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تاریخ

مطالب ارگان
جمعیت فدائیان
اسالم
درباره کودتا

«دیروز تهران در زیر قدم های مردانه افراد ارتش مسلمان و ضد اجنبی می لرزید .مصدق غول ،پیر خونآشام در زیر ضربات محو کننده مسلمانان استعفا داده و حسین فاطمی خائن که از خطر گلوله برادران نجات پیدا کرده بود قطعه قطعه
شده و نخست وزیر قانونی و انقالبی سر لشکر زاهدی برای مردم سخنرانی کرد - ».روزنامه نبرد ملت (ارگان جمعیت فدائیان اسالم) 29 /مرداد1332
« سربازان جهاد مقدس ،ملت تشنه خون است اگر حکومت قانونی سرلشکر زاهدی کمترین ارفاقی نسبت به جاسوسان و جنایتکاران بنماید بزرگترین خیانت را بدین و خلق و وطن نموده است [ ]...مصدق غول خون آشام و یاران آدمکش او
به زنجیر کشیده شدند  .حکومت انقالبی و قانونی بامر ملت دادگاه صحرائی را فورا تشکیل دهد»  -همان 31 /مرداد

گذری بر کتابشناسی کودتای  ۲۸مرداد ۱۳۳۲

جلیلامجدی-پژوهشگر
نگاهی به عنوان خیل کتابهایی که به مصدق ،دولت ،سیاست وی و
کودتای  28مرداد پرداختند ،حاکی از دو نگاه طرفدارانه یا منتقدانه است و
کمتر کتابی میتوان یافت که با قلمی بیطرفانه به این سوژه نگاه کرده
باشــد .هر چند برخی کتابها نیز مصدق و کودتا را از منظر حزب توده
بررســی و تالش کردند تا نقش این حزب را همراه نخستوزیر جبهه
ملی جلوه دهند و یا به توجیه رویکرد و عملکرد این حزب پرداختند .پس
از انقالب اسالمی نیز برخی پژوهشگران در تحلیل خود تکیه بر نقش
آیتاهلل کاشانی در ملی شدن نفت و همچنین تذکرات وی به مصدق در
وقوع کودتا داشتند و مصدق را به دلیل اعتنا نکردن به تذکرات کاشانی
مقصر شکست نهضت ملی قلمداد کردند.
در عین حال برخی محققان خارجی نیز در این میان آثار قابل توجهی
را در تشریح دولت مصدق و کودتا تالیف کردند که این کتابها از اسناد
کشــورهای آمریکا یا انگلیس بهره گرفتهاند .حال برای تحلیل کامل
کودتایی که  6۴ســال از آن میگذرد باز هم باید منتظر ماند تا اســناد
و مدارکی از بایگانیهای کشورهای خارجی درگیر در این رویداد بیرون
بیاید تا پژوهشگران و محققان داخل و خارج با تکیه بر آن بتوانند شرح و
تفسیری منطقی و بیطرف از آن ارائه کنند.
در کتابشناســی زیر که با تکیه بر اطالعات کتابخانه ملی گردآوری
شده ،برخی کتابهای قدیمی مشاهده میشود ،البته برخی آثار نیز از قلم
افتاده است .بنابراین اگرچه کتابهای بسیاری در این مجال دیده شدهاند
اما کامل نیست و بسیاری از خاطرات سیاستمداران آن رویداد تاریخی
در آن گنجانده نشده است.
کتابشناسی کودتای  28مرداد
ش در
ش ارت 
ی ن ق 
ی  -تطبیق 
ی تحلیل 
 ارتش ،کودتا ،سیاســت :برر س یفر ،تهران :نشــر آمن۱۷۲ .۱۳۷۸ ،
ی اسالمی /بهروز عطائ 
کشــورها 
ص.جدول ۸۰۰۰ ،ریال
ت دکتر انور خامهای.
 از انشعاب تا کودتا خاطرا ه، ۶۰۰ریال (ج)۳.
ران :هفت 
ته 
ی دکتر
ت سرنگون 
 اسرار کودتا اسناد محرمانهCIAدرباره عملیا مصدق /ترجم ه حمید احمدی، تهران :نشر نی،۱۳۷۹ ، ۲۰۶ص .مصور،
نمونه ،ع کس ۱۱۰۰۰،ریال
ت کودتا ( ۱۳۳۴ - ۱۳۳۲ه.ش)
ت ایرا ن و دول 
ی از مطبوعا 
 -اســناد 
(Selected documents on press)1955 - 1953
 /and the coup d'etat governmentتهیــ ه و تنظیم
ی خانیکی ،احمد
ت هاد 
ی نظار 
ت جمهوری؛ شــورا 
مرکز اســناد ریاس 
ب آژند[ ...و دیگران]؛ ب هکو شش
ی یعقو 
ی علم 
مســجدجامعی؛ شــورا 
علیرضااسماعیلی
پ و انتشارات،
گ و ارشــاد اسالمی ،سازما ن چا 
ت فرهن 
 تهران :وزار 
،۱۳۸۳ ۲ج( ۸۰۵ص)
 انقالب و ضد انقالب(کودتا) ٬یا ٬تاریخ خیانت به جنبش ایران. [بیجا :بینا]۱۳ ٬، ۳۰ص، ۱۵ریا ل
 ایران از اشــغال تا کودتا( :شهریور  ۱۳۲۰ـ مرداد  /)۱۳۳۲علیاكبرواليتی؛ سر ویراستار هومن عباسپور؛ ویراستار علمی سجاد راعیگلوجه.
تهــران  :امیرکبی ر،۱۳۹۴ ،۷۵۱ص :.عکس،تاریخ کهن و معاصر ایران
زمین؛ ۹، ۴۵۰۰۰۰ریا ل
 ایران از کودتا تا انقالب اسالمی ( ۲۸مرداد  ۱۳۳۲ـ بهمن /)۱۳۵۷علیاکبر والیتی ،تهران :امیرکبیر،۱۳۹۴، ۸۶۴ص :مصور،تاریخ کهن
و معاصر ایرانزمین؛۱۰
 ایران بین دو کودتا (تاریخ تحوالت سیاســی ،اجتماعی ،اقتصادیو فرهنگی ایــران از انقراض قاجاریه تا کودتــای  ۲۸مرداد) /داریوش
رحمانیان .تهران :سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها
(سمت) ،مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی،،۱۳۹۱ ۵۰۰ص،۹۵۰۰۰
ریال

  -ایران بین دو کودتا /تالیف محمدعلی همدانی.
س
 تهران :اندیشه عص ر،،۱۳۹۱ ۱۴۰ص :.مصور (بخشی رنگی) ،عک 
ی قدرت /لئونارد موزلی؛ [ترجم ه و اضافات] محمود طلوعی
 باز ب ب هصورت
ن کتا 
ص،بها۹۰۰:ریال ،ای 
 [تهران] :هفته،۱۳۶۸ ، [ ]۳۴۶
ت و کودتا در خاورمیانه»
ت عنوا ن «ن فت ،سیاسـ ـ 
ح 
ل در  ۳جلد ت 
کامــ 
ت رسا م در سا ل ۱۳۶۵
ی توسط انتشــارا 
ی مهرآباد 
حمد رفی ع 
ترجم ه م 
منتشر شده است
ت و پن ج سال ه ایرا ن (از کودتا تا انقالب) /تالیف
ی بیس 
 تاری خ سیاسـ ـ غالمرضا نجاتی.تهران :ر سا،۱۳۷۱ ، ۲ج :.مصور ،نمونه ،ع کس .ج،۱.
چاپ پنجم ۷۵۰۰۰ریا ل
ک کودتا /نویسنده کورتسیو ماالپارته؛ ترجم ه مدیا کاشیگر
 -تکنی 
ص ،۱۸۳۱۳۰۰۰ریال
 تهران :قصه ،۱۳۸۳ ،
ی از کودتــا ( )۱۳۳۲تا انقالب
ی معاصر فارســ 
ی شــعر 
 جریا نها نپورچافی.تهرا ن  :امیرکبی ر،۱۳۸۴ ،۳۸۶
ی حســی 
ف عل 
( /)۱۳۵۷تصنی 
ص،۳۲۰۰۰ریا ل
ت رفته ،از
گ از دس 
ت بزر 
ص 
ت سیا سی :پنجاه نفر و س ه نفر ،فر 
 خاطرا ش ]،۲تهران :نشر گفتاری :عل می،
ب تا کودتا /انور خامهای[ ،ویرای 
انشعا 
،۱۳۷۲ ۱۰۹۱ص.عکس،بها۱۲۰۰۰:ریال
ص ۹۸
یجا، 
ل از کودتا[ /خلیلی]، [ب 
ل قب 
ک محص 
ت ی 
 سرگذ ش ل قاسمی
ی در ایرا ن از «گوماتا» تا «کودتا» /ابوالفض 
 سیر الیگارش ۳۱۸ص، ۲۵۰۰ریا ل

س،۱۳۵۷ ،
 تهران :ققنو 
 شناخت و مبارزه با کودتا /ادوارد لوتواک ؛ محمدحسن فغفوری.ص
 تهران :گستره۱۳۵۹ ،، ۳۰۲
ی شعبانی.
 طرا ح کودتا /نوشت ه عل ه
۲۵ = ،۱۳۵۵ ۲۸۴ص :.مصور ،نمون 
ت ۳۵ ،
 [بیجا] :مرکز تحقیقا 
یپور
 طر ح کودتا در س ه ضربه /شهریار وقف ص ،۱۷۱۱۵۰۰۰ریال
 تهران :ناصرین،۱۳۸۳ ، 
ن آقائی
ف غالمرضا بابائی ،بهم 
گ علو م سیاسی /تالی 
 فرهن  تهران :نشر ویس ،۱۳۶۵ ،بها۲۷۵۰:ریال
ن؛
ی  ۲۸مرداد /نوشت ه ادواردجی .اتستی 
 -قص ه کودتا :داســتا ن کودتا 

ال
ن رهنما .تهران :ر سا،۱۳۷۷ ، ۳۰۱ص،۹۵۰۰ری 
ترجم ه حس 
 کودتا :خاطرات کرومیت روزولت از کودتای بیست و هشت مرداد/ث،۱۳۹۴ ،
ت؛ مترجم محسن عسکریجهقی .تهران  :ثال 
کرومیت روزول 
۲۵۳ص ،مجموعه تاریخ ایران و جهان و خاطرات سیاســی،۱۲۵۰۰۰


ریا ل
گ الهوتی
ل گورباچف؛ ترجم ه هوشن 
ت و عبرت /میخائی 
 کودتا :حقی ق ص ،۲۱۰ ۱۵۰۰ریال
 تهران :پاژنگ،۱۳۷۰ ، 
 کودتا ۲۸مرداد ،ســازمان سیا و ریشههای روابط ایران و امریکا درعصر مدرن /یرواند آبراهامیان؛ ترجمه محمدابراهیم فتاحی،تهران :نشر
ی،۱۳۹۲ ،۳۲۸ص، ۱۵۰۰۰۰ریال (چاپ سوم)
ن
 کودتا در کودتا /نوشته کرمیت روزولت .؛ ترجمه علی اسالمی.[بی جا] :جنبش انقالبی مردم مسلمان ایران(جاما) ،دفتر انتشارات و
ت ۲۲۴ ،۱۳۵۹ ،ص،۱۶۰ریا ل
تبلیغا 
ل گورباچف؛ مترجم
سها /ب هقل م میخائی 
ق و در 
ی اوت :حقای 
 کودتاد ص ،۱۷۶۱۲۰۰۰ریال
کامرا ن وزیری ،تهران :کامرا ن وزیری،۱۳۸۲ ، 

ی موسوی.
 کودتا و ضد کودتا /عل ال
ی ۲۰۶ ،۱۳۶۳ ،ص، ۱۵۰ری 
گ اسالم 
 تهران :دفتر نشر فرهن 
ی امیری
ل گورباچف؛ ترجم ه مجتب 
ی اوت /نوشت ه میخائی 
 کودتا ص ،۸۴بها۶۰۰:ریال
 تهران :اطالعات،۱۳۷۱ ، 
 گذشــت ه چرا غ راه آینده است :تاری خ ایرا ن در فاصل ه دو کودتا ۱۲۹۹ی جامی][ ،تهران] :ققنوس،۱۳۶۶ ، ۷۷۴ص،
ش گروه 
 [ /۱۳۳۲پژوه ۲۰۰۰ریال
 مثلث استعمار ( ترور  -کودتا  -تجاوز ) /تالیف اکبر تهرانی.نمونه،
 تهران :بوستا ن،۱۳۹۰ ،۳۵۹ص :.مصور  ،عکس  ،نقشه  ،
 ۸۵۰۰۰ریا ل
خی
ت تاری 
ی و کودتا :مجموع ه گفتگوها و مقاال 
ت مل 
 مصــدق ،دول  سیاسـ ـی /زیرنظر عزتالل ه ســحابی،تهران :طر ح نو۱۳۸۰ ،۵۶۶ ،ص.جدول۴۵۰۰۰ ،ریال
ف محمود تفضلی.
 مصدق ،ن فت ،کودتا /ترجم ه و تالی تهران :امیرکبی ر،۱۳۵۸ ، ۱۷۴ص :.نمونه، ۱۸۰ریا ل
ک جی .گازیوروسـ ـکی ،مالکو م برن]؛ ترجمه
ق و کودتا[ /مار 
 مصد دهسرا ۳۹۷ ،۱۳۸۴ ،ص.جدو ل۴۴۰۰۰ ،
زاد ،تهران :قصی 
ی 
ی مرشــد 
عل 
ریال
س محمد رفیتی
ت و کودتا در خاورمیانه /ترجم ه و اقتبا 
 نفت ،سیا س  ،۴۲۶بها۲۰۰۰:ریال
ص 
ادی ،ویس،۱۳۶۸ ، 
مهرآب 
 از کودتا سو م اسفند  ۱۲۹۹ه..ش .تا  ۲۸مرداد  ۱۳۳۲ه.ش /.تالیفل،۱۳۸۰ ،[ ]۲۴۷[ ،]۱۲ص ]۴۲[ .ص.
اسفندیار آهنجیده .تهران :مشع 
تصویر :.مصور،۲۰۰۰۰ریا ل
 کودتا مرداد  :۱۳۳۲ســازمان سیا و ریشههای روابط کنونی ایران وامریکا /نویسنده یرواند آبراهامیان؛ ترجمه عبدالرضا (هوشنگ) مهدوی،
تهران :البرز،۱۳۹۲، ۳۴۷ص، ۱۵۰۰۰۰ریا ل
ت کنفرانس
ق در چشمانداز آینده ایران :مجموع ه مقاال 
 -تجربه مصد 
ش هوشنگ
ق در چشــمانداز آینده ایران /ب ه کوشـ ـ 
ت مصد 
تجرب ه دول 
کشــاورز صدر ،حمید اکبری ،تهرا ن  :نســل آفتاب،،۱۳۸۸ ۴۶۴ص:.
مصور ،نمونه، ۸۰۰۰۰ریا ل
 خاطرات و تالمات دکتر مصدق /ناقد عباس سلیمینمین ؛ تهیه وتدوین دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران با همكاری مركز همانديشی
استادان و نخبگان دانشگاهی.قم :نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در
ص
ف،۱۳۹۰ ، ۲۰۸
دانشگاهها  ،دفتر نشر معار 
ت :مجموع ه  ۹مقال ه و رسال ه از دکتر
ق و سیاس 
ل حقو 
ق و مسائ 
 مصد ار ،تهران :زمین ه.۱۳۵۸ ،
ی شده زیرنظر ایر ج افش 
محمد مصدق /گردآور 
ص. :مصــور ،جدول ،عکس ،نمودار ،نمونه،انتشــارات زمینه.
 ۱۵۲
مجموعه تاریخ معاص ر؛ ،۱ ۱۸۰ریا ل
 محاکماتــی که دنیای ما را تکان داد[ /کــورت رایس] ؛ ترجمه وخلعتبری ،تهران :سرمدی،

گردآوری از مصطفی شمســا ،انوشــیروان
،۱۳۸۸ ۵۱۸ص.:مصور، ۸۵۰۰۰ریا ل
ن مصدق ،ب ه انضمام
ت دکتر غالمحسی 
 در کنار پدرم؛ مصدق :خاطرا شو
ت خارج ه آمریکا /ویرای 
ق با وزار 
ت منتشــر نشده دکتر مصد 
مذاکرا 
تنظی م غالمرضا نجاتی،تهران :ر سا،۱۳۶۹ ،[ ]۲۳۱ص : .مصور ،نمونه،
عکس،۱۲۵۰ریا ل (چاپ دوم)
 دکتــر محمد مصدق؛ آسیبشناســی یک شکســت (از انقالبمشروطیت به انقالب اسالمی) .شرح ،سوداگری با تاریخ /محمد امینی،
ب ۲۰۱۲ ،م
لس آنجلس :شرکت کتا 
ف بهرا م افراسیابی.
ق و تاریخ /تالی 
 مصد س
 تهران :نیلوف ر،۱۳۶۰ ،[ ]۴۱۲ص :.مصور ،جدول ،نمونه ،عک 
ی در پهن ه جها ن و
ت در توسع ه سرمایهدار 
ش ن ف 
ت و سلطه ،یا ،ن ق 
 نف ق ۴۲۴ ،۱۳۵۶ ،ص:.
یصدر[ ،بیجا] :انتشارات مصد 
ن بن 
زمان /ابوالحس 
دق؛ ۲۰۰ریا ل
ت مص 
جدو ل ،انتشارا 
ی صابری
ق در آیین ه تاریخ /پر 
 مصد ص  ۲۰۰۰۰ ،۲۵۱ریال
 تهرا ن  :قطره ۱۳۸۳ ، ،
ی دکتر مصدق /گردآورنده محمد ترکمان
 نام هها  تهــران :نشــر هــزاران،۱۳۷۴ - ،ج .مصــور ،نمونــه ،عکــس،
۱۳۰۰۰ریال(ج)۱.؛۱۶۰۰۰ریال(:ج)۲.
ی خویش/
ث زندگــ 
ق در زنــدا ن دربــاره حواد 
ت مصــد 
 تقریــرا ش ایرج
ل بزرگمهر؛ تنظی م شده ب ه کو ش 
یادداشتشــده ب ه اهتما م جلی 
ن۱۳۵۶ ،، ۱۸۰ص:.مصور ،نمونه ،عکس،
افشار ،تهران:فرهنگ ایران زمی 
 ۲۷۰ریا ل
ب ایران /سپهر ذبیح؛
ی انقال 
 ایرا ن در دوره دکتر مصدق :ریشــ هها ص ،۲۸۷
ی مهرآبادی،عطاییآشیان ه کتاب،۱۳۸۱ ، 
ترجم ه محمد رفیع 
 ۲۲۰۰ریال
ی درباره رابط ه علما
ق و نبرد قدرت :بهانضما م اسناد 
ی بر مصد 
 نقد ران :رسا،۱۳۷۱ ،[ ]۷۵ص. :نمونه،
با دکتر مصدق[ /محمد ترکمان]،ته 
ال
۶۰۰ری 
 -مصدق و تاریخ (نخستوزیر مبارز و پرصالبت) /گردآوری فرحناز

،۱۳۸۹[] ۹۶ص، ۲۵۰۰۰ریا ل

ق،
هادیپور برزگر ،تهران :پل:خال 
ل بزر گمهر
ش جلی 
ق در محکم ه نظامی /ب ه کوش 
حمد مصد 
 -م 
ک مجلــد ( ۸۱۷ص ).مصور،
 [تهران] :دوســتان،۱۳۷۸ ، ۲ج .در ی 
نمونه ،عکس۴۵۰۰۰ ،ریال
 زندگی سیاسی مصدق در متن نهضت ملی ایران /فواد روحانی.نهضت مقاومت ملی ایرا ن،۱۳۶۶ ، پنج،۶۱۴ص.؛ ۱۵دالر
ب توده و راز سقوط مصدق /عبدالل ه برهان
 -کارنام ه حز 
تهران :نشر علم۱۳۷۸ ، ،ج ۶۸۰۰۰ ،۲ریال(:دوره)
ی همایون
ت در ایــران /محمدعل 
ی قــدر 
ق و مبــارزه برا 
 مصــد کاتوزیان؛ ترجم ه فرزان ه طاهری ،تهران :نشر مرکز،۱۳۷۸ ، هجده۳۴۲ ،
ص.جدول۱۴۵۰ ،ریال
ش محمود طلوعی
ق در پیشگاه تاریخ /ب هکوش 
 مصد پ دوم۱۳۸۱ :؛
 تهران :علــم،۱۳۷۹ ، ۵۲۶ص .مصور ،عکس ،چــا 
 ۳۷۵۰۰ریال
ف محمود
ت دکتر محمد مصدق /تالی 
ینامه ،اندیش هها و مبارزا 
 -زندگ 
،۱۳۸۲ ۲۱۵ص :.مصور، ۱۱۰۰۰ریا ل

م،
حکی می ،تهران :قل 
ی ـ امریکایی/
 میهنپرست ایرانی :محمد مصدق و کودتای انگلیس پور ،تهران :کندوکاو،،۱۳۹۳
کریستوفر دوبلگ؛ترجمه هرمز همایون 
۳۰۰۰۰۰ریال

مصور،

 ۴۹۶ص.:
 -نامههایــی از احمدآبــاد :نامههــای دکتــر محمــد مصدق به
نصرتاهلل امینی ( /)۱۳۳۵ -۱۳۴۵به کوشــش فریبــا امینی ،آمریکا:
پرساکسپرس(چاپخانه)]۱۳۸۳[ ،، ۱۰۰ص :.مصور ،نمون ه
ی جانزاده.
 مصدق /باهتما م عل س، ۲۸۰ریا ل
تهرا ن  :همگا م۱۳۵۸ ،، ۲۸۷ص : .مصور ،نمونه ،عک 
ی سیا در کودتای
ت پنهان 
ش عملیا 
ی از گزار 
 گفت هها و ناگفت هها :تحلیل ،۱۳۷۹ ۷۰ص،

ه،
ــران :کارنام 
د،ته 
ی موح 
 ۲۸مــرداد  /۱۳۳۲محمدعل 
ال
خ؛  ۹۰۰۰ ،۲ری 
 مجموع ه تاری 
ی از مصدق /عبدال ه راستگو.
یاد  [تهران] :تاری خ،۱۳۵۷ ، ۱۳۸ص، ۱۲۰ریا ل
ی مصدق /نوشت ه فواد روحانی
ی سیاس 
  -زندگ 
ش فرزا ن روز ]۵۳۲[ ،۱۳۸۱ ،ص
 تهران :نشر و پژوه 
ق نخستوزیر ایران
ی د کتر محمد مصد 
ت سیاس 
 زندگینام ه و مبارزا ی  ۱۳۳۰تا  ۱۳۳۲خورشیدی /گردآورنده نصرالل ه شیفته.
در سالها 
س،۱۲۵۰۰
ص. :مصور ،نمونه ،عک 
ش،۱۳۷۶ ،[ ]۳۹۳
 تهــران :کوم 
ريا ل

 مصدق :زندگی من پیام من است /مهدی طهوری؛ تصویرگر عرفان،۱۳۸۸ ۴۸ص :.مصور.

ستاریجاوید. تهران  :نسل نواندیش،من و کیمیا،
ق از تولد تا وفات/
ینامــ ه د کتر مصد 
ق در آیین ه تاریخ :زندگ 
 مصد ی توانا
مرادعل 
قم :دفتر نشر برگزیده ]۱۹۱[ ،۱۳۷۶ ،ص،۴۵۰۰ریال
 اشــتباه تاریخی مصدق /پژوهش و تالیف موسسه فرهنگی هنریقدروالیت.
 تهران :موسسه فرهنگی هنری قدر والیت،،۱۳۹۵ ۲۴۴ص :.مصور
ی دکتر محمد مصدق /ب هکوشش
ینا م ه 
ی تما م تاریخ :زندگ 
ی برا 
 مرد  ۱۲۸ ،۱۳۷۹ص.مصور

ی ،تهران :مرسا،
علیرضا افشار 
 جاودانه مصدق ،آزاده ضد استعمار /م .باقری. [بیجا] :خر د، ۲۴۰ص، ۱۶۰ریا ل
ش محمد بست هنگار
ق و پژوه 
ت ملت /تحقی 
ق و حاکمی 
 مصد ۷۶۵۰۰ ،۹۸۱ریال
ص 
 تهران :قلم،۱۳۸۱ ، 
گ مهدوی
ت یارا ن د کتر مصدق /عبدالرضا هوشن 
 سرنوش  ]۲۸۱[ ،۱۳۸۳ص.مصور ،عکس،۲۶۵۰۰ریال

تهران :علمی،
 شخصیت دکتر محمد مصدق /پژوهش و نگارش ایرج حدیدی.،۱۳۹۱ ۲۱۵ص :.مصور ،نمونه،
ت، 
 خرمآباد :انتشارات شاپورخواســ 
عکس، ۶۰۰۰۰ریا ل

 -دفاع دکتر مصدق از نفت /گردآورنده علی یزدانپرست.
مصور،۵۰۰۰۰ریا ل

مشهد  :ایران آزاد،۱۳۹۱ ،۹۵ص:.
 تزهای اساسی درباره دکتر مصدق /نویسنده بهداد. تهران :منشور امید،،۱۳۹۲ ۱۴۷ص.
 مصدق ،مردی برای تمام سالها /ارسطو شعله. شیراز :ادیب مصطفوی،۱۳۹۰، ۱۰۷ص :.مصور.
 مصدق ،نفت و ناسیونالیسم ایرانی /گردآورنده جیمز بیل ،ویلیا م راجرگ مهدوی ،کاوه بیات،تهران :نشر گ فتار،
لویس؛ ترج م ه عبدالرضا هوشن 
،۱۳۷۲ ۵۷۶ص.جدول ،عکس،بها۴۸۰۰:ریال
 سیمای مصدق در تاریخ /بهقلم م .افتخارزاده. [بیجا :بینا]،۱۳۶۰ ،۱۴۰ص :.مصور ،نمونه، ۱۱۰ریا ل
ل بزر گمهر
ق ب ه بیا ن تصویر /جلی 
 مصد  تهران :علمی،۱۳۸۰ ، ۳۰۰ص.مصور ،عکس۵۲۵۰۰ ،ریال
 سرگذشــت دکتر محمد مصدق /مولفین علــی زارعی ،رحمتاهللزارعی.
،۱۳۹۵۸۵ص، ۱۵۰۰۰۰ریا ل

تهران :انتشارات هویار،
  666 -روز با مصدق /محمود تربتیسنجابی.
،۱۳۹۲ ۲۷۲ص :.مصور، ۱۴۰۰۰۰ریا ل

 تهران :گلریز :ایران جوا ن،
ی دکتر مصدق/
ی  ۲۸مرداد و برانداز 
 اسناد سازما ن سیا درباره کودتا ی همایو ن کاتوزیان ،با ه مکاری
غالمرضا وطندوست؛ مقدم ه محمدعل 
ی رسا.۱۳۷۹ ،
ت فرهنگ 
ن زنگنه ،رضا دهدشتی، تهران :خدما 
حس 
  ۱ج .مصور ،عکس۲۲۰۰۰،ریال
 نگاهی به کارنامه سیاسی دکتر محمد مصدق /تحقیق جالل متینی. تهران :کتابسرا،۱۳۸۷ ، ۵۶۰ص.
ی در ا حمدآباد
ی آیتالل ه طالقان 
ق از دیدگاه طالقانی :ســخنران 
 مصد ت قلم؛ بامقدم ه محمد بست هنگار،
ت انتشارا 
ن شرک 
ی و تدوی 
به گرودآور 
۱۲۰۰ ،۳۲ریال
ص 
تهران :قلم،۱۳۷۸ ، 
ق  -آیتالل ه کاشــانی /تالیف
ت مســتعجل :دکتر محمد مصد 
 -دول 

 -زندگینامه دکتر محمد مصدق :فوالد قلب /مصطفی اسالمیه.
 تهران :نیلوف ر۱۳۸۹ ،،[  ]۵۴۳ص :.مصور ،عکس، ۹۵۰۰۰ریا ل
ی  ۲۸مرداد /۱۳۳۲
ت ایرا ن و کودتا 
ت نف 
ی شــد ن صن ع 
ش مل 
 -جنب 
نوشت ه غالمرضا نجاتی
ی گوناگو ن مصور ،نمونه،
ش ] ،۴انتشار،۱۳۷۸ ، ۱ج .شمارهگذار 
 [ویرای 
ع کس،۴۵۰۰۰ریال
ی فراهانی
ی برزآباد 
ی و افکار دکتر محمد مصدق /...مجتب 
 زند گ تهران :اوستا فراهانی ۳۸۳ ،۱۳۷۹ ،ص.مصور ،نمون ه۳۰۰۰۰ ،ریال
 مصدق در نگاه مصدق /عباس سلیمینمین؛ [ برای ] دفتر مطالعات،۱۳۹۱۲۰۸ص،خانه کتاب؛

ب،
و تدویــن تاریخ ایران.تهران  :خانه کتا 
 .۳۳۱مجموعه در بوته نقد؛ کتاب ششم ،دفتر مطالعات و تدوین تاریخ
،۶ ۵۲۰۰۰ریا ل
ایران؛ 
ی (زندیه)
ش خسرو شاکر 
  -کارنام ه مصدق /بکو ش 
فلورانس :مزدک؛ تهران :رواق، ]۱۳ [ ، ج ۴
ی کسمایی
قنامه /عل 
 مصد س۱۱۰۰۰ ،ریال
 تهران :تدبیر،۱۳۸۱ ، [ ]۱۶۰ص .مصور ،عک 
محمود شــروین ،تهران :علمــی ،ص . ۱۳۷۴،۳۶۰مصــور ،عکس،
حمد برهانی
ق برفراز تاریخ /م 
 -مصد 
بها۸۵۰۰:ریال
 تهران :ارمیا :جزیل ،۱۳۸۲ ،ص( ،۴۰۰.اعال)۳۰۰۰ریال؛
ن کیانوری.
ب توده ایرا ن و دکتر محمد مصدق /نورالدی 
 حز (شمیز)۲۵۰۰۰ریال
 تهران :حزب توده ایرا ن۱۳۵۹ ،، ۴۷ص :.جدول.انتشارات حزب توده
 مصدق ،محمد۱۲۶۱ - ۱۳۴۵ ،چند سند منتشر نشده از دکتر محمد مصدق /م .دهنوی، ۳۱ص.نمونه ایرا ن؛ ،۶۸ ۳۰ریا ل
ی و تاریخ] /بهرام
ش [مصدق ،خاتم 
ش خــرداد خودجو 
 مرداد خامو ق /گردآوری آرش خسروی.
 زندگی و اندیشه محمد مصد افراسیابی ،تهران :بهرا م افراسیابی ]۶۰۳[ ،۱۳۷۹ ،ص
 تهران :گستره هیرب د،۱۳۹۱ ، ۱۲۸ص.
 چندوچون فروریزی دولت مصدق و بررسی کنش حزب توده ایران/ن علوی
ی ایران) /امیرحسی 
ت مل 
ت (تاری خ ن هض 
ق اس 
ق مصد 
  -مصد 
 ۳۶۶ ،۱۳۸۱ص.مصور ،عکس( ،مجموع ه تاریخی ،)۵ماشاءاله ورقا[ ،بیجا] :روزب ه۱۳۸۷ ،،۴۴۹ص،چاپ سو م

 تهران :محور،
گ مهدوی ،جیمز
ق بر روابط ایرا ن و آمریکا /نوشت ه هوشن 
 سای ه مصد  ۲۳۰۰۰ریال
ی بختیــاریزاده؛ با مقدم ه عبدالرضا،تهران :کویر،
اف .گود؛ ترجم ه عل 
 -مصدق مبارز بزرگ /نوشته ناصر نجمی.
ص ،۳۳۶۲۵۰۰۰ریال
،۱۳۸۲ 
 تهران[ :بینا]،۱۳۵۹ ، ۱۳۵ص :.مصور ،نمونه ،عکس، ۲۵۰ریا ل
ق /احمد
ب :مطالعهای در زندگی و شخصیت دکتر محمد مصد 
 آشو  کارنامه مصدق /ارسالن پوریا.ی،۱۳۸۷ ، ۳۹۶
قادری ،تهرا ن  :نشــر ن 

ی ؛ با مقدمهای از حاتم
بنیجمال 
تهران  :توس،ج۲ .
نمونه، ۱۶۰۰۰۰ریال (چاپ سوم)
ص. :مصور ،عکس ،

 در خلوت مصدق  /شیرین سمیعی.ت دکتر مصدق /نویسنده بریان
س و دول 
ی انگلی 
 -سـ ـقوط امپراطور 
ث،۱۳۸۹ ،[ ]۱۰۲[ ،۲۰۰ ،]۸ص : .مصور ،عکس ،نمونه،
 تهران :ثال 
لپینگ؛ ترجمــ ه محمود عنایت ،تهران :کتابســرا،۱۳۶۵ ، ۱۸۶ص:.
 ۱۲۰۰۰۰ریال (چاپ ششم)
ال
ل بزرگ مهر؛ عکس،۴۰۰ری 
ی جلی 
ی دکتر محمد مصدق /یاددا شتها 
ی سیا س 
 -رن جها 
 -چنگال عقاب اســتعمار و مبارزات دکتر مصدق /مولف محمدعلی
ش عبدالل ه برها ن[ ،تهران] :نشــر ثالث،۱۳۷۷ ، ۲۰۶ص،]۱۶[ ،
ب هکوش 
گودرزی،شیراز :نوید شیراز،۱۳۸۹،۳۲۰ص:.مصور
تصویر ،نمونه( ،تاری خ معاصر ایران،)۲۱۰۰۰۰ریال
 مصدق و عشــایر (قشقایی ،بویراحمد ،ممسنی و کهگیلویه) /حامدق و دکتر فاطمی /نوشت ه ناصر نجمی
 با مصد  تهران :نصر معاصــر،۱۳۶۸ ، ۱۶۶ص .مصــور ،نمونه ،عکس ،بها :اکبری.
 شیراز :نوید شیراز،۱۳۸۸، ۳۶۸ص:.مصور ،نمونه ،عکس،۶۰۰۰۰ریا ل
۶۵۰ریال
 سرنگونی دولت مصدق به روایت سند سازمان  /CIAنوشته دونالدق بر مسند حکومت /ناصر نجمی
 دکتر مصد ویلبر؛ تحقیق و ترجمه بهمن سراجیان ٬سلمان قاسمیان،تهران :دانش
تهران :نشر پیکان ]۳۶۰[ ،۱۳۷۷ ،ص.مصور۱۲۰۰۰ ،ریال
نگار، ۱۳۸۹ ٬۱۶۷ص :.مصور، ۳۰۰۰۰ریا ل
ت تا خیانت /سخنرا ن عبدالحمید دیالمه
ق از حمای 
 مصد  -تراژدی تنهایی :زندگینامهی سیاســی محمد مصدق /کریستوفر
ت و تبلیغات،۱۳۶۰ ،
ت شیعی ،واحد انتشارا 
 مشهد :مج م ع احیاآ ت فکرا 
گ؛ ترجم ه بهرنگ رجبی،تهران :نشــر چشم ه،۱۳۹۵،۳۱۸ص:.
دیبل 
[ ]۴۶ص.مصور ،نمون ه۴۰ ،ریال
مصور
ف علیاصغر حسینی.
ی (زندگی مصدق) /تالی 
ی خاکستر 
 سا لها ق بــر روابط دوجانبه /جیمز
ت متحــده و ایرا ن و تاثیر مصد 
 ایاال ت مرکز
ی،۱۳۸۳ ، ۱۴۵ص ،انتشارا 
ب اسالم 
تهران :مرکز اسناد انقال 
،۱۳۸۲ ۳۰۳ص،

وس،
تخواه.تهران :ققن 
ی حقیق 
اف .گود؛ ترجم ه مهد 
ال
ی؛  ۷۰۰۰ری 
ب اسال م 
اسناد انقال 
 ۵۲۰۰۰ریا ل :چاپ دو م
 -همه مردان مصدق /منوچهر کدیور.
 ملیگرايی! از مصدق تا جمهوری اسالمی /جاويد كاكو.تهران :کوی ر،۱۳۹۳، ۵۵۷ص :.عکس، ۲۶۰۰۰۰ریا ل
 سوئ د[ :بی نا]۲۰۱۳ ،م.= ،۱۳۹۲ ۲۵۸ص.
ن توانایا ن فرد
ق و اقتصاد /حس 
 دکتر محمد مصد  دکتــر محمد مصدق؛ آسیبشناســی یک شکســت (از انقالب ]۳۴۸[ ،۱۳۶۲ص.جدول ،نمونه ،بها۴۰۰:ریال

 تهران :علوی،
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مشروطیت به انقالب اسالمی)  :متن کامل /علی میرفطروس،فرانسه:
گ ۲۰۰۸ ،م.= [،]۱۳۸۶ ۴۶۳ص :.مصور ،نمون ه
فرهن 
 شبه قوانین /به کوشش مسعود کوهستانینژاد.ی،،۱۳۹۰
تهران :کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالم 
۲ج، ۱۷۰۰۰۰ریا ل :ج۱.
 -نگاهی به زندگانی دکتر محمد مصدق :همراه با متن دفاعیات ایشان
ش،
در دادگاه بینالمللی الهه /کامــران پیرمنش،تهران :کتابخانه دان 
ص
 ۹۶ .۱۳۸۹
 -الماسهــای تاریخ :مصــدق و دستنوشــتههای فاطمی /بهرام
ص
افراسیابی با همکاری کامبیز افشار .تهران :مهرفا م،۱۳۹۰ ، ۶۳۲
 بحران تاریخ :بررســی توطئه نهم اســفند مــاه  ۱۳۳۱در دولتدکتر محمد مصدق /حمید ســیفزاده ،قم :سلســل ه،۱۳۸۹ ،۹۵۰ص،
۱۶۰۰۰ریا ل
ی موحد.
ب آشفت ه نفت /محمدعل 
 خوا ه،۱۳۷۸ ،۳ج. ۸۷۰۰۰ریا ل
 تهران :کارنام 
ی سیا در کودتای
ت پنهان 
ش عملیا 
ی از گزار 
 گفت هها و ناگفت هها :تحلیل ه۱۳۷۹ ،، ۷۰ص،
ــران :کارنام 
ی موحد،ته 
 ۲۸مــرداد  /۱۳۳۲محمدعل 
 ۹۰۰۰ریا ل
 یاد گذشــته و اندیشــه آینده در تاریخ ایران و صنعت نفت ایرا ن/ب،
محمدعلی موح د؛ گردآورنده و ویراستار علی میرزایی ،تهران :نگاره آفتا 
.۱۳۹۴ ۲۵۰ص، ۱۸۵۰۰۰ریا ل
 -ايران و سازمان سيا :بازنگري در سقوط دولت مصدق
داريوش بايندر ؛ مترجم :بهمن سراحيان  -كتاب پارسه  394 -صفحه
 رقعي (شوميز)  -چاپ  1سال  700 - 1394نسخه  260000 -ريال تاملي در نگرش سياسي مصدقفخرالدين عظيمي  -خجسته  254 -صفحه  -رقعي (شوميز)  -چاپ
 1سال  150000 ، 1394ريال
 درس  28مرداد :از لحاظ نهضت ملي ايران و از لحاظ رهبران خائنحزب توده،
خليل ملكي  -پرديس دانش  384 -صفحه ،چاپ  1ســال ،1394
 220000ريال
 شوروي در ايران :از انقالب سرخ (اكتبر  1917ميالدي) تا كودتايسيا ( 1953ميالدي 28 /مرداد ماه )1332
عليرضا عليصوفي  -منشــور ســمير  402 -صفحه  ،چاپ  1سال
 190000 ، 1394ريال
 ســازمان ســيا در ايران :كودتاي  1953م 1332 /ش و ريشههايجدايي اياالت متحده و ايران
كريســتوفر پتريك ؛ مترجم:غالمعباس ذوالفقــاري ؛ مترجم:اعظم
اصغري  -چكامه باران  180 -صفحه ،چاپ  1ســال 130000 ،1394
ريال
  100ساعت سرنوشتساز :گفتهها و ناگفتههاي كودتاي  28مرداد 1332امريكا و انگليس در ايران
احمد شــهوري  -احمد شهوري  366 -صفحه ،چاپ  1سال ،1393
 210000ريال
 از تهران مخوف تا جاي خالي ســلوچ :نقد و پژوهش رمان ايرانيپيش از كودتاي  28مرداد و پس از آن
اعظم بيژنيدليوند  -نشر روزگار  304 -صفحه ،سال 75000 ،1391
ريال
 كودتاي  28مردادعبداهلل شهبازي  -روايت فتح  368 -صفحه ،سال 1387
 نقش انگليس در كودتاي  28مرداد 1332اسماعيل اقبال  -اطالعات  216 -صفحه ،سال  12000 ،1386ريال
 همه مردان شاه :از كودتاي  28مرداد تا  11سپتامبراستفن كينزر ؛ مترجم:لطفاهلل ميثمي  -صمديه  370 -صفحه ،سال
 35000 ،1385ريال
 راز پيروزي كودتاي  28مردادمحمدجعفر محمدي  -اختران  216 -صفحه ،ســال 24000 ،1385
ريال
 تاريخ معاصر ايران :از كودتاي  28مرداد  1332تا اصالحات ارضيپيتــر آوري ؛ مترجم:محمد رفيعيمهرآبادي  -موسســ ه انتشــارات
عطايي،آشيانه كتاب  332 -صفحه ( -در3جلد)  -جلد ، 3سال ،1382
 18000ريال
 خاطرات سياســي رجال ايران :از مشروطيت تا كودتاي  28مرداد1332
بهاهتمام :علي جانزاده  -جانزاده  1086 -صفحه ،سال 75000 ،1382
ريال
 كالبدشكافي توطئه :كودتاي نظامي  28مرداد 1332ابراهيم يزدي  -قلم  232 -صفحه ،سال  20000 ،1381ريال

 قلم و سياست :از كودتاي  28مرداد تا ترور منصورمحمدعلي سفري  -نشر نامك  834 -صفحه  -جلد  ، 2سال ،1380
 19000ريال
 كودتاي  28مرداد و رويدادهاي متعاقب آنحسين مكي  -علمي  528 -صفحه ،سال  24000 ،1378ريال
 ادبيات سياســي ايران در عصر مشروطيت :از كودتاي  28مرداد تاپيروزي انقالب اسالمي 1332 - 1357
عبدالرحيم ذاكرحســين  -نشــر علم  492 -صفحه  -جلد  ،4سال
 115000 ،1377ريال
 رمان سياسي قصه كودتا :داستان كودتاي  28مردادادوارد اپستاين ؛ مترجم:حسن رهنما  -رسا  304 -صفحه ،سال ،1377
 9500ريال
 اسرار كودتاي  28مردادســي .ام وودهــاوس؛ مترجم :نظامالدين دربنــدي  -راهنما 135 -
صفحه ،سال  550 ،1369ريال
 حديث مقاومت :اسناد منتشر شده بعد از كودتاي  28مردادنهضتآزاديايران  -نهضت آزادي ايران  422 -صفحه  -جلد  ،1سال
 1200 - 1365ريال

