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منابع و مآخذ
فارسی:
آبراهامیان ،یرواند ،1033 ،ایران بین دو انقالب ،ترجمه :احمد گلمحمدی و ابراهیم فتاحی ،تهران :نشر نی.
بختیار ،تیمور ،1003 ،سیر کمونیسم در ایران ،تهران] :بینا[.
پیرنیا ،حسین ،1001 ،ده سال کوشش در راه حفظ و بسر حقوق ایران در نفیت  ،1003-1051تهیران:
چاپخانه دانشگاه.
دانشگاه جرج واشنگتن ،1011 ،سیاست آمریکا در قبال ایران در هیول جنیگ سیرد ،ترجمیه :نعمیتاهلل
عاملی ،تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمی.
ذوقی ،ایرج ،1031 ،تاریخ روابر سیاسی ایران و قدرتهای بزر  ،تهران :پاژنگ.
روحانی ،فؤاد ،1025 ،تاریخ ملی شدن صنعت نفت ایران ،تهران :فرانکلین.
شارل موژه ،فرانسوا و سورین پاکتو ،1033 ،تیاریخ روابیر بیینالملیل ،ترجمیه :علیی بیگیدلی و منصیور
رحمانی ،تهران :عطا.
شمیم ،علیاصغر (مترجم)] ،بیتا[ ،تاریخ شوروی ،تهران :فرهنگ انسان.
عظیمی ،فخرالدین ،1035 ،بحران دموکراسی در ایران ،ترجمه :عبدالرضا هوشنگمهدوی و بیژن نوذری،
تهران :البرز.
فاتی ،مصطفی ،1002 ،پنجاه سال نفت ایران ،تهران :شرکت سهامی چهر.
کاشانی ،محمود ،1011 ،تاریخ مختصر نهضت ملی ایران ،تهران :پایدار.
کدی ،نیکی و مارک گازیوروسکی ،1013 ،نه شرقی نه غربی :بررسی روابر اییران بیا اتحادییه شیوروی و
ایاالت متحده آمریکا  ،ترجمه :الهه کوالیی ،ابراهیم متقی و داوود آقایی ،تهران :میزان.
کوالیی ،الهه ،1033 ،استالینیسم و حزب توده ایران ،تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمی.
 ،1031 ،---------اتحاد شوروی و انقالب اسالمی ایران ،تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمی.لنزوسکی ،جرج ،1020 ،رقابت روسیه و غرب در ایران ،ترجمه :حورا یاوری ،تهران :جاویدان.
منصوری ،جواد ،1011 ،آمریکا و خاورمیانه ،تهران :مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه.
موحد ،محمدعلی ،1023 ،نفت ما و مسائل حقوقی آن ،تهران :خوارزمی.
ولیان ،عبدالعظیم ،1002 ،تضادهای سیاسی آمریکا و شیوروی در کشیورهای عربیی خاورمیانیه ،تهیران:
دانشگاه تهران.
هوشنگ مهدوی ،عبدالرضا و اصغر اندرودی ،1030 ،سیاست خارجی اییران در دوره پهلیوی ،1033 -23
تهران :پیکان.

نشریات:
روزنامه ارزش کار ،1001/11/0 ،ش5 ،53؛  ،1001/11/53ش .1 ،51
روزنامه بانگ مردم ،1005/1/13 ،ش 1 ،51؛  ،1001/11/12ش .5 ،13

بازتاب سیاست ضدامپریالیسم شوروی در مطبوعات حزب توده (0331-0333ش99  ).

روزنامییه بسییوی آینییده ،1003/2/53 ،ش1 ،502؛  ،1051/1/12ش1 ،120؛  ،1003/2/51ش 0 ،503؛
 ،1003/0/10ش0 ،513؛  ،1001/1/11ش5 ،355؛  ،1051/3/11ش1 ،100؛  ،1051/3/51ش5 ،113؛
 ،1051/1/12ش.0 ،103
روزنامه بشریت ،1001 /1/51 ،ش .1 ،50
روزنامه پایگاه آزادی ،1001 /3/5 ،ش5 ،113؛  ،1001 /2/53ش.0 ،3
روزنامه پرچم خاورمیانه ،1003 /15/53 ،ش.0 ،0
روزنامه جهانبین ،1001 /3/51 ،ش.1 ،310
روزنامه خلق ،1005 /5/11 ،ش.1 ،31
روزنامه دژ ،1005/0/3 ،ش.5 ،1
روزنامه دنیای صلی ،100/3/11 ،ش.5 ،013
روزنامه رنیج و گینج ،1001 /0/13 ،ش1 ،33؛  ،1001/1/50ش5 ،11؛  ،1001 /3/55ش1 ،13؛ /0/51
 ،1001ش1 ،؛  ،1005/1/52ش.5 ،150
روزنامه رنگینکمان ،1005/0/10 ،ش1 ،5؛  ،1005 /2/53ش.1 ،11
روزنامه سرود پیروزی ،1001 /3/13 ،ش.5 ،501
روزنامه سنگر صلی ،1001/3/1 ،ش.3 ،031
روزنامه سیاست ما ،1001/0/53 ،ش.1 ،53
روزنامییییه شییییهباز ،1001/13/3 ،ش1 ،132؛  ،1001 /15/15ش1 ،310؛  ،1001 /1 /13ش1 ،110؛
 ،1001/5/3ش1 ،531؛ ،1005/2/53ش1 ،230؛  ،1001/1/53ش0 ،113؛  ،1001/2/1ش1 ،533؛
 ،1001/11/52ش1 ،000؛  ،1001/11/53ش1 ،033؛  ،1005/2/13ش1 ،232؛ ،1001/13/5
ش.5 ،011
روزنامه ضد استعمار ،1001/2/51 ،ش.1 ،300
روزنامه ظفر ،1001/11/13 ،ش.5 ،102
روزنامه عصر نو ،1001/0/53 ،ش.1 ،231
روزنامه مصیلحت ،1001/3/0 ،ش0 ،01؛  ،1003/55ش1 ،112؛  ،1001 /2/55ش1 ،10؛ ،1005/0/53
ش1 ،102؛  ،1051 /2/50ش3 ،1؛  ،1051/3/10ش1 ،0؛  ،1003/3/52ش.1 ،53
روزنامییییه نییییاقوس خطییییر ،1001/1/55 ،ش1 ،11؛  ،1003/11/11ش0 ،13؛  ،1003/1/51ش5 ،0؛
 ،1003/15/5ش1 ،10؛  ،1001 /2/51ش1 ،53؛  ،1003/15/52ش.1 ،13
روزنامه نامه آذربایجان ،1003/11/50 ،ش .1 ،2
روزنامه نامه ماندا ،1003/11/1 ،ش1 ،10؛  ،1001/11/1ش.5 ،15

