد علوي/

ش 44 و 45 و 47/ ص 109 و 93و 108

�ساختار فلسفه زبان موالنا/ احمد علوي/ 
ش 48/ ص 88
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�نخچيران در قرائت موالنا/ حامد علوي/ 
ش 49/ ص 129

�خوزه مارتي؛ شاعر، فيلسوف و 
نظريه پرداز انقالب كوبا/ برگردان: 

منوچهر بصير/ ش 50/ ص 97

واژهنامهسياسي

�اليتيسم و وارثان ماكياولي/ نيلوفر 
سياوشي/ ش 19/ ص 80

 �آنارشيسم/ نيلوفر سياوشي/
ش 41/ ص 171

 �اليتيسم/ نيلوفر سياوشي/
ش 43/ ص 156

 �اوليگارشي/ معصومه قشقايي/
ش 44/ 142

�جهاني شدن/ عبدالكاظم گل آوري/ 
ش 45/ ص 127

 �نژادباوري/ نيلوفر سياوشي/
ش 47/ ص 141

�فراماسونري/ عبدالكاظم گل آوري/  
ش 48/ ص 144

�آريستوكراسي/ معصومه قشقايي/ 
ش 49/ ص 159

�كالنتياليسم/ خسرو دهفاني/ ش 
50/ ص 149
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تاريخاسالم

�درس هايي از تاريخ؛ سياه كاري هاي 
 بني اميه)1(/ فضل اهلل صلواتي/

ش 47/ ص 64

� درس هايي از تاريخ؛ 
سياه كاري هاي بني اميه)2(/ فضل اهلل 

صلواتي/ ش 48/ ص 76

� درس هايي از تاريخ؛ 
سياه كاري هاي بني اميه)3(/ فضل اهلل 

صلواتي/ ش 49/ ص109 

�  درس هايي از تاريخ؛ 
سياه كاري هاي بني اميه)4(/ فضل اهلل 

صلواتي/ ش 50/ ص 109

نقدفيلم

 �سينما � تاريخ/ فتانه يعقوبي/
ش 46/ ص 103

 �سينما � تاريخ/ فتانه يعقوبي/
ش 47/ ص 116

�ايراني زيستن ارزشمندتر از ايراني 
 زاده شدن است/ فتانه يعقوبي/

ش 48/ ص 97

�حضور افتخارآميز؟! خروج 
 غرورآميز؟!/ فتانه يعقوبي/

ش 49/ ص 134

 �غيرقابل انتشار/ فتانه يعقوبي/
ش 50/ ص 132
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متفرقه

�از راه مجاهد تا چشم انداز ايران/ 
گفت وگو با لطف اهلل ميثمي/ ش 1/ ص 5

 �عبور از ايدئولوژي )1و2(/
ش 1و7/  ص 36 و 37

�از سياست پرهيز كن، كارهاي ديگر 
مجاز است/ ش 1/ ص 39

 �آنها قالي بافان صبوري هستند/
ش 1/ ص 40

�موضوعات الينحل دو دهه گذشته/ 
ش 1/ ص 40

 �اروپاي تحليل نارفته/
ش 14/ ص 63

 �بحران آرژانتين/ ع آذري/
ش 16/ ص 59

�مردم مي گويند ما در وطن خود كار 
مي خواهيم، نه جنگ!/ منوچهر بصير/ 

ش 17/ ص 84

�سي سال با پينوشه/ كارستن 
فولكري/ ش 21/ ص 99

�تروريسم زيست محيطي در امريكا/ 
اشپيگل/ ش 22/ ص 49

�ناآرامي هاي هائيتي و نقش امريكا 
در ايران/ ش 25/ ص 74

�برزيل و چالش هاي پيش روي لوال/ 
ش 25/ ص 113

�نمايشگاه يازدهم، چشم انداز برتر/ 
ش 26/ ص 14

�كشور مسلمان مالزي، الگويي براي 
 كشورهاي اسالمي/ صادق مسرت/

ش 33/ ص 118

�سياست و مسئله دست هاي آلوده/ 
بابك روشن/ ش 36/ ص 90

�نگاهي به نگرش و روش سيستمي 
در حل مسائل سيستم هاي فرهنگي 

� اجتماعي/ محمد حسين بني اسدي/ 
ش 38/ ص 28
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�در غرفه چشم انداز ايران چه 
 گذشت/ معصومه قشقايي/

ش 38/ ص 158

�حاج سيد علي اكبر توكلي؛ انديشه ها 
و فعاليت ها/ ش 41/ ص 135

�روش شناسي پژوهشي در آثار 
 آيت اهلل صالحي/ محمد نوري/

ش 45/ ص 67

�جزيره ايستر و سرنوشت شوم آن/ 
جارد دياموند/ برگردان: محمد يلپاني/ 

ش 47/ ص 122

�ضريب مصرف شما چقدر است؟/ 
جارد ديالوند/ برگردان: محمد يلپاني/ 

ش 48/ ص 112

�هولوكاست دروغ نيست؛ امروز در 
 غزه و غرب رود اردن/ رسول. الف/

ش 48/ ص 143

�نقش صنعت IT در كارآفرين/ 
 گفت وگو با حجت اهلل مديريان/

ش 50/ ص 10

�دوحه و داليان؛ الگوي مصرف و 
 امريكايي هاي نو/ توماس فريدمن/

ش 50/ ص 80

�روزنامه نگاران برگزيده سال 1386/ 
ش 50/ ص 160


