
 

 |حسن شیخی|
 در میدان انقالب/ سعید زاهدی و مهدی فاطمی

 
انسه، روسیه و ایران. این کتاب روایتی است از سه انقالب بزرِگ تاریخ: انقالِب فر

ی اینن سنه انقنالب بنر      سه فصل، در فصل چهارم به مقایسه و در هنایت، پس از
قالب، مینزان شونونت و   های قبل از ان ساس پارامترهای قدرت نظامی حکومتا

تصادی منردم  ها، وضعیت اق های قبل از انقالب و حکومت انقالبی کوتار حکومت
افینایی و اجتانا ی   ردم، و فراگینری جرر ن در جنبش من آقبل از انقالب و نقش 

تنارییی   ی گنرِر اینن مقایسنه    پنردازد. و از ر   های مردمی می انقالب و حکومت
ی شناشت انقالب اسالمی دست یافت که بسنیار   توان به نتایج بدیعی در حوز  می

هنای   ین کتاب پیونهاد مناسنبی بنرای نسنل   جالب و حائز امهیت است. شواندن ا
 .ی سرزمیِن من است«ندید انقالب »جواِن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 |ع.ا.ب|

(/ محمدرضررا شررعکهررک مهمررا  هرراز هسک رری اسرر  از مررن  ررا  رر   
 ضیغمی

 
متولد سنال  . ساله 12حمادرضا ضیرای، شا ر کتاب، درحال حاضر جوانی است 

 شنعر  06 کنه  شنیراز  دانوناا   فارسی ادبیات و زبان ی هو دانوجوی رشت 2731
بعندی ضنیرای شناهد     هنای  در کتاب. »است کرد  مجع کتاب این در را کوتاهش

ای اسنت کنه نکنن سنت بعند از       این نتیجه «.تری شواهید بود سرود  های پیته
کتاب هن  اشنعاری دارد کنه مشنا را راضنی      . شواندن این کتاب به ذهن مشا بیاید

کلاناتش و   شواهد کرد و ه  اشعاری که به شاطر تکراری بودن و وسعت حمدود
 .زیاد مشا را راضی خنواهد کرد ،جهان یا دیدگاهش به

طبیعت گرفته شد   که از اگر آماری از کلاات این کتاب گرفته شود میزان کلااتی
 ... بنننرگ و کلاننناتی مدنننل درشنننت، . اسنننت در  ننندر شواهننند بنننود  

. به هر حال تالش و شجا ت این شا ر جوان و بنا اسنتعداد قابنل تقندیر اسنت     
 .گیرد منی ن این کتاب وقت زیادی از مشاشواند

 
 
 
 
 
 
 

 |های متاب  ازهخبک: |
 پ ر/ سساد پ رخسکوانی ی قیصک امین هایی در اره ق: گمانا

 
« پنور  هایی دربار  قیصنر امنین   ق؛ گاانه»کتاب : پایاا  شربی حتلیلی سالم فسا

نویس جوان اسنت کنه بنه      نوان جماو ه مینیاالی از سجاد پورشسروانی، داستان
منتور شد  « نو انتوارات شیزش» شی جبهه کتاب از سوی تازگی به مهت کتابفرو

 .است

گااننه هنایی دربنار  قیصنر      -ق»به نقل از فارس کتناب   سالم فسا به گزارش 
هایی  را سجاد پورشسروانی در قالب داستان مینیاال و به  ورت برش« پور امین

از زندگی فردی و اجتاا ی از قیصر امین پور به روایت افراد خمتلن  و ... آورد   
 .است

های این اثر با سبک نو نوشته شد  و نویسند  توانسته با شیصیت قیصنر   مینیاال
هتیه آن از متام مننابع موجنود دربنار      امین پور ارتباط شوبی برقرار کند. و برای

 .پور استفاد  شد  است دکتر قیصر امین
 223مینیانال در   36متونکل از  « پنور  هایی دربار  قیصر امنین  ق؛ گاانه»کتاب 

 .تومان منتور شد  است 0666 فحه، در قطع رقعی و به قیات 
ننو: شیابنان    توانند به هتران انتونارات شینزش   مندان به هتیه این کتاب می  القه

حافظ، شیابان رشت/ ق ، شیابان ارم، ساشتاان کوثر، فروشاا  کتابستان/ موهد، 
پور و فسنا، کتابفروشنی جبهنه کتناب      کتاب آفتاب، چهار را  شهدا، پاساژ رحی 

جهت شرید تلفنی متاس برقرار کنند.  632۵77۳۵766مراجعه کرد  و یا با مشار  
تواننند آن را شرینداری    منی  پایاا  اینترنتی پاتوق کتاب فردا مهچنین از طریق

 .منایند
 برشی از کتاب:

ال پیراهِن یقه اسنکِی   شواندی، با یک روی دیواِر سفارِت آمریکا ایستاد  بودی و شعر می»
پینرو   جوینانِ  های داننش  های اول، بیانیه ی سبز  و آن نااِ  آرامت. هفته سفید و آن چهر 

ها که اکدرشان توی تناریخ مانندگار    کردی؛ آن اولین بیانیه شط امام را ه  تو ویرایش می
نوشنتی و تنوی    امپریالیس  را بنه هن  ریینت. گناهی هن  چینزی منی         کوز  شد و کاسه

آمدنند بنه    شواندی. گاهی ه  برای مردمی که می شان، شا ه حمرم و  فر، می های مراس 
کنه   کردی ... تا اینن  شان دست و پا می یتی و فعالیت فرهنای برایری ای می محایت، برنامه

ای کنه باوینند    جا بودن، بیرون کویدی و این شند ااننه   بعد از حدود هفت هوت ما  آن
ها ه  نافته بودی که اهنِل سیاسنتی! ا نال      مهان موقع«. قیصر از سیاست بیرون کوید!»

موقع داشت درسنت و   سیاست تاز  آن جاسوسی چه ربطی به سیاست داشت؟  تسییِر النه
کرد؛ ... اگنر بنه    را پیِش شودش بررسی می« تعدی به سفارت ایاالت متحد !»غلط بودِن 

حاالها زودش بود؛ ... اگر به سیاست بود که ... . تسییِر   سیاست بود که، انقالب ه  حاال
ین، بنی هنیت تفسنیِر    النه، انقالِب دومی بود که تِو انقالبنی پاینت را در آن گراشنتی. مهن    
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