منتشر شد

پردۀ قلمکار انقالب ايران
پروندۀ قتل يک ملت
نسخۀ بازنگري شده (ويرايش سوم)
نويسنده و ناشر :ژاله احمدي
طراح جلد :رضا پرتوي
تاريخ انتشار1399/2020 :
چاپ IMPRENTA :آلمان

قيمت 20 :يورو & هزينه ارسال
آدرس:
Bibliomania-Berlin@gmx.de
دربارۀ کتاب
نوشتۀ حاضر حاصل بررسي تصوير انقالب  1357ايران در رسانه هاي عمومي است که با تکيه بر تجارب شخصي و
داده هاي معلوم مورد ارزيابي قرار گرفته است .مقايسۀ واقعيت تجربه شده با خبرگزاري ها و تفاسير وقايع انقالب
در رسانه ها نشاندهندۀ شکافي عميق است که نه تنها نسل شاهدان عيني انقالب بلکه نسل هاي بعد را در برزخ
ميان گذشته وآينده گرفتار کرده است .اين بررسي شامل دوبخش است.
 -1پرونده :نقش سازندگان افکار عمومي ،در مرکز آن مطبوعات و تأثير آن بر روند انقالب
 -2تکميل پرونده :نقش سازندگان افکار عمومي در غرب و تأثير آن بر اپوزيسيون ايران
در نسخۀ حاضر (ويراش سوم) هر بخش در سه قسمت ،تحت عناوين :مدارک شماره  ،1شواهد و
مدارک شماره  2تنظيم شده است.

مقاالت و سخنراني ها در بارۀ جمهوري اسالمي
نسخۀ بازنگري شده و کامل (ويرايش سوم)
نويسنده و ناشر :ژاله احمدي
طراح جلد :رضا پرتوي
تاريخ انتشار 2020/ 1399
چاپ IMPRENTA :آلمان
قیمت 29 :یورو & هزینه ارسال
آدرس:

Bibliomania-Berlin@gmx.de
دربارۀ کتاب
مجموعۀ حاضر شامل متوني است که به بررسي جنبه هاي مختلف ايدئولوژي بنيادگرائي اسالميو بعضاً روشن کردن
وجهي از آن در ارتباطات متفاوت مي پردازند.
اين متون که در فاصلۀ زماني بيش از دو دهه تدوين يافته اند ،در مجموع کل واحدي را
تشکيل داده ،با پي گيري روند شکل گيري ايدئولوژي بنيادگرائي مذهبي در جهان و تبديل آن در نيمۀ دوم قرن
بيستم در ايران به يک ايدئولوي دولت  ،State Ideology -در خدمت فهم ويژگي بنيادگرائي اسالمي به عنوان
يک پديدۀ عصر مدرن قرار مي گيرد .جمهوري اسالمي اولين نمونۀ تحقق يافتۀ اين ايدئولوژي است ،و خود
به عنوان يک واحد ارگانيک مبتني بر محور دو قطبي جنس و جنسيت،-Dichotomy Sex/Gender ،
نمونه اي بي نظير در ميان دولت هاي استثنائي در تاريخ مي باشد .اين مجموعه در عين حال سندي است از مراحل
مختلف تبعيد بيش از سه دهۀ ايرانيان و اپوزيسيون ايراني چاپ سوم ،نسخۀ بازنگري شده و کامل اين مجموعه
است و سه مقاله زير بر آن افزوده شده است:
 -1مقايسۀ زنداندان ها در دو رژيم شاه و جمهوري اسالمي1395/20016 ،
 -2حقوق بشر ،زن و مسئله خلق ها ،ديماه  /1397ژانويه 2018
 - 3آزادي راهبر مردم ،مارس 2018

