▪ تا چه شود؟

 1۰۰۰۰تومان

بازتاب واقعه مشــروطه در مجموعهای از مکاتبات تجاری حاج محمدحسین
کتابفروش۱۳۲۵-۱۳۳۰ :هجری قمری
به کوشش سیروس سعدوندیان ۱۶۶ ،ص ۱۳۹۵-
حضور اجتماعی و نفوذ سیاسی صنف بازرگان و تاجر در ّ
تحوالت ایران معاصر
یکی از مضامین ّ
ٔ
شــده تاریخ کشــور است .ولی این شناخت ًو
مهم و شناخته
معرفت تا پشــت سر گذاشــتن پارهای از مباحث و ارزیابیهای کلی و بعضا
نادقیق مانند حکایت پشــتیبانی بی قید و شــرط تجار و بازرگانان از نهضت
مشــروطه ،راه درازی در پیش دارد .گزارشهایی که در این مجموعه فراهم آمده اســت خود گام
کوچکی است در این جهت.

▪ گزارشهایی از انقالب مشروطیت ایران

 ۵۵۰۰۰تومان

محمدامین رسولزاده /رحیم رئیسنیا ۳۶۰ ،ص۱۳۹۹ ،
یکی از ویژگیهای اصلی محمدامین رســولزاده ،رجل طراز اول قفقاز در قرن
حاضر ،پشــت سر داشــتن انبوهی از تجارب انقالبی اســت .و در میان این
تجارب -انقالبهــای روســیه در  1905و  ،1917انقالب ترکهای جوان
عثمانی -نقش و حضور فعاالنه او در مقطعی حساس از انقالب مشروطه ایران
که گوشههایی از آن در این گزارشها ثبت تاریخ شده ،از مهمترین است.
 ۲۰۰۰۰تومان

▪ نقش ارامنه در سوسیالدموکراسی ایران

( ،)۱۹۱۱-۱۹۰۵خسرو شاکری ،آرشاویر چلنگریان ،تیگران درویش و ...
به کوشش محمدحسین خسروپناه ۳۸۴ ،ص
برای تبیین نقش و تأثیر روشــنفکران ارمنی در طرح و بحث اندیشــههای
اروپایی سوسیال دموکراســی در ایران عصر مشروطه ،که موضوع اصلی این
مجمومه را تشکیل میدهد ،سعی شده است که در کنار ارائه چند پژوهش در
پیشینه تاریخی این تالش ،پارهای از مقاالت و نوشتههایی که حاصل انطباق
دیدگاههای مورد بحث با شــرایط حاکم بر ایران آن روزگار بودند ،نیز معرفی
شوند.

▪ گریگور یقیکیان

 12۰۰۰۰تومان

گرایشی در سوسیالدموکراسی ایران  ۱۲۸۹-۱۳۲۷هـ.ش
گزیدهای از مقالهها و نوشتهها
محمد حسین خسروپناه۱۴۰۰ ،
گریگور یقیکیــان (  1298-1327هـ.ش) که مقاالت سیاســی او در این
مجموعه گرد آمده است ،از معدود چهرههای برجای مانده از سنت سوسیال
دموکراتیک است که توانست -هر چند در حاشیه -اقتدار فزایندۀ کمونیسم
را تاب آورده و در تعبیر و تفســیر حوادث روزگار بهویژه در سالهای بعد از
شهریور  ،1320جوانبی چند از آن سنت سیاسی را حفظ کند.
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▪ تاریخ مکتوم

 ۹۰۰۰۰تومان

سید مقداد نبوی رضوی۱۴۰۰ ،
تاریخ مکتوم تالشــی است در بررسی فکر و عمل یکی از مهمترین و در عین
حال ناشناختهترین گروههای فعال در دگرگونی بزرگی که تاریخ معاصر ایران
را تحتالشعاع خود قرار داد ،یعنی تالش فعاالن بابی/ازلی در تهیه و تدارک
تحرک سیاســی و اجتماعی گســتردهای که از اواخر دوره قاجار آغاز شد و
باالخره به صورت انقالب مشروطه به ثمر نشست.

▪ اندیشه اصالح دین در ایران  -دو جلدی

جلد اولٔ :
دوره قاجار
ٔ
دوره دوجلدی  ۲۰۰هزار تومان
جلد دوم :دوره پهلوی
سید مقداد نبوی رضوی۱۴۰۰ ،
اندیشۀ اصالح دین یکی از رویکردهای مهم در تاریخ معاصر ایران بوده و
هست .این پژوهش بر آن اســت تا گذری بر سیر آن داشته و نشان دهد
بنیاد آن در دورۀ قاجار ،بر آموزههای ّ
سید علی ّ
محمد باب استوار بود و پس
از پیونــد با تعالیم ّ
محمد بن عبدالوهاب در دورۀ پهلوی ،بهگونهای فراگیر
مداران تجددخواه را مجذوب خود کرد .در میان داعیان اصالح دین،
دین
ِ
شــیخ هادینجمآبادی (معلم فکر اصالح دین در عصر قاجار) که در جلد
ٔ
اندیشه او پرداخته میشود.
نخست به
در مجلد دوم اندیشــۀ اصالح دین در ایران نســل دیگری از دین مداران
تجددخواه موضوع بررســی قرار دارند که بیشتر در عصر پهلوی فعالیت
داشتند؛ چهرههایی که در میان آنها شــریعت سنگلجی از جایگاه ویژهای
برخوردار است.

▪ هجوم روس
و اقدامات رؤسای دین برای حفظ ایران

 ۱۵۰۰۰تومان

سید حسن نظامالدینزاده ،به کوشش نصرالله فاتحی ۱۶۴ ،ص
تجاوز نیروهای نظامی روسیه به خاک ایران در پی بحران ناشی از اولتیماتوم
آن دولت مبنی بر عزل مورگان شوشــتر ،در سراســر کشور موج وسیعی از
مخالفتها را بر انگیخت .یکی از ّ
مهمترین کانونهای این مخالفت را روحانیت
انی مستقر در عتبات تشکیل میداد .سید حسن نظامالدینزاده
شــیعی و ایر ِ
که خود در این تالش و تکاپو حضور داشت ،از این حرکت گسترده ،شرحی به
دست دادهاست وافی و مستند.
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▪ آلمانیها در ایران

 ۷۵۰۰۰تومان

الیور باست ،حسین بنیاحمد ۲۳۸ ،ص۱۴۰۰ ،
ٔ
گســترده عوامل دولت آلمان برای تبدیل ایران به یک پایگاه انقالبی
تالش
جهت شــوراندن شرق اســتعمارزده بر ضد روس و انگلیس ،ایران را بهرغم
اعالن بیطرفی ،دســتخوش تحوالت جنگ اول جهانی کرد .در این کتاب
پس از مروری کوتاه بر این دوره از فعالیت آلمانیها ،خط مشی دولت فرانسه
در قبال این تحوالت مورد بررسی قرار گرفته است.

▪ آمال ایرانیان

گالینگور  ۴۲۰۰۰تومان

به کوشش کاوه بیات و رضا آذری شهرضایی ۸۲۴ ،ص
آنچــه در این مجموعه تحت عنوان آمال ایرانیان مورد بحث و بررســی قرار
میگیرد مشتمل بر مجموعهای از اسناد و مدارک ،رسائل و مقاالت جراید در
فاصله مراحل پایانی جنگ اول جهانی اســت تا یکی دو سال بعد از آن یعنی
ازکنفرانس صلح پاریس تا قرارداد .1919

ٔ
▪ ایران و جامعه ملل

 ۹۰۰۰۰تومان

فریدون زندفرد 302 ،ص۱۴۰۰ ،
امید ایرانیان ،یکی از قربانیان مداخالت قدرتهای بزرگ جهانی در دو قرن
ٔ
جامعــه ملل به عنوان نهادی مانع این گونــه زیادهطلبیها ،دولت
اخیر به
ٔ
جامعه ملل در بسیاری از ّ
تحوالت و
ایران را بر آن داشــت که از بدو تأسیس
تصمیمگیریهای آن نقشی فعال ایفا کند .تأثیر ایران بر این ّ
تحوالت از لحاظ
ّ
پیشبرد منافع ملی کشور از یک سو و تأثیر مستقیم و غیرمستقیم این حضور
بینالمللی بر وجه و اعتبار ایران از ســوی دیگر ،موضوعی اســت که در این
کتاب مورد بررسی قراردارد.

▪ خاطرات مهاجرت

 ۱۰۰۰۰۰تومان

عبدالحسین شیبانی وحیدالملک ،به کوشش ایرج افشار و کاوه بیات
 ۸۰۶ص۱۳۹۶ ،
ٔ
خاطرات و یادداشتهای روزانه میرزا عبدالحسین خان شیبانی ،وحیدالملک،
یکی از فعالین و رهبران ســفر مهاجرت و تشــکیل جمعیت مدافعین وطن و
ٔ
نماینده دولت موقت کرمانشاه برای ّتأمین
مأموریت او به برلن در مقام
شرح
ّ
خواستههای ملیون ایرانی ،سند و نوشتهای است در تبیین تأمین منافع ملی و
خاتمه دادن به چیرگی بیگانگان بر شئونات کشور در سال های جنگ جهانی
اول.
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 ۷۵۰۰۰تومان

▪ روابط ایران و انگلیس در جنگ جهانی اول

ویلیام جی .اولسون ،مترجم :حسن زنگنه ۵۰۸ ،ص۱۳۹۹ ،
با شــروع جنگ اول جهانی ،عرصۀ مناسبات خارجی ایران که تا پیش از این
یا تحتالشعاع رقابت روس و انگلیس بود و یا متاثر از تفاهم آن دو ،به کلی
دگرگون شد .ورود آلمان و عثمانی و خطمشی فعاالنه نظامی و سیاسی آنها
در ایران عامل اصلی این دگرگونی بود .چگونگی شــکلگیری این دگرگونی،
ســیر تاریخی و همچنین نحوه واکنش دولــت بریتانیا در قبال آن ،موضوع
اصلی این کتاب است.

▪ ایل قشقایی در جنگ جهانی اول

 ۳۵۰۰۰تومان

▪ ایل قشقایی در تاریخ معاصر ایران

 ۳۰۰۰۰تومان

▪ از مشروطه تا جنگ جهانی اول

 ۲۲۰۰۰تومان

ناصر ایرجی ۱۷۴ ،۱۴۰۰ ،ص
در پی شروع جنگ اول جهانی و اشــغال بخشهای وسیعی از ایران توسط
قوای نظامی روســیه و بریتانیا در بسیاری از نقاط و در مقاطعی چند ،مردم
ایران رشته مقاومتهای مســلحانهای را آغاز کردند که تا چند سال پس از
پایان جنگ و تا عقبنشــینی کامل این نیروها از کشور ادامه یافت .یکی از
مهمترین و در عین حال ناشــناختهترین این مقاومتها ،جنگ و جدل تمام
عیاری است که در تابستان  1918میان ایل قشقایی و قوای نظامی بریتانیا
در فارس صورت گرفت.

منصور نصیری طیبی ۲۸۲ ،ص
تاریخ معاصر ایل قشقایی ،تاریخ ناشناختهای نیست .آنچه بخشهای اصلی
این کتاب را از بسیاری از آن بررسیها متمایز میسازد ،نخست بهرهبرداری
نویسنده از مجموعه اســناد و دادههای جدیدی است که در این سالها در
دسترس قرار گرفتهاند و آنگاه توجه بیشــتری به ادوار متاخر تحوالت ایل
قشــقایی در فاصله بین کودتای  28مرداد  1332تا انــدک زمانی بعد از
انقالب اسالمی.

خاطرات فردریک اوکانر کنسول انگلیسی در فارس
مترجم حسن زنگنه۱۳۹۹ ،
فردریک اوکانر در مقام کنسول دولت بریتانیا در بیرجند و شیراز (-۱۹۱۶
 )1909دورهای از ّ
تحوالت ایران را تجربه و در این کتاب منعکس کردهاست
که نظر به حوادث انقالب مشــروطه و پیامدهای آن و به ویژه سرگذشت
اوکانر در سالهای نخســت جنگ اول جهانی که او و دیگر اتباع انگلیسی
ٔ
«کمیته حافظان استقالل» درآمدند ،یکی از ّ
مهمترین ادوار
شیراز به اسارت
تاریخ معاصر ایران به شمار میآید.
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▪ رئیسعلی دلواری

 ۳۵۰۰۰تومان

▪ شیخ حسین خان چاهکوتاهی

 ۱۵۰۰۰تومان

سید قاسم یاحسینی ۲۰۸ ،ص ۱۳۹۹ -
شرح زندگی کوتاه ولی پرماجرای رئیس علی دلواری شرحی است بر چگونگی
تبلور ّ
ســنتی دیرینه و دیرپا در مبارزه و رویارویی بــا هجوم نیروهای بیگانه
به ســرزمین ایران و در این مورد خاص تجاوز نیروهــای نظامی بریتانیا به
کرانههای جنوب در آغاز جنگ جهانی اول که با رشته مقاومتهایی سخت و
حماسی از جانب مردم دشتی و دشتستانی و تنگستانی روبرو شد.
احمد فرامرزی ،به کوشش سید قاسم یاحسینی ۱۴۴ ،ص
چاهکوتــاه و خوانیــن چاهکوتاهــی با پیشــینهای طوالنــی در رویارویی با
دستاندازیهای امپریالیســم بریتانیا بر بخشهای جنوبی قلمرو ایران ،در
ســالهای جنگ اول جهانی نیز در صف مقدم مبارزه قرار داشــتند .کتاب
حاضر یکی از گویاترین اسناد بر جای مانده از این دوره میباشد.

ٔ
▪ ارومیه در محاربه عالمسوز

 ۹۰۰۰۰تومان

ٔ
▪ ختم غائله سمیتکو

 12000تومان

رحمتالله خان معتمدالوزاره ،به کوشش کاوه بیات ۶۱۶ ،ص
ٔ
گســترده عوامل دولت آلمان برای تبدیل ایران به یک پایگاه انقالبی
تالش
جهت شــوراندن شرق اســتعمارزده بر ضد روس و انگلیس ،ایران را بهرغم
اعالن بیطرفی ،دســتخوش تحوالت جنگ اول جهانی کرد .در این کتاب
پس از مروری کوتاه بر این دوره از فعالیت آلمانیها ،خط مشی دولت فرانسه
در قبال این تحوالت مورد بررسی قرار گرفته است.

شرفالدین میرزا قهرمانی ،به کوشش میرهاشم محدث ۱۶۰ ،ص
شورش اسمعیل آقا ِشکاک (سمکو) در فاصلۀ مراحل پایانی جنگ اول جهانی
تا حدود چهار ســال بعد که با اعادۀ حاکمیت مرکــز بدین غائله پایان داده
شد ( 1297- 1301شمســی) یکی از موحشترین صفحات تاریخ معاصر
ایران است .آنچه اینک تحت عنوان ختم غائلۀ سمیتکو ارائه میشود گزارشی
است به قلم سرهنگ شرفالدینمیرزاقهرمانی از یک مرحلۀ پایانی در رشته
عملیاتی که در ســال  1301به ســرکوب نظامی این شورش منجر شد .این
رســاله در عین حال که یک گزارش نظامی اســت برای آشنایی با وضعیت
جغرافیایی و جغرافیای تاریخی بخشهایی از صفحات شــمال غرب کشــور
نیزسودمند است.
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▪ تاریخچه ارومیه

 ۴۵۰۰۰تومان

رحمتالله توفیق ۱۹۱ ،ص۱۴۰۰ ،
خاطرات یکی از شاهدان عینی حوادث و ّ
تحوالت ارومیه از بدو شروع جنگ
اول جهانی که این سرزمین را دستخوش رویاروییهای خانمان برانداز خارجی
ٔ
اعاده نظم و حاکمیت مرکز در مراحل نخست دهه 1300
و داخلی ساخت تا
شمسی ،که به این سرگذشت هولناک پایان بخشید.

▪ پانترکیسم و ایران

 ۳۵۰۰۰تومان

کاوه بیات ۲۶۰ ،ص۱۳۹۹ ،

ســرریز مجموعهای از تحرکات ناسیونالیستی در ترکیه عثمانی در سالهای
مقارن با فروپاشی امپراتوری در سالهای پایانی جنگ اول جهانی تا برآمدن
یــک جمهوری جدید در آن ســامان ،ایران را که خــود در تالش تبدیل به
یک دولت ـ ملت جدید ّ
تحوالت مشــابهی را تجربــه میکرد در معرض
یک توانآزمایی جدی قرار داد .چرا که این فعل و انفعال ناسیونالیســتی که
چیستی خود
میتوان تحت عنوان کلی «پانترکیسم» از آن یاد کرد بخشی از ّ
را در نفی هویت تاریخی ایران و به ویژه زیر ســئوال بردن هویت ملی ترک زبانهای ایرانی
جستجو میکرد.
واکنــش ایرانیان و به ویژه ایرانیان آذربایجانی در قبال این پدیده که خود در شــکلگیری
ناسیونالیسم ایران معاصر تاثیری دیرپا بر جای نهاد از جمله دیگر مضامینی است که در این
کتاب مورد بررسی قرار گرفته است.

▪ خاطرات تهران

 ۲۵۰۰۰تومان

ممدوح شوکت بیگ /حسن اسدی ۱۰۷ ،ص۱۴۰۰ ،
روابط ایران با پارهای از کشــورهای همســایه در مقایســه با بررســیهای
قدرتهای بزرگ جهانی ـ بریتانیا،
صورتگرفته در مورد مناسبات ایران با ً
متحده ـ هنوز موضوع نسبتا ناشناختهای است .در این کتاب
روسیه ،ایاالت
ً
به یک دوره نســبتا کوتاه ولی درخور توجه از روابط ایران و جمهوری نوپای
ترکیه پرداخته شــده است .دورهای که در خالل آن عالوه بر موضوع تغییر
ســلطنت از قاجار به پهلوی و نوعی ســرخوردگی خفیف ترکها از به نتیجه
نرســیدن نهضت جمهوری در ایران به تعدادی از دیگر مضامین مطرح در
هموار این دو کشور همسایه نیز اشاره شده است.
روابط نه چندان
ِ
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▪ سرگذشت یک افسر ایرانی

 ۳۸۰۰۰تومان

سرهنگ سید احمد جان پوالد ۲۷۴ ،ص ۱۳۸۵ -
خاطرات سرهنگ سید احمد جان پوالد با اشتمال بر مجموعهای از رخدادهای
نظامی و سیاســی ایران در فاصله ســالهای  1300تا  1325شمسی یادآور
تحوالت و حوادثی است که بخش مهمی از تاریخ معاصر ایران را رقم زدهاند.
در این خاطرات عالوه بر سرگذشــت نویسنده در ســالهای جوانی و ٔ
دوره
خدمت او در ارتش ترکیه ،چگونگی بازگشت وی به ایران و استخدام در ارتش
ایران نیز مورد بحث قرار گرفته است .دورهای که مراحل اولیه آن ،بیشتر به
ٔ
مرحله دوم
مجموعهای از عملیات نظامی در نقاطی چون ترکمن صحرا ،لرســتان و فارس گذشت و
دهه  1310شمسی تا زمان بازنشستگی در اواخر ٔ
آن از اوایل ٔ
دهه بعد ،در آذربایجان.

▪ خاطرات و اسناد سپهبد حاجعلی رزمآرا

به کوشش کامبیز رزمآرا و کاوه بیات ۵۸۴ ،ص
برای سپهبد حاجعلی رزمآرا که از ســالهای پایانی دورۀ قاجار و به ویژه در
خالل تشــکیل ارتش نوین ایران در سالهای نخست دهه  1300شمسی تا
توســعۀ اقتدار و گسترۀ سازمانی آن در دو دهه بعد به صورتی پیوسته درگیر
خدمات نظامی بود ،پیش آمد یک دوره کوتاه از برکناری و خانهنشــینی در
سال  ،1324فرصتی فراهم آورد تا پیش از درگیری مجدد در مجموعهای از
دیگر خدمات نظامی و فعالیتهای سیاسی به ثبت گوشههایی از سرگذشت
خود اقدام کند .در این کتاب گذشته از خاطرات مزبور مجموعهای از اسناد
و تصاویر ذیربط نیز در دسترس قرار گرفته است.
 ۶۰۰۰۰تومان

▪ یادداشتهایی از آشوبهای عشایری و سیاسی
آذربایجان
 ۱۲۰۰۰تومان

سرلشگر عبدالله خان امیرطهماسبی ۱۲۸ ،ص
آذربایجان در یک دوره از تاریخ معاصر ایران ،دورهای که آن را میتوان ٔ
نقطه
اوج مداخالت نیروهای بیگانه در این حوزه تعریف کرد ،با رشد گستردهای
از آشــوبهای سیاسی و عشایری درگیر شد .در این مجموعه تعدادی از این
وقایع چون شــورش سمکو و جنبش شــیخ محمد خیابانی مورد بررسی قرار
گرفته است.
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▪ خاطراتی از عملیات نظامی
در آذربایجان ،کردستان و بلوچستان

 ۱۰۰۰۰۰تومان

سرلشگر محمود امین ،به کوشش سیروان خسروزاده۱۴۰۰ ،
ٔ
فاصله فروپاشــی سلسله قاجار
در یک دوره از تاریخ معاصر ایران یعنی در
تا برآمدن و شــکلگیری یک نظام جایگزین به صورت پادشــاهی پهلوی،
نیروهای نظامی نقش مهمی در تحوالت سیاسی کشور ایفا کردند.
در این مجموعه که مشــتمل اســت بر خاطرات سرلشــکر محمود امین
(.1271-1320ش) ،عالوه بــر توصیف پارهای از مهمترین عملیات نظام
ٔ
اعاده حاکمیت مرکز برپارهای از حوزههای ایلی و عشــایری در آذربایجان ،کردســتان و
جدید در
ٔ
بلوچســتان در فاصله سالهای  1302تا  1320شمسی ،از تحوالت عمومی ایران در آن ایام و بویژه
مراحل مقارن با وقایع شهریور  1320نیز تصویری به دست میآید.

▪ عملیات لرستان

 ۳۰۰۰۰تومان

▪ عملیات اورامان

 ۴۲۰۰۰تومان

کاوه بیات ۳۰۳ ،۱۳۹۷ ،ص
نظامی مربوط
مجموعهای از اسناد و گزارشهای رسمی در توصیف عملیات
ٔ
محاصره ِ ّ
خرمآباد
به شورش عشایر بیرانوند لرســتان در بهار  1303که به
منجر شد و همچنین رویارویی نیروهای دولتی و سایر نیروهای عشایری در
ٔ
منطقه طرهان در اواخر سال  1306که در هر دو مورد فرماندهی عملیات را
سرتیپ شاهبختی بر عهده داشت.

نایب سرهنگ حاجعلی رزمآرا
به کوشش کامبیز رزمآرا و کاوه بیات ۳۸۰ ،ص۱۳۹۹ ،
عملیات اورامان مجموعه یادداشتها و گزارشهایی است از نایب سرهنگ
حاجعلی رزمآرا ،نظامی صاحب نام ایرانی در توصیف بخشــی از لشکرکشی
ارتش به منطقه اورامان در پاییز و زمستان  1310شمسی.
این لشکرکشی که آن را میتوان آخرین عملیات عمده از رشته لشکرکشیهایی
دانست که از بدو تأسیس ارتش در سال  1300بر ضد قدرتهای عشایری
و محلی کشــور آغاز شــد ،عملیاتی بود که بر یک دوره چند صدســاله از
فرمانروایی سالطین اورامان ـ خاندان حاکم محلی ـ پایان نهاد.
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▪ ایران و جهانی پرتالطم

 ۴۰۰۰۰تومان

▪ روابط ایران و ترکیه

 ۱۲۰۰۰تومان

▪ داشناک  -خویبون

 ۲۵۰۰۰تومان

خاطراتی از دوران خدمت در وزارت امور خارجه ۱۳۲۶ - ۱۳۵۹
فریدون زندفرد ۲۶۰ ،ص ۱۳۹۹ ،
ٔ
توســعه
ایران و جهانی پرتالطم ،خاطرات یکی از چهرههای دســتاندرکار
ٔ
فاصله
مناسبات سیاســی و اقتصادی ایران با اکثر کشــورهای همسایه در
سالهای ٔ
دهه  1330تا  1350است همراه با مروری بر گوشههایی از تجارب
ٔ
اعاده حاکمیت کشور بر جزایر ایرانی خلیج فارس
ایران در سازمان ملل ،چون
و مناسبات ایران با کشورهایی چون کویت ،پاکستان و عراق.

از سقوط دولت عثمانی تا برآمدن نظام جمهوری  ۱۲۹۷-۱۳۰۲شمسی
کاوه بیات ۲۱۲ ،ص
به وجود آمدن مجموعهای از مسایل و دشواریهای جدید در مناسباتایران
و ترکیــه تا جایی که به روابط ایران و عثمانی مربوط میشــود ،در یک دوره
طوالنی و در یک مرحلۀ بعدی به صــورت روابط ایران و جمهوری ترکیه در
فاصله فروپاشی عثمانی در پایان جنگ اول جهانی در سال  1918تا برآمدن
یک نظام جمهوری در آن در سال 1923که در خالل آن ،نه فقط نظام حاکم
بــر ترکیه بلکه نظام حاکم بر ایران نیز در خالل گذر در دورۀ قاجار به پهلوی
دگرگونی مهمی را تجربه کرد که در این کتاب مورد بررسی قرار گرفتهاند.

نگاهی به همپیمانی ارمنیها و کردها در شورش آرارات ۱۳۰۷-۱۳۰۹
جهانگیر اندجانی و کارو ُساسونی ،به کوشش کاوه بیات۱۳۹۹ ،
ٔ
مرحله گذار تحرکات کردی از یک ٔ
دوره بیشــتر عشــایری و مذهبی به
در
شــکلی بیشتر سیاسی و ناسیونالیستی ،شــورش آرارات را میتوان یک نقطهٔ
عطف به حساب آورد؛ شــورش گروهی از کردهای ترکیه به رهبری سیاسی
سازمان خویبون و فرماندهی نظامی احسان نوریپاشا بر ضد دولت آنکارا در
ٔ
فاصله سالهای  1307تا  1309شمسی در حول و حوش ارتفاعات آرارات.
آنچه در این مجموعه ارائه میشــود ،یک گزارش و یک ُسند ،هم از چگونگی
شــکلگیری این همپیمانی عملی و نظری ارمنیهــا و کردها در این ائتالف
ٔ ُ
اولیه ترکها از این دگرگونی و تالشی که
جدید تصویری به دست میدهد و هم از برداشت
در نقد آن به کار ُبردند.
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 ۴۰۰۰۰تومان

▪ مرزهای ایران و ترکیه

شرح گزارشات و وقایع یومیه
کمسیونهای تحدید حدود ایران و ترکیه در سالهای  ۱۳۰۹و ۱۳۱۲
رحمتالله معتمدی (معتمدالوزاره) ۴۷۵ ،ص
مرزهــای ایران و ترکیه مجموعه گزارشهایی اســت از عملکرد و مطالعات
دو هیئت مرزی مشــترک ایران و ترکیه در ســالهای  1309و  .1312این
گزارشها ضمن ارائه تصویری از وضعیت جغرافیایی حوزه مورد بحث هم از
لحاظ طبیعی و هم از نظر تاریخی و انسانی از مسائل مورد اختالف دو کشور
در این خصوص نیز شرحی به دست میدهد.

▪ وقایع آرارات

 ۲۰۰۰۰تومان

خاطرات احسان نوری پاشا فرمانده کردهای شورشی ترکیه۱۳۰۷-۱۳۰۹ :
به کوشش کاوه بیات۱۵۰ ،ص۱۳۹۸ ،
مقاومــت و رویارویی کردها با دولت ترکیه که خود امروزه از مســائل ّ
مهم
منطقهای است ،از ســابقهای دیرینه و تاریخی برخوردار است؛ سابقهای که
در بســیاری از موارد با تاریخ ّ
تحوالت مرزی ایــران در قرن حاضر پیوندی
ٔ
مستقیم داشتهاســت .خاطرات احسان نوریپاشــا فرمانده نظامی یکی از
این موارد که در ســالهای پایانی ٔ
دهه  1300شمسی در ارتفاعات آرارات،
ّ
تحوالت ترکیه و همســایگانش را تحتالشعاع قرار داد ،موضوع اصلی این
کتاب را تشکیل میدهد.

▪ تاریخ امالک اختصاصی رضاشاه در گرگان

عباس سپهر گرگانی
به کوشش مصطفی نوری و زینب طهماسبی
ٔ
نظامی ساده به ّاول
تاریخچه تبدیل یک
بحث امالک اختصاصی رضاشاه یا
ِ
بزرگ مالک ایران در عرض ده  -پانزده ســال یکی از شگفتانگیزترین و در
عین حال غمبارترین مباحث ٔ
دوره رضاشــاهی است .آنچه در این مجموعه
ارائه میشــود بهرغم اختصــار و انحصار به یک ٔ
حوزه محــدود از امالک
اختصاصی ،خود از لحاظ ترسیم شمایی از مظالم و مصائبی که در آن دوره بر
ٔ
اندازه کافی گویا است.
گروهی از ایرانیان رفت ،به
 ۲۵۰۰۰تومان
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▪ سردار سوادکوهی

 70000تومان

▪ فرخی یزدی

 12000تومان

▪ فرمان آتش در کوهستان باختر

 ۱۵۰۰۰تومان

سرگذشت اسماعیلخان امیر مؤید باوند
مصطفی نوری ۶۱۷ ،۱۳۹۶ ،ص.
در این بررسی کوشش شد تا عملکرد اســماعیلخان امیرمؤید سوادکوهی،
محلی ایران که از یک سو پایبند مناسبات ایلی
نظامی
یکی از رجال سیاسی -
ِ
ِ
و اجتماعی روزگار خود بود و از ســوی دیگر دغدغۀ اســتقالل ایران و حفظ
تمامیت ارضی آن را در سر داشت ،مورد ارزیابی قرار میگیرد.

سرانجام یک رؤیای سیاسی
رضا آذری شهرضایی ۱۴۴ ،ص
با استقرار نظام پهلوی در ســالهای نخست ٔ
دهه  1300شمسی ،دورهای از
آزادی و آزادیخواهی که با نهضت مشروطیت ایران آغاز شده بود ،به پایان
آمد .ولی همانگونه که در شــرح مراحل پایانی تالش و تکاپوی فرخی یزدی،
شاعر و روزنامهنگار برآمده از مشــروطه ـ یعنی موضوع اصلی این کتاب ـ
مالحظه خواهد شــد ،این آزادی و آزادیخواهی شعلهای نبود که به آسانی و
سهولت خاموش شود.

کردستان ۱۳۲۱-۱۳۲۰
حسین رامتین۲۱۲ ،ص
ٔ
عرصه
یکی از نخســتین حوزههایی که در پی اشغال ایران در شهریور 1320
آشوب و اغتشاش گردید بخشهایی از نواحی مرکزی کردستان بود و کتاب
فرمان آتش نیز یکی از نخســتین گزارشهایی است که در این زمینه منتشر
شد.
تالش گروهی از عشــایر کرد به رهبری محمد رشید قادرخانزاده معروف
ٔ
توسعه اقتدار
به «حمه رشــید» برای چیرگی بر محور دیواندره ـ سقز ـ بانه و
بر دیگر بخشهای مرکزی کردستان از یک سو و مقاومت برخی از نیروهای
بر جای مانده از ارتش ایران در برابر این تالش به فرماندهی افســرانی چون
سرتیپ محمود امین و سرهنگ ابراهیم ارفع از سوی دیگر ،بخش اصلی این
ٔ
فاصله پاییز  1320تا بهار  1321تحوالت
رشــته رخدادها را رقم زد که در
کردستان را تحت الشعاع خود قرار داد.
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ٔ
▪ کردها و فرقه دموکرات آذربایجان

 ۵۰۰۰۰تومان

مترجم :کاوه بیات ۱۸۶ ،ص ۱۴۰۰ -
جنگ سردی که در پی ختم جنگ جهانی دوم تا فروپاشی اتحاد شوروی آغاز
شد،چند ٔ
نقطه شروع ّ
مهم داشت .یکی از این نقاط ٔ
حوزه تحت اشغال ارتش
ٔ
سرخ در ایران بود که در پاییز  1324صحنه تشکیل دو حکومت خودمختار
در تبریز و مهاباد گشت.
مقامات دیپلماتیک ایاالت متحــده در مقام یکی از طرفین اصلی این جنگ
ســرد ،تحوالت آن حدود را به دقت دنبال میکردند و آنچه در این کتاب
ارائه میشــود گزیدهای است از این گزارشها که بیشتر به توضیح مناسبات دو ٔ
حوزه تبریز و مهاباد
ٔ
فزاینده آن دو.
مربوط میشود و تنشهای

▪ از کردستان عراق تا آن سوی رود ارس

راهپیمایی تاریخی مال مصطفی بارزانی بهار ۱۳۲۶
به کوشش مرتضی زربخت ۱۵۲ ،ص۱۴۰۰ ،
در بهار  1326هنگامی که در پی فروکش یک رشته ّ
تحوالت و برخوردهای
منطقهای ،عشایر بارزانی نه در موطن خود  -بارزان عراق -امکان آرام و قرار
ٔ
همسایه ایران و ترکیه ،گروهی از آنها تصمیم گرفتند
یافتند و نه در دو کشور
که تحت فرماندهی رهبر خود مالمصطفی بارزانی در مسیری سخت و دشوار
گام نهاده ،از طریق مرزهای غربی ایران خود را به قلمرو شــوروی برسانند.
این کتاب شرحی است مستند و جاندار از این حرکت ّ
مهم تاریخی.
 ۳۵۰۰۰تومان

▪ سازمان افسران حزب توده ایران 1323-1333

محمد حسین خسروپناه ۳۲۴ ،۱۳۹۸ ،ص
موضوع سازمان افســران حزب ٔ
توده ایران یکی از بحثانگیزترین مباحث
تاریخ معاصر ایران در نیمقرن اخیر است .در این بحث ،نه فقط موجودیت
بالفعل ســازمان مزبور ،یعنی رفتار و عملکردهایــش در خالل ّنقاط عطف
تاریخــیای چون بحــران آذربایجان و مراحل مختلف نهضت ملی شــدن
ٔ
ٔ
نشــده آن نیز در این
بالقوه و به کار گرفته
نفت جایگاه مهمی دارد ،که توان
تحوالت موضوع داوریهای مختلفی بوده است .سازمان افسران حزب تودهٔ
ّ
ایران تالشی است در طرح و معرفی جوانبی از این بحث.
 ۴۰۰۰۰تومان
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▪ سازمان دانشجویان دانشگاه تهران

 ۴۰۰۰۰تومان

▪ در آنسوی فراموشی

 ۱۲۰۰۰تومان

نگاهی دیگر به پیشینه مبارزات دانشجویی در ایران۱۳۳۰-۱۳۳۲ :
ابوالحسن ضیاء ظریفی ۳۲۰ ،ص
ســازمان دانشــجویان دانشــگاه تهران در خالل دوران نه چندان طوالنی
دهه  1320تا سالهای نخست ٔ
فعالیتهایش در فاصله سالهای میانی ٔ
دهه
ٔ
بعد ،اگر چه تجربهای ابتدایی و آغازین در عرصه فعالیتهای دانشــجویی
ایران محســوب میشد ولی از لحاظ دســتیابی به سطحی از انسجام صنفی
و همچنین تأثیر سیاســی به چنان نهاد نیرومند و مؤثری تبدیل شــد که به
رغم توسعۀ چشمگیر آموزش عالی در ســالهای بعد هنوز هم هیچ سازمان
دانشــجویی واحدی نتوانسته است از حیث نفوذ سیاســی و اعتبار صنفی،
عملکردی همطراز آن ارائه دهد.

یادی از دکتر رضا رادمنش دبیر کل اسبق حزب توده
هوشنگ منتصری ۱۱۷ ،ص
دکتر رضا رادمنش با آنکه یکی از چهرههای مؤســس و صاحب نقش حزب
ٔ
توده ایران به شــمار میآید ،در مقایســه با تعدادی از همتایان حزبیاشً ،و
بیشــتر به دلیل آنکه از خود خاطرات و نوشتههایی بر جای نگذاشت نسبتا
ناشــناخته مانده است .هدف از انتشــار این بررسی که رشته یادداشتها و
خاطراتی اســت از یک دوســت و خویش وی ،یادآوری جوانبی از زندگی و
متعارف این عرصه کمتر بدانها
سلوک دکتر رادمنش است که در نوشتههای
ِ
پرداخته میشود.

▪ کنفدراسیون

تاریخ جنبش دانشجویی ایرانی در خارج از کشور ۱۳۳۲-۵۷
افشین متین /ارسطو آذری ۴۶۸ ،ص
ٔ
فاصله ســالهای بعد از  28مرداد  1332تا فروپاشــی نظام پهلوی در
در
پی انقالب اســامی  ،1357یعنــی در خالل دورهای که نظر به اســتبداد
ٔ
عرصه تحوالت اجتماعی ایران به نحــو فزایندهای محدودتر از پیش
حاکم
میشد ،بخش مهمی از خواســتهها و آمال نیروهای مخالف در فعالیتهای
جنبش دانشــجویان ایرانی در خارج از کشور فضای طرح و بیان یافت .این
فعالیتها که بیش از بیست ســال در قالب کنفدراسیون جریان داشت ،نه
فقط از تحوالت داخلی کشور متأثر بودکه در سال های پایانی نظام پهلوی ،بر
تحوالت سیاسی آن نیز تأثیر مهمی بر جای نهاد.
 ۴۰۰۰۰تومان
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 ۴۰۰۰۰تومان

▪ درس کودتای  28مرداد

از لحاظ نهضت ملی ایران و از لحاظ رهبران خائن حزب توده
خلیل ملکی
فروپاشی نهضت ملی شــدن صنعت نفت در روزهای پایانی مرداد ،1332
ٔ
نقطه عطفی بود در تاریخ معاصر ایران که بیشــتر زمینههای شــکل گیری
ش بحث و بررســی شدهاســت تا جنبههای دیگری چون امکان
و بازیگرانا 
اجتناب از آن پیشــامد در صورت اتخاذ راه و روشــی دیگر از سوی رهبری
رهبر یکی از مهمترین
نهضت .این کتاب ،ســعی و تالشی است از ســوی ِ
نیروهای هوادار نهضت ملی -حزب زحمتکشــان ملت ایران (نیروی سوم)  -در ارزیابی کودتای 28
مرداد از منظر پیش گفته.

▪ سید ضیاءالدین طباطبایی و فلسطین

 ۱۲۰۰۰تومان

▪ سیدمحمد باقر امامی
و کروژکهای مارکسیستی او

 ۴۰۰۰۰تومان

رضا آذری شهرضایی ۱۶۸ ،ص
ســید ضیاءالدین طباطبایی بخش چشــمگیری از دوران تبعید خود را در
سالهای بین دو جنگ اول و دوم جهانی در فلسطین گذراند .رخدادهای این
دوره هم از لحاظ نقش وی در چهارچوب فعالیتهای مسلمانهای فلسطین
در این دوره اهمیت دارد و هــم از نظر بازتاب این فعالیتها در مباحثی که
بعد از بازگشت او به ایران ،در سالهای بعد از شهریور  1320مطرح شد.

محمدحسین خسروپناه
ٔ
ٔ
بسیاری از کمونیستهای قدیمی ایران ،حزب توده ایران را نماینده راستین
طبقه کارگر ندانســته و برخی نیز بر آن بودند یک تشکیالت جایگزین بر پا
دارند .سید محمدباقر امامی یکی از آن ها بود.
برای او تأسیس یک حزب کمونیست کارگری جز از طریق تشکیل کروژُک-
ٔ
دیکته چکیدهای از آموزههای کمونیستی به
(هســته)-های مارکسیســتی و
تعدادی از کارگران مستعد ،راه دیگری نداشت.
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▪ نهضت ٔجنوب فارس

 ۱۰۰۰۰تومان

قشقایی و غائله آذربایجان
نصور نصیری طیبی ۱۶۸ ،ص
امتناع دولت شــوروی از فراخوانی نیروهایش از قلمــرو ایران در پی خاتمه
جنگ دوم جهانی که با تشکیل دو حکومت خودمختار در حوزه اشغال ارتش
سرخ ،یعنی در کردستان و آذربایجان ،ابعاد نگرانکنندهتری نیز یافت ،برای
یک دوره بحرانی ،کل ّ
تحوالت کشور را تحتالشعاع قرار داد .واکنش طیف
گستردهای از عشایر و دیگر نیروهای محافظهکار فارس و نواحی همجوار آن در قبال این حوادث در
سال  1325که به نام «نهضت جنوب» اشتهار یافت یکی از این واکنشها بود.

▪ حزب ایران

 ۷۰۰۰۰تومان

مجموعهای از اسناد و بیانیهها؛ ۱۳۲۳-۱۳۳۲
به کوشش مسعود کوهستانینژاد۴۲۰ ،ص۱۳۹۹ ،
حزب ایران که اســناد و گزارشهای این مجموعه به معرفی و شناسایی آن
اختصــاص دارد در دو مقطع ّ
مهم از تاریخ معاصر ایران صاحب نقش و تأثیر
بودهاســت .یکی ســالهای مقارن با پایان جنگ دوم جهانی که با پیشآمد
آذربایجان ایران در وضعیت دشــواری قرار گرفت و دیگری سالهای
بحران ّ
نهضت ملی شدن صنعت نفت که در خالل آنها نیز حزب ایران بیش از پیش
نقشی تعیین کننده ایفا کرد.

▪ همگام با حکومت ملی و انقالب اسالمی
به کوشش مرتضی ذبیحی ۱۵۲ ،ص

 ۱۲۰۰۰تومان

نهضت ملی شــدن صنعت نفت و تداوم این تالش و تکاپو در مراحل بعدی
تاریخ معاصر ایران -چنان که اقتضای یک حرکت گســتردۀ سیاسی است-
همراهان همگامان مختلف و متنوعی داشــت؛ تیمســار ناصر مجللی که این
کتاب به ثبت گوشــه هایی از شــرح حال وی اختصــاص دارد ،یکی از این
همراهان است.

ٔ
ٔ
▪ تاریخچه سهسالونیمه
ما و جنگ ()۱۹۱۴-۱۹۱۷

 ۴۵۰۰۰تومان

روس و انگلیس؛ آلمان ،عثمانی و ایران
ملکالشعراء بهار ،به کوشش کاوه بیات ۳۰۶ ،۱۳۹۹ ،ص
تاریخچه سه سال و ٔ
ٔ
نیمه ما و جنگ حاصل یک جدال قلمی بین سیدضیاءالدین
ٔ
ٔ
روزنامه رعـــد وملکالشعراء بهار است؛ مجموعه مقاالتی
نگارنده
طباطبائی
که ملکالشعراء بهار در زمستان ۱۳۳۶هـ.ق۱۲۹۶/ش در پاسخ به انتقادات
سیدضیاءالدین طباطبائی از عملکرد حزب دموکرات ایران در مراحل نخست
ٔ
روزنامه نوبهار منتشر کرد.
جنگ اول جهانی در
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 ۱۲۰۰۰تومان

▪ فرمان مقاومت

خاطرات ابراهیم شوشــتری از شــورش پادگان هوایی قلعهمرغی  ۸شهریور
۱۳۲۰
ابراهیم شوشتری ۱۴۴ ،ص  ۵۵۰۰ -تومان
در  8شــهریور  1320گروهی از افسران نیروی هوایی در مخالفت با دستور
دولت مبنی بر ترک مخاصمه و تسلیم به نیروهای مهاجم بریتانیا و شوروی،
تصمیم به مقاومت گرفتند .شــرح تحوالتی که به اتخاذ این تصمیم منجر
شــد ،چگونگی تصرف پادگان هوایی قلعهمرغی به دست افسران شورشی و
باالخره نحوۀ ســرکوب این حرکت از جمله مواردی اســت که در خاطرات ابراهیم شوشــتری تنها
بازمانده این واقعه بیان شدهاست.

▪ پیکار در برلین

در قطع رحلی  ۹۰۰۰۰تومان

دوره روزنامه پیکار نشریه حزب کمونیست ایران بهمن  - ۱۳۰۹دی ۱۳۱۱
رضا آذری شهرضایی۱۴۰۰ ،
ٔ
ٔ
فاصله بهمن  1309تا دی ماه  1311در برلین و وین در
روزنامه پیکار که در
مقام یکی از نشریات وابسته به حزب کمونیست ایران منتشر میشد بیشتر
به دلیل انتشــار مطالبی اهمیت دارد که به دلیل سانسور و خفقان سیاسی
حاکم بر ایران ٔ
دوره رضاشاهی امکان طرح آنها در داخل کشور فراهم نبود.
ِ
ٔ
ٔ
در این مجموعه عالوه بر آثار و نوشــتههایی که جنبه افاده مرام داشــتند و
تبلیغ دیدگاههای نظری کمونیستهای ایرانی ،بخشــی نیز به اخبار و گزارشهایی اختصاص
تالش گاه به گاه آنها برای
دارد در بیــان فقر و فالکت حکمفرما بر
طبقات کارگــر و دهقان و ِ
تغییر این وضع که با سیاستهای سرکوبگر ٔ
انه نظام حاکم روبرو میشد.

▪ آخرین سنگر آزادی

 ۷۵۰۰۰تومان

مجموعه مقاالت میرجعفر پیشهوری در روزنامه حقیقت
ارگان اتحادیه عمومی کارگران ایران ۱۳۰۰-۱۳۰۱
به کوشش رحیم رئیسنیا ۵۰۸ ،ص۱۳۹۹ ،
در ســالهای بعد از جنگ اول جهانی ،در یکی از دورههای کوتاه آزادیهای
سیاسی که چندی بعد با تحکیم پادشاهی پهلوی به سر آمد ،فضای مطبوعاتی
ٔ
عرصه طرح و بحث طیف گســترده و متنوعــی از آراء اجتماعی و
کشــور
سیاسی قرار گرفت .عرصهای که در آن ،رشته مقاالت و نوشتههای میرجعفر
ٔ
روزنامه حقیقت ـ محتوای اصلی ایــن کتاب ـ هم از لحاظ
پیشــهوری در
موضوعی ،بحث آزادی و انقالب در نهضت کارگری به طور اخص و تحوالت سیاســی
ٔ
شــیوه بحث و انسجام نهفته در آن،
کشــور در آن ســالها به طور کلی ،و هم از نظر
ٔ
مجموعه شاخص و شایان توجهی است.
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▪ خاطرات روزگار سرکشی

 ۱۲۰۰۰تومان

گوشههایی از زندگانی تقی مکینژاد
یکی از اعضای گروه پنجاه و سه نفر فعاالن حزب توده ایران
به کوشش یوسف نیکفام
ٔ
ٔ
تشــکیل گروه پنجاه و سه نفر در نیمه نخســت دهه  1310شمسی و نقش
تعدادی از اعضاء آن در تأســیس حــزب ٔ
توده ایران در ســالهای بعد از
ٔ
سیاسی مهم ایران در سده اخیر است .خاطرات
شــهریور  1320از تحوالت
ِ
و یادداشــتهای باقی مانده از تقی مکی نژاد یکی از اعضاء گروه مزبور و از
بنیانگذاران حزب توده در مراحل بعد که اینک منتشر میشود گام دیگری است در روشنتر ساختن
گوشههایی از آن تاریخچه.

شورش شیخ عبیدالله شمدینی
▪ جستاری پیرامون
ٔ

 ۱۲۹۷ق۱۸۸۰ /م به انضمام رساله افتتاح ناصری
محمد کلهر
شورش شیخ عبیدالله شمدینی در حوزههای کردنشین ایران و عثمانی در سال
ٔ
مناقشه منطقهای
 1297ق1880 /م که در عرض مدت زمانی کوتاه به یک
تبدیل شد اگرچه از یک منظر ٔ
ادامه مجموعهای از مناقشات متعارف ایلی در
یک ٔ
مرزی محسوب میشود ولی از یک منظر دیگر سرآغاز نوعی تحرک
حوزه
ُ
ناسیونالیستی کرد نیز تعبیر شده است.
 ۴۰۰۰۰تومان

▪ ایل سنجابی و مجاهدت ملی ایران

 ۱۰۰۰۰۰تومان

خاطرات علیاکبر خان سردار مقتدر سنجابی
تحریر و تحشیه :کریم سنجابی ۷۵۵ ،ص
در فاصله ســالهای انقالب مشــروطه تا مراحل پایانی جنگ اول جهانی،
ٔ
عرصه بروز
کرمانشاه از جمله به دلیل موقعیت جغرافیایی و ترکیب جمعیتی،
برخی از ّ
مهمترین ّ
تحوالت تاریخ معاصر ایران بوده اســت .از شــورشهای
ضدمشروطه ساالرالدوله گرفته تا تشکیل دولت موقت نظامالسلطنه و تبدیل
آن حدود به میدان کارزار سپاهیان روس و انگلیس و عثمانی .خاطرات علی
اکبرخان سردار مقتدر ،یکی از رؤسای سرشناس ایل سنجابی از این دوره ،هم
شــرحی است بر این رخدادهای مملکتی و هم ّ
مبین تأثیر تعیینکننده وی بر
رخدادهای مزبور.
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▪ وحشت در سقز

 ۱۲۰۰۰تومان

نگاهی به تحوالت کردستان در فاصله جنگ جهانی اول تا اعاده اقتدار دولت
مرکزی ۱۳۰۲ -۱۲۹۳شمسی (۱۳۳۴تا  ۱۳۴۲قمری)
مصطفی تیمورزاده ،به کوشش شهباز محسنی ۱۳۵ ،ص
با توجه به سرگذشــت سقز در سالهای جنگ اول جهانی و دوران پر آشوب
بعدی ،انتخاب عنوانی چون وحشت در سقز بر شرح مختصری از حوادث،
به هیچ وجه انتخاب اغراقآمیزی نیســت .رخدادهای خانمانبرانداز که در
این کتاب توسط یکی از ناظران عینی این حوادث به ثبت رسیده ،خود گواهی
است بر این مدعا.

▪ تاریخ ماکو

 ۱۰۰۰۰تومان

ٔ
دهانه ذوالفقار

▪ از سیاهکوه تا

 ۲۰۰۰۰تومان

حسینقلی افتخاری بیات ،به کوشش حسین احمدی ۱۱۲ ،ص
با توســعه اقتدار روســیه به نواحی جنوبی قفقاز ،موقعیت سیاسی و نظامی
والیت ماکو که پیش از این نیز بــه دلیل همجواری با قلمرو عثمانی ّ
مهم و
اساسی بود ،اهمیتی یافت به مراتب بیش از پیش .گوشههایی از ّ
تحوالت این
حوزه که بیشتر بر شرح حال و فعالیتهای خاندان حاکم بر ماکو در فاصله
پادشــاهی صفویه تا انحالل خاننشین ماکو در سالهای پایانی سلسله قاجار
استوار است ،موضوع اصلی این بررسی را تشکیل میدهد.

شرح گزارشــات و وقایع مسافرت به سرحدات افغانســتان و مطالعات از
وضعیات قسمتهای سرحدی ،دیماه  ۱۳۱۳ــ خرداد ۱۳۱۳
رحمتالله معتمدی (معتمدالوزاره) ۲۶۳ ،ص۱۳۹۰ ،
در حالی که کار تعیین حدود بخشهای شمالی و جنوبی مرزهای شرقی ایران
در چارچوب رویاروییهای ایران بریتانیا در قرن نوزدهم ،کم و بیش جنبهای
قطعی و نهایی یافت ،بخشی از این حدود میان قسمتهای شمالی و جنوبی
فوقالذکر ،کماکان به صورتی مبهم و نامشخص بر جای ماند که باالخره در
سالهای نخست دهه  1310شمسی بر تحدید نهایی آن قسمت نیز تصمیم
گرفته شد.
ٔ
دهانه ذوالفقار عنوان گزارشی اســت که در همان سالها در تدارک زمینه حل و
از ســیاهکوه تا
فصل این موضوع ،در توصیف منطقه مرزی مورد بحث برای وزارت خارجه ایران تهیه شد.
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▪ ایل بختیاری

 ۴۵۰۰۰تومان

چارلز الکساندر گالت و دیگران
به ترجمه و کوشش کاوه بیات و محمود طاهر احمدی،
 ۳۱۲ص۱۳۹۹ ،
در حالــی که اکثر آثار مربوط به تاریخ معاصر ایل بختیاری به توصیف نقش
ّ
مهم آن در نهضت مشــروطیت ایران اختصاص دارد در این مجموعه و در
ٔ
قالب دو گزارش ،از یک دوره بعدی ســخن در میان اســت که در قیاس با
مبحث پیشین ،هنوز در مورد آن بررسیهای جامعی منتشر نشده است؛ یعنی
سالهای بعد از مشــروطه که با شکلگیری نظام پهلوی و سیاســتهای آن در قبال عشایر ،ایل
ٔ
ٔ
عرصه سیاسی کشور
کننده خود را در
بختیاری نیز همانند دیگر جوامع عشایری ایران اهمیت تعیین
از دست داد .این دو سند عبارتند از یک گزارش کلی از وضعیت بختیاری در سالهای مقارن جنگ
دوم جهانی به قلم کنسول بریتانیا در اصفهان و گزارشی دیگر که در همان ّایام به سفارش رکن دوم
سپاه اصفهان در معرفی رجال و شخصیتهای باقیمانده از ایل تهیه گردید.

▪ امیران مرزدار و مرزهای خاوری ایران

پیروز مجتهدزاده /حمیدرضا ملکمحمدی نوری
 ۵۷۶ص۱۳۹۸ ،
تاریخ شــکلگیری مرزهای ایران جدید که در عین حال در مقیاسی محدود
ٔ
تاریخچه چگونگی گام نهادن ایران به جهان معاصر نیز محســوب میگردد،
تاریخ ّ
مهم و پیچیدهای اســت؛ مجموعــهای از ّ
تحول و تالقی چندین و چند
عامل مختلف چون رقابت و رویارویی قدرتهای جهانی از یکســو و روابط
غامض قدرتهای محلی و دولت مرکزی از ســوی دیگر ،شناسایی و تفکیک
هر یک از این عوامل و توضیح ســیر تاریخی و تأثیر متقابل آنها در چارچوب
ٔ
ّ
فاصله سالهای پایانی قرن نوزدهم تا مراحل
تحوالت مرزی شــرق ایران در
میانی قرن بعد ،موضوع اصلی این بررسی را تشکیل میدهد.
 ۸۵۰۰۰تومان

▪ کودتای الهوتی
تبریز ،بهمن ۱۳۰۰

 ۱۲۰۰۰تومان

کاوه بیات ۱۵۲ ،ص
سرگذشــت ابوالقاســم الهوتی که با ورودش به خدمت نیروی ژاندارم در
ســالهای بعد از انقالب مشروطیت آغاز میشــود ،بخش اول این کتاب و
ماجرای تصرف تبریز به دســت او و ژاندارمهای هــوادارش ،و از آن ّ
مهمتر
چگونگی واکنش نیروهای سیاسی شهر در برابر این حرکت ،بخش دوم آن را
تشکیل میدهد.
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▪ تاریخ جنگل

 1۵۰۰۰۰تومان

صادق مهرنوش ،به کوشش محمد کلهر ۶۳۰ ،۱۴۰۰ ،ص
جنگل صادق مهرنوش یکی از اولین تالشهایی است که بعد از سقوط
تاریخ
ِ
حکومت رضاشاه در شهریور  ۱۳۲۰و بازشدن فضای فکری و سیاسی کشور
ٔ
واقعه مهم تاریخی به عمل آمد .اما بهرغم این
برای ثبت جوانبی چند از آن
نگاری نهضت جنگل که بهتدریج
خ
تاری
در
مهرنوش
فضل تقدم ،تاریخ جنگل
ِ
به یکی از حوزههای درخور توجه مباحث مطرح در تاریخ معاصر ایران تبدیل
شد ،جایگاه شناختهشدهای نیافت.
ٔ
عرصه مورد بحث ،یکی از انگیزههای اصلی تجدید چاپ این کتاب
یادآوری جایگاه تاریخ جنگل در
است.

▪ بلشویکها و نهضت جنگل

 ۱۲۰۰۰تومان

مویسی پرسیتس /حمید احمدی ۱۱۰ ،ص  ۵۰۰۰ -تومان
در پی ّ
تحوالت حاصل از فروپاشــی اتحاد جماهیر شــوروی ،بســیاری از
آرشــیوهای دولتی که تا پیش از این واقعه دور از دســترس قرار داشتند ،بر
پژوهشــگران و اهل تاریخ باز شدند .بلشــویکها و نهضت جنگل یکی از
نخســتین نتایج این گشایش تاریخی اســت که در آن ،گوشههای پنهان و
ٔ
ناگفته مالحظات و برنامهریزیهایی که در بهار سال  1299به اشغال بندر
ٔ
انزلی و مداخله نظامی و سیاســی بلشــویکها در نهضت جنگل منجر شد،
مورد بررسی قرار گرفته است.

 ۱۸۰۰۰تومان

▪ فرقۀ عدالت ایران

از جنوب قفقاز تا شمال خراسان ۱۹۲۰ - ۱۹۱۷
محمد خسروپناه ۲۰۶ ،ص
ٔ
توســعه صنعتی و اقتصادی قفقاز و آســیای میانه از اواسط قرن نوزدهم به
بعد باعث آن شــد که تعداد کثیری از ایرانیان در جســت و جوی کسب
و کار رهســپار آن حدود شوند .بســیاری از این ایرانیان ،در خالل تحوالت
انقالب روسیه ،درگیر فعالیتهای سیاســی و تشکیالتی شدند که برآمدن
ٔ
فرقه عدالت ـ موضوع اصلی این کتاب ـ یکی از مهمترین آثار آن بود.
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▪ شکست اردوی آهنین

 ۲۵۰۰۰تومان

سیروان خسروزاده ۱۷۷ ،ص۱۳۹۷ ،
در یک دورۀ کموبیش دهساله از تاریخ آذربایجان از سالهای پایانی جنگ اول
جهانی تا اواخر دهۀ  1300شمســی ،شورش اسمعیلآقا شکاک معروف به
سمکو یکی از مهمترین مضامینی است که تحوالت آن حوزه را تحتالشعاع
خود داشته است.
شکست اردوی آهنین گزارشــی از نقطۀ اوج اقتدار وی و در عین حال پیش
درآمدی بر پایان کار اوست.

▪ مقاالتی در جامعهشناسی سیاسی ایران

یرواند آبراهامیان /سهیال ترابی فارسانی
۲۶۷ص۱۴۰۰ ،
آنچــه بیش از هر موضوع دیگــری روش تاریخنگاری یروانــد آبراهامیان
ّ
مشــخص -دیگر
را از روش -و یــا در اکثر موارد فقدان یک روش و بینش
پژوهندگان تاریخ معاصر ایران متمایز میسازد ،تأکید خاص اوست بر مبانی
ٔ
اجتماعی ّ
درجه اول خود را
تحوالت سیاسی ادوار مورد بحث .توجهی که در
ّ
به صورت احتراز از تأکیــد بر نقش تحوالت خارجی بر دگرگونیهای داخلی
کشور نشان میدهد و آنگاه در بررسی تأثیر تنشهای اجتماعی بر چگونگی
شکلگیری حرکتهای سیاسی.
 ۷۰۰۰۰تومان

▪ مرجعیت در عرصۀ اجتماع و سیاست

اسناد و گزارشهایی از آیات عظام نائینی،
اصفهانی ،قمی ،حائری و بروجردی ۱۲۹۲ -۱۳۳۹شمسی
به کوشش سید محمد حسین منظوراالجداد ۵۶۰ ،ص۱۳۹۸ ،
ٔ
عرصه ّ
سیاســی ایــران معاصر در دو
تحوالت
نقش و حضور روحانیت در
ِ
دوره ّ
مهم و کارســاز است؛ یکی ٔ
دوره نهضت مشروطیت است و دیگری نیز
دورهای که از نهضت پانزدهم خرداد آغاز و در انقالب اسالمی به ٔ
نقطه اوج
رســیدٔ .
دوره میانی این دو مرحله که اسناد این مجموعه به معرفی جوانبی
از آن اختصاص دارد ،اگرچه از لحاظ نقش و تأثیر حضور سیاســی روحانیت
به اهمیت ادوار قبل و بعد آن نیســت ،ولی شناخت آن به عنوان ٔ
حلقه واسط این دو مرحله درخور
اهمیت است.
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 ۸۰۰۰۰تومان

 ۴۰۰۰۰تومان

▪ فداکاری در راه وطن

خاطراتی از سفر مهاجرت و نقش ژاندارمریدر جنگ جهانی اول
محمدعلی میهنپور سیاح ،به کوشش مجتبی پریداز۱۳۹۵ ،
تالش گروهی از ایرانیان در طرفداری از آلمان و عثمانی در خالل پیشــامد
جنــگ اول جهانی به مجموعه تحرکاتی منجر شــد که یکی از معروفترین
آنها نهضت مهاجرت اســت و تشــکیل یک حکومت موقت در صفحات
نظامی همراه با
غربی کشور .فداکاری در راه وطن ،خاطرات یکی از چهرههای
ِ
نهضـت مهاجرت،گوشههای کمتر شناختهای از این حرکت را روشن میکند.

▪ ایام پرتالطم

 ۱۵۰۰۰تومان

نگاهی به تحوالت مشروطه و بنیاد آموزش نوین در اصفهان
ضیاءالدین جناب
به اهتمام رضا بیطرفان و مولود ستوده ۱۰۰ ،۱۳۹۵ ،ص
ضیاءالدیــن جناب یکی از چهرههای صاحبنام اصفهان اســت و بیشــتر
خاطرات و گزارشهای برجای مانده از او نیز اط لحاظ روشن شدن چگونگی
و تأســیس نهادهای جدید آموزشی در آن سامان اهمیت دارند .آنچه در این
مجموعه ارائه میشــود بخش دیگری از خاطرات اوست که تحوالت کلیتر
اصفهان در ســالهای بعد از نهضت مشــروطه و دوران جنگ جهانی اول را
شامل میشود.

▪ جمعیت فرهنگ رشت  ۱۲۹۶-۱۳۱۰شمسی

به کوشش محمد حسین خسروپناه۱۳۹۶ ،

 ۲۰۰۰۰تومان

ثبات و قرار نسبی حاصل از خاتمۀ جنگ اول جهانی و خروج قوای بیگانه از
کشور ،زمینهای شد برای از سرگرفته شدن مجموعهای از تالشهای فرهنگی
ّ
جمعیت فرهنگ در گیالن یکی از نمونههای برجستۀ
و اجتماعی .تشــکیل
این تجدید حیات اســت .گوشــههایی از این تحول و نوآوری را میتوان در
مجموعه مقاالت و نوشــتههایی دید که از سال  1298تا  1307شمسی در
ّ
جمعیت فرهنگ رشت منتشر شد.
مجلۀ فرهنگ ،نشریۀ
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▪ آذربایجان جزء الینفک ایران

قطع رحلی  ۳۰۰۰۰تومان

دورهی کامل روزنامه ،ربیعاآلخر ـ جمادیاآلخر  ۱۳۳۶هـ.ق
به کوشش رحیم رییسنیا ۸۴ ،ص
انتشار روزنامه آذربایجان جزء الینفک ایران و بهویژه تأکید نهفته در الینفک
بــودن آن از ایران ،یادگار برههای از تحوالت منطقهای ایران معاصر اســت
که با رواج شــایعات و زمزمههایی پیرامون تالش گروهی از مســلمانهای
قفقاز برای ایجاد کشوری موسوم به آذربایجان در آن حدود ،در بین ایرانیان
نســبت به وضعیت آذربایجان واقعی در مقام یکی از ایاالت و اجزاء الینفک
ایران نگرانیهایی پدید آمد .در آن موقع یعنی حدود چهارماه پیش از اعالن رســمی تشکیل چنین
کشــوری در بخشهایی از خانات مسلماننشین جنوب شــرق قفقاز در اواخر مه  ،1918در حالی
که کم و کیف شــایعاتی از این دست هنوز به درســتی روشن نبود بسیاری از ایرانیان که نسبت به
مخاطرات حاصل از تأســیس یکچنین موجودیتی در همســایگی ایالت آذربایجان آگاه بودند .در
مقام مقابله ًبرآمده و نسبت به طرح اینگونه مطالب اعتراض کردند .در کنار نکات و موارد مختلفی
که مخصوصا در جراید ایران در این زمینه طرح شــد ،آنچه در این مجموعه منعکس شــده است
به واکنش ایرانیان مقیم قفقاز برمیگردد که خود به نحوی مســتقیم و بیواسطه در جریان امر قرار
داشتند وارد کار شده و انتشار روزنامه آذربایجان با قید پرمعنای جزء الینفک ایران به دو زبان ترکی
و فارسی نیز از جمله آن کارها بود.

▪ روزشمار غائله آذربایجان  -دوجلدی

جلد اول ۱۱ :مرداد تا  ۲۸آذر ۱۳۲۴
جلد دوم ۲۹ :آذر تا  ۲۹اسفند ۱۳۲۴
به کوشش کاوه بیات و رضا آذری شهرضایی
در پی ناامیدی مقامات شــوروی از کسب امتیاز ّنفت شمال در اواخر سال
 ،1323آنها دست باال را گرفته در صدد تجزیۀ کل شمال ایران بر آمدند؛
ّ
برنامهای که از دیرباز مد نظر روســیه قرار داشت و بعد از شهریور 1320
و اشغال ایران ،مقدمات عملی آن نیز فراهم شد .اگرچه برخی از گرایشها
و جراید چپگرا ،این رشته تحرکات را که در نهایت به تشکیل دو حکومت
دســت نشانده در تبریز و مهاباد منجر شد ،تحولی “ مترقی” تعبییر کردند
و برخی از گرایشها و جراید “بی طرف” نیز راه تجاهل در پیش گرفتند ،اما
واقعیت
گرایشها و جراید دیگری نیز بودند که از همان بدو کار از افشــای
ِ
امر خودداری نکرده و تا جایی که مجال انتشار داشتند از این مداخلۀ آشکار
بیگانگان در امور داخلی کشــور پرده برداشتند؛ آنچه در این مجموعه ارایه
میشود ،گوشههایی از این تالش مطبوعاتی است.
ٔ
دوره دوجلدی  ۹۰هزار تومان
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▪ همدردان ناهمگون

 ۷۵۰۰۰تومان

▪ کلمات انجمن

 ۴۰۰۰۰تومان

▪ وقایع غرب ایران در جنگ ّاول جهانی

 ۱۰۰۰۰۰تومان

به کوشش محسن میرزایی ۳۱۲ ،ص۱۴۰۰ ،
سفر مهاجرت ،ماحصل نهایی همراهی طیف گستردهای از نیروهای سیاسی
ّ
ایــران با آلمان و عثمانی بر ضد روس و انگلیس در پی پیشــامد جنگ اول
جهانی ،یکــی از مهمترین حوادث این دوره از تاریخ معاصر ایران اســت و
کتاب همدردان ناهمگون یادداشتهای روزانۀ امیرحسینخان سردار شجاع
یکــی از این مهاجران در فاصلۀ محرم  1335تــا ربیعاالول 1336ه.ق ،از
برههای از این ســفر گزارش میدهد که در مقایسه با مرحلۀ نخست آن از
محرم سال  1334به بعد ،در مورد آن اطالعات کمتری در دست است.

مال عبدالرسول مدنی کاشانی
به کوشش :سید محمود سادات بیدگلی ۱۶۸ ،ص۱۴۰۰ ،
کلمات انجمن گزارشگونهای از ّ
اهم مطالب مطرح شده در سلسله جلساتی
که از مراحل نخســت شکلگیری نهضت مشروطیت تا اندک زمانی بعد از
پایان جنگ اول جهانی در کاشــان ،پیرامون مالعبدالرســول مدنی تشکیل
میشد.
با توجه به جایگاه نویســنده در مقام یک عالم دینی ،طبیعتا نوع نگاه وی به
مباحث و مضامین مطرح شــده در این جلسات یک نگاه مذهبی است هر
چند بخش عمدهای از این مضامین جنبهای دنیوی دارند ،از مباحث مربوط
به نهضت مشروطه و اصالحات سیاسی ،اداری و اجتماعی گرفته تا مسائل اقتصادی.

به کوشش :سیروس سعدوندیان ۴۳۹ ،ص۱۴۰۰ ،
وقایع غرب ایران به قلم نایــب دوم ژاندارم ،رضا قلیخان قائممقامی ،یکی
از مهمترین گزارشهای بر جایمانده از بخشــی از زد و خوردهای نیروهای
مهاجر در برابر لشکرکشی روسیۀ تزاری در مراحل نخست جنگ ّاول جهانی
در ایران است.
منصبان رژیمــان هفتم ژاندارمری (فوج
ب
صاح
از
یکی
مقام
نویســنده در
ِ
بروجرد) در تدوین این گزارش عالوه بر حضور مســتقیم در این حوادث و
وقایع ،به گزارشهای ستاد فرماندهی قوای مزبور نیز دسترس داشته است.
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▪ روزنامۀ خاطرات سید محمدکمرهای  -سهجلدی

جلد اول :برآمدن دولت وثوقالدوله  ۸۶۴ص
جلد دوم :مقدمات کودتای سوم اسفند  ۹۲۰ص
جلد سوم :مقدمات کودتای سوم اسفند  ۶۴۸ص
به کوشش محمد جواد مرادینیا۱۳۹۸ ،

دوره سهجلدی  ۲۵۰هزار تومان

یادداشــتهایی از رخدادهــای روز ب ه روز تهران در مراحــل پایانی جنگ
اول جهانی به قلم ســیدمحمد کمرهای ،یکی از چهرههای برجســتۀ حزب
دموکرات ایران که در دل ّ
تحوالت سیاسی روزگار قرار داشت.
درجلد ّاول  -دولت مســتعجل -سرگذشــت ایران در خالل شور و اشتیاق
برآمده از ســقوط امپراتوری روسیه و سرخوردگی ناشی از چیرگی فرآیندهای
بریتانیا ،که زمینه زمامداری مجدد وثوقالدوله را فراهم میســازد ،موضوع
اصلی یادداشتها است.
درجلد ّ
دوم -زمامداری وثوقالدوله -نتایج حاصل از شناسایی دست باالی
بریتانیــا و تثبیت جایگاه وثوقالدوله موضوع اصلی این یادداشتهاســت
و مقاومتهایــی که با رهبری چهرههایی چون کمــرهای در مخالفت با این
وضعیت صورت میگرفت.
در جلدسوم -مقدمات کودتای سوم اســفند -بازتاب یک دگرگونی بزرگ،
یعنی برآمدن روسیۀ بلشــویک و رنگ باختن اقتدار منطقهای بریتانیا -که
بار دیگر ایران را با یک بحران سیاسی مواجه ساخت -را میتوان پیگرفت.

▪ ایران در ٔ
دوره قحطی

 ۳۵۰۰۰تومان

دیدار شرق و سفر رفت و بازگشت ( ۱۸۷۳م ۱۲۹۰ /هـ .ق)
روایتی از
ویلیام بریتل ِبنکّ ،
سیده فاطمه یاحسینی ۲۲۰ ،۱۳۹۹ ،ص
ســفرنامههای جهانگردان خارجی به ایران هنوز هم یکی از منابع ّ
مهم تاریخ
معاصر ایران هســتند؛ برخی از این سفرنامهها متناسب با نوع نگاه یا دانش
شــخص جهانگرد ،حاوی جزئیات و دقایق فراوان هستند و برخی نیز همانند
این کتاب حاصل یک سفر شتابزده در امتداد یک مسیر عمده و شناختهشده
از جنوب به شــمال ایران؛ ّاما آنچه این گزارش را ّ
اهمیت میبخشد تقارن آن
با دورهای اســت که ایران را یک قحطی بزرگ و سراسری فراگرفته بود و در
نتیجه افزوده شدن دادههایی چند در این زمینه بر دانستههای موجود.
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▪ کو چنشینان قشقایی فارس

 ۱۴۰۰۰تومان

پیر ابرلینگ /فرهاد طیبیپور
 ۳۳۶ص۱۳۹۳ ،
نخستین بررســی جامع در توضیح چگونگی شــکلگیری کنفدراسیون ایل
قشقایی از مرحلۀ استقرار عشــایر ترکزبان در بخشهای مرکزی و جنوبی
ایران از قرن چهارم هجری به بعداســت تا افول تدریجی اقتدار آن در سده
اخیر .ســیر مناسبات ایل قشقایی با دولت مرکزی از یک سو و مناسبات آن
با واحدهای عشــایری و حکومتی در فارس از سوی دیگر از جمله ّ
مهمترین
مباحث مطرح شده در این کتاب میباشد.

▪ آذربایجان در مو جخیز تاریخ

 ۲۰۰۰۰تومان

نگاهی به مباحث ملیون ایران و جراید باکو
در تغییر نام اران به آذربایجان ۱۲۹۶-۱۲۹۸
با مقدمه ّکاوه بیات ۱۷۲ ،۱۳۹۸ ،ص
واکنش ملیون ایرانی به تغییر نام مناطق جنوبی قفقاز از آران به آذربایجان در
مراحل پایانی جنگ اول جهانی که یکی از شگفتیهای تاریخ این دوران است
و ّ میتواند جدای از مسائل سیاسی موجب تهدید تمامیت ارضی و حاکمیت
ملی ایران باشد موضوع اصلی این مجموعه است.

▪ راه بیسرانجام

 ۶۵۰۰۰تومان

نگاهی به سرگذشت آسوریان در جنگ جهانی اول
سیروان خسروزاده۱۴۰۰ ،
جنگ ّاول جهانی بیشــتر به عنوان واقعهای به یاد مانده اســت که به دلیل
پایان دادن به عمر پارهای از امپراتوریهای بزرگ ،زمینهســاز حیات مجدد
گروهی از ملل کوچکتر و تشکیل یک رشته کشورهای جدید شد .اما جنگ
ّ
دیگری داشت که بدان کمتر پرداخته شده است؛ یعنی پایان
اول جهانی جنبۀ ً
دادن به حیات نسبتا مستقل پارهای از ملل کوچکتر که در این فراز و نشیب
همان حداقل موجودیت پیشین را نیز از دست داده و متالشی شدند.
راه بیســرانجام ،نگاهی به سرگذشت آســوریان در جنگ جهانی ّاول مرور کوتاهی است بر این
تجربۀ دردناک به گونهای که در اسناد و گزارشهای ایرانی منعکس شدهاند.
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 ۷۰۰۰۰تومان

▪ تاریخ افشاریه

طوایف ،خوانین و محال ایل افشار خمسه
قاسمخان جهانشاهلو۱۳۹۸ ،
ٔ
منطقه خمسه که اینک زنجان خوانده میشود ،یکی از ایالت مهم
ایل افشار
گرچه در بسیاری از منابع و مراجع تاریخ معاصر ایران به نقش
که
است
ایران
ّ
ّ
آن در تحوالت محلی و مملکتی ،اشــارههای فراوانی شده است ،ولی تاکنون
بهصورت مستقل موضوع تحقیق و پژوهش نبوده است.
آنچه اینک تحتعنوان «تاریخ افشاریه» ارائه میشود شرحی است به قلم قاسمخان جهانشاهلو،
خود از بزرگان این ایل ،ادیب و ســخنور ،در مقام نوعی گزارش داخلی از تقســیمات طایفهای،
معرفی ســران و بزرگان ایل که شاید تا حدودی از کاســتی پیشگفته کم کرده و زمینه را برای
پژوهشهای بعدی در این موضوع فراهم کند.

ٔ
درباره مختصر عملیاتی
▪ گزارشهایی
در جنوب ایران

 ۷۰۰۰۰تومان

رویارویی نظامی بریتانیا و ایل قشــقایی در بهار و تابستان ۱۹۱۸م۱۳۳۶/
هـ.قِ .سر ِپرسی سایکس و دیگران/کاوه بیات۱۴۰۰ /
انقالب
پی
در
ان
ر
ای
در
تالش دولت بریتانیا برای پر کردن جای خالی روسیه
ٔ ّ
 ۱۹۱۷و خروج نظامیان روس از کشور با واکنش و مخالفت گسترده ملیون
ایرانی مواجه شــد .رشــته جنگها و زدوخوردهایی که در بهار و تابســتان
۱۹۱۸م۱۳۳۶ /هـ .ق میان بخشــی از ایل قشقایی به رهبری اسمعیل خان
ســردار عشایر از یکسو و قوای نظامی بریتانیا از سوی دیگر روی داد یکی از
مهمترین این واکنشها بود و گزارشهای برجای مانده از منابع نظامی و سیاســی بریتانیا دربارهٔ
ٔ
این ّ
ترجمه آنها در این مجموعه ارائه میشود مهمترین مأخذ موجود در این زمینه.
تحوالت که

▪ مصائب ارومیه

خاطرات سرگرد اسکندر افشارپناه
به کوشش مجید خلیلزاده۱۴۰۰ /
یکی از مهمترین بخشهای ایران که در خالل جنگ ّاول جهانی به دلیل چهار
سال تاختوتاز سپاهیان روســیه و عثمانی ،به ویرانهای بدل شد ،صفحات
غربی ایران و بهویژه آذربایجان بود.
مصائب ارومیه خاطرات سرگرد اسکندر افشارپناه برگ دیگری است از دفتر
حوادث آن دوره و همچنین پــارهای از رخدادهای همان صفحات در خالل
جنگ ّ
دوم جهانی.
 ۳۲۰۰۰تومان
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 ۴۰۰۰۰تومان

▪ فرامین تأسیس ،اداره و انحالل
ٔ
حکومت فرقه دموکرات آذربایجان

مجموعهای از اسناد شوروی
ٔ
ترجمه کاوه بیات۱۴۰۰ ،
در مورد موجبات اصلی تأســیس یک حرکتجداییطلبانه در آذربایجان در پاییز  ،۱۳۲۴یعنی
ٔ
کننده دولت شــوروی که آن سامان را تحت اشــغال نظامی خود داشت ،هیچگاه
نقش تعیین
تردیدی وجود نداشت .اما تنها پس از فروپاشــی اتحاد شوروی و امکان دستیابی پژوهشگران
ٔ
گسترده این ماجرا روشن و مستند
مســتقل به آرشیوهای امنیتی و سیاسی شوروی بود که ابعاد
شد.
ٔ
ترجمه فارسی  ۱۴۹سند استخراجشده از آرشیوهای
آنچه اینک در این مجموعه ارائه میشــود
ٔ
درباره تأسیس ،اداره و انحالل
شوروی است که اگرچه در پارهای از پژوهشهای صورت گرفته
حکومت فرقه دموکرات به فرمان مقامات شوروی بدانها اشاره و استناد شده بود اما متن کامل
آنها در دسترس نبود.

ٔ
▪ روزنامه سفر کهگیلویه و بختیاری
 ۱۳۳۱-۱۳۳۵هـ.ق
ٔ

 ۵۰۰۰۰تومان

روزنامه سفر کهگیلویه و بویراحمد یادداشتهایی است به قلم میرزا ابوطالب
موســوی قشقایی که در این دوره ـ ســالهای  ۱۳۳۱تا  ۱۳۳۵هـ.ق ـ در
خدمت گروهی از خوانین بختیاری بود.
ّ
در این یادداشــتها در عین اشاره به پارهای از ّ
تحوالت کلی آن دوره ،مانند
پیشــامد جنگ ّاول جهانی و تأثیر آن بر ایل بختیاری ،از مناســبات درونی
ایلی خوانین بختیاریٔ ،
نحوه حکمروایی آنهــا بر بخشهایی از کهگیلویه و
ٔ
تحوالتی که در ٔ
بویراحمد و همچنین ّ
حوزه همسایه قشقایی میگذشت،

▪ رجال فارس در واپسین ٔ
دوره قاجار

 ۵۰۰۰۰تومان

حکومت بریتانیا در هند۱۹۲۵ ،
ٔ
ترجمه کاوه بیات۱۴۰۰ ،
ٔ
آنچــه اینک تحتعنوان رجال فارس در واپســین دوره قاجار ترجمه و ارائه
میشــود شرح حال  ۳۶۱نفر رجال فارس و پارهای از دیگر مقاماتی است که
آن سالها در فارس نقشآفرین بودهاند و هر یک بنا بر موقعیت سیاسی
در ّ
و محلی خودبهنوعی در تعامل یا تقابل با مقامات نظامی و سیاســی بریتانیا
که در آن ّایام نفوذ و حضور چشمگیری در صفحات جنوبی ایران داشتند.
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▪ خاطرات من

 ۳۵۰۰۰تومان

عبداله ناهید (افتخار)،
به اهتمام احمد قاضی ،ویرایش و تعلیقات شهباز محسنی۱۴۰۰ ،
خاطرات من عبدالله ناهید روایت یک ٔ
دوره پرفراز و نشیب از تاریخ گوشهای
از سرزمین ایران است؛ سرگذشت سقز در سالهای جنگ ّاول جهانی به قلم
یکی از بیگزادههای آن سامان که در کنار ثبت و ضبط مجموعهای از دقایق
و جزئیات ،روایت بزرگ ٔ
زاده عارفمســلکی از حوادث گذرای روزگار نیز هســت و در کنار این
گزارش ،یک سعی و تالش مستمر برای کاستن از مصائب و دشواریهایی که در خالل حوادثی
از این دست دامنگیر مردم تیرهبخت میشود.

ٔ
▪ روزنامه سفر کهگیلویه و بختیاری

 ۵۰۰۰۰تومان

 ۱۳۳۵-۱۳۳۱هـ.ق
میرزا ابوطالب موسوی قشقایی ،به کوشش بابک زیالبپور۱۴۰۰ ،
ٔ
روزنامه سفر کهگیلویه و بویراحمد یادداشتهایی است به قلم میرزا ابوطالب
موســوی قشقایی که در این دوره ـ ســالهای  ۱۳۳۱تا  ۱۳۳۵هـ.ق ـ در
خدمت گروهی از خوانین بختیاری بود.
ّ
در این یادداشــتها در عین اشاره به پارهای از ّ
تحوالت کلی آن دوره ،مانند
پیشــامد جنگ ّاول جهانی و تأثیر آن بر ایل بختیاری ،از مناســبات درونی
ایلی خوانین بختیــاریٔ ،
نحوه حکمروایی آنها بــر بخشهایی از کهگیلویه
ٔ
ٔ
و بویراحمد و همچنین ّ
تحوالتی که در حوزه همســایه قشقایی میگذشت،
دقایق و جزئیاتی بهدســت میآید که از لحاظ روشن شدن گوشهای از تاریخ کمترشناختهشدهٔ
ِ
حوزههای ایلی ایران ،مهم است.
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