بسمه تعالی
عملیات طبس که نام عملیاتی آن در ارتش آمریکا «عملیات پنجه عقاب» بود ،عملیاتی نظامی از سوي
نیروي دلتا به شمار میرفت که در نهایت به شکست انجامید.
در سال هاي گذشته کتابهاي گوناگونی در داخل و خارج از کشور درباره واقعه طبس منتشر شده است.
مجموعه اي از آثار منتشر شده درباره رخداد تاریخی طبس راخدمت تان معرفی میکنیم.
ردیف

نام کتاب

نویسنده

ناشر

1

انقالب اسالمی به روایتی دیگر

غالمرضا خارکوهی

کتابخانه پیرداد

2

انقالب و تنازع بقا

عمادالدین باقی

چاپ و نشر عروج

3

طبس

رها مولیان(ویراست آرش حکمیان)

روزنامه ایران

4

شکست طبس

مریم جمشیدي

کانون پرورش فکري کودکان
و نوجوانان

5

عقاب در آتش

عباس آقایی

مرکز اسناد انقالب اسالمی

6

ماجراي طبس

علی اشرف پرگاري

پاسداران

7

واقعه طبس و االمدادات الغیبیه

-

وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی

8

ایران ،ابرقدرت قرن؟

یوسف مازندي(ویراست خسرو معتضد)

نشر البرز

9

روابط ایران و آمریکا ،بررسی
دیدگاه نخبگانی آمریکایی

اسداهلل خلیلی (ویراستار شکوه السادات
حسینی)

موسسه فرهنگی مطالعات و
تحقیقات بینالملل ابرار
معاصر تهران

10

توطئه در ایران ،دو برداشت از
یک متن

ژیبیگنیو برژینسکی و سایروس ونس
گردآورنده محمود مشرقی

هفته

11

هدف تهران :تهاجم کارتر و
وقیع پشت پرده

جولیتو کیهزا ،ترجمه هادي سهرابی

نشر نو

12

بحران

جردن همیلتون ،ترجمه محمد
طاهريمقدم

مرکز اسناد انقالب اسالمی

13

حادثه طبس

چارلی بکویث

دفتر انتشارات اسالمی

14

نیروي دلتا از پلیمی تا طبس

چارلی بکویث ،دونالد ناکس ،ترجمه رضا
فاضلزرندي

موسسه انتشارات امیرکبیر

15

ایران در خاطرات جیمی کارتر

جیمی کارتر ،ترجمه ابراهیم ایراننژاد و
طیبه غفاري

مرکز اسناد انقالب اسالمی

16

به سوي طبس

ویلی شیرك لوند ،ترجمه فرخنده نیکو
و ناصر زراعتی

خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ

17

حقایقی درباره تجاوز نظامی
آمریکا و ماجراي طبس

سازمان مجاهدین خلق ایران

-

18

حقایقی دردناك از حمله نظامی
آمریکا به ایران

 هواداران جنبش مسلمانان مبارزاصفهان

-

19

طبس ،مصداقی بر سوره فیل

دانشجویان مسلمان پیرو خط امام

-

20

صحراي طبس ،رستاخیز شنها

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی طبس

فراونگ

21

خال خالی و طوفان شن

محمد انجم شعاع

قلم آشنا

22

هجوم با نگاهی به زندگی شهید
محمد منتظرقائم

حمید نواییلواسانی

نشر شاهد

.

