فهرست منابع
الف ــ کتاب ها

اندیشه دینی و جنبش ضد رژی
آبادیان ،حسین،
ٔ
مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران ،تهران،
در ایران،
ٔ

.1376

ــــــــــ ،زندگینامه سیاسی دکتر مظفر بقایی،
مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی ،چاپ اول.١٣٧٧ ،
ترجمه
آبراهامیان ،یرواند ،ایران بین دو انقالب،
ٔ
احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی ،نشر نی   ،چاپ
اول ،تهران.1377 ،
آدمیت ،فـریـدون ،امیـرکبیـر و ایـران  ،خوارزمی،
تهران ،چاپ هفتم .١٣٦٢
ــــــــــ ،ایدئولوژی نهضت مشروطه ٔ ایران،
انتشارات پیام ،چاپ اول ،تهران.1355 ،
مقدمه  نهضت مشروطیت،
ــــــــــ ،فکر آزادیٔ ،
سخن ،تهران.1345 ،
ترجمه
آرنولد ،توماس ،تاریخ گسترش اسالم،
ٔ
ابوالفضل ع ّزتی ،انتشارات دانشگاه تهران.1358 ،
آریانوف ،الکساندر و دیگران ،تاریخ عصر جدید،
محمد تقی فرامرزی ،شباهنگ ،تهران.1359 ،
ٔ
ترجمه ّ
دانشنـامه سیـاسی ،نـشر
آشـوری ،داریـوش،
ٔ
مروارید.1370 ،
محمدهاشم (رستم الحکما) ،رستم التواریخ،
آصفّ ،
تصحیح میترا مهرآبادی ،دنیای کتاب.1382 ،
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آل ابراهیم ،محمدرضا ،شورش ،زندگی و مبارزات
کریم پورشیرازی ،چشمه.١٣٨٣ ،

آل  احمد  ،جالل   ،غرب زدگی ،انتشارات   فردوسی،
تهران.1376 ،
آمبرز ،استفن ،روند سلطه گری (تاریخ سیاست
ترجمه احمد تابنده،
خارجی آمریکا  1938ــ ،).1983
ٔ
انتشارات چاپ پخش ،تهران.1376 ،
آموزگار ،جمشید ،فراز و فرود دودمان پهلوی،
ترجمه اردشیر لطفعلیان ،مرکز ترجمه و نشر کتاب .١٣٧٥
ٔ
ترجمه
،
جلد٢
ایران
معاصر
تاریخ
پیتر،
آوری،
ٔ
محمد رفیعی مهرآبادی ،تهران ،مؤسسه مطبوعاتی
عطایی ،چاپ دوم ،تهران.1369 ،
آیت الهی ،محمد  تقی ،والیت فقیه زیر بنای فکری
مشروطه مشروعه ،امیرکبیر ،تهران.1363 ،
سری به انضمام
آیرون ساید ،ادموند ،خاطرات ّ
مؤسسه پژوهش و
ترجمه متن کامل شاهراه فرماندهی،
ٔ
ٔ
مؤسسه رسا ،تهران.١٣٧٣ ،
مطالعات فرهنگی ،چاپ اول،
ٔ
سفرنامه ژنرال آیرونساید،
ــــــــــ ،خاطرات و
ٔ
ترجمه بهروز قزوینی ،چاپ دوم ،انتشارات آیینه.١٣٦٣ ،
ابن  اثیر ،عزالدین علی ،الکامل فی التاریخ،
دارصادر ،بیروت 1358 ،هـ.ق.
تـرجمـه عبـاس خـلیـلی و
ــــــــــ ،الکـامـل،
ٔ
ابوالقاسم حالت ،مطبوعاتی علمی.١٣٧١ ،

ابـن خلدون ،عبـدالرحمن ،تـاریخ ابن خلدون،
مؤسسه االعلمی ،بیروت 1391 ،هـ.ق.
ٔ
الکبری ،دار بیروت ،لبنان،
ابن سعد ،طبقات
ٰ
 1405هـ.ق.
  تـرجمه ابـوالقاسم
ابـن مسکویه ،تجارب االمم،
ٔ
امامی و علینقی منزوی ،سروش ،تهران.1٣٧٦ ،
محمدبن اسحاق ،الفهرست ،ترجمه   و
ابن ندیمّ ،
تجدد ،تعلیقات مهین جهان بگلو،
محمدرضا ّ
تحقیق ّ
امیرکبیر ،تهران.1366 ،
ابن هشام ،ابومحمد عبدالملک ،السیرة النبویّه،
ترجمه سیدهاشم رسولی ،کتابچی.١٣٥٧ ،
ٔ
ابوالحسنی ،علی ،تحلیلی از نقش سه گانه شیخ
شهید نوری ،پیام آزادی ،تهران.1360 ،
ابوترابیان ،حسین ،مطبوعات ایران از شهریور
 1320تا  ،1326انتشارات اطّالعات ،تهران.1366 ،
ابوطالبی ،مهدی« ،سه موج بیداری اسالمی
و توجه به اسالم پس از انقالب اسالمی از دیدگاه مقام
نظریه بیداری
معظم رهبری» ،در مقاالت
برگزیده همایش ٔ
ٔ
اسالمی ،نهضت نرمافزاری ،تهران.1391 ،
اتحادیه ،منصوره ،احزاب سیاسی در مجلس
سوم ،نشر تاریخ ایران ،تهران.1371 ،
احـتـشامالسـلطنه ،میـرزا محمودخـان ،خاطرات
  محمد  مهدی موسوی،
سید ّ
احتشام السلطنه ،به کوشش ّ
انتشارات زوار ،تهران.1366 ،
اردبیلی ،ابن بزاز ،صفوة الصفا ،تصحیح غالمرضا
طباطبایی مجد ،تبریز.1373 ،
ترجمه
ارفع ،حسن ،در خدمت پنج سلطان،
ٔ
سیداحمد نواب ،مهرآئین ،چاپ اول.١٣٧٧ ،
استارک ،فریا ،سفرنامه الموت ،لرستان و ایالم،

ترجمه محمدعلی ساکی ،علمی ،چاپ اول.١٣٦٤ ،
ٔ
ترجمه
استمپل ،جان دی ،درون انقالب ایران،
ٔ
منوچهر شجاعی ،رسا ،تهران.1377 ،
اسکاچ پل ،تدا ،دولت ها و انقالب های اجتماعی،
ترجمه مجید روئین تن ،سروش ،تهران.1376 ،
ٔ
اسکرین ،کالرمونت ،جنگ جهانی در ایران،
ترجمه غالمحسین صالحیار ،سلسله ،تهران.1360 ،
ٔ
اسکندربیگ ،عالم آرای صفوی ،به کوشش
یدالله شکری ،انتشارات اطالعات ،تهران.1363 ،
اسکندری ،ایرج ،خاطرات ایرج اسکندری،
مؤسسه پژوهش های سیاسی ،چاپ سوم.١٣٨٤ ،
ٔ
اسناد انقالب اسالمی ،انتشارات مرکز اسناد
انقالب   اسالمی ،تهران.1374 ،
اسناد فاش نشده ای از قیام خونین پانزده خرداد،
شرکت افست ،بدون تاریخ و نوبت چاپ.
اشپولر ،برتولد ،تاریخ ایران در قرون نخستین
ترجمه جواد فالطوری ،انتشارات علمی و
اسالمی،
ٔ
فرهنگی ،تهران.1364 ،
اصفهانی ،حمزه ،سنی ملوک االرض و االنبیاء،
ترجمه جعفر شعار ،بنیاد
یا تاریخ پیامبران و شاهان،
ٔ
فرهنگ ایران ،تهران.1346 ،
اصفهانی کربالیی ،حسن ،تاریخ دخانیه ،به  کوشش
رسول جعفریان ،مرکز اسناد انقالب اسالمی ،چاپ اول
.١٣٨٢
اعتمادالسلطنه ،محمد حسن ،آلماثر و آالثار،
(چهل سال تاریخ ایران) ،تعلیقات حسین محبوبی اردکانی،
ایرج افشار (به کوشش) ،اساطیر ،تهران.1380 ،
ــــــــــ ،تـاریخ منتظم ناصری ،تهران.1363 ،
ــــــــــ ،خلسه مشهور به خوابنامه ،به کوشش
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محمود کتیرایی ،توکا.١٣٥٧ ،
روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه،
ــــــــــ،
ٔ
به  کوشش ایرج افشار ،امیرکبیر ،تهران.1350 ،
ــــــــــ ،مرآت البلدان ،به کوشش عبدالحسین
نوایی و میرهاشم محدث ،دانشگاه تهران ،تهران.1367 ،
اعظام قدسی ،حسن ،خاطرات من ،جلد ،١
کارنگ.١٣٧٩ ،
افتخاری ،اصغر« ،تأثیرات انقالب اسالمی در
گستره جهانی»  ،فصلنامه ٔ پژوهش ،سال سوم ،شماره 10
و  ،11پاییز و زمستان .1377
افراسیابی ،بهرام ،ایران در تاریخ ،نشر علم،
تهران.1367 ،
ــــــــــ ،تاریخ جامع بهائیت ،سخن ،تهران،
.1368
ــــــــــ ،خاطرات و مبارزات دکتر حسین
فاطمی ،سخن ،چاپ دوم.١٣٧٠ ،
اقبال آشتیانی ،عباس ،تاریخ مغول و اوایل تیمور
در ایران ،نشر نامک ،تهران.1376 ،
الحسنی ،سلیم ،مبانی نظر رؤسای جمهوری
ترجمه صالح ماجدی و فرزاد ممدوحی ،انتشارات
آمریکا،
ٔ
مؤسسه اطالعات ،تهران.1374 ،
ــــــــــ ،نقش علمای شیعه در رویارویی با
مؤسسه مطالعات
ترجمه صفاء الدین تبرائیان،
استعمار،
ٔ
ٔ
تاریخ معاصر ایران ،چاپ اول.1378 ،
الکسیویچ زینوف ،ایوان ،انقالب مشروطیت ایران،
ترجمه ابوالقاسم اعتصامی ،اقبال ،چاپ اول.١٣٦٢ ،
ٔ
ترجمه
الگار ،حامد ،دین و دولت در ایران،
ٔ
ابوالقاسم سری ،انتشارات طوس ،تهران.1356 ،
ــــــــــ ،میـرزا مـلکم خـان (پـژوهش در بـاب
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تجدد خواهی ایرانیان) ،ترجمه جهانگیر عظیما و مجید
ّ
تفرشی ،شرکت سهامی انتشار و مدرس ،چاپ اول،
تهران.1369 ،
الهی ،همایون ،اهمیت استراتژیکی ایران در
جنگ جهانی دوم ،دفتر نشر دانشگاهی ،چاپ دوم،
تهران.1367 ،
مؤسسه تنظیم و نشر
امام خمینی ،والیت فقیه،
ٔ
آثار امام خمینی.١٣٧٩ ،
امیراحمدی ،احمد ،خاطرات نخستین سپهبد
ایران ،مؤسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی.١٣٧١ ،
امیر خسروی ،بابک ،نظر از درون به نقش حزب
توده ایران ،انتشارات اطّالعات ،تهران.1375 ،
امیر خیزی ،اسماعیل ،قیام آذربایجان و ستارخان،
تصحیح عبدالعلی کارنگ ،کتابفروشی تهران ،تبریز.1350 ،
امیرشاهی ،ذوالفقار ،لیبی ،دفتر مطالعات سیاسی
و بینالمللی ،تهران.1377 ،
امینی ،داوود ،اندیشه و عملکرد فداییان اسالم،
مرکز اسناد انقالب اسالمی.١٣٨٥ ،
امینی ،عبدالحسین ،الغدیر فی ا لکتاب و السنة و
االدب ،دارالکتاب العربی ،بیروت 1403 ،هـ.ق.
امینی ،علی ،خاطرات علی امینی ،به کوشش
یعقوب توکلی ،دفتر ادبیات انقالب اسالمی ،تهران،
.1377
انتظام ،نصرالله ،خاطرات ،شهریور  ١٣٢٠از
دیدگاه دربار ،به کوشش محمدرضا عباسی ،چاپ سوم،
سازمان اسناد ملی ایران ،تهران.١٣٧٨ ،
انجیل عیسی مسیح ترجمه تفسیری عهد جدید،
آفتاب عدالت.١٣٦٢ ،
مؤسسه تنظیم و
انصاری ،حمید ،حدیث بیداری،
ٔ

نشر آثار امام خمینی.١٣٧٤ ،
انصاری ،مهدی ،شیخ فضل الله نوری و
مشروطیت ،امیرکبیر.١٣٧٦ ،
انقالب اسالمی ایران ،جمعی از نویسندگان،
ویراست چهارم ،تدوین نهاد نمایندگی رهبری در
دانشگاه ها ،نشر معارف.١٣٨٥ ،
ترجمه
باری ،روبین ،جنگ قدرت ها در ایران،
ٔ
محمود مشرقی ،آشتیانی ،تهران.1363 ،
ترجمه
تذکره جغرافیای تاریخی ایران،
بارتولد،
ٔ
ٔ
حمزه سردادور ،چاپ دوم ،تهران.1358 ،
بـازرگان ،عبـدالعـلی ،مسائـل و مشکالت
اولین سال انقالب ،نهضت آزادی ،تهران.1362 ،
بازرگان ،مهدی ،انقالب اسالمی ایران در دو
حرکت ،انتشارات نهضت آزادی ایران ،تهران.1361 ،
ــــــــــ ،خـاطـرات بازرگان ،شصـت سال
خـدمت و مقـاومت ،گفت وگـو بـا غالمرضا نجـاتی،
تهران.1375 ،
باسست ،الیور ،آلمانی ها در ایران (نگاهی به
تحوالت ایران در جنگ جهانی اول) براساس منابع
ترجمه حسین بنی احمد ،شیرازه،
دیپلماتیک فرانسه،
ٔ
چاپ اول ،تهران.1377 ،
باسورث ،کلیفورد ادموند ،تاریخ ایران ،از آمدن
ترجمه حسن انوشه،
سلجوقیان تا فروپاشی ایلخانان،
ٔ
امیرکبیر ،تهران.1366 ،
حوزه
باقری ،علی ،خاطرات  15خرداد ،بازار،
ٔ
هنری سازمان تبلیغات اسالمی ،تهران.1375 ،
حوزه هنری
ــــــــــ ،خاطرات  15خرداد،
ٔ
سازمان تبلیغات اسالمی ،تهران.1376 ،
حوزه
ــــــــــ ،خاطرات  15خرداد تبریز،
ٔ

هنری سازمان تبلیغات اسالمی ،تهران .1381
ــــــــــ ،خاطرات  ١٥خرداد تهران ،سوره،
مهر.١٣٨٨ ،
بامداد ،مهدی ،تاریخ رجال ایران ،انتشارات
بانک بازرگانی ایران ،تهران.1347 ،
بحرین ،تهران ،دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی،
.1376
ترجمه
براون ،ادوارد گرانویل ،انقالب ایران،
ٔ
احمد پژوه ،کانون معرفت ،تهران.1383 ،
ــــــــــ ،تاریخ ادبیات ایران ،از آغاز عصر
ترجمه رشید یاسمی ،انتشارات
صفویه تا زمان حاضر،
ٔ
سینا ،تهران.1347 ،
زندگینامه سیاسی مهدی بازرگان،
برزین ،سعید،
ٔ
مرکز.١٣٧٤ ،
برن ،مالکوم و گازیوروسکی ،مارک .جی،
ترجمه علی مرشدزاده ،قصیده سرا،
مصدق و کودتا،
ٔ
.١٣٨٤
بزم     اهریمن ،جشن های دو هزار و پانصد ساله ٔ
شاهنشاهی به روایت اسناد ساواک و دربار ،چهار جلد،
انتشارات مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطالعات،
تهران.1377 ،
ترجمه قاسم
بالشه ،پیر ،ایران ،انقالب به نام خدا،
ٔ
صفوی ،انتشارات سحاب ،تهران.1358 ،
بلعمی ،ابوعلی محمدبن محمد ،تاریخ بلعمی،
تصحیح محمدتقی بهار ،به کوشش محمد پروین گنابادی،
زوار.١٣٨٠ ،
بوالرد ،ریدر ،نامه های خصوصی و گزارش های
ترجمه غالمحسین میرزاصالح ،نشر نو ،چاپ
محرمانه،
ٔ
اول.١٣٧١ ،
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بوالرد ،ریدر و اسکراین ،کالرمونت ،شترها باید

بروند ،ترجمه حسن ابوترابیان ،نشر نو ،چاپ دوم .١٣٦٣
بویل ،جی.آ .تاریخ ایران ،از سلوکیان تا
ترجمه حسن انوشه ،امیرکبیر،
فروپاشی دولت ساسانی،
ٔ
تهران.1368 ،
ــــــــــ ،تاریخ ایران از آمدن سلجوقیان تا
ترجمه حسن انوشه ،امیرکبیر،
فروپاشی دولت ایلخانان،
ٔ
.١٣٧١
محمدتقی (ملک الشعراء) ،تاریخ مختصر
بهارّ ،
احزاب سیاسی ،جلد ،٢امیر کبیر ،چاپ دوم.1371 ،
ــــــــــ ،دیوان اشعار ،ج ،١به اهتمام چهرزاد
بهار ،توس.١٣٨٠ ،
بهروز ،مازیار ،شورشیان آرمانخواه ،ققنوس،
چاپ اول.١٣٨٠ ،
بهبودی ،سلیمان ،خاطرات سلیمان بهبودی،
بیست سال زندگی با رضاشاه ،به کوشش غالمحسین
میرزا صالح ،طرح نو ،تهران.1372 ،
بهشتی سرشت ،محسن ،نقش علما در سیاست
از مشروطه تا انقراض قاجار،
پژوهشکده امام خمینی و
ٔ
انقالب اسالمی ،تهران.1380 ،
محمدتقی ،خاطرات سیاسی
بهلول،
ّ
بهلول ،به  کوشش علی اصغر کیمیایی ،ناشر حضرت
صاحب الزمان ،مشهد.١٣٧٩ ،
بیات ،کاوه ،ایران و جنگ جهانی او ّل ،سازمان
اسناد ملی ایران ،چاپ ّاول ،تهران.1369 ،
ــــــــــ ،جنگ جهانی او ّل در جنوب ایران،
کنـگره بـزرگداشت رئیـس عـلـی دلـواری ،بـوشهر،
.1373
بیداری اسالمی ،اجالس بینالمللی بیداری
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اسالمی ،تهران.1390 ،
ترجمه مهوش
بیل ،جیمز ،شیر و عقاب٢ ،جلد،
ٔ
غالمی ،نشر کوبه ،تهران ،چاپ اول.1371 ،
بیل ،جیمز و ویلیام راجر لویس ،مصدق ،نفت و
ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی،
ناسیونالیسم ایرانی،
ٔ
نشر نو ،تهران.1369 ،
بینا ،علی اکبر ،تاریخ سیاسی و دیپلماسی ایران،
جلد  ،٢دانشگاه تهران ،چاپ دوم.١٣٨٣ ،
پارسا دوست ،منوچهر ،نقش عراق در شروع
جنگ ،شرکت سهامی انتشار ،تهران.1369 ،
پورداوود ،ابراهیم ،پشت ها ،جلد  ،١اساطیر،
.١٣٧٧
پارسونز ،آنتونی و سولیوان ،ویلیام ،خاطرات دو
سفیر ،ترجمه محمود طلوعی ،علم.١٣٧٣ ،
پیردیگا ،ژان و اورکارد ،برنارد و ریشار ،یان،
ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی،
ایران در قرن بیستم،
ٔ
البرز ،تهران.1377 ،
پیرنیا ،حسن (مشیرالدوله) ،تاریخ ایران باستان،
نشر مطبوعات ،تهران.1311 ،

تاریخ مشروطیت به روایت اسناد کتابخانه ٔ
مجلس ،اسناد روحانیت و مجلس 4( ،جلد) ،تدوین

عبدالحسین حائری ،تهران.1374 ،
ترجمه ٔ تفسیر طبری ،جلد ١و ،٢به اهتمام حبیب
یغمایی ،توس.١٣٥٦ ،
مصدق ،هزاران،
محمد ،نامه های دکتر ّ
ترکمانّ ،
چاپ دوم ،تهران.١٣٥٧ ،
ــــــــــ ،مجموعه ای از مکتوبات ،اعالمیه ها و
روزنامه شهید شیخ فضل الله نوری ،جلد ،١رسا.١٣٦٢ ،
ٔ
تغییر لباس و کشف حجاب به روایت اسناد،

مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطالعات ،تهران،
.1378
تقی زاده ،حسن ،خطابه ای مشتمل بر تاریخ
اوایل انقالب مشروطیت ،مهرگان ،تهران.1338 ،
ــــــــــ ،زندگی طوفانی ،خاطرات سیدحسن
تقی زاده ،به کوشش ایرج افشار ،علمی .١٣٧٢
تهرانی ،آقا بزرگ ،شرح زندگانی میرزای
ترجمه حمید تیموری ،میقات ،تهران.1362 ،
شیرازی،
ٔ
تیموری ،ابراهیم ،تحریم تنباکو ،اولین مقاومت منفی
در ایران ،شرکت سهامی کتاب های جیبی ،تهران.1361 ،
ــــــــــ ،عصر بی خبری یا تاریخ امتیازات در
ایران ،اقبال ،تهران.1332 ،
ترجمه محمد طاهری
جردن ،همیلتون ،بحران،
ٔ
مقدم ،مرکز اسناد انقالب اسالمی.١٣٩٠ ،
جعفریان ،رسول ،جریانها و سازمانهای مذهبی ـ
سیاسی ایران ،مرکز اسناد انقالب اسالمی.١٣٨٣ ،
واقعه مشروطه،
ــــــــــ ،دخالت انگلیس در
ٔ
بی نا ،قم.1365 ،
جـاللی ،غالمـرضا ،مشهد در بـامـداد نهـضت
امام خمینی ،مرکز اسناد انقالب اسالمی.1378 ،
جـالئی پـور ،حمیـد رضا ،کـردستـان ،عـلـل
تداوم بحران آن پس از انقالب اسالمی ،بی نا ،تهران،
.1372
جوینی ،عطا ملک ،تاریخ جهانگشای ،جلد  ١و
 ،٣به اهتمام محمد قزوینی ،بریل  ١٩١١و .١٩٣٧

جهادیه (فتاوی جهادیه علما و مراجع عظام در
محمد حسن کاووسی
جنگ جهانی اول) ،به کوشش ّ
عراقی و نصرالله صالحی ،دفتر مطالعات سیاسی و
بین المللی ،چاپ اول ،تهران.1376 ،

چمران ،مصطفی ،کردستان ،بنیاد شهید چمران،

تهران.1364 ،
حائری ،عبدالهادی ،ایران و جهان اسالم،
پژوهشی تاریخی پیرامون چهره ها ،اندیشه ها و جنبش ها،
آستان قدس رضوی ،چاپ ّاول ،مشهد.1368 ،
ـــــــــــ ،تـاریخ جـنبش هـا و تکـاپـوهـای
فراماسونری در کشورهای اسالمی ،آستان قدس
رضوی ،چاپ ّاول ،تهران.1368 ،
ــــــــــ ،تشیّع و مشروطیت در ایران و نقش
ایـرانیان مقیـم عـراق ،تهـران ،امیـر کبیـر.١٣٨٧ ،
ــــــــــ ،نخستین رویارویی های اندیشه گران
ایران با دو رویه تمدن بورژوازی غرب ،امیرکبیر ،چاپ
دوم ،تهران.1372 ،
حداد عادل ،غالمعلی ،فرهنگ برهنگی و برهنگی
فرهنگی ،سروش.١٣٥٩ ،
حدیث والیت ،جلد ،١تهیه و تنظیم دفتر مقام
معظم رهبری ،ناشر ،سازمان مدارک فرهنگی انقالب
اسالمی.١٣٧٥ ،
مجموعه مقاالت ،گفتگوها و
حرفی از هزاران،
ٔ
سخنرانیها ،امیرکبیر ،تهران.1390 ،
حزب ایران نوین به روایت اسناد ساواک ،مرکز
بررسی اسناد تاریخی تهران.1380 ،
حسن زاده ،اسماعیل ،حکومت ترکمانان قراقوینلو
و آق قوینلو در ایران ،انتشارات سمت ،تهران.1379 ،
حسن زاده ،سیدمجید ،شیخ فضل الله نوری در
ظلمت مشروطه ،سازمان تبلیغات اسالمی.١٣٧٤ ،
حسینیان ،روح الله ،بیست سال تکاپوی اسالمی
شیعی در ایران 1320ــ  ،1340مرکز اسناد انقالب
اسالمی ،چاپ اول ،تهران.1381 ،
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ــــــــــ ،چهارده سال رقابت ایدئولوژیک شیعه

در ایران ،مرکز اسناد انقالب اسالمی.١٣٨٣ ،
ــــــــــ ،سه سال ستیز مرجعیت شیعه در ایران
1341ــ  ،1343مرکز اسناد انقالب اسالمی ،چاپ اول،
تهران.1387 ،
فارسنامه ناصری،
حسینی فسایی ،میرزاحسن،
ٔ
تصحیح منصور رستگار فسایی ،امیرکبیر ،تهران،
.13٨٢
حکیم الهی فریدنی ،هدایت الله ،اسرار کودتا
سید ضیاء   الدین طباطبایی ،بی جا ،تهران،
و زندگی آقا ّ
.1323
حکیمی ،محمدرضا ،بیدارگران اقالیم قبله ،دفتر
نشر فرهنگ اسالمی ،تهران.1357 ،
خاطرات ارتشبد حسن طوفانیان ،به کوشش
ضیاء صدقی ،زیبا.١٣٨١ ،
خاطرات سردار اسعد بختیاری ،به کوشش ایرج
افشار ،اساطیر.١٣٧٢ ،
خاطرات و مبارزات شهید محالتی ،مرکز اسناد
انقالب اسالمی.١٣٧٦ ،
خسروشاهی ،سید هادی ،فدائیان اسالم،
اطالعات1375 ،
خسروپناه ،محمدحسین ،سازمان افسران حزب
توده ایران ،شیرازه چاپ اول .١٣٧٧

خشونت و فرهنگ :اسناد محرمانه کشف
حجاب (1313ــ ،)1322تهران ،سازمان اسناد ملی

ایران ،تهران.1371 ،
خـواجـه  نظام  الملک  ،سیـرالملوک (سیاست نامه)
به اهتمام هیوبرت دارک ،انتشارات علمی و فرهنگی،
تهران.1364 ،
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خواند میر ،محمود  ،ایران در روزگار شاه  اسماعیل
و شاه طهماسب صفوی ،به کوشش غالمرضا طباطبایی،

بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار ،تهران.1370 ،
خوانـدمیـر ،غیـاث الدین ،تـاریخ حبیب السیر
فی اخبار افراد البشر ،زیر نظر محمد دبیر سیاقی ،چاپ
خیام ،تهران.1362 ،
محـمد جعـفر ،حقـایق االخبـار
خـورمـوجی،
ّ
ناصری :تاریخ قاجار ،به کوشش حسین خدیو جم،
زوار.1344 ،
انتشارات ّ
سید مجتبی نواب صفوی،
خوش نیت ،حسینّ ،
انـدیشه هـا و مبـارزات او ،منـشور بـرادری ،تـهـران،
.١٣٦٠
دانشور علوی ،نوراللّه ،جنبش وطن پرستان
اصفهان و بختیاری ،آنزان.١٣٧٧ ،
دایر ،ریجینالد ،مبارزان سرحد یا خاطرات دایر
در رویارویی نظامی انگلستان با سرداران بلوچ ایرانی،
ترجمه حمید احمدی ،نشر نی ،چاپ اول ،تهران.1378 ،
ٔ
دالنوآ ،کریستین ،ساواک ،ترجمه غالمحسین
نیک گوهر ،طرح نو.١٣٨١ ،
دالواله ،پیتر ،سفرنامه پیترو دالواله ،ترجمه
محمود بهروزی ،قطره ،تهران.1380 ،
دنبـلی ،عبـدالـرزاق ،مأثـر سلطـانیه ،بـه اهتـمام
غالمحسین صدری افشار ،ابن سینا ،تهران.1356 ،
دوانی ،علی ،مفاخر اسالم ،مرکز اسناد انقالب
اسالمی ،تهران.1377 ،
ــــــــــ ،نهضت روحانیون ایران ،ج ٢و ،٣بنیاد
فرهنگی امام رضا (ع) ،بی تا.
محمـد ،آتش بس ،مـرکـز مطـالعـات
درودیـانّ ،
و تحقیقات جنگ ،انتشارات سپاه پاسداران انقالب

اسالمی ،تهران.1376    ،
ــــــــــ ،سیری در جنگ ایران و عراق ،ج،٥
مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه پاسداران انقالب
اسالمی.١٣٧٨ ،
دورانت ،ویل ،تاریخ تمدن ،جلد ،١مشرق   زمین
گاهواره تمدن ،ترجمه احمد آرام و دیگران ،انتشارات و
آموزش انقالب اسالمی.١٣٧٢ ،
ترجمه
دو روژه ،موریس ،احزاب سیاسی،
ٔ
ابوالفضل قاضی ،انتشارات دانشگاه تهران.1363 ،
دولت آبـادی ،یـحیـی ،حیـات یـحیـی ،ج  ٣و ،٤
انتشارات عطا ،چاپ پنجم ،تهران.1371 ،
مـحمـد ،مـجـموعـه ای از مـکـتوبات،
دهنـویّ ،
سخنرانی ها و پیام های آیت الله کاشانی ،آشنا ،تهران،
.1362
دینـوری ،احمـد  بن داوود ،اخبـار الطّوال،
ترجمه محمود مهدوی دامغانی ،نشر نی ،چاپ دوم،
ٔ
تهران.1366 ،
ذاکر حسین ،عبدالرحیم ،مطبوعات سیاسی ایران
در عصر مشروطیت ،دانشگاه تهران.١٣٧٠ ،
ترجمه
ذبیح ،سپهر ،ایران در دوره ٔ دکتر مصدق،
ٔ
محمد رفیعی مهرآبادی ،نشر عالی ،تهران.1370 ،
ّ
ــــــــــ ،تاریخ جنبش کمونیستی در ایران،
محمد رفیعی مهرآبادی ،عطایی ،تهران.١٣٦٤ ،
ٔ
ترجمه ّ
جرعه جاری ،پژوهشگاه فرهنگ و
ذوعلم ،علیٔ ،
اندیشه اسالمی ،تهران.1377 ،
ذوقی ،ایرج ،ایران و قدرت های بزرگ در
جنگ جهانی دوم ،پاژنگ ،تهران ،1368 ،تصحیح
امیرهوشنگ آذر ،بی جا.1369 ،
ــــــــــ ،تاریخ روابط سیاسی ایران و قدرت های

بزرگ  1900ــ    ،1925پاژنگ ،تهران.1368 ،
راضی ،منیره ،پلیس جنوب ایران ،مرکز اسناد
انقالب اسالمی ،تهران.1381 ،
راعی گلوجه ،سجاد ،قاجاریه ،انگلستان و
قراردادهای استعماری ،مرکز اسناد انقالب اسالمی،
چاپ ّاول ،تهران.1380 ،
محمد بن علی بن سلیمان ،راحة الصدور
راوندیّ ،
و آیة السرور ،به کوشش محمد اقبال ،امیرکبیر،تهران،
.1333
درباره
راه انقالب ،مجموعه مقاالت پژوهشی
ٔ
کمیته پژوهش و مطالعات ستاد
انقالب اسالمی ،به اهتمام ٔ
دهه فجر انقالب اسالمی ،هماهنگ ،تهران.1378 ،
ٔ
رایت ،دنیس ،انگلیسیان در ایران در روزگار
ترجمه غالمحسین صدری افشار ،دنیا،
پادشاهان قاجار،
ٔ
تهران.1357 ،
ترجمه غالمحسین
ــــــــــ ،انگلیسیان در ایران،
ٔ
صدری افشار ،اختران.١٣٥٨ ،
واقعه گوهرشاد به روایت دیگر،
رائین ،سیما،
ٔ
نشر رائین ،تهران.1379 ،
رائین ،اسماعیل ،انجمن های سری در انقالب
مشروطیت ،تهران مصور ،تهران.1345 ،
ترجمه
ــــــــــ ،انگلیسی ها در میان ایرانیان،
ٔ
لطفعلی خنجی ،چاپ ّاول ،امیر کبیر ،تهران.1359 ،
ترجمه
ــــــــــ ،ایرانیان در میان انگلیسی ها،
ٔ
منوچهر طاهرنیا ،آشتیانی ،چاپ ّاول ،تهران.1364 ،
ــــــــــ ،حقوق   بگیران انگلیس در ایران،
جاویدان ،تهران.1355 ،
ــــــــــ ،فراموشخانه و فراماسونری در ایران،
امیر کبیر ،تهران.1357 ،
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رجال عصر پهلوی ،تیمور بختیار به روایت
اسناد ساواک ،مرکز بررسی اسناد تاریخی ،تهران،
.1380

رجال عصر پهلوی ،علی امینی به روایت اسناد

ساواک ،ج  ،١مرکز بررسی اسناد تاریخی ،تهران.1379 ،
زنـدگینامـه سیـاسی
رجبـی ،محمـدحسن،
ٔ
امام   خمینی ،ج   ،١مرکز اسناد انقالب اسالمی ،چاپ
چهارم .١٣٧١
دوره
رحمانیان ،داریوش ،تاریخ تفکر سیاسی در ٔ
قاجاریه ،دانشگاه پیام نور ،چاپ دوم ،تهران.1389 ،
دوره
دوره صفویان (تاریخ ایران در ٔ
رد مبیر ،هـ.رٔ ،
ترجمه یعقوب آژند ،جامی ،تهران.138٠ ،
صفویان)،
ٔ

رسـائل ،اعـالمیه ها ،مـکـتوبـات … و روزنامه ها،
محمد
شیخ شهید فضل الله نوری 2( ،ج) ،گرد آورنده ّ

ترکمان ،رسا ،تهران1362 ،ــ.١٣٦٣

درباره
رسائل مشروطیت ( 1٨الیحه و رساله
ٔ
مشروطیت) ،به کوشش غالمحسین زرگرینژاد ،کویر،

تهران.1374 ،
رشید دو ،پی نن ،.سقوط بغداد و حکمروایی
مغوالن در عراق ،ترجمه اسدالله آزاد ،آستان قدس
رضوی مشهد.1368 ،
رضا قلی میرزا ،سفرنامه ،به کوشش اصغر
فرمانفرمایی قاجار ،دانشگاه تهران.1346 ،
محمد اسماعیل ،انقالب مشروطیت،
رضوانیّ ،
ایران ،کتاب های جیبی.١٣٥٦ ،
رضـوی ،مسعـود ،هـاشمی و انـقالب (تـاریخ
سیاسی ایران از انقالب تا جنگ) ،همشهری ،چاپ ّاول،
.1376
رفیعی ،لیال ،سفال ایران از دوران پیش از تاریخ
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تا عصر حاضر ،یساولی ،تهران.1377 ،
محمد حسین ،فـارس و
رکـن زاده آدمیـتّ ،
جنگ بین الملل ،اقبال ،چاپ پنجم ،تهران.1370 ،
رواسانی ،شاپور ،نهضت جنگل ،دفتر
پژوهش های فرهنگی ،چاپ اول.١٣٨١ ،

روحانیت و اسرار فاش نشده از نهضت ملّی
شدن صنعت نفت ،به کوشش گروهی از هواداران نهضت

اسالمی ایران در اروپا ،دارالفکر ،قم ،بی تا.
سید حمید ،بررسی و تحلیلی از نهضت
روحانیّ ،
امام خمینی ،شرکت افست ،تهران ،چاپ دوم .13٦1
ــــــــــ ،نهضت امام خمینی ،ج  ،٢مرکز اسناد
انقالب اسالمی.١٣٧٦ ،
روحانی ،فؤاد ،تاریخ ملّی شدن صنعت نفت
ایران ،شرکت سهامی کتاب های جیبی ،تهران.١٣٥2 ،
ترجمه علی
روزولت ،کرمیت ،کودتا در کودتا،
ٔ
اسالمی ،شرکت سهامی خاص ،بی تا.
ریاض  االسالم ،تاریخ روابط ایران و هند
ترجمه محمد باقر آرام و
دوره صفویه و افشاریه)،
ٔ
(در ٔ
عباسقلی غفاری فرد ،امیر کبیر ،تهران.1373 ،
آینه دانشوران،
سید علیرضأ ،
ریحان یزدیّ ،
کتـابخـانه   حضـرت آیت الـلّـه العظـمی نجـفی مـرعـشی،
.1372
زرگر ،علی اصغر ،تاریخ روابط سیاسی ایران و
ترجمه کاوه بیات ،پروین و
دوره رضا شاه،
ٔ
انگلیس در ٔ
معین ،تهران.1372 ،
ــــــــــ« ،کودتای  ٢٨مرداد  ١٣٣٢و علل
وقوع آن» ،تحوالت سیاسی اجتماعی ایران ،به اهتمام
مجتبی مقصودی ،روزنه.١٣٨٠ ،
تحـول انـدیشه هـای
زرگـری  نـژاد ،غالمحسیـنّ ،

نامه دکتری ،دانشگاه تربیت
دوره قاجار ،پایان ٔ
سیاسی ٔ
مدرس.1373 ،
زریـن کوب ،عبـدالحسین ،تـاریـخ مـردم ایـران،
ّ
امیرکبیر ،تهران.1367 ،
ــــــــــ ،روزگاران دیگر از صفویه تا عصر
حاضر ،سخن ،تهران.1375 ،
تـرجـمـه
محـمـدحسن ،هنـر ایـران،
زکـی،
ٔ
ّ
محمد   ابراهیم اقلیدی ،صدای معاصر ،تهران.1377 ،
ّ
ترجمه عباس
زونیس ،ماروین ،شکست شاهانه،
ٔ
مخبر ،نشر طرح نو ،تهران.1370 ،
ساواک و روحانیت ،بولتن های نوبه ای ساواک،
حوزه هنری ،تهران.1371 ،
دفتر ادبیات انقالب اسالمی،
ٔ
ترجمه محمد تقی
سایکس ،پرسی ،تاریخ ایران،
ٔ
فخرداعی گیالنی ،انتشارات دنیای کتاب ،چاپ دوم،
تهران.1370 ،
سبیتی ،عبدالله ،سلمان الفارسی ،چاپ سوم،
بیروت 1977 ،م.
سپهبد تیمور بختیار به روایت اسناد ساواک،
جلد  ،١مرکز بررسی اسناد تاریخی.١٣٧٨ ،
سپهر ،عبدالحسین ،مرآت الوقایع مظفری و
یادداشت های ملک المورخین ،زرین ،چاپ اول.١٣٦٨ ،
ــــــــــ ،خاطرات مورخ الدوله سپهر ،به
کوشش احمد سمیعی ،نشر نامک ،تهران.1374 ،
سپهر ،احمدعلی ،ایران در جنگ بزرگ ،ادیب،
چاپ دوم.١٣٦٢ ،
محمدتقی ،ناسخ التواریخ ،اساطیر ،چاپ
سپهرّ ،
اول.١٣٧٧ ،
ستم ستیزان (آیت اللّه حاج شیخ جواد فومنی)،
به  روایت اسناد ساواک ،مرکز بررسی اسناد تاریخی

وزارت اطالعات ،تهران.1363 ،
ستوده نیا ،امیررضا ،پابه پای آفتاب ،پنجره ،چاپ
اول.١٣٧٣ ،
ترجمه
سفیری ،فلوریدا ،پلیس جنوب ایران،
ٔ
منصوره اتحادیه و منصوره فشارکی ،نشر تاریخ ،چاپ
اول ،تهران.1364 ،
سمیعی ،احمد ،سی و هفت سال ،شباویز ،چاپ
دوم.١٣٦٥ ،
ــــــــــ ،طلوع و غروب دولت موقت ،شباویز،
.١٣٧٢
سولیوان ،ویلیام و سرآنتونی پارسونز ،خاطرات

دو سفیر ،اسراری از سقوط شاه و نقش پنهان آمریکا و
ترجمه محمود طلوعی ،نشر علم ،چاپ
انگلیس در ایران،
ٔ

سوم ،تهران.1357 ،
ترجمه
سولیوان ،ویلیام ،مأموریت در ایران،
ٔ
محمود مشرقی ،همهمه ،چاپ دوم ،تهران.1360 ،
مجـموعـه
سهـروردی ،شهـاب الـدیـن یـحیـی،
ٔ
مقدمه هانری کربن،
تصنیفات شیخ اشرق ،به تصحیح و
ٔ
فلسفه ایران ،تهران.1355 ،
انجمن
ٔ
سینتیا ،خاطرات همسر سفیر ،ترجمه اسماعیل
زند ،البرز.١٣٧٠ ،
ترجمه
سیوری ،راجر ،ایران عصر صفوی،
ٔ
کامبیز عزیزی ،نشر مرکز ،چاپ ّاول.1372 ،
ترجمه محمد
شاردن ،سیاحت نامه شاردن،
ٔ
عباسی ،امیرکبیر ،تهران.1338 ،
شاهدی ،مظفر ،زندگانی سیاسی خاندان علم،
مـؤسسه مطـالعـات و پـژوهش هـای سیـاسی تـهـران،
ٔ
.1380
ــــــــــ ،مردی برای تمام فصول ،اسدالله   علم و
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سلطنت محمدرضا پهلوی ،مؤسسه مطالعات و پژوهشهای
سیاسی ،چاپ اول.١٣٧٩ ،
شریف پور ،رضا ،مسجد و انقالب اسالمی ،مرکز
اسناد انقالب اسالمی ،تهران.1380 ،
شریف رازی ،محمد ،گنجینه دانشمندان ،ج،١
اسالمیه.١٣٥٢ ،
شریف کاشانی ،محمد مهدی ،واقعات اتفاقیه
در روزگار ،به کوشش منصوره اتحادیه ،سیروس
سعدوندیان ،نشر تاریخ ایران ،تهران.1362 ،
شعـبـانی ،رضـا ،تـاریخ تحـوالت سیـاسی ــ
اجتماعی ایران در دوره های افشاریه و زندیه( ،سمت)،
تهران.1377 ،
شعبانی ،حجت« ،پیروزی انقالب اسالمی ایران
نظریه
طلیعه بیداری اسالمی» ،در مقاالت
برگزیده همایش ٔ
ٔ
ٔ
بیداری اسالمی ،نهضت نرمافزاری ،تهران.1391 ،
دوره سلطنت
شمیم ،عـلی اصغـر ،ایـران در
ٔ
قاجار ،نشر افکار.1374 ،
شوادرن ،بنجامین ،خاورمیانه ،نفت و قدرت  های
ترجمه عبدالحسین شریفیان ،انتشارات شرکت
بزرگ،
ٔ
سهامی کتاب های جیبی ،تهران.1352 ،
شوستر ،مورگان ،اختناق در ایران ،ترجمه
ابوالحسن موسوی شوشتری ،صفی علیشاه ،چاپ پنجم،
.١٣٦٢
ترجمه
شوکراس ،ویلیام ،آخرین سفر شاه،
ٔ
عبدالرضا هوشنگ مهدوی ،البرز ،تهران.1369 ،
شهرام نیا ،امیرمسعود ،پارلمانتاریسم در ایران
یا بنیاد فکری و زمینه های تاریخی در عصر مشروطیت،
مرکز اسناد انقالب اسالمی ایران ،چاپ اول.1379 ،
شهشانی ،تاریخچه پوشش سر در ایران ،ناشر،
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مدیر ،تهران.١٣٧4 ،
شیخ االسالمی ،جـواد ،افـزایش نفوذ روس و
انگلیس در ایران ،انتشارات کیهان.1369 ،
ــــــــــ ،اسناد محرمانه ٔ وزارت خارجه بریتانیا،
مؤسسه کیهان ،چاپ دوم ،تهران.1369 ،
ٔ
ــــــــــ ،قتل اتابک و شانزده مقاله تحقیقی
دیگر ،کیهان.١٣٦٨ ،
شیخ صدوق ،ابـن بابویه ،کمـال الـدین و اتمـام
النعمه ،به تحقیق علی اکبر غفاری ،الطبعة الثانیه،
دارالکتب اسالمیه ،تهران 1395 ،هـ.ق.
صحیفه امام ،مجموعه آثار امام خمینی ،ج ١ــ٤
و  ،١١مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.١٣٧٨ ،

صـحـیـفـه نـور ،مجـمـوعـه رهـنـمودهای
امـام خمینی(ره) ،مرکز مدارک فرهنگ انقالب اسالمی،

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،تهران1361 ،ــ .1371
صدر ،محسن ،خاطرات صدراالشرف ،وحید،
چاپ ّاول ،تهران.1364 ،
صدیقی ،وحید الزمان ،انقالب اسالمی ایران از
ترجمه سیـد مجیـد روئین تـن ،انتشارات
نگاه دیگـران،
ٔ
اطالعات ،چاپ اول ،تهران.1378 ،
صفا ،ذبیح الله ،تاریخ ادبیات در ایران ،ج  ،١
فردوس.١٣٥٨ ،
دوره اول،
صفایی ،ابراهیم ،رهبران مشروطه،
ٔ
جاویدان ،چاپ سوم.١٣٦٣ ،
صوفی نیارکی ،تقی ،بیداری اسالمی( هویت تمدنی

اندیشه حضرت امام خمینی و
و چالشهای پیش رو) در
ٔ
مقام معظم رهبری ،نهضت نرمافزاری ،تهران.1391 ،
سید صدرالدین ،یک بررسی تحلیلی
طاهریّ ،
مؤسسه خدمات
مدرس ،چاپ دوم،
ٔ
از زندگی سیاسی ّ

فرهنگی رسا ،تهران.1373 ،
ترجمه
محمدحسین ،تفسیر المیزان،
ٔ
طباطباییّ ،
محمد بـاقر مـوسوی ،دارالکتب االسالمیه ،چاپ سوم،
تهران.1362 ،
طبری ،احسان ،ایران در دو سده ٔ واپسین ،حزب
توده ایران١٣٦٠ ،
جامعه ایران در دوره ٔ رضاشاه ،بی نا،
ــــــــــ،
ٔ
.1356
ــــــــــ ،کژراهه ،امیر کبیر ،تهران.١٣73 ،
عاقلی ،باقر ،روز شمار تاریخ ایران از مشروطه تا
انقالب اسالمی ،گفتار ،تهران.1372 ،
ــــــــــ ،رضاشاه و قشون متحدالشکل ،مانک،
.١٣٧٧
ــــــــــ ،نخست  وزیران ایران ،جاویدان ،تهران،
.1370
عبـدالـلّـه مـالـکی ،یـوسـف ،االستـیعـاب فـی
معرفة  االصحاب ،دارالحیاء التراث ،بیروت 1328 ،هـ  .ق.
عراقی   ،مهدی ،نـاگفته ها (خاطرات حـاج مهدی
مقدسی و دیگران ،خدمات
عراقی) ،به کوشش محمود ّ
فرهنگی رسا ،تهران.1370 ،
عـرفـان منش ،جـلیـل ،حیـات معنـوی ایرانیان،

مقدمه دکتر علی اکبر والیتی ،انتشارات وزارت
با
ٔ
امور  خارجه ،تهران.1385 ،
ــــــــــ ،خاطرات  15خرداد ،جلد اول،
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی ،تهران 1373 ،و
ٔ
جلد دوم ،دفتر ادبیات انقالب اسالمی ،تهران.1375 ،
ــــــــــ ،تحقیقی علمی درباره پیشینه و کیستی
مقدمه
ذوالقرنین ،کوروش و بازیابی هویت ملّی ایرانیان با
ٔ
دکتر علی اکبر والیتی ،فرهنگ مکتوب ،تهران.1389 ،

عطاملک  جوینی ،عالء الدین ،تاریخ جهانگشای،

محمد قزوینی ،دنیای کتاب ،تهران.1375 ،
به کوشش ّ
عظیمی ،رقیه سادات ،نهضت جنگل به روایت
اسناد وزارت امور خارجه دفتر مطالعات سیاسی و
بین المللی ،تهران.1377 ،
عظیمی ،فخرالدین ،بحران دموکراسی در ایران،
ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی و بیژن نوذری ،البرز،
ٔ
تهران.١٣77 ،
عقـالنی ،ابـن حجر ،االصابه فی تمیز الصحابه،
دارالحیاء التراث ،بیروت 1328 ،هـ.ق.
َعلَم ،امیراسداللّه ،یادداشت امیر اسداللّه َعلَم،
ویراستار علینقی عالیخانی ،مازیار ،تهران.1377 ،
ــــــــــ ،یادداشت های َعلَم ،ج   ،١کتاب سرا،
چاپ دوم.١٣٧٢ ،
ترجمه
علم ،مصطفی ،نفت ،قدرت و اصول،
ٔ
غالمحسین صالحیان ،چاپخش.١٣٧٧ ،
عملیات آژاکس ،بررسی اسناد  CIAدرباره
کودتای  ٢٨مرداد ،ترجمه ابوالقاسم راه چمنی ،پژوهش
سجاد راعی ،مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات
بین المللی ایران معاصر.١٣٨٢ ،

عمید زنجانی ،عباسعـلی ،انقالب اسالمی و
ریشه های آن ،کتاب سیاسی ،تهـران.1371 ،
انـدیشه سیـاسی در اسالم
عنـایـت ،حـمیـد،
ٔ
معاصر ،ترجمه بهاء الدین خرمشاهی ،خوارزمی.1365 ،
غفاری ،عبدالحسین ،تاریخ روابط ایران و
فرانسه ،از ترور ناصر الدین شاه تا جنگ جهانی اول،

مرکز نشر دانشگاهی ،تهران.1368 ،
غفاریان ،سیروس ،خلیج فارس ،مدرسه ،تهران،
.١٣٨9
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غنـی ،قاسم ،یـادداشت هـای دکتـر قـاسم غنی

«زنـدگی من» به کوشش قـاسم غنی و سیـروس غنـی،
انتشارات آبان ،تهران.1361 ،
فـاتح ،مصطفی ،پنـجاه سال نفت ایـران ،پیام،
تهران.١٣58 ،
فارسی ،جالل الدین ،زوایای تاریک ،حدیث،
چاپ اول.١٣٧٣ ،
فاطمی ،سیدحسین ،خاطرات و مبارزات ،به
کوشش بهرام افراسیابی ،چاپ دوم ،انتشارات سخن،
تهران.1370 ،
فاالچی ،اوریانا ،مصاحبه اوریانا فاالچی با شاه
شده کتاب مصاحبه با تاریخ) ،نشر
ایران (بخش سانسور ٔ
آغاز ،تهران.1357 ،
فتـاحی ،فتح   الـدین ،هـرات در قلمـرو استعمـار،
مستوفی ،تهران.1370 ،
فخرایی ،ابراهیم ،سردار جنگل میرزا کوچک خان،
چاپ پنجم ،جاویدان ،تهران.1354 ،
فـراتـی ،عبـدالـوهـاب ،تـاریخ شفـاهی انقـالب
اسالمی ،از مرجعیت امام خمینی تا تبعید ،مرکز اسناد
انقالب اسالمی ،تهران.1379 ،

فـرازهـایی از تاریخ انقالب بـه روایت اسناد
ساواک    و آمریکا ،وزارت اطالعات ،تهران.1368 ،
فراشبندی ،علیمراد ،جنگ انگلیس و ایران در
سال  1373هجری قمری ،تهران.
فرامرزی ،احمد ،شیخ حسین خان چاه کوتاهی،

به کوشش سید قاسم یاحسینی ،انتشارات شیراز ،چاپ
اول ،تهران.1377 ،
فـرای ،ریچـارد ،عصـر زریـن فـرهنگ ایـران،
ترجمه مسعود رجب نیا ،سروش ،تهران.1375 ،
ٔ
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پهلوی 2 ،جلد ،انتشارات اطالعات ،تهران.1371 ،
فردوسی ،ابوالقاسم ،شاهنامه ،براساس چاپ
مسکو ،نشر زهره ،تهران.
فرهاد معتمد ،محمود ،تاریخ سیاسی دوره ٔ
صدارت میرزاحسن خان مشیرالدوله ،علی اکبر علمی و
شرکا.١٣٢٥ ،
فرهمند ،جالل« ،گذری بر امتیازات پیدرپی
فصلنامه تاریخ معاصر ایران.
انگلیس در عهد ناصری»،
ٔ
فضل الله همدانی ،رشیدالدین ،جامع التواریخ،
ج   ،٢به کوشش بهمن کریمی ،اقبال و شرکا ،بدون تاریخ
و نوبت چاپ.
فقیهی ،عـلی اصغـر ،آل بـویـه و اوضاع زمـان
ایشان ،صبا.١٣٥٧ ،
فلسفی ،نصراللّه ،زنـدگـانـی شاه عبـاس او ّل،
علمی    و فرهنگی ،تهران.
ترجمه ابوالقاسم
فلور ،ویلم ،حکومت نادرشاه،
ٔ
سری ،توس ،تهران.1368 ،
ترجمه کیکاووس
فنمیگوش ،داگوت ،واسموس،
ٔ
جهانداری ،همسایه و مرکز بوشهرشناسی ،چاپ اول،
.1377
ترجمه احمد
فوران ،جان ،مقاومت شکننده،
ٔ
مؤسسه خدمات فرهنگی رسا ،تهران.1370 ،
تدین،
ٔ
فوریه ،سه سال در دربار ایران (از  1306تا
ترجمه عباس اقبال ،مؤسسه مطبوعاتی علمی،
،)1309
ٔ
تهران.1363 ،
فوکو ،میشل ،ایرانی ها چه رؤیایی در سر دارند؟،
ترجمه حسین معصومی همدانی ،هرمس.١٣٧٧ ،
قـاضی ،نعمت الـلّـه ،علــل سقـوط رضـاشاه،

انتشارات آثار ،چاپ اول ،تهران.1372 ،

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،معاونت
پژوهش ریاست جمهوری اسالمی ایران ،تهران.1380،
قنات آبادی ،شمس ،خاطرات ،مرکز بررسی
اسناد تاریخی وزارت اطالعات ،تهران.1373 ،
ترجمه
کاتم ،ریچارد ،ناسیونالیسم در ایران،
ٔ
فرشته سرلک ،گفتار ،تهران.1371 ،
کاتوزیان ،محمد علی (همایون) ،اقتصاد سیاسی
تـرجمه محـمد رضا
ایران از مشروطیت تا پایان سلسه پهلوی،
ٔ
نفیسی و کامبیز عزیزی ،مرکز ،چاپ دوم .١٣٧٢
ترجمه احمد
ــــــــــ ،مصدق و نبرد قدرت،
ٔ
تدین ،رسا ،چاپ دوم.١٣٧٢ ،
کاساکـوفسکی ،خـاطرات کلنـل کاسا کوفسکی،
ترجمه عباسقلی جلی ،سیمرغ ،تهران.1355 ،
ٔ
کاظم زاده ،فیروز ،روس و انگلیس در ایران،
مؤسسه کتاب های جیبی با
ترجمه منوچهر امیری،
ٔ
ٔ
مؤسسه فرانکلین ،چاپ دوم ،تهران.1371 ،
همکاری
ٔ
کحال زاده ،میرزا ابوالقاسم ،دیده ها و شنیده ها،
به کوشش مرتضی کامران ،نشر فرهنگ ،چاپ ّاول،
تهران.1363 ،
کـدی ،نیکی ،ایـران دوران قـاجـار و بـرآمـدن
ترجمه مهدی حقیقت خواه ،ققنوس ،تهران.1381 ،
رضاخان،
ٔ
ترجمه شاهرخ
ـــــــــــ ،تحریم تنباکو در ایران،
ٔ
قائم مقامی ،جیبی ،تهران.1356 ،
تـرجمـه
ـــــــــــ ،ریشه هـای انقـالب ایـران،
ٔ
عبدالرحیم گواهی ،قلم.١٣٧٧ ،
کرباسچی ،غالمرضا ،هفت هزار روز تاریخ ایران
و انقالب اسالمی ،بنیاد تاریخ انقالب اسالمی ،تهران،
.1371

ــــــــــ ،تاریخ شفاهی انقالب       اسالمی (تاریخ
حوزه علمیه قم) ،مرکز اسناد انقالب اسالمی ،تهران،
ٔ
.1380
ترجمه
کوربن ،هانری ،تاریخ فلسفه ٔ اسالمی،
ٔ
جواد طباطبایی ،کویر ،تهران.1373 ،
ترجمه
قضیه ایران،
کرزن ،جرج .ن ،.ایران و
ٔ
ٔ
وحید مازندرانی ،مرکز انتشارات علمی و فرهنگی ،چاپ
سوم.1362 ،
کرمانشاهی ،آقااحمد ،مرآتاالحوال جهاننما،
به تصحیح و اهتمام علی دوانی ،مرکز اسناد انقالب
اسالمی ،تهران.1375 ،
کرمانی ،ناظم االسالم ،تاریخ بیداری ایرانیان ،به
اهتمام علی اکبر سعیدی سیرجانی ،بنیاد فرهنگ ایران،
آگاه ،تهران ،چاپ چهارم .١٣٦٢
جامعه تعلیمات اسالمی ،آیت الله
کرمی پور ،حمیدٔ ،

حاج شیخ عباس علی اسالمی و نقش ایشان در انقالب
اسالمی ،مرکز اسناد انقالب اسالمی ،تهران.1380 ،
کرونی ،استفانی ،ارتش و حکومت پهلوی،

ترجمه غالمرضا علی بابایی ،خجسته ،تهران.1377 ،
ٔ
کریستن سن ،آرتور امانوئل ،ایران در زمان
ترجمه غالمرضا رشید  یاسمی ،دنیای کتاب،
ساسانیان،
ٔ
.١٣٦٨
کریمی ،حجتالله ،جمهوری  خواهی ایرانی؛
نظریه جمهوری اسالمی،
رویکردی تاریخی با
مطالعه ٔ
ٔ
امیرکبیر ،تهران.1389 ،
کریمیان ،غالمرضا ،جنبش دانشجویی در ایران،
مرکز اسناد انقالب اسالمی.١٣٨١ ،
کسروی ،احمد ،تاریخ هیجده ساله ٔ آذربایجان،
امیرکبیر ،چاپ دهم ،تهران.1371 ،
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ــــــــــ ،تاریخ مشروطه ٔ ایران ،امیر کبیر ،چاپ
پانزدهم ،تهران.1369 ،
کشاورز ،فریدون ،من م ّتهم می کنم ،رواق،
تهران.١٣٥٧ ،
ترجمه پوران
کلن ،ادوارد ،آمریکا در اسارت،
ٔ
خاور و سرور طلیعه ،قلم ،تهران.1363 ،
کلینی ،محمدبن یعقوب رازی ،اصول کافی،
سیدجواد مصطفوی ،علمیه اسالمیه ،تهران،
ٔ
ترجمه ّ
.1365
ترجمه مهدی
کن بای ،شیالر .نقاشی ایرانی،
ٔ
حسینی ،نشر دانشگاه هنر ،تهران.1382 ،

کـوثـر ،مجـموعـه سخنـرانـی هـای حضـرت
مؤسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی (ره)،
امام خمینی،
ٔ

تهران ،ج ١و ،٢چاپ ١٣٧١؛ ج  ،٣چاپ .١٣٧٣
مـوازنـه منفی در
کی استـوان ،حسین ،سیـاست
ٔ
روزنـامه مظفـر ،ج ّاول،
مجلس چهـاردهم ،انتشارات
ٔ
 1327و ج دوم .١٣٢٩
کیانفر ،عین اللّه و پروین استخری ،کشف تلبیس،
(اسناد محرمانه انگلیس در باب ایران و کشف تلبیس یا
دورویی و نیرنگ انگلیس) ،آذرین ،تهران.1363 ،
کیانوری ،نورالدین ،خاطرات ،اطالعات ،چاپ
اول.١٣٧١ ،
کیانی ،محمد یوسف ،پایتخت های ایران ،سازمان
میراث فرهنگی ،تهران.1376 ،
گازیوروسکی ،مارک ،ج ،کودتای  28مرداد
 ،1332ترجمه غالمرضا نجاتی ،شرکت سهامی انتشار،
تهران.1367 ،
گذشته چراغ راه آینده است ،پژوهش گروهی
جامی ،نیلوفر ،چاپ دوم.١٣٧١ ،
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دوره قاجاریه،
گرنت واتسن ،رابرت ،تاریخ ایران ٔ
ترجمه ع .وحید مازندرانی ،نشر سیمرغ ،چاپ اول،
ٔ
تهران.1340 ،
ترجمه
گروسه ،رنه ،امپراطوری صحرانوردان،
ٔ
عبـدالحسین میکـده ،بنگـاه ترجمه و نشر کتاب ،چـاپ
دوم ،تهـران.1362 ،
ترجمه
گیرشمن ،رومن ،ایران از آغاز تا اسالم،
ٔ
محمد معین ،علمی و فرهنگی ،تهران.1364 ،

دوره
گزیده اسناد سیاسی ایران و عثمانی در ٔ
ٔ

قاجاریه ،دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی ،واحد نشر
اسناد ،تهران.1369 ،
محمد امین ،مجـمل التواریخ،
گلستانه ،ابوالحسن بن ّ
پس از نادر ،به تصحیح اسکارمن ،لیدن.1891 ،
گلشائیان ،عباسقلی ،گذشته ها و اندیشه های
زندگی ،ج  ،٢اینشتین ،چاپ اول.١٣٧٧ ،
سلسله صفـویـه،
الکهـارت ،الرنس ،انقـراض
ٔ
تـرجمـه اسماعیل دولتشاهی ،علمی و فرهنگی ،تهران،
ٔ
.1383
ترجمه مشفق همـدانی،
ــــــــــ ،نـادرشاه،
ٔ
صفی علی شاه ،تهران.١٣٣٢ ،
ترجمه
الینگ ،مارگارت ،مصاحبه با شاه،
ٔ
اردشیر روشنگر ،البرز ،چاپ دوم ،تهران.1371 ،
لپینگ ،بریان ،سقوط امپراطوری انگلستان و
ترجمه محمود عنایت ،کتاب سرا،
دولت دکتر مصدق،
ٔ
تهران.1365 ،
لدین ،مایکل و ویلیام لوئیس ،کارتر و سقوط
شاه ،امیرکبیر.١٣٦١ ،
لسترنج ،جغرافیای تاریخی سرزمین های خالفت
ترجمه کتاب،
ترجمه محمود عرفان ،بنگاه نشر و
شرقی،
ٔ
ٔ

چاپ اول ،تهران1337 ،؛ علمی و فرهنگی ،چاپ دوم،
تهران.1364 ،
لطفیان ،سعیده ،ارتش و انقالب اسالمی ایران،
مرکز اسناد انقالب اسالمی.١٣٨٠ ،
ترجمه
لمبتون ،آن ،مالک و زارع در ایران،
ٔ
منوچهر امیری ،علمی و فرهنگی ،تهران.1362 ،
لورین ،پرسی ،شیخ خزعل و پادشاهی رضاخان،
محمد رفیع مهر آبادی ،انتشارات فلسفه ،چاپ
ٔ
ترجمه ّ
ّاول ،تهران.1363 ،
لوسوئر ،امیل ،زمینه چینی های انگلیس برای
ترجمه ولی الله شادان ،اساطیر.١٣٧٣ ،
کودتای ،١٢٩٩
ٔ
لیتل فیلد ،هنری .و ،تاریخ اروپا از سال 1815
ترجمه فریده قرچه داغی ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب،
به بعد،
ٔ
چاپ سوم ،تهران.1373 ،
ترجمه همایون
لیدز ،تاریخ معاصر جهان،
ٔ
حنیفه وند مقدم ،پگاه ،چاپ دوم ،تهران.1368 ،
ترجمه کاوه
مابرلی ،جیمز ،عملیات در ایران،
ٔ
مؤسسه خدمات فرهنگی رسا ،چاپ اول ،تهران،
بیات،
ٔ
.1369
مامونتوف ،ن.پ ،بمباران مجلس شورای ملی
در سال  1326ق ،ترجمه شرف الدین قهرمانی ،اشکان،
تهران.1363 ،
محمد علی شاه (اسنادی از ّفعالیت های
مبارزه با ّ
آزادی خواهـان ایران در اروپا و استانبول در سال های
 28ــ    1326هـ.ق ).به کوشش ایرج افشار ،توس ،چاپ
اول.1359 ،

مبارزات امام خمینی از هجرت به فرانسه تا
بازگشت به ایران به روایت اسناد ،به کوشش سجاد راعی
گلوجه ،مرکز اسناد انقالب اسالمی ،تهران.1378 ،

مبارزات امام خمینی به روایت اسناد(در دوران
تبعید در نجف) ،به کوشش غالمعلی پاشازاده ،مرکز اسناد

انقالب اسالمی ،تهران.1378 ،
کمیته مجازات ،مؤسسه مطالعات
متولی ،عبداللّٰهٔ ،
تاریخ معاصر ایران ،چاپ اول ،تهران.1378 ،
حوزه
مقایسه نهضت جنگل و خیابانی،
ــــــــــ،
ٔ
ٔ
هنری سازمان تبلیغات اسالمی ،چاپ اول ،تهران.1373 ،
متین دفتری ،احمد ،خاطرات یک نخست وزیر،
علمی.١٣٧١ ،

متن مذاکرات سران ارتش ،مثل برف آب خواهیم

شد ،نشر نی.١٣٦٥ ،
مجـداالسالم کـرمـانـی ،احـمد ،تـاریخ انقالب
تحشیه محمود خلیل پور،
مشروطیت ایران ،مقدمه و
ٔ
انتشارات دانشگاه   اصفهان.1350 ،
تـرجمه
محـمـدبـاقـر ،بحـاراالنوار،
مجـلسی،
ٔ
ّ
موسی خسروی ،انتشارات االسالمیه ،تهران.1356 ،
مجموعه اسناد و مدارک فرخ      خان امین الدوله ،به
کوشش کریم اصفهانیان و قدرت الله روشنی ،دانشگاه
تهران.1346 ،
مجیـر شیبـانی ،نظـام الدین ،تشکیل شاهنشاهی
مجدد وحدت ملی ،انتشارات دانشگاه
صفویه احیاء ّ
تهران ،تهران.1346 ،
مجموعه پیام های آیت اللّه کاشانی ( 5ج) ،گرد آورنده:
محمد ترکمان ،چاپ تهران.1361 ،
محـمـد اسمـاعیـل غـروی،
محـالتی ،شیـخ
ّ
الئالی المربوطه في وجوب المشروطه ،بوشهر 1327 ،ق.
محمدی ،منوچهر ،انقالب اسالمی ،زمینه ها و
ّ
پیامدها ،دفتر نشر و پخش معارف ،قم.1380 ،
محمدی ،م .تحلیلی بر انقالب اسالمی ،امیر کبیر،
ّ
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چاپ دوازدهم ،تهران.1388 ،
محیط طباطبایی ،محمد ،تاریخ تحلیلی مطبوعات
ایران ،بعثت ،چاپ دوم.١٣٧٥ ،
ــــــــــ ،نقش سید جمال الدین اسد آبادی در
بیداری مشرق زمین ،قم.1350 ،
محیط مـافی ،هـاشم ،مقـدمـات مشروطیت،
بـه  کوشش مجید تفرشی و جواد جان فدا ،فردوسی ،چاپ
اول ،تهران.1363 ،
محمود ،محمود ،تاریخ روابط سیاسی ایران
و انگلیس در قرن  ،19ج  ،٦اقبال ،چاپ سوم ،تهران،
.1345
سید جالل الدین ،تاریخ تحوالت سیاسی
مدنیّ ،
و روابط خارجی ایران ،دفتر انتشارات اسالمی ،قم،
.1361
ــــــــــ ،تاریخ سیاسی معاصر ایران ( 2جلد)،
دفتر انتشارات اسالمی ،قم.1361 ،
زندگینامه رجال و مشاهیر ایران
مرسلوند ،حسن،
ٔ
ج  ،٥الهام ،تهران.1375 ،
مرکز اسناد انقالب اسالمی ،اسناد انقالب
اسالمی ،سازمان تبلیغات انقالب اسالمی ،تهران.1369 ،
مرکز مطالعات دانشگاه اکستر انگلستان ،جنگ
ترجمه ستاد تبلیغات جنگ ،تهران.1363 ،
ایران و عراق،
ٔ
مستوفی ،حمداللّه ،تاریخ گزیده ،به اهتمام
عبدالحسین نوایی ،امیرکبیر ،تهران.1339 ،
ــــــــــ ،نزهة القلوب ،به کوشش لسترنج،
دنیای کتاب ،تهران.1362  ،

مستوفی ،عبداللّه ،شرح زندگانی من یا تاریخ
دوره قاجار١ ،ــ ،٣زوار ،تهران،
اجتماعی و اداری ٔ

.١٣٧١
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مسعود انصاری ،عبدالحسین ،زندگانی من،
ابن سینا ،تهران.1356 ،
ترجمه
مسلمانان در نهضت آزادی هندوستان،
ٔ
سیدعلی حسینی خامنهای ،تهران ،آسیا.1347 ،
محمد ،خاطرات و تألمات مصدق،
مصدق،
ّ
ّ
علمی ،تهران.1365 ،
مطهری ،مرتضی ،بررسی نهضت های اسالمی در
صد ساله ٔ اخیر ،صدرا ،قم.1365 ،
ــــــــــ ،خدمات متقابل ایران و اسالم ،صدرا،
قم.1357 ،
ــــــــــ ،نظام حقوق زن در اسالم ،صدرا
تهران.١٣٥٧ ،
مطلبی جونقانی ،محسن« ،مؤلفههای تأثیرگذار
انقالب اسالمی ایران در بیداری اسالمی» ،در مجموعه
برگزیده اجالس بینالمللی جوانان و بیداری
مقاالت
ٔ
مؤسسه ابناء،
کمیته علمی اجالس،
اسالمی ،به کوشش
ٔ
ٔ
تهران.1390 ،
معاصر ،حسن ،تاریخ استقرار مشروطیت در
ایران ،تهران ،ج  ١و  ،٢ابن سینا ،تهران.1352 ،
معتضد ،خسرو ،درون ارتش شاه ،البرز ،چاپ
ّاول ،تهران.1375 ،
ــــــــــ ،رضاشاه ،سقوط و پس از سقوط،
مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران ،چاپ اول ،تهران،
ٔ
.1376
معیر الممالک ،دوستعلی خان ،رجال عصر ناصری،
نشر تاریخ ایران ،تهران.1361 ،
ــــــــــ ،یادداشت هایی از زندگانی خصوصی
ناصرالدین شاه ،نشر تاریخ ایران ،تهران.1362 ،
محمد ،مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات
معینّ ،

فارسی ،دانشگاه تهران.1326 ،
وعده قرآنی نصرت الهی
معتمد رضایی« ،بررسی ٔ
در بیداری اسالمی از منظر مقام معظم رهبری» ،در
نظریه بیداری اسالمی ،نهضت
برگزیده همایش
مقاالت
ٔ
ٔ
نرمافزاری ،تهران.1391 ،
مفتون دنبلی ،عبدالرزاق ،مآثر سلطانیه ،تاریخ
جنگ های ایران و روس ،ابن سینا ،تهران.1351 ،
مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه ،با همکاری
جمعی از نویسندگان ،دارالکتب االسالمیه ،چاپ سوم،
تهران.1362 ،
مکی ،حسین ،تاریخ بیست ساله ایران ،ج  ٢ ،١و
 ،٦علمی ،چاپ ّاول .١٣٧٤
ــــــــــ ،زندگانی میرزاتقی خان امیر کبیر،
تهران.1355 ،
ــــــــــ ،کتاب سیاه ،امیر کبیر ،تهران.1363 ،
ــــــــــ ،مدرس قهرمان آزادی ،بنگاه ترجمه و
نشر کتاب ،تهران.1359 ،
ــــــــــ ،وقایع  30تیر  ،1331انتشارات ایران،
تهران.1366 ،
مالیی توانی ،علیرضا ،ایران و دولت ملی در
مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران،
جنگ جهانی اول،
ٔ
چاپ اول ،تهران.1378 ،
ملک زاده ،مهدی ،تاریخ انقالب مشروطیت ایران،
ج ١ــ ،٧انتشارات علمی ،چاپ سوم ،تهران.1371 ،
منصوری ،جواد ،تاریخ قیام  15خرداد به روایت
اسناد ،ج   ،١مرکز اسناد انقالب اسالمی ،تهران.1377 ،
ــــــــــ ،قیام  ١٥خرداد  ،١٣٤٢سوره ،چاپ
اول .١٣٧٦
ــــــــــ ،سیر تکوینی انقالب اسالمی ،مؤسسه

چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.١٣٧٥ ،
منیری ،حمیدرضا ،انقالب اسالمی و احیای

عرصه جهانی و تأثیر آن بر بیداری
کارکردهای دین در
ٔ
اسالمی ،نهضت نرمافزاری ،تهران.1391 ،

موحد ،محمدعلی ،خواب آشفته نفت ،ج  ،٢
کارنامه ،چاپ اول.١٣٧٨ ،
موحد ،هـ ،دو سال آخر ،رفورم تا انقالب،
ّ
امیر کبیر ،تهران.1363 ،
موثقی ،احمد ،جنبشهای اسالمی معاصر،
سمت ،چاپ دهم ،تهران.1386 ،
مهاجری ،مسیح ،انقالب اسالمی ،راه آینده
ملت ها ،اوج ،چاپ چهارم.١٣٦١ ،
میرخواند ،محمدبن خواند شاه ،روضةالصفا
فی سیرة االنبیاء و الملوک و الخلفاء ،خیام ،تهران.1338 ،
میروشینکف ،جنگ جهانی او ّل در ایران،
ترجمه دخانیاتی ،امیر کبیر ،چاپ اول ،تهران.1344 ،
ٔ
نـاس ،جـان .بـی ،تـاریخ جامع ادیـان ،تـرجمه
علی اصغر حکمت ،علمی و فرهنگی.١٣٧٩ ،
نامور ،رحیم ،برخی مالحظات پیرامون تاریخ
انقالب مشروطیت ،جامار ،شهرضا.1357 ،
محمد صادق ،تاریخ
نامی اصفهانی ،میرزا
ّ
تحشیه عزیزاللّه
گیتی گشا در تاریخ خاندان زند ،تحریر و
ٔ
بیات ،امیرکبیر ،تهران.١٣٦٣ ،
محمـد حسیـن ،تنبیه االمـه و
نـائینی ،میـرزا
ّ
سید   محمود طالقانی ،شرکت سهامی
تنزیه المله ،بـا مقدمه ّ
انتشار ،تهران.١٣٣٤ ،
نجاتی ،غالمرضا ،تاریخ سیاسی بیست و پنج  ساله ٔ
مؤسسه خدمات فرهنگی رسا ،چاپ ّاول ،تهران،
ایران،
ٔ
.1371
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ــــــــــ ،جنبش ملّی شدن صنعت نفت ایران و
کودتای  28مرداد ،شرکت سهامی انتشار ،تهران.1369 ،
تحوالت
نجاری راد ،تقی ،ساواک و نقش آن در ّ
داخلی رژیم شاه ،مرکز اسناد انقالب اسالمی ،چاپ اول،

تهران.1378 ،
محمدحسن ،سیاحت شرق ،نشر
نجفی  قوچانیّ ،
حدیث ،چاپ اول ،تهران.1375 ،
نجفی ،موسی و فقیه حقانی ،موسی ،تاریخ
تحوالت سیاسی ایران؛ بررسی مؤلفههای دین ــ حاکمیت
گستره هویت ملی ایران،
ــ مدنیت و تکوین دولت ــ ملت در
ٔ
مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران ،تهران.1381 ،
ٔ
نجمی ،ناصر ،بازیگران سیاسی عصر رضاشاهی
و محمد رضا شاهی ،نشر اشتین ،تهران.1373 ،
محمد ،تاریخ نظامی جنگ بین المللی
نخجوانّ ،
 1918ــ  ،1914چاپخانه مجلس ،چاپ اول ،تهران،
.1317
نراقی ،احسان ،از کاخ شاه تا زندان اوین ،به
مؤسسه خدمات فرهنگی رسا،
کوشش سعید آذری،
ٔ
تهران.1372 ،
نراقیّ ،مل احمد ،معراج السعاده ،انتشارات اسالمیه،
تهران ،بی تا.
نشأت ،صادق ،تاریخ سیاسی خلیج فارس،
شرکت کانون کتاب ،تهران.1344 ،
محمد رضا ،اسناد و مکاتبات تاریخی
نصیریّ ،
ایران ،قاجاریه ،انتشارات کیهان ،تهران.1366 ،
نفیسی ،سعید ،تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در
دوره معاصر ،ج  ،١مطبوعاتی شرق.١٣٣٥ ،
ٔ
نوایی ،عبدالحسین ،ایران و جهان از مغول تا
قاجاریه ،هما ،تهران.1366 ،
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ـــــــــــــ« ،دولت های ایران از آغاز
مشروطیت تا اولتیماتوم» ،بابک ،تهران.١٣٥٥ ،
نوری ،میرزاحسن ،نفس الرحمان فی فضایل
مؤسسه آفاق ،تهران،
سلمان ،به تحقیق جواد قیومی،
ٔ
.1369
.١٣٨١

نهج البالغه ،ترجمه محمدتقی جعفری ،به نشر،

«نظریهٔ  بیداری اسالمی ،خط اعتدال آرمانگرا
اندیشه مقام معظم رهبری»،
در حرکتهای اسالمی در
ٔ

نظریه بیداری اسالمی ،نهضت
در مقاالت
برگزیده همایش ٔ
ٔ
نرمافزاری ،تهران.1391 ،
سید جمال الدین حسینی ،پایه گذار
واثقی صدرّ ،
نهضت های اسالمی ،انتشارات پیام ،تهران.1355 ،
واحد ،سینا ،قیام گوهر  شاد ،وزارت ارشاد
اسالمی ،چاپ چهارم ،تهران.1366 ،
وقایع نگار ،محمد صادق ،آهنگ سروش ،تاریخ
جنگ های ایران و روس ،گردآوری :حسین آذر.
والیتی ،علی اکبر ،ایران و تحوالت فلسطین،
مرکز چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه.١٣٧٠ ،
ــــــــــ ،پویایی فرهنگ و تمدن اسالم و ایران،
٤ج ،مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی ،مرکز چاپ و انتشارات
وزارت امور خارجه ،چاپ اول ،تهران1383 ،ــ.١٣٨٤
دوره
ــــــــــ ،تاریخ روابط خارجی ایران در ٔ
او ّل مشروطه ،دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی ،تهران،
.1374
ــــــــــ ،تاریخ روابط خارجی ایران در دوران
ناصرالدین شاه و مظفر الدین شاه ،دفتر مطالعات سیاسی و
بین المللی وزارت امور خارجه ،تهران.1372 ،
ــــــــــ ،تاریخ سیاسی جنگ تحمیلی عراق

علیه جمهوری اسالمی ایران ،دفتر نشر فرهنگ اسالمی،
چاپ ّاول ،تهران.1376 ،
ـــــــــ( ،مدخل :بیداری اسالمی) ،دایرةالمعارف
بزرگ اسالمی ،ج  ،13مرکز دایرة  المعارف بزرگ اسالمی،
تهران.1383 ،
مقدمه فکری نهضت مشروطیت،
ــــــــــ،
ٔ
دفتـر نشـر فـرهنـگ اسالمی ،چـاپ ششم ،تهـران،
.1377
تـرجمـه
وودهـاوس ،سی .ام  ،عملیـات چکمـه،
ٔ
فرحناز شکوری ،نور ،تهران.1367 ،
درباره
ویلبرد و نالد ،ان ،اسناد محرمانه CIA
ٔ
ترجمه
عملیات سرنگونی دکتر مصدق (اسرار کودتا)،
ٔ
دکتر حمید احمدی ،نشر نی ،چاپ ّاول ،تهران.1379 ،
ترجمه احمد آرام و
ویل دورانت ،تاریخ تمدن،
ٔ
دیگران ،انتشارات آموزش انقالب اسالمی ،تهران.1367 ،
هاشمی رفسنجانی ،اکبر ،امیر کبیر قهرمان مبارزه
با استعمار ،دفتر انتشارات اسالمی ،قم.1371 ،
ــــــــــ ،هاشمی رفسنجانی ،دوران مبارزه ،زیر
نظر محسن هاشمی ،دفتر نشر معارف انقالب.١٣٨٣ ،
هاکسِ ،مریت ،ایران ،افسانه و واقعیت (خاطرات
ترجمه محمد حسین نظری نژاد ،آستان
سفر به ایران)،
ٔ
قدس رضوی ،مشهد.1371 ،
هالیدی ،فرد ،جنگ جهانی او ّل در جنوب ایران،
ترجمه کاوه بیات ،کنگره بزرگداشت رئیسعلی دلواری،
ٔ
بوشهر.1373 ،
توسعه سرمایه داری
ــــــــــ ،دیکتاتوری و
ٔ
ترجمه فضل الله نیک آیین ،امیر کبیر ،تهران،
در ایران،
ٔ
.1358
ترجمه علی اکبر
هایزر ،مأموریت در تهران،
ٔ

عبدالرشیدی ،اطالعات .١٣٨٧
هدایت ،رضاقلی خان ،تاریخ روضة الصفای
نـاصری ،بـه تصحیح جمشید کیـانفر ،اساطیـر ،تهران،
.1380
هدایت ،مهدیقلی خان (مخبرالسلطنه) ،خاطرات

و خطرات ،گوشه ای از تاریخ شش پادشاه و گوشه ای از
زوار ،تهران.1375 ،
دوره زندگی منّ ،
ٔ
ــــــــــ ،گزارش ایران ،قاجار و مشروطیت،

به  اهتمام محمد علی صوتی ،نقره ،تهران.1363 ،
هرتسفلد ،ارنست ،تاریخ باستانی ،ایران،
انتشارات دانشگاه تهران.1356 ،
همدانی ،رشیدالدین فضل اللّه ،جامع التواریخ،
اقبال ،تهران.1374 ،
هنوی ،جونس ،زندگی نادرشاه ،ترجمه اسماعیل
دولتشاهی ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب.١٣٤٦ ،
هوشنگ مهدوی ،عبدالرضا ،انقالب ایران به
روایت رادیو بی .بی  .سی ،طرح نو ،تهران.1372 ،
ــــــــــ ،تاریخ روابط خارجی ایران از ابتدای
اول ،امیر کبیر ،چاپ
دوران صفویه تا پایان جنگ جهانی ّ
پنجم ،تهران.1375 ،
ــــــــــ ،سیاست خارجی ایران در دوران
پهلوی ،البرز ،چاپ اول.١٣٧٣ ،
هویدا ،فریدون ،سقوط شاه ،ترجمه ج.١.
مهران ،اطالعات ،چاپ هفتم.١٣٧٤ ،
هیأت نویسندگان دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی
معظم کل قوا ،روزها و رویدادها ،ج  ،١رامین.١٣٧٧ ،
هیدجی ،محمدعلی ،رسالهٔ     دخانیه ،به اهتمام
علی اکبر والیتی ،مرکز اسناد و دیپلماسی وزارت امور
خارجه.١٣٨٥ ،
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یاران امام به روایت اسناد ساواک ،کتاب هشتم،
سیدعلی اندرزگو ،مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت
اطالعات.١٣٧٧ ،
یاران امام به روایت اسناد ساواک ،کتاب اول،
شهید آیت الله سیدمحمدرضا سعیدی ،مرکز بررسی اسناد
تاریخی وزارت اطالعات.١٣٨١ ،
یاران امام به روایت اسناد ساواک ،کتاب بیست
و دوم ،شهید آیت الله حاج شیخ حسین غفاری ،مرکز
بررسی اسناد تاریخی وزارت اطالعات.١٣٨١ ،
یاقوت حموی ،معجم البلدان ،انتشارات اسدی،
تهران.١٣٦٥ ،

ب ــ نشریات

مجله دنیا،
 .١آیت الله شریعتمداری ،مصاحبهٔ ،
 13دی ماه .1357
روزنامه شورا ،سال ّاول ،ش .84
.2
ٔ
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شماره  ،48سال ّاول،
روزنامه صبح صادق،
.3
ٔ
ٔ
 20ربیع الثانی .1325
روزنامه اطالعات ،شماره های مختلف.
.٤
ٔ
روزنامه کیهان ،شماره های مختلف.
.٥
ٔ
روزنامه نوبهار ،ش  ،11سال .1333
.٦
ٔ
مجله پیغام امروز.1358/1/19 ،
ٔ .٧
 .٨نشر مجاهد .1358/9/16
 .٩والیتی ،علی اکبر     «.اعتقادات دینی امیر کبیر»،
شماره
کیهان فرهنگی ،سال دوازدهم خرداد و تیر .1374
ٔ
.131
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