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کتاب : دکوپاژهای برزخی نام 
معرفت شناســی  مبانــی  براســاس  ســفید  وضعیــت  ســریال  بــر  تحلیلــی 

دینــی ســینمای 

نویسنده: نعمت اهلل سعیدی
قطع: رقعی

تعداد صفحات: 392صفحه
1400 : سال نشر

نوبت چاپ: اول
قیمت: 85000 تومان

ــخ  ــداران تاری ــفید«، طالیه ــت س ــل »وضعی ــاری مث ــریالها و آث ــوع: س موض
کــه شــاید فعــاًل هنــوز خیلــی از آن فاصلــه  و تمدنــی دیگــر هســتند؛ تاریخــی 
بــه آن خیلــی  کــه هنــوز  کــه قابــل شــناخت باشــند و تمدنــی  نگرفتهایــم 
گــی را تمــام پدیدههــای عظیــم دارنــد. مثــاًل مــا  نزدیــک نشــدهایم! ایــن ویژ
کــرۀ زمیــن فاصلــه نگیریــم و از فضایــی دوردســت بــه آن خیــره نشــویم،  تــا از 
گیهــای آن نخواهیــم شــد. شــاید  متوجــه شــکل ظاهــری و بســیاری از ویژ
ــد،  کن ــر  ــه صب ــد ده ــت چن ــاز داش ــز نی ــفید« نی ــت س ــریال »وضعی ــن س همی
روایــت  را  مذکــور  تاریخــی  مقطــع  جزئیــات  و  ابعــاد  از  بســیاری  بتوانــد  تــا 
ــی  ــی معرفت شناس ــاس مبان ــاب، براس کت ــن  ــعیدی در ای ــت اهلل س ــد. نعم کن
ســینمای دینــی بــه تحلیــل ایــن ســریال تلویزیونــی پرداختــه اســت. ســریال 
کارگردانــی حمیــد نعمــت اهلل در ســال 1390 از شــبکه  »وضعیــت ســفید« بــه 

ســه ســیما پخــش شــد.
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کتاب : تو شهید نمی  شوی؛ نام 
روایت هایی از حیات جاودانه شهید محمودرضا بیضایی

نویسنده: احمدرضا بیضایی
قطع: رقعی

تعداد صفحات: 152
 1396 : سال نشر

دوران  آزادگان  و  جانبــازان  رزمنــدگان،  شــهدا،  از  بعــد  موضــوع: 
دفاع مقــدس، اینــک مدافعــان حــرم هســتند که رســالت یاران قدیــم و پدران 
را بــر دوش می کشــند و ایــن رســالت را همیشــه بایــد بــر دوش داشــت. کتــاب 
از حیــات جاودانــه شــهید مدافــع  »تــو شــهید نمی شــوی«، روایت هایــی 
حــرم محمودرضــا بیضایــی بــه قلــم بــرادرش احمدرضــا اســت. محمودرضــا 
کــه بــه آرمــان جهانــی امــام خمینــی)ره( یعنــی تشــکیل حکومــت جهانــی 
ــا  اســالم می اندیشــید، مطالعــات دینــی و سیاســی اش تعطیــل نمی شــد و ب
زبــان عربــی و لهجه هــای عراقــی و ســوری آشــنایی داشــت. بــا آغــاز جنــگ در 
ســوریه از ســال 1390 بــرای یــاری جبهــه  مقاومــت و دفــاع از حریــم آل اهلل)ع( 
کــه دی 1392 بــود، بــه یکــی  گاهانــه عــازم ســوریه شــد. در آخریــن اعزامــش  آ

ــود ایــن ســفرش بی بازگشــت اســت. گفتــه ب ــاران نزدیکــش  از ی
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، فلسفه کتاب : فیلم، فیگور نام 
تأمالتی در زیبایی شناسی دینی سینما

نویسنده: نعمت اهلل سعیدی
قطع: رقعی

تعداد صفحات: 200
1396 : سال نشر

شــرقی  نــگاه  از  فیلــم  نقــد  مبانــی  فلســفه«؛   ، فیگــور »فیلــم،  موضــوع: 
کــه در ســینما هماننــد خــود  کثــر آثــار انتقــادی  و اســالمی اســت. معمــواًل ا
ادبیــات رایــج فیلــم، وجــود دارد، بــه شــدت تحــت تأثیــر فلســفه و فرهنــگ 
بــه  ابتــدا  فلســفه«   ، فیگــور »فیلــم،  در  ســعیدی  اســت.نعمت اهلل  غربــی 
ســراغ چیســتی ســینما در نــگاه شــرقی مــی رود، ســپس بــه جامعه شناســی 
ســینمای ایــران می پــردازد و پــس از آن، وجوهــی از نــگاه شــرقی و اســالمی 
تعلیــق  تفــاوت  جملــه؛  از  می کنــد،  ترســیم  را  ســینما  زیبایی شناســی  در 
کســتری و  بــا شــخصیت خا نــوع مواجهــه ادبیــات نقــد شــرقی   ، انتظــار و 

 . و...  نســبی گرایی 
شــامل  کــه  دارد  هــم  پیوســت هایی  کتــاب،  اصلــی،  رئــوس  بــر  عــالوه 
کــه در واقــع، نقــش  نمونه هایــی از نقدهــای نویســنده اســت؛ نقدهایــی 

می کننــد. ایفــا  کتــاب  در  را  مــوردی  مطالعــه 



6

کتاب : رسم جهاد نام 
کار جمعی در جهاد سازندگی به روایت حسینعلی عظیمی تجربه های 

تحقیق و تدوین: علی مشایخی، محسن جعفری، محمدرضا حسینی
قطعک رقعی

تعداد صفحات: 198
1397 : سال نشر

موضــوع: هنــوز هــم دقیــق نمی دانیــم جهــاد ســازندگی چگونــه شــکل 
گرفــت، اســتمرار پیــدا کــرد و منحــل شــد، چــه بــود و چــرا مــا دیگــر نمی توانیــم 
کنیــم. »رســم جهــاد«  گیــر نظیــر آن را ایجــاد  کارآمــد، مردمــی و فرا نهــادی 
کار  بــا اتــکا بــه روش تجربه نــگار و رجــوع بــه خــود جهادگــران، تجربه هــای 
جمعــی در ایــن نهــاد انقالبــی را بــه روایــت مرحــوم مهنــدس حســینعلی 

ــت. ــرده اس ک ــی  ــی بازخوان عظیم
کــه از نزدیــک در جریــان  مهنــدس عظیمــی، از جملــه جهادگرانــی اســت 
چشــمگیر  دســتاوردهای  از  بســیاری  ســاخت  و  طراحــی  و  ســازماندهی 
مهندســی جنــگ ماننــد پــل بعثــت قــرار داشــت و تجربیــات زیــادی را در 
ســینه داشــت. مهم تریــن دغدغــه مرحــوم عظیمــی انتقــال تجربــه بی نظیــر 
کتــاب »رســم جهــاد« حاصــل آن  کــه  جهــاد ســازندگی بــه نســل جــوان بــود 

اســت.
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کتاب : انقالب رنگ ها نام 
خاطرات شفاهی علیرضا خالقی

نویسنده: حسن سلطانی
قطع: رقعی

تعداد صفحات: 352
1398 : سال نشر

کــه  ــوده  موضــوع: »علیرضــا خالقــی«، نقــاش یکــی از اولیــن پرتره هایــی ب
کــه  مدت هــا در راهپیمایی هــای انقــالب حمــل می شــده اســت. آن چنــان 
گفتــه اســت: »... عکــس بزرگــی  ــاره ایــن نقاشــی  آیــت  اهلل خامنــه ای نیــز درب
کــه طولــش شــانزده یــا هفــده متــر بــود و بــه  از امــام)ره( ســاخته شــده بــود 
ــو راهپیمایی هــا حرکــت  همیــن تناســب عــرض داشــت. ایــن را همیشــه جل
می  دادنــد و می بردنــد. دوســتان می  گفتنــد ایــن مثــل عالمــت مخصــوص 
کــه در هــر جنگــی ایــن را بــا خودشــان می  بردنــد، پیــروز  بنی  اســرائیل اســت 
ــان  ــا خودم ــزرگ را ب ــس ب ــن عک ــه ای ک ــم)9 دی 1357(  ــدند. آن روز ه می ش
کــه امــروز هــم حادثــه ای پیــش  حمــل می کردیــم، دل هایمــان ُقــرص بــود 
در  را  خالقــی  علیرضــا  شــفاهی  خاطــرات  رنگ هــا«  »انقــالب  نمی آیــد. 
انقــالب و دفــاع  زمینه هــای خطاطــی، نقاشــی و تصویربــرداری در دوران 

ــرده اســت. ک مقــدس روایــت 
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کتاب : انقالب نقش ها نام 
خاطرات شفاهی محمد ملتجی

نویسندگان: حسن سلطانی، مرتضی انصاری زاده 
قطع: رقعی

تعداد صفحات: 196
1396 : سال نشر

از هنرمنــدان عرصــه تئاتــر در ســال های  »محمــد ُملتجــی«،  موضــوع: 
کتــاب »انقــالب نقش هــا«، خاطــرات او از  انقــالب و دفــاع مقــدس بــوده و در 

کودکــی تــا اوایــل دهــه 1370 روایــت شــده اســت. 
کــه شــاید بهتریــن  ملتجــی، نمونــه ای از فرزنــدان انقــالب اســالمی اســت 
مرتضــی  ســید  تعبیــر  ایــن  آنهــا  تالش هــای  و  فعالیت هــا  دربــاره  توصیــف 
کــه: »فرزنــدان انقــالب در برابــر عرصه هــای تجربــه نشــده.«  آوینــی باشــد 
گاه خــود را در  کــه در مســجد و پــای منبــر رشــد یافته انــد و بــه نــا نســلی 
کــه پیشــینه تاریخــی چندانــی از آنهــا  مواجهــه بــا هنرهــای نوینــی می بیننــد 
کــه توقع مــان  گفتــه اســت: »انقــالب بــود  در ذهــن ندارنــد. ملتجــی، خــودش 

گشــود.«  را از خودمــان بــرد بــاال و دنیــای دیگــری را پیــش چشــم مان 
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کتاب : متولد بهمن نام 

نویسنده: روح اهلل رشیدی
قطع: رقعی

تعداد صفحات: 240
1395 : سال نشر

روزهــای  از  قره باغــی  اســفندیار  خاطــرات  بهمــن«  »متوّلــد  موضــوع: 
کــه در آن، مقاطــع مهمــی از سرگذشــت  پرشــکوه انقــالب اســالمی اســت 
موســیقی ایــران نیــز از ســال های دهــه 40 و 50 بــه ایــن ســو مرور شــده اســت.
کــه بعدهــا مــورد ســوء قصــد منافقیــن هــم قــرار می گیــرد، در  قره باغــی 
و  شــعر  نامــداران  از  جمعــی  بــا  همــراه  انقــالب،  نخســت  روزهــای  همــان 
، بــه خلــق قطعــات و آثــار مانــدگاری همچــون »امریــکا  موســیقِی آن روزگار
ــا پیــروزی«  ــو«، »دیــو چــو بیــرون رود«، »جنــگ جنــگ ت ــه نیرنــگ ت ننــگ ب
و... دســت می زنــد و مخاطــب بــا مطالعــه »متوّلــد بهمــن« و مــرور خاطــرات 

او، تاریــخ موســیقی انقــالب را نیــز بازمی خوانــد. 
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کتاب : هشت میلی متر از انقالب نام 
خاطرات شفاهی علی میرقطبی

نویسنده: محمد اصغرزاده
قطع: رقعی

تعداد صفحات: 133
1396 : سال نشر

ــذار  ــر از انقــالب« روایتــی از رویدادهــای تأثیرگ موضــوع: »هشــت میلی مت
ــی  ــالمی در یک ــالب اس ــروزی انق ــه پی ــی ب ــای منته ــبزوار در ماه ه ــی س تاریخ
در  مســتند  فیلم ســازی  رونــد  آن،  در  و  اســت  کشــور  شهرســتان  های  از 
بحرانی تریــن روزهــای شــرایط کشــور در ســال 57 در قالــب خاطــرات »علــی 

میرقطبــی« مــرور شــده اســت.
اوج  روزهــای  در  کــه  اســت  انقــالب  اوایــل  هنــری  فعــاالن  از  میرقطبــی 
انقــالب، بــا دوربیــن ســوپر هشــت میلی متــری از تمامــی اتفاقــات راهپیمایــی 

گرفتــه و مســتند ســاخته اســت. ــم  ــوی فیل ــم پهل مــردم ســبزوار علیــه رژی



11

کتاب : شهید علم 1 نام 
دانشمند شهید دکتر مجید شهریاری در آینه خاطرات

تدوین: حسین مروتی، محمدحسین حسینی، محمدعلی صائب
قطع: رقعی

تعداد صفحات: 94
1392 : سال نشر

از هنرمنــدان عرصــه تئاتــر در ســال های  »محمــد ُملتجــی«،  موضــوع: 
کتــاب »انقــالب نقش هــا«، خاطــرات او از  انقــالب و دفــاع مقــدس بــوده و در 

کودکــی تــا اوایــل دهــه 1370 روایــت شــده اســت. 
کــه شــاید بهتریــن  ملتجــی، نمونــه ای از فرزنــدان انقــالب اســالمی اســت 
مرتضــی  ســید  تعبیــر  ایــن  آنهــا  تالش هــای  و  فعالیت هــا  دربــاره  توصیــف 
کــه: »فرزنــدان انقــالب در برابــر عرصه هــای تجربــه نشــده.«  آوینــی باشــد 
گاه خــود را در  کــه در مســجد و پــای منبــر رشــد یافته انــد و بــه نــا نســلی 
کــه پیشــینه تاریخــی چندانــی از آنهــا  مواجهــه بــا هنرهــای نوینــی می بیننــد 
کــه توقع مــان  گفتــه اســت: »انقــالب بــود  در ذهــن ندارنــد. ملتجــی، خــودش 

گشــود.«  را از خودمــان بــرد بــاال و دنیــای دیگــری را پیــش چشــم مان 
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کتاب : شهید علم 2 نام 
نخبه شهید داریوش رضایی نژاد در آینه خاطرات

تدوین: گروهی از نویسندگان
قطع: رقعی

تعداد صفحات: 147
1392 : سال نشر

و  زندگــی  از  106خاطــره  علــم«،  »شــهید  کتــاب  دوم  دفتــر  موضــوع: 
ــرده  ک ــژاد« را روایــت  فعالیت هــای علمــی شــهید نخبــه؛ »داریــوش رضایی ن

اســت.
مســیر  در  ایــران  اســالمی  انقــالب  شــهدای  از  دیگــر  یکــی  رضایی نــژاد، 
پیشــرفت و عدالــت اســت. نابغــه ای از عشــایر آبدانــان ایــالم که علــم، اخالق، 
کــرد و بــا شــهادت،  آرمان خواهــی، دیــن و میهن دوســتی را در خــود جمــع 
چــون ســتاره ای در تاریــخ درخشــان فرهنــگ ایرانــی جاودانــه شــد... بــه 
رغــم خواســت تروریســت های ســیا و موســاد، داریــوش بــا شــهادت، زندگــی 

ــرده اســت. ک ــار مردمــش آغــاز  کن حیاتبخــش دیگــری را در 
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کتاب :  در آغوش قلب ها نام 
 اشعار و خاطرات مردم افغانستان درباره امام خمینی)ره(

نویسنده: محمدسرور رجایی
قطع: رقعی

تعداد صفحات: 288
1395 : سال نشر

کوچکــی از عمــق عالقــه آزادگان  موضــوع: »در آغــوش قلب هــا«؛ نمونــه 
کــه در آن خاطراتــی از خــادم تــا  کتابــی  جهــان بــه امــام خمینــی)ره( اســت، 

ــردآوری شــده اســت.  گ ســربازان او در افغانســتان 
کتــاب، شــامل 34قطعــه از خاطــرات فرهنگیــان و فعــاالن ادبــی و  ایــن 
فرهنگــی افغانســتان و 55 قطعــه ســروده از شــاعران ایــن کشــور دربــاره امــام 
خمینــی)ره( اســت. همچنیــن مجموعــه ای از تصاویــر مربــوط بــه برگــزاری 
دیگــر  از  افغانســتان  شــهرهای  و  روســتاها  در  امــام)ره(  رحلــت  جلســات 

کتــاب اســت. بخش هــای جــذاب ایــن 
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کتاب : عفریته و افالطون نام 
یادداشت هایی درباره شعر

نویسنده: نعمت اهلل سعیدی
قطع: رقعی

تعداد صفحات: 260
1393 : سال نشر

و  زندگــی  از  106خاطــره  علــم«،  »شــهید  کتــاب  دوم  دفتــر  موضــوع: 
ــرده  ک ــژاد« را روایــت  فعالیت هــای علمــی شــهید نخبــه؛ »داریــوش رضایی ن

اســت.
مســیر  در  ایــران  اســالمی  انقــالب  شــهدای  از  دیگــر  یکــی  رضایی نــژاد، 
پیشــرفت و عدالــت اســت. نابغــه ای از عشــایر آبدانــان ایــالم که علــم، اخالق، 
کــرد و بــا شــهادت،  آرمان خواهــی، دیــن و میهن دوســتی را در خــود جمــع 
چــون ســتاره ای در تاریــخ درخشــان فرهنــگ ایرانــی جاودانــه شــد... بــه 
رغــم خواســت تروریســت های ســیا و موســاد، داریــوش بــا شــهادت، زندگــی 

ــرده اســت. ک ــار مردمــش آغــاز  کن حیاتبخــش دیگــری را در 
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کتاب : ابوعلی کجاست؟ نام 
بــه  معــروف  عطایــی  مرتضــی  حــرم  مدافــع  شــهید  خودگفتــه  زندگی نامــه 

ابوعلــی

تحقیق و تدوین: محمدمهدی رحیمی، نوید نوروزی
قطع: رقعی

تعداد صفحات: 144
1396 : سال نشر

موضــوع: شــهید مرتضــی عطایــی یکــی از شــهدای مدافــع حــرم مشــهدی 
بــه جمــع مدافعــان  اینکــه بتوانــد  بــرای  او  کــه قصــه جالبــی دارد.  اســت 
حــرم اضافــه شــود، خــود را به عنــوان یکــی از اهالــی افغانســتان جــا می زنــد 
ــت های  ــا تروریس ــرد ب ــازم نب ــون، ع ــار فاطمی ــپ پرافتخ ــار دالوران تی کن و در 

می شــود. اســتکبار  دســت پرورده 
روزهــای  از  عطایــی  شــهید  خودگفتــه  خاطــرات  کجاســت«؛  »ابوعلــی 
اســت.  اســتکبار  مــزدوران  و  تکفیــری  تروریســت های  بــا  مقابلــه  و  مبــارزه 
کتابــی دربــاره شــهید مصطفــی  نــگارش  بــرای  بــوده  ایــن خاطــرات، قــرار 
صــدرزاده، یــار غــار او اســتفاده شــود امــا مرتضــی عطایــی یــا همــان »ابوعلــی« 
هــم در میــدان نبــرد بــا تکفیری هــا در الذقیــه ســوریه بــه شــهادت می رســد، 
»ابوعلــی  عنــوان  بــا  مســتقلی  کتابــی  قالــب  در  خاطراتــش  رو،  همیــن  از 

می شــود. منتشــر  کجاســت« 
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کتاب : آپاراتچی نام 
خاطرات شفاهی جلیل اسدی طایفی

نویسنده: روح اهلل رشیدی
قطع: رقعی

تعداد صفحات: 144
1398 : سال نشر

بــا  را  بلنــد  فیلم هــای  ســاخت  رنــج  اســدی  طائفــی  جلیــل  موضــوع: 
ابتدایی تریــن امکانــات بــه جــان خریــده و بــا زحمــت زیــادی بــرای مــردم 
کــه نــه تنهــا ســینما ندیــده بودنــد بلکــه  نمایــش داده اســت، بــرای مردمــی 
حتــی داشــتن تلویزیــون هــم برایشــان آرزو بــوده اســت. او قصه هــای انقــالب 
گذشــت چنــد ســال  کــه مــردم آن مناطــق، بــا  را بــه جاهایــی بــرده اســت 
از وقایــع جامعــه  انقــالب اســالمی، هنــوز در جریــان بســیاری  از پیــروزی 

نداشــتند.  قــرار  انقالبی شــان 
اســدی،  طائفــی  جلیــل  شــفاهی  خاطــرات  راوی  »آپاراتچــی«،  کتــاب 

اســت. انقــالب  تجربــی  فیلمســاز  و  عــکاس 
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کتاب : از دشت لیلی تا جزیره مجنون نام 
خاطرات رزمندگان افغانستانی از هشت سال دفاع مقدس

نویسنده: محمدسرور رجایی
قطع: رقعی

تعداد صفحات: 528
1397 : سال نشر

روایتگــری  می خواهــد  مجنــون«  جزیــره  تــا  لیلــی  دشــت  »از  موضــوع: 
هــم  هســتند؛  یگانــه  افغانســتان  و  ایــران  ملــت  دو  بداننــد  همــه  تــا  کنــد 

غم شــریک. هــم  خون شــریک اند، 

بدانیــم  کــه  اســت  ضــروری  ملــت،  دو  ایــن  بیشــتر  همدلی هــای  بــرای 
افغانســتان،  و شــمالی  مرکــزی  والیــات  از  افغانســتانی چگونــه  مجاهــدان 
کــرده و در مســیر یافتــن عشــق، دوکوهــه  از دشــت لیلــی جوزجــان عبــور 
گذاشــته اند تــا بــه جزیــره مجنــون برســند.  اندیمشــک را هــم پشــت ســر 
کــرده و بــه جبهه هــای  چگونــه بهســود والیــت میــدان افغانســتان را رهــا 
نبــرد ایــران در نوســود رســیده اند.کتاب »از دشــت لیلــی تــا جزیــره مجنــون« 
کــه خــود  دربرگیرنــده خاطــرات رزمنــدگان افغانســتانی دفــاع مقــدس اســت 
کــه پیــروزی  را فرزنــدان امــام خمینــی می دانســتند و نماینــده ملتــی بودنــد 

کــرد. انقــالب، شــعله امیــد را در دلشــان روشــن 
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کتاب :  در مکتب مصطفی نام 
 الگوی تربیت نیروی انسانی در تشکل های مردمی

نویسنده: جمال یزدانی
قطع: رقعی

تعداد صفحات: 120
1398 : سال نشر

دهــه،  چهــار  ایــن  در  همیشــه  روح اهلل  مکتــب  در  مســجد  موضــوع: 
مســاجد  در  روح اهلل  ســربازان  حــاال  اســت.  بــوده  بــزرگ  اتفاقــات  منشــأ 
را  انقــالب  بــه روز  نیاز هــای  هرکدامشــان  شــده اند.  مکتــب  صاحــب  خــود 
می شناســند و پاســخی درخــور ارائــه می کننــد. نمونــه آخــری آن، مکتــب 
مکتــب  اســت.  امیرالمومنیــن)ع(  مســجد  در  صــدرزاده  مصطفــی  شــهید 
مصطفــی در مســجدش، نمونــه کوچکــی از مکتــب حضــرت مصطفــی)ص( 
کار بــا مــردم  در مســجدالنبی اســت. مصطفــی زندگــی اش وقــف مســجد و 
کار امنیتــی در محلــه اش و در آخــر تربیــت و اعــزام نیــرو  کار عملــی تــا  بــود. از 
کــه خــود جلــودار آن اســت. »در  بــرای مبــارزه بــا لشــکر اســالم آمریکایــی 
مکتــب مصطفــی« جســتارى علمــی دربــاره ســیره تربیتــی شــهید مدافــع 
در  انســانی  نیــروی  تربیــت  الگــوی  به عنــوان  صــدرزاده،  مصطفــی  حــرم 

اســت. مردمــی  تشــکل های 
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کتاب : آرزوهای دست ساز نام 
روایــت داســتانی از شــکل گیری شــرکتی دانش بنیــان در حــوزه فناوری هــای 

الکترونیکــی و کامپیوتــری

نویسنده: میالد حبیبی
قطع: رقعی

تعداد صفحات: 184
1398 : سال نشر

« اولیــن اثــر از مجموعــه تاریــخ شــفاهی  موضــوع: »آرزو هــای دست ســاز
دانش بنیــان  شــرکت  یــک  شــکل گیری  ماجــرای  بــه  کــه  اســت  پیشــرفت 
کتــاب، روایتــی داســتانی  توســط چنــد دانشــجوی ُپرتــالش می پــردازد.  ایــن 
از شــکل گیری شــرکتی دانش بنیــان در حــوزه فناوری هــای الکترونیکــی و 
کــه مســیر ُپــر فــراز و فــرودی را بــرای رســیدن بــه موفقیــت  کامپیوتــری اســت 
کــه در حیــن خواندنــش،  و اثبــات توانمنــدی اش طــی می کنــد. قصــه ای 
کتــاب راهنمــا،  ایده هــای خالقانــه  زیــادی بــه ذهــن می رســد و مثــل یــک 
گام بــه گام توضیــح  ــا بــه ثمــر رســاندن یــک اختــراع را  تشــکیل یــک شــرکت ی
از  جدیــدی  فصــل  شــروع  می تــوان  را   » دست ســاز »آرزو هــای  می دهــد. 
تاریخ نــگاری انقــالب اســالمی و مصــداق امیــد و انگیــزه، تــالش و اســتقامت، 

عــزت و میهــن دوســتی، خودکفایــی و اعتمــاد بــه جوانــان دانســت.
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کتاب :  جنگ جنگ تا پیروزی نام 
گروه سرود امور تربیتی خرم آباد تاریخ شفاهی 

نویسنده: سامان سپهوند
قطع: رقعی

تعداد صفحات: 370
1398 : سال نشر

کــه در آن بــه  کتابــی اســت  موضــوع: »جنــگ جنــگ تــا پیــروزی« عنــوان 
گــروه ســرود امــور تربیتــی خرم آبــاد در دهــه شــصت  بررســی فعالیت هــای 
پرداختــه شــده اســت. در بخــش اول کتــاب، خاطــرات ایــن گــروه از اجرا هــای 
خــود در روز هــای ُپرالتهــاب هشــت ســال جنــگ دفــاع مقــدس روایــت شــده 
و در بخــش دوم، بــه زندگــی و فعالیت هــای مرحــوم اســتاد عیســی ســپهونی، 
مربــی ایــن گــروه ســرود پرداختــه شــده اســت. »جنــگ جنــگ تا پیــروزی« نام 
گــروه ســرود امــور تربیتــی خرم آبــاد در ســال های  یکــی از معروف تریــن آثــار 

کــه شــهرت بســیار دارد. دفــاع مقــدس بــوده اســت 
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کتاب :  بانگ آزادی نام 
خاطرات شفاهی احمدعلی راغب

نویسنده و محققان: محسن صفایی فرد، مرتضی قاضی،
مهدی چیت ساز

قطع: رقعی
تعداد صفحات: 392

1398 : سال نشر

آثــار »احمدعلــی راغــب« را  از  اثــری  کــه  ایرانــی نیســت  هیــچ  موضــوع: 
نشــنیده باشــد. نســل دهــه شــصتی ها بــا آواهــا و نواهــای او بــزرگ شــده 
گردی  اســت. از ســرود »مدرســه ها وا شــده«، »بابــا خــون داد« و »هم شــا
ســالم« تــا قطعــات ارکســترال »بانــگ آزادی« و »آمریــکا ننــگ بــه نیرنــگ تــو« 
بگیریــد تــا تصنیــف »خجســته بــاد ایــن پیــروزی« و »ظفــر مبــارک« و بعدهــا 
تــا اولیــن آلبــوم موســیقی پــاپ بعــد از جنــگ مثــل »رقــص گل هــا« و قطعاتــی 
مثــل »گل می رویــد بــه بــاغ« و »بیــا بــه امــداد ناتوانــان« و... .قطعــه »شــهید 
مطهــری« کــه بــا آهنگســازی او انجــام شــد، بــه تأییــد امــام خمینی)ره( رســید 
کتــاب »بانــگ آزادی«  کــرد.  و سرنوشــت موســیقی پــس از انقــالب را روشــن 
کــرده و فصــل هفتــم  در شــش فصــل زندگــی و فعالیت هــای راغــب را روایــت 
کتــاب را همــراه بــا  نیــز تصاویــر و اســناد مرتبــط بــا فعالیت هــای اوســت. ایــن 
قطعــات صوتــی و تصویــری از طریــق اســکن کدهــای QR می توانیــد بشــنوید 

و ببینیــد.
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کتاب : تا نفس دارم می جنگم نام 
تاریخ شفاهی محمد میرزاوندی

نویسنده: محمدتقی عزیزیان
محقق: سامان سپهوند

قطع: رقعی
تعداد صفحات: 136

1394 : سال نشر

کــه  ماســت  هنــری  مفاخــر  از  یکــی  میرزاونــدی«  »محمــد  موضــوع: 
ســروده های حماســی او در دوران جنــگ، یکــی از شناســنامه های هنــری 
ایــن مقطــع اســت. ســرود »دایــه دایــه وقتــه جنگــه« میرزاونــدی، یکــی از 
نمادهــا و آواهــای مانــدگار دوران دفــاع مقــدس تبدیــل شــد. در ایــن کتــاب، 
خاطــرات دوران کودکــی، نوجوانــی، فعالیت هــای هنــری محمــد میرزاونــدی 

در دوران انقــالب اســالمی و دفــاع مقــدس را روایــت می کنــد.
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کتاب : مربای گل محمدی  نام 
خاطرات مربیان پرورشی دهه شصت آذربایجان شرقی

نویسنده: روح اهلل رشیدی
تحقیق: حسین وحیدرضایی نیا

قطع: رقعی
تعداد صفحات: 220

1398 : سال نشر

، نهــاد  بــا تدبیــر شــهیدان رجایــی و باهنــر در اســفند 1358  موضــوع: 
»امــور تربیتــی« در ســاختار آموزش و پــرورش بنیــان نهــاده شــد. اهمیــت ایــن 
کــه بدانیــم در آن زمــان آموزش و پــرورش و  تدبیــر زمانــی روشــن می شــود 
، عــالوه بــر گرفتاری هــای ناشــی از نظــام تربیتــی شاهنشــاهی،  مــدارس کشــور
مســّلحانه  حتــی  و  سیاســی  گروهک هــای  و  گروه هــا  تاخت و تــاز  میــدان 
، ایــن نهــاد انقالبــی در دهــه 60 تبدیــل بــه محــور  بــود.  بــه همیــن خاطــر
فعالیت هــای تربیتــی، فرهنگی وهنــری در مــدارس شــد و مربیــان پرورشــی، 
در  اســالمی  انقــالب  آرمان هــای  تحقــق  پیگیــری  مســئوالن  اصلی تریــن 
کتــاب »مربــای گل محمــدی« بــا روایتــی شــیرین و بــا اتــکا  مــدارس بودنــد. 
، خاطــرات شــفاهی تعــدادی از مربیان باســابقه پرورشــی  بــه اســناد و تصاویــر

ــرده اســت. ک دهــه  شــصت در آذربایجــان شــرقی را بیــان 
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کتاب :  خانم مربی نام 
تاریخ شفاهی خانم سعیده صدیق زاده

کری نویسنده: مرضیه ذا
قطع: رقعی

تعداد صفحات: 272
1398 : سال نشر

کــه  موضــوع: ســعیده صدیــق زاده، متولــد 1333 و اهــل مشــهد اســت 
انقــالب اســالمی و راه  انــدازی امــور تربیتــی در مــدارس،  از پیــروزی  پــس 
را  انقــالب  فرهنــگ  ســاختن  نهادینــه   از  بــاری  پرورشــی،  مربــی  به عنــوان 
در میــان دانش  آمــوزان بــر دوش می گیرد.کتــاب »خانــم مربــی« خاطــرات 
شــفاهی صدیــق زاده پیرامــون مســائل تربیتــی و آموزشــی نســل های بعــد از 
کــه در امــور تربیتــی مهــم  انقــالب اســت. صدیــق زاده معتقــد اســت: »آنچــه 
اســت، عــدم به کارگیــری یــک روش تربیتــی در دو مدرســه اســت و هیــچ دو 
کننــد.  مدرســه ای نبایــد از یــک روش تربیتــی بــرای دانش آمــوزان اســتفاده 
کــه انســان ها مثــل یکدیگــر نیســتند هــر مدرســه نیــاز بــه طــرح  همان گونــه 
کار معلمــان، مربیــان،  کتــاب  و روش خــود دارد«. »خانــم مربــی« را می تــوان 

ــرد. ک مــادران و همســران جــوان معرفــی 
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کتاب : دختر تبریز نام 
مربــی  و  ســوادآموزی  نهضــت  مربــی  رزمنــده،  صارمــی  صدیقــه  خاطــرات 

تبریــز پرورشــی دهــه 60 

نویسنده: هدی مهدی زاد
قطع: رقعی

تعداد صفحات: 208
1398 : سال نشر

خانــم  پرماجــرای  زندگــی  فرود هــای  و  فــراز  «؛  تبریــز »دختــر  موضــوع: 
ــی  ــوادآموزی و مرب ــت س ــی نهض ، مرب ــر ــده، امدادگ ــی«، رزمن ــه صارم »صدیق
پرورشــی تبریــزی را قبــل و بعــد از انقــالب اســالمی روایــت می کند.صارمــی 
در ایــن کتــاب، خاطراتــی از مبــارزات مــردم تبریــز در انقــالب، دفــاع مقــدس، 
همراهــی بــا آیــت اهلل شــهید مدنــی در ســتاد نمــاز جمعــه و ســردار شــهید 
گفتــه ای  ارائــه می کنــد و روایت هــای نا کــری در جبهــه جنــوب  مهــدی با
از عملکــرد بهیــاران و معلمــان نهضــت ســوادآموزی، جهادگــران و مربیــان 
ُپــر  «؛ خاطــرات دختــر  تبریــز کتــاب »دختــر  دارد.  پرورشــی دهــه شــصت 
تلــخ و شــیرین در  از دل حــوادث و ماجراهــای  کــه  جنب وجوشــی اســت 
کــرده و جوانــی و میانســالی اش دســتخوش ماجراهــای  دهــه شــصت عبــور 
جذابــی اســت و یــک الگــوی موفــق و افــق روشــن بــرای زنــان و دختــران 

امــروز ارائــه می کنــد.
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کتاب :  روز آزادی زن نام 
 تاریخ شفاهی قیام 17 دی زنان مشهد

نویسنده و تحقیق: سمیه ذوقی، سمیه ذوالفقاری،
ملیحه بخشی نژاد، ندا ترکمن چه

قطع: رقعی
تعداد صفحات: 185

1398 : سال نشر

موضوع: »هر ســال، هفدهم دی، میدان مجســمه مشــهد شــاهد جشــن 
ــه  ــال، هم ــر س ــل ه ــم مث ــی ه ــاه 1356 شمس ــود. 17دی م ــاب ب ــف حج کش
چیــز بــرای تجلیــل از رضاخــان آمــاده بــود. غافــل از آنکــه بانــوان باحجــاب 
کــه تــا  آمــاده برافروختــن شــعله تظاهراتــی بودنــد  مشــهدی، در ایــن روز 
کامــل مــردان و زنــان ایــران از اســتبداد پهلــوی فــرو ننشســت.« رهبــر  آزادی 
انقــالب ســال 1386 در بیاناتــی دربــاره ایــن واقعــه فرمودنــد: »در دی مــاه 
1356، روز هفدهــم دی مــاه در مشــهد یــک اجتمــاع عظیمــی، تظاهراتــی از 
زنــان مســلمان بــا شــعار »حفــظ حجــاب« راه افتــاد؛ مــا آن وقــت در تبعیــد 
کــه زنــان مؤمــن و مســلمان و شــجاع، چنیــن  بودیــم. خبــر آن را شــنیدیم 
ــا  ــزرگ ام ــام ب ــن قی ــت ای ــد«. »روز آزادی زن«، روای ــه راه انداختن ــی را ب حرکت

فرامــوش شــده انقــالب اســالمی اســت.
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کتاب : ساده رنگ نام 
تاریخ شفاهی مجید دلدوزی

نویسنده و تحقیق: غالمرضا قلی زاده،حسین وحیدرضایی نیا
قطع: رقعی

تعداد صفحات: 352
1398 : سال نشر

موضــوع: مجیــد دلــدوزی، متولــد 18 آبــان 1334 در تبریــز اســت، زندگــی 
ُپرفرازونشــیبی داشــته و ســر ُپــر ســودایی. از ســال های ســربازی در ارتــش 
از  و  آموزش وپــرورش  و  ســوادآموزی  نهضــت  در  حضــور  تــا  شاهنشــاهی 
فعالیــت فرهنگی وهنــری در ســپاه تــا همــکاری در فعالیت هــای فرهنگــی 
حــزب اهلل لبنــان، همــواره کار کــرده و بی آنکــه دانشــکدۀ هنــر ببیند، کوشــیده 
رســیده  امــروز  بــه  و  بالیــده  خــاّلق،  و  فعــال  گرافیســت  یــک  به عنــوان  و 
گــردآوری  کتــاب »ســاده رنــگ«  اســت. خاطــرات ایــن هنرمنــد انقالبــی در 
کتــاب، از زندگــی مجیــد دلــدوزی ارائــه  کــه در ایــن  شــده اســت. تصویــری 
می شــود، عــالوه  بــر اینکــه گویــای حیــات فکــری و هنــری یــک هنرمنــد اســت، 

انعکاس دهنــده بخــش مهمــی از تاریــخ هنــر انقــالب نیــز اســت.
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کتاب : اویس خمینی نام 
جنبش الحوثی یمن و دیدگاههای شهید حسین الحوثی

نویسنده: حجت االسالم حمیدرضا غریب رضا
قطع: رقعی

تعداد صفحات: 134
1392 : سال انتشار

گــر جنبــش ُپرتکاپــو و دامنــه  دار شــیعیان یمــن  موضــوع: مبالغــه نیســت ا
را »حــزب  اهلل دوم« منطقــه بنامیــم و سلســله ُجنبان ایــن حرکــت، یعنــی 
شــهید ســید حســین بدرالدیــن الحوثــی را »اویــس خمینــی« بدانیــم. امــروز 
بــه برکــت مجاهدت هــای ایــن شــهید بــوی خــوش اندیشــه  های اســالم نــاب 
از یمــن بــه مشــام می  رســد. شــهید حســین الحوثــی بعــد از رحلــت امــام 
خمینــی)ره( مــدت کوتاهــی را در ایــران بــه ســر بــرد. او چنــان شــیفته و متأثــر 
کــه در تمامــی ســخنرانی  هایش، نــام و یــاد ایشــان  از اندیشــه و آثــار امــام بــود 
کتــاب »اویــس خمینــی« نتیجــه تالشــی اســت بــرای نشــان  کــرد.  را احیــا 
از ریشــه های پیدایــش جنبــش شــیعیان یمــن و تبییــن  گوشــه ای  دادن 

». ــوار ــهید بزرگ ــن ش ــع ای ــا و مواض ــی دیدگاه ه برخ



29

کتاب : برخیزید نام 
خاطرات شفاهی سیدحمید شاهنگیان

مؤلف: روح اهلل رشیدی
کربالیی، مرتضی قاضی : محمدجواد  مصاحبه گر

1398 : سال نشر
تعداد صفحات: 208

کــه در  موضــوع: »ســیدحمید شــاهنگیان« از جملــه هنرمندانــی اســت 
واقعــه خونیــن 17شــهریور 1357 حضــور داشــت و از همــان زمــان، معتقــد 
کــه ایــن اتفــاق مهــم از ســوی رژیــم پهلــوی بــه  کــه نبایــد اجــازه داد  بــود 
ســرود  تنهایــی،  بــه  کــه  بــود  انگیــزه  همیــن  بــا  شــود.  ســپرده  فراموشــی 
کــرد.  بــه همیــن ترتیــب،  17شــهریور را بــه یــاد شــهدای ایــن واقعــه تولیــد 
او تنظیــم و آهنگســازی بســیاری از ســرودهای انقالبــی نظیــر »برخیزیــد ای 
شــهیدان راه خــدا«، »خمینــی ای امــام« و... را نیــز برعهــده داشــته اســت. 
بعــد از انقــالب و تــا ســال 1360 مســئولیت امــور موســیقی صداوســیما را بــه 
گرفــت و در شــرایط ملتهــب آن دوران، شــاهد چالش هــای زیــادی در  عهــده 
کــه خاطراتــی مهــم و شــنیدنی دارد  عرصــه موســیقی انقــالب بــود. فضایــی 

کتــاب »برخیزیــد« روایــت شــده اســت. کــه بخش هایــی از آن در 
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کتاب : آقای کاف میم نام 
خاطرات شفاهی حسن کمالیان

ک سیما نویسنده: رضا پا
قطع: رقعی

تعداد صفحات: 264
1398 : سال نشر

کمالیــان« از مستندســازان و عکاســان دفــاع مقــدس  موضــوع: »حســن 
حــزب  بصــری  ســمعی  واحــد  در  عضویــت  بــا  انقــالب  ابتــدای  او  اســت. 
را در  کارهایــش  از جملــه  را شــروع می کنــد و  جمهــوری اســالمی عکاســی 
ســال 58 رفتــن بــه روســتاهای دور و نزدیــک اســتان خراســان و پخــش فیلــم 
کمالیــان از ســال 59 عضــو واحــد تبلیغــات ســپاه  ــوده اســت.  ــرای مــردم ب ب
شــده و به عنــوان عــکاس، فیلمبــردار و بیســیم چی بــه مناطــق جنگــی اعــزام 
می شــود. او در ســال های جنــگ چنــد مســتند و مجموعــه  تلویزیونــی در 
مــورد وقایــع مرتبــط بــا دفــاع مقــدس ســاخته اســت.کمالیان بعــد از دفــاع 
کوتــاه  ، مســتند و فیلــم  مقــدس نیــز بــه فعالیت هایــش در قالــب تله تئاتــر
و بلنــد در مجموعه هایــی چــون ســپاه، صداوســیما و روایــت فتــح ادامــه 
کمالیــان  کاف میــم«، روایــت خاطــرات شــفاهی حســن  می دهــد. »آقــای 

اســت.
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کتاب : پرچمدار کوچک من نام 
تجربه های خالق مادران برای تربیت حسینی کودکان

تدوین: خانه هم بازی
قطع: رقعی

تعداد صفحات: 78
1398 : سال انتشار

کــودکان نمی تواننــد  پــدر و مادرهــا تصــور می کننــد  از  برخــی  موضــوع: 
ــنایی  ــرای آش ، ب ــر ــن خاط ــه همی ــد؛ ب کنن ــادی را درک  ــی و اعتق ــائل دین مس
کــه زمــان  ــا ایــن مفاهیــم تالشــی نمی کننــد و این گونــه در نظــر دارنــد  آنهــا ب
کــودکان از  کــه  توجــه بــه مســائل دینــی، همــان ســن تکلیــف اســت؛ در حالــی 
گیــری  نخســتین ماه هــای تولــد از محیــط اطرافشــان تأثیــر می پذیرنــد و فرا
کــه  دارنــد. »پرچمــدار کوچــک مــن«، 60 تجربــه برگزیــده از مادرانــی اســت 
آئینــی  فعالیت هــای  در  کــودکان  جــدی  مشــارکت  بــرای  مناســبی  بســتر 
در  اجتماعی شــان  دغدغه هــای  و  فعالیت هــا  از  حــال،  عیــن  در  و  کردنــد 
ــاز نمانده انــد و خــود پیشــرو در ســبک  ــرای فرزندشــان ب ــار بسترســازی ب کن

زندگــی انقالبــی بوده انــد.
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کتاب : سلولهای بهاری نام 

تحقیق وتدوین: بهنام باقری
قطع: رقعی

تعداد صفحه: 408
1399 : سال نشر

نوبت چاپ: 
قیمت: 50000تومان

کــه دست فروشــی های تابســتان، بعدهــا او را بــه  موضــوع: پســربچه ای 
کارگــری در باغ هــا و ســاختمان های در حــال ســاخت مــردم ســوق داد. امــا 
کار کردن هــا نه تنهــا او را از درس ومشــق جــدا نکــرد، بلکــه همیشــه جــزو  ایــن 
کالس بود.حســین بهارونــد در ســال 1374 وارد »پژوهشــکده  نفــرات اول 
رویــان« شــد و بــا تــالش و پشــتکار خــودش و حمایــت مرحــوم دکتــر ســعید 
کشــور را صاحــب دانــش »ســلول های  کاظمــی آشــتیانی، در ســال 1382 
کــرد. ســلول های بنیــادی می تواننــد انــواع مختلــف ســلول ها را  بنیــادی« 
کــه می تواننــد در شــرایط  بســازند. ایــن ســلول ها بــه قــدری ُپرتــوان هســتند 
خاصــی، یــک جانــور کامــل بســازند. بــه تعبیــر رهبــر انقــالب، ایــن جوان)دکتــر 
»ســلول های  کنــد.  بلنــدآوازه  دنیــا  در  را  ایــران  نــام  توانســت  بهارونــد( 
بهــاری« تنهــا روایــت زندگــی یــک دانشــمند بــزرگ نیســت؛ بلکــه یــک »روایــت 

جمعــی« اســت از قهرمانــی یــک ملــت.
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کتاب : امواج اراده ها نام 

تحقیق و نگارش: میالد حبیبی، پژمان عرب، راضیه عزیزی
قطع: رقعی

تعداد صفحه: 278
1399 : سال نشر

نوبت چاپ: 
قیمت: 35000تومان

بــه  کــه  اســت  خاطــرات  از  دســت چینی  اراده هــا«  »امــواِج  موضــوع: 
گوشــه ای از دســتاوردها و پیشــرفت های درخشــان انقــالب  کالبدشــکافی 
اســالمی می پــردازد و می خواهــد بــه مــا بگویــد از چــه راهــی آمده ایــم و کجــا 
کــه پیشــرفت ها و  کــدام ســو بایــد برویــم.  ایــن خاطــرات  ایســتاده ایم و بــه 
دســتاوردهای مــا را اثبــات می کردنــد، البــه الی خبرهــا و تحلیل هــای روزمــره 
کــردن و بیرون کشــیدن آن هــا کار ســخت  و کلیشــه ای گــم شــده بودنــد و پیدا
و البتــه مهمــی به نظــر می رســید.خاطراتی از جنــس پیشــرفت های نظامــی، 
و  مدیریــت  و  دانش بنیــان  فناوری هــای  صنعتــی،  پزشــکی،  هســته ای، 
کتــاب تمــام آنچــه  گــردآوری شــده در ایــن  دیپلماســی. هرچنــد خاطــرات 
بایــد، نیســت؛ امــا تــالش شــده تــا مجموعــۀ متنوعــی از خاطــرات جمــع آوری 
کس نــت« امــری دفعــی و  و بازنویســی شــود تــا نپنداریــم غلبــه بــر »اســتا

بوده اســت. بی هزینــه 
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کتاب : در میان سرخپوست ها نام 

تحقیق  وتدوین: احسان دهقانی، امین سردارآبادی
قطع: رقعی

تعداد صفحه: 191
1399 : سال نشر

نوبت چاپ:
قیمت: 27000تومان

موضــوع: »در میــان سرخپوســت ها« تالشــی اســت بــرای نشــان دادن 
کنفرانــس  بــه  دانشــجویی  عدالت خــواه  جنبــش  اعزامــی  گــروه  زحمــات 
بین المللــی »تغییــرات آب و هــوا و حقــوق مــادر زمیــن« در بولیــوی. ایــن 
مجموعــه شــامل خاطراتــی از هیئــت اعزامــی بــه انضمــام مقــاالت فکــری 
در  را  آنهــا  نقــش  و  التیــن  آمریــکای  فضــای  آن هــا  کمــک  بــه  کــه  اســت 
ک ایــران و کشــورهای آمریــکای  مناســبات بین المللــی نشــان دهــد و اشــترا

کنــد. التیــن را مطــرح 
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کتاب :  نعمت جان نام 

تحقیق  وتدوین: سمانه نیکدل
قطع: رقعی

تعداد صفحه: 208
1399 : سال نشر

نوبت چاپ: 
قیمت: 25000تومان

شــده  متولــد  اندیمشــک  در   1337 ســال  ک،  ُبســتا صغــری  موضــوع: 
پــس  اســت.  کــرده  شــروع  انقــالب  پیــروزی  از  پیــش  را  فعالیت هایــش  و 
نهضــت  مســتضعفین،  بنیــاد  همچــون  نهادهایــی  در  هــم  انقــالب  از 
ســوادآموزی، کمیتــه امــداد و نهایتــًا بیمارســتان شــهید کالنتــری اندیمشــک 
خدمــت کــرده اســت. او اواخــر ســال 1366 بــا دعوت نامــه ای از طــرف تعــاون 
ــروه انصارالمجاهدیــن شــد. »نعمــت  گ ــری، مســئول  ــار امدادگ کن ســپاه، در 
ک، پرســتار جنــگ و امدادگــر  جــان«؛ خاطــرات و روایت هــای صغــری بســتا

کالنتــری اندیمشــک از آن روزهاســت. بیمارســتان شــهید 
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کتاب :  از دامن مادر نام 

تحقیق  وتدوین: محمد حکم آبادی
قطع: رقعی

تعداد صفحه: 184
1399 : سال نشر

نوبت چاپ: 
قیمت: 20000تومان

موضــوع: ایــن کتــاب، روایت هایــی اســت از دامــن مــادر تــا معراج شــهادت 
. آشــنایی بــا  ســیدمهدی اســالمی خواه: طلبــه ای مبــارز و خســتگی ناپذیر
افــرادی چــون ســیدعلی اندرزگــو، در نــگاه و مشــی سیاســی ســید مهــدی 
انقــالب می گذشــت. و روزش در تب و تــاب  گذاشــت. شــب  فراوانــی  تأثیــر 
آمــدن امــام خمینــی)ره( آغــاز دوره جدیــدی از فعالیت هــای ســیدمهدی 
بــود. او چــه در ارتــش، چــه در جهــاد و چــه در حــوزه علمیــه، تأثیــر زیــادی 
روســتای  برگشــت  وقتــی  گذاشــت.  جوان هــا  ویــژه  بــه  اطرافیانــش،  روی 
کــه مدت هــا بســته بــود، رونــق داد و  مــادری اش، مســجد امــام صــادق)ع( را 
کــه در دهــه شــصت دویســت خانــوار بیشــتر  کــرد پایــگاه انقــالب. روســتایی 
نداشــت، 31 شــهید تقدیــم اســالم کــرد کــه بیشــتر تربیــت شــده و بــزرگ شــده 

مســجد امــام صــادق)ع( بودنــد.
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کتاب : عزیزخانوم نام 

تحقیق وتدوین: فاطمه جعفری
قطع: رقعی

تعداد صفحه: 112
1399 : سال نشر

نوبت چاپ: دوم
قیمت: 17000تومان

کاشــان اســت.  موضــوع: »عزیــز خانــم« داســتان یکــی از زنــان انقالبــی 
کردنــد و  کــه ماننــد مــردان و دوشــادوش آنــان در جنگ هــا شــرکت  زنانــی 
بــرای پیــروزی و موفقیــت ایــران حاضــر شــدند از همــه چیزشــان بگذرنــد. 
کــس اســت و پــاره تــن و  کــه عزیزتریــن  مــال و جــان، همســر و فرزنــد. فرزنــد 
ــان  ــرده ای پنه ــس پ ــه در پ ــون همیش ــا چ . ام ــر ــر و محبوب ت ــم عزیزت از چش
ــچ گاه  ــرد و هی ــی نب ــان پ ــای آن ــا و فعالیت ه کاره ــه ارزش  ــس ب ــد هیچک بودن
هــم بــه طــور شایســته از آنــان تجلیــل نشــد. فاطمــه جعفــری بــه ســراغ عزیــز 
خانــوم رفتــه اســت. زنــی کــه چهــار شــهید را بــه ایــران تقدیــم کــرد. چهــار پســر 
او، محســن، جــواد، علــی اصغــر و محمدرضــا بارفــروش شــهید شــدند و او 
کــه بــرای او ایــن افتخــار را فراهــم  کتــاب، سرنوشــتی را بیــان می کنــد  در ایــن 

کــرد: مــادر چهــار شــهید بــودن.
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کتاب :  به چند خیاط ماهر نیازمندیم نام 

تحقیق : سمانه سنایی
، اسما مرتضایی راد تدوین: ملیحه جهان آرا، زینب کشاورز

قطع: رقعی
تعداد صفحه: 105

1399 : سال نشر
نوبت چاپ: دوم

قیمت: 15000تومان

موضــوع: در ســال های جنــگ، خیاط خانــه، جزئــی از زندگــی و هویــت 
بــزرگ  را در خیاط خانه هــا  بــود. مادرهــا بچه هایشــان  یــزدی شــده  زنــان 
پیــدا  عــروس  خیاط خانه هــا  همیــن  دل  از  پسرانشــان  بــرای  می کردنــد، 
آمــدن  بــا  می کردنــد.  فراهــم  را  نیازمنــد  نوعروســان  جهیزیــه  و  می کردنــد 
کــه در  بــه چرخــش درآمــد؛ دخترانــی  کرونــا چــرخ خیاط خانه هــا دوبــاره 
الیــی جهــاد بــزرگ شــده بودنــد، دســت بــه  گهواره هــای خیاط خانــه بــا ال
کرونــا را برگرداندنــد.  »بــه یــک خیــاط  کار شــدند و همپــای مــادران، ورق 
بــا  کــه  اســت  یــزدی  خیــاط  بانــوان  کاری  فــدا روایــت  نیازمندیــم«  ماهــر 
چرخ هایشــان نــه تنهــا ماســک، بلکــه جامــۀ امیــد و هویــت زن مســلمان 
کج روی هــا زخــم خــورده بــود،  کــه در ایــن ســال ها براثــر برخــی  ایرانــی را 
کــه رهبرانقــالب در  کار زنــان یــزدی آن قــدر بــزرگ و اثرگــذار بــود  دوختنــد. 
ســخنرانی نیمه شــعبان 99 از ایــن حرکــت خودجــوش آنهــا نــام بردنــد و از 

کردنــد. آنهــا تقدیــر 
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کتاب : نوبت شماست نام 

تحقیق و تدوین : سجاد اسماعیلی و سمانه سنایی
قطع: رقعی

تعداد صفحه: 190
1399 : سال نشر

نوبت چاپ: دوم
قیمت: 25000تومان

کــه آمــد غوغــا شــد؛ آن طــرف دزدان جنتلمــن دریایــی،  موضــوع: کرونــا 
کشــتی های ماســک را می دزدیدنــد و ایــن طــرف مــردم رزمایــش مواســات 
پخــش  غذایــی  مــواد  و  ماســک  کوچــه  بــه  کوچــه  و  می انداختنــد  راه  بــه 
می کردنــد.آن طــرف، ســالخوردگان را از بیمارســتان ها مرخــص می کردنــد 
پیرمــرد  تــا  می دادنــد  اضافــه  شــیفت  شــبانه روز  جوان ترهــا  طــرف  ایــن  و 
کادر درمــان از نبــود  یــا پیرزنــی داروی شــبش بــه تاخیــر نیفتــد. آن طــرف 
کیســه زبالــه بپوشــند و ایــن طــرف زنــان  گان مجبــور می شــدند  لبــاس و 
کادر  تــا  راهــی خیاط خانه هــا می شــدند  خانــه دار بی ُمــزد و چشمداشــت 
درمــان بی لبــاس نماننــد. در ایــن آزمــون، یزدی هــا جــزو ســردمداران بودنــد 
ــاال  ــه روز ب ــان خوشــنام یــزدی روز ب ــه دســت جوان ــا ب کرون ــا  ــارزه ب و پرچــم مب
کادر  کتــاب »نوبــت شماســت« برشــی اســت از دالوری هــای  ــر رفــت.   و باالت

کرونــا. درمــان، طــالب، دانشــمندان و جهادگــران یــزدی در مبــارزه بــا 
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کتاب : نذر نفس نام 

تحقیق و تدوین: محمدحسین عظیمی، زهراسادات هاشمی، 
سیدمحمدهاشمی بوده، اسما میرشکاری فرد

قطع: رقعی
تعداد صفحه: 198

1399 : سال نشر
نوبت چاپ: دوم

قیمت: 30000تومان

موضــوع: کرونــا بــه شــیراز رســیده بــود و مثــل حــرم امــام  رضــا)ع( خبــری از 
تحویــل ســال نــو در حــرم بــرادرش شــاه چراغ نبــود... ویــروس، غنــی و فقیــر 
کــه عــده ای فلنــگ را ببندنــد  نمی شــناخت و مثــل زمــان جنــگ هــم نبــود 
و بــه کشــور های دیگــر پنــاه ببرنــد. پشــت ایــن همــه دلهــره، در شــیراز مثــل 
گروه هــای جهــادی روشــن شــد...در شــیراز  بقیــه شــهر های ایــران چــراغ 
از  آب  و  نــان  اینکــه  به جــای  مــردم  افتــاد،  راه  طــرح صاحب خانــه خــوب 
و  کردنــد  تهیــه  و بهداشــتی  دســت یکدیگــر بکشــند، بســته های غذایــی 
بــه یــاری همدیگــر شــتافتند. »نــذر نفــس« گوشــۀ کوچکــی از فعالیت هــای 
کرونــا در شــیراز را بیــان می کنــد.  مؤثــر و به موقــع فعــاالن عرصــه مبــارزه بــا 
کــه موجــب شــد رهبــر انقــالب هــم در ســخنرانی نیمه شــعبان  فعالیت هایــی 

کنــد. ــرده و تقدیــر  ــام ب ــران شــیرازی ن 99 از جهادگ
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کتاب : هفت خان شستن نام 

تحقیق و   تدوین : محمدحسین عظیمی، زهراسادات هاشمی،
محمدجواد رحیمی

قطع: رقعی
تعداد صفحه: 200

1399 : سال نشر
نوبت چاپ: اول

قیمت: 25000تومان

کــه عصبــی و عقب مانــده  موضــوع: از بــس تــوی گوشــمان خوانــده بودنــد 
ــگاهی  ــه فروش ــه ب ــا، ن کرون ــت  ــه وق ــا ب ــد؛ ام ــان می ش ــت باورم ــتیم، داش هس
کســی را شکســتیم و نــه بــه دارو هــا و وســایل  کردیــم، نــه حرمــت  حملــه 
کشــور ها چشــم طمــع دوختیــم. بــه جــای همــه این هــا  بهداشــتی بقیــه 
بــرای  یکــی  شــد،  داوطلــب  ماســک  تولیــد  بــرای  یکــی   . کار پــای  رفتیــم 
ــا مردمشــان را  . پرســتار ها هــم رفتنــد تــوی دهــان شــیر ت ــر ضدعفونــی معاب
نجــات دهنــد. حتــی بــرای حفــظ حرمــت امــوات کرونایــی، عــده ای داوطلــب 
شــدند، پیــه همــه چیــز را بــه تنشــان مالیدنــد و رفتنــد تــوی غســالخانه. انــگار 
حال و هــوای دهــه شــصت را از پســتوی تاریــخ درآورده بودنــد تــا یــک بــار 
گرو ه هــای  دیگــر تکــرار شــود... .»هفــت خــان شســتن« خاطــرات طــالب و 

کرونایــی اســت. جهــادی شــیراز در تغســیل و تدفیــن امــوات 
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کتاب : جهاد در قرنطینه نام 

تحقیق و تدوین: معصومه بائی، فروغ زال
قطع: رقعی

تعداد صفحه: 144
1399 : سال نشر
نوبت چاپ: اول

قیمت: 20000تومان

کرونــا آمــد. صفهــای نمازجماعــت از  موضــوع: روزهــای پایانــی ســال98 
ــی شــد، دورهمیهــا لغــو و کالســها  هــم گسســت و مســجدها و پایگاههــا خال
ــه  ک کورســوهای امیــدی  مجــازی شــد، دیدوبازدیدهــا تلفنــی شــد و کمکــم 
نســل جدیــد بــرای برگشــتن بــه صفــای قدیــم داشــت، بایــد از بیــن میرفــت؛ 
کــه در  امــا نرفــت؛ چــون هشــت ســال دفــاع مقــدس بــه مــا یــاد داده بــود 
کاســتیها خــالق، در تنگناهــا جســور و در تحریمهــا  کمبودهــا خودکفــا، در 
کرونــا آمــد و بــه همــه نشــان داد مــردم، همــان مــردم دوران  غنــی میشــویم. 
جنگاند.کتــاب پیــش رو روایتــی اســت از مردمــی کــه بهمحــض ایجــاد بحــران 
کشورشــان، قرنطینــۀ خانگــی را بــه میــدان جهــاد تبدیــل  و تهدیــد بــرای 
کردنــد. »جهــاد در قرنطینــه«، روایتــی از فعالیت هــای کارگاه جهــادی شــهید 

کروناســت. ابراهیم زاده)مشــهد( در مقابلــه بــا ویــروس 
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کتاب :  مأموریت خدا نام 

تحقیق  وتدوین: محمدسرور رجایی
قطع: رقعی

تعداد صفحه: 248
1399 : سال نشر
نوبت چاپ: اول

قیمت: 35000تومان

خــود  اثــر  معرفــی  در  کتــاب  ایــن  افغانســتانی  نویســنده  رجایــی،  محمدســرور  موضــوع: 
ــه  ــی ب ــاب، وقت کت ــن  ــت ای ــت. از برک ــش اس ــالها پژوه ــل س ــاب حاص کت ــن  ــت: ای ــته اس ــن نوش چنی
بســیاری  شــهدای  بــا  رفتــم،  ابوالفضــل)ع(  حضــرت  مســجد  بــه  احمدرضــا  کودکیهــای  دنبــال 
کتــاب  آشــنا شــدم. از همــان جــا پابهپــای خاطــرات احمدرضــا راه افتــادم و از مــرز گذشــتم. ایــن 
ــا و  ــی، هواپیماه ــای قدیم ــا تفنگه ــه ب ک ــد  ــی میکن ــی را معرف ــرد. مجاهدان ــتان میب ــه افغانس ــا را ب م
کــه  کار انداختنــد. روزهایــی را بــه یادمــان میــآورد  تانکهــای پیشــرفته اتحــاد جماهیــر شــوروی را از 
کتــاب  کردنــد. در ایــن  کنــار هــم در برابــر دشــمنان مشــترک مبــارزه  مجاهدیــن شــیعه و ســنی در 
میخوانیــم کــه احمدرضــا ســعیدی چهکســی بــود، چگونــه بــه افغانســتان رفــت، چگونــه شــهید شــد 
ــود  ــر خ ــی اث ــاب در معرف کت ــن  ــتانی ای ــنده افغانس ــی، نویس ــرور رجای ــت. محمدس ــزارش کجاس و م
ــه  ــی ب ــاب، وقت کت ــن  ــت ای ــت. از برک ــش اس ــالها پژوه ــل س ــاب حاص کت ــن  ــت: ای ــته اس ــن نوش چنی
کودکیهــای احمدرضــا بــه مســجد حضــرت ابوالفضــل)ع( رفتــم، بــا شــهدای بســیاری آشــنا  دنبــال 
کتــاب مــا را بــه  شــدم. از همــان جــا پابهپــای خاطــرات احمدرضــا راه افتــادم و از مــرز گذشــتم. ایــن 
کــه بــا تفنگهــای قدیمــی، هواپیماهــا و تانکهــای  افغانســتان میبــرد. مجاهدانــی را معرفــی میکنــد 
پیشــرفته اتحــاد جماهیــر شــوروی را از کار انداختنــد. روزهایــی را بــه یادمــان میــآورد کــه مجاهدیــن 
کــه  کتــاب میخوانیــم  کنــار هــم در برابــر دشــمنان مشــترک مبــارزه کردنــد. در ایــن  شــیعه و ســنی در 
احمدرضــا ســعیدی چهکســی بــود، چگونــه بــه افغانســتان رفــت، چگونــه شــهید شــد و و مــزارش 

کجاســت.
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کتاب : حوض خون نام 

تحقیق  وتدوین: فاطمه سادات میرعالی 
قطع: رقعی

تعداد صفحه: 504
1399 : سال نشر
نوبت چاپ: اول

قیمت: 70000تومان

بانــوان  از  نفــر   64 روایت هــای  و  خاطــرات  خــون«،  »حــوض  موضــوع: 
اندیمشــکی دربــاره فعالیتشــان در بخــش رخت شــویی البســه رزمنــدگان 
فاطمه ســادات  اســت.  کالنتــری  شــهید  بیمارســتان  در  مقــدس  دفــاع 
»اوِل  اســت:  نوشــته  بانــوان  ایــن  دربــاره  کتــاب  نویســنده  میرعالــی، 
مصاحبه هــا درد و زجر شــان تــوی ذهنــم پررنــگ بــود، امــا انتهــای مصاحبــه 
ــد،  ــان بدهن ــالب ج ــای انق ــتند پ ــر هس ــوز حاض ــدم هن ــه می ش ــی متوج وقت
وقتــی تــالش می کردنــد راهــی بــرای شســتن لباس هــای رزمنــدگان جبهــه 
کننــد و بعضــی از آن هــا از مــن می پرســیدند »راهــی ســراغ  مقاومــت پیــدا 
ذهنــم  معــادالت  بشــوریم؟«،  رو  رزمنده هــا  لبــاس  ســوریه  بریــم  نــداری 
دربــاره اینکــه افــرادی زجرکشــیده هســتند بــه هــم می خــورد. خانم هــای 
کــه دیده انــد و از نزدیــک  رخت شــویی بــا وجــود همــۀ ســختی ها و درد هایــی 
کرده انــد، روح زینبــی دارنــد و بــا بیــان تمــام  تکه هــای بــدن شــهدا را لمــس 

می کننــد.« یــاد  به زیبایــی  رزمنده هــا  لبــاس  شســتن  از  تلخی هــا، 
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کتاب :  داستان رویان نام 
تاریخ شفاهی دکتر سعید کاظمی آشتیانی در پژوهشگاه رویان

تحقیق  وتدوین: محمدعلی زمانیان
قطع: رقعی

تعداد صفحه: 208
1400 : سال نشر

نوبت چاپ: سوم
قیمت: 30000تومان

موضــوع: پــس از جنــگ تحمیلــی، عــده ای جــواِن از جنگ برگشــته دور 
هــم جمــع شــدند و تصمیــم گرفتنــد مجموعــه ای را راه انــدازی کننــد که برای 
اولیــن بــار مشــکل »نازایــی« را در کشــور حــل می کــرد. ســال ها بعــد از آن  همه 
تصمیمــات و اقدامــات و رنج هــا، نتیجــه کارشــان نمــاد پیشــرفت ایران شــد و 
بــه بازکــردن گــره زندگــی خانواده هــای گرفتــار انجامیــد. »پژوهشــگاه رویــان«، 
 ، نــوزاد همــان تالش هــا و مجاهدت هــای جمعــِی دانشــمند خســتگی ناپذیر
کاظمــی آشــتیانی و دوســتانش بــود. »داســتان رویــان«؛ روایتــی از  ســعید 
کــه بــا محوریــت شــخصیت  تأســیس، تولــد، تثبیــت و شــکوفایی رویــان اســت 
کاظمــی آشــتیانی پیــش مــی رود. دانمشــندی  اصلــی داســتان، دکتــر ســعید 
کــه بعــد از درگذشــت مشــکوکش، رهبــر انقــالب در پیــام تسلیتشــان، از او 
ــون امیــد و ابتــکار و  «، »کان ــر ــا تعابیــری چــون »دانشــمند مؤمــن و جهادگ ب

کردنــد. نــوآوری« و »آینــده درخشــان علمــی« یــاد 
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کتاب : تولدت مبارک نام 
خاطــرات  براســاس  کــودکان  جشــن تولد  بــرای  ایده هایــی  و  داســتان ها 

واقعــی

نویسندگان: راضیه جمالی نژاد، نازنین صابری بهداد
: منیره منصوری تصویرگر
گرافیک: سعید دین پناه

قطع: رقعی
تعداد صفحات: 160صفحه

1400 : سال نشر
نوبت چاپ: اول

قیمت: ...35 تومان

موضــوع: یکــی از موضوعــات بحــث برانگیــز و مدنظــر خانواده هــا، تولــد 
کــه  ، جشــن تولــد  و چگونگــی برگــزاری جشــن تولــد اســت. در حــال حاضــر
بــه  می آیــد،  حســاب  بــه  خانوادگــی  و  دوســتانه  و  شــاد  دورهمــي  نوعــی 
کــودکان  بهانــه ای بــرای بــه یادداشــتن دیگــران و بــه پدیــده ای هویتــی بــرای 
کتــاب »تولــدت مبــارک« داســتان های  و بزرگســاالن تبدیــل شــده اســت. در 
گــون و خالقانــه مادرانــی را می خوانیــد کــه  واقعــی و شــیرینی از تولدهــای گونا
کننــد تــا  دوســت داشــته اند خودشــان بــرای تولــد فرزندانشــان ایده پــردازی 
کتــاب بــا نگاهــی نــو بــه  کمتــر درگیــر آســیب ها و حواشــی تربیتــی شــوند.این 
مفهــوم رشــد و تولــد، ایــن بســتر را بــه عنــوان فرصــت تربیتــی ویــژه ای مطــرح 
گریــز از آن می تــوان بــا خیالــی آســوده بــه اســتقبالش  کــه به جــای  می کنــد 

رفــت. 
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کتاب :  معلم َحسابی نام 
از فعــاالن نهضــت ســوادآموزی  خاطــرات شــفاهی صدیقــه جعفری نیــک 

دهــه شــصت

تحقیق وتدوین: مریم استادی
قطع: رقعی

تعداد صفحات: 312صفحه
1400 : سال نشر

نوبت چاپ: اول
قیمت:. 50000  تومان

موضــوع: پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی، تشــکیل نهادهــای انقالبــی 
گامــی بــود در مســیر تثیبــت آرمان هــای قیــام.  بــه فرمــان امــام خمینــی)ره( 
، مســیری نداشــت جــز ســوادآموزی. امــام)ره(  گاهــی بشــر آرمــان هدایــت و آ
بــه ایــن نیــاز ملــت بــه خوبــی واقــف بــود و از همیــن رو آن را مهم تــر از نیــاز بــه 
کــرد. شــالوده نهضــت، ســوادآموزِی صــرف نبــود،  مســکن و بهداشــت معرفــی 
کــرد تــا  کــه بــه حضــورش نیــاز بــود، ورود پیــدا  بلکــه در تمــام عرصه هایــی 
کنــد.  فرهنــگ وابســته کشــورمان را بــه فرهنگــی خودکفــا و مســتقل تبدیــل 
»معلــم َحســابی«؛ خاطــرات و زندگی نامــه خانــم صدیقــه جعفری نیــک، از 

فعــاالن نهضــت ســوادآموزی خراســان در دهــه شــصت را روایــت می کنــد.



48

کتاب :  من به این آرم اعتماد دارم نام 
خاطرات آموزشیاران نهضت سوادآموزی خراسان

مینایــی راد،  احســان  ترخــان،  قربــان  نعیــم،  مرتضــی  تحقیق و تدویــن: 
اســماعیل  جلینــی،  سیدســجاد  فاطمی نــژاد،  محســن  ضیــاء،  حســین 

مؤمنــی  زهــره  کنعانــی،  فاطمــه  شــرفی، 
قطع: رقعی

تعداد صفحات: 144صفحه
1400 : سال نشر

نوبت چاپ: اول
قیمت: 24000 تومان

ــاره تشــکیل نهضــت ســوادآموزی  موضــوع: فرمــان امــام خمینــی)ره( درب
کلیــد زد. اســتقالل  کشــور را  در ســال 58، فرآینــد ریشــهکنی بیســوادی در 
اقتصــادی، علمــی و  و عــدم وابســتگی در عرصههــای مختلــف سیاســی، 
فرهنگــی در اندیشــۀ امــام منشــأ رفــع ســایر وابســتگیها و اســتقالل فکــری 
باشــد.  آموختــه  را  ابتدایــی  خوانــدن  و  نوشــتن  »هرکــس  بــود.  هویتــی  و 
بــرای ایــن امــر الزم اســت تمــام بیســوادان بــرای یادگیــری و تمــام خواهــران 
و بــرادران باســواد بــرای یــاد دادن بپاخیزیــد«. »مــن بــه ایــن آرم اعتمــاد 
دارم«؛ خاطــرات و فعالیت هــای آموزشــیاران نهضــت ســوادآموزی خراســان 

گفتنــد. کــه بــه »فرمــان امــام« لبیــک  در دهــه شــصت را روایــت می کنــد 
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کتاب : مرضیه نام 
شــهید  مــادر  میررضایــی،  زندگی)مرضیــه  از  طرحــی  اســم؛  یــک  حکایــت 

) تقی پــور محمــود 

تحقیق و تدوین: زهرا عاشوری، لطیفه نجاتی 
قطع: رقعی

تعداد صفحات: 144صفحه
1400 : سال نشر

نوبت چاپ: اول
تعداد صفحات: 264

قیمت: 40000سط تومان

موضــوع: تاریخ نــگاری انقــالب اســالمی عمیقــا بــه »روایــت زنــان« ایــن 
انقــالب و طبعــا بــه خــود انقــالب بدهــکار اســت. زنــان شــهید انقــالب و دفــاع 
مقــدس، زنــان مبــارز پیــش از انقــالب، همســران مبــارزان انقــالب، همســران 
و  معلمــان  پرورشــی،  مربیــان  جانبــازان،  و  آزادگان  و  شــهدا  و  رزمنــدگان 
کارآفرینــان و...  مبلغــان فرهنگــی، جهادگــران، دانشــمندان، پژوهشــگران، 
کــه محــور خانــواده بوده انــد و  هنــوز بــه راســتی روایــت نشــده اند؛ زنانــی 
گــون، مســاوی بــا همراهــی و حضــور اعضــای  گونا حضــور آنهــا در عرصه هــای 
خانــواده در انقــالب بــوده اســت. آنهــا در ســکوت، تمــام بــار تربیــت نیروهــای 
و  تــالش  روایــت  ســکوت،  در  هــم  بــاز  و  کشــیده اند  دوش  بــه  را  انقــالب 
مجاهــدت زنانــه و مادرانــه خــود را در حاشــیه موفقیــت مــردان انقالبی شــان 
کتــاب »مرضیــه«، روایتــی از زندگــی بی بــی مرضیــه میررضایــی،  دیده انــد. 

مــادر شــهید مدافــع حــرم حجت االســالم محمــود تقی پــور اســت.
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کتاب :  پاتک علیه پیتوک نام 
روایت مردانگیهای شهید مدافع حرم سیدهادی سلطانزاده

تحقیق و تدوین: امید اسحاقی، معصومه بائی، زهره علوی راد
قطع: رقعی

تعداد صفحات: 244صفحه
1400 : سال نشر

نوبت چاپ: اول
قیمت: 35000 تومان

ــاد  موضــوع: شــهید ســیدهادی ســلطان زاده اهــل مشــهد منطقــه مهرآب
بــود و در 30مــرداد 1393 ســال در مقابلــه بــا تروریســت های تکفیــری در 
کتــاب خوانــدن  حلــب ســوریه بــه شــهادت رســید. ســید هــادی ســلطان زاده 
کــه  کتابخانــه ای عمومــی هــم در هیئــت عــزاداری ای  بیــش از حــدش بــود و 
کارهــا و  خــودش بانــی آن بــود، او بــرای جــذب بیشــتر جوانــان بــه هیئتــش 
نمی دانســت  شــاید  کــه  شــهیدی  می کــرد.  بســیاری  فرهنگــی  تالش هــای 
کتــاب  کتــاب می شــود. در ایــن  کــه زندگــی خــودش هــم روزی تبدیــل بــه 
بیلیــاردی در  باشــگاه  از  کــه چطــور ســیدهادی ســلطان زاده  می خوانیــم 
کــه در ایــام عــزاداری تبدیــل بــه هیئــت می شــد، راهــی ســوریه  شــهر مشــهد 

و راه شــهادت شــد؟
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کتاب :  کشکول میرزا جواد آقا نام 
روایتی از زندگی شهید مدافع حرم جواد کوهساری

تحقیق و تدوین: محمدمهدی احمدیان، زهرا احسن مقدم
قطع: رقعی

تعداد صفحات: 216صفحه
1400 : سال نشر

نوبت چاپ: اول
قیمت: 34000تومان

موضــوع: وجــه ممتــاز انقــالب اســالمی ایــران، نــه در دوره پیــروزی، بلکــه 
کــه برخــالف  ــر از پیــروزی آشــکار می شــود. جایــی  ــًا در ســال های دورت اتفاق
در  را  خــود  اول  انســان های  تــراز  انقــالب،  دنیــا،  انقالب هــای  از  بســیاری 
نســل های جدیــد بــاز تولیــد می کنــد.   »کشــکول میــرزا جــواد آقــا« روایــت 
کــرده و وظیفــه اش در  کــه در دهه هــای اخیــر زندگــی  زندگــی مــردی اســت 
کتــاب، روایــت زندگــی شــهید  مســیر انقــالب را درســت رفتــه اســت. ایــن 
و  و دوســتان  نزدیــکان  زبــان خانــواده،  از  کوهســاری  مدافــع حــرم جــواد 
ــه 29  ک ــهد  ــهر مش ــی ش ــاری از اهال ــواد کوهس ــهید ج ــت. ش ــش اس همرزمان
در  داعــش  تروریســت های  بــا  نبــرد  در   1394 26تیــر  داشــت،  ســن  ســال 

اطــراف شــهر فلوجــه عــراق بــه شــهادت رســید.
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کتاب : آش پشت جبهه نام 
خاطرات مربیان پرورشی دهه شصت اهواز

زهــرا قراچــه،  بابائــی،  زینــب  آل عمــران،  ســیدمحمد  تحقیــق و تدویــن : 
آســیه طافــی

قطع: رقعی
تعداد صفحات: 200صفحه

1400 : سال نشر
نوبت چاپ: اول

قیمت: 45000 تومان

موضــوع: انقــالب پیــروز شــده و ســاختارهای سیاســی و نظامــی و فرهنگی 
کشــور هنــوز شــکل نگرفتــه بــود. در میــان شــعارها و چنددســتگی ها، عده ای 
دورهمی هــای  در  آرمان گــرا،  و  پرشــور  ســاله،  بیست و دو-ســه  انقالبــی 
مسجدشــان اتاقکــی بــه نــام »امــور تربیتــی« راه انداختنــد و اسمشــان شــد 
مربــی پرورشــی و تربیتــی.  مخالفــان انقــالب فهمیــده بودنــد راه بــه انحــراف 
حریــم  از  بایــد  پرورشــی  مربیــان  می گــذرد؛  مدرســه  از  انقــالب،  کشــاندن 
می ایســتادند.  ســنگ اندازی ها  جلــوی  و  می کردنــد  حراســت  مدرســه 
مربیــان پرورشــی بــا درگیرکــردن دانش آمــوزان و خانواده هــای آنهــا، جنــگ را 
مردمــی و جبهه هــا را بــه محلــی بــرای تحصیــل دانش آموزانــی تبدیــل کردنــد 
کــه دفــاع از کشــور اولویــت اول زندگی شــان شــده بــود. »آش پشــت جبهــه«؛ 
خاطــرات مربیــان پرورشــی شهرســتان اهــواز و فرازوفرودهــای فعالیتشــان 
از زمــان تأســیس امــور تربیتــی در ســال 1359 تــا زمــان انحــالل را روایــت 

می کنــد.
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کتاب : سفیر قدس نام 
برش هایی از خاطرات مرحوم حسین شیخ االسالم

مصاحبه: حسین چارداولی، محمد رحمانی 
تدوین: راضیه حقیقت، محمدحسین روزی طلب

قطع: رقعی
تعداد صفحات: 324صفحه

1400 : سال نشر
نوبت چاپ: اول

قیمت: 65000 تومان

موضــوع: مرحــوم حســین شیخ االســالم را می تــوان الگــوی انگیزه منــدی، 
تکلیف مــداری، پــرکاری و تواضــع دانســت. ایــن را می تــوان در برهه هــای 
در  تحصیــل  دوران  در  چــه  کــرد؛  لمــس  خوبــی  بــه  خاطراتــش  مختلــف 
آمریــکا، چــه ایــام حضــور در ماجــرای تســخیر النــه جاسوســی، چــه در مقطــع 
خدمــت در وزارت امورخارجــه و چــه در ســال های فعالیــت در جبهۀ جهانی 
مقاومــت. شیخ االســالم همــواره می گفــت یکــی از خوشــبختی هایش ایــن 
کــه در ایــن دنیــا همنشــین شــهدایی همچــون ســیدعباس موســوی،  ــود  ب
( و شــهید  عمــاد مغینــه، فتحــی شــقاقی، شــهید ســیدکاظم کاظمی)نذیــر
حــاج قاســم ســلیمانی بــود. »ســفیر قــدس«، برش هایــی از خاطــرات آقــای 
انقــالب  رهبرمعظــم  تجلیــل  از  کتــاب  نــام  اســت.  شیخ االســالم  حســین 
اســالمی از مرحــوم شیخ االســالم در روز قــدس ســال 1399 برگرفتــه شــده 

اســت.
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کتاب : مادر ایران نام 
خاطــرات شــفاهی عصمــت احمدیــان؛ مــادر شــهیدان اســماعیل و ابراهیــم 

فرجوانــی

تحقیق و تدوین: سیدمحمد آل عمران، نرگس اسکندری، 
نورالهدی ماه پری

قطع: رقعی
تعداد صفحات: 318صفحه

1400 : سال نشر
نوبت چاپ: اول

قیمت: 57000 تومان

ــراز و نشــیب  ــی پرف کتــاب، روایتــی اســت داســتانی از زندگ موضــوع: ایــن 
ــم  ــی. خان ــماعیل فرجوان ــم و اس ــهیدان ابراهی ــادر ش ــان، م ــت احمدی عصم
کــه از جملــه بانــوان فعــال در ســتاد پشــتیبانی دفــاع مقــدس  احمدیــان 
ــود، پــس از جنــگ، بــه صــورت جــدی وارد فعالیت هــای اقتصــادی  اهــواز ب
کــه او امــروز یکــی از بانــوان تأثیرگــذار و  و اجتماعــی می شــود، بــه طــوری 
الگــو در اهــواز اســت و همچنــان در 73ســالگی، عــالوه بــر امــور خیریــه، بــا 
پیگیری هــای فــراوان، بــه دنبــال کارآفرینــی و ایجــاد شــغل بــرای مــردم اســت.
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کتاب :  مادرم برام قصه بگو نام 
گروه سرود آباده خاطرات شفاهی 

تحقیق ومصاحبه : محمدمهدی رحیمی
تدوین ونگارش: بهنام باقری

قطع: رقعی
تعداد صفحات: 392صفحه

1400 : سال نشر
نوبت چاپ: اول

قیمت: 80000 تومان

کــه بعــد  کــه آن چنــان در بیــن مــردم محبوبیــت داشــته  کار هنــری ای  موضــوع: 
از گذشــت حــدود ســی ســال هنــوز مــردم از آن بــه نیکــی یــاد می کننــد، حتمــا ارزش 
تاریخ نــگاری و خاطره نــگاری دارد؛ هــم بــه عنــوان ثبــت بخشــی از تاریــخ فرهنگــی 
انقــالب اســالمی ایــران و هــم بــه عنــوان تجربه نــگاری بــرای اســتفاده در حــال و 
آینــده. آنچــه باعــث شــهرت گــروه ســرود آبــاده در دهــه شــصت شــد، چنــد ســرود در 
« یــا »قصــه بابــا« بــود  کــه معروف ترینشــان، ســرود »مــادر اواســط دهــه شــصت بــود 
لــه«،  کــه در اواخــر ســال 1366 ســاخته شــد. ایــن ســرود بــه همــراه ســرودهای »آال
ایــران  مــردم  بیــن  ویــژه ای  محبوبیــت  شــیردل«،  »یــل  و  تنگســتان«  »دلیــران 
ــر ســر زبان هــا انداخــت...  ــاده« را ب ــروه ســرود آب ــام »گ ــه ن ک ــرد. محبوبیتــی  ک پیــدا 
کتــاب بــه آن اشــاره شــده  کــه بــه صــورت رســمی اجــرا شــده و در متــن  ســرودهایی 
مصاحبــه  جلســات  در  گــروه  اعضــای  کــه  ســرودها  از  بخش هایــی  همچنیــن  و 
کنــار متــن  یــا تصویــری در  بــه صــورت صوتــی   QR code قالــب  خوانده انــد، در 

گنجانــده شــده اســت.«
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