
  
سالگی پیروزی انقالمبان را  73سال از آن لحظه ی خاطره انگیز می گذرد؛ امسال 73

سال پیش این نقش را بر صفحه تاریخ حک کردند  73جشن می گیریم ؛ کسانی که 

کامال می دانستند که برای چه به میدان آمده اند, آنها آگاهانه شعار میی دادنید, 

 خون می دادند,جان می دادند...

اما آیا من وشام که قرار است در ادامه حافظ این انقالب و ارزش هیاییش بیاشیییم 

وراه را ادامه دهیم می دانیم که برای چه در چنین موقعیتی قرار گرفته ایم؟! اصال 

میدانیم چرا باید ادامه بدهیم؟! پاسخ این سواالت را می شود حتی بیا تیفیدیر در 

شعارها  هم جستجو کرد ؛ با بازخوانی آرمان های انقالب وامام البته ایین بیار نیه 

 فقط به عنوان یک واژه بلده با رصد وفهمیدن و درک کردن با عمق جان؛

سال پیش با شعار استقالل ,آزادی , جمهوری اسالمی بلند کردند می  73پرچمی که 

خواست صدای مظلومان ومستضعفان جهان را به گوش های پر شده از آیین نیامیه 

خواست چشامن خواب آلود جهانیان را از خیواب   های حقوق بی برش برساند, می

غفلت باز کندوحقیقت جامعه برشی ای را که غرب تصویرگر آن اسیت بیه آنیان 

بنامیاند.هنوز آرمان های این قیام به طور کامل واکمل محقق نشیده اسیتپ پی  

 پرچم باید باال مباند و نباید آن را زمین گذاشت. باید ادامه دهیم راه را....

"اولین ومهم ترین کاری که پیش روی ما قیرار دارد, تیحیول میعینیوی و روحیی 

انسانهاست. ما متاثر از تربیتهای طوالنی غیر اسالمی هستیم .آنچیه کیه هیییجیان 

عظیم انقالب و دوران جنگ انجام داد, البته معجزه آسا بود؛اما تا این پدیده عمیق 

پیدا بدند , وتا وقتی که اعامق ضامیر را متحول مناید, کار زیادی الزم اسیت."ررهی  

 (17/11/31معظم انقالب,

"ما در اول راهیم. آن تصویری که از جامعه اسالمی در ذهن میاسیت , بیا وضی  

 (17/11/31کنونی ما فاصله زیادی دارد."ر ره  معظم انقالب,

ما مسلامنیم و شیعه؛ یقین داریم که راه نجات برشیت در گرو گوش جان سیریردن 

به ندای روح انگیز وحی وتعالیم حیات بخش نبی مدرم اسیالم حتیت میحیمید 

است.خب , حال جا دارد از خود بررسیم وقتیی در  -رحمة للعاملین -مصطفی رص(

شیوه وسنت پیام  اسالم وامئه اطهاررع( سدوت در بیرابیر میلیم و میای جیاییی 

ندارد,وقتی پیام  ما رحمة للعاملین است, ومیفه مادرقبال جامعه جهانی چیسیت؟ 

اصال ومیفه ما دراین جهان چیست؟ مگر ما تنها مأمور به ومیفه وحرکت نیستیییم 

 و نه مأمور به نتیجه؟ پ  دیگرچه بهانه ای برای عدم ایستادگی وعدم حرکت؟؟!

توانیم بین خودمان وخدا بگوییم, این است که میا تیالش کیردییم   "آنچه را که می

ومردم ما صادقانه حرکت کردند و امام ما خوب ره ی کرد و خوب پیش بیرد؛ امیا 

آنچه را در اثنای این جاهلیت مظلم طی کردیم , نسبت به آنچه که بعداً باید طیی 

 (11/31/ 17کنیم , مطمئناً خیلی کم است."رره  معظم انقالب, 

حقیقتا تصور اینده بلند کردن صدای حق دشمنی به دنبال نداشتیه بیاشید خیییال 

خامی است!! ما دشمن تراشی منی کنیم! این طبیعت در طول تیارییخ منیونیه کیم 

ندارد که هرجا ندای حقی بلند میشود دستانی برای خاموش کردنش به وه وه میی 

 افتند!!!

التع   عدانقالب ما  رابیه جیهیانیییان  -دو گیمیشیده برشیییت  - معنعیع وعد

بازشناساند.صدالبته که برای تحقق این شعارها وارائه منود عملی  آن به جیهیانیییان 

باید همت مضاعف داشت.. باید کارکرد...نشسنت و ایرادگرفنت از حرکت رود خیانیه 

ی پرجوش وخروش انقالب که غیرخودی ها واجانب مغرضانه سنیگیهیاییی بیر   

راهش می اندازند انحرافات از مسیر را نه تنها ازبین ن ده بلده به افزایش آن میی 

انجامد وبه محقق شدن آرمانها کمدی منی کند رالبته این به میعینیای عیدم نیقید 

 وانتقاد نیست, نقد زمانی که منصفانه باشد کارگر می افتد.(

یادمان نرود اگر بخواهی با علی رع( مبانی صد البته که به جای سفره های رنگییین 

وننگین معاویه چوبه ی دار انتظارت را میدشد؛ پای حسین رع( ودینش ایسیتیادن 

الاصدپاره شدن دارد.. اسارت دارد...اما یادمان نرود  انعو  بر یاشینهاطنماشیعروعن

.. بیعت با حسینرع( عزتی دارد کیه  منکام الارشفاد ردابهاتلخیارش بامنولوه!

 شیعه ذلت ماندن با یزیدیان را منی پذیرد ...

 ;  ملدامواته ابستی اکهاپرچمار ابهام ت دابرسونعیع    ;شیعه  زیر پرچمی گرد آمد

  زاته اخ  اپرسشاخ  ه اش ...

 لاال یابراته اشکیو ...

 یادمان نرود 

 برای چه انقالب کرده ایم!؟

 ویژه نامه صبح دانشگاه

 49سال دوازدهم / بهمن 

 خونماح و ی/افیزوک
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برادر من... خواهر من.... جناب هم کالسی... هم دانشگاهی.... جناب هم وطن... 

چند دقیقه تامل کنید لطفا.... راه دوری منیره.... فوقش اینه که خوشت نیومده 

 دیگه!...الاقل روی یه هم وطنی رو زمین نزدی...

ببین! حرف من رس یه حرکتیه که شام یا چند روز دیگه انجامش میدی... یا منیدی... 

 در هر حال مختاری و امکانش هست که انجام بدی...

اسفند اصال دلت منی خواد بری رأی بدی...که خب.......حاال...چرا  7یا شام 

آخه؟؟؟...حاال کاری نداریم...دیگه نخواستی دیگه... رس اون جای دیگه حرف می 

 زنیم...

یا که نه... از خودت سلب مسئولیت منی کنی و مثل شیر میری پای صندوق رأی و 

خویش سهیم  دیدیدیدین...در رسنوشت خود و کشور و هم وطنانرأیتم میدی و "

 خواهی شد"

ی انتخاباتی و دارای بار تبلیغاتی عظیمی  بنده هم قبول دارم که خیلی جمله

ی رسنوشت توی  هست، قصدمم اصال این مورد نبود خداییش، اما منظورم به کلمه

 این جمله ست...

ببین همین که میری پای صندوق رأی، خودش 

کلی دست مریزاد داره...خود این حرکت 

تنهاییش هم کلی دل گرمیه و پشتیبانی از هر 

بنی برشی که داره دلش واسه این مملکت 

 تپه... می

اما باز هم بحث من این نیست... حرف رس اون 

رأیی هست که شام میدی... اون اسامی ایی که 

میندازی تو صندوق، به مقدسامتون قسم 

 مهمه ....

همین جوری منی گم ها...االن برای شام مثال 

 عینی میارم که کامل توجیه بشی...

سال پیش، اون موقعی که همین اوضاع احوال بود 61بیاید یه لحظه برگردیم به 

 واسه انتخابات مجلس ششم...

خب اون روز هم مردم الحمدا... رفنت پای صندوق و رأی هم دادن دستشونم درد 

 نکنه...اماعنایت بفرمایید که چه انتخابی رو انجام دادند...

ی اون انتخابات گهربار مجلسی شد همسو  یک اطالعات کلی بهتون بدم که نتیجه

با دولت و دو سوم منایندگان آن از جانب حزبی بودند که از ابتدا شعار می دادند 

اساسی در اوضاع کشور و حال و روز مردم ایجاد  اصالحاتکه ما می خواهیم 

کنیم... به به! چه شعار زیبایی...می دانید البد، وظیفه اصلی مجلس قانون گذاری و 

نظارت بر عملکرد دولت برای اجرای این قانون است... که خب شاید عقل سلیم 

فکر می کند حاال که این دو با هم رفیق اند البد نظارت بهرتی صورت می گیرد و 

 هرچه بهرت و قوی تر صورت می گیرد و... اصالحاتاین به 

اما!... نتیجه ی عملکرد این مجلس،  اصال آن چیزی که عقل سلیم فکر می کرد از 

آب در نیامد!!! تا آن جا که تعداد عجیبی از ریز و درشت هامن حزب دولت و 

مجلس اعرتاف به نا کارآمدی و روزمرگی و ضعف عملکرد مجلس ششم 

کردند!...لیست این اعرتافات عجیب زیاد است که در صورت متایل به خربگزاری 

فارس مراجعه منایید و گزارش کاملی که از این مطلب تهیه کرده است را مطالعه 

فرمایید...اما به طور مثال نقل قولی می آوریم از یکی از منایندگان مجلس که عضو 

بودند و انصافا خالصه ای ست از اظهارات دیگر جبهه دوم خرداد فراکسیون 

"متاسفانه اكرثيت مجلس بنا دوستانشان. آقای محمد محمدرضایی جایی فرمودند: 

اند، لذا در آن اراده كايف براي  به مصالحي در خدمت و همسو با دولت درآمده

هاي دولت مردان وجود نخواهد داشت. بيشرتين  ها و كاستي برخورد جدي با ضعف

تذكرات قانوين به دستگاههاي اجرايي، تقديم سؤاالت مختلف به وزرا و حتي 

تدوين و طرح استيضاح برخي از وزيران از سوي منايندگان استان كردستان و مناطق 

اي مالحظات سيايس و مصلحت  محروم بوده است، اما اين اقدامات بر اثر پاره

هاي مربوطه  باورانه در هيئت رئيسه مجلس و يا در كميسيون هاي خوش اندييش

بالاثر و با شكست مواجه شده است. مكاتبات عديده ما با مقامات اجرايي بويژه 

شود.  هاي خالف واقع رو به رو مي وزارت كشور، بعضا بدون جواب يا با پاسخ

سئواالت مطرح شده از وزير كشور، چهار ماه در كميسيون به بهانه اعزام هيئتي به 

منطقه كردستان مسكوت ماند و هرگز نيز هيئتي هم مراجعه نكرد و كيس هم 

پاسخگو نيست. آيا اين وقايع نتيجه روند ناصواب حاكم بر مجلس نيست كه 

هاي خويش و كم اهميت  مقامات وزارت كشور براي توجيه خطاها و يب تدبريي

جلوه دادن حركت منسجم و جوامنردانه و تاريخي منايندگان كردستان به ملت و 

دهند...مجلس براي حل مشكالت،  مجلس و دولت گزارش خالف واقع ارائه مي

 كند" كارشناسانه عمل مني

حاال توجهتون رو جلب می کنم به یک رسی از شاهکارهایی 

 که در حوزه ی عمل این مجلس انجام داد...

خوبه که امروز هم یک چنان اتفاقاتی درحال وقوع هست و 

 مخاطب محرتم که شام باشی به راحتی می تونی تصور کنی...

 سال پیش!!!21سال بعد...که یعنی میشه  4االن بیا 

باز دوباره بحبوحه ی انتخابات...این بار مجلس هفتم...دقیقا 

مثل این روزا بود، یک رسی از جانب شورای محرتم نگهبان 

 تایید صالحیت نشدند...

نفر از منایندگان مجلس تحصن کردند که  231که یکباره 

یعنی چه که امکان دارد عده ای از ما تایید صالحیت نشویم؟؟؟ آمدند و کار و بار 

مجلس را تعطیل کردند و تحصن منودند!! گفتند اال و ل... همین که "ما" می 

 گوییم...

آیا این نظر مردم است؟ مردمی که خون فرزندان خودشان را ریختند پای رشد نهال 

انقالب برای آن که قانون قابل اجرا بر آن حکم شود... حاال خیلی راحت یک عده 

 بیایند بایستند روبه روی قانون؟؟...آن هم به اسم مردم؟؟؟

از اتفاق حاال که به اسم مردم در آن کرسی ها قرار گرفته بودند وظیفه شان  

سنگین تر هم بود... در شعارهایشان بی قانونی نبود هیچ گاه که مردم به عملکرد 

غیر قانونیشان رأی داده باشند... این عملکرد منفعت طلبانه بود که این جا نیز 

رجوعتان می دهیم به سخنان آقای کروبی پیرامون این عمل و گفته ایشان که موید 

 همین امر است.

بعد هم که کسی از مردم هم پشتشان در نیامد و دیدند که حرفشان به جایی 
نرسید...زدند دسته جمعی استعفا کردند... تنها چند روز قبل از پایان یافنت 

مجلس...که به قول جناب کروبی این عمل را آن موقع که کوی دانشگاه اتفاق افتاد 
 انجام ندادند...حاال که بحث رس خودشان است آن هم در آخرین روزهای مجلس...

و اعتامد به  سال هم هیچ گلی به رس مجلس نزده بودند 4که در آن  و عرض شد
 نفسشان این قدر باالبود!!!

 

 ادامه در صفحه بعد .....

 هم زیاد است  بارشتجارب تلخ یک 

 خانم حسینی/نساجی به تکرارشچه رسد 
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البته اقدامات غیر قانونی از اینجا رشوع نشده 
بود...قبل از آن نیز این منایندگان عزیز لوایحی تحت 

عنوان لوایح دوقلو تنظیم منوده بودند که در آن گفته 
شده بود که شورای نگهبان نظارت استصوابی نباید 

داشته باشد...به بیانی مثل این می ماند که اگر شام در 
خانه پدر را مسئول نظارت در خانه بدانید، این پدر 

باید فلج باشد...یعنی چشم هایش ببیند و زبانش کار 
کند...اما دست و پایی نداشته باشد که در صورتی که 
یکی از فرزندان دلش می خواست برود و بپرد داخل 

چاه یا کسی را هل دهد داخل چاه بتواند برود و مانع 
این کار شود...یا اگر دزدی یا حیوان درنده ای خواست 
وارد خانه شود داد بزند و شیون کند که آی دزد... ولی 

نتواند با او مقابله کند و از جان و مال خانواده اش 
حراست مناید... .که علی القائده این قانون توسط 

شورای نگهبان مردود شد و تحت یک اقدام متحدانه 
نفر از این منایندگاه طی نامه ای به رهربی 721ی دیگر 

اعالم موقعیت! کردند و عرض کردند که وضعیت امروز 
از زمان هشت سال جنگ تحمیلی و از زمان جنگ 

جهانی دوم که چند میلیون نفر بر اثر قحطی در ایران 
جان خود را از دست دادند نیز بدتر است..... و دقیقا 

ساله سخن می گویم برای 4با لحنی که بنده با بچه ی 
رهرب تعیین تکلیف کرده بودند که اگر می خواهی فرد 

شجاعی باشی و مردم برایت دست بزنند باید چنین 
کنی و چنان کنی... . البته جا به جای این نامه توهین 

و کنایه به رهرب و دیگر ارکان نظام است اما نقطه 
اکسرتمم آن جاییست که این به اصطالح 

منایندگان...!!....نوشتند:" اگر جام زهري بايد نوشيد قبل 
، استقالل و متاميت مهمرت از آناز آنكه كيان نظام و 

اريض كشور در مخاطره قرار گريد بايد نوشيده شود. 
" ..... جام زهر که می دانید چیست؟....امام خمینی 

رحمت ا... علیه موقعی که می خواستند قطعنامه ای 
را امضا کنند که در آن ایران باید چشمش را می بست 

به همه جنایات سهمگینی که صدام و رژیم بعث 
سال با جوانان و خاک و ناموسش 8عراق در طول 

می کرد با این لکه ی ننگ تاریخ،  صلحکردند، و 
گفتند:" جام زهر را نوشیدم و قطعنامه را امضا 

منودم"...امامامن مجبور شد...باز منایندگانی از جانب 
مردم اعالم خستگی کردند و امام را مجبور 

کردند...هامن مردمی که امروز می روند و از حریم 
اهل بیت در خاک دیگر کشورها دفاع می کنند در آن 

زمان که بحث بر رس خاک ایران بود خسته شده 
بودند!!!  این را منایندگان مردم نوشتند.... ولی آن 

روزی که مردم به این منایندگان رأی دادند، سخنی از 
این حرف ها نبود...حرف از والیت پذیری و التزام 

عملی به قانون اساسی بود....وعده های زیبایی داده 
بودند که وقتی بهزاد نبوی بیاید بگوید به آن ها عمل 

نکردند و حتی خودش را از این طیف جدا بداند! دیگر 
 ماچه بگوییم...؟؟

همین مردم غیور والیتمدار شهید پرور شهر اصفهان 
تن در تک تک این 5مناینده داشتند که هر  5خودمان 

اقدامات رشکت داشتند و حتی رسدسته بودند. 

منایندگان مردم اصفهان در مجلس ششم، خانم اکرم 
الدين خوزانی،  مصوری منش و آقایان عبدالرحمن تاج

نارص خالقی، رجبعلی مزروعی که وی هم اکنون در 
خارج از کشور به رس می برد و در داخل به یک سال و 

سال ممنوعیت های فعالیتی محکوم 5نیم حبس و 
 88است و جرمش تبلیغات ضد نظام در فتنه ی 

است... . فیلم سخنان ایشان موجود است که جنبش 
سبز را تشویق به آشوب می کردند و نه برای رسیدن 

به مقاصد مردم!! برای ثابت منودن قدرت جنبش سبز 
"غرب و قدرت هایی که ایران را تحریم می به 

این عین عبارت این شخص پس از انتخابات کنند" ...
است... . از نفر پنجم و اقدامات سیاسی ایشان در  88

مجلس خواستم چیزی نگویم...چراکه مخاطب این 
مطلب در هر صورت شاگردان ایشان هم هستند و 
احرتام به استاد بر شاگرد واجب....  . اما بیان شدن 
برنامه ی هسته ای ایران در صحن علنی مجلس که 

رشوع بهانه جویی های دشمن به این بهانه ی عالی و 
 جدید بود را چگونه پنهان کنیم؟؟

حرف های اخیر استاد را که می گویند "از زمان مادها 
تاکنون انرژی هسته ای نداشتیم حاال هم نداشته 

باشیم" چگونه تفاوت بگذاریم با آن سخنی که روزی 
از جانب انگلستان گفته می شد که "این ماده ی بد 

بوی سیاه  نفت، را می خواهید چه کنید؟بدهید به ما 
 و خودتان را خالص کنید..."

 بگذریم...
جان کالمامن این است...سخن زیبا را هرکس می تواند 

ساله هم در 9بگوید.... وعده و وعید را بچه ی 
انتخابات شورای دانش آموزان مدرسه شان می تواند 
بدهد... اما تفاوت است بین آن که هنگام سخرنانی 

فکرش را پیشتاز کرده است و وعده ای می دهد که در 
توانش است و برایش برنامه دارد، با کسی که فقط می 

داند مردم از چه حرفی خوششان می آید و فقط 
هامن را به زبان می آورد بدون هیچ توان و برنامه ای 

 برای اجرای آن...
در یکی از برنامه  92در نظرسنجی قبل از انتخابات 

های انتخاباتِی تلویزیون از مردم پرسش شده بود که 
 مالکشان برای انتخاب کدام یک از این سه مورد است؟

(اطرافیان و حامیت کنندگان 2   (سابقه ی منایندگان7
 (برنامه هایی که برای آینده دارند3

که اگر نتیجه ی این نظرسنجی با اختالف عجیبی گزینه 
ی سوم نبود!!! باور بنامیید حجم این منت شاید به یک 

 چهارم تقلیل می یافت و یا حتی نوشته منی شد...
اما متاسفانه و یا حتی از جهاتی خوشبختانه مردم ما 
هنوز باصفا وساده اند و آن چه که بر زبان افراد می 

 بینند را صادقانه حقیقت ناب می انگارند...
خوب است!...فقط متنای ما این است که بصیرت را 
فراموش نکنیم... چرا که  تجارب تلخ، یک بارش هم 

 زیاد است...چه رسد به تکرارش.... 

 ادامه از صفحه قبل...
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همیشه به ماگفته اند که انسان ارشف 

مخلقات است و با هوش است و بر خالف 

سایر موجودات قدرت انتخاب و تفکر دارد 

و ماهم همواره با شنیدن این تعاریف 

رسمست شده ایم و باد به غبغب انداخته 

ایم که بله! "من" انسانم... "من" ، ارشف 

مخلوقات و با هوش ترین موجودات 

 هستم... "من"..."من"..."من".......................

اما یکبار شده صادقانه باخود خلوت کنیییم 

وبه این مفاهیم بیندیشیم؟ آیا پیش آمیده 

که به تفاوتهای خودمان با دیگر موجیودات 

بیندیشیم؟ اصال اگر هم اندیشیده ایم، آییا 

تفاوتی پیدا کرده ایم؟ به راستی تفاوت میا 

با دیگر موجودات در چیست؟ بسییاری از 

موجودات مانند ما به دنیا می آیند، توسط 

والدینشان تغذیه می شوند، زمانی کیه بیه 

حدی از رشد رسیدند خود به دنبال غذا می 

روند، صبح زود از النه شان بیرون می آیند 

و غروب به النه برمی گیردنید و هیمیواره 

روزگارشان به همین منوال می گذرد و اگیر 

خواب و خوراکشان رسجایش باشد، بدیهیی 

است که تا آخیر عیمیر هیمییین رونید را 

خواهندداشت. این برای موجودات دییگیر 

طبیعی است ولی ما تا به حال چیقیدر بیه 

زندگی خودمان فکر کرده ایم؟ شاید بیتیوان 

شباهت هایی بین زندگی ما بیا حیییوانیات 

پیدا کرد. صبح بیدار می شویم، بیه کیار و 

فعالیت روزمره می پردازیم شب هنگام نیز 

به خانه برمی گردیم و اسرتاحت می کنییم. 

بدون اینکه اندکی به کارهایامن فکر کنییم. 

بدون اینکه متوجه شویم درصد زییادی از 

فعالیت های روزمره مان تقلیدی و بیدون 

تفکر است؛ چه تقلید از رفتارهایی کیه از 

کودکی با آن رسو کار داشیتیه اییم و چیه 

تقلید از مدهای امروزی و رسیانیه هیا و 

دوستان و ... اما در این میان، چقدر فیکیر 

  کرده ایم به کجا می رویم؟

 ادامه در صفحه بعد.....

مقاله
 

 شتابان به سمت کدامین هدف؟؟!!!
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کر و اندیشه و ف حقیقتا این ماهستیم که به جلو می رویم یا مارا به جلو می برند؟ هرروز فعالیتهای زیادی انجام می دهیم، اما واقعا کدامیک از آنها با 

امه برنبرنامه ریزی خودمان پی ریزی شده اند؟ وچقدر دیگران برایامن برنامه و روش زندگی تعیین می کنند؟ آیا برای سپری کردن بهار زندگی مان 

آنچه در به داریم؟ آیا اصال به این فکر کرده ایم که ده یا حتی بیست سال آینده چه کسی هستیم؟ تا به حال با خودمان خلوت کرده ایم و به آینده و 

یزیون و تلوپایان زندگی در دست داریم فکر کنیم؟ تاکنون به حجم وسیع اطالعاتی که از طرق مختلف)از تلگرام و الین و واتس آپ گرفته تا اینرتنت و 

ات و دقایق ساعکالس و...( به ما عرضه می شود فکر کرده ایم؟ آیا همه این اطالعات برای ما مفیدند یا اینکه بسیاری از آنها رصفا جهت نابودی بهرتین 

 عمر ما طراحی شده اند؟ به کجا چنین شتابان می رویم؟ 

ت درستی جه شاید بد نباشد برای لحظه ای از دویدن در این دنیای شلوغ و پرهیاهو بایستیم و بنگریم که این راه به کجا می رود؟ آیا اکرثیت مردم در

 ؛ اکرثهم ...رونمی دوند و به پیش می روند؟ اگر اینطور است چرا خداوند متعال مکررا می فرمایند: اکرثهم ال یعقلون؛ اکرثهم ال یعلمون؛ اکرثهم ال یشع

ا پی دنیچه بسا انسان با یک توقف و تامل ساده؛ با یک نگاه به آینده و مقصد؛با اندکی تحقیق و مطالعه؛ به پوچ بودن هدف دویدن های اکرث مردم 
 د وبربد. درست مانند کسی که باالی بلندی ایستاده و می بیند که اکرث مردم به کدامین سمت می روند؛ به سمت پرتگاه یا به سمت هدفی ارزشمن
ی این تهااصیل. اینجاست که نه تنها می کوشد خود را از سیل جمعیت جدا کند و راه اصلی را بیابد، بلکه در هامن حال هم مرتب فریاد می زند که ان
نگ کنند در  مسیر پرتگاهی است که رسمایه عمر و جوانی و انسانیت تان را نابود می کند. اما تنها کسانی از پرتگاه نجات می یابند که حداقل یک لحظه

 و به اطرافشان نگاهی بیندازند...

کتاب ایران دیروز،امروز،فردا به قلم محسن نرصیی 
سییاسیی اییران  -به سه مرحله از تحوالت اجتامعی

می پردازد. در مرحله اول دوران پهلوی و اتفیاقیات 
مهم در شکل گیری انقالب اسالمی، در مرحله دوم 
دوران جمهوری اسالمی و در مرحله سیوم آیینیده 
شناسی انقالب اسالمی مورد بررسی قرارگرفته است. 

فصل تنظیم گردیده که در فصل اول  6این کتاب در
، فصیل  “ شناسی انقالب اسالمی رضورت و مفهوم” 

“ ، فصیل سیوم”  های انقالب اسیالمیی  ریشه“ دوم
بیییررسیییی تییی یییییییییییرات در سیییاخیییتیییار 

، فصیل “  حکومتی،اقتصادی،نظامی،فرهنگی اییران
“ ، فصل پینیجیم“ شناسی انقالب اسالمی امام“ چهارم
و در فصیل ” شناسی انقالب اسالمی اییران  آسیب

بیا “  شینیاسیی انیقیالب اسیالمیی آیینیده” ششم به 
موضوعات  فرایند تحقق اهداف انقالب اسالمی و 
سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسالمی ایران 

 می پردازد.

 شناسنامه

 ادامه از صفحه قبل...
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