
2-1نخستين سالنامه دنياعبد الکريم طباطبائی
52-3خالصه گزارش خبرھای کشور

113-53کدام مشروطه ؟
120-114روساء مأموريت وزارت امور خارجه

127-121روساء مأموريت سياسی خارجی در ايران
134-128آقايان تيمسارھا ؟

139-135معاونين وزارتخانه ھا و روساء اداره ھا
148-140پيدايش دانشگاهرضازاده شفق
159-156از بام تا شام زناشوئینير سعيدی

161-160پروين اعتصامیفروغ حکمت
163-162بانو شمس الملوک مصاحب

165-164چگونه دکتر در ادبيات فارسی شدمزھرا کيا
166يک قدم در راه برابری با مردمان

168بانو سرباز
172-169شفاھای اعجار آميزمير سپاھی

174-173ورزش برای ھر کس الزم استمنوچھر مھران
177-175موالنا امام حاضر سرکار صاحب سر آقا سلطان محمد شاه آقا خان محالتی

186-178آمريکا از چشم يک روزنامه نگار ايرانیعباس مسعودی
206-187پيشوايان ملل متفق

212-207انجمن ملل متفق در سانفرانسيسکو
215-213چگونگی ورود نمايندگان ايران به امريکا

223-216انجمن ملل متفق برای چه تشکيل شدمصطفی عدل
227-224آمريکا ھمه چيز داردسرھنگ معارفی

240-228آلمان چگونه تسليم شد ؟
241اعدام موسيلينی

245-242من دردم  واپسين شاھد مرگ ھيتلر بودمآنار ايش خلبان
250-246انعکاس خبر پايان جنگ اروپا در کشورھای متفق

254-250بزرگترين محاکمه تاريخ
257-255برای چه بانگلستان رفتمرودلف ھس

263-258انجمن پتسدام
269-264ژاپن چگونه شکست خورده ؟ترجمه چوبين

276-270از اتفاقات شنيدنی تاريخ يا مالقات ھيروھيتو امپراطور و خدای ملت ژاپن با ژنرال مکآرتورفاتح و فرمانروای آنکشورترجمه مسعود برزين
279-277انتقاد بر سالنامه  آريان و مديرش

284-280فرھنگ دوستان سالنامه دنيا
287-285زندگی آينده ملت چک بر روی چه پايه و سيستی بايد ياشدادوارد بنش

288حيات آينده ملت ايران

2-1دومين سالنامه دنياعبد الکريم طباطبائی
68-3خالصه گزارش اخبار کشور 

70-69قانون را محترم شماريدعبد الکريم طباطبائی
78-71نمايندگان پانزدھمين دوره فانونگزاری 

80-79! بکنيد، نکنيدرھنما
83-81بيوگرافی قوام السلطنهحسين مکی

84بيوگرافی اديب السلطنه 
85بيوگرافی ھژير 
86بيوگرافی دکتر اسمعيل مرزبان 
87بيوگرافی احمد آرامش 
88بيوگرافی غفاری 
89بيوگرافی علی منصور 
90بيوگرافی مستشار الدوله 
91بيوگرافی موسوی زاده 
93-92بيوگرافی مظفر فيروز 
94بيوگرافی غالمحسين فروھر 
95بيوگرافی دکتر اقبال 
96بيوگرافی امير عالئی 
97بيوگرافی ابو الحسن ابتھاج 
98بيوگرافی سعيد سميعی 

100-99چگونگی تأسيس وزارت خارجهاسد هللا بھنام
101بيوگرافی ھمايون نجاة 
102بيوگرافی موسی نوری اسفندياری 
103بيوگرافی پاکروان 

107-104تاريخچه ساختمان کاخ دادگسترینغوی

(١٣٢۵ شمسی) شماره دوم

سالنامه دنيا
(١٣٢۴ شمسی) شماره يکم



108بيوگرافی حاج سيد نصرهللا تقوی 
109بيوگرافی علی ھيئت 

114-110مليتسيد علی  شايگان
115بيوگرافی ملک الشعراء 
116بيوگرافی دکتر شايگان 

121-117بھترين اشعارنظام وفا
123-122بيوگرافی ھمائی 

125-124ابتکار يک عمل جراحیدکتر مروستی
126بيوگرافی دکتر امير اعلم 

128-127کودکان ترياکیدکتر علی سنک
129بيوگرافی سپھبد يزدان پناه 
130بيوگرافی سرلشگر رزم آراء 

133-131مبارزه با نفاق و دوئيتحاج سيد ابو القاسم کاشانی
138-134پاسخ بپيروان مکتب ماترياليسمسيد رضا سعادت

140-139بيوگرافی آيت هللا بروجردی 
142-141بيوگرافی آيت هللا کاشانی 
143بيوگرافی آيت هللا طباطبائی 
144بيوگرافی آيت هللا فيض قمی 

147-145شورای امنيت يا بزرگترين سنگر ملتھای ضعيفالکساندر کادوگان
150-148ونسان اورئيلحسين فاطمی

151بيوگرافی رئيس جمھور لھستان 
154-152بيوگرافی ژرژ بيدو 
155بيوگرافی مازاريک 

158-156بيوگرافی لرد لوئی مونتباتنترجمه آلبرت برناردی
159آلبرت برناردويشينسکی
پسيان 172-160صفحه ای از جنگ آذربايجانن.

174-173کھنسالترين استاد زبان فارسی 
179-175رضا شاه پھلوی در آخرين روز حياتشاھپور غالمرضا پھلوی

183-180ملکه ايرانیفرخ کيوانی
185-184بزرگترين قھرمان مشت زنی را بشناسيد 
187-186بزرگترين کشتيھای دنيا 

188جائيکه ششماه از سال شب و ششماه روز استحسين فاطمی
189دست مصنوعی و جراحی شگفت انگيز 

193-190درمان بيماری سلميمندی نژاد
198-194خاطرات سفر اروپاسرلشکر جھانبانی

202-199دولتھای ماعبد الرحمن فرامرزی
204-203بايد چشم از ثروتھای بيکران اشخاص دور کرد و  درپی ترقی و عظمت خويش جنبيدمحمد علی جمال زاده

207-205دستگاھھای دولتیارسالن خلعتبری
214-208تخيالت کودکانهرعدی آذرکشی

217-215کاسه سفالينصورتگر
220-218نفت، نفت، نفت 

225-221مرام زن دانای ايرانی در سياستفروغ حکمت
234-226بيالن يکسالهآيت هللا طباطبائی
237-235آمريکا از چشم دانشجوی ايرانیابراھيم حيدری

251-238بزرگترين محاکمه تاريختدين
256-253داستان واقعیمصطفی الموتی

2-1سه سال خدمت نامه نگاریعبد الکريم  طباطبائی
9-3نظريه مطبوعات کشور و خاور ميانه 

10سازمان شاھنشاھیھيئت تحريريه
11سالنامه دنيا و ارتشھيئت تحريريه

12مدال دنيا 
13فرھنگ دوستان سالنامه دنيا 

16-14روزھای بزرگ در تاريخ بشررھنما
74-17ايران ھميشه با مخاطرات ھمراه بود 

78-75درگذشت استادحسين خطيبی
80-79رئيس اتحاديه اعراب 

85-81تاريخچه مختصر مشروطيت ايرانسيد کاظم اتحاد
88-86پانزدھمين دوره قانونگذاری 
96-89نيويوک، نيويوک 

99-97بيوگرافی رجال ايرانھيئت تحريريه
102-100سيد ضياء الدين قبله آمال اوست 
103سفير کبير ايران در لندن 
106-104داستان تبعيد مورخ الدوله 
108-107باغ نگارستان باو بيوفائی 

116-109انجمن بين المللی پليس جنائیسرھنگ ھمايونفر

(١٣٢۶ شمسی) شماره سوم



119-117زنديقابراھيم پورداود
121حضرت اشرف آذربايجانھيئت تحريريه

124-122نظامی دپلمات نميشود 
125در ۴٨ ساعت ميتوان ازدواج کرد 

125امان از دست قشقائيھاھيئت تحريريه
126جوانترين سرلشگرھای ايران 
128-127رضا شاه ساعت مچی خود را باو داد 
129افسريکه در تمام اردوکشيھای داخلی شرکت داشت 
130ده فروختم کدخدا شدم 
131ميکرب سرطان کشف گرديد 

ترجمه مھندس کردبچه : 139-132اسرار وقايع آذربايجان و تخليه ايرانبرنس
146-140آبادان مرکز :  بزرگترين پالشگاه ھای نفتی جھانفيليپ استاکيل

147يک ماشين فورد به يکشاھی 
153-148پليس ما و ديگرانسرتيپ محمد علی صفاری

155-154مقام زن در جامعهمريم ميرھادی
157-156چوگان مرصع آذربايجانمستشار الدوله
158آموزشگاه عالی ايرانشناسیھيئت تحريريه
163-159بھترين اشعارشعرای معاصر

169-164سرو کاشمرسعيد نفيسی
مالقات با احمد شاه در پاريس و مرگ او ؟، تبعيد رضا شاه و سقوطسيد ضياء الدين طباطبائی : 173-170 مھيجترين خاطره زندگی سيد ضياء الدين دو چيز است

176-174صنعت يا کشاورزی؟دانشور
177کبريتھا ھميشه روشن خواھد شد 

180-178بکوب، بکوب ھمان است که ديدی عقايد يک زن در دار المجانينحکيم الھی
181محاکمه جنايتکاران جنگ آلمانی 
184-182پادشاھان و روساء جمھور ممالک عالم 
188-185داستان عروسی وليعھد انگرستان 
190-189خانه ھای متحرک 
191حمل و تقل در آمريکا 
194-192اثرات ناکوار بمب اتم 
196-195رئيس ستاد ارتش امريکا 

198-197لگھای چشم بر طرف ميگرددمخبر فرھمند
199بزرگترين شھر دنيا 

208-200اينجا تھران استاداره راديو تھران
210-209وظيفه پزشک در مقابل بيمارمحمود نجم آبادی

211تله ويزيون مروج ھنرھای زيبا 
214-212بمب اتم : کشنده ترين اسلحه بشر 
218-215وزير خارجه امريکا 

222-219جواب نامه تبريکنصرت هللا کاسمی
225-223دنده پھنی اصفھانيھافرخ کيوانی

232-226صنعت تلفن در ايرانھيئت تحريريه
240-233گاندی : بزرگنرين پيشوای مليونھا مردم ھند چگونه زندگی ميکرد و چطور از دنيا رفت 

242-241فرمانده ژاندارکری و مستشاران سازمان ژاندارمریھيئت تحريريه
247-243کتابخانه دنيا 

262-248فرھنگ ايران در تمدن جھانعلی اصغر حکمت
265-263اينھا راھبان ترقی مملکت ھستندھيئت تحريريه
٢٠ فرزند داردمنوچھر شادلو 267-266اين مرد شصت ساله ايرانی 
271-268ديدنيھا وشنيدنيھامحمود دانش

2-1چھارمين خدمت مطبوعاتی ماعبد الکريم طباطبائی
15نظريه مطبوعات خارجی

١٣٢٧ بر ايران چه گذشت 68-16در سال پرآشوب
72-69مجلس چرا کار نميکند ؟رضا زاده شفق

78-73ورزش در ايرانامان هللا جھانبانی
88-79نجات و رستگاری مملکتسيد حسن فقی زاده

100-89چرا در جنگ پيروز شديم و در صلح مغلوتويليام بوليت
131-101سقوط قاجاريهسيد کاظم اتحاد

138-132مھيج ترين خاطرات زندگی دکتر مصدق
146-139مرکز تجسسات علمی نفت در سن بری لندن

151-147آيا ميتوان از ابتالی به بيماری خانمانسور سل رھائی يافت ؟ابو القاسم بھرامی
155-152من مرد کار ھستيم نه مرد سياسی ؟

161-156اصالحات بھداشتی کشورمير سپاھی
164-162بوعده وفا کردم ؟
173-165تاريخچه شھر لندن

178-174فرھنگ را به دست مردم بسپاريدعيسی صديق
تامپسون ج. 187-179نظری بوضع زندگی در ايرانر.

190-188! وزير يکروزه

(١٣٢٧ شمسی) شماره چھارم



196-191قانون برنامه ھفت ساله کشور
204-197شاھزاده دانشمند

209-205فوائد برنامه  ھفت سالهمشرف نفيسی
218-210اسرار کودتای ١٢٩٩سيد ضياء الدين طباطبائی

T. V. A219-223 پروژه
226-224ايلچی

243-227پارلمان انگلستانمحمد حسن طباطبائی
253-244چھاردھمين المپياد جھانی

258-254زنانيکه بفارسی شعر گفتندسعيد نفيسی
265-260ابو علی سينا و آثار طبی اومحمود نجم آبادی

267-266چگونه ليسانسيه شدم
276-268سير نکاملی آزادی دردنياشمس الدين امير عالئی

279-278نظم در اجتماعھمايونفر
280در مسجد مجدرشيد ياسمی

282-281بدماوند اگر بگذرینصرت هللا کاسمی

،286-283وضعيت کارگران و علمکرد صنايع عمده کشورحبيب نفيسی
292-293

287طوطی قنادمحمد حسين شھريار
291-289شب ھای مننصرت هللا کاسمی

303-295تاريخچه مختصر پليس
316-313تحوالت شگفت انگيز در چشم پزشکیمخبر فرھمند

317-316پنيسيلين معجز نميکندعلی اکبر عظيم زاده
320-319اينطرز قتل کمتر سابقه داردمصطفی الموتی

323-321انتقاد بر روزنامه اديب و مديرش
323عذر خواھی از آقايان نويسندگان

325-324آنچه مادرھا فراموش ميکنندبدر الملوک بامداد
327-326فرھنگ دوستان سالنامه دنيا

1پنجمين سالنامه دنياعبد الکريم طباطبائی
5-2بخشنامه وزارتخانه ھا 
8-6نظريه مطبوعات 

14-9برنامه ھفت ساله چگونه بايد اجرا شود ؟احمد حسين عدل
16-15من بياد توامدکتر خوری

49-17بر ايران چه گذشت 
57-50سه سال از عمر سازمان مللبولتن متحده

77-58پااليشگاه آبادانپتروليزم تايمز
80-78مگسابو القاسم بھرامی
102-81صنايع ايرانآرتور اپھام پوپ

103در عالم پزشکی و کالبدشناسی 
108-104راديو اکتيويتهدکتر برادلی

(رسيده از آمريکا  114-109(ترقيات بزرگ در صنعت ھواپيماسازی
ايوری اف. 119-115مبارزه با مالريا در ايرانبنت.
130-120مسئله کردکنل الفين ستن

(رسيده از امريکا  135-131(مشکل بازرگانی جھان
بطب و اطباءسيد حسن تقی زاده : 144-136توجه ايرانيان در گذشته

148-145آيا ايران بيطرفی خود را حفظ خواھد کردمحمد حسين ميمندی نژاد
151-149صلح مسلم يا جنگ مسلحژنرال ايژنھاور
155-152صنعت فيلمبرداری نيرنگھای سينمائیجوزف ماسلی

156صنعت سينما و نقش مھمی که در پيشرفت رشته طب بازی مينمايد 
164-157ابن سينا حکيم بزرگ ايرانیعلی اصغر حکمت

169-165نيويورکجان جاسلين
176-170سيد جمال الدين اسد آبادی و اتحاد اسالمیعطاء الملک روحی

230-177تاريخ مستشاران آمريکا در ايرانسيد کاظم اتحاد
232-231طبيب، سياستمدار، نويسنده، استاد دانشگاه 
(رسيده از آمريکا  242-233(ترقيات عظيم در صنعت برق

247-243تساوی افراد ملل متمدنه از حيث بھداشتمخبر فرھمند
248يک غزلنصرت هللا کاسمی

249اين سير عجب در ھنر بيھدری کنغالمعلی رعدی آذرخشی
253-250اقتباس و تحقيق در فلسفهمير سپاھی

258-254کتابخانه دنياھيئت تحريريه
259مرگ بود، بازگشت ھم بود 
261-260حبيب ھنرمند ما 

264-262برادوی

(١٣٢٩ شمسی) شماره ششم

(١٣٢٨ شمسی) شماره پنجم



2-1ششمين سالنامه دنياعبد الکريم طباطبائی
7-3شرايط اصالح حقيقی و ضروریسيد حسن تقی زاده

8نظريه خوانندگان 
64-9ايران در سال گذشتھيئت تحريريه

74-65دوشيزه لوشيمنمايش آثار ھنری ايران در آمريکا
84-75تاريخ ظھور افکار مترقيانه و اصالحطلبانه ايرانيانرضا صفی نيا

84ای جوانی منابو الحسن ورزی
87-85کشف داروی بيماری خطرناک تيفوسابو القاسم بھرامی

90-88آزادی و استقالل قضات دادگستری 
101-91دزد خندانعمور آلبا

107-102ده واقعه مھم در نيمه اول قرن بيستمارثر شلز ينجر
190-108مسافرت شاھنشاه بسرزمين مشعلداران آزادیھيئت تحريريه
190وداعطاھری شھاب

197-191گفتگوی  دو ديوانه در دار المجانينھدايت هللا حکيم الھی
201-198ذخيره خوارزممشاھیمحمود نجم آبادی

201غزلعبد هللا ھادی
205-202آثارھنردست استادان ايرانیطاھری شھاب
225-206جنگ بين الملل سومسيد کاظم اتحاد
232-226اھميت صنايع ايرانآرتور اپھام پوپ
234-233رشته از مريم و سوزن ز مسيحا مطلبنصرت هللا کاسمی

١٩۵٠ 234نمايشگاه بازرگانی بين المللی در سال
237-235اھميت مقام پليسمحمد علی صفاری

237دانستنيھا 
238سيد علی نصرھيئت تحريريه
239دکتر محمد نخعیھيئت تحريريه
240عبد الحسين مسعود انصاریھيئت تحريريه
242-241سناتور سرلشگر فضل هللا زاھدیھيئت تحريريه
250-243آذربايجان در گذشته و حالبرتن براون

250بزودی شيشه ھای الکتريکی ببازار خواھد آمد 
261-251عجايب خلقت 
264-262عجايب اعداد 

266-265فرھنگ دوستان سالنامه دنياھيئت تحريريه
280-267آمار فرھنگیوزارت فرھنگ

2-1ھفتمين سالنامه دنياعبد الکريم طباطبائی
١٣٢٩ھيئت تحريريه 38-3ايران در سال پرحوادث
53-39سوگند وفاداریالکساندر دوما

54ھم اتومبيل، ھم ھواپيما
56-55چرا کار مملکت بسامان نميرسدمحمد علی وارسته

58-57تنھا شرط موفقيت در اصالحاتمحمد سجادی
64-59داستان پرماجرای کشف اياالت متحده 
69-65اسرار قراردادھای منعقده  روزولت 

74-70اھميت مقام روزنامه نگاری در دنيا
79-75وضع مطبوعات در انگلستان

80استقبال از فصيده معروف اديب پيشاوریوثوق الدوله
86-81اروپای بعد از جنگيمين اسفندياری
92-87وقتيکه شرافت بازيچه احساسات ميشودمارسال پروو
105-93خدمات ايرانيان بتمدن عالمطاھری شھاب

109-106جالبترين خاطراتم در مجلس شانزدھمعبد الصاحب صفائی
111-110خوشبين و خيرخواه باشيمرضازاده شفق

124-113پروفسور پوپ و خدمات او باحيايتمدن و فرھنگ باستانی ايران 
126-125نخستين مالقاتم با پروفسور انشتينمحمود حسابی

128-127شرح زندگانی مارتاگراھام قاصه ھنرمند آمريکائی و موفقيت ھای بزرگ او در جھان 
١٣٢٩ابراھيم سپھری 156-129دنيا در سال پرآشوب
173-157تاريخ مختصر ادوار شانزده گانه قانونگذاری مجلس سورای ملیسيد کاظم اتحاد

176-174نتيجه تحقيقات و مطالعاتم در کشف سرم طول عمرابو القاسم بھرامی
180-177عجيبترين وزيرکشی در ايرانسعيد نفيسی
189-181سير نکاملی تاريخ مجازات اعدامامير عالئی

191-190بمب اتمی و اثرات موحش آنمحمد نخجوان
192نگاه به برادر بيزبانمدکتر رعدی

194-193جنگ آزادی بخشمورخ الدوله شپھر
201-195مشاھداتم در کشور بھاراتسعيد نفيسی

206-202سازمان برنامه ھفت ساله از نظر يک متخصص اقتصاد انگليسیادوارد سايکس
210-207اين خانم با نداشتن قوای باصره و سامعه در رديف بزرگترين شخصيتھای دنيای فعلی ميباشد 

222-211مردی که ميخواست بکمک مورچگان بر جھان فرمانفرمائی کندلسلی چارتريس
225-223فرھنگ دوستان سالنامه دنياھيئت تحريريه

(١٣٣٠ شمسی) شماره ھفتم



226کشمير و شال کشميریاکرام مناف زاده
227جوائر سالنامه دنياھيئت تحريريه

241-228کميسيون مخصوص نفت 
245-242نفوذ زن در تاريخغفور آلبا

246پلنگناظرزاده کرمانی
246ترور سپھبد رزم آراء 
248-247پروفسور بوھر بزرگترين عالم اتم 

2-1ھشتمين سالنامه دنياعبد الکريم طباطبائی
چگونه افتحاح گرديدعبد الحسين نوائی : 11-3نخستين دوره مجلس شورای ملی
٧٢ ساله شورویريچارد لوترباخ 17-12استالين پيشوای

17ياد جوانیمؤيد ثابتی
19-18چگونه رضاشاه از شروع جنگ بين الملل دوم مطلع شد ؟مورخ الدوله شپھر
19مادرملک الشعراء بھار

25-20مھيجترين خاطرات زندگانی من در عصر مشروطيتحاج ميرزا يحيی دولت آبادی
25کعبه دلعالء الدين افشار

35-26اولين مالقات سفير انگليس با علماء اعدام طھرانسعيد نفيسی
35پندار شاعرانهصورتگر
37-36ميرزا رجب در کاخ مرمرلومنيتسکی
37عشق خنديد که ياجای تو، ياجای من استاحمد قوام
41-38اختراعات اين مرددکتر شيخ

43-42ديفتری يا خطرناکترين بيماريه 
43ھمچو نرگس سر خجلت بگريبان دارمابو الحسن ورزی

46-44ايران در کشورھای خارجباقر کاظمی
46خدای شکر که اين عمر جاودانی نيستمحمد حسين شھريار

46آن شيشه اميد که دل بود نام اورشيد ياسمی
52-47امير کبير : بانی فرھنگ نوين ايرانحسين مکی
52مرغ شبرھی معيری

55-53ابن سينا : حکيم و فيلسوف بزرگ ايرانیپروفسور آربری
57-56فارابی : فيلسوف نامی ايران

59-58کاخ آپادانا
64-60مکه معظمه يا خانه خداحسين عماد زاده

66-65نخستين روزنامه در روم قديم
69-67داليل خداشناسی يک روحانیطالقانی
73-70عادات و خصائل کورش کبيربصيری

81-74جالبترين خاطراتم از مسافرات عربستان سعودیاسد هللا يمين اسفندياری
98-82مھيجترين خاطرات سياسی دکتر محمد مصدقمحمد مصدق
102-99سيد ظھير الدين مرعشیطاھری شھاب

107تشييع جنازه عجيب 
112-108مشاھداتم در حرم سرای ناصر تلدين شاه قاجاردوستعلی معير الممالک

117-113داستان اولين مالقات چرچيل با استالينوينستون چرچيل
120-118نخستين روابط سياسی ايران و انگلستانسعيد نفيسی

120ترک طلبطاھری شھاب
125-121آمريکا از چشم يک روزنامه نگار ايرانیمصطفی الموتی

128-126اولين مدير روزنامه فارسیخان ملک ساسانی
129خدمات ايرانيان بتمدن دنيا از نظر مستشرقين مشھور 

132-130ابو ريحان بيرونی عالم رياضی و فلسفه و نجومنصر هللا نيک بين
141-133ستار خان قھرمان نامی مشروطيت ايرانعبد الحسين نوائی

151-142داستانھای واقعی از آدمخواری و آدمکشی بشر در قرون مختلفهشمس الدين امير عالئی
ترجمه حسن شھباز : 158-152آخرين برگاھنری

175-159آھنگ شبانیآندره ژيد
176جوائز خريداران ھشتمين سالنامه دنيا 
176جوائز فروشندگان سالنامه دنيا 

184-178مظفر الدين شاه فرمان مشروطيت بدانطريق امضا کردسعيد نفيسی
199-185نيروی دريائی ايران در زمان نادر شاه افشارلورنس لوکھارت

199فرھنگ دوستان سالنامه دنيا 

2-1نھمين سالنامه دنياعبد الکريم طباطبائی
18-3دکتر محمد مصدقحيسن مکی
23-19پدرم دکتر محمد مصدقاحمد مصدق
23دريغ از روزگار جوانیمؤيد ثابتی

31-24ماجرای دو سال اسارتنصر هللا افطسی
32دميد صبح سعادت بطالع مسعودقاسم رسا

36-33خديجه نور دومی که خاموش شدزين العابدين رھنما

(١٣٣٢ شمسی) شماره نھم

(١٣٣١ شمسی) شماره ھشتم



36…خوش استرعدی
41-37من حکومت کودتا را محکوم کرده بودممحمد مصدق

41غزلعالء الدين افشار
48-42اسرار کودتا را فاش ميکنمسيد ضياء الدين طباطبائی

48تو وفا ديدی و جفا کردیمحمد حسين شھريار
50-49خرم کسی که راده ی فردا شدنصرت هللا کاسمی
52-51چرا ايرانی مسلمان شدمورخ الدوله سپھر

52راز ستارۀ از من شب زندۀ دار پرسجالل ھمائی
58-53تاريخچه کشت و مصرف ترياکسرتيپ ھمايونفر

71-59ناصر الدين شاه قاجار ومراسم اعياددوستعلی معير الممالک
75-72چگونه وليعھد را از ايران بيرون کردمعبد هللا امير طھماسبی
75در زندان شھربانیملک الشعراء بھار

94-76زندگی خصوصی و عمومی احمد شاهحسين مکی
94اولين مالقات سردار سپهمحمد مصدق

100-95سرگرد رضا طباطبائی
100اولين تمبر پستی در انگلستان منتشر گرديد

101طليعه ھشتمين شمس واليتقاسم رسا
104-102لزوم اصالحات اخالقیمحمد علی صفاری
105نمونه از قطعات نظم و اشعار زيبای ملک الشعراء بھار در سی سال پيشملک تلشعراء بھار
116-106روزيکه نخستين ھواپيما در آسمان تھران ديده شدنور الدين عالئی
119-117چند پرده از زندگانی نمايندگان مجلس شورای ملیھيئت تحريريه
119مرغ زندانیفرخی يزدی
123-120فتحعلی شاه قاجار و سحر و جادوسعيد نفيسی
123آفتابرشيد ياسمی

123حيف از آن عمر که در پای تو بر سر کردممحمد حسين شھريار
128-124مدرس و سردار سپهزين العابدين رھنما
132-129ستاد کل پليس جنائی بين المللیفردريک سار ندرن

132سيرھا و در عمر کردم از نفاق و اختالفوثوق الدوله
132عاشق دل خسته تنھا وعدۀ ديدار داردعلی اصغر حکمت

147-133اسرار مالقاتھا و مذاکرات ھيئت ايرانی با ژنراليسيم استالين در مسکواحمد قوام
161-148سيلی ھای تاريخیھيئت تحريريه
163-162چگونه کنسولگريھای انگليس در ايران را تعطيل نمودممحمد مصدق

174-164بدين طريق فرخی يزدی را کشتند
178-175خواستاری نادر شاه افشار از اليزابت دختر پطر کبيرطاھری شھاب

180-179سی نفر ايرانی در کشور اردن ھاشمی مملکتی بنام ايران ساختند
180ژاپنيھا و سه روز پيش از تسليم نخستين بمب اتمی ساخت ژاپن را آزمايش کردند

187-181سی ام تير ١٣٣١
202-188داستان تاريخی از تصرف جزيره ھرمز

202با بمب اتمی صحرای افريقا حاصلخيز خواھد شد
210-209برندگان جوائز سالنامه دنيا
212-211فرھنگ دوستان سالنامه دنيا

216-213جالبترين خاطراتم در مدت اقامت در ايرانرابينو

3-1دھمين سالنامه دنياعبد الکريم طباطبائی
3از خواب گران خيزعالمه اقبال

8-4مقاسه اوضاع سياسی و اجتماعی ھند و ايراناحمد متين دقتری
10-8عجائب زدنگی مردم ھنداحمد متين دقتری
21-11در کودتای ١٢٩٩رحيمزاده صفوی
21بدلھای پريشانابو الحسن ورزی

21نميدانم تو ليالکه باشیمحمد حسين شھريار
30-22چگونه اين کودک سه سال مقتدرترين فرد دربار ناصر الدين شاه قاجار شدتقی  دانشور

30انتظارمحمد حسين شھريار
31در ميالد امام عصرقاسم رسا

35-33ساعتی با نظام حيدر آبادعباس مسعودی
35آنجا مقام طايفه پاکدامن استاديب السلطنه سميعی

40-36اخالق و روحيات نادر شاهطاھری شھاب
42ھنرمندی يک خالکوب ما ھر ايرانی

48-43تاريخچه انجمن بين المملی پليس جنائیسرتيپ ھمايونفر
53-49عاشورای پاکستانموالنا سيد محمد عابد شبر

54-53يک قصيده شيواقاسم رسا
54غزلعالء الدين افشار
59-55مير سيد زين العابدين امام جمعه تھرانسيد جواد ظھير

59نظمنظام وفا
67-60ترجمه از ساينس دايسجست

73-68چگونه دولت انگليس اصل ملی شدن صنعت نفت  در ايران را بر سميت شناخت
97-74خاطرات مسافرت به چينسيد مھدی فرخ

(١٣٣٣ شمسی) شماره دھم



104-98مجلس شورای ملی چگونه اولتماتوم روسيه تزاری را باتفاق آراء رد نمود
104راز شبرھی معيری
111-105سرنوشت زنان در تاريخ جھانمحمد جنابزاده

116-113اولين مالقات نمايندگان مجلس ھفدھم در پناھگاه شمال شرقی شميران با شپھبد زاھدینوری
127-118از بيست پنجم تا بيست ھشتم مرداد

131-129آبشار نياگارا
135-132دکتر الکساندر فلمينک کاشف داروی معجزه آسای پنيسيلينترجمه از مجله سيانس دايجست

139-136من شش پادشاه ايران را نزديک مالقات کردمحاج حسين عسگری
143-140تاريخچه شنيدنی و خواندنی از اختراع ھليکوپترترجمه از مجله ھارپير

143پير ميفروشملک الشعراء بھار
147-144سفير کبير فرانسه بر سر جنازه شاه ايران زانو بر زمين زده و زارزار ميگريستدوستعلی معير الممالک
167-148عشق نخستينترجمه  شجاع الدين شفا

171-168آرامگاه حافظمحمد معين
176-172دوران تبعيد محمد عليشاه در اسالمبولخان ملک ساسانی

183-178فرھنگ دوستان سالنامه دنيا
184برندگان جوائز سالنامه دنيا

184سوز و سازرھی معيری
198-185محاکمه تاريخی دکتر محمد مصدق در دادگاه نظامی

2-1يازدھمين سالنامه دنياعبد الکريم طباطبائی
10-3ترک يا فعلاحمد متين دفتری
17-11تنھا راه نجات ايرانمحمد علی وارسته

18بلندترين و کوتاھقدترين مردان ايران
24-19استاد بزرگ ملک الشعراء بھارخواجه عبد الحميد عرفانی

24قصر شاھان و تماشاخانه احرار بودحسين مسرور
28-25چگونه اولين جشن نوروزی در کانادا برپا نموديمرضا زاده شفق

32-29وقتيکه رضا شاه پھلوی و مصطفی کامل پاشاامان هللا جھانبانی
32ايران ماابو القاسم الھوتی

42-33شاه تلگرافی حکم اعدام مرا صادر کردعبد الحسين اورنگ
46-43يک سال در يلژيکشمس الدين امير عالئی

51-47…ھنگاميکه ملت ايرانمورخ الدوله سپھر
51آرامگاه حافظ

54-52رودخانه ھيرمندابراھيم پورداود
63-55لطايف شاعران گذشتهسعيد نفيسی

63ميعادگاه ديرينابو الحسن ورزی
77-64…من اولين روحانیظھير االسالم

80-78لزوم رفع مفاسد اجتماعیمحمد علی صفاری
84-81تاليرانعلی دشتی

98-85باطل السحر طلسم فسادنصرت هللا کاسمی
98مرگ سقراطناظرزاده کرمانی

103-99تقويت قدرت اخالقیشمس الدين جزايری
105-104کاخ دادصادق سرمد

105کيست از ما ای حريفان دست از جان شسته ایعلی اکبر دھخدا
مرد دين و سياستحسينعلی راشد : 108-106عالمه حسينعلی راشد

108خدائی که يکتا بود در صفاتمحمد تقی اقدسی کرمانی
112-109دست انتقامابو الفضل لسانی
112ناله دلعالء الدين افشار
117-113سه اصل مھم در اصالح دانشگاهمنوچھر اقبال
120-118پادشاه چاقوسازطاھری شھاب
125-121تجديد نظر در قانون دانشگاهصديق اعلم
129-126با من به کشور سوئد بيائيدحکيم الھی

132-130شاه ناگھان بر آشفترکن الملک صدری
132گل پشت ورو نداردمحمد حسين شھريار

132جمال زندگیسيروس انور
137-133نامه مھمی که از لندن رسيدحسين پيرنيا

142-138چگونه با دزدان مبارزه کردمسيد علی اکبر ايمانی
146-143در دانشگاه ليورپولعبد الحسين دانشپور
146نظمملک الشعراء بھار

149-147در جنگ بين المللی دوممخبر فرھمند
149بنفشۀ سخنگویرھی معيری

156-150داستان دستگيری خزعلنصر هللا افطسی
165-157در حاليکه فرانسه در آتش جنگ ميسوختزين العابدين رھنما

168-166آنچه از سياست درک کردمسيد شمس الدين قنات آبادی
نابغه ناينای ايرانمحمد خزائلی : 178-169دکتر محمد خزائلی
180-178ھمسرم دکتر خزائلیقمر عظيمی

188-181دکتر مصدق : استاندار فارسمحمد حسين استخر

(١٣٣۴ شمسی) شماره يازدھم



189جوش مريح آبادیعلی اصغر حکمت
193-190آنچه از مجلس شانزدھم و ھفدھم به خاطر دارمناظرزاده کرمانی

198-194گاندی : پيشوای مردم ھنددکتر تاراچند
200-199مطالعه فرھنگ ايران در ازبکستانبانو صاحب عظيم
211-201جالبترين خاطراتم از مسافرات به اروپامظفر الدين شاه

216-212فرھنگ دوستان سالنامه دنيا
220-217موميائی کردنسعيد حکمت

224-223بالخره شاه ھزار تومان پرداخت کرداحمد طباطبائی
226-225ديوار عظيم چينترجمه از مجله ريدرز دايجست

227مصطفی تاج واليت بر سر حيدرزندقاسم رسا
228حضرت فاطمه مسيحيان پرتقال را شفا ميدھد ؟ترجمه ذبيح هللا منصوری

230-229رباعيات خيامعبد الحسين ميکده
231کاظمزاده ايرانشھر

2-1دوازدھمين سالنامه دنياعبد الکريم طباطبائی
2ای عشقمؤيد ثابتی

11-3ماجرای انتخاب در ايراناحمد متين دفتری
17-12از خاطرات فراموش نشدنیمحمد غلی وارسته

21-18دوران چھارده سال تبعيدحسين دادگر
35-22شش روز در ميان معومعودکتر پورسينا

41-36اولين عشق منعبد الرحمن فرامرزی
41گفتم گفتسعيد نفيسی

47-42گفتگوی من با استالينرضازاده شفق
61-48چند ماه سياست در اروپاابو الفضل لسانی
68-62مھر سکوت را ميکشماحمد امير احمدی

75-69اولين و آخرين ديدار با اومحمود جم
75حکايتمحمد تقی اقدسی
78-76قضاوت در ايرانحبيب هللا آموزگار

78جور صيادانور
78بند اسارتابو القاسم الھوتی

80-79مشکل دانشگاهمنوچھر اقبال
90-81چند خاطره از رضا شاهعبد الحسين اورنگ

94-91داستان تقاضای امتيازنفت در حکومت اول ساعدحسين پيرنيا
99-95چگونه با لباس روحانيتموسی عميد

102-100تمايل مجلس قبل از تشکيل دولتمورخ الدوله سپھر
108-103خوابيکه نادر شاه درباره مرگ خود ديده بودطاھری شھاب

110-109راز سرورینصرت هللا کاسمی
115-111گريه و ديوار گلیمحمد علی صفاری

116يک خاطره از دوران دانشجوئیمحمود حسابی
121-117در زندان متفقينجعفر شريف امامی

121وطن چيست ؟شايگان
131-122عربستان سعودیمحسن صدر

137-132در مرزھای ايران و شورویامان هللا جھانبانی
140-138روزيکه باخذ ليسانس حقوق موفق شدمفرج هللا ھمايونفر

140درياوثوق الدوله
149-141من کلنل لورنس انگليسی را دستگيرنمودمبزرگ ابراھيمی
152-150من شاھد اشغال پاريس بودممخبر فرھمند
158-153اولين آشنائی با شاهرضا رفی

158درس ھنرپروين اعتصامی
160-159حضرت شيخ حسام الدين

160شط العربصادق سرمد
165-161علل و موجبات واقعه سوم شھريور ماهجواد عامری

166باينطريق محمد تقی بھار لقب ملک الشعرائی را يافت داشت
170-167توطئه قتل نخست وزيرو وزير جنگظھير االسالم

172-171ئيل بختياریامير حسينخان ايلخان ظفر بختيار
174-173رستمابراھيم پورداود

178-175ايرانی که من شناختمپانديت جواھر لعل نھرو
179ايرانابو الحسن ورزی

182-180آخرين لحظات زندگی نوابغمحمد حسين ميمندی نژاد
185-183داستان بيماری حصبه ملکه ثريادکتر شھاب

185نادر شاه از دريچه چشم يک مورخ انگليسیجايمس فريزر
192-186ظل السلطانسعادت نوری
196-193از سفير کبيری ايران در مسکو تا مقام نخست وزيریمحمد ساعد

200-197فرھنگ دوستان سالنامه دنيا
203-201مھارت قاچاقچيان ترياکسرتماس راسل

204-203نتيجه مراجعه به آرا و افکار دانشجويان ايرانی

(١٣٣۵ شمسی) شماره دوازده



206-205ترانه ھای خيام در ميان مردم اروپا وامريکافيتزجرالد

3-2سيزدھمين سالنامه دنياعبد الکريم طباطبائی
10-4خاطراتی از گذشتهاحمد متين دفتری

16-11شھربانی سرلشگر آيرم و شھربانی سرپاس مختارمحسن صدر
23-17از پاريس تا جلفاعيسی صديق

29-24مسيون حريمن و استوکسمحمد علی وارسته
35-31عجيبترين عمل جراحیبزمی

36-35حوادث عجيب
40-37خواب ميان کاھدانحبيب هللا آموزگار

40جنازه حسام لنکرانی
46-41يکسال تحصنحسين دادگر

46تغيير لباس
60-47اينھم نتيجه خدمت و وطنپرستیرضا علی ديوان بيگی

60جشن مرگ ترياک
١٢٩٩شمس ملک آراء 79-61داستان کودتای حوت
84-80وزارت در دولت قوام السلطنهاحمد امير احمدی

89-85ملک فاروق آنطور که من شناختممحمود جم
95-90مسافرات شاه و ملکه باتحاد جماھير شوروی

97-96خوشبختیعلی مؤيد ثابتی
101-98غلط عای مشھورمورخ الدوله سپھر

101منمرھی معيری
105-102ماجرای استعفای مؤتمن الملک پيرنياعبد الحسين اورنگ

105پاسبانھای خوشبخت
109-106يک جلد کوتاه باعث انعقاد قرارداد نفت و تشکيل کنسر سوم گرديدحسين پيرنيا
114-111پرورش شخصيتمنوچھر اقبال

118-115مسافرات شاه اقطار باقطاب اربريسامير حسين ايلخان ظفر بختار
127-119سفری يآمرکاابو الفضل لسانی

132-128انقالب کمونيستی در قفقازمحمد ساعد
136-134ماجرای احضار شاه فقيد بدادگستریرضا رفيع

136داد از دلابو القاسم الھوتی
140-137پايه ھای لرزان فرھنگ ماجواد بوشھری

۵ دھکده البرز قم 142-141داستان فوران چاه شماره
146-143قھرمانان پيروزمند وطن ما در المپياد جھانی ملبورن

149-148چگونه چھار فرزند محمود محمود نماينده اسبق مجلس شورای ملی بتابعيت امريکا در آمدند
151-150معادن طالی ايران

155-152از زندگی روزھای معلمیعبد الرحمن فرامرزی
155رئيس جمھور نخ ريس

158-156افتخار نظام معلم، ايام کودکی منمحسن مھدوی
158آذربايجانبسيج خلخالی
161-159جمعيت عالم در قرون گذشتهطاھری شھاب

161خانه دلعالء الدين افشار
164-162لطايف سفر شورویمحمد علی صفاری

164شناوری شاه با دانشجويان خارجی
175-166خاطراتی از فرماندھی لشگر شرقامان هللا جھانبانی

183-177شير اھدائی ھيالسالسی امپراطور حبشه و فيل اھدائی نخست وزير ھندوستان بملت ايران
192-185نوروزسيد حسن تقی زاده

193سماور ھای نفتی ساخت خراسان
201-194گولھر پارسائی يا گلوبند گرانبھای مرواريدنصرت اهللا کاسمی
203خورشيد خلوتنشينمحمد حسين شھريار

205-204ترقيات اتمی امروزهمحمود خسابی
207-206فرھنگ دوستان سالنامه دنيا

4-2چھاردھمين سالنامه دنياعبد الکريم طباطبائی
4خلوت عشقرعدی آذرخشی
13-5عبرت از گذشته ھااحمد متين دفتری
20-14ماجرای نفتمحمد علی وارسته

24-21گوشه ای از انقالب گيالنعيسی صديق
28-25چند خاطره از شاه فقيدمحمد سجادی

29که بودپژمان بختياری
32-30شيخ ابو اسحقعلی مؤيد ثابتی

38-33مطالب ناگفتهرضا علی ديوان بيگی
38بياسيروس انور

39بلندترين گيسو

(١٣٣۶ شمسی) شماره سيزدھمين

(١٣٣٧ شمسی) شماره چھاردھمين



44-40داستان نخست وزيری منمحسن صدر
44سالی گذشتاديب برومند

45اين سازمان ملل متحد است
53-46مسافرات محرمانه روزولت و چرچيل و استالين به ايرانمحمد ساعد
53طرز نگاهصادق سرمد
54شمع سحرمھدی حميدی
64-55مالقات و مذاکرات تاريخینادر آراسته

64بدان ای گلابو القاسم الھوتی
67-65يک خاطره از اشغال پاريسحسين دادگر

67رازی درختھائیمحمد تقی اقدسی
71-68در کره مريخ چه خبر است ؟محمود حسابی

71والی موالعالء الدين افشار
76-72ماجرای گزارش قنسول عمارهحبيب هللا آموزگار
80-77اولين و اخرين مالقاتعباسغلی گلسائيان
87-81مصر امروزجمال عبدالناصر

90-88پاپ، آنطور که من شناختممحمود جم
90آرزوی گمشدهطاھری شھاب

95-91خاطراتی از دوران تحصيلی منعبد الرحمن فرامرزی
104-96من در لنينگراد شاھدانقالب کبير کمونيسمامان هللا جھانبانی
123-105صحنه ھائی از جنگغالمرضا کورس
127-124قيام پيشوریاحمد علی سپھر

131-128داستانی از مالقات و مذاکرات باسرپرستی کارس سفير انگليس در ايرانعبد الحسين اورنگ
143-132سفری به ايتاليا و مالقات و مذاکره با رئيس جمھوری و پاپمحمد علی صفاری
147-144قاتل راسپوتين در تھرانشمس ملک آراء

147قھرمانان زيبائی اندام جھان
157-148جمجمه ابن سينا و تصوير حقيقی اوحسين گل گالب

166-158گراند کانيوننصرت هللا کاسمی
166ھر کجا بود گلی دل ز جھان ميبودسعيد نفيسی
175-167پنجاه و سه سال دور از وطنجواد اقبال
181-176جريان اولين مالملت ملک عبد العزيز بن سعودیجواد امامی

185-182فرھنگ ھند قديمعلی اصغر حکمت
191-186آمريکای ديروز و امروززين العابدين رھنما

199-192داستان اولين برخورد ميرپنج با ژانرال آيرن سايد انگليسیابراھيمی
202-200گاندی و عشقابراھيم پورداود

205-203پادشاه تنگايس و اتباع ايرانزاوبروخ
211-206ّاھميت انرژی در زندگی امروزی بشرعبد هللا رياضی
214-212حزب در حکومت مشروطهمنوچھر اقبال

216-215فرھنگ دوستان سالنامه دنيا

2-1پانزدھمين سالنامه دنياعبد الکريم طباطبائی
8-3خدا رحمت کند درازنويسھا رااحمد متين دفتری
11-9خاطراتی از مسافرات ترکيهمحمد علی وارسته

١٩۵٩ 11آمار زبانھای ملل ھالم طبق آمارگيری
13-12از تبريز تا تھرانصديق اعلم

15-14جنگل جانورانحبيب هللا آموزگار
18-16چند خاطره از ماموريتھای سياسیعلی امينی

23-19مسافرت بخاور دورامان هللا جھانبانی
32-24مسافرت در التزام شاه بانگلستانشھاب الدوله

36-33چگونه ذرات اتم شکافته شدعلی اصغر آزاد
38-37مالقات و مذاکرات با سفير آلمانمحمد سجادی
38تشنه دردرھی معيری
38سايهمھدی حميدی

40-39آيا لقب و عنوان حضرت اشرف جای پول و جوانی را پر ميکندعدل الملک دادگر
45-41مسافران کويرحسين گل گالب

45پيمانملک الشعراء بھار
45ماه بر سر مھرمحمد حسين شھريار

53-46آنچه از ھند ميتوان ديدسعيد نفيسی
57-54قوام السلطنه بعد از شھريورمورخ الدوله سپھر

63-58قدم بقدم با ميرپنج رضا خانابراھيمی
67-64لھستان را چگونه ديدمعلی مؤيد ثابتی

67در صف رندانسعيد نفيسی
70-68ماجرای تقديم استوارنامهجواد عامری

70تاسيس باغ وحش تھران و مبادله حيوانات وحشی ايران چگونه صورت ميگيرد
73-71سير و سياحترضا علی ديوان بيگی

75-74لشگرکشی خشايارشا به يونانابراھيم پورداود
78-76انسان برفی در جبال پامير

78بزم ھنراديب برومند

(١٣٣٨ شمسی) شماره پانزده



81-79چگونه وارد سياست شدم ؟عبد الرحمن فرامرزی
81انقالب خونين ماه عراق و چگونگی تغيير رژيم سلطنتی برژيم جمھوری

83-82مھاجرت تاريخی نمايندگان مجلس شورای ملیامان هللا اردالن
85-84آخرين شب حکومت قوام السلطنهمحمد علی صفاری
85کودک و سايهغالمعلی رعدی

88-86کنارکعلی اصغر حکمت
91-89نخستين وصلتمحمود جم
94-92روابط ايران و ھندھادی حسن
94دل شکستهوثوق الدوله

98-95ميجترين خاطره ابو الحسن ابتھاج
103-100صنعت نفت ايرانعبد هللا انتظام

103شمعابو الحسن ورزی
105-104از رعيتی تا نمايندگی مجلسدھستانی

107-106سرلشگر بوذرجمھری و سرلشگر آيرممحسن صدر
109-108ميرزا تقی خان امير کبيرکنت دو گوبينو
111-110متصرفات ايرانيھا و در آفريقاطاھری شھاب

117-113انگليسيھا و خصوصيات آنانحکيم الھی
124-118قاره سياهسھيل سمندری
127تاريخچه تخت طاوسوحيد قاجار

131-130قدرت گفتن کلمه نهزين العابدين رھنما
131بيدلصورتگر

133-132تا سرحد مرگعبد الحسين اورنگ
135-134بازديد من از زندانھای جھانسعيد حکمت

141-140کشف سياه ماوراء نپطونسيد جالل الدين تھرانی
144-143اتابکملک زاده

150-148اسالم و عقايد محققين اروپائیسيد حسن تقی زاده
150وطن منوحيدی

157-151اياب و ذھاب تھرانغالمرضا کورس
159داستان نخست وزيری اول منمحمد ساعد

160جزاير ايرانی خليج فارس
162سازمان ملل متحد
164دکتر طه حسين

165نامه تاريخی پاپ به شاهشواليه شاردن
168-167آمار تھران

170آنچه که از افغانستان بايد دانستابو الفضل حاذقی
173-172صداقت و صراحت در سياستمنوچھر اقبال

178فرھنگ دوستان سالنامه دنيا
180کردستان ايرانشمس ملک آراء

184-181آبشار نياگارانصرت هللا کاسمی
187پارسيان ھند

189-188نوزدھمين دوره قانونگزاری
192-190سابقه تاريخی ايرانگيلھامر

2شانزدھمين سالنامه دنياعبد الکريم طباطبائی
9-3يادی از دوران کودکیاحمد متين دفتری
13-10داستان اولين مالقات و مذاکرات با سردار سپهمحمد علی وارسته
13درد عشقپژمان بختياری
17-14ھيئت نمايندگان ايران در سازمان ملل متحدرضازاده شفق
شاه نامه فردوسیحسين خطيبی : 21-18شاھکار زبان فارسی

21آدم مصنوعی ساخت دانشمندان شوروی
26-22از دھلی تا کراچیحسين پيرنيا
29-27مقتضيات ھمکاری فرھنگی ايران و يونانعلی منصور
31-30در مؤنت کارنوحسين دادگر

32شاه و الواح طال و نقره
39-33برخی از خاطرات سفر پاکستانسعيد نفيسی

39شب زنده داریغالمعلی رعدی آذرخشی
41-40نامه موالنارين الدينعلی مؤيد ثابتی

45-42يک تصنيف انگليسیحکيم الھی
48-46سپھبد حاجی علی رزم آرااحمد علی سپھر

51-49مشاھدات روزنامه نگاران ايرانیعبد الکريم طباطبائی
55-52پرداخت حقوق معلمين مدرسه دار الفنونحسين گل گالب

58-56اسمعيل آقاابراھيمی
60-59الزمه اصالحات اجتماعی اصالحات فردی استحبيب هللا آموزگار
60ندھی زبوسه قندمعلی اصغر حکمت
65-61ری : شھر بزرگ و نامور ايرانابراھيم پورداود

65عالم غمجالل الدين ھمائی

(١٣٣٩ شمسی) شماره شانزده



69-66حکومت ايران آزاد و سرلشگر محمد حسين آيرمعبد الکريم طباطبائی
71کبريت ايران در پاريسمحمد سجادی
74-73ماموريت سقارت کبری مسکونادر آراسته
78-76خاطرات ميھماندار فرانسوی مظفر الدين شاهعيسی صديق

80-79گارد سلطنتی انگلستانعبد الکريم طباطبائی
80ھست و نيستعبرت نائينی
84-82شاه و ماجرای پرچم انگليسمحسن صدر

91-85سفری بافغانستانامان هللا جھانبانی
95-92سرانجام سرتيپ حبيب هللا خان شيبانی در يرلينسيد عبد الکريم طباطبائی

98-97بختياريھاامير حسينخان بختيار
98شاھد تبريزمحمد حسين شھريار
102-100ليسانسيه نابينای ايرانحسين رضائی نراقی

104-103آب تھرانمنصور روحانی
104ھم نفسوثوق الدوله
110-106خاطراتی چند از دوران نخست وزيریمحمود جم

112-111خاطراتی از برخورد با شاهشھاب الدوله
112بگذار تا بگريمسعيد نفيسی

128-114عجايب شبه قاره ھندعلی اصغر حکمت
132-130نامه يک قاضی ايرانیعبد الکريم طباطبائی

135-133نادر شاهسيد محمد تقی مصطفوی
144-138مادرم، فخر الدولهعلی امينی
150-146مالقات من با لنينحميد سياح

150افسانه انسان برفی
152-151کشور آفتاب تابانرضا افشار

164-154کابينه ھای دوران مشروطيت
164سفر کردهصادق سرمد

166-165در دفتر وزير فرھنگ
168-167سفری بامريکای جنوبیحسين نواب

171-170نخست وزيری مؤتمن الملکعبد الحسين اورنگ
175-173يوگوسالوی و مھاجرين مجارستانیامير عباس ھويدا

175نامھای بين المللی خليج فارسی در زبانھای زنده دنيا
179-178نامه شب در سفارت آمريکاجواد عامری
181-180بينائی و نابينائیمخبر فرھمند

187-183سفری بحجازعبد الرحمن فرامرزی
190-188لذت انجام وظيفهرضا علی ديوان بيگی

194سيمای آينده نفت ايرانعبد هللا انتظام
197-196سياست و مدرسهمنوچھر اقبال

197ای گلملک الشعرای بھار
199ماجرای امتياز نفت در دولت منمحمد ساعد

202خروسھای دم بلند جزيره شيکوکو ژاپن
205-204شانس سيد ضياء الدين

207اولين مصاحبه مطبوعاتی رضا شاه
212-210از خيابان گردی تا پشت ويترينعبد الکريم طباطبائی

216-213بشر سال ١٩٧٠محمود حسابی
220-218حاکم ساوجبالغمحمد علی علوی مقدم

228-221تاريخچه ارتباطات ايرانامير قاسم اشراقی
229فيتزجرالد دانشمند انگليسی و خيامايوری

235-234پاکستان و ايرانايوب خان
239-236پادشاه آزاده و دموکرات دانمارگ

244-242تقلبعبد الحسين راجی
255 ،247-245خانم ريشارنصرت هللا کاسمی

253 ،250سفری بسوئد
253-252طريقه مبارزه با بيماريھای گوناگون

255در خلوت احبابعلی مؤيد ثابتی

2ھفدھمين سالنامه دنياعبد الکريم طباطبائی
8-3خاطراتی از عنفوان جوانیاحمد متين دفتری
12-10دورنمای ماليه و اقتصاد ايرانمحمد علی وارسته

20-15نظری به اوضاع ايتاليا در زمان گذشته و معاصرعلی منصور
21ماجرای تلگالف بازداشت ميرزا احمد خان ميرزا کرماحمد فرھاد

31مسلمانان ھندوستانعلی اصغر حکمت
36-32در شھر قماربازان امريکاعبد الکريم طباطبائی

39-37اولين و آخرين مالقات با گاندیعلی معتمدی
46-40کنفرانس تاريخی سران سه دولت شرق در ايراناحمد علی سپھر

57-47سفرھای من بماوراء خزرسعيد نفيسی
63-58يادی از آغاز جوانیعلی اکبر سياسی

(١٣۴٠ شمسی) شماره ھفدھم



71-64بخدا ھوا تغيير ميکندرضا علی ديوان بيگی
76-72ماھی ھا مافوق شرعبد الکريم طباطبائی

80-77اسرار استعفای رضا شاهمحمود جم
خرج سفر سفير ايران در سوئيسانوشيروان شپھبدی : 84-82ماجرای دويست تومان

87-85علت اانحطاط و سقوط سلسله صفوی و سبب ظھور نادر شاه افشاررضا افشار
93-89ماجرای دو روز اقامت من در ميان قبايل سرخ پوست امريکاعبد الکريم طباطبائی
97-95فکر تجزيه خوزستان از ايران و مذاکره با سرکنسول انگليس در رياضعبد الحسين اورنگ
98وقتی بيگناھی محکوم ميشودارسالن خلعتبری

101-100آنچه  در کشور کمونيستی يوگوسالوی ديدممحمد علی صفاری
106-103مشروح مالقات با ابن سعودمحسن صدر

106دروازه بر اندبورک يا دروازه دنيای غرب و شرق
109-108خاطراتی از ايام تصدی وزارت فرھنگ در کابينه عالءحبيب هللا آموزگار

112-111سفری به چينمجيد موقر
118-113از دوچرخه ساری تا تأسيس اولين فرستنده تلويزيون ملیحبيب ثابت

121-119منظور از مسافرت بايرانجواھر لعل نھرو
125-122نحست وزير ايران در مسکوسلملن اسدی
128-127مالقات و مذاکرات تاريخی با فاروقجواد امامی
132-130مصاحبه و مذاکره تاريخی با شاه فقيد در سعد آبادحسين دادگر

136-133ماجرای ترقی ليره استرلينکحسن مشرق نفيسی
139-137وهللا وهللاعبد الکريم طباطبائی

141-140مالقات با مولوتف، ميکويان و گاگانوويچحميد سياح
148-143سفری به ھندوستانعبد الرحمن فرامرزی

149آخرين مقاله سناتور ابو الفضل لسانیابو الفضل لسانی
152-150شاه در اردوی اسمعيل آقاقائم مقام الملک
154-153پيشرفتھای صنعت نفت درحاليکه گذشتعبد هللا انتظام

156-155نيروی انسانیامير عباس ھويدا
160-157شرح بازديد من از خانه رئيس جمھوری امريکاسيد عبد الکريم طباطبائی

162زندگی موجودات در ساير کراتمحمود حسابی
167محاکمه مدير کل آلمانی بانک ملی ايرانیپرويز کاظمی

172-170از کالس طب تا دانشکده پزشکیحسين گل گالب
175-173قانون کورش کبيرداک ھامر شولد
181-178سفری به ژاپنجمشيد مخفم

185-183آنچه از رشد اجتماعی زنان افريقا ديدمجالل الدين عبده
187-186تماس و مذاکره با دانشجويان ايرانمحمود مھران
191-188در ديوان بين املل دادگستریحسين نواب
200-194خاطراتی از اياميکه من معاون شوستر بودممحمود بدر

202مقام عالی قضات در کشور ھمسايهعيسی صديق
205-204ماجرای ابطال انتخابات دوره سيزدھم تقنينيهعبد الحسين نيکپور

208-207پيشبينی واقعه سوم شھريورمحمد سجادی
208ياد ديارنظام وفا

216-210انگلستان، نادر پارلمانھاحکيم الھی
225-218وقيع جالب سال

226يادی از مجلس اولسيد حسن تقی زاده
253-228نمايندگان ادواری قانونگزاری

258-254از قنات تا تصفيه خانه
١٢٩٩امان هللا جھانبانی 263-260خاطراتی از اوضاع قبل از کودتای

270-266ھوزستان سرزمن عمرن
272-271شيخ بھائیطاھری شھاب
277-274سيل و زلزلهصادق وثيقی

زندگی موجودات عجسب الخلقه جريان زندگی دو طفل بھم چسبيده
284-279قرارداد نفت با کنسرسيومعلی امينی

387-285خليج فارس و جزاير آنمصطفی  قی رام

2ھجدھمين سالنامه دنياعبد الکريم طباطبائی

9-3در سير آقتاب و افنلناحمد متين دقتری
10دستگاه راديولوژی بھداری اريشاحمد  فرھاد

12-11ماجرای ماموريت محوله از طرف دکتر ميليسپومحمد علی وارسته
13پليس انگليس

17-16 ،14نخست وزيران دوران مشروطيت
15پناھگاھھای اتمیمحمود حسابی
21-18آنچه در دوران دبيری کلی من در سارمان ملل متحد گذشتنريک ولی

22بيماری سردردمحمد علی فاطمی
از ايران به ھلند رفتعبد الحسين مفتاح : 27-23الله و آساب بادی

29-28ماجرای قتل اسمعيل آقا سميتقوابراھيمی
31-30کره مريخبروس يليون

(١٣۴١ شمسی) شماره ھجدھم



39-34پنج ماه دردره نيلسعيد نفيسی
45-42مشکالت اقتصادی و راه چاره آنعبد الحسين نيکپور

50-47مالقات و مذاکرات با ملک سعودجواد امامی ظھر االسالمی
54-52البراتوار مدرسه مبارکه دار الفنونحسين گل گالب

56-55چرا شغل قضائی را برای ھميشه ترک گفتمجالل عبده
63-58اولين و آخرين مالقات من با ملک فاروقمحمود جم

68-66مخوفترين زندان جھانعبد الکريم طباطبائی
72-69اولين برنامه ھفت ساله را من تحرير نمودممشرف نفيسی

78-74مصاحبه با وثوق الدولهدرضا علی ديوان بيگی
83-79ماجرای خودکشی داورمحمود بدر

مستوفی الممالک، مشير الدوله و مؤتمن الملکاحمد علی سپھر 88-84مردان بزرگ :
92-90لزوم تجديد نظر در اصول قانون اساسیحبيب هللا آموزگار

95-93بازديد من از محله ھارلم يا شھر سياه پوستانعبد الکريم طباطبائی
101-98از ھمسر کلنل ويدل جاسوس آلمان تا مالقات با انور پاشارضا افشار
106-103قوام السلطنه در مسکوحميد سياح
109-108اعزام آلبرت و موريس به جبھه جنگحشين دادگر

112-111مرزھای توانائیامير عباس ھويدا
117-114از ترک مخاصمه تا استعفای رضا شاه پھلویمحمد سجادی
122-119رشيد عالی گيالنی و مفتی اعظم فلسطين در ايرانجواد عامری

122جمجمه و استخوانھای نادر شاه افشار
127-124شھريور ١٣٢٠محمد نخجوان

127حمام عمومی ژاپن
133-129مالقات و مذاکرات با مارشار پتنانوشيروان سپھبدی
136-135از دبستان فرھنگ تا دانشکده حقوق پاريسغالمعلی فريور

140-138غيب گوئی اين بانو آلمانیعبد الکريم طباطبائی
143-141خاطراتی از دوران تحصيل در دبستانپرويز کاظمی

151-146تاريخچه شھر تھران و حل مشکل آب تھران
156-154کوروش، ابن سينا، نادر شاه و احمد شاه در امريکاعبد الکريم طباطبائی
167-157سفری باتحاد جماھير شورویمحمد علی صفاری
171-170توبيست سال ديگری نخست وزير ميشویعبد الحسين اورنگ
175-172مسلمانان شبه قاره ھندعلی اصغر حکمت

178-176اميريکائيھا و تاريخ ايرانعيسی صديق
187-180قزاقخانه ايرانامان هللا جھانبانی
189-188پيشرفتھای صنعت نفت در ساليکه گذشتعبد هللا انتظام
192-190گاندی مرد آزاده  قرنحسين خطسبی

200-194سفری بانگلستانعبد الرحمن فرامرزی
206-202کويت سرزمين طالی سياهحسين پيريا

208-207اولين و آخرين شام با استالينرضازاده شفق
212-210مسافرت ھيئت حسن نيت ايران با افعانستانجعفر شريف امامی

218-213تاريخچه کشت چای  در ايرانکاشف الدوله
240-220راه و راه سازی در ايرانعلی منصور

243-242ديوان چين
246-244شھر نشين، ده نشی، چادر نشينمصطفی قلی رام

248-247بحشی پيرامون قوه خريد مردمعباس قلی گلشائيان
سفير دولت عليه ايران در ينگی دنياھوشنگ احمدی : 255-249حاجی واشنگتن

261-256قدرت و اختيار ملکه انگليس
269-262روساء ادوار مجلس شورای ملی

269زبانھای ملل روی زمين
275-270از الغای قرارداد دارسی تا انعقادکامياب

،278-276خاطراتی از خدمت در دادگستریمحسن صدر
291-292

281-280شطرنج و تاريخچه آن
286-285خاطرات تلخی از دکتر ميلسپومحمد ساعد
290-287از اولين آشنائی تا تولد شاهرضا رفيع

300-293جمھوری فرانسه و ژنرال دوگلنصر هللا انتظام
302-301مسلمانان پنج قاره جھان

309-308 ،303سفری به ھندوستان و سنگاپورحکيم الھی
305-304بشر قرن بيستم

311-310کشور آفتاب تابانکاظم نيامير
313-312اولين کارخانه تلويزيون سازی ايران

317-314اسراری که منجر باستقالل مراکش گرديدمحمد موقر
323-318اتحاديه صنايع ايران

325-324بحرينعليقلی اردالن

16-3خاطراتی از خوزستاناحمد متين دفتری
18يک روز در شھر ويران کلنیاحمد فرھاد

(١٣۴١ شمسی) شماره ھجدھم



22-19درد دل نخست وزيری سابقعلی امينی
31 ،25-23شھريور ١٣٢٠جواد عامری
31-26دموکراسیعلی منصور
36-33داستان تبعيد باروپاحسين دادگر

38-37مقاله نويسیغالمعلی فريور
50-40از پشيخوان دکان نانوائی سنگکی تا صندلی وزارت دارائیعلی اکبر ضرغام

56-52آنطور که من ديده بودمامام احمد امام متوفی
59-57شير و شيرفروشجرج کريستافر

66-61خاطرات تاريخی پنجاه سال ايرانحبيب هللا آمورگار
٣٨ سال قبلمحمد علی صفاری 71-67شھرداری تھران در
75-73دولت شپھبد رزم آراجعفر شريف امامی

78-77تحصيالت دوره دبيرستانیپرويز کاظمی
81-79روزيکه تغيير لباس دادمرضا رفيع

83-82نتايج سودمند پژوھشھای اتمیمحمود حسابی
85-84درسيکه از کريم داداش آموختمرضازاده شفق

92-86از مھمانی شامی پادشاه انگليس تا سفارت کبرای ايران در رممحمود جم
97-93عواقب دو جنگ بين المللاحمد علی سپھر

97شھری برون پرھلھله وز اندرون چون مزبلهملک الشعراء بھار
و گوشه ای از تاريخچه تاسيس دانشگاه تھرانعيسی صديق : 101-98مالقات با دوزولت و ر کفلردوم

104-102در خزانه طالی جھان
107-106استفاده از نيروی انسانمصطفی قلی رام
112-109رشکی که از ديدگان رضا شاه جاری شدمحمد سجادی
115-113مالقات با بن شيخ جلوئی والی نجدحسين پيرنيا

118-116نماينده که مجلس رئيس مجلس را بزندان انداختعبد الحسين اورنگ
127-120بارگاه ثامن االئمهمحمد مھران

132-129در قطب شمالعبد الکريم طباطبائی
132فتح نامه گرنال

140-134دريافت طالء از متفقينابو الحسن ابتھاج
142-141چھاردھمين دوره قانونگذاریھلی مؤيد ثابتی

146-143امين بازيھا عاقبت نداردرضا علی ديوان بيگی
150-148بلی…مطبوعات کشئر ما بری از سانسور دولتی ميباشندعبد الکريم طباطبائی

150چرا مولوی به شمس تبريزی عشق ميورزيد
154-151وقتی بکمک ھموطنان سانحه ديده ميرومحسين خطيبی
158-155گوشه ای ز وقايع شھريور و چگونگی رفتن اتباع آلمانعبد هللا انتظام
164-161حساس ترين دقايق تاريخ انگلستانحکيم الھی
176-172دکتر ميلسپو در ماموريتھای اول و دوممحمود بدر

صلحغالمرضا کورس – 184-178دوران صلح - چجنگ
187-185ماجرای فرمانفرمائی امير مؤيد و بازداشت رجال و رای عدم اعتماد به دولتنادر آراسته

192-189قرارداد الحاقی نفتعباس قلی گلشائيان
200-194چند تن از مردان ديدنی جھانسعيد نفيسی

212-202سفری من به روسيه شورویامان هللا جھانبانی
219-213سفر من بامريکای جنوبیجبيب ثابت

219قند مصنوعی
221-220بانک بازرگانی ايران چگونه تأسيس شد ؟

229-222رشد اجتماعی ملل قاره سياهجالل عبده
١٣۴١ يادی از جمعه تاريخی شانزدھم شھريور ماه : 235-232کاروان روحانی

243-238پدرم محتشم السلطنهحسين علی اسفندياری
252-245شھرداری و انتظارات مردم

256-254اتبوس رانی تھران
261-257ماجرای لوله کشی شھر تھران

264-262استانداری فارس و يادی از سيد نور الدين و ناصر قشقائیمحمد علی وارسته
267-265فروشگاه ھای تعاونی و تأمين حوايج عمومی

267يادی از چارلی چاپلين
به چه مصارفی رسيد : 278-268قسمتی از عوايد نفت

281-280بيمه اتومبيل
283-282کفشی پاشنه بلند اتابک

286-284شھردار شھر شمااحمد نفيسی
291-288صنعت فرش ايران

293-292بانک توسعه صتعتی و معدنی ايران
296-294حيث جوانی

322-297طوفانحميد سياح
325-323يادی از مجلسعبد الرحمن فرامرزی
328-326تاريخچه رفع حجابعلی اصغر حکمت

328شير ھند
329سه مدال طال برای سه نيکوکار

336-335دربار پاپ اعظممحمد ساعد
338-337بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستائی ايران

342-339آشنائی با چند چھرهانير عباس ھويدا



347-346تاريخچه بانک رھنی ايران
349-348تقويم جنگ بين المللی دوم

352-350وزارت خواربارسلمان اسدی

15-11گرايش به چپحسن ارسنجانی
18-16عمر خيامعبد الکريم طباطبائی

21-19جنگ جھانی اولیمحمد نخجوان
28-27شرکت کارخانجات دولتی

31افزايش محصول کشاورزی و تأمين آب و برق شھرھا و دھات استان خوزستان بوسيله بزرگترين سد خاورميانه
42-33يک ماه در اتحاد جماھير شورویعبد الکريم طباطبائی
42تضمين غزل شيخ اجل سعدیملک الشعراء بھار
42خاموسمحمد حسين شھريار

45-44چرا نظريات من درباره فرھنگ علمی نشدعيسی صديق
47-46چند نکته راحع به انتخابات دوره بيستمجعفر شريف امامی
66-48از تعطيل بانک شاھی تا نجات آذربايجانابو الحسن بتھاج

68-67يک صفحه از مسافرتھای رضا شاه فقيدمحمد علی وارسته
71-70نفت شمالاحمد علی سپھر

76-73رئيس جمھور امريکا در تھران
86-78از مسافرت به چين و ژاپن تا مذاکره در بريتانيک ھاوسعلی اکبر ضرغام
93-88سفری به زنگبار و کنياامير عباس ھويدا

99-94در اسپانيا و پرتقالنادر آراسته
108-101مرزھای بلوچستان و سفری به پاکستانامان هللا جھانبانی

شورای امينتحسين عالء : 113-110طرح مسئله آذربايجان
118-115از ابديت تا محاکمه وزير و نخست وزيرحبيب هللا آموزگار

124-120پنج فتل در سه پروندهاشرف احمدی
131-126حمل جنازه شاه فقيد به قاھرهمحمود جم

از دوران شيرخوارگیعبد الحسين اورنگ : 134-133مھسجترين خاطره شاه
137-136پادشاه سوئد

145-138حکومت قانونعلی منصور
146فروشگاھھای تعاونی و تأمين حوائج عمومی

156-150ھفته ای دو بار در حضور شاهمحمد سجادی
156فوت سپھبد راھدی

162-158سوئد : کشور بيطرف جھانھرمز قريب
175-163سفرھای من به اندونزیجالل عبده

180-177از نمايندگی مجلس شورای ملی تا رياست مجلس شورای ملیرضا حکمت
191-183فاجعه قتل کندی

201-193فصلی از خاطرات ژنرال يرمولوف سفير کبير امپراطور روسيه در ايرانحميد سياح
213-203سر فرمانده کانال سوئز ايرانی استنصر هللا امانپور

219-215نصب عيب نيسترضا علی ديوان بيگی
219پيدايش زندگی در روی کره زمين

224-222سرلشگر آيرم و داورحسين دادگر
229-226بر خورد من با سر ريدر بوالرد ھنگام بازديد از دانشگاه اکسفوردعباسقلی گلشائيان

229استالين آنطور که من ديده بودم
234-230آغاز کاری شگفت

237-236بانک توسعه صنعتی و معدنی ايران
239-238تشکيل اولين دولت سردار سپهامان هللا اردالن
241-240يادھايی از روزگار آموزگاریرضازاده شفق

249-247سروان گالوائو تا زمان ملل متحدمحمد علی ھدايتی
253-251کنفرانس اتمی مسکومحمود حسابی

257-254سد لتيان
262-259تاگور : فيلسوف نامی ھندابراھيم پورداود

262شبی در يکی از کالنتريھای لندن
266-264از دوران معلمی تا استادیعبد هللا رياضی

275-269قرارداد مالی ايران و متفقينمحمود بدر
282-277قطب شمال و سفری به سوئد و داکارکابو القاسم حاذکی
285-283از اختراج ايتاليائيھا و ژاپونيھا تا مذاکره با فرستاده ھيتلر در استانبولعبد هللا انتظام

291-286کنگو سر زمين ثروتھای خفی
291اتوبوس سواری ھارولد مک ميلن نخست وزير سابق انگلستان

سازمان برنامه : 296-292کارھای انجامرشده بوسيد
298-297سد کرج و تأمين آب و برق تھران

301-299آينده سد سفيد رود
304-302تحوالت در شبکه برق سراسری کشور

305مشکالت فرھنگ و توقعات مردممحمود مھران
308-307کشت نيشکر در استان خوزستانمصطفی قلی رام

312-309تنھا وسيله رفت و آمد دو ميليون جمعيت تھران
316-313آب تصفيه شده تھران

(١٣۴٣ شمسی) شماره بيستم



319تخلف وزير جنگعبد لکريم طباطبائی
327-320مقدار توليد قند و شکر

331-329وقايعی که منجر به تغيير رژيم روسيه گرديدمحمد ساعد
341-333ويتنام جنوبی و بحران سياسی آنپرويز کاظمی

341پولھای عجيب دنيا
346-344مالقات و مذاکرات تاريخی با پروفسور اينشتينقاسم غنی

351-348بھار در اصفھان
351خاطرات جالب گاگارين
354-352راه آھن دولتی ايران

356-355ماجرای فوت محمد شاه قاجارسعيد نفيسی
372-358عصر استعمارعلی اصغر حکمت

361-360حل مشکل آبياری

2بيست و يکمين سالنامه دنياعبد الکريم طباطبائی
10-3خاطراتی چند از دوران خدمت در دادگستریمتين دفتری
12-11نمونه ھائی از روابط ديروز و امروزحسين دادگر

15-14انتخابات عمومی در انگلستان
17-16انقالب صغير روسيهمحمد ساعد

23-22روابط ديرينه ايران و فرانسه
32-25از مدرسه نظام روسيه تزاری تا جنگ ژاپن و روسامان هللا جھانبانی
61-33يادداشتھای زمان جنگامير عباس ھويدا
63-62ھمزيستی مسالمت آميزمحمد علی ھدايتی

65-64رستوران ثروتمندانعبد الکريم طباطبائی
72-١۴67 ماه تصدی امور وزارت دارائیعلی اکبر ضرغام

72حفاظت غذا بوسيله اشعه راديو آکتيو
77-73اسپانيا سر زمينی که با ايران تفاوت چندانی نداردعبد الکريم طباطبائی
79-78ايران را بمن اجازه بدھيدابراھيم نبيل سميعی
85-83بازرسی رضا شاه از وزارتخانه ھاعبد الحسين اورنگ
91-87گاوبازیعبد الکريم طباطبائی

91سرطان و رابطه آن با سيگار
98-92از ورود اولين سفير شوروی بايراننادر آراسته

۴۵ سال قبلحبيب هللا آموزگار 101-99مدارس ايران در
101صحنه ای از شرفيابی روزنامه نگاران بحضور رضا شاهسيد محمد طباطبائی
105-104عجيبترين کاباره جھانعبد الکريم طباطبائی
109-107مردان موفق در خدمتگذاری باجتماعمحمد علی وارسته

109برای نجات دريای خزر
109ھمه رفتندملک الشعرا بھار

114-110ساعتی در کشتی کريستف کلمبعبد الکريم طباطبائی
114تاريخچه تاسيس دانشگاه کمبريج

117-116آقای نخست وزير ھر روز ٩ کيلومتر پياده روی ميکندعبد الکريم طباطبائی

122-118بيخود از کسی تعريف نکنرضا علی ديوان بيگی
125-124آبياری

127-126رئيس زندان و اشينگتن و قاضی ايرانی روی صندلی اعداماشرف احمدی
160-128ماجرای برکناری از رياست بانک ملیابو الحسن ابتھاج
169-161در ترن و اتومبيل در الترام شاهمحمد شجادی

172-171چھارمين سد بزرگ ايران
176-174آقای جرج باوم در نوع خود نابغه استعبد الکريم طباطيائی

176اينست قبر استالين در کنار ديوار کاخ مرملين
184-182حکومت موقتی ايرانسعيد نفيسی
199-190از کنفرانس سانفرانسيسکو تا طرح شکايت ايران در شورای امنيتجالل عبده

201-200مسافرت تاگور به ايرانعيسی صديق
205-203دوران مدير کلی وزارت ماليهامان هللا اردالن
210-208جدال مدرس با ناصر الملکاحمد علی سپھر
212-211اين جھان کوه است و فعل ما صدامحمد سعيدی

١٣٢٠ترجمه رضا امينی 228-214اسناد مھم سياسی از وقايع شھريور
233-230آوازه تمدن ايران در دانمارککاج بار

237-235برق در دنيا و ايران
239-238کشاورزی در ايرانمصطفی قلی رام

244-241آنچه بياد دارمعبد الرحمن فرامرزی
247-246خريد تجھيزات امريکائيھامحمود بدر

252-251تکليف تشکيل کابينهجعفر شريف امامی
258-254حقايقی چند از زندگی سياھپوستان امريکا

271-262اجرای قوانين در روم قديمعلی منصور
277-276شعر نو چيستعبد هللا فريار

279-278خاطرۀ از لرستاناحمد امير احمدی

(١٣۴۴ شمسی) شماره بيست و يکم



279برندگان جايزه نوبل
283-281لنگه کفش خروشچف

285-284ياد يک استادصادق رضازاده شفق
289-286جريان سفر اخير به شورویحميد سياح

293-291روشنائی معابر تھران
298-294تأثير تمدن ايران در ھندتاراچند

303-299از مکتبخانه تا اؤلين مأموريت خارجعبد هللا انتظام
303عجيب ترين محاکمه جنائی تاريخدانشور

311-304کارھای انجام شده و در دست انجام
313-312فوائد منع آزمايشھای ھسته ایغالمعلی رعدی

313ماجرای قتل کندی
321-320اعدام مجرمين ضروری استعلی دشتی

321قتل حسنعلی منصور
336-327اديان گوناگونعلی اصغر حکمت

،339-337پرتقال آنطور که من ديدمعبد الکريم طباطبائی
342-345، 347

348کشف مناطق جديد
353-350پنج دوره اداره امور مجلس شورای ملیرضا حکمت
362-358آنچه از رضا شاه بياد دارممحمود جم

383-363متارکه جنگمحمد نخجوان

8-6کاخ مرمر
11-9سرھنگ مھندس کاماروف فضا نورد روسی در تھران

12عجيب ترين اتومبيل سريع السير
15-13از دستگيری رھبران جبھه آزادی جنبش الجزاير تا کودتای سرھنگ بومدين

19-16برادرکشی بخاطر سويس آسيا
28-22پيکار جھانی با بيسوادی

31-29اولين کارخانه ذوب آھن ايران
33-32مرگ ناگھانی لعل بھادر شستری

34چگونه مجازات اعدام در انگلستان ملغی شد
45-38ارمغان سفرحميد متين دفتری

52-46علل و موجبات آغاز جنگ دوم جھانیمحمد ساعد
55-53تنبيه و تشويق شاهمحمود جم
61-60نقش امريکا در جھان معاصرحسين نواب

63-62حبشه : آنطور که من ميشناسم
68-65نقش ازادی در اجتماعمحمد علی وارسته
72-70بياد آر باربارازين العابدين رھنما

94-74در ازبکستان شورویعبد الکريم طباطبائی
107-96در زندان متفقينمحمود سجادی

112-110از مکتبخانه تا مدرسهحبيب هللا آموزگار
١٠ دقيقه در زندانعلی اکبر ضرغام 119-٣١٢115 روز و ١ ساعت و
فراسيون 125-120تاريخچه جوايز نوبلترجمه م.

137-126حقايق مربوط به قتل کندی
141-139انتشار مقاله اين روزنامه نگار روسی باعث عدم دست يافتن مجدد محمد علی ميرزا به تاج و تخت سلطنت شدحميد سياح

152-142سفری به جزاير و بنادر خليج فارس و بحر عمانامان هللا جھانبانی
154-153فصلی از خاطرات سفر امريکااشرف احمدی
159-155فلسفه و طرز تفکل در يونانعلی منصور

166-160کودتای ضد انگليسی در عراقترجمه رضا امينی
172-168ميانه افراد قبايل سرخ پوستعبد الکريم طباطبائی

199-174ده سال در سازمان ملل متحدجالل عبده

١٣٢٠ترجمه رضا امينی 207-200اسناد سياسی و معتبر مربوط به واقعه شھريور

210-209يادی از روزگار دانش آموزیصادق رضازاده شفق
213-211نخستين روز خدمت من در اداره کل انتشارات و تبليغاتنصرت هللا معينيان
220-216تو سلطان مقتدر اين مملکت خواھی شدعبد الحسين اورنگ

220تأثير فرھنگ ايران در ھند
223-222قبر نادر کجا شست ؟

228-225ّبامداد سوممحمد سعيدی
240-230سفارت من در لھستان قبل از جنگخاور آراسته
243-241اؤلين پيشنھاد عنوان کبيرحسين دادگر
247-246چرا وزير امور خارجه انگلستان در ساحل ايران پياده نشدسعيد نفيسی

260-251زبان فارسی در شبه قاره ھندعلی اصغر حکمت
١٩۶٠ شمسی 263-261تامين آب مصرفی اهالی تهران و حومه تا سال

280-264سفارت من در کشورھای فرانسه و اسپانيا و پرتقالابو الحسن ابتھاج
283-282سفری به کره جنوبیپرويز کاظمی

١٣۴٠جعفر شريف امامی 290-289توازن و تعادل بودجه

(١٣۴۵ شمسی) شماره بيست و دوم



296-291قسمتی از عوايد نفت به چه مصادرفی رسيد
301-299ماجراءئی از مجلسعبد الرحمن فرامرزی

311-302جالبترين وقايع چھل سال اخير
317-315آن روزھای دور و درازعبد المحمد انتظام

324-320علل شھرت خيام در مغرب زمينعيسی صديق
338-328ياد از ايام جوانیامير عباس ھويدا

352-342ياد از گذشتهرضا علی ديوان بيگی
355-353حکمرانی در استراباد، لرستان، بنادر و سواحل جنوبامان هللا اردالن

359-357آينده صنعت پتروشيمی در ايران
362-360از شکست محمد علی ميرزا تا اخراج شوستر

367-366استفاده از نيروی اتم در ايرانعلی اصغر آزاد
380-374حکومت جھانی پاپحسن ارسنجانی

386-382نظری بگذشتهعبد الحسين مسعود انصاری
403-387آتش جنگ بين الملل اؤلمحمد نخجوان

407-406رئيس مجلس سنای بلژيک پنجاه سال است حتی يک لحظه بخواب نرفته استعبد الکريم طباطبائی
410-409شبکه برق تھران

کرزناحمد علی سپھر 430-416قرارداد وثوق –

2بيست و سومين سالنامه دنياعبد الکريم طباطبائی
3کالم هللا مجيد بخط احمدی ريزی

4تغييرات مھم در کارد رھبری حزب کمونيست شوروی
5رئيس جمھوری که در سانحه ھوائی بقتل رسيد

7-6عروسی نخست وزير ايران
8جنايتی بزرگ بدست جنايتکار قرن

15-10اجتماع نمايندگان پارلمانھای دنيا در ايران
18-16خاطرات آلودگی ھوای تھران

21-19اجرای مراحل اول و دوم قانون اصالحات ارضی در ساليکه گذشت
39-27انديشه ھای کثير السفر بودنحميد متين دفتری

46-40ايستادگی در برابر اميال اشغال کنندگانمحمد ساعد
52-47آخرين روزھای اقامت رضا شاه کبير در ايرانمحمود جم

56-53حقوق کار سازمانھای دولتی در ايران و کشورھای مختلف جھانباقر شاھرودی
101-65اسناد و مدارک کنفرانس تاريخی تھرانترجمه رضا امينی

133-102خوزستان درايام اشغالرضا علی ديوان بيگی
140-134بازديد از خانه ده داونينگ استريت و زندانھای لندناشرف احمدی
144-141مسائل کنونی خاوردورپرويز کاظمی

162-145لنينگراد : شھريکه پطر کبير نبا نھادعبد الکريم طباطبائی
168-163تاريخ قضاوت در اسالمعبد الرحمن فرامرزی

180-٢171 سال فراموش شدهاحمد علی سپھر
191-182بازديدھای اخير من از شوروی و جمھوری لتونیامان هللا جھانبانی

209-192از دادستانی مشھد تا وزارت راهمحمد سجادی
223-211پيشنھاد حکومت ايران آزاد از طرف فون پاين و فون شولتبرگحسين دادگر

232-224سرايه و و شھر مسلمانان در قلب اروپای شرقیعبد الکريم طباطبائی
237-234خاطرات پراکندهامان هللا اردالن

239-238طريقه اصالح دادگستریحبيب هللا آموزگار
242-240روزيکه شاه فردوسی شاعر حماسه سرای ايران را شناختعبد الحسين اورنگ
245-243يادی از سی لشگر خدايار خانمحمد علی وارسته

251-248مرواريد دريای آدرياتيکعبد الکريم طباطبائی
273-256سفارت من در آلمان قبل  و بعد از جنگ و ماه ھای اؤل جنگنادر آراسته

278-275ممنوعيت مسافرت به برلن و دعوتنامه ژنرال ايزنھاورزين العابدين رھنما
282-280فروغی : نخست وزير ايام شھريور

284-283اولين قانون حقوق بشر در پی شيش ميوزيومعبد الکريم طباطبائی
288-286گفتگو با مولوتف در سانفرانسيسکوعبد هللا انتظام
294-289شرکت در جشن استقالل نيجريهجالل عبده

294تمام نام ھای آالت و ابزار و دستگاھھای موسيقی در زبان عربی از لغات خالص فارسی ميباشد
316-305دوران کار من در بانک شاھیابو الحسين ابتھاج

320-317شھر تھران و طرز اداره امور آن
332-321گمرک و مسئله قاچاقعلی اکبر ضرغام

335-334مرواريد سياه دريای خزر
346-336ياد از ايام تحصيل در اروپاامير عباس ھويدا

349-347نخستين اختالف و دودستگی عجيب در بين علماءسعيد نفيسی
352-351شاه سوار بر اسب در ميان الوارامير احمدی
359-353کارھای انجام نشده بوسيله سازمان برنامهمھندس اصفيا

362-360تولد وليعھدجعفر شريف امامی
365-364برنامه ھای آب و برقمنصور روحانی

371-366چرچيل آنطور که ما شناخته بوديم
373-372روشنائی پايتخت

(١٣۴۶ شمسی) شماره بيست و سوم



383-374چين چه بود، چه شد، چ خواھد شدحسن ارسنجانی
389-384کوه نور در لندنعبد الکريم طباطبائی

390شبکه برق فارس
394 ،391در شبه قاره ھندعلی اصغر حکمت

399-395آينده درخشان خوزستان

2بيست و چھارمين سالنامه دنياعبد الکريم طباطبائی
5-3تاجگذاری شاھنشاه و شھبانوی ايران

8-6سومين جنگ اسرائيل و اعراب
11-9پيوند قلبھا

24-17قوانين ازدواج در ايران و مقررات ازدواج اقليت ھای مذھبی ايران
28-25نخستين اصل انقالب
31-29سرانجام جنگ ويتنام

44-32جھانگردی : گذرنامه برای صلحاحمد متين دفتری
48-45آنچه از دوران تصدی وزارت دربار رضا شاه کبير در خاطر دارممحمود جم
52-49صحنه ھائی از انقالب روسيه که در قفقاز ديدممحمد ساعد

60-59مسلمانان و مساجد اسالمی در انگلستان
113-65اسناد مھم سياسی مربوط به اوضاع ايران از آرشيو وزارت خارجه انگلستان

118-115مشکل زبان در ھندجالل عبده
148-121مسکو آنطور که من ديدمعبد الکريم طباطبائی

154-150خاطراتی از نخستين سفر ھندعيسی صديق
157-155مشھودات ايام خدمت در وزارت دارائیمحمد علی وارسته
159-158صالح الدين ايوبیحبيب هللا آموزگار

169-٣160 سمت در يک ماموريتعلی معتمدی
175-171ياد از ايام کودکیغالمعلی رعدی

181-176داستان سختی ھا  و ناماليمات شاه از زندگی سربازیعبد الحسين اورنگ
183-182حاجی شاه عبد العظيمی در سويسمحمد علی ھدايتی
197-184ژنرال دوگلاحمد علی سپھر
205-198شرکت در جشنھای پنجاھمين انقالب کبير اکتبرامان هللا جھانبانی

215-206تحوالت قانونگذاری و حکومتی و اجتماعی در روم قديمعلی منصور
226-١٣217 سال اقامت متوالی در اروپاحسين دادگر
229-227اميشھا و مورمونھافرھنگ مھر
١٩٢۵نادر آراسته 236-230انگلستان در سال

239-237اصل سوم انقالب
245-241بزه کاری کودکان و نوجوانان در امريکااشرف احمدی

250-248اولين نماينده سياسی دولت شوروی در ايرانعبد الحسين مسعود انصاری
254-251کليد پايتخت در شھرداری پايتخت

270-257گمرکات کشور در دوره تصدی منعلی لکبر ضرغام
276-273بازديد از ترکيهجعفر شريف امامی

283-277بزرگترين منبع در آمد دولت
291-286مالقاتھائی با رجال پاکستان و ھندعبد الرحمن فرامرزی
298-295چگونگی ورود اولين دسته ناوھای جنگی نيروی دريائی ايرانمحمد علی صفاری

303-299از شروع بفکر تشکيالت اداری تا انقالب اداریعبد هللا انتظام
316-305چرا عشق را بر سلطنت انگليس ترجيح دادم

321-318از تاج محمد حسين خان امين الدوله تا عزيز السلطانسعيد نفيسی
324-323قرن شاھنشاھی ايرانی ۲۵ جشنھایجواد بوشھری
348-334اولين بار که سر دودمان پھلوی مصمم باستعفا از سلطنت شدندمحمد سجادی
352-349سفری به چين و اندونزیپرويز کاظمی

370-353طغيان جوانانحسن ارسنجانی
375-372شبکه برق و شيراز و شھرھای ديگر استان فارس

382-376مراجعت بايرانامير عباس ھويدا
390-387شب حوادث بزرگزين العابدين رھنما

393-392زندگی در زمان شش پادشاهامان هللا اردالن
397-396سياست جھانی امريکاحسين نواب

5-2بيست پنجمين سالنامه دنياعبد الکريم طباطبائی
8-6تژيون خدمتگزاران بشر

12-10روشنائی پايتخت
18-13اجرای قوانين اصالحات ارضی

26-19برنامه ھای وزارت راه برای ساختمان راه ھای آسفالته و آھن کشور
30-28اتصال راه آھن ايران به شبکه راه آھن ھای اروپا و کشورھای شرق آسيا

37-33قتل رابرت کندی
52-38خاطرات و سفر ھای سال حقوق بشراحمد متين دفتری

62-54رفتار ملک فاروق پادشاه مخلوع مصرمحمود جم

(١٣۴٨ شمسی) شماره بيست پنجم

(١٣۴٧ شمسی) شماره بيست و چھارم



از آرشيو وزارت خارجه انگلستان : 94-65اسناد مھم سياسی مربوط به اوضاع ايران
از باکو نا مسکوعبد الکريم طباطبائی : 114-96بادکوبه ديروز و بادکوبه امروز

121-115سنگربندی در خيابانھای تھراناحمد علی سپھر
125-123برخورد من در عھد جوانی با دو ھنرپيشه مشھور جھانیعبد الحسين مصعود انصاری

125يان اسميت و رودزيا
130-126شرح نخستين مسافرت به ھندعيسی صديق

اين زبان سعدی و حافظ استحبيب هللا آموزگار : 135-131پيوند زبان فارسی با عربی
146-136اولين سفر به سيبریامان هللا جھانبانی

146ماشين ھای الکتريکی خواب
154-147مخالفت با قرارداد و تبعيد به فرنگحسين دادگر
159-155مالقات و مذاکرات با رئيس ديوانعالی کشور امريکااشرف احمدی

162-161واقعه غربمحمد علی صفاری
166-163حقايقی از دوره وزارت دارائیمحمد علی وارسته

180-168نبرد در حومه مسکومحمد نخجوان
191-182تنرلرضا علی ديوان بيگی

205-192آغاز و انجام ساختمان راه آھن سرتاسریمحمد سجادی
207-206جريان قتل اولين سفير ايران در ھندسعيد نفيسی

210-208کنفرانس تاريخی يالتا
220-216روزنامه پر تيراژ عصر لندن

223-222مشکلی بنام مشکل رانندگی در تھرانمحمود حسابی
226-224دوران تحصيل و خدمت فرھنگیعبد هللا رياضی

236-227يکسال و دو ماه عھده داری امور وزارت دارائیعلی اکبر ضرغام
242-238قيتزجرالد و جامیعلی اصغر حکمت

250-244رئيس جمھوری کھنسال
254-251عجائب زندگی ھندوھا

257-255نيش و نوش
261-260آخرين روزھای عمر ناپلئون

269-262سفرھای سال گذشته به ايرلند، ويتنام، چينپرويز کاظمی
272-270اولين مسافرت رضا شاه کبير بخارج از کشور

277-274تاريخچه شھر تھران و شھرداری پايتخت
282-278رأی عدم اعتمادنادر آراسته

282نامه گاندی از زندان انگليسھا
297-289اسکاتلند يارد : نام جھانی پليس انگلستان

300-299افکاری چند راجع به تربيت اخالقیعبد هللا انتظام
312-304خاطرات پرکنده از انقالب مشروطيت ايرانسيد حسن تقی زاده

319-313فری به مسکو، لنينگراد، تاشکند، سمرقند، بخارا، کی يففرھنگ مھر
322-320سفرھای حجامان هللا اردالن

343-328امريکا و امريکائيھاعبد الکريم طباطبائی
351-347منابع و امکانات پتروشيمی در خليج فارسباقر مستوفی

365-453از منشور آتالنتيک تا کنفرانس تھران
370-366يک صفحه فراموش شده از تاريخ نادرعبد الرحمن فرامرزی

379-371ياد از ايام خدمت وظيفه افسری در دانشکده افسریامير عباس ھويدا
398-384انقالب مفاھيمحسن ارسنجانی

399خشونت درديپلماسیحسين نواب

2بيست و ششمين انتشار سالنامه دنياعبد الکريم طباطبائی
14-3بنيادگذاری شاھنشاھی ايران

18-15اصل اول انقالب يا قوانين اصالحات ارضی
21-19اين است ماه

33-22خاطراتی از سال تسخير ماهاحمد متين دفتری
42-35چگونگی آغاز جنگ جھانی دومحسين دادگر

52-46راه مقابله با مشکالت ترافيک تھرانغالمرضا کورس
58-57دو حادثه در موقع سفر به اروپاامان هللا اردالن

60-59از دوران مشاغل فرھنگی و قضائیحبيب هللا آموزگار
68-65سفر ھيئت پارلمانی ايران به رومانیجعفر شريف امامی
79-70شيادی در لباس کشيشی بنام راسپوتينموريس پائولوک

کندیجالل عبده اف. 82-81اولين مالقات با جان.
87-86خصوصيات اخالقی پيامبر اسالمحسنعلی راشد

98-91حقايقی از قتل ناصر الدين شاه قاجارعبد الحسين اورنگ
101-99نان پايتخت در ايام اشغال کشورمحمد علی صفاری
108-102ملی شدن شيالتاحمد علی سپھر
111-110تفاھم مسلم و ھندورضا زاده شفق
114-112خاطراتی از دوران وليعھدی مندوک ويندسور
118-115تاريخچه سدسازی در ايرانعبد هللا رياضی

121-120فرار زندانيان از زندانھای انگليسعبد الکريم طباطبائی
157-129علل و موجبات اشغال خاک ايرانمحمد سجادی

(١٣۴٩ شمسی) شماره بيست و ششم



159-158سابقه تاريخی ساختمان خانه خداسعيد نفيسی
165-162شھر تھران و شھرداری پايتخت

175-168سفری به مسکو، لنينگراد، تاشکند، سمرقند، بخارا، کی يفعبد الحسين مسعود انصاری
178-176قوام السلطنه و سيد ضياء الديناشرف احمدی

186-182در حاشيه سفر جواھر لعل نھرو بايرانعبد الکريم طباطبائی
191-187ضريح جديدمحمد مھران
203-193نبرد برای تصرف برلنمحمد نخجوان

207-206خودکشی از طريق برج ايفل
١٢ سال تعطيلموسی نوری اسفندياری بعد از : 215-209افتتاح سفارت ايران در ژاپن

220-217اولين سفر ريچارد نيکسون به تھران
223-222من ھم گريه کردممحمد حجازی
233-225از شيکاگو تا آتالنتافرھنگ مھر

237-235حکايتی از سفر مھاجرترضا علی ديوان بيگی
255-238سرزمين پھناور شوراھاعبد الکريم طباطبائی
272-257خاطراتی پراکنده از انقالب مشروطيت ايرانسيد حسن تقی زاده

277-273چند خاطره گوناگونعلی معتمدی
284-281حاطراتی از تأسيس اداره کل انتشاراتعيسی صديق

288-286بودا و عقايد اوعلی اصغر حکمت
299-294ديداری از پرتقال، ونزوئال، برزيلمحمد سعيدی

306-302تاريخچه نفت جنوب ايرانمحمد علی وارسته
309-307خداوند باده ھااقتباس از موپاسان

327-311مالقات و مذاکرات تاريخی با روزولت و کردل ھولنادر آراسته
335-329از تحصيل اتومکانيک در کارخانه فورد تا معجزه کيف طبابتجھانشاه صالح

346-337سيگارت سازی در ايرانعلی اکبر ضرغام
355-350سفری به نبال، تايلند، چين ملیپرويز کاظمی

362-360مرزھای ايرانامان هللا جھانبانی
366-363شش سال در فرھنگستانحسين گل گالب

372-369وظيفه شاعر ايرانی در برابر جامعه خودعبد الرحمن فرامرزی
383-382سختی چند درباره امريکای جنوبیحسين نواب

399-393کوشش بسوی آيندۀ بھترامير عباس ھويدا

2بيست و هفتمين سال سالنامه دنياعبد الکريم طباطبائی
10-3جشنهای دو هزار و پانصدمين سال شاهنشاهی ايراندانيل رويس

22-11سفرها و انديشه هائی در سال بين المللی آموزشاحمد متين دفتری
31-27راه آورد سفر خانه خداحبيب اهللا آموزگار

37-32سفارت ايران در مسکو و کوی بشف در جريان جنگ جهانی دوممحمد ساعد
45-41جنگ سياه و سفيد در تاريخعبد الرحمن فرامرزی

51-46داستان حکيم يعقوب و سرنوشت منجهانشاه صالح
60-52انگليس و انگليسيها 
63-61هواشناسی 

69-65سفر هيئت پارلمانی ايران باتحاد جماهير شورویجعفر شريف امامی
77-70سفرهای من به شوروی و مجارستانامان اهللا جهانبانی

92-81پاريس و دوگلحسين دادگر
110-96اولين سفر هيئت وزيران  بخارج از تهرانعلی اکبرضرغام

121-112سوء قصد نافرجام به جان شاهنشاه و تفويض سفارت ايران در مسکونادر آراسته
127-123محاکمه و محکوميت جنايتکاران آلمان نازی در دادگاه نورنبرگمحمد نخجوان

162-٩129 روز در کشوری که پايتخت آن شھر سفيد نام دارد و رئيس جمھوری آن لباس سفيد بر تن ميکندعبد الکريم طباطبائی
188-168ساختمان راه آهن سراسری ايرانمحمد سجادی
191-190سايه گلمحمد حجازی
219-193کنفرانس يالتاهربرت فايس
231-227اصول و شرايط دموکراسیرضازاده شفق
237-235حسد و بدخواهیحسنعلی راشد

243-238َتُاثير تمدن ايران در فرهنگ هندعلی اصغر حکمت
عبد الحسين 249-246مالقاتهائی با ماهاتما گاندی و جواهر لعل نهرومسعود انصاری

259-251ايران و جهان در جنگ جهانی دوماحمد علی سپهر
259سوز و سازمحمد حسين شهريار
269-267يکنواخت کردن تاريخ گذاریسيد حسن تقی زاده

برای معالجه بيماران مبتال به حمالت قلبی  269دارو از سم (مار)
290-286آشيانه پيل و سايه نارگيلسعيد نفيسی

290...اشعه اينکه ديده نميشود ولی 
١٣٢٠ تا استعفای رضا شاهعيسی صديق 295-291خاطراتی از اداره کل انتشارات از سوم شهريور

309-297سفارت ايران پس از اعالم آزادی و استقالل شبه قاره هندموسی نوری اسفندياری
311نامه های ايرانیکنت دو گبينو

313-312چين و چينيها
319-315دو هفته در پورتوريکو جزيره سرسبز افسانه ایاشرف احمدی

319نرخ اسناد در ۴٣ سال قبل 

(١٣۵٠شمسی) شماره بيست و هفتم



۴١ سال پيش  319وضع قانون ماليات در
329-321سفری به آرژانتين ـ شيلی ـ پرومحمد سعيدی
338-334نکاتی از ماموريتهای سياسی هند ـ سوئيس ـ ايتالياعلی معتمدی

338رئيس جمهوری اطريش دوره سربازی خود را در ايران سپری ساخت 
348-342نمايشگاه جهانی اوزاکاپرويز کاظمی

348!تدبير مادرانهملک الشعراء بهار
372-358امريکا و امريکائيهاعبد الکريم طباطبائی

378-374شوخی با پيامبر اسالم وخلفای راشدين 
١٣٢٠محمد علی صفاری 384-379گوشه ای از وقايع سوم شهريور
388-385دوازده سال درفرهنگستان ايرانحسين گل گالب
392-389در حاشيه سفر ليبیفرهنگ مهر

398-393در حاشيه يادداشتها و مقاالت سالهای قبل نخست وزيرامير عباس هويدا

2بيست و هشتمين سالنامه دنياعبد الکريم طباطبائی
3بيانات شاهنشاه آريامهر در برابر آرامگاه کوروش کبير 

4بيانات شاهنشاه اريامهر در ضيافت شام تخت جمشيد
5اسامی ميهمانان جشن شاهنشاهی و شهبانوی ايران 

6سفر هيئت پارلمانی ايران به پاکستانجعفر شريف امامی
30-19حقايق مربوط به حمله قوای آلمان به سرزمين شورویمحمد ساعد

31جزيره بالی بهشت جاوه 
44-35سفارت شوروی و طرح مراحل آخر مسئله چيننادر آراسته

53-48محيط پرورش کورشعبد الرحمن فرامرزی
بارنت د. 56-54آثار عتيق ايران در موزه بريتانيار.

56ادامه استعمار در افريقای جنوب غربی 
57چگونگی عضويت من در کابينه سردار سپهامان اهللا اردالن

58قهرمانان شنای دريای مانش 
63-62عشق من به اصفهانآرتوراپهام پوپ

63نظری به زندگانی کوروش 
95-65چگونگی سازندگی ايران در سالهای پيش از واقعه شهريورمحمد سجادی
115-97مذاکرات محرمانه روزولت ، استالين چرچيل در کنفرانس تهرانهربرت فايس
122-120ديداری از افغانستانسعيد نفيسی

125-123دستيابی بشر به انرژیعبد اهللا رياضی
127-126درد دلهای شخصمحمد حجازی
132-129بازی سرنوشتعلی معتمدی
141-139جلوه های شعر فارسیحسين خطيبی
148-145مالقاتها و مذاکرات من با ابن سعودمحسن صدر

157-155عقده رقابت، حقارت، عدم رضايتحبيب اهللا آموزگار
157عجائب زندگی در ينکه دنيا 

161-158علل کناره گيری رضا شاه کبيرعيسی صديق
170-163نفوذ فرهنگ و تمدن ايرانی  اسالمی در شبه قاره هندعلی اصغر حکمت

171طرز رياست بر مجلس عوام انگليسکينگ
عبد الحسين 176-174سال کورش در اتحاد جماهير شورویمسعود انصاری

186-177صعود به قلعه هيماليا
«کاخ سفيدريچارد نيکسون تا 189-187«از «يورباليندا»

199-193خصوصيت زندان باستيل 
199ره آورد کريستف کلمب از ارض جديد 

210-201جنايات جنگاحمد علی سپهر
218-216قتل لئن تروتسکی در مکزيکوسيتیسانشينر ساالزار
221-219گروه های خونی انسانمحمد حسين اديب

240-227از کنفرانس باندوانک و حکمرانی گينه نو عربی تا سفارت در دهلی نوجالل عبده
245-243ارزش تحقيقات علمی در زندگانی بشرفضل اهللا رضا

251-246ميهمانان ايرانی رئيس مرزبانی اتحاد جماهير شورویامان اهللا جهانبانی
256-254ديداری از آرژانتين 
285-257مذاکرات و تصميمات اولين دوره مجلس مؤسسان ايران 

297-294دادگاه های جنائی لندن و مجلس لردهای انگلستاناشرف احمدی
301-299پيکاسو نقاش ميليونر اسپانيائی االصل ساکن فرانسه 

305-302سرگذشت مرواريد خاور و جزيره زيباپرويز کاظمی
309-307چرا آلمان نازی به خاک انگليس حمله نکردريموند کارتيه
311-310بازديد هيئت پارلمانی ايران از يوگوسالویامير حکمت
319-312ديدار از چند کشور ديگر امريکای جنوبی و اتازونیمحمد سعيدی

319آلبانی کشور ناشناخته اروپای شرقی 
325-321ژاپون و ژاپونيها

327-326نکاتی از سفرنامه مارکوپولو جهانگرد ونيزیمارکوپولو
331-328چگونگی تشکيل دولت سپهبد رزم آراصالح

339-337پديده ای بنام : سينما 
344-342روزی که چرچيل به مدرسه رفتوينستون چرچيل

(١٣۵١شمسی) شماره بيست و هشتم



351-345بهمن ماه سال قبل در داکافرهنگ مهر
356-352بمباران هيروشيما و ناگازاکیمحمد نخجوان

362فرانسويها و سمبل آنها برج ايفل 
364-363تشخيص درست ضامن سالمت تو است آهسته برانيد من عجله دارممحسن حجازی

369-366ويتکنگهاخبرنگاران خارجی
375-371محمد علی ميرزاچهار نفر تاريخدان
375روابط ايران و روسيهآرتمی والينسکی

381-376ناپلئون مردی که فرانسوی نبود ولی از هر فرانسوی فرانسوی تر شد 
385-382داستان اداره  نظارت اجرای قانون منع احتکار در زمان جنگ جهانی دوممحمد علی صفاری

385هيجان انگيزترين خاطرهمونت باتن
388قرارداد سن ژرمنعلی دشتی

391-389بشر در مقابل کشف اسرار خلقتحسين کشی افشار
394-393ادبيات جديد فارسیلطفعلی صورتگر
398-397گامی چند در ساليکه گذشتامير عباس هويدا

399فون براون اختراع موشک های و١ و و٢

3-2پايان دهه اول، آغاز دهه دومعبد الکريم طباطبائی
5-4شاهنشاه و پيشبينی يازده سال قبل درباره وقوع تحوالت اجتماعی در ايرانترجمه بيانات شاهنشاه

6مشکالت جهان و مصائب ملتهاکورت والدهايم
7سرانجام تضمين صلح ويتنام

13-8سفر هيئت پارلمانی ايران به فدرالجعفر شريف امامی
21-14آغاز دوران سازندگیعبدالعظيم وليان

26-22کافتارادزه در ايرانمحمد ساعد
31-30اختالف استالين با چرچيل بر سر اعالم خاتمه جنگليهی

40-32امريکا و امريکائيها
41واژه های بيگانه در زبان فارسیحبيب اهللا آموزگار

42پنجاه و چھار ميليون سرباز طی چھار قرن در جنگھا کشته شده اند
43آخرين جنگ کوروش با متفقينمصطفی قلی رام

44فردريک ويلهلم، امپراطور قرن هيجدهم اروپا
45نبش قبر امير تيمور گورکانی

47-46راه آورد سفر کريستف کلمب از سفر
50-49«تشريفات «پروتکل و اتيکتعباسعلی خلعتبری

51مبانی استقالل هندمحمد حسين مشايخ فريدنی
81-65ابستروکسيون نمايندگان دوره چهاردهم مجلس شورای ملینادر آراسته

81سرطان مساوی با مرگ نيست
106-83ايران در زمان سلطنت رضا شاه کبيرمحمد سجانی
114-113داستان نويسیمحمد حجازی
127-118يادداشتهای پراکنده رئيس جمهوری اسبق امريکاهاری ترومن

135-128ميان دو جنگاحمد علی سپهر
143-137ونزوئال کشوری در ساحل دريای کارائيب و اقيانوس کبيراشرف احمدی
150-144عمليات جاسوسان آلمان نازی در خاورميانهليور کوين

164-152انگيزه هيتلر در شروع جنگ دوم جهانیمحمد نخجوان
164تحقيقات درباره خصوصيات هيتلر 

176-169تاريخ هند قديم و نفوذ تمدن و فرهنگ اسالمی در شبه قارهعلی اصغر حکمت
188-185نيرنگهای سر لشکر آيرم رئيس کل نظميه مملکتیمحسن صدر

191-190نقش مطبوعات در حيات اجتماعیعبد الرحمن فرامرزی
208-195رفراندوم در کامرونجالل عبده

215-209داده های طبيعت و آلودگی های پيشرفت و صنعتمحسن حجازی
221-217نکاتی از سفرهای خارج و داخل کشورامان اهللا جهانبانی

225-222سال چوگان ايران و توتان خامون فرعون مصر در لندنعلی معتمدی
226عادات و روحيات موسيقی دانان مشهور جهان 

235-227سياحت در نيو يورک و مونتر آل، گفتگو با سالوادر دالیمحمد سعيدی
242-238لهجه های فارسیاحسان يارشاطر

245-243عاشقان زبان و ادب پارسی در پاکستانسعيد نفيسی
253-249انرژی اتمی در زمان صلحعلی اصغر آزاد
263-257عرفان مولویجالل الدين همائی

(سيالن  263(نکاتی از : سريالنکا
269-265تالش استعماررضا علی ديوان بيگی

269مصاحبه پنج ساعته با چو ئن الیجيمز رستون
282-273سفری به امريکا و يونانپرويز کاظمی

282وضع نويسندگان شهير جهان 
291-289تکامل نثر فارسیحسين خطيبی

291فون براون و بشقاب پرنده و آدمهای سبز 
315-294فرانسه و فرانسويان 

عبد الحسين 325-318نيکيتا سرگيويچ خرشچفمسعود انصاری
327-326اقدامات تسکين بخش در وزارت فرهنگعيسی صديق

(١٣۵٢شمسی) شماره بيست و نهم



370-328اسناد مهم سياسی تاريخیوزارت امور خارجه امريکا
375-374عمل جراحی در کنار آتش تنورجهانشاه صالح

377در راه کسب حقوق اجتماعی زنان ايرانفرخ رو پارسای
387-383پايان يک برنامه، آغاز يک برنامه ديگرامير عباس هويدا

2شرق و غرب، بهم نزديک ميشود؟عبد الکريم طباطبائی
6-3سفر های ژنرال دو گل بايران

9-8الزام آور ساختن اصول جهانی اعالميه حقوق بشرکورت والدهايم
11-10بی اعتنائی دولتها به ندای جامعه بين المللیاو تانت

18-14بحران اقتصادی در ايام اشغال ايرانمحمد ساعد
26-19سفر ناخواستهمحمد گله داری

28-27نادر، مدافع مصرف کنندگان 
29راه توسعه کشاورزی و دامداری در ايرانمصطفی قلی رام

31-30اصل و نسب شهر تهران 
34-32لغو قرارداد با کنسرسيوم و اعمال حاکميت بر منابع و صنايع نفت ايرانرضا فالح

36-35زندانی پر خرج 
39-37سقوط فرانسه 
43-40سوئيس و سوئيسها 

47-46اروپای امروز و توازن ايرانعباسعلی خلعتبری
50-49جهان بسوی غنا و فقرفضل اهللا رضا

53-51روابط فرهنگی ايران و ژاپنگامو
55-54نخستين کوشش های انسان در جهت برقراری حقوق بشرجعفر شريف امامی

58-56نقش حيوانات در زندگی انسانها 
64-59چهارمين جنگ اسرائيل و اعراب

70-65ديپلماتهای ما از دوره هخامنشی تا امروزحسين قدس نخعی
74-73حفر ترعه سوئز بدست ايرانيانسعيد نفيسی

77-75جلوه های عرفان در ادبيات ايرانجاللدين همائی
80-78چگونگی اخراج محمد حسن ميرزا وليعهد مخلوع قاجار از ايرانمحمد علی صفاری

82-81مسجد االقصی 
88-83قانون وام و اجارهمحمد نخجوان
95-89جنگ در جبهه های پربرف شوروینادر آراسته

ورنسبورگ 101-97قاره افريکا در دوران استقاللبويد پ.
102هجوم لغات بيگانه به زبان فارسیمحمد حجازی

106-104وال استريت 
111-107ترکيه، دوران بعد از خالفتعليقلی اردالن
114-113اصالح فرهنگ در آغاز شهرياری شاهنشاه آريامهرعيسی صديق

117-115آدولف هيتلراحمد علی سپهر
120-118چارلی چاپلين، نابغه سينما 
122-121کادر سفارت ايران در لندن از بدو تاسيس تا کنون 
126-123کادر سفارت ايران در فرانسه از بدو تاسيس تا کنون 

128در شعبه رسيدگی به اعتبارنامه های نمايندگان مجلس شورای ملیفرخ رو پارسای
143-129يادی از دوران شروع ساختمان ايران جديدسيد محمد سجادی

146-145سرانجام برنامه کمک های اصل چهارعلی معتمدی
151-150تأمل درباره مکتب تصوف و عرفانمحمد سعيدی
154-152ايام معاونت مستر بنيوال پيشکار ماليهجهانشاه صالح
156-155تشخيص درمان و مبارزه با عوارض آنمحسن حجازی
159-158چگونگی غرق کشتی کرم شب تابوينستون چرچيل
165-160سرزمين ميوه های گرمسيری و سردسيری و حيوانات مناطق استوائیامان اهللا جهانبانی
167-166سعادت معنوی و سعادت روحیحبيب اهللا آموزگار

عبد الحسين 172-169بازديدی از کشور بلغارستانمسعود انصاری
کنت دو گبينو  178-174«نامه های ايرانی»

183-182انرژی و بحث کوتاهی درباره آنعبد اهللا رياضی
191-184هزار جزيره ۱۳ اندونزی کشور 
200-193طرح تشکيل کميسيون سه جانبه 
202-201جنگ بی حاصل بين دو کره 

205-203تشريفات ديپلوماتيک در يک قرن پيشحسين شهيد زاده
206هنر بهزادعلی دشتی

235-208تخليه ايران : اسناد مهم سياسیآرشيو وزارت امور
242-238سفر به استراليا و زالند نوپرويز کاظمی
247-243اتيوپی در سه ربع قرن اخيرهايل سالسی

253-248يوگوسالوی دوران قبل و بعد از جنگ دوم جهانیيوزيب بروز تيتو
256-254مصر و خصوصيات زندگی سومين رئيس جمهوری آنمحمد انور السادات

261-257گفتگو با دومين نخست وزير زن در تاريخ جهاناينديرا گاندی
263-262تحقيقات علمی روی سنگ و خاک ماهحسين کشی افشار

269-264انگليس و انگليسيها 
279-274يادداشتهائی از دوران سفارت در دهلی نوجالل عبده

(١٣۵٣شمسی) شماره سی ام



281-285فرانسه و فرانسويها 
287-286گاو هندوعلی اصغر حکمت

308-305سرزمين آفتاب نيمه شب
304-288اجرای اصل اول انقالب

314-310ره آورد سفر به يمن شمالی 
320-315مبانی استقالل پاکستانمحمد حسين مشايخ فريدنی

331-321امريکا و امريکائيها 
341-340سايه فرنگ بر روی آيندهامير عباس هويدا


