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ﮐﻮدﺗﺎﯼ  28ﻣﺮداد را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺪون ﮐﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌﺼﺒﯽ ﺁﻏﺎزﮔﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪﻳﺪﯼ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺴ ﺎرت ه ﺎﯼ ﺑ ﯽ ﺷ ﻤﺎر ﺁن
هﺮ روز داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻊ ﺗﺮﯼ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .ﺑﺮاﯼ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﯼ از ﺧﺴ ﺎرت ه ﺎ ﻳ ﮏ راﻩ ﺑﻴﺸ ﺘﺮ ﻧﻴﺴ ﺖ .ﺑﺎﻳ ﺪ ﺑ ﻪ ﺟﺰﺋﻴ ﺎت ﺗ ﻼش
رهﺒﺮ ﻓﻘﻴﺪ ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﯽ اﻳﺮان و ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺖ ﭘﯽ ﺑﺒﺮﻳﻢ ،ﺁن را ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ اﻗ ﺪام اﻧﮕﻠ ﻴﺲ و
اﻣﺮﻳﮑﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﻮدﺗﺎﯼ  28ﻣﺮداد ﭘﯽ ﺑﺒﺮﻳﻢ .ﭘﺲ از دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻬﻢ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﯽ و ﭘﯽ ﺑ ﺮدن ﺑ ﻪ دﻻﻳ ﻞ و
ﺷﻴﻮﻩ هﺎﯼ اﻧﺠﺎم ﮐﻮدﺗﺎﯼ  28ﻣﺮداد و اه ﺪاف ﻧﻬﻔﺘ ﻪ در ﺁن ﻗ ﺎدر ﺧ ﻮاهﻴﻢ ﺷ ﺪ از ﺗ ﺪاوم ﺧﺴ ﺎرت ه ﺎﯼ روزاﻓ ﺰون ﺁن
ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮﯼ ﮐﺮدﻩ و ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﯽ را ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺁورﻳﻢ.
ﺁﻗﺎﯼ دﮐﺘﺮ ﻓﺨﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻋﻈﻴﻤﯽ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد را در ﭼﻨﻴﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﯼ ﮐ ﻪ در ﺑ ﺎﻻ اﺷ ﺎرﻩ ﺷ ﺪ در ﻳ ﮏ ﮐﺘ ﺎب
ﺑﻪ ﻧﺎم » ﺣﺎﮐﻤﻴ ﺖ ﻣﻠ ﯽ و دﺷ ﻤﻨﺎن ﺁن« ﻣﻨﺘﺸ ﺮ ﺳ ﺎﺧﺘﻪ اﻧ ﺪ .اﻳ ﻦ ﮐﺘ ﺎب ﺗﻮﺳ ﻂ » ﻧﺸ ﺮ ﻧﮕ ﺎرﻩ ﺁﻓﺘ ﺎب« در ﺳ ﺎل 1383
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﺁن را ﺑﻪ ﻋﻤﻮم اﻳﺮان دوﺳﺘﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ.
اﮐﻨﻮن ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﯽ از اﻳﻦ اﺛﺮ ارزﻧﺪﻩ و ﭘﮋوهﺶ ﻋﻠﻤﯽ را ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ  5اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﻳ ﺮ در ﺁﻣ ﺪﻩ
در زﻳﺮ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ .اﻳﻦ ﭘﮋوهﺶ ﻣﻬﻢ را در  5ﻳﺎ  6ﺑﺨﺶ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺁن را ﺑﻪ دﻓﻌ ﺎت ،ﺑ ﺎ ﺣﺠ ﻢ ﮐ ﻢ
ﺿﻤﻴﻤﻪ اﯼ ﻣﻴﻞ هﺎﯼ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ ﺑﻪ ﻳﺎران اﻳﻦ ﺗﺎرﻧﻤﺎ در درون اﻳﺮان ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﻢ.
ﺗﺎرﻧﻤﺎﯼ » ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪﮐﺮد؟«
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﺒﯽ

دوﺳﺘﯽ هﺎﯼ ﮔﺬرا و دﺷﻤﻨﯽ هﺎﯼ ﭘﺎﻳﺪار
ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﯽ اﻳﺮان
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