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فهرست منابعفهرست منابع

الف ــ کتاب ها
آبراهاميان، يرواند، ايران بين دو انقالب، ترجمه ی 
احمد گل محمدی و محمد ابراهيم فتاحی، نشر نی، تهران   

چاپ اول،  ۱۳۷۷.
تهران،  ايـران،  و  اميـرکبيـر  فـريـدون،  آدميت، 

خوارزمی، ۱۳۷۸.
ايران،  مشروطه  نهضت  ــــــــــ، ايدئولوژی 

انتشارات پيام، تهران، چاپ اول، ۱۳۵۵.
ــــــــــ، فکر آزادی، مقدمه  نهضت مشروطيت، 

تهران، سخن، ۱۳۴۵.
آرنولد، توماس، تاريخ گسترش اسالم، ترجمه ی 

ابوالفضل عزتی، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۵۸.
آريانوف، الکساندر و ديگران، تاريخ عصر جديد، 
ترجمه ی محمد تقی فرامرزی، انتشارات شباهنگ، تهران، 

 .۱۳۵۹
آشـوری، داريـوش، دانشنـامه ی سيـاسی ، نـشر 

مرواريد، ۱۳۷۰. 
آصف، محمد  هاشم رستم  الحکما، رستـم التواريخ، 

به تصحيح محمد مشيری، اميرکبير، تهران، ۱۳۵۲.
انتشارات  تهران،  آل  احمد،  جالل،  غرب زدگی، 

فردوسی، ۱۳۷۶. 
سياست  (تاريخ  سلطه گری  روند  استفن،  آمبرز، 
تابنده،  احمد  ترجمه   ،(.۱۹۸۳ ــ   ۱۹۳۸ آمريکا  خارجی 

انتشارات چاپ پخش، تهران، ۱۳۷۶.
آوری، پيتر، تاريخ معاصر ايران، ترجمه ی محمد 
رفيعی مهرآبادی، تهران، مؤسسه مطبوعاتی عطايی، چاپ 

دوم، ۱۳۶۹.
آيت الهی، محمد  تقی، واليت فقيه زير بنای فکری 

مشروطه مشروعه، تهران، اميرکبير، ۱۳۶۳.
بيروت،  دارصادر،  فی التاريخ،  الکامل  ابن  اثير، 

۱۳۵۸ هـ.ق.
ابن خلدون،  تـاريخ  عبـدالرحمن،  ابـن خلدون، 

مؤسسه ی االعلمی، بيروت، ۱۳۹۱ هـ.ق.
لبنان،  بيروت،  دار  الکبرٰی،  طبقات  سعد،  ابن 

۱۴۰۵ هـ.ق.
ابـن مسکويه، تجارب االمم،  تـرجمه ی ابـوالقاسم 

امامی، سروش، تهران، ۱۳۵۹.
ترجمه   و  الفهرست،  اسحاق،  محمدبن  نديم،  ابن 
بگلو،  جهان  مهين  تعليقات  تجدد،  محمدرضا  تحقيق 

اميرکبير، تهران، ۱۳۶۶.
النبويه،  السيرة  عبدالملک،  ابومحمد  ابن هشام، 

دار احياء التراث، بيروت، بی تا.
شيخ  سه گانه  نقش  از  تحليلی  علی،  ابوالحسنی، 

شهيد نوری، تهران، پيام آزادی، ۱۳۶۰.
شهريور  از  ايران  مطبوعات  حسين،  ابوترابيان، 

۱۳۲۰ تا ۱۳۲۶، اطالعات، تهران، ۱۳۶۶.
مجلس  در  سياسی  احزاب  منصوره،  اتحاديه، 

سوم، تهران، نشر تاريخ، ۱۳۷۱. 
خاطرات  خان،  محمود  ميرزا  احتشام السلطنه، 
موسوی،  سيد  محمد  مهدی  کوشش  به  السلطنه،  احتشام 

تهران، انتشارات زوار، ۱۳۶۶.
تصحيح  الصفا،  صفوة  بزاز،  ابن  اردبيلی، 
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غالمرضا طباطبايی مجد، تبريز، ۱۳۷۳.هـ.ش. 
استمپل، جان دی، درون انقالب ايران، ترجمه ی 

منوچهر شجاعی، انتشارات رسا، تهران، ۱۳۷۷. 
اسکاچ پل، تدا، دولت ها و انقالب های اجتماعی، 

ترجمه ی مجيد روئين تن، تهران، سروش، ۱۳۷۶.
ايران،  در  جهانی  جنگ  کالرمونت،  اسکرين، 
تهران،  سلسله،  نشر  صالحيار،  غالمحسين  ترجمه 

.۱۳۶۰
کوشش  به  صفوی،  آرای  عالم  اسکندربيگ، 

يدالله شکری، تهران، انتشارات اطالعات، ۱۳۶۳.
اسناد  مرکز  انتشارات  اسالمی،  انقالب  اسناد 

انقالب   اسالمی، تهران، ۱۳۷۴. 
نخستين  قرون  در  ايران  تاريخ  برتولد،  اشپولر، 
و  علمی  انتشارات  فالطوری،  جواد  ترجمه ی  اسالمی، 

فرهنگی، تهران، ۱۳۶۴. 
اصفهانی، حمزه، سنی ملوک االرض و االنبياء، 
يا تاريخ پيامبران و شاهان، ترجمه ی جعفر شعار، انتشارات 

بنياد فرهنگ ايران، تهران، ۱۳۴۶.
آالثار،  و  آلماثر  حسن،  محمد  اعتمادالسلطنه، 
(چهل سال تاريخ ايران)، تعليقات حسين محبوبی اردکانی، 

ايرج افشار (به کوشش)، تهران، اساطير، ۱۳۸۰.
کتاب،  دنيای  ناصری،  منتظم  تـاريخ  ــــــــــ، 

تهران، ۱۳۶۳. 
ــــــــــ،  روزنامه ی خاطرات اعتمادالسلطنه، به 

کوشش ايرج افشار، تهران، اميرکبير، ۱۳۵۰. 
ــــــــــ،  مرآت البلدان، به کوشش عبدالحسين نوايی 

و ميرهاشم محدث، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۶۷.
اول،  ج  من،  خاطرات  حسن،  قدسی،  اعظام 

تهران، انتشارات ابوريحان، چاپ اول، ۱۳۴۹. 
علم،  نشر  تاريخ،  در  ايران  بهرام،  افراسيابی، 

تهران، ۱۳۶۷. 

سخن،  تهران،  بهائيت،  جامع  ــــــــــ،  تاريخ 
.۱۳۶۸

اقبال آشتيانی، عباس، تاريخ مغول و اوايل تيمور 
در ايران، نشر نامک، تهران، ۱۳۷۶.

جمهوری  رؤسای  نظر  مبانی  سليم،  الحسنی، 
ممدوحی،  فرزاد  و  ماجدی  صالح  ترجمه ی  آمريکا، 

انتشارات مؤسسه اطالعات، تهران، ۱۳۷۴.
رويارويی  در  شيعه  علمای  نقش  ــــــــــ، 
مؤسسه ی  تبرائيان،  صفاء الدين  ترجمه ی  استعمار،  با 

مطالعات تاريخ معاصر ايران، چاپ اول، ۱۳۷۸.
ترجمه ی  ايران،  در  دولت  و  دين  حامد،  الگار، 

ابوالقاسم سری، تهران، انتشارات طوس، ۱۳۵۶. 
بـاب  در  (پـژوهش  ــــــــــ،  ميـرزا مـلکم خـان 
مجيد  و  عظيما  جهانگير  ترجمه  ايرانيان)،  تجدد خواهی 
چاپ  مدرس،  و  انتشار  سهامی  شرکت  تهران،  تفرشی، 

اول، ۱۳۶۹. 
در  ايران  استراتژيکی  اهميت  همايون،  الهی، 
چاپ  تهران،  دانشگاهی،  نشر  دفتر  دوم،  جهانی  جنگ 

دوم، ۱۳۶۷. 
امير خسروی، بابک، نظر از درون به نقش حزب 

توده ايران، انتشارات اطالعات، تهران، ۱۳۷۵.
امير خيزی، اسماعيل، قيام آذربايجان و ستارخان، 
تهـران،  کتـابفـروشی  تبـريـز،  کارنگ،  عبـدالعلی  تصحيح 

.۱۳۵۰
امينی، عبدالحسين، الغدير فی ا لکتاب و السنة و 

االدب، دارالکتاب العربی، بيروت، ۱۴۰۳ هـ.ق.
کوشش  به  امينی،  علی   خاطرات  علی،  امينی، 
تهران،  اسالمی،  انقالب  ادبيات  دفتر  توکلی،  يعقوب 

 .۱۳۷۶
باری، روبين، جنگ قدرت ها در ايران، ترجمه ی 

محمود مشرقی، انتشارات آشتيانی، تهران، ۱۳۶۳.
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بارتولد، تذکره جغرافيای تاريخی ايران، ترجمه ی 
حمزه سردادور، چاپ دوم، تهران، ۱۳۵۸.

مشکالت  و  مسائـل  عبـدالعـلی،  بـازرگان، 
تهران،  آزادی،  نهضت  انتشارات  انقالب،  سال  اولين 

 .۱۳۶۲
دو  در  ايران  اسالمی  انقالب  مهدی،  بازرگان، 
حرکت، انتشارات نهضت آزادی ايران، تهران، ۱۳۶۱. 

خـدمت  سال  شصـت  ــــــــــ،  خـاطـرات 
تهران،  نجـاتی،  غالمرضا  بـا  گفت وگـو  مقـاومت،  و 

 .۱۳۷۵
به  (نگاهی  ايران  در  آلمانی ها  اليور،  باسست،   
منابع  براساس  اول)  جهانی  جنگ  در  ايران  تحوالت 
تهران،  بنی احمد،  حسين  ترجمه ی  فرانسه،  ديپلماتيک 

انتشارات شيرازه، چاپ اول، ۱۳۷۷.
باسورث، کليفورد ادموند، تاريخ ايران، از آمدن 
انوشه،  حسن  ترجمه ی  ايلخانان،  فروپاشی  تا  سلجوقيان 

اميرکبير، تهران، ۱۳۶۶.
بازار،  خرداد،   ۱۵ خاطرات  علی،  باقری،   
تهران،  اسالمی،  تبليغات  سازمان  هنری  حوزه ی 

.۱۳۷۵
حوزه ی  هنری  خرداد،   ۱۵ ــــــــــ،  خاطرات 

سازمان تبليغات اسالمی، تهران، ۱۳۷۶. 
حوزه ی   تبريز،  خرداد   ۱۵ ــــــــــ،  خاطرات 

هنری سازمان تبليغات اسالمی، تهران ۱۳۷۴. 
تهران،  ايران،  رجال  تاريخ  مهدی،  بامداد، 

انتشارات بانک بازرگانی ايران، ۱۳۴۷.
 براون، ادوارد گرانويل، انقالب ايران، ترجمه ی 

احمد پژوه، کانون معرفت، تهران، ۱۳۸۳.
عصر  آغاز  از  ايران،  ادبيات  ــــــــــ،  تاريخ 
صفويه تا زمان حاضر، ترجمه ی رشيد ياسمی، انتشارات 

سينا، تهران، ۱۳۴۷.

پانصد  ساله ی  هزار  و  دو  جشن های  بزم     اهريمن، 
شاهنشاهی به روايت اسناد ساواک و دربار، چهار جلد، 
اطالعات،  وزارت  تاريخی  اسناد  بررسی  مرکز  انتشارات 

تهران، ۱۳۷۷.
ترجمه ی  خدا،  نام  به  انقالب  ايران،  پير،  بالشه، 

قاسم صفوی، انتشارات سحاب، تهران، ۱۳۵۸. 
تا  سلوکيان  از  ايران،  تاريخ  جی.آ.  بويل، 
فروپاشی دولت ساسانی، ترجمه ی حسن انوشه، اميرکبير، 

تهران، ۱۳۶۸.
مختصر  تاريخ  (ملک الشعراء)،  محمد تقی  بهار، 

احزاب سياسی، امير کبير، چاپ اول، ۱۳۶۳. 
بهبودی،  سليمان  خاطرات  سليمان،  بهبودی، 
غالمحسين  کوشش  به  رضاشاه،  با  زندگی  سال  بيست 

ميرزا صالح، طرح  نو، تهران، ۱۳۷۲.
سياست  در  علما  نقش  محسن،  سرشت،  بهشتی 
دکتری  نامه ی  پايان  قاجاريه)،  انقراض  تا  مشروطه   ( از 
تاريخ، دانشگاه تربيت مدرس، ۱۳۷۴، به راهنمايی دکتر 

اسماعيل رضوانی.
تهران،  اول،  جهانی  جنگ  و  ايران  کاوه،  بيات، 

سازمان اسناد ملی ايران، چاپ اول، ۱۳۶۹. 
ايران،  جنوب  در  اول  جهانی  ــــــــــ،  جنگ 
بـوشهر،  دلـواری،  عـلـی  رئيـس  بـزرگداشت،  کنـگره 

.۱۳۷۳
فروزنده ی  ترجمه ی  عقاب،  و  شير  جيمز،  بيل، 

برليان، نشر فاخته، تهران، ۱۳۷۱. 
بيل، جيمز و ويليام راجر لويس، مصدق، نفت و 
ناسيوناليسم ايرانی، ترجمه ی عبدالرضا هوشنگ مهدوی، 

نشر نو، تهران، ۱۳۶۸. 
شروع  در  عراق  نقش  منوچهر،  دوست،  پارسا 

جنگ، شرکت سهامی انتشار، تهران، ۱۳۶۹. 
ريشار،  و  برنارد  اورکارد،  و  ژان  پيرديگا، 
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هوشنگ  عبدالرضا  ترجمه ی  بيستم،  قرن  در  ايران  يان، 
مهدوی، نشر البرز، تهران، ۱۳۷۷. 

باستان،  ايران  تاريخ  (مشيرالدوله)،  حسن  پيرنيا، 
نشر مطبوعات، تهران، ۱۳۱۱.

کتابخانه ی  اسناد  روايت  به  مشروطيت  تاريخ 
تدوين  جلد)،   ۴) مجلس،  و  روحانيت  اسناد  مجلس، 

عبدالحسين حائری، تهران، ۱۳۷۴.
اسناد،  روايت  به  حجاب  کشف  و  لباس  تغيير 
تهران،  اطالعات،  وزارت  تاريخی  اسناد  بررسی  مرکز 

.۱۳۷۸
تقی زاده، حسن، خطابه ای مشتمل بر تاريخ اوايل 

انقالب مشروطيت، تهران، مهرگان، ۱۳۳۸. 
تهرانی، آقا بزرگ، شرح زندگانی ميرزای شيرازی، 

ترجمه ی حميد تيموری، تهران، ميقات، ۱۳۶۲.
مقاومت  اولين  تنباکو،  تحريم  ابراهيم،  تيموری، 
جيبی،  کتاب های  سهامی  شرکت  تهران،  ايران،  در  منفی 

 .۱۳۶۱
در  امتيازات  تاريخ  يا  بی خبری  ــــــــــ،  عصر 

ايران، تهران، اقبال، ۱۳۳۲. 
عمود،  مينا  ترجمه ی  بحران،  هاميلتون،  جردن،   

نشر نو، تهران، ۱۳۶۳. 
پيرامون  پژوهشی  سی مقاله ی  جاری،  جرعه ی   
پژوهشگاه  ذوعلم،  علی  اهتمام  به  ايران،  اسالمی  انقالب 

فرهنگ و انديشه ی اسالمی، تهران، ۱۳۷۷. 
واقعه ی  در  انگليس  دخالت  رسول،  جعفريان، 

مشروطه، قم، بی نا، ۱۳۶۵.
نهـضت  بـامـداد  در  مشهد  غالمـرضا،  جـاللی، 

امام خمينی، مرکز اسناد انقالب اسالمی، ۱۳۷۸. 
عـلـل  کـردستـان،  حميـد رضا،  جـالئی پـور، 
تهران،  بی نا،  اسالمی،  انقالب  از  پس  آن  بحران  تداوم 

 .۱۳۷۲

در  عظام  مراجع  و  علما  جهاديه  (فتاوی  جهاديه 
کاووسی  حسن  محمد  کوشش  به  اول)،  جهانی  جنگ 
عراقی و نصرالله صالحی، تهران، دفتر مطالعات سياسی و 

بين المللی، چاپ اول، ۱۳۷۶. 
چمران، مصطفی، کردستان، بنياد شهيد چمران، 

تهران، ۱۳۶۴.
اسالم،  جهان  و  ايران  عبدالهادی،  حائری،   
پژوهشی تاريخی پيرامون چهره ها، انديشه ها و جنبش ها، 

مشهد آستان قدس رضوی، چاپ اول، ۱۳۶۸. 
تکـاپـوهـای  و  جـنبش هـا  ـــــــــــ،  تـاريخ 
فراماسونری در کشورهای اسالمی، مشهد، آستان قدس 

رضوی،  چاپ اول، ۱۳۶۸.
نقش  و  ايران  در  مشروطيت  و  ــــــــــ،  تشيع 
اول،  چـاپ  اميـر کبيـر،  تهـران،  عـراق،  مقيـم  ايـرانيان 

.۱۳۶۰
حزب ايران نوين به روايت اسناد ساواک، مرکز 

بررسی اسناد تاريخی تهران، ۱۳۸۰.
انديشه گران  رويارويی های  ــــــــــ،  نخستين 
ايران با دو رويه تمدن بورژوازی غرب، اميرکبير، تهران، 

چاپ دوم، ۱۳۷۲.
حسن زاده، اسماعيل، حکومت ترکمانان قراقوينلو 

و آق قوينلو در ايران، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۷۹. 
حسينيان، روح الله، بيست سال تکاپوی اسالمی 
انقالب  اسناد  مرکز   ،۱۳۲۰ ۱۳۴۰ــ  ايران  در  شيعی 

اسالمی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱.
ــــــــــ،  سه سال ستيز مرجعيت ستيز شيعه در 
ايران ۱۳۴۳ــ ۱۳۴۱، مرکز اسناد انقالب اسالمی، چاپ 

اول، تهران، ۱۳۸۲. 
ناصری،  فارسنامه  ميرزاحسن،  فسايی،  حسينی 

تصحيح منصور رستگار فسا، اميرکبير تهران، ۱۳۶۷.
کودتا  اسرار  الله،  هدايت  فريدنی،  الهی  حکيم   
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تهران،  بی نا،  طباطبايی،  الدين  ضياء  سيد  آقا  زندگی  و 
 .۱۳۲۳

ترجمه ی  انضمام  به  آيرونسايد،  سری  خاطرات 
متن کامل شاهراه فرماندهی، مؤسسه ی پژوهش و مطالعات 
رسا،  فرهنگی  خدمات  مؤسسه ی  اول،  چاپ  فرهنگی، 

تهران، ۱۳۷۳. 
از   ۱۳۲۰ شهريور  انتظام،  نصر الله  خاطرات 
ديدگاه دربار، به کوشش محمد رضا عباسی، چاپ سوم، 

سازمان اسناد ملی ايران، تهران، ۱۳۷۸. 
فاطمی، به  سيد حسين  دکتر  مبارزات  خاطرات و 
سخن،  انتشارات  دوم،  چاپ  افراسيابی،  بهرام  کوشش 

تهران، ۱۳۷۰. 
خـواجـه  نظام  الملک،  سيـرالملوک (سياست نامه) 
فرهنگی،  و  علمی  انتشارات  دارک،  هيوبرت  اهتمام  به 

تهران، ۱۳۶۴.
شاه  روزگار  در  ايران  محمود ،  خواند مير، 
غالمرضا  کوشش  به  صفوی،  طهماسب  شاه  و  اسماعيل 
افشار،  محمود  دکتر  موقوفات  بنياد  تهران،  طباطبايی، 

۱۳۷۰ ش. 
السير  حبيب  تـاريخ  غيـاث الدين،  خوانـدميـر، 
چاپ  سياقی،  دبير  محمد  نظر  زير  البشر،  افراد  فی اخبار 

خيام، تهران، ۱۳۶۲.
االخبـار  حقـايق  جعـفر،  محـمد  خـورمـوجی، 
جم،  خديو  حسين  کوشش  به  قاجار،  تاريخ  ناصری: 

انتشارات زوار، ۱۳۴۴. 
نواب صفوی،  مجتبی  سيد  حسين،  خوش نيت، 
تـهـران،  بـرادری،  منـشور  او،  مبـارزات  و  انـديشه هـا 

.١٣٦٠
دانشور علوی، نورالله، تاريخ انقالب مشروطه 
توضيحات  بختياری،  و  اصفهان  وطن پرستان  جنبش  و 
چاپ  دانش،  کتابخانه  تهران،  نوری،  سعادت  حسين 

اول، ۱۳۳۵. 
داير  خاطرات  يا  سرحد  مبارزان  ريجينالد،  داير، 
ايرانی،  بلوچ  سرداران  با  انگلستان  نظامی  رويارويی  در 
اول،  چاپ  نی،  نشر  تهران،  احمدی،  حميد  ترجمه ی 

 .۱۳۷۸
ترجمه  دالواله،  پيترو  سفرنامه  پيتر،  دالواله، 

محمود بهروزی، قطره، تهران، ۱۳۸۰.
عبـدالـرزاق، مأثـر سلطـانيه، بـه اهتـمام  دنبـلی، 

غالمحسين صدری افشار، تهران، ابن سينا، ۱۳۵۶.
انقالب  اسناد  مرکز  اسالم،  مفاخر  علی،  دوانی، 

اسالمی، تهران، ۱۳۷۷. 
اسناد  مرکز  ايران،  روحانيون  ــــــــــ،  نهضت 

انقالب اسالمی، تهران، ۱۳۷۷. 
مطـالعـات  مـرکـز  آتش بس،  محمـد،  دروديـان، 
انقالب  پاسداران  سپاه  انتشارات  جنگ،  تحقيقات  و 

اسالمی، تهران،    ۱۳۷۶. 
ترجمه ی  سياسی،  احزاب  موريس،  روژه،  دو 

ابوالفضل قاضی، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۳. 
تهـران،  يـحيـی،  يـحيـی، حيـات  آبـادی،  دولت 

انتشارات کيهان، چاپ ششم، ۱۳۷۱. 
مکتوبات،  از  مجموعه ای  محمد،  دهنوی، 
سخنرانی ها و پيام های آيت الله کاشانی، چاپ آشنا، تهران، 

 .۱۳۶۲
دينـوری، ابـوحنيـفه  بـن داوود، اخبـار الّطـوال، 
چاپ  تهران،  نی،  نشر  دامغانی،  مهدی  محمود  ترجمه ی 

دوم، ۱۳۶۶.
مصدق،  دکتر  دوره ی  در  ايران  سپهر،  ذبيح، 
تهران،  عالی،  نشر  مهرآبادی،  رفيعی  محمد  ترجمه ی 

 .۱۳۷۰
ايران،  در  کمونيستی  جنبش  ــــــــــ،  تاريخ 

ترجمه محمد رفيعی مهرآبادی، عطايی، تهران، ١٣٦٤.
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ذوقی، ايرج، ايران و قدرت های بزرگ در جنگ 
جهانی دوم، پاژنگ، تهران، ۱۳۶۸، تصحيح اميرهوشنگ 

آذر، بی جا، ۱۳۶۹. 
ــــــــــ،  تاريخ روابط سياسی ايران و قدرت های 

بزرگ ۱۹۲۵ ــ   ۱۹۰۰، پاژنگ، تهران، ۱۳۶۸. 
و  انگلستان  قاجاريه،  سجاد،  گلوجه،  راعی 
اسالمی،  انقالب  اسناد  مرکز  استعماری،  قراردادهای 

چاپ اّول، تهران، ۱۳۸۰.
اسناد  مرکز  ايران،  جنوب  پليس  منيره،  راضی، 

انقالب اسالمی، تهران، ۱۳۸۱.
راحة  سليمان،  بن  علی  بن  محمد  راوندی، 
تهران،  اقبال،  محمد  کوشش  به  السرور،  آية  و  الصدور 

اميرکبير، ۱۳۳۳.
درباره ی  پژوهشی  مقاالت  مجموعه  انقالب،  راه 
مطالعات  و  پژوهش  کميته  اهتمام  به  اسالمی،  انقالب 
ستاد دهه ی فجر انقالب اسالمی، نشر هماهنگ، تهران، 

.۱۳۷۸
روزگار  در  ايران  در  انگليسيان  دنيس،  رايت، 
افشار،  صدری  غالمحسين  ترجمه  قاجار،  پادشاهان 

تهران، دنيا، ۱۳۵۷.
ــــــــــ، انگليسی ها در ميان ايرانيان، ترجمه ی 

لطفعلی خنجی، چاپ اول، امير کبير، تهران، ۱۳۵۹. 
ــــــــــ، ايرانيان در ميان انگليسی ها، ترجمه ی 
تهران،  اول،  چاپ  آشتيانی،  انتشارات  طاهرنيا،  منوچهر 

.۱۳۶۴
انقالب  در  سری  انجمن های  اسماعيل،  رائين، 

مشروطيت، تهران، تهران مصور، ۱۳۴۵.
ايران،  در  انگليس  ــــــــــ،  حقوق   بگيران 

تهران، انتشارات جاويدان، ۱۳۵۵.
ــــــــــ،  فراموشخانه و فراماسونری در ايران، 

تهران، امير کبير، ۱۳۵۷. 

روايت  به  بختيار  تيمور  پهلوی،  عصر  رجال 
تاريخی،  اسناد  بررسی  مرکز  انتشارات  ساواک،  اسناد 

تهران، ۱۳۸۰.
روايت  به  امينی  علی  دکتر  پهلوی،  عصر  رجال 
تاريخی،  اسناد  بررسی  مرکز  انتشارات  ساواک،  اسناد 

تهران، ۱۳۸۱. 
در  ايران  (تاريخ  صفويان  دوره ی  هـ.ر،  رد مبير، 
جامی،  تهران،  آژند،  يعقوب  ترجمه ی  صفويان)،  دوره ی 

۱۳۸۰ هـ.ش. 
روزنامه ها،  و   … رسائل، اعالميه ها، مکتوبات 
محمد  گرد آورنده  ج)،   ۲) نوری،  فضل الله  شهيد  شيخ 

ترکمان، رسا، تهران ۶۳ ــ ۱۳۶۲. 
رشيد دو پی. نن.، سقوط بغداد، ترجمه اسدالله 

آزاد، آستان قدس رضوی مشهد، ۱۳۶۸.
مشروطيت،  انقالب  اسماعيل،  محمد  رضوانی، 

تهران، بی تا. 
(تـاريخ  انـقالب  و  هـاشمی  مسعـود،  رضـوی، 
سياسی ايران از انقالب تا جنگ)، انتشارات همشهری، 

چاپ اول،  ۱۳۷۶.
رفيعی، ليال، سفال ايران از دوران پيش از تاريخ 

تا عصر حاضر، انتشارات يساولی، تهران، ۱۳۷۷.
و  فـارس  حسين،  محمـد  آدميـت،  رکـن زاده 
پنجم،  چاپ  اقبال،  انتشارات  تهران،  بين الملل،  جنگ 

.۱۳۷۰
روحانيت و اسرار فاش نشده از ملی  شدن صنعت 
نفت، به کوشش گروهی از هواداران نهضت اسالمی ايران 

در اروپا، دارالفکر، قم، بی تا. 
نهضت  تحليل  و  بررسی  حميد،  سيد  روحانی، 

امام خمينی، تهران، انقالب اسالمی، ۱۳۷۱.
نفت  صنعت  مّلی شدن  تاريخ  فؤاد،  روحانی، 

ايران، فرانکلين، تهران، ١٣٥٣.
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روزولت، کرميت، کودتا در کودتا، ترجمه ی علی 
اسالمی، شرکت سهامی خاص، بی تا.  

(در  هند  و  ايران  روابط  تاريخ  رياض  االسالم، 
و  آرام  باقر  محمد  ترجمه ی  افشاريه)،  و  صفويه  دوره ی 

عباسقلی غفاری فرد، تهران، امير کبير، ۱۳۷۳.
دانشوران،  آينه  عليرضا،  سيد  يزدی،  ريحان 
کتـابخـانه   حضـرت آيت الـلـه العظـمی نجـفی مـرعـشی، 

.۱۳۷۲
و  ايران  سياسی  روابط  تاريخ  علی اصغر،  زرگر، 
انگليس در دوره ی رضا شاه، ترجمه ی کاوه بيات، تهران، 

پروين و معين، ۱۳۷۲.
زرگـری  نـژاد، غالمحسيـن، تحـول انـديشه هـای 
سياسی دوره ی قاجار، پايان نامه ی دکتری، دانشگاه تربيت 

مدرس، ۱۳۷۳. 
زريـن کوب، عبـدالحسين، تـاريـخ مـردم ايـران، 

اميرکبير، تهران، ۱۳۶۷.
عصر  تا  صفويه  از  ديگر  ــــــــــ،  روزگاران 

حاضر، تهران ۱۳۷۵.
تـرجـمـه ی  ايـران،  هنـر  محـمـدحسن،  زکـی، 

محمد   ابراهيم اقليدی، صدای معاصر، تهران، ۱۳۷۷.
زونيس، ماروين، شکست شاهانه، ترجمه ی عباس 

مخبر، نشر طرح نو، تهران، ۱۳۷۰.
ساواک و روحانيت، بولتن های نوبه ای ساواک، 
تهران،  هنری،  حوزه ی  اسالمی،  انقالب  ادبيات  دفتر 

 .۱۳۷۱
سايکس، پرسی، تاريخ ايران، ترجمه ی محمد تقی 
چاپ  کتاب،  دنيای  انتشارات  تهران،  گيالنی،  فخرداعی 

دوم، ۱۳۷۰. 
چاپ  بيروت،  الفارسی،  سلمان  عبدالله،  سبتی، 

سوم، ۱۹۷۷ م.
سپهر،  الدوله  مورخ  خاطرات  احمد علی،  سپهر، 

به کوشش احمد سميعی، تهران، نشر نامک، ۱۳۷۴. 
فتحعلی شاه،  نوه ی  ميرزا،  قلی  رضا  سفرنامه، 
دانشگاه  تهران،  قاجار،  فرمانفرمائی،  اصغر  کوشش  به 

تهران، ۱۳۴۶. 
ترجمه ی  ايران،  جنوب  پليس  فلوريدا،  سفيری، 
منصوره اتحاديه و منصوره فشارکی، تهران، نشر تاريخ، 

چاپ اول، ۱۳۶۴. 
خاطرات  پارسونز،  سرآنتونی  و  ويليام  سوليوان، 
دو سفير، اسراری از سقوط شاه و نقش پنهان آمريکا و 
انتشارات  طلوعی،  محمود  ترجمه ی  ايران،  در  انگليس 

نشر علم، چاپ سوم، تهران، ۱۳۵۷. 
ترجمه ی  ايران،  در  مأموريت  ويليام،  سوليوان، 
تهران،  دوم،  چاپ  همهمه،  انتشارات  مشرقی،  محمود 

 .۱۳۶۰
مجـموعـه  يـحيـی،  شهـاب الـديـن  سهـروردی، 
تصنيفات شيخ اشرق، به تصحيح و مقدمه ی هانری کربن، 

انجمن فلسفه ی ايران، تهران، ۱۳۵۵.
ترجمه ی  صفوی،  عصر  ايران  راجر،  سيوری، 

کامبيز عزيزی، تهران، نشر مرکز، چاپ اول، ۱۳۷۲. 
محمد  ترجمه ی  شاردن،  سياحتنامه  شاردن، 

عباسی، اميرکبير، تهران، ۱۳۳۸.
علم،  خاندان  سياسی  زندگانی  مظفر،  شاهدی، 
تـهـران،  سيـاسی  پـژوهش هـای  و  مطـالعـات  مـؤسسه ی 

.۱۳۸۰
تحت  مسکو،  چاپ  براساس  فردوسی،  شاهنامه   

نظرآ.برناس، نشر زهره، تهران.
شريف پور، رضا، مسجد و انقالب اسالمی، مرکز 

اسناد انقالب اسالمی، تهران، ۱۳۸۰. 
شريف کاشانی، محمد مهدی، واقعيات اتفاقيه در 
روزگار، به کوشش منصوره اتحاديه، سيروس سعدونديان، 

تهران، نشر تاريخ ايران، ۱۳۶۲. 
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سيـاسی ــ  تحـوالت  تـاريخ  رضـا،  شعـبـانی، 
تهران،  زنديه،  و  افشاريه  دوره های  در  ايران  اجتماعی 
دانشگاه ها  انسانی  علوم  کتب  تدوين  و  مطالعه  سازمان 

(سمت)، ۱۳۷۷. 
شمس قنات آبادی، خاطرات، مرکز بررسی اسناد 

تاريخی وزارت اطالعات، تهران، ١٣٧٧.
سلطنت  دوره ی  در  ايـران  عـلی اصغـر،  شميم، 

قاجار، تهران، انتشارات علمی، ۱۳۷۱.
شوادرن، بنجامين، خاورميانه، نفت و قدرت  های 
بزرگ، ترجمه ی عبدالحسين شريفيان، انتشارات شرکت 

سهامی کتاب های جيبی، تهران، ۱۳۵۲.  
عبدالرضا  شاه،  سفر  آخرين  ويليام،  شوکراس، 

هوشنگ مهدوی، نشر البرز، تهران، ۱۳۷۰. 
ايران  در  پارلمانتاريسم  اميرمسعود،  شهرام نيا، 
مشروطيت،  عصر  در  تاريخی  زمينه های  و  فکری  بنياد  يا 

چاپ اول، مرکز اسناد انقالب اسالمی ايران، ۱۳۷۹. 
و  روس  نفوذ  افـزايش  جـواد،  شيخ االسالمی، 

انگليس در ايران، انتشارات کيهان، ۱۳۶۹.
ــــــــــ، اسناد محرمانه وزارت خارجه بريتانيا، 

مؤسسه ی کيهان، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۹.
اتمـام  و  کمـال الـدين  ابـن بابويه،  صدوق،  شيخ 
النعمه، به تحقيق علی اکبر غفاری، الطبعة الثانيه، دارالکتب 

اسالميه، تهران، ۱۳۹۵ هـ.ق.
صحيفه نور، مجموعه رهنمودهای امام خمينی (ره)، 
و  فرهنگ  وزارت  اسالمی،  انقالب  فرهنگ  مدارک  مرکز 

ارشاد اسالمی، تهران، ۷۱ ــ ۱۳۶۱.
صدر، محسن، خاطرات صدراالشرف، انتشارات 

وحيد، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۴. 
از  ايران  اسالمی  انقالب  وحيد الزمان،  صديقی، 
نگاه ديگـران، ترجمه ی سيـد مجيـد روئين تـن، انتشارات 

اطالعات، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۸. 

تهران، چاپ  مشروطه،  رهبران  ابراهيم،  صفايی، 
شرق، چاپ اول، ۱۳۴۳.

از  تحليلی  بررسی  يک  سيد صدرالدين،  طاهری، 
خدمات  مؤسسه ی  دوم،  چاپ  مدرس،  سياسی  زندگی 

فرهنگی رسا، تهران، ۱۳۷۳. 
ترجمه  الميزان،  تفسير  محمدحسين،  طباطبايی، 
سوم،  چاپ  االسالميه،  دارالکتب  مـوسوی،  محمد بـاقر 

تهران، ۱۳۶۲.
دوره ی  در  ايران  جامعه ی  احسان،  طبری، 

رضاشاه، بی نا، ۱۳۵۶. 
ــــــــــ، کژراهه، امير کبير، تهران، ١٣٦٦.

عاقلی، باقر، روز شمار تاريخ ايران از مشروطه تا 
انقالب اسالمی، نشر گفتار، تهران، ۱۳۷۲. 

جاويدان،  نشر  ايران،  ــــــــــ،  نخست  وزيران 
تهران، ۱۳۷۰. 

فـی  االستـيعـاب  يـوسـف،  عبـدالـلـه مـالـکی، 
معرفة  االصحاب، دارالحياء التراث، بيروت، ۱۳۲۸ هـ.  ق. 
عراقی،   مهدی،  نـاگفته ها (خاطرت حـاج مهدی 
خدمات  ديگران،  و  مقدس  محمود  کوشش  به  عراقی)، 

فرهنگی رسا، تهران، ۱۳۷۰. 
عـرفـان منش، جـليـل، حيـات معنـوی ايرانيان، 
وزارت  انتشارات  واليتی،  علی اکبر  دکتر  مقدمه ی  با 

امور  خارجه، تهران، ۱۳۸۵.
اول،  جلد  خرداد،   ۱۵ ــــــــــ،  خاطرات 
حوزه ی هنری سازمان تبليغات اسالمی، تهران، ۱۳۷۳ 
تهران،  اسالمی،  انقالب  ادبيات  دفتر  دوم،  جلد  و 

 .۱۳۷۵
ــــــــــ،  کوروش و بازيابی هويت ملی ايرانيان، 
تحقيقی علمی درباره پيشينه و کيستی ذوالقرنين، با مقدمه 
دکتر علی اکبر واليتی، انتشارات فرهنگ مکتوب، تهران، 

.۱۳۸۹
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عطاملک  جوينی، عالء الدين، تاريخ جهانگشای، 
به کوشش محمد قزوينی، دنيای کتاب تهران، ۱۳۷۵.

روايت  به  جنگل  نهضت  سادات،  رقيه  عظيمی، 
و  سياسی  مطالعات   دفتر  خارجه:  امور  وزارت  اسناد، 

بين المللی، تهران، ۱۳۷۷.
ايران،  در  دمکراسی  بحران  فخرالدين،  عظيمی، 
ترجمه ی عبدالرضا هوشنگ مهدوی و بيژن نوذری، نشر 

البرز، تهران، ١٣٧٢.
و  اسالمی  انقالب  عباسعـلی،  زنجانی،  عميد 

ريشه های آن، انتشارات کتاب سياسی، تهـران، ۱۳۷۱.
الصحابه،  تميز  فی  االصابه  ابـن حجر،  عقـالنی، 

دارالحياء التراث، بيروت، ۱۳۲۸ هـ.ق.
اسالم  در  سيـاسی  انـديشه ی  حـميـد،  عنـايـت، 
خوارزمی،  تهران،  خرمشاهی،  بهاء الدين  ترجمه  معاصر، 

.۱۳۶۵
و  ايران  روابط  تاريخ  عبدالحسين،  غفاری، 
اول،  جهانی  جنگ  تا  شاه  ناصر الدين  ترور  از  فرانسه، 

تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۶۸. 
غفاريان، سيروس، خليج فارس، مدرسه، تهران، 

.١٣٨٨
غنی  قـاسم  دکتـر  يـادداشت هـای  قاسم،  غنـی، 
غنـی،  سيـروس  و  غنی  قـاسم  کوشش  به  من»  «زنـدگی 

انتشارات آبان، تهران، ۱۳۶۱.
مـهر،  ايـران،  نفت  سال  پنـجاه  مصطفی،  فـاتح، 

تهران، ١٣٣٥.
اوريانا فاالچی با شاه  مصاحبه  اوريانا،  فاالچی، 
تاريخ)، نشر  سانسور شده کتاب مصاحبه با  ايران (بخش 

آغاز، تهران، ۱۳۵۷.
فتـاحی، فتح   الـدين، هـرات در قلمـرو استعمـار 

تهران، مستوفی، ۱۳۷۰.
فخرايی، ابراهيم، سردار جنگل ميرزا کوچک خان، 

چاپ پنجم، انتشارات جاويدان، تهران، ۱۳۵۴. 
انقـالب  شفـاهی  تـاريخ  عبـدالـوهـاب،  فـراتـی، 
اسناد  مرکز  تبعيد،  تا  خمينی  امام  مرجعيت  از  اسالمی، 

انقالب اسالمی، تهران، ۱۳۷۹.
اسناد  روايت  بـه  انقالب  تاريخ  از  فـرازهـايی 

ساواک    و آمريکا، وزارت اطالعات، تهران، ۱۳۶۸.
در  ايران  و  انگليس  جنگ  عليمراد،  فراشبندی، 

سال ۱۳۷۳ هجری قمری، تهران. 
کوتاهی،  چاه  شيخ حسين خان  احمد،  فرامرزی، 
به کوشش سيد قاسم ياحسينی، تهران، انتشارات شيراز، 

چاپ اول، ۱۳۷۷. 
فـرای، ريچـارد، عصـر زريـن فـرهنگ ايـران، 
تهران،  سروش،  انتشارات  رجب نيا،  مسعود  ترجمه ی 

.۱۳۷۵
سلطـنت  سقـوط  و  ظهـور  حسيـن،  فـردوست، 

پهلوی، ۲ جلد، اطالعات تهران، ۱۳۷۱.
چاپ  جامع التواريخ،  رشيدالدين،  فضل الله، 

چهارم، انتشارات اقبال، تهران، ۱۳۷۴.
زمـان  اوضاع  و  آل  بـويـه  عـلی اصغـر،  فقيهی، 
ايشان يا نموداری از زندگی مردم آن عصر، ديبا، تهران، 

.۱۳۶۶
اّول،  عبـاس  شاه  زنـدگـانـی  نصرالله،  فلسفی، 

علمی    و فرهنگی، تهران.
فلور، ويلم، حکومت نادرشاه، ترجمه ی ابوالقاسم 

سری، تهران، انتشارات توس، ۱۳۶۸. 
لورنس  و  واسموس  برت،  داگو  فن ميگوش، 
نويسا،  نشر  فخرايی،  امير  فرشته اعظم  ترجمه ی  آلمانی، 

چاپ اول، ۱۳۷۵. 
احمد  ترجمه ی  شکننده،  مقاومت  جان،  فوران، 

تدين، مؤسسه ی خدمات فرهنگی رسا، تهران، ۱۳۳۷. 
تا   ۱۳۰۶ (از  ايران  دربار  در  سال  سه  فوريه، 
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۱۳۰۹)، ترجمه: عباس اقبال، تهران، انتشارات مؤسسه 
مطبوعاتی علمی، ۱۳۶۳.

رضـاشاه،  سقـوط  علــل  نعمت الـلـه،  قـاضی، 
انتشارات آثار، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۲. 

ايران،  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون 
ايران،  اسالمی  جمهوری  رياست  پژوهش  معاونت 

تهران،۱۳۸۰.
ترجمه ی  ايران،  در  ناسيوناليسم  ريچارد،  کاتم، 

فرشته سرلک، نشر گفتار، تهران، ۱۳۷۱. 
ايران:  سياسی  اقتصاد  محمد علی،  کاتوزيان، 
نفيسی،  محـمد رضا  تـرجمه ی  شاه،  محمد رضا  سلطنت 

انتشارات پاپيروس، تهران، ۱۳۶۸.
کاساکـوفسکی، خـاطرات کلنـل کاسا کوفسکی، 

ترجمه ی عباسقلی جلی، تهران، سيمرغ، ۱۳۵۵. 
ايران،  در  انگليس  و  روس  فيروز،  کاظم زاده، 
کتاب های  مؤسسه ی  تهران،  اميری،  منوچهر  ترجمه ی 
دوم،  چاپ  فرانکلين،  مؤسسه ی  همکاری  با  جيبی 

.۱۳۷۱
شنيده ها،  و  ديده ها  ميرزاابوالقاسم،  کحال زاده، 
چاپ  فرهنگ،  نشر  تهران،  کامران،  مرتضی  کوشش  به 

دوم، ۱۳۷۰. 
بـرآمـدن  و  قـاجـار  دوران  ايـران  نيکی،  کـدی، 
رضاخان، ترجمه ی مهدی حقيقت خواه، تهران، ققنوس، 

.۱۳۸۱
ـــــــــــ،  تـحـريم تنبـاکو در ايـران، تـرجمـه ی 

شاهرخ قائم مقامی، تهران، جيبی، ۱۳۵۶. 
ـــــــــــ،  ريشه هـای انقـالب ايـران، تـرجمـه ی 
تهران،  اسالمی،  فرهنگ  نشر  دفتر  گواهی،  عبدالرحيم 

.۱۳۷۵
کرباسچی، غالمرضا، هفت هزار روز تاريخ ايران 
تهران،  اسالمی،  انقالب  تاريخ  بنياد  اسالمی،  انقالب  و 

 .۱۳۷۱
(تاريخ  انقالب       اسالمی  شفاهی  ــــــــــ،  تاريخ 
تهران،  اسالمی،  انقالب  اسناد  مرکز  قم)،  علميه  حوزه ی 

.۱۳۸۰
تاريخ  يا   ۱۸۹۰ رژی  قرارداد  حسن،  کربالئی، 
انحصار دخانيات در سال ۱۳۰۹ هـ.ق. تهران، مبارزان، 

  .۱۳۶۱
ترجمه ی  اسالمی،  فلسفه  تاريخ  هانری،  کربن، 

جواد طباطبايی، انتشارات کوير، تهران، ۱۳۷۳.
کرزن، جرج. ن.، ايران و قضيه ی ايران، ترجمه ی 
وحيد مازندرانی، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ 

سوم، ۱۳۶۲. 
به  ايرانيان،  بيداری  تاريخ  ناظم االسالم،  کرمانی، 
فرهنگ  بنياد  تهران،  سيرجانی،  سعيدی  علی اکبر  اهتمام 

ايران، آگاه.
اسالمی،  تعليمات  جامعه ی  حميد،  کرمی پور، 
در  ايشان  نقش  و  علی اسالمی  عباس  شيخ  حاج  آيت الله 
تهران،  اسالمی،  انقالب  اسناد  مرکز  اسالمی،  انقالب 

.۱۳۸۰
پهلوی،  حکومت  و  ارتش  استفانی،  کرونين، 

ترجمه ی علی بابايی، نشر خجسته، تهران، ۱۳۷۷.
کريستين، دالنوا، ساواک، ترجمه ی عبدالحسين 

نيک گهر، انتشارات طرح نو، تهران، ۱۳۷۱.
زمان  در  ايران  امانوئل،  آرتور  سن،  کريستن 

ساسانيان، انتشارات ابن سينا، تهران، ۱۳۴۵. 
کسروی، احمد، تاريخ هجده ساله ی آذربايجان، 

تهران، اميرکبير، چاپ دهم، ۱۳۷۱. 
ــــــــــ،  تاريخ مشروطه ی ايران، تهران، امير کبير، 

چاپ پانزدهم، ۱۳۶۹.
کشاورز، فريدون، من متهم می کنم، رواق، تهران، 

.١٣٥٧
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در  انگليس  محرمانه ی  (اسناد  تلبيس  کشف 
انگليس)،  نيرنگ  دورويی و  تلبيس يا  ايران و کشف  باب 
تهران،  استخری،  پروين  و  کيانفر  عين الله  کوشش  به 

انتشارات آذرين، ۱۳۶۳. 
کلن، ادوارد، آمريکا در اسارت، ترجمه ی پوران 

خاور و سرور طليعه، انتشارات قلم، تهران، ۱۳۶۳.
کافی،  اصول  رازی،  يعقوب  محمدبن  کلينی، 
تهران،  اسالميه،  علميه  مصطفوی،  سيدجواد  ترجمه ی 

.۱۳۶۵
مهدی  ترجمه ی  ايرانی،  نقاشی  شيالر.  بای،  کن 

حسينی، نشر دانشگاه هنر تهران، ۱۳۸۲.
حضـرت  سخنـرانـی هـای  مجـموعـه   کـوثـر، 
امام خمينی، مؤسسه ی نشر و تنظيم آثار امام خمينی (ره)، 

تهران، ۱۳۷۴. 
در  منفی  مـوازنـه  سيـاست  حسين،  کی استـون، 
مجلس چهـاردهم، انتشارات روزنـامه ی مظفـر، تهـران، 

 .۱۳۲۷
کيانی، محمد يوسف، پايتخت های ايران، سازمان 

ميراث فرهنگی، تهران، ۱۳۷۶.
مرداد   ۲۸ کودتای  ج،  مارک،  گازيوروسکی، 
انتشار،  سهامی  شرکت  نجاتی،  غالمرضا  ترجمه    ،۱۳۳۲

تهران، ۱۳۶۶.
گروه  کوشش  به  است،  آينده  راه  چراغ  گذشته 

جامی، انتشارات ققنوس، تهران، ١٣٦٧.
گرنت واتسن، رابرت، تاريخ ايران دوره قاجاريه، 
اول،  چاپ  سيمرغ،  نشر  مازندرانی،  وحيد  ع.  ترجمه ی 

تهران، ۱۳۴۰.
گروسه، رنه، امپراطوری صحرانوردان، ترجمه ی 
تهـران،  دوم،  چـاپ  نشر،  بنگـاه  ميکـده،  عبـدالحسين 

.۱۳۶۲
گريشمن، رومن، ايران از آغاز تا اسالم، ترجمه ی 

محمد معين، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، 
 .۱۳۶۴

گزيده ی اسناد سياسی ايران و عثمانی در دوره ی 
قاجاريه، تهران، دفتر مطالعات سياسی و بين المللی، واحد 

نشر اسناد، ۱۳۶۹.
گلستانه، ابوالحسن بن محمد امين، مجـمل التواريخ، 

پس از نادر، به تصحيح اسکارمن، ليدن، ۱۸۹۱.
ترجمه ی  شاه،  با  مصاحبه  مارگارت،  الينگ، 
تهران،  دوم،  چاپ  البرز،  انتشارات  روشنگر،  اردشير 

 .۱۳۷۱
و  انگلستان  امپراطوری  سقوط  بريان،  لپينگ، 
انتشارات  عنايت،  محمود  ترجمه ی  مصدق،  دکتر  دولت 

کتاب سرا، تهران، ۱۳۶۵.
لسان  المـلـک سپـهر، مـيـرزا محمـد تـقی، ناسخ 
التواريخ؛ سالطين قاجاريان، تهران، کتابفروشی اسالميه، 

 .۱۳۵۳
لسترنج، جغرافيای تاريخی سرزمين های خالفت 
ترجمه ی  و  نشر  بنگاه  عرفان،  محمود  ترجمه ی  شرقی، 
فرهنگی،  و  علمی  ۱۳۳۷؛  اول،  چاپ  تهران،  کتاب، 

تهران، چاپ دوم، ۱۳۶۴.
لکهـارت، الرنس، انقـراض صفـويـه، تـرجمـه ی 
اسماعيل دولتشاهی، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، 

.۱۳۸۰
تهـران،  همـدانی،  مشفق  ــــــــــ،  نـادرشاه، 

صفی علی شاه، ١٣٣٢.
ترجمه ی  ايران،  در  زارع  و  مالک  آن،  لمبتون، 

منوچهر اميری، علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۶۲. 
لورين، پرسی، شيخ خزعل، پادشاهی رضاخان، 
چاپ  فلسفه،  انتشارات  مهر آبادی،  رفيع  محمد  ترجمه ی 

اول، تهران، ۱۳۶۳. 
ليتل فيلد، هنری. و، تاريخ اروپا از سال ۱۸۱۵ 
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به بعد، ترجمه ی فريده قرچه داغی، تهران، انتشارات بنگاه 
ترجمه و نشر کتاب، چاپ سوم، ۱۳۷۳.

همايون  ترجمه ی  جهان،  معاصر  تاريخ  ليدز، 
دوم،  چاپ  پگاه،  انتشارات  تهران،  مقدم،  حنيفه وند 

 .۱۳۶۸
کاوه  ترجمه ی  ايران،  در  عمليات  جيمز،  مابرلی، 
بيات، تهران، مؤسسه ی خدمات فرهنگی رسا، چاپ اول، 

.۱۳۶۹
ملی  شورای  مجلس  بمباران  ن.پ،  مامونتوف، 
تهران،  قهرمانی،  شرف الدين  ترجمه  ق،   .۱۳۲۶ سال  در 

اشکان، ۱۳۶۳.
فعاليت های  از  (اسنادی  محمد علی شاه  با  مبارزه 
سال های  در  استانبول  و  اروپا  در  ايران  خواهـان  آزادی 
انتشارات  افشار،  ايرج  کوشش  به  هـ.ق.)  ۲۸ ــ   ۱۳۲۶ 

توس، چاپ اول، ۱۳۵۹. 
مؤسسه  مجازات،  کميته ی  عبداللّٰه،  متولی، 
تهران،  اول،  چاپ  ايران،  معاصر  تاريخ  مطالعات 

.۱۳۷۸
خيابانی،  و  جنگل  نهضت  ــــــــــ،  مقايسه ی 
چاپ  اسالمی،  تبليغات  سازمان  هنری  حوزه ی  تهران، 

اول، ۱۳۷۳. 
مجـد االسالم کـرمـانـی، احـمد، تـاريخ انقالب 
خليل پور،  محمود  از  تحشيه  و  مقدمه  ايران،  مشروطيت 

انتشارات دانشگاه   اصفهان، ۱۳۵۰.
مجـلسی، محـمـد بـاقـر، بحـاراالنوار، تـرجمه ی 

موسی خسروی، انتشارات االسالميه، تهران، ۱۳۵۶.
مجموعه اسناد و مدارک فرخ      خان امين الدوله، به 
تهران،  روشنی،  الله  قدرت  و  اصفهانيان  کريم  کوشش 

دانشگاه تهران، ۱۳۴۶. 
شاهنشاهی  تشکيل  نظـام الدين،  مجيـر شيبـانی، 
انتشارات  تهران،  ملی،  وحدت  مجدد  احياء  صفويه 

دانشگاه تهران، ۱۳۴۶.
ج)،   ۵) کاشانی  آيت الله  پيام های  مجموعه 

گرد آورنده: محمد ترکمان، چاپ تهران، ۱۳۶۱.
غـروی،  اسمـاعيـل  محـمـد  شيـخ  محـالتی، 
الئالی المربوطه فی  وجوب المشروطه، بوشهر، ۱۳۲۷ ق.

و  زمينه ها  اسالمی،  انقالب  منوچهر،  محمدی، 
پيامدها، دفتر نشر و پخش معارف، قم، ۱۳۸۰.

تهران،  اسالمی،  انقالب  بر  تحليلی  م.  محمدی، 
امير کبير، چاپ سوم، ۱۳۷۰.

محيط طبـاطبـايی، محمـد، نقش سيد جمال الدين 
اسد آبادی در بيداری شرق زمين، قم، ۱۳۵۰.

بـه  مشروطيت،  مقـدمـات  هـاشم،  مـافی،  محيط 
انتشارات  تهران،  جان فدا،  جواد  تفرشی،  مجيد  کوشش 

فردوسی، چاپ اول، ۱۳۶۳.
سياسی  تحوالت  تاريخ  سيد جالل الدين،  مدنی، 
قم،  اسالمی،  انتشارات  دفتر  ايران،  خارجی  روابط  و 

.۱۳۷۰
جلد)،   ۲) ايران  معاصر  سياسی  ــــــــــ،  تاريخ 

دفتر انتشارات اسالمی، قم، ۱۳۶۱.
مشاهير  و  رجال  زندگينامه  حسن،  مرسلوند، 

ايران، تهران، نشر الهام، ۱۳۶۹.
مرکز اسناد انقالب اسالمی، اسناد انقالب اسالمی، 

سازمان تبليغات انقالب اسالمی، تهران، ۱۳۶۹. 
اطالعات،  وزارت  تاريخی  اسناد  بررسی  مرکز 
روايت  به  فومنی  جواد  شيخ  حاج  آيت الله  ستيزان،  ستم 

اسناد، تهران، ۱۳۷۷.
جنگ  انگلستان،  اکستر  دانشگاه  مطالعات  مرکز 
تهران،  جنگ،  تبليغات  ستاد  ترجمه ی  عراق،  و  ايران 

 .۱۳۶۳
اهتمام  به  گزيده،  تاريخ  حمدالله،  مستوفی، 

عبدالحسين نوايی، اميرکبير، تهران، ۱۳۴۶.
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ــــــــــ،  نزهة القلوب، به کوشش لسترنج، دنيای 
کتاب تهران،  ۱۳۶۲.

تاريخ  يا  من.  زندگانی  شرح  عبدالله،  مستوفی، 
زوار،  تهران،  ج،   ٣ قاجار،  دوره ی  اداری  و  اجتماعی 

۱۳۴۳ ــ ۱۳۴۱. 
من،  زندگانی  عبدالحسين،  انصاری،  مسعود 

انتشارات ابن سينا، تهران، ۱۳۵۶. 
مصدق،  تألمات  و  خاطرات  محمد،  مصدق، 

انتشارات علمی، تهران، ۱۳۶۵. 
مطهری، مرتضی، بررسی نهضت های اسالمی در 

صد ساله ی اخير، قم، صدرا، ۱۳۶۵.
اسالم،  و  ايران  متقابل  ــــــــــ،  خدمات 

انتشارات صدرا، قم، ۱۳۵۷.
صدرا  اسالم،  در  زن  حقوق  ــــــــــ،  نظام 

تهران، ١٣٥٧.
در  مشروطيت  استقرار  تاريخ  حسن،  معاصر، 

ايران، تهران، ابن سينا، ۱۳۵۲.
البرز،  نشر  شاه،  ارتش  درون  خسرو،  معتضد، 

چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵. 
سقوط،  از  پس  و  سقوط  ــــــــــ،  رضاشاه، 
مؤسسه ی مطالعات تاريخ معاصر ايران، چاپ اول، تهران، 

 .۱۳۷۶
معير الممالک، دوستعلی خان، رجال عصر ناصری، 

تهران، نشر تاريخ ايران، ۱۳۶۱. 
خصوصی  زندگانی  از  يادداشت هايی  ــــــــــ، 

ناصرالدين شاه، نشر تاريخ ايران، تهران، ۱۳۶۲.
ادبيات  در  آن  تأثير  و  مزديسنا  محمد،  معين، 

فارسی، دانشگاه تهران، ۱۳۲۶.
تاريخ  سلطانيه،  مأثر  عبدالرزاق،  دنبلی،  مفتون 

جنگ های ايران و روس، تهران، ابن سينا، ۱۳۵۱.
جمعی  همکاری  با  نمونه،  تفسير  ناصر،  مکارم، 

از نويسندگان، دارالکتب االسالميه، چاپ سوم، تهران، 
.۱۳۶۲

امير کبير،  ميرزاتقی خان  زندگانی  حسين،  مکی، 
تهران، ۱۳۵۵.

ــــــــــ،  کتاب سياه، امير کبير، تهران، ۱۳۶۳. 
انتشارات  آزادی،  قهرمان  ــــــــــ،  مدرس 

ترجمه و نشر کتاب، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۸.
ترجمه،  بنگاه   ،۱۳۳۱ تير   ۳۰ ــــــــــ،  وقايع 

نشر کتاب، تهران، ۱۳۶۰.
در  ملی  دولت  و  ايران  عليرضا،  توانی،  ماليی 
تاريخ  مطالعات  مؤسسه ی  تهران،  اول،  جهانی  جنگ 

معاصر ايران، چاپ اول، ۱۳۷۸.
ملک زاده، مهدی، تاريخ انقالب مشروطيت ايران، 

تهران، انتشارات علمی، چاپ دوم، ۱۳۶۳. 
منصوری، جواد، تاريخ قيام ۱۵ خرداد به روايت 

اسناد، مرکز اسناد انقالب اسالمی، تهران، ۱۳۷۸. 
ــــــــــ،  سيرتکوينی انقالب اسالمی. 

انقالب،  تا  رفورم  از  آخر  سال  دو  هـ.  موحد. 
امير کبير، تهران، ۱۳۶۳.

محمد  صادق،  ميرزا  اصفهانی،  نامی  موسوی 
تحشيه  و  تحرير  زند،  خاندان  تاريخ   در  گيتی  گشا  تاريخ 

عزيز الله بيات، تهران، امير کبير، ۱۳۶۳ هـ.   ش.
آينده  راه  اسالمی،  انقالب  مسيح،  مهاجری، 

ملت ها، تهران، انتشارات اوج، چاپ دوم، ۱۳۶۰.
روضة الصفا  شاه،  خواند  محمدبن  ميرخواند، 
خيام،  انتشارات  الخلفاء،  و  الملوک  و  االنبياء  فی سيرة 

تهران، ۱۳۳۸. 
ايران،  در  اول  جهانی  جنگ  ميروشينکف، 
ترجمه ی دخانياتی، تهران، امير کبير، چاپ اول، ۱۳۴۴. 
تاريخ  پيرامون  مالحظات  برخی  رحيم،  نامور، 

انقالب مشروطيت، شهرضا، جامار، ۱۳۵۷.
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نامه های دکتر مصدق، گرد آورنده: محمد ترکمان، 
نشر هزاران، تهران، چاپ دوم، ۱۳۷۵.

و  تنبيه االمـه  محمـد حسيـن،  ميـرزا  نـائينی، 
سيدمحمود طالقانی، تهران، شرکت  تنزيه المله، بـا مقدمه 

سهامی انتشار، ١٣٣٤.
نجاتی، غالمرضا، تاريخ سياسی بيست و پنج ساله 
ايران، چاپ اول، مؤسسه ی خدمات فرهنگی رسا، تهران، 

.۱۳۷۱
ايران  نفت  صنعت  ملی شدن  ــــــــــ،  جنبش 
تهران،  انتشار،  سهامی  شرکت  مرداد،   ۲۸ کودتای  و 

  .۱۳۴۸
نجاری راد، تقی، ساواک و نقش آن در تحوالت 
داخلی رژيم شاه، مرکز اسناد انقالب اسالمی، چاپ اول، 

تهران، ۱۳۷۸. 
نجفی  قوچانی، محدحسن، سياحت شرق، تهران، 

نشر حديث، چاپ اول، ۱۳۷۵. 
نجمی، ناصر، بازيگران سياسی عصر رضاشاهی، 

محمد رضا شاهی، نشر اشتين، تهران، ۱۳۷۳. 
بين المللی  جنگ  نظامی  تاريخ  محمد،  نخجوان، 
اول،  چاپ  مجلس،  چاپخانه  تهران،   ،۱۹۱۴ ــ   ۱۹۱۸

 .۱۳۱۷
به  اوين،  زندان  تا  شاه  کاخ  از  احسان،  نراقی، 
رسا،  فرهنگی  خدمات  مؤسسه ی  آذری،  سعيد  کوشش 

تهران، ۱۳۷۲.
نراقی، مال احمد، معراج السعاده، تهران، انتشارات 

اسالميه، بی تا.
تاريخی  مکاتبات  و  اسناد  محمد رضا،  نصيری، 

ايران؛ قاجاريه، تهران، انتشارات کيهان، ۱۳۶۶.
نفيسی، سعيد، تاريخ اجتماعی و سياسی ايران در 

دوره ی معاصر، تهران، انتشارات بنياد، ۱۳۶۴.

تا  مغول  از  جهان  و  ايران  عبدالحسين،  نوايی، 
قاجاريه، نشر هما، تهران، ۱۳۶۶.

ـــــــــــــ،  «دولت های ايران از آغاز مشروطيت 
تا اولتيماتوم» تهران، انتشارات بابک، ١٣٥٥.

فضايل  فی  الرحمان  نفس  ميرزاحسن،  نوری، 
تهران،  آفاق،  مؤسسه ی  قيومی،  جواد  تحقيق  به  سلمان، 

.۱۳۶۹
پايه گذار  حسينی،  سيد جمال الدين  صدر،  واثقی 

نهضت های اسالمی، تهران، انتشارات پيام، ۱۳۵۵.
ارشاد  وزارت  شاد،  گوهر  قيام  سينا،  واحد، 

اسالمی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۱. 
وقايع نگار، محمد صادق، آهنگ سروش، تاريخ 

جنگ های ايران و روس، گردآورنده: حسين آذر.
اسالم  تمدن  فرهنگ و  پويايی  واليتی، علی اکبر، 
و  چاپ  مرکز  ديپلماسی،  تاريخ  و  اسناد  مرکز  ايران،  و 
تهران،  اول،  چاپ  خارجه،  امور  وزارت  انتشارات 

.۱۳۸۳
ــــــــــ،  تاريخ روابط خارجی ايران در دوره ی 
اول مشروطه، دفتر مطالعات سياسی و بين المللی، تهران، 

 .۱۳۷۴
ــــــــــ،  تاريخ روابط خارجی ايران در دوران 
ناصرالدين  شاه و مظفر الدين شاه، دفتر مطالعات سياسی و 

بين المللی وزارت امور خارجه، تهران، ۱۳۷۲.
عراق  تحميلی  جنگ  سياسی  ــــــــــ،  تاريخ 
عليه جمهوری اسالمی ايران، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، 

چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶.
مشروطيت،  نهضت  فکری  مقدمه ی  ــــــــــ، 
تهـران،  ششم،  چـاپ  اسالمی،  فـرهنـگ  نشـر  دفتـر 

.۱۳۷۷
تـرجمـه ی  چکمـه،  وودهـاس، سی .ام.  عمليـات 

فرحناز شکوری، نشر نور، تهران، ۱۳۶۷.
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ويلبرد و نالد، ان. اسناد محرمانه CIA درباره ی 
ترجمه ی  کودتا)،  مصدق (اسرار  دکتر  سرنگونی  عمليات 
دکتر حميد احمدی، نشر نی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹. 
آرام  احمد  ترجمه ی  تمدن،  تاريخ  دورانت،  ويل 
تهران،  اسالمی،  انقالب  آموزش  انتشارات  ديگران،  و 

.۱۳۶۷
هاشمی رفسنجانی، اکبر، امير کبير مظهر مبارزه با 

استعمار، قم، دفتر انتشارات اسالمی، ۱۳۷۱. 
هاکس، ِمريت، ايران، افسانه و واقعيت (خاطرات 
سفر به ايران)، ترجمه ی محمد حسين نظری نژاد، معاونت 

فرهنگی آستان قدس رضوی، مشهد، ۱۳۶۸. 
هاليدی، فرد، جنگ جهانی اول در جنوب ايران، 
ترجمه ی کاوه بيات، کنگره بزرگداشت رئيسعلی دلواری، 

بوشهر، ۱۳۷۳. 
در  سرمايه داری  توسعه  و  ــــــــــ،  ديکتاتوری 
تهران،  امير کبير،  آيين،  نيک  فضل الله  ترجمه ی  ايران، 

 .۱۳۵۸
روضه الصفای  تاريخ  خان،  رضاقلی  هدايت، 
نـاصری، بـه تصحيح جمشيد کيـانفر، تهـران، اساطيـر، 

.۱۳۸۰
خاطرات  (مخبرالسلطنه)،  مهديقلی خان  هدايت، 
و خطرات، گوشه ای از تاريخ شش پادشاه و گوشه ای از 

دوره ی زندگی من، نشر زوار، تهران، ۱۳۷۵. 
ــــــــــ،  گزارش ايران، قاجار و مشروطيت، به 

اهتمام محمد علی صوتی، تهران، نقره، ۱۳۶۳. 

هرتسفلد، ارنست، تاريخ باستانی، ايران، انتشارات 
دانشگاه تهران، ۱۳۵۶.

به  ايران  انقالب  عبدالرضا،  مهدوی،  هوشنگ 
روايت راديو بی .بی . سی، طرح نو، تهران، ۱۳۷۲. 

ــــــــــ،  تاريخ روابط خارجی ايران از ابتدای 
دوران صفويه تا پايان جنگ جهانی اول، تهران، امير کبير، 

چاپ سوم، ۱۳۶۴. 
يادداشت های امير اسدا لله علم، ويراستار علينقی 

عاليخانی، انتشارات مازيار، تهران، ۱۳۷۷.  
انتشارات اسدی،  ياقوت حموی، معجم البلدان، 

تهران، ١٣٦٥. 

ب ــ نشريات
۱ــ آيت الله شريعتمداری، مصاحبه، مجله ی دنيا، 

۱۳ دی ماه ۱۳۵۷.
۲ ــ روزنامه ی شورا، سال اول، ش ۸۴. 

سال   ،۴۸ شماره ی  صادق،  صبح  روزنامه ی  ۳ ــ 
اول، ۲۰ ربيع الثانی ۱۳۲۵. 

۴ ــ روزنامه ی کيهان، شماره های مختلف. 
۵ ــ روزنامه ی نوبهار،  ش ۱۱، سال ۱۳۳۳. 

۶ ــ مجله ی پيغام امروز،۱۳۵۸/۱/۱۹ .
۷ ــ نشر مجاهد ۱۳۵۸/۹/۱۶.

۸  ــ واليتی، علی اکبر. «اعتقادات دينی امير کبير» 
 .۱۳۷۴ تير  و  خرداد  دوازدهم  سال  فرهنگی،  کيهان 

شماره ی ۱۳۱.


