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 ستاره های کوکب
روایت داستانی از 

مادر شهیدان حسن، علی و رضا مظفر

ــه و شــیرینی از زندگــی  ــت مادران ســتاره هــای کوکــب، روای
بانــو کوکــب اســکندری مــادر شــهیدان حســن، علــی و رضــا 
مظفــر اســت. او کــه قبــل از انقــاب، خانــه اش مرکــز توزیــع 
ــا شــروع جنــگ تحمیلــی همســر  ــود ب اعامیــه هــای امــام ب
و پســرانش راهــی جبهــه مــی شــوند و خــودش هــم پشــت 

ــد.  ــانی می کن ــت رس ــه، خدم جبه

افرا
زندگی داستانی

آزاده مرحوم سید علی اکبر مصطفوی

ایــن کتــاب مشــتمل بــر زندگــی داســتانی آزاده مرحــوم 
ســیدعلی اکبر  ســردار  اســت.  مصطفــوی«  »ســیدعلی اکبر 
مصطفــوی در آبان مــاه ســال 1323 در روســتایی از توابــع 
نیشــابور بــه دنیــا آمــد. پــدرش روحانــی مجتهــد مبــارزی بــود 
ــارزه می کــرد. پــس از اتمــام  ــوی مب ــم ســفاک پهل ــا رژی کــه ب
ــدان  ــه گارد جاوی ــه ب ــرباز نمون ــوان س ــه عن ــربازی ب دوره س
ــی و اســتخدام شــد و توانســت در چندیــن  ــلطنتی معرف س
ــه  ــران رتب ــارج ای ــل و خ ــتی در داخ ــدازی و کش ــابقه تیران مس

ــادگاه کاخ  ــل آم ــام« در داخ ــی ای ام ــرود »خمین ــجاعانه س ــر دادن ش ــس از س ــد. او پ ــب کن کس
نیــاوران توانســت بــه کمــک دوســتانش از ارتــش فــرار کنــد و بــه نیروهــای انقابــی در مدرســه علوی 
بپیونــدد. از همــان روزهــای آغازیــن انقــاب بــه دلیــل مهارت هــای باالیــش در تیرانــدازی و حفاظــت، 
چندیــن بــار بــه عنــوان فرمانــده نیروهــای محافــظ حضــرت امــام انتخــاب شــد و مســئولیت آمــوزش 
تمامــی محافظــان رهبــر برعهــده اش بــود. چنــدی بعــد، بــا بــاال گرفتــن ناامنی هــا در کردســتان، بــه 
دســتور شــهید »محمــد منتظــری« و بــه خاطــر تخصــص اش در جنــگ پارتیزانــی راهــی کردســتان 
شــد و در چندیــن عملیــات درون  و برون مــرزی، به ویــژه آزادســازی مریــوان و فتــح پــاوه توانســت بــا 
کمتریــن تعــداد شــهید و جانبــاز، پیــروز میــدان باشــد. و باالخــره در شــهریور ســال 1359 بــا آغــاز 
جنــگ تحمیلــی اســیر دشــمن شــد و 10 ســال را در اردوگاه هــای مخــوف رژیــم بعــث بــا هویــت 
جعلــی، صبورانــه و فداکارانــه در کنــار »حــاج آقــا ابوترابــی« گذرانــد. پــس از بازگشــت بــه ایــران بــه 

ــت. ــام گرف ــاز« ن ــارت، »آزاده ممت ــل اش در دوران اس ــات بی بدی ــاس خدم پ
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تهنیت عشق سالم
روایت داستانی از 

زبان مادر شهیدان عبدالحمید فتاحیان

هیج چیز مثل همیشه نیست
روایت داستانی از 

شهید مدافع حرم امیر سیاوشی

با تو می مانم
روایت داستانی از  شهید مدافع حرم هادی باغبانی

ــان  ــد فتاحی ــهید عبدالحمی ــی ش ــه ای از زندگ ــت مادران روای
ــه تمــّول  ــا توجــه ب دانشــجوی شــهید دانشــگاه تهــران کــه ب
ــیار  ــی را بس ــدر زندگ ــودن پ ــه دار ب ــواده و کارخان ــی خان مال
ــهید  ــمیران ش ــاخ ش ــده و در ۶۷/1/10 در ش ــاده می گذران س

می شــود. 

ــا را در  ــه ادای قهرمان ه ــت ک ــی اس ــی قهرمان ــر سیاوش امی
ــا،  ــه از باوره ــد برگرفت ــر می زن ــه از او س ــر آنچ ــی آورد. ه نم
ــار هــم  ــا کن ــه ب ــی خــود اوســت ک منــش و کشــش های قلب
ــان  ــک قهرم ــری از ی ــواه تصوی ــواه ناخ ــان، خ ــرار گرفتن ش ق
همــه فــن حریــف در ذهن هــا تصویــر می شــود کــه همــه بــه 

ــی اســت و هــم شــدیدا مســلمان. شــدت ایران

هــادی باغبانــی، شــهید مدافــع حــرم، مستندســازی بــود کــه 
بــا گروهــی مستندســاز بــاری تصویربــرداری از وقایــع جنــگ 
ــه ســوریه رفــت و در آخریــن حملــه  و جنایــات تکفیری هــا ب
نیروهــای پیشــروی ســوریه در حومــه دمشــق در کمیــن 
تکفیری هــا بــه شــهادت رســید. ایــن کتــاب ســعی دارد 
زندگــی مشــترک هــادی باغبانــی بــا مریــم مهــدی پــور را بــه 
تصویــر بکشــد؛ یــک زندگــی سراســر عشــق و عاقــه، ایمــان و 

ــداری و تکلیــف  محــوری. ــه م ــت و وظیف معنوی
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دوستت دارم به یک شرط
زندگینامۀ شهید مدافع حرم، پژمان توفیقی به 

روایت طاهره خوبکار همسر شهید

حکایت زخم ها
روایت زخم های چهار جانباز مدافع حرم؛ لبنانی، 

افغانستانی، پاکستانی و ایرانی

 اسم تو مصطفاست
زندگینامه داستانی از

شهید مدافع حرم مصطفی صدرزاده

چهــل و دوروز از رفتنــش می گذشــت و طبــق گفتــه خــودش ســه 
روز و نصفــه ای دیگــر بایــد منتظــر می مانــدم. انگشــت اشــاره ام را روی 
ــه روز  ــا ب ــردم ت ــا را رد ک ــی خانه ه ــتم. یک یک ــنبه گذاش روز دوش
جمعــه ، شــانزدهم بهمــن رســیدم. هــر چــه می گذشــت، تحملــش 
ــم و  ــات داری ــود عملی ــه ب ــه گفت ــنبه ک ــد. از ش ــخت تر می ش س

مشــخص نیســت کــی بتوانــم زنــگ بزنــم، آرام و قــرار نداشــتم.

گفتنــد قــرار اســت ســوریه بشــود پایــان عدالــت طلبــی و آزادی، 
شــاید پایــان دنیــای آدم هــا کــه نشــد؛ بــل نقطــه عطفــی شــد 
بــرای پیونــد دوبــاره قلب هــای مقاومــان تســلیم ناپذیر و ُدّر 
گرانــی نگیــن بــر اتحــاد و یک رنگــی. ایــن کتــاب روایــت 
ــودکان  ــر مشــق ک ــه نقششــان پشــت دفت ــی اســت ک قهرمانان
ــدد. ــن می بن ــانیت را آذی ــای انس ــان دنی ــی رسم ش ــد ول نمی آی

ــیوا و  ــا قلمــی ش ــو مصطفاســت، نویســنده ب ــاب اســم ت در کت
ــان  ــن شــهید بزرگــوار را از زب زیبــای خــود داســتان زندگــی ای
همســرش نوشــته اســت. از زمانــی کــه مصطفــی و ســمیه کــه 
ــود باهــم در تهــران  یکــی زاده شــمال و دیگــری زاده جنــوب ب
آشــنا شــدند و پیمــان عشــق بســتند تــا زمانــی کــه روح یکــی 
آنقــدر بــزرگ شــد تــا دیگــر در پوســت خــودش نگنجیــد و بــه 

معــراج رفــت. 
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ایستاده ام
خاطرات شفاهی

هادی صدقی

تور تورنتو
مستند داستانی از زندگی دانشجوی شهید حادثه 

پرواز اوکراین، امیرحسین قربانی

دفترچه نیمه سوخته
خاطرات سرباز شهید مرتضی قربان زاده

ــات  ــی از نیروهــای اطاع ــاب حاضــر خاطــرات هــادی صدق کت
ــود را از دوران  ــرات خ ــد. روای خاط ــی باش ــان م ــات گی عملی
قبــل از انقــاب مربــوط بــه زمــان نوجوانــی آغــاز کــرده، و پــس 
از نقــل حواشــی سیاســی و نظامــی اوایــل جنــگ، از نحــوه ورود 
خــود بــه میــدان مبــارزه صحبــت کــرده و شــرح حوادثــی کــه در 
طــول ســال های جنــگ برایــش رخ داده اســت را بیــان می کنــد.   

همزمــان بــا ســالگرد حادثــه دلخــراش پــرواز اوکرایــن، 
انتشــارات روایــت فتــح کتــاب جدیــدی را منتشــر کــرد کــه 
احســاس، اندوه،حســرت و حیرانــی یــک ملــت را در دی مــاه 
ــن  ــگ غمگی ــش رن ــه طلوع ــد، روزی ک ــاد می زن 139۸ فری

ــت.  ــروب داش غ

ایــن کتــاب، حکایــت ســربازی اســت کــه دوران خدمــت ســربازی اش 
مقــارن بــا جنــگ تحمیلــی می شــود. او کــه تمــام تاشــش در ابتــدا بــه 
اتمــام رســاندن ایــن دوســال خدمــت و بازگشــت به شــهر و خانــواده اش 
ــتی اش  ــس میهن پرس ــف، ح ــای مختل ــال پیش آمده ــت، در خ اس
بیــدار می شــود و بــرای دفــاع از انســانیت و مرزهــای کشــورش جانانــه 

بــه صحنــه نبــرد مــی رود....
کتــاب مذکــور، در حقیقــت از روزنوشــت های شــهید مرتضــی قربانــزاده 

تهیــه و بــه همــت ســیده خدیجــه مدنــی تالیف شــده اســت.
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اینجا خط مقدم است
رونق تولید در دفاع مقدس به روایت محمود زرگر

ــعت  ــتر وس ــر روز بیش ــختی هایش ه ــام س ــا تم ــگ ب ــه  جن دامن
ــا نبــودن یــک ســازمان  می یافــت. موضــوع جنــگ و گســترش آن ب
واحــد بــرای حــل بحــران جنــگ و همچنیــن کشــمکش های 
سیاســی در ســطح جامعــه، مســئوالن و مدیــران کشــور و جریان های 
ــیار  ــوع بس ــد موض ــا چن ــی زود ب ــن را خیل ــرکت کرب ــی، ش سیاس
ــي  ــه در پ ــاده اولی ــف ورود م ــرد. توق ــه رو ک ــي روب ــدي و بحران ج
ــاي  ــادن کامیون ه ــادان و از کار افت ــگاه آب ــی از پاالیش ــدام بخش انه
مخصــوص حمــل مــاده اولیــه در پاالیشــگاه آبــادان، موجــودي مــاده 

ــود. ــرده ب ــک ک ــر نزدی ــه صف ــه را ب ــه در مخــازن کارخان اولی

مجموعه کتاب یادگاران
خاطراتی از فرماندهان جنگ و شهدای شاخص

مجموعــه 32 جلــدی یــادگاران از آن دســته کتاب هایــی اســت 
کــه بــا نــام فرماندهــان بــزرگ جنــگ گــره خــورده و هرجلــد از 

ایــن مجموعــه بــه یــک فرمانــده اختصــاص دارد.
ــی شــهرت دارد کــه در  ــه میکروکتاب های ــادگاران ب ــه ی مجموع
ــداد  ــده و تع ــان ش ــهید بی ــاه از ش ــره کوت ــاب صدخاط ــر کت ه
صفحــات کتــاب از 112صفحــه تجــاوز نمی کنــد. در ایــن بیــن 
دیگــر شــهدای شــاخص نیــز در عرصــه هــای دیگــر نیــز شــامل  

ســوژه چنــد جلــد از ایــن مجموعــه اســت.
شــهید چمــران، شــهید همــت، شــهید مهــدی باکــری، شــهید 
حســن باقــری، شــهید عبــداهلل میثمــی، شــهید محمــود کاوه، 
ــور، حــاج  ــی پ ــی ردان شــهید حســین خــرازی، شــهید مصطف
احمــد متوســلیان، شــهید زین الدیــن و شــهید صیــاد شــیرازی 
از جملــه فرماندهانــی هســتند کــه در ایــن مجموعــه بــه 

ــده اســت. ــه ش خاطراتشــان پرداخت
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عقربه  های جامانده
زندگینامه داستانی شهید احمدفرگاه

قاسم حاج قاسم
زندگینامه داستانی از

شهید مدافع حرم وحید زمانی نیا

دلتنگ نباش
زندگی نامه داستانی شهید مدافع حرم روح اهلل قربانی

ــراز و  ــر ف ــی پ ــت از زندگ ــی اس ــده« روایت ــای جامان ــاب »عقربه ه کت
نشــیب شــهید احمــد فــرگاه اســت بــه عبــارت همســرانه ای شــیرین و 
بــدون اغــراق اســت. خانــم ســمانه خاکبــازان، نویســنده ایــن کتــاب، در 
آغــاز روایــت مــا را بــا همســر شــهید همــراه می کنــد تــا بــا روایــت او 
بنشــینیم بــه تماشــای کودکی هــا و حــال و هــوای نوجوانــی اش. همــدم 
لحظاتــش می شــویم تــا آنجــا کــه روایــت بــه دلدادگــی می رســد و دل 
بســتن. دل بســتنی کــه بــا دلتنگــی آغــاز می شــود و مــا را می کشــاند 
در کوچــه پــس کوچه هــای اضطــراب و دلواپســی تــا در آخــر، معنــای 

واقعــی همراهــی و عشــق را از چشــم های او بخوانیــم.

قاســم حــاج قاســم زندیگنامــه داســتانی شــهید مدافــع حــرم 
ــم،  ــاج قاس ــراه ح ــن هم ــت جوان تری ــا. روای ــد زمانی نی وحی
تــازه دامــادی کــه قبــل از عروســی اش در 13 دی 139۸ 

آســمانی شــد.

 کتــاب حاضــر فــراز هایــی از زندگانــی شــهید مدافــع حــرم، روح اهلل 
قربانــی مــی باشــد. کــه حاصــل مصاحبــه هــای مولف با همســر شــهید 

و نزدیــکان ایشــان اســت.  در بخشــی از کتــاب آمــده اســت:
»مــادر ازت متشــکرم وقتــی تحملــم کردی،وقتــی بــا اســم ارباب شــیرم 
دادی، وقتــی دعــا کــردی شــهید شــوم، وقتــی بابــا تــو ماموریت هــای 
ــزرگ کــردی. انشــاهلل  ــه تنهــای و ســختی ب ــا را ب ــو م ــود ت متعــدد ب
همیشــه مهمــان بــی بــی باشــی، ایشــاهلل بــا شــهادتم شــفاعتت کنــم.«
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39 کیلو تمام
زندگینامه داستانی آزاده جانباز محمدعلی کریمی

معجزه رتیان
زندگینامه داستانی جانباز مدافع حرم عباس دهقانی

عباس تو ام بانو
زندگینامه داستانی از

شهید مدافع حرم عباسعلی علیزاده

ــر  ــه زودت ــو تمــام، خاطــرات پســر روســتایی نوجوانی ســت ک 39 کیل
از زمــان مقــرر، ســربازِ جبهــه ی جنــگ شــد و تنهــا یــک ســال بعــد از 
اولیــن حضــورش در جبهــه در چنــگال دشــمن بعث بــه اســارت درآمد. 
حــال مــا هســتیم و روز و شــب هایی کــه حســین را در گوشــه ی اردوگاه 

تکریــت12، بــزرگ و بزرگ تــر کــرد.
روزهایــی کــه بــا هواخــوری و شــب هایی کــه بــدون آســمان و ســتاره 
ــی  ــام خســرو، دلگرم ــه ن ــا حضــور دوســتی صمیمــی ب طــی شــد ام

بزرگــی برایــش بــود تــا همــواره امیــد داشــته باشــد بــرای آزادی. 

ایــن کتــاب برداشــتی داســتانی از زندگــی جانبــاز مدافــع حــرم، 
عبــاس دهقانــی اســت. جوانــی اهــل گوریــگاه کــه بیشــتر روزهــا 
ــاف  ــی خ ــالگی  اش در تاریک ــت س ــت و هش ــب های بیس و ش
می گــذرد. تــا ایــن کــه یــک روز دیــدن نامــه اعــزام دوســتش بــه 
ســوریه تلنگــری می شــود بــر شیشــه ذهنــش. آن نامــه یــادآور 
خوابــی می شــود کــه عبــاس روز قبلــش دیــده بــود. خوابــی کــه 
در محاصــره چنــد ســاعته رتیــان، زیــر گلوله بــاران تعبیــر شــد و 

روی ســیاه ســکه زندگــی عبــاس را برگردانــد. 

کتــاب » عبــاس تــوام بانــو« روایــت داســتانی همســر، دختــر و 
پســر شــهید عباســعلی علیــزاده مدافــع حــرم بانــو زینــب)س( 
اســت کــه توســط خانــم راضیــه تجــار بــه نــگارش درآمده اســت. 
ــق وخــوی صاحــب  ــا زندگــی و ُخل ــن کتــاب می توانیــم ب در ای
صــدای مانــدگار »ســینا ســینا عبــاس« یعنــی عباســعلی علیزاده 

آشــنا شــویم.
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فهیمه
زندگی نامۀ داستانی فهیمه محبی

مجموعه آسمان

ــع اســتان مرکــزی  ــا اهــل انجــدان از تواب فهیمــه محبــی اصالت
اســت. پــدرش وکیــل و همســرش خلبــان هوانیــروز ارتــش بــود 
کــه در زمــان رژیــم شاهنشــاهی در حادثــه ای مشــکوک هلــی 

کوپتــر حامــل آنهــا ســقوط کــرد و کشــته شــد.
فهیمــه محبــی چنــد ســال پــس از ایــن اتفــاق بــه لنــدن رفته و 
در آنجــا بــه فعالیــت هــای ضــد رژیــم شاهنشــاهی مشــغول شــد 

و پــس از پیــروزی انقــاب بــه ایــران بازگشــت.
زمانــی کــه جنــگ تحمیلــی عــراق علیــه ایــران آغــاز شــد، پســر 
ــات  ــد و در عملی ــه ش ــی رهســپار جبه ــعید محب کوچکــش س

آزادســازی خرمشــهر بــه فیــض شــهادت نائــل آمــد.
ــی شــد  او پــس از شــهادت پســرش نیــز عــازم مناطــق عملیات
ــه  ــه کمــک رســانی پشــت جبه ــان ب ــری داودی ــه همــراه پ و ب
مشــغول مــی شــود کــه ایــن اقــدام تــا پایــان جنــگ ادامــه یافت.

بــا اتمــام جنــگ، او انتشــاراتی را بــه نام پســر شــهیدش تاســیس 
کــرد و دایــره المعــارف تشــیع را بــه چــاپ رســاند، او در راه چــاپ 

کتــاب هــا تمــام دارایــی اش را خــرج مــی کنــد.
فهیمــه ســرانجام در ســال ۸۸ بــر اثــر ابتــا بــه بیمــاری ســرطان 

جــان بــه جــان آفریــن تســلیم مــی کنــد. 

مجموعــه حاضــر زندگــی شــهیدان ســتاری، بابایــی، دوران، یاســینی، 
فکــوری و ســهیلیان از بــه روایــت همسرانشــان مــی باشــد. 

ــهدای  ــران ش ــا همس ــه ب ــاس مصاحب ــر اس ــه ب ــمان ک ــه آس مجموع
ــی  ــا از زندگ ــی زیب ــامل خاطرات ــده و ش ــته ش ــی نوش ــروی هوای نی
ــا اخــاق و  ــان را بیــش از پیــش ب ــا شــهدا اســت، مخاطب مشــترک ب

ــد. ــی کن ــنا م ــدگار آش ــای مان ــن الگوه ــار ای رفت
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بچه های فلسطین
داستان هایی از فلسطین به قلم غسان کنفانی

تو جای همه آرزوهایم
زندگی نامه داستانی شهید لشکر فاطمیون

نعمت اله نجفی

حــاوی داســتان هایی از کــودکان فلســطینی اســت کــه قربانــی حــوادث 
ــه  ــرای ب ــرات، ب ــود خط ــا وج ــا ب ــده  اند، اّم ــی ش ــای سیاس و رویداده
دســت آوردن آینــده ای روشــن، در مبارزه هــا شــرکت می کننــد. همــة 
ــد.  ــاق افتاده ان ــال های 193۶ و 134۸ و 19۶۷ اتّف ــن س ــتان ها بی داس
ایــن تاریــخ، لحظــات مهمــی را در تاریــخ قــرن بیســتم فلســطینی ها 
نشــان می دهــد زیــرا فلســطین در ســال 193۶ درگیــر شــورش همــه 
ــی  گیــر شــد و در ســال 19۶۷ تهدیــدی جــدی علیــه آرمان هــای ملّ
فلســطین بــه شــکل جنــگ شــش روزه در مــاه ژوئــن شــکل گرفــت و 
در ســال 194۸ دولــت اســرائیل پایه ریــزی شــد. نویســندة داســتان ها، 
خــود ســخن گوی مطرحــی بــرای جبهــه آزادی بخــش فلســطین بــوده 
ــروت جــان  ــذاری شــده اش در بی اســت و در انفجــار خــودروی بمب گ
داده اســت. او بــا روایــت داســتان های مــردم و فرزنــدان فلســطینی در 
ــع تاریخــی آن را  ــرده و وقای ــان ک ــخ فلســطین را بی ــاب تاری ــن کت ای
بازســازی نمــوده اســت. او خواننــده را بــه درک تجربه هــای فلســطینیان 

ــد. ــارة مبارزشــان دعــوت می کن درب

کتــاب »تــو جــای همــه آرزوهایــم« داســتانی از زندگــی شــهید 
نعمــت اهلل نجفــی شــهید لشــگر فاطمیــون اســت، وی در اولیــن 
ــد  ــتان متول ــرات افغانس ــهر ه ــال 13۶2 در ش ــار س روز از به
ــی و  ــاد در زندگ ــدن ســختی های زی ــس از گذران ــد. وی پ گردی
جابجایــی و مهاجرت هــای فــراوان پــس از 19 ســال زندگــی بــا 
ــد  ــی کــه سرپرســت4 فرزن ــداکار در حال ــان و ف همســری مهرب
صالــح بــود، پــس از شــنیدن هجــوم عناصــر تکفیــری به ســاحت 

مقــدس حضــرت »زینــب )س(« از آنچــه کــه داشــت گذشــت و دعــوت عمــه ســادات رو لبیــک گفت 
و بــه ســرزمین شــام رهســپار شــد.

شــهید نعمــت اهلل نجفــی از رزمنــدگان لشــکر فاطمیــون بــود کــه اســفند مــاه 1393 در عملیــات 
آزادســازی تــل قریــن، منطقــه ای در نزدیکــی مــرز فلســطین اشــغالی، بــه شــهادت رســید.

کتــاب »تــو جــای همــه آرزوهایــم« روایــت زندگــی ایــن شــهید عزیــز افغانســتانی ســت و از بــه دنیــا 
آمــدن شــهید در افغانســتان تــا شــهادتش در ســوریه را شــامل می شــود


