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3435 مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدسمرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

کتاب "جاده استراتژیک فاو – بصره" به قلم یحیی نیازی، نویسنده و پژوهشگر دفاع مقدس به روایت شب چهارم این نبرد از نگاه و منظر هر یک از 
لشکرهای حاضر در عملیات، پرداخته و تالش کرده تا نمایی مستند و روشن و در عین حال جذاب از این مرحله از عملیات والفجر 8 را به تصویر بکشد. 
این کتاب متشکل از 8 فصل است که در فصل اّول آن به تبیین چارچوب و زمینه های بحث می پردازد و هفت فصل دیگر تصمیم گیری و ماهیت و 

عملکرد یگان های سپاه پاسداران در انهدام لشکر گارد صدام را تشریح می کند.
مرور کوتاهی بر شرایط جبهه ها و عملیات های اجراشده از سال سوم تا پنجم جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، تبیین وضعیت خاص جغرافیایی فاو و 
دشواری ها و موانع پیش رو، طرح مانور، چگونگی سازمان رزم توسط قرارگاه مرکزی خاتم االنبیاء )ص( و هدایت و اجرای آن توسط قرارگاه های عملیاتی 
کربال و نوح، آغاز عملیات و وضعیت نبرد در سه محور منتهی به فاو تا پایان روز سوم نبرد و هدایت و فرماندهی قرارگاه خاتم االنبیاء )ص( قبل از شروع 

پاتک لشکر گارد صدام در سه فصل از کتاب بیان شده اند.
فصل های چهارم تا هشتم این کتاب به صورت مجزا، محورهای محاصره لشکر گارد ریاست جمهوری عراق توسط پنج لشکر عمل کننده از وسط و چهار 
جهت جاده راهبردی را به تصویر کشیده اند. عالوه بر اینکه لشکر گارد عراق، به خوبی معرفی شده، روند رشد و سیر صعودی و گسترش سازمان رزم لشکر 
گارد به خوبی مشخص شده است. یکی از ویژگی های این اثر، استفاده از اسناد دسته اول مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و صدای ضبط شده بی سیم 
دو طرف درگیری است. نویسنده کتاب، با تکیه بر پیاده  نوارهای راویان، صدای مکالمات بی سیم ها، دفترچه راویان مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، 
گزارش جلسات ثبت شده توسط راویان و منابع پیرامونی و مصاحبه اختصاصی با افراد مطلع، این مقطع حساس عملیات والفجر 8 را روایت کرده است.

جاده استراتژیک فاو-بصره 
پدیدآورنده: یحیی نیازی
چاپ اول: 1391 
قطع: رقعی 
328 صفحه
قیمت:9000 تومان

اروند
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کتاب سی ونهم از مجموعه روزشمار دوجلد است که جلد اول آن به »نخستین گام به سوی فتح فاو« می پردازد و حوادث اتفاق افتاده از  
تاریخ 16 آبان 1364 تا 23 آذر 1364را شامل می شود . این کتاب به قلم حمیدرضا فراهانی است.

این مقطع زمانی شامل مباحث بسیارمهم ذیل می باشد: نگاهی به راهبرد دفاعی جمهوری اسالمی پس از فتح خرمشهر در میدان 
سیاست و صحنه جنگ؛طرح های عملیاتی سپاه پاسداران شامل طرح فاو و مسائل پیچیده مرتبط با آن؛ طرح های عملیاتی نیروی 
زمینی ارتش؛حمالت هوایی عراق؛ حمالت هوایی ایران؛ بازرسی کشتی ها و حمله به کشتی ها؛ اعزام نیروهای داوطلب و کمکهای 
مردمی به جبهه ها؛واکنش عراق به تالشهای ایران؛ وضعیت دسترسی ایران و عراق به تجهیزات نظامی؛ گروه های مسلح و شرارت 
آنان در شمال غرب ایران؛ وضعیت شمال عراق: تالش گروه های مبارز، سرکوب و جنایات بعثی ها؛ جنگ و دولت؛صادرات نفت؛ سفر 
صدام به شوروی، مواضع شوروی، مواضع جمهوری اسالمی؛ فعالیت های دیپلماتیک، تالش های صلح؛ روابط ایران با سوریه و لیبی؛ 
روابط ایران و فرانسه؛ سفر رئیس جمهوری اسالمی ایران به پاکستان و افریقا؛ لبنان: توافق گروه ها، ادامه درگیری ها، ادامه گروگان گیری.

نخستین گام بسوی فتح فاو
پدید آورنده:حمیدرضا فراهانی

چاپ اول: 1379 
قطع: وزیری 

1116  صفحه
قیمت:32500  تومان
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کتاب سی و نهم از روزشمار های جنگ )بخش دوم( با عنوان »تشدید تالشها برای فتح فاو« است. این کتاب مقطع پر تحولی از تاریخ 
دفاع مقدس را در بازه زمانی 24 آذر تا 30 دی ماه سال 1364 پوشش می دهد.

دوره زمانی این کتاب یکی از پرماجراترین مقاطع جنگ ایران و عراق هم از جنبه نظامی و هم از جنبه های سیاسی و دیپلماتیک است. 
بخش های نظامی این کتاب شامل جمع بندی و خالصه و چکیده 3300 صفحه مطالب پیاده شده از حدود 129 ساعت نوار جلساِت 
باالترین سطوح سیاست گذاری جنگ تحمیلی و طراحی عملیات های آن و نیز بهره برداری از 13 دفتر یادداشت های محققان حاضر در 
این جلسات و 18 جلد گزارشی است که آنان درباره آماده سازی زمینه  اجرای عملیات در منطقه فاو تهیه کرده اند. عالوه براین، چند هزار 

سند نظامی مربوط به این دوره بررسی و موارد مهم و ضروری در گزارش های این کتاب استفاده شده است.
بخش های غیرنظامی این کتاب شامل گزارش های سیاسی داخلی و خارجی و بین الملل مربوط به جنگ یا دیگر مسائل متأثر از جنگ 
است یا موضوع هایی است که جنگ بر آنها تأثیر گذاشته یا به نوعی به جنگ ایران و عراق مربوط می شود. این گزارش ها با بهره برداری 
از صدها نشریه داخلی و خارجی محرمانه و آشکار مربوط به دوره این کتاب ازجمله نشریه روزانه گزارش های ویژه خبرگزاری جمهوری 
و  این دوره  روزنامه های  واحد مرکزی خبر،  بیگانه  رادیو های  نشریه های  وزارت اطالعات،  و  امور خارجه  وزارت  نشریه های  اسالمی، 

کتاب هایی که درباره این مقطع از جنگ منتشر شده، تهیه گردیده است.

تشدید تالشها براي فتح فاو
پدید آورندگان:مهدی انصاری - حمیدرضا فراهانی
چاپ اول: 1395 
قطع: وزیری 
1138  صفحه
قیمت:42000  تومان



معرفی آثار منتشر شده مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
درمورد جبهه جنوب

سال شانزدهم    شماره شصت و یکم    زمستان ۱397

152

112113 مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدسمرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

کتاب »آبادان در جنگ« جلد ششم از مجموعه اطلس های راهنمای جنگ ایران و عراق است.
این کتاب روایتی است از وقایع آبادان از گذشته دور تا پایان جنگ که در قالبی جذاب، شامل اطالعات متنوع، نقشه، تصویر و نمودار 

منتشرشده است.
کتاب »آبادان در جنگ« هفت فصل دارد که فصل اول با عنوان »جغرافیای آبادان« به موقعیت جغرافیایی آبادان پرداخته است. در فصل 
دوم که »آبادان و نهضت ملی شدن نفت« نام دارد، نهضت ملی شدن صنعت نفت و حوادث مرتبط با آبادان در آن دوره تشریح گردیده 

است.
فصل سوم با عنوان »آبادان در انقالب اسالمی« به حوادث آبادان در جریان انقالب اسالمی و پس ازآن اختصاص دارد. در فصل چهارم 

با نام »آغاز جنگ و محاصره آبادان«، آغاز جنگ و پیشروی ارتش عراق به طرف آبادان و محاصره آن بررسی می شود.
در فصل پنجم با عنوان »آبادان در محاصره«، اهم وقایعی که در دوران محاصره آبادان رخ داده است، آورده شده است و در فصل های 
ششم و هفتم به ترتیب با عناوین »شکستن محاصره آبادان« و »عبور از اروندرود و پایان جنگ«، حماسه بزرگ شکستن محاصره آبادان و 

عملیات عبور از اروندرود و فتح فاو گزارش شده است.

آبادان در جنگ
پدیدآورنده:ابوالقاسم حبیبی

چاپ اول: 1382 
قطع: خشتی 
150 صفحه

قیمت:4500 تومان
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مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس عالوه بر نشر کتاب های پژوهشی و تحقیقاتی، روزشمار و اطلس های راهنما، مجموعه راهنمای 
مناطق جنگی را در قالب بروشور منتشر کرده است. در این مجموعه، سعی شده است تا شهرها و شهرستان هایی که به صورت مستقیم 

در جدال با دشمن بوده اند، معرفی شوند.
در هر یك از این بروشورها، با استفاده از تصاویر، نقشه و مطالبی کوتاه و مختصر، به توضیحاتی در خصوص آن منطقه پرداخته شده است.

هدف از نشر این بروشورها، مطالعه عالقه مندان و مخصوصا افرادی است که در اردوهای راهیان نور شرکت کرده اند تا در مدت زمانی 
اندك با هریك از مناطقی که بازدید می کنند، آشنایی داشته باشند.

در بروشور »راهنمای مناطق جنگی آبادان« با شرح مختصری از آبادان به معرفی مکان های معروفی که طی دوران انقالب و در دوران 
جنگ تحمیلی شاهد حوادث و رخدادهای مهمی بوده اند، پرداخته شده است. 

حصر آبادان و اقدامات نیروهای خودی برای شکست این حصر از دیگر موضوعاتی است که در این بروشور مطرح شده است به طوریکه 
در بخشی از بروشور عملیات های دوره محاصره آبادان به صورت مختصر و با ارائه نقشه منطقه عملیاتی بیان شده است.

بروشور »راهنمای مناطق جنگی آبادان« توسط انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ منتشر شده است. 

راهنمای مناطق جنگی آبادان
پدیدآورنده: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس 

چاپ اول: 1382 
قطع: پالتویی 

قیمت:1500  تومان
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جلد هشتم از مجموعه گزارش عملیات »نبرد فاو؛ گزارشی از حماسه های رزمندگان اسالم در عملیات والفجر 8« نام دارد که توسط 
مجید نداف تهیه و تنظیم شده است.

این کتاب سیری است در چگونگی پیوستن داوطلبانه جوانان انقالبی و مؤمن از شهرها و روستاها به صف خط شکنان و غواصان 
و حضور اقشار مختلف جامعه در یگان های رزمی و پشتیبانی و نحوه گذراندن آموزش های الزم و همچنین نگاهی است به جزئیات 

فعالیت رزمندگان اسالم در هنگامه مهیب برخورد و درگیری با دشمن.
این کتاب از پنج فصل تشکیل شده است. فصل اول »مقدمات عملیات« نام دارد، در ابتدای این فصل به مراحل آموزش، شناسایی و 

آماده سازی منطقه عملیاتی که همراه با پشتکار و جدیت رزمندگان است، می پردازد.
فصل دوم با عنوان »شروع عملیات« به عملیات سرنوشت ساز عبور غواصان از اروند رود و آغاز درگیری و سقوط دشمن پرداخته و در 

پایان فصل دستاوردهای روز اول عملیات از جمله تصرف کامل فاو را تشریح کرده است.
فصل سوم با عنوان »پیشروی خودی، انهدام دشمن« به بررسی ادامه عملیات فاو در شب و روز دوم وسوم می پردازد. فصل چهارم 

»ادامه حمالت خودی و پاتک های دشمن« به ادامه تهاجم خودی و انهدام وسیع قوای دشمن در شب چهارم عملیات اشاره دارد. 
فصل پنجم با عنوان »تحکیم مواضع و تثبیت کامل« به ماجرای تصرف مجدد سه راهی و تحکیم مواضع پدافندی در شب پنجم 

عملیات و همچنین پاتک در محور بصره و البحار در روز پنجم پرداخته است.    

نبرد فاو؛  گزارشی از حماسه های 
رزمندگان اسالم در عملیات والفجر 8

پدیدآورنده: مجید نداف 
چاپ اول: 1366 

قطع: رقعی 
207  صفحه

قیمت:5000  تومان
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کتاب نبرد العمیه در شش فصل، یک مقدمه و دو ضمیمه تدوین شده است. فصل اول با عنوان »منطقه عملیاتی« )البکر و العمیه در 
شمال خلیج فارس( به موقعیت جغرافیایی این اسکله ها، جنبه های تاکتیکی، عوارض طبیعی، عوارض مصنوعی سابقه نظامی منطقه 

عملیات و هیدروگرافی )آبنگاری( منطقه عملیاتی می پردازد.
فصل دوم »یگان عمل کننده و اقدامات آمادگی« نام دارد. در این فصلبه معرفی و چگونگی انتخاب لشکر امام حسین )ع( به عنوان 
یگان عمل کننده و نیز آموزش ها و اقدامات این لشکر برای احراز آمادگی یک عملیات غافلگیر کننده پرداخته شده است. فصل سوم 

»شناسایی« )نفوذ اطالعاتی در منطقه دشمن و نتایج حاصله( نام گرفته است. 
فصلی که به انعکاس نحوه عملکرد لشکر 14 امام حسین در شناسایی از دور، شناسایی از نزدیک، وضعیت دشمن، چگونگی پشتیبانی 

اسکله ها و... می پردازد. 
فصل چهارم با عنوان »طراحی مانور علیات« )طرح، سازمان و اهداف عملیات( منتشر شده است. در این فصل به اهداف عملیات، 
مراحل عملیات، زمانبندی عملیات و طرح مانور عملیات پرداخته شده است. فصل پنجم »در آستانه عملیات« )نارسایی ها، مشکالت 
محیط و لزوم تأخیر( نام دارد. در فصل پنجم گزارشی لحظه به لحظه از زمان آغاز عملیات ارائه شده است. فصل ششم با عنوان »اجرای 
عملیات« )رزم 40 ساعته غواصان و قایق سواران در اولین نبرد دریایی سپاه( به ارائه گزارش توصیفی کاملی از اجرای عملیات می پردازد.

نبرد العمیه 
تحقیقات میدانی: شهید سیدمحمد اسحاقی 
تدوین نهایی: مهدی خداوردی خان 
چاپ اول: 1375  
قطع: رقعی 
224 صفحه
قیمت:2000 تومان
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170171 مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدسمرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

عملیات والفجر 8 با رمز یا فاطمه الزهرا )ع(  در جبهه جنوبی- فاو در تاریخ بیستم بهمن سال 1364 شروع شد و تا نهم اردیبهشت سال 
1365 ادامه داشت. این عملیات گسترده با هدف تصرف فاو و تهدید بصره از جنوب تحت فرماندهی سپاه پاسداران انجام شده است و 
از نتایج آن می توان آزادسازی و تصرف 940 کیلومتر مربع از سرزمین های ایران و عراق، تصرف شهر بندری و مهم فاو، تسلط بر اروند 

رود و هم مرز شدن با کویت را نام برد.
کتاب »عملیات والفجر 8« با ارائه شناسنامه عملیات به مرور بر اوضاع قبل از عملیات از جمله تالش غرب برای ایجاد توازن قوا در جنگ 

و همچنین وضعیت عراق و ایران پرداخته است.
در ادامه اهداف و جایگاه عملیات والفجر 8 را در استراتژی نظامی ایران بررسی کرده و دالیل انتخاب منطقه را برای انجام عملیات بازگو 
می کند. سپس به طراحی عملیات، شناسایی جریان آب اروندرود، آموزش غواصان، سازمان رزم و مرحله بندی عملیات پرداخته شده 

است.
همچنین تشریح عملیات والفجر 8 و تالش دشمن و تغیر تاکتیک آن برای رویارویی با رزمندگان در این کتاب به خوبی بررسی شده 
است. در بخش بعدی، کتاب »عملیات والفجر 8« به نتایج عملیات اشاره دارد و با بیان مهمترین ویژگی های این عملیات و نقاط قوت 
و ضعف دشمن، به علل موفقیت آن می پردازد. همچنین واکنش ها و بازتاب های حاصل از عملیات والفجر 8 و اعتراف به شکست 

به خوبی تبیین شده است.

عملیات والفجر 8

چاپ اول: 1382 
قطع: پالتویی 

70  صفحه
قیمت:1200  تومان
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عملیات والفجر 8 بعنوان مهم ترین و موفق ترین عملیات نظامی در پیشبرد استراتژی نظامی و سیاسی مطرح می شود. 
کتاب "عملیات والفجر 8"، مجموعه نوشتارهایی از فرماندهان، محققان، نویسندگان و سازمان های نظامی است که هر 

یک قسمتی از عملیات فوق را ارزیابی و تحلیل کرده اند.
در مقدمه با بیان ابعاد مختلف جنگ، بعد نظامی جنگ و بحث عملیات ها را مهم ترین عامل پیروزی یا شکست در روند 

استراتژی نظامی یا سیاسی در جنگ عنوان می کند. این کتاب شامل 13 نوشتار است.
در ابتدای این کتاب، کارنامه مختصری از عملیات والفجر 8، آمده است که خود چکیده ی مناسبی از این عملیات است.

در پایان کتاب برای راهنمایی محققان، فهرست آماری اسناد و منابع اختصاصی مرکز درباره عملیات والفجر 8 درج شده 
پاتک  و محورهای   8 والفجر  مراحل عملیات  و  فاو، محورها  نقشه های منطقه عملیاتی  نقشه شامل  است. همچنین سه 

های دشمن در این عملیات آمده است.

عملیات والفجر8 
پدیدآورنده: حسن دری
چاپ اول: 1388  
قطع: رقعی 
334 صفحه
قیمت:6500 تومان
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5455 مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدسمرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

جلد نوزدهم کتاب روزشمار جنگ ایران و عراق با عنوان »آزادسازی خرمشهر؛ پایان رویای تجزیه ایران« مهم ترین رویدادهای وقایع 62 روز 
از از دوران جنگ ایران و عراق شامل روزهای یکم اردیبهشت تا سی و یکم خردادماه سال 1361 را در برمی گیرد.

این کتاب به نویسندگی ابوالقاسم حبیبی، در 872 گزارش و صفحه، اصلی ترین وقایع بازه زمانی 1 اردیبهشت تا 31 خرداد 1361 را در 
حوزه های گوناگون جنگ ازجمله نظامی، سیاسی، اقتصادی و... بررسی می کند.

مهم ترین حوادث و مسائل نظامی، سیاسی و اقتصادی که در کتاب نوزدهم روزشمار به آن پرداخته شده است عبارت اند از:
عملیات بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر، حمالت هوایی عراق به اهداف غیر نظامی، قدامات گروه های مسلح ضد انقالب و مقابله 
نیروهای خودی با آن،افشای طرح توطئه کودتای قطب زاده،تغییر مواضع عراق پس از آزادسازی خرمشهر، افزایش نگرانی حامیان 
جهانی و منطقه ای عراق از تداوم پیروزی های ایران در جنگ،تالش های صلح سازمان کنفرانس اسالمی، شایعه آمادگی اعراب برای 
پرداخت غرامت به ایران، ادعای اسرائیل درباره فروش سالح به ایران،  حمله ارتش اسرائیل به لبنان و اعزام نیروهای ایران به سوریه، 
تالش عراق برای برگزاری هفتمین اجالس سران جنبش عدم تعهد در بغداد، طراحی عملیات ورود به خاک عراق، کاب حاضر دارای 

یک پیشگفتار، مقدمه، و گزارش 62 روز است.

آزادسازی خرمشهر؛پایان رویای تجزیه ایران
پدیدآورنده:  ابوالقاسم حبیبی

چاپ اول: 1397  
قطع: وزیری 

1164 صفحه
قیمت60000 تومان

شلمچه
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»عبور از مرز: تعقیب متجاوز با عملیات رمضان« بیستمین کتاب روزشمار جنگ ایران و عراق شامل دو ماه از وقایع سیاسي نظامي جنگ 
تحمیلي عراق علیه ایران در مقطع تیر و مرداد سال 1361 است. وقایع این مقطع متاثر از دو عملیات بزرگ و پیروزمندانه فتح المبین و 
بیت المقدس است که در بهار همان سال در مناطق اشغالي جنوب غربي کشور انجام شده بود و طي آن تقریبا تمام این مناطق،  آ زاد 

شده و خسارت هاي فراواني نیز بر ارتش متجاوز عراق وارد آمده بود. 
پیروزي هاي عظیم دو عملیات آثاري را در کشور و واکنش هایي را در خارج در پي داشت:  در داخل ایران شور و شعفي شگرف پدید آمد 
و حمایت هاي توده مردم از جمهوري اسالمي بار دیگر نمایان گشت، همچنین اعتبار نظامي ایران در عرصه بین المللي سخت افزایش 
یافت. از سوي دیگر، ابرقدرت ها و کشورهاي منطقه بر آن شدند تا برتري نظامي و سیاسي در جنگ را که در حال چرخش به سوي ایران 
بود، با حمایت بیش از پیش از عراق به این کشور بازگردانند، بدین منظور اقداماتي انجام شد که برخي از آن ها چنین است: برقراري 
مجدد رابطه سیاسي مصر با عراق؛ اظهارات علني مقامات آمریکا مبني بر خطر پیروزي ایران و حمایت از هر نوع تالشي که مانع پیروزي 
جمهوري اسالمي ایران شود؛ تصمیم آشکار کشورهاي فرانسه و انگلستان مبني بر ارسال تجهیزات نظامي به عراق و حمایت هاي 

سیاسي از این کشور. 
در ادامه این روند دوره اي در جنگ آغاز شد که روزشمار آن در این کتاب آمده است. از جمله مسائل مهم این دوره عدم همکاري نظام بین 

الملل در محکومیت تجاوزگري عراق و بي توجهي به درخواست هاي ایران براي پایان دادن به جنگ بود. 

عبور از مرز
پدیدآورنده:علی رضا لطف الله زادگان
چاپ اول: 1381  
قطع: وزیری 
760 صفحه
قیمت:8800 تومان
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6869 مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدسمرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

کتاب چهل و چهارم روزشمار جنگ ایران و عراق، با عنوان »ماجراي مك فارلین«، 63 روز از دوران جنگ تحمیلي )1365/6/21 تا 
1365/8/22( را در بر مي گیرد و مهم ترین اقدامات، حوادث، گزارش ها و تحلیل هاي نظامي، سیاسي و اقتصادي این مقطع زماني را 

که به نحوي با جنگ هشت ساله ارتباط دارد، شامل مي شود. 
برخي از این حوادث، اختصاص به دوره زماني یاد شده دارد و برخي در این دوره شروع مي شود و در دوره هاي بعد به انجام مي رسد، 
بنابراین براي پي گیري آن باید کتاب هاي بعدي مطالعه شود. بسیاري از مطالب نیز ادامه رویدادها و موضوعاتي است که در کتاب چهل 

و سوم روزشمار شرح آن بیان شده است.
مقدمه کتاب شامل جمع بندي مهم ترین موضوعاتي است که طي گزارش هاي مختلف در سراسر کتاب درج شده است. مهم ترین 
موضوعات این دوره جنگ از که در کتاب »ماجراي مك فارلین« به آن پرداخته شده، در عرصه داخلي ایران عبارت است از: ادامه طراحي 
»عملیات سرنوشت ساز« و تصویب طرح نهایي براي این عملیات؛ و در جنبه خارجي، افشاي ماجراي موسوم به »مك فارلین« مي باشد. 
قابل ذکر است این کتاب به صورت لوح فشرده )CD( نیز تهیه شده است و داراي قابلیت جستجوي واژه ها، مطالب مورد نظر و فیش 

برداري و چاپ آنها است. 

ماجرای مک فارلین
پدید آورندگان: مهدی انصاری - یحیی فوزی - علیرضا لطف الله زادگان

چاپ اول: 1380 
قطع: وزیری 
839  صفحه

قیمت:10500  تومان
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6869 مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدسمرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

»آخرین تالش ها در جنوب« عنوان کتاب چهل و هفتم از مجموعه بزرگ روزشمار جنگ ایران و عراق است. ماه پایانی سال 1365 و 
22 روز نخست سال 1366 یک دوره 51 روزه از جنگ است که با آغاز عملیات تکمیلی کربالی 5 شروع و با اتمام عملیات کربالی 8، 

پایان می پذیرد.
در این کتاب سعی شده مهم ترین اقدامات و وقایع نظامی این دوره در حوزه جنگ زمینی، هوایی و دریایی، همچنین اخبار و گزارش های 
سیاسی و اقتصادی معطوف به جنگ، در قالب روزشمار نوشته شود. موضوعات مربوط به جنگ در سه سطح ملی، منطقه ای و جهانی 
موردتوجه قرارگرفته اند و اقدامات و مواضع افراد، گروه ها، کشورها و سازمان های بین المللی در خصوص جنگ به طور فشرده مطرح شده 
است؛ به عبارت دیگر کوشش بر آن بوده که به کلیه وقایع و اقداماتی که در جنگ مؤثر بوده اند یا در روشن شدن زوایای پنهان آن مفید 

می باشند، به اختصار اشاره شود.
حوادث  کشور، همچنین  دو  کردستان  اوضاع  هوایی،  و حمالت  زمینی، جنگ شهرها  جبهه های  در  عراق  و  ایران  نبردهای  شرح 
خلیج فارس مهم ترین حوزه گزارش های کتاب می باشد، در مرتبت بعدی نگاه کتاب به اوضاع داخلی و روابط خارجی ایران و عراق با توجه 
به موضوعات نظامی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است؛ مناسبات و اقدامات بین المللی در سطح منطقه ای و جهانی به صورت دوجانبه 

و چندجانبه با توسل به ابزارهای گوناگون دیپلماتیک و مالی و تسلیحاتی حوزه سوم گزارش های این روزشمار می باشد.

آخرین تالشها در جنوب
پدید آورندگان:یحیی فوزی - علیرضا لطف الله زادگان

چاپ اول: 1381 
قطع: وزیری 
635  صفحه
قیمت:7500  تومان
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118119 مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدسمرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

کتاب »خرمشهر در جنگ« دومین جلد از مجموعه اطلس راهنما است که به یکی از مهم ترین مناطق هجوم دشمن و مقاومت مردمی 
در آن منطقه، اختصاص یافته و مروری بر حماسه مقاومت و حماسه آزادسازی خرمشهر است.

کتاب »خرمشهر در جنگ«، 7 بخش دارد. در بخش اول »جغرافیای طبیعی و انسانی خرمشهر« تشریح گردیده است.
بخش دوم »پیروزی انقالب اسالمی و بحران سازی گروه خلق عرب« نام دارد که در آن به شروع فعالیت های تجزیه طلبانه پس از پیروزی 

انقالب اسالمی در خرمشهر و تالش های مذبوحانه برای سیطره یافتن بر این شهر با پشتوانه دولت بعث عراق، پرداخته شده است.
بخش سوم که »در آستانه جنگ« نام دارد، به شرح فعالیت ها و اقدامات ایذایی و تحرکات مرزی ارتش عراق اختصاص دارد که طی دوران 

قبل از آغاز رسمی جنگ به وقوع پیوسته است.
در بخش چهارم با عنوان »هجوم ناموفق ارتش عراق«، وقایع مربوطه به هفته اول هجوم ارتش عراق به خرمشهر، بررسی شده است.

در بخش پنجم با عنوان »اشغال خرمشهر« شرح مختصری درباره حمالت پی در پی دشمن و نیز مقاومت مدافعان و نهایتًا اشغال 
خرمشهر درج شده است. در بخش ششم حماسه بزرگ »آزادی خرمشهر« و در بخش هفتم »آزادسازی شلمچه« به دست رادمردان 

ایران اسالمی گزارش شده است. 

خرمشهر در جنگ
پدیدآورنده: رضا صادقی 

چاپ اول: 1380 
قطع: خشتی 
108  صفحه

قیمت:9700  تومان
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110111 مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدسمرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

کتاب »اطلس نبرد بیت المقدس«، اولین جلد از مجموعه اطلس های نبردی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس است که روایتگر 
رویدادهای آغاز جنگ تحمیلی تا پایان نبرد برای آزادی خرمشهر می باشد. سیر تحوالتی که نویسنده تالش می کند با کنکاش 

تاریخی این دوره از مقاومت، ازخودگذشتگی و حماسه آفرینی، نقش مردم ایران را در شکل گیری و سرانجام آن نمایان سازد.

این اطلس مشتمل بر نه فصل است، در فصل اول به ویژگی های جغرافیایی منطقه پرداخته شده، فصل دوم، پیش نبردهای منطقه 
عملیاتی مطرح شده و در  فصل سوم، به جایگاه راهبردی نبرد بیت المقدس اشاره دارد. فصل چهارم با عنوان در آستانه نبردی بزرگ 
به وقایع و تحوالت در این برهه از زمان می پردازد. در فصل های پنجم، ششم، هفتم و هشتم به ترتیب به دور اول، دور دوم، دور 

سوم و دور چهارم نبرد بیت المقدس پرداخته است و فصل پایانی یعنی فصل نهم دستاوردهای نبرد بیت المقدس مطرح می شود.
این اطلس باهمت امیرحسین کیهان پناه در 256 صفحه در قطع رحلی و توسط انتشارات مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس در 

سال 1396به چاپ رسیده است.

نبرد  بیت  ا لمقدس
پدید آورنده: امیرحسین کیهان
چاپ اول: 1396  
قطع: رحلی 
256 صفحه
قیمت:35000 تومان



معرفی آثار منتشر شده مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
درمورد جبهه جنوب

سال شانزدهم    شماره شصت و یکم    زمستان ۱397
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138139 مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدسمرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس عالوه بر نشر کتاب های پژوهشی و تحقیقاتی، روزشمار و اطلس های راهنما، مجموعه راهنمای 
مناطق جنگی را در قالب بروشور منتشر کرده است. در این مجموعه، سعی شده است تا شهر و شهرستان هایی که به صورت مستقیم در 

جدال با دشمن داخلی و مرزی بوده اند، معرفی شوند.
در هر یك از این بروشورها، با استفاده از تصاویر، نقشه و مطالبی کوتاه و مختصر، به توضیحاتی در خصوص آن منطقه پرداخته شده است.

این بروشورها، به منظور مطالعه عالقه مندان و مخصوصا افرادی است که در اردوهای راهیان نور شرکت کرده اند تا در مدت زمانی اندك 
با هریك از مناطقی که بازدید می کنند، آشنایی داشته باشند.

در بروشور »راهنمای مناطق جنگی و پدافند داخلی شلمچه« ابتدا با ارائه نقشه جغرافیایی، به معرفی منطقه عمومی شلمچه و شرایط این 
منطقه پرداخته است.

در بخش بعدی با معرفی شلمچه بعنوان گذرگاهی برای اشغال خرمشهر توسط دشمن به نقش آزادسازی شلمچه در آزادشدن خرمشهر 
اشاره دارد. در این بروشور با یادآوری تجاوزات عراق به این منطقه و اشغال شلمچه به عملیات های مختلفی از جمله عملیات بیت 

المقدس، رمضان، والفجر 8، کربالی 4، کربالی 5 که در منطقه عمومی شلمچه اجرا شده اختصاص دارد.

راهنمای مناطق جنگی
 و پدافند داخلی شلمچه

پدیدآورنده: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس 
چاپ اول: 1388 

قطع: پالتویی 
قیمت:1500  تومان



فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

اطالعرسانی

سال شانزدهم    شماره شصت و یکم    زمستان ۱397
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شامل  که  است  اسنادی  از  برگرفته  مستند،  کتاب  این  می پردازد.  جنگ  نخست  روز  در 35  خرمشهر  مقاومت  بررسی  به  کتاب  این 
مصاحبه های حضوری با شاهدان و حاضران در میدان نبرد خرمشهر و همچنین کسانی که اطالعات دقیقی از این نبرد داشتند، می باشد. 
همچنین بخش دیگری از اسناد، مجموعه گزارش ها، بخشنامه ها و تلفنگرام ها و.. و کتبی است که توسط ارگان های مختلف نظامی، 

انتظامی، نهادهای انقالب و دیگر سازمان های کشوری صادر گردیده یا منتشر شده است و در پایان هر فصل منابع ذکر شده است.
این کتاب از دو بخش مجزا و به طور کلی از ده فصل و دو ضمیمه تشکیل شده است. بخش اول کتاب خرمشهر در جنگ طوالنی آن 
تحت عنوان »خرمشهر عرصه مطامع عراق« دارای چهار فصل است.در فصل اول به اوضاع و جریان های سیاسی قبل از انقالب در 

خرمشهر می پردازد .
فصل دوم با عنوان »درگیری بد فرجام گرایش قومی در خرمشهر« است.

فصل سوم با عنوان »جایگاه جدید عراق در استراتژی آمریکا« و فصل چهارم با عنوان »خرمشهر در جنگ انفجارات می باشد.
بخش دوم کتاب با عنوان »خرمشهر در تهاجم سراسری عراق«، شامل 6 فصل است که در آنها به طور مفصل جریان آمادگی های نهایی 

ارتش عراق برای شروع هجوم نظامی مستقیم تا اشغال کامل خرمشهر پرداخته شده است.

خرمشهر در جنگ طوالنی 
پدید آورندگان:مهدی انصاری، محمد درودیان و هادی نخعی    
چاپ اول: 1391  
قطع: رقعی 
528 صفحه
قیمت:9000 تومان



معرفی آثار منتشر شده مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
درمورد جبهه جنوب

سال شانزدهم    شماره شصت و یکم    زمستان ۱397
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کتاب "نبرد در کانال ماهی؛ لشکر 27 محمد رسول الله در عملیات کربالی 5"، 9 فصل است. فصل اول کتاب با عنوان شوق حضور ، 
تالش برای آمادگی، عنوان فصل دوم کتاب است. در فصل سوم که موج دوم نام دارد، به آغاز عملیات و واکنش دشمن و دشواری های 

پیش رو اشاره دارد.
فصل چهارم با عنوان کانال پرورش ماهی به استقرار نیروها در دژ کانال پرورش ماهی و فشارهای تدریجی دشمن و تالش رزمندگان 

برای مقابله با آنان و رشادت های بی نظیرشان تا مرز شهادت پرداخته است.  
شب سرنوشت ساز عنوان فصل پنجم کتاب است. فصل ششم با عنوان بلیط بازگشت به مواضع دشمن و تاکتیک های زیرکانه آنها و 

تهدیدهایی که نیروهای خودی با آن مواجه بودند، پرداخته است.
فصل هفتم، جنگ نابرابر نام دارد در این فصل به امکانات موجود نیروها در مقابل امکانات دشمن اشاره دارد. در فصل هشتم با عنوان 
یک اتفاق، به شرایط بغرنج و بحرانی این عملیات پرداخته است. توصیف ساعات و لحظاتی پر از استرس و وقایع شب پنجم عملیات در 

این فصل از ویژگی های آن است.
فصل نهم با عنوان آخرین روز، به تصمیمات گرفته شده فرماندهان از سوی هر دو جبهه خودی و دشمن و نیز تاکتیک های به کار رفته 

از طرف هر دوی آنها و در آخر نیز به تدبیر آخر و پیام رهبر معظم انقالب اشاره دارد.

نبرد در کانال ماهی؛ لشکر 27 محمد رسول الله 
در عملیات کربالی 5

پدیدآورنده: مهدی حاجی خداوردی خان 
چاپ اول: 1393 

قطع: رقعی 
468  صفحه

قیمت:16500  تومان



فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

اطالعرسانی

سال شانزدهم    شماره شصت و یکم    زمستان ۱397
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شامل  که  است  اسنادی  از  برگرفته  مستند،  کتاب  این  می پردازد.  جنگ  نخست  روز  در 35  خرمشهر  مقاومت  بررسی  به  کتاب  این 
مصاحبه های حضوری با شاهدان و حاضران در میدان نبرد خرمشهر و همچنین کسانی که اطالعات دقیقی از این نبرد داشتند، می باشد. 
همچنین بخش دیگری از اسناد، مجموعه گزارش ها، بخشنامه ها و تلفنگرام ها و.. و کتبی است که توسط ارگان های مختلف نظامی، 

انتظامی، نهادهای انقالب و دیگر سازمان های کشوری صادر گردیده یا منتشر شده است و در پایان هر فصل منابع ذکر شده است.
این کتاب از دو بخش مجزا و به طور کلی از ده فصل و دو ضمیمه تشکیل شده است. بخش اول کتاب خرمشهر در جنگ طوالنی آن 
تحت عنوان »خرمشهر عرصه مطامع عراق« دارای چهار فصل است.در فصل اول به اوضاع و جریان های سیاسی قبل از انقالب در 

خرمشهر می پردازد .
فصل دوم با عنوان »درگیری بد فرجام گرایش قومی در خرمشهر« است.

فصل سوم با عنوان »جایگاه جدید عراق در استراتژی آمریکا« و فصل چهارم با عنوان »خرمشهر در جنگ انفجارات می باشد.
بخش دوم کتاب با عنوان »خرمشهر در تهاجم سراسری عراق«، شامل 6 فصل است که در آنها به طور مفصل جریان آمادگی های نهایی 

ارتش عراق برای شروع هجوم نظامی مستقیم تا اشغال کامل خرمشهر پرداخته شده است.

خرمشهر در جنگ طوالنی 
پدید آورندگان:مهدی انصاری، محمد درودیان و هادی نخعی    
چاپ اول: 1391  
قطع: رقعی 
528 صفحه
قیمت:9000 تومان



معرفی آثار منتشر شده مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
درمورد جبهه جنوب

سال شانزدهم    شماره شصت و یکم    زمستان ۱397
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این کتاب شامل 3 فصل است. فصل اول کتاب تحت عنوان » طرح ریزی در شرایط ویژه«  از والفجر 8 تا کربالی 4 و فرازهایی از 
مدیریت در فضای دشوار با ویژگی های انقالبی را به نمایش می گذارد.

"هجوم به مستحکمترین خطوط  دفاعی دشمن" عنوان دومین فصل کتاب که طی آن به شرح اجمالی عملیات با هدف نمایش 
مدیریت و فرماندهی در صحنه نبرد، آن هم  در فضایی مملو از خوف و رجا می پردازد.

فصل سوم و پایانی این اثر »بازتابها و دستاوردها« نام گرفته که واکنش رسانه های گروهی، مواضع آمریکا و شوروی، جنگ شهرها و 
شرایط ایران برای پایان جنگ را عرضه می کند. این فصل توضیح پیچیدگی های مواضع دو ابر قدرت شرق و غرب در آن زمان و نیز 
انگیزه ها و اهداف رسانه ها از نوع تنظیم و انتقال اخبار در دوران دفاع مقدس، به خواننده کمک می کند که عظمت عملیات کربالی 
5 و نتایج آن را بیش از پیش درک نماید. همچنین اشاره به »شرایط جمهوری اسالمی برای پایان بخشیدن به جنگ « نیز پاسخ ابهاماتی 

است که به علت ضعف اطالعات، گاهی به اذهان خطور می کند.
از ویژگی های کتاب دارا بودن فهرست راهنمای موضوعی کتاب، جدول هایی در خصوص سازمان رزم و انواع یگان های دشمن و 
نیز نقشه عملیات کربالی 5 شامل محورهای هجوم، موانع و منطقه آزاد شده می باشد، که برای سهولت در بهره برداری محققین و 

پژوهشگران به موضوعات مورد نظر در انتهای کتاب گنجانده شده است.

نبرد شرق بصره
پدیدآورنده: محمد درودیان

چاپ اول: 1392 
قطع: رقعی 

224  صفحه
قیمت:8200  تومان



فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

اطالعرسانی

سال شانزدهم    شماره شصت و یکم    زمستان ۱397
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عملیات رمضان با رمز یا مهدی )عج( ادرکنی در زمینی مثلث شکل که از شمال به کوشک و طالئیه و حاشیه جنوبی هورالهویزه، از غرب 
به رودخانه اروند و از شرق به خط مرزی شمالی-جنوبی از کوشک تا شلمچه منتهی می شد، در تاریخ بیست و دوم تیر ماه 1361 آغاز شد. 

تصرف 40 کیلومتر مربع از خاک عراق نتیجه این عملیات مشترک سپاه و ارتش بود.
در کتاب »عملیات رمضان« با ارئه شناسنامه عملیات در ابتدای بحث، کوشیده شده تا بر اوضاع سیاسی -نظامی جنگ تا قبل از عملیات 
رمضان مرور مختصری داشته باشد. سپس به عملیات رمضان پرداخته و موقعیت منطقه و وضعیت دشمن را بررسی کرده است. طراحی 
عملیات، و پیش بینی حمله ایران، هشدارها و  تهدیدها بیان و سپس گزیده پیام امام خمینی به مناسبت آغاز عملیات رمضان مطرح 

شده است. 
در این کتاب، شرح عملیات و انجام آن طی پنج مرحله به خوبی بررسی شده است. در ادامه نیز به نتایج و ارزیابی عملیات و بازتاب آن از 
جمله برخوردها و واکنش های دولت ها و رسانه های خبری و تاثیر آن بر اقتصاد و از سویی تکاپوی کشورهای منطقه برای برقراری صلح 

و تالش ها و مواضع سازمان ملل و همچنین مواضع مقامات رسمی ایران و امام خمینی اشاره دارد.  
این کتاب دارای دو ضمینه با عناوین »خاکریز سرنوشت« و »سخنرانی فرمانده کل سپاه« و همچنین نقشه عملیات رمضان می باشد.

عملیات رمضان

چاپ اول: 1384  
قطع: پالتویی 
88 صفحه
قیمت:1200 تومان



معرفی آثار منتشر شده مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
درمورد جبهه جنوب

سال شانزدهم    شماره شصت و یکم    زمستان ۱397
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کتاب »عملیات بیت المقدس: آزادی خرمشهر« یکی از کتاب های مجموعه گزارش نبردهای اصلی رزمندگان اسالم در مقابله با ارتش 
عراق و هم پیمانانش می باشد، که برای دسترسی آسان تر و آشنایی بیشتر عالقه مندان و محققان به وقایع این نبرد عظیم، منتشر 
شده که هر جلد آن به یکی از عملیات های اصلی جمهوری اسالمی علیه متجاوزان اختصاص دارد و به صورت نسبتا خالصه و جمع 
بندی شده تهیه می شود و شامل شناسنامه عملیات، اوضاع سیاسی و نظامی در آستانه عملیات، طرح ریزی و اجرای عملیات، نتایج 

و بازتاب های آن می باشد.
عملیات بیت المقدس چهارمین و بزرگترین عملیات از سلسله عملیات آزادسازی مناطق اشغالی است که با اجرای آن بیش از 5هزار 

کیلومتر مربع از مناطق اشغالی آزاد شد و تحول سیاسی و نظامی عظیمی به نفع جمهوری اسالمی پدید آمد.
این عملیات با رمز یا علی بن ابیطالب )ع( در تاریخ دهم اردیبهشت سال 1361 شروع و تا سوم خرداد ادامه یافت. عملیات بیت المقدس 
در چهار مرحله انجام شد و رزمندگان توانستند به کلیه اهداف عملیات از جمله آزادسازی 5380 کیلومتر مربع از مناطق تصرف شده 

دست یابند.
در ابتدای کتاب نویسنده به ارائه شناسنامه عملیات پرداخته و سپس دالیل انتخاب منطقه و موقعیت آن را شرح داده است. 

در پایان کتاب، گزیده ای از پیام امام خمینی به مناسبت فتح خرمشهر و نقشه عملیات بیت المقدس قرار داده شده است.

عملیات بیت المقدس

چاپ اول: 1382 
قطع: پالتویی 

59  صفحه
قیمت:1200  تومان



فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

اطالعرسانی

سال شانزدهم    شماره شصت و یکم    زمستان ۱397
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عملیات کربالی 5 با رمز یا زهرا )س( در جبهه جنوبی، شرق بصره، شلمچه در نوزدهم دی ماه سال 1365 شروع شد و تا دوم اسفند 
ماه همان سال ادامه یافت. در این عملیات که با هدف تصرف شلمچه و پیشروی به سوی بصره انجام شد، رزمندگان توانستند حدود 75 

کیلومتر از مناطق استراتژیک دشمن را تصرف کنند و نیروها و تجهیزات وسیعی از دشمن را انهدام نمایند. 
کتاب »عملیات کربالی 5« با ارائه شناسنامه عملیات، مروری بر وضعیت سیاسی – نظامی ایران و عراق قبل از عملیات داشته و وضعیت 
دشمن پس از عملیات کربالی 4 را بررسی کرده است. سپس به اهمیت و ضرورت اجرای عملیات و دالیل انتخاب منطقه شلمچه به 

عنوان منطقه عملیاتی پرداخته است.
در ادامه با ارائه طرح مانور به شرح عملیات در شب و روزهای اول تا هشتم و ادامه عملیات تا هفتم بهمن ماه می پردازد. ضرورت تداوم 
عملیات، وضعیت نیروی انسانی خودی در عملیات کربالی 5، نتایج عملیات و ویژگی های عملیات کربالی 5 از دیگر محتویات اشاره 

شده در این کتاب است.
همچنین در این کتاب، مرحله سوم جنگ شهرها و مواضع آمریکا و شوروی بعد از اجرای عملیات کربالی 5 بررسی شده است.

به دلیل پیوستگی عملیات کربالی 5 با عملیات تکمیلی کربالی 5 و عملیات کربالی 8، شرح مختصری از این دو عملیات نیز در این 
کتاب به عنوان ضمیمه ارائه شده است.

عملیات کربالی 5

چاپ اول: 1384  
قطع: پالتویی 
83 صفحه
قیمت:1200 تومان
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اولین کتاب از مجموعه کتاب های منابع دست اول جنگ ایران و عراق دفاتر راویان جنگ، با عنوان »گزارش های روزانه صحنه 
نبرد لشکر 17 علی بن ابیطالب )ع( در عملیات بدر«، به اهتمام سعید سرمدی تنظیم و در مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس 
به چاپ رسیده است. این کتاب حاصل دو دفتر از شهید بزرگوار حسین الله داد، راوی مرکز در لشکر 17 علی بن ابیطالب )ع( در 

عملیات بدر است.
مرکز اسناد برای اولین بار پس از گذشت 25 سال از پایان جنگ، گزارش های راویان را که با حضور دائمی و مستمر خود درکنار 
فرماندهان قرارگاه ها و یگان های عملیات در صحنه نبرد به ثبت و ضبط همه جلسات و گفت وگوهای مربوط به برنامه ریزی، 
طرح ریزی، مدیریت و هدایت عملیات مبادرت می ورزیدند، در قالب کتاب منتشر کرده است.سرمدی ابتدا در مقدمه کتاب برای 
آشنایی و تسهیل کار محققان در استخراج اطالعات دفاتر راوی در این کتاب، توضیحاتی را درباره تاریخچه و چگونگی شکل 
گیری مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، روش کار راویان، دفترچه های ثبت رویدادها و تصمیم گیری ها )دفاتر راویان( و شیوه کار با 
کتاب آورده است. وی پس از مقدمه، بیوگرافی مختصری را از راوی شهید الله داد و عملکرد وی در دوران راوی گری تا شهادتش 

بیان کرده است.

گزارش های روزانه صحنه نبرد 
لشکر 17 علی بن ابیطالب )ع( در عملیات بدر

پدیدآورنده:سعید سرمدی    
چاپ اول: 1391 

قطع: رقعی 
220  صفحه

قیمت:8000  تومان

طالییه
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این کتاب که وقایع منطقه دشت آزادگان را از هجوم ارتش عراق تا آزادسازی آن در برمی گیرد، هشت فصل دارد. در فصل اول »جغرافیای 
دشت آزادگان« تشریح شده است.

فصل دوم با عنوان »دشت آزادگان در بحران« به اقدامات خرابکارانه و ایذایی عراق و دست نشاندگان آن قبل از شروع رسمی جنگ 
می پردازد.  در فصل سوم که »هجوم عراق، اشغال و آزادسازی بستان و سوسنگرد« نام دارد، وقایع مربوط به 10 روز اول جنگ بررسی 

شده است. 
فصل چهارم با عنوان »اشغال دوم بستان و محاصره ناموفق سوسنگرد«، شرح مختصری از حمالت پی در پی دشمن و نیز مقاومت 

مدافعان می باشد.
فصل پنجم با نام »عملیات نصر، اشغال هویزه«، آخرین تالش دشمن و سپس زمین گیر شدن او را مورد بررسی قرار می دهد.

فصل ششم با عنوان »پیشروی گام به گام برای آزادسازی« گزارشی است از عملیات های ایذایی و محدود که با هدف انهدام دشمن و 
عقب راندن گام به گام او انجام شده است. فصل هفتم با عنوان » آزادسازی بستان و هویزه »، به گزارش آزادسازی بستان و هویزه به 

دست رادمردان ایران اسالمی اختصاص دارد.
فصل هشتم با عنوان »نبردهای هورالهویزه و حوادث پایان جنگ« شرحی است از نبردهای هورالهویزه و حوادث پایان جنگ در منطقه 

دشت آزادگان.

دشت آزادگان در جنگ
پدید آورنده:  محمد الله یاری فر
چاپ اول: 1381  
قطع: خشتی 
138 صفحه
قیمت:4500 تومان
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در کتاب »جنایات جنگی؛ حمالت شیمیایی عراق در جنگ با ایران« به ابعاد دیگری از حمالت شیمیایی عراق در جنگ با ایران همچون 
بررسی جایگاه تسلیحات شیمیایی در جنگ هشت ساله از دیدگاه نظامی، تحلیل انتقادی دیپلماسی خارجی و عمومی جمهوری اسالمی ایران و 

همچنین پیامدها و بازتاب این اقدام غیر انسانی رژیم بعث عراق پرداخته شده است.
نویسنده کتاب، محمد باقر نیک خواه بهرامی است که خود به عنوان راوی در دوران جنگ به صورت عینی شاهد حوادث رخ داده بوده و در 
نگارش این کتاب وقایع را دقیق و علمی و همچنین نقادانه به قلم آورده است. این کتاب شامل 12 فصل و یک بخش ضمائم است. فصل اول 
»تاریخچه جنگ های شیمیایی«، نام دارد. فصل دوم با عنوان »عوامل شیمیایی و کاربرد آن ها در جنگ ها«، فصل سوم با عنوان »دستیابی 
عراق به سالح های شیمیایی«، فصل چهارم با عنوان »کاربرد سالح های شیمیایی از دوره اشغال تا ورود ایران به خاک عراق«، فصل پنجم با 
عنوان »بمباران شیمیایی عملیات خیبر و اقدامات دیپلماتیک ایران«، فصل ششم »افزایش حمالت شیمیایی عراق در عملیات بدر و اقدامات 
سیاسی ایران«، فصل هفتم با عنوان »بمباران گسترده فاو؛ اوج جنگ شیمیایی عراق علیه ایران«، فصل هشتم »تکرار بمباران شیمیایی گسترده 
در منطقه شلمچه«، فصل نهم »فاجعه شیمیایی حلبچه«، فصل دهم با عنوان »حمالت شیمیایی عراق در مقطع پایانی جنگ«، فصل یازدهم 

»برون افتادن رازها« و فصل دوازدهم »جمع بندی؛ نتایج کلی حمالت شیمیایی، بررسی کلی مواضع سازمان های بین المللی« نام دارند.
با استفاده از نتایج و یافته های کلی به جمع بندی حمالت شیمیایی پرداخته و در پایان مواضع سازمان ملل متحد درباره کاربرد سالح های 

شیمیایی در جنگ عراق علیه ایرانرا بررسی کرده است.

جنایات جنگی
حمالت شیمیایی عراق در جنگ با ایران

پدیدآورنده: محمد باقر نیک خواه بهرامی 
چاپ اول: 1391 

قطع: رقعی 
544  صفحه

قیمت:10000  تومان
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این جلد از این مجموعه استثنائًا به پنج عملیات محدود اختصاص یافته است که با هدف جلوگیري از آرامش دشمن، ممانعت از رکود 
جبهه ها و تقویت سازمان رزم طراحي شد و از روز قدس سال 1364 آغاز گردید. از این سلسله عملیات، که همه قدس نامگذاري شده اند، 

چهار عملیات در منطقه هورالهویزه و یک عملیات در جنوب دهلران به اجرا درآمد.
سلسله عملیات محدود قدس بسیاري از هدف هاي مد نظر را تأمین کرد و عالوه بر تضعیف روحیه دشمن، در روحیه مردم بسیار مؤثر بود 

و موجب تقویت روحیه یگان هاي عمل کننده نیز شد.
پس از سلسله عملیات هاي محدود در تابستان1364، که بر مبناي فرمان امام خمیني براي گرم نگه داشتن جبهه ها و لزوم جلوگیري

از آسودگي دشمن در برخي مناطق با هدف هاي نظامي سیاسي انجام گرفت، به میزان بسیاري مؤثر واقع شد و ابتکار عمل در جبهه 
خودي و انفعال دشمن همچنان حفظ شد.

سلسله عملیات های قدس

چاپ اول: 1384  
قطع: پالتویی 
92 صفحه
قیمت:1200 تومان
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در ابتدای کتاب »عملیات خیبر« شناسنامه عملیات مطرح شده است. سپس با مرور بر اوضاع قبل از عملیات خیبر، ضرورت تغییر در 
شیوه نبرد و تشکیل  قرارگاه خاتم االنبیا و وضعیت نیروها و همچنین پشتیبانی همه جانبه دیگر کشورها از عراق در این برهه از زمان 

بررسی شده است.
سپس به جایگاه عملیات خیبر در استراتژی نظامی ایران و دالیل انتخاب منطقه عملیات و موقعیت جغرافیایی این منطقه و همچنین 

به طرح مانور و سازمان رزم اعم از ارتش و سپاه اشاره دارد.
شرح عملیات خیبر که حاکی از بیست روز نبرد و مقاومت طاقت فرسا است به همراه نتایج و دستاوردهای این عملیات در ادامه بیان 

شده است.
بازتاب سیاسی عملیات خیبر و واکنش عراق و آمریکا و رسانه های غربی و همچنین بازتاب نظامی این عملیات، عناوین دیگری است 

که در این کتاب به آنها پرداخته شده است.
در پایان نیز به رخدادهای پس از این عملیات از جمله طراحی عملیات در جنوب بصره و منتفی شدن اجرای آن و موقعیت دشوار 

نیروهای ایرانی پس از عملیات خیبر می پردازد. 
کتاب »عملیات خیبر« دارای یک ضمیمه است که به توصیف گوشه ای از عملیات خیبر، یادی از شهید حمید باکری و دالوری های 

وی کرده است. در پایان کتاب نقشه عملیات خیبر برای درک بیشتر خوانندگان از این عملیات قرار داده شده است.

عملیات خیبر

چاپ اول: 1382 
قطع: پالتویی 

60  صفحه
قیمت:1200  تومان
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کتاب"شهید مهدی باکری" مشتمل بر یازده فصل است که پس از مقدمه و وصیت نامه شهید در فصل اول مقاله ای با عنوان "مروری بر 
سختی های جنگ و نقش شهید مهدی باکری در تحمل آن ها به قلم سردار دکتر غالمعلی رشید، به بررسی بخشی از زوایای شخصیتی شهید 
می پردازد. در فصل دوم با عنوان "باکری آن گونه که من شناختم" سخنرانی دکتر محسن رضایی در مراسم شب خاطره است. "اصول مدیریت 

و اصول جنگ" عنوان فصل سوم کتاب است که برگرفته از یادداشت های شهید باکری است. 
دکتر سید یحیی صفوی در فصل چهارم کتاب با عنوان " گفتاری درباره شهید مهدی باکری" به بررسی زوایا و ویژگی های اخالقی و شخصیتی 
و نقش فرماندهی شهید باکری در دفاع مقدس، می پردازد. در فصل پنجم کتاب، دکتر حسین عالیی شهید اسالم را در اندیشه و عمل در دوره 

زندگی در عملیات های گوناگون بررسی می کند .
دکتر محمد حسین فرهنگی هم رزم شهید باکری در فصل ششم درباره ناگفته هایی از ابعاد شخصیتی او سخن به میان می آورد. در فصل 
هفتم کتاب شهید مهدی باکری از نگاه فرماندهان جنگ از جمله سردار شهید احمد کاظمی، سردار مرتضی قربانی، سردار علی اکبرپور 
جمشیدیان، و سخنان شهید محالتی درباره وصیت نامه شهید مهدی باکری روایت می شود.  در فصل هشتم به تشریح عملکرد لشکر 31 
عاشورا در گفت وگو با باکری مطرح می شود. در فصل نهم سخنرانی شهید باکری با موضوع " تبیین عملیات والفجر 4" مطرح شده است. در 
فصل دهم  با عنوان" عملکرد لشکر عاشورا در عملیات بدر" می پردازد. فصل پایانی کتاب با عنوان " یادی از حمید باکری؛ شهید خیبر" به قلم 

دکتر حسین عالیی ضمن بیان خاطراتی از شهید کارنامه عملیاتی لشکر 31 عاشورا در جنگ را مورد کندوکاو قرار می دهد.

شهید مهدی باکری
پدیدآورنده: سعید سرمدی  

چاپ اول: 1390 
قطع: رقعی 

225  صفحه
قیمت:14000  تومان
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روزشمار بیست و سوم جنگ ایران و عراق شامل 880 صفحه و به صورت مصّور است که حوادث جنگ ایران و عراق از تاریخ 1  دی  تا  
30  بهمن 1361 را در قالب 708 گزارش مورد بررسی قرار می دهد. محور کلیدی این مقطع تاریخی جنگ عراق علیه ایران، عملیات 
والفجر مقدماتی؛ و دستگیری سران حزب توده و تیرگی روابط ایران و شوروی می باشد. این کتاب به همت آقای علیرضا لطف الله زادگان 

به رشته تحریر درآمده است. 
کتاب بیست و سوم روزشمار شامل وقایع نظامی و سیاسی عمده ی 60 روز از جنگ ایران و عراق است که دوره ی زمانی 1/ 10/ 1361 تا 

30/ 11/ 1361 را در بر می گیرد و به صورت گزارش های موضوعی در قالب روزشمار تدوین و تنظیم شده است.
در کتاب حاضر به تبیین ابعاد مختلف جنگ یعنی مسائل نظامی )عملیات ها، اجرای آتش سالح های دوربرد، پاک سازی مناطق ناآرام، 
اقدامات گروه های هم پیمان عراق در داخل و...( و آن دسته مسائل غیر نظامی )اعم از سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و...( که بر حوزه ی 

نظامی و توان رزمی طرفین درگیر تأثیرگذار بوده، پرداخته شده است.
از میان موضوعات گوناگونی که محتوای گزارش های روزانه ی کتاب را تشکیل داده اند، برخی دارای اهمیت ویژه یی بوده و در کل دوره 
تأثیر قابل توجهی داشته اند؛ از این رو در زمره ی موضوعات اساسی و محوری کتاب 23 به حساب می آیند و نظر به این که حجم اخبار و 

گزارش های مربوط به آن ها بیش از سایر موضوعات است و مورد واکاوی و تشریح قرار گرفته اند. 

عملیات  و ا لفجر مقدماتی
پدید آورنده:علی رضا لطف الله زادگان

چاپ اول: 1392 
قطع: وزیری 
880  صفحه

قیمت:21000  تومان

فکه
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5859 مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدسمرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

کتاب بیست وچهارم از مجموعه بزرگ روزشمار جنگ ایران و عراق با عنوان اصلی عملیات والفجر 1 و عنوان فرعی »ممانعت ایران از 
برگزاری اجالس عدم تعهد در بغداد، انفجار سفارت امریکا در لبنان« به مرحلٔه چاپ و انتشار رسید. این کتاب 60 روز از دوران جنگ ایران 
و عراق در دورٔه زمانی بین 1 اسفند 1361 تا 31 فروردین 1362 را دربرمی گیرد. این اثر باارزش در حوزٔه پژوهش های تاریخی دفاع مقدس 
با نویسندگی علیرضا لطف الله زادگان و توسط مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی وارد بازار نشر شده است.

کتاب حاضر شامل یک مقدمه و 752 گزارش دربارٔه جنگ و موضوعات مربوط به آن است. مقدمه کتاب شامل جمع بندی مهم ترین 
موضوعاتی است که در گزارش های مختلف در سراسر کتاب بدان ها پرداخته شده است. هرروز از روزشمار نیز به منزله یک فصل و شامل 

چندین گزارش و تفسیر و تحلیل وقایع همان روز است.
در مقدمٔه کتاب تصریح شده است که: »کتاب حاضر شامل گزارش هایی است که به مهم ترین رویدادها و اقدامات در حوزه های گوناگون 
جنگ اعم از نظامی، سیاسی، اقتصادی و... می پردازد. دراین میان، برخی موضوعات به علت اهمیت، گستردگی و تأثیری که در توان مّلی 

دو کشور ایران و عراق )ازنظر سیاسی و نظامی( داشته اند، بخش عمده ای از اخبار و مطالب کتاب را به خود اختصاص داده اند. 

عملیات  و ا لفجر 1
پدید آورنده:علی رضا لطف الله زادگان
چاپ اول: 1394 
قطع: وزیری 
978  صفحه
قیمت:39000  تومان



معرفی آثار منتشر شده مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
درمورد جبهه جنوب
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200201 مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدسمرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

این کتاب مجموعه ای از  7 مقاله درباره شهید حسن باقری است. و در پایان هم به معرفی کتاب های تألیف شده درباره 
شهید حسن باقری می پردازد. این مقاالت به شرح ذیل می باشد:

فصل اول: در رثای نظریه پرداز جنگ / سردار غالمعلی رشید
فصل دوم: نقش و جایگاه شهید باقری در طرح ریزی استراتژی نظامی فرماندهی جنگ / سخنرانی سردار رحیم صفوی

فصل سوم: شهید باقری اسوه ناشناخته: درآمدی بر الگوی فرماندهی و مدیریت/ سردار حسین ظریف منش
فصل چهارم: پیش در آمدی بر فضائل اخالقی و خصوصیات فرماندهی شهید حسن باقری / سردار غالمعلی رشید

فصل پنجم: تحلیلی بر روند تحوالت جنگ/ سخنرانی شهید حسن باقری
فصل ششم: باقری فراتر از دست نوشته هایش / علی مینو )راوی شهید باقری(

فصل هفتم: مروری بر دست نوشته های شهید حسن باقری

شهید حسن باقری
پدیدآورنده: سعید سرمدی  

چاپ اول: 1390 
قطع: رقعی 

240  صفحه
قیمت:7000  تومان
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5657 مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدسمرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

کتاب بیست و دوم روزشمار جنگ ایران و عراق، با عنوان »عملیات محرم؛ بهبود شرایط امنیتي و اقتصادي کشور«، 60 روز از دوران 
جنگ ایران و عراق و در مجموع شامل 904 گزارش درباره جنگ و موضوعات مربوط به آن در دوره زمانی 1361/8/1 تا 1361/9/30 

است.
در این کتاب عالوه بر ابعاد مختلف وقایع نظامي به آن دسته از رخدادهاي سیاسي، اقتصادي و ... نیز که بر توان نظامي طرفین و در نگاه 

کلي تر بر محیط جنگ ایران و عراق اثرگذار بوده، پرداخته شده است.
گزارش هاي کتاب حاضر در بخش نظامي اخبار مربوط به اجراي عملیات ها و سایر اقدامات مرتبط اعم از اجراي آتش توپخانه، حمالت 
موشکي و شیمیایي عراق و ادامه حمالت این کشور به جزیره خارك و بنادر جنوبي ایران، مباحث گسترده سازمان رزم، اعزام ها و نیز 

درگیري هاي نظامي در بخش هاي کردنشین را در برمي گیرد.
در بعد غیرنظامي هم به وقایع سه سطح ملي، منطقه اي و بین المللي پرداخته شده است و بر این اساس، رخدادهاي امنیتي، سیاسي، 
اقتصادي دو کشور اعم از اظهارنظرها و موضع گیري هاي مسئوالن سیاسي، تعامل با سایر کشورها، برگزاري انتخابات و عملکرد گروه 
هاي معارض و نیز اقدامات و تحرکات سازمان هاي بین المللي و منطقه اي و اظهارنظرهاي مقامات کشورهاي مختلف و ... در گزارش 

هاي این بخش جاي گرفته است.

عملیات محرم
پدیدآورنده:علی رضا لطف الله زادگان
چاپ اول: 1393  
قطع: وزیری 
1072 صفحه
قیمت:24000 تومان

شرهانی
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112113 مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدسمرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

کتاب »ایالم در جنگ« جلد سوم مجموعه اطلس راهنما است که ساختار اصلی آن بر شالوده ای از اطالعات جامع همراه با نقشه، 
عکس، جدول و نمودار بنا شده است و نگاهی کلی دارد به تاریخچه و جغرافیای استان ایالم و نبردهایی که در دوران جنگ هشت 

ساله در این استان رخ داد.
این کتاب از شش فصل تشکیل شده است در فصل اول با عنوان »تاریخچه و جغرافیای سیاسی ایالم« به ایالم به ترتیب در دوره 
های تاریخی مادها، صفوی و دوره معاصر اشاره دارد و سپس به شرح مختصری از موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی این 

استان می پردازد.
در فصل دوم با عنوان »تاریخچه منازعات در دوران معاصر«، به تاریخچه منازعات در محدوده ایالم و سپس به وضعیت ایالم در 
بحران پس از انقالب اسالمی می پردازد. در فصل های سوم، چهارم و پنجم با عناوین »صالح آباد - میمك«، »دهلران – موسیان 
– فکه« و »مهران«، به گزارش هجوم دشمن به این مناطق اختصاص یافته است. در این فصل ها، بازیابی و آماده سازی نیروهای 
خودی و عملیات های آزادسازی، به اختصار بیان شده است. فصل ششم با نام »پایان جنگ«، به حوادثی که در دهلران و مهران 
در آستانه پذیرش قطع نامه 598 رخ داده، اشاره داشته و سپس به شرح حمالت عراق به ایالم، بعد از پذیرش قطع نامه 598 و 
واکنش مردمی و نیروهای انقالبی در مقابل این تهاجم در چهار محور ایوان، ایالم، مهران و دهلران می پردازد. پایان این فصل هم 

به پذیرش مجدد قرارداد مرزی 1975 الجزایر بعد از گذشت دو سال از جنگ اختصاص دارد.

ایالم  در جنگ
پدیدآورنده: امیر رزاق زاده 
چاپ اول: 1380 
قطع: خشتی 
132 صفحه
قیمت:12500 تومان
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128129 مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدسمرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس عالوه بر نشر کتاب های پژوهشی و تحقیقاتی، روزشمار و اطلس های راهنما، مجموعه راهنمای 
مناطق جنگی را در قالب بروشور منتشر کرده است. در این مجموعه، سعی شده است تا شهر و شهرستان هایی که به صورت مستقیم 

در جدال با دشمن بوده اند، معرفی شوند.
در هر یك از این بروشورها، با استفاده از تصاویر، نقشه و مطالبی کوتاه و مختصر، به توضیحاتی در خصوص آن منطقه پرداخته شده است.
هدف از نشر این بروشورها، مطالعه عالقه مندان و مخصوصا افرادی است که در اردوهای راهیان نور شرکت کرده اند تا در مدت زمانی 

اندك با هریك از مناطقی که بازدید می کنند، آشنایی داشته باشند.
در بروشور »راهنمای مناطق جنگی ایالم« ابتدا به معرفی ایالم و شهرستان های مهران و دهلران و دالیل اهمیت این دو شهرستان 
برای ارتش بعثی عراق و حوادثی که در طول دوران جنگ تحمیلی بر آنها گذشت، می پردازد. سپس عملیات هایی که در این منطقه 
انجام شده معرفی کرده و در ادامه نیز به مناطق و مکان هایی که در طول دوران دفاع مقدس مورد توجه هر دو جبهه خودی و دشمن 

بوده است، اشاره دارد.

راهنمای مناطق جنگی ایالم
پدید آورنده: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس 
چاپ اول: 1382  
قطع: پالتویی 
قیمت:1500 تومان



معرفی آثار منتشر شده مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
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120121 مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدسمرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

کتاب »دزفول، شوش، اندیمشک در جنگ«، هشتمین جلد از مجموعه اطلس راهنما است که در آن به وقایع منطقه غرب رودخانه 
کرخه در جریان هجوم ارتش عراق و همچنین آثاری که اشغال این منطقه بر شرق رودخانه کرخه ازجمله بر شهرهای دزفول، شوش و 
اندیمشک و دیگر نقاط استراتژیک این منطقه داشت و تالش ها و عملیات هایی که برای آزادسازی این منطقه انجام گرفت، به خصوص 

عملیات بزرگ فتح المبین، پرداخته شده است.
در این کتاب طی پنج فصل به بیان و بررسی رخدادهای محور دزفول، شوش و اندیمشک از آغاز هجوم ارتش عراق تا پایان عملیات فتح 
المبین پرداخته شده است. در فصل اول با عنوان »جغرافیای دزفول، شوش و اندیمشک« موقعیت جغرافیایی این مناطق تشریح گردیده 

است.
در فصل دوم با عنوان »ارتش عراق در تدارک جنگ« اقدامات ارتش عراق و عوامل آن در این منطقه قبل از شروع جنگ بررسی شده 
است. فصل سوم »آغاز هجوم سراسری ارتش عراق، پیشروی تا کرخه« نام دارد و به حوادث جنگ از آغاز هجوم ارتش عراق تا توقف آن 

در غرب کرخه پرداخته شده است.
فصل چهارم »مقاومت و کسب آمادگی« عنوان دارد و به بررسی وقایع دوره اشغال و کسب آمادگی قوای نظامی ایران برای بیرون راندن 
دشمن از خاک خود اختصاص دارد. در فصل پنجم با عنوان«آزادسازی غرب کرخه«، حماسه بزرگ رزمندگان در عملیات فتح المبین 

است که به آزادسازی منطقه اشغالی غرب کرخه انجامید، گزارش شده است.

دزفول، شوش، اندیمشک در جنگ
پدید آورنده: ابوالقاسم حبیبی

چاپ اول: 1384 
قطع: خشتی 
114  صفحه

قیمت:4500  تومان

فتحالمبین


