
اتحادیه اروپا آمازون را نقره داغ کرد
کانال تلگرام��ی »بیداری ملت « خبر داد: کمیس��یون ملی حفاظت از 
داده های لوکزامبورگ، جریمه بی س��ابقه ۸۸۷ میلیون دالری را برای 
ش��رکت امریکایی آمازون به علت اس��تفاده از داده های کاربران برای 
ارسال آگهی های هدفمند در نظر گرفته است. صدور این حکم نتیجه 
شکایت یک گروه مدافع حریم خصوصی در فرانسه برای سوءاستفاده 
آمازون از داده های مردم با اهداف سیاسی بوده است.بر اساس قوانین 
اتحادیه اروپا هیچ شرکت فناوری حق ندارد بدون اطالع و جلب رضایت 

کاربر از داده های وی به هر نحوی استفاده کند. 

ضرر به جا نیاوردن حق عقل
علی خورشیدی در توئیتی نوش��ت: چه همزمانی شگفتی! چه تقارن 
عبرت انگیزی! ۱۱ مرداد امسال، سالروز شهادت جناب میثم تمار است 
و هزار و چندصد سال بعدش شهادت جناب حاج شیخ فضل اهلل. عند 
ربهم یرزقون عبرت آنکه، اگر جامعه حق عقل را به جای نیاورند و به جای 
اندیشیدن سحر ساحران را تماشا کنند، تا هزار سال دیگر، در بر همین 

پاشنه خواهد چرخید.

 خدا را شکر که حوصله مان سر می رود!
مجید میرزایی نوشت: اخیراً یک پژوهشی رو مطالعه می کردم نوشته بود 
اینکه حوصله انسان س��ر میره یکی از ویژگی های مثبت انسانه و خیلی 
از پیشرفت های بشر مدیون همین س��ر رفتن حوصله ست چون تصمیم 
می گیرن دست به کار هایی بزنن که تکراری نیست! یعنی آدم باید برای 
اینکه حوصله   اش س��ر میره هم خدا رو ش��کر کنه. اگر حوصله مون س��ر 

نمی رفت شاید خیلی از چیزای خوب االن رو نداشتیم.

   مهدی فضائلی:
فرازی از حکم تنفیذ  رهب��ر انقالب: میهن 
عزیزم��ان، تش��نه خدمت و آم��اده  حرکت 
جهشی در همه  عرصه ها، و نیازمند مدیریّتی 
باکفایت و جهادی و دانا و ش��جاع اس��ت که 
بتواند توانمندی های آش��کار و نهفته ملّت، 
به ویژه جوانان را که بسیار فراتر از مشکالت 
اس��ت، بس��یج کرده و به میدان کار و تالش 

سازنده آوَرد.
   یاسر جاللی:

آحاد مردم ایران از این تغییر خوش��حالند. 
خداوند در این شرایط سخت کشور به ایشان 

کمک کند.
   سیدمحمدصادق موسوی:

مقایسه متن حکم تنفیذ ریاست جمهوری 
روحانی و رئیسی نشون میده روحانی از اول 

هم مردمی و خستگی ناپذیر نبود. انتظار به 
فکر مردم بودن و اه��ل کار و تالش بودن از 
این آدم از اول غلط بود. ان شاءاهلل با تشکیل 
دولت س��یزدهم، امید به کشور پمپاژ میشه 
و کش��ور دچار تحول به نفع مردم میش��ه. 

#تنفیذ_امید
   کیانوش درویشی:

رهبری در مراسم  تنفیذ سیزدهم:  در بسیاری 
از کش��ور ها جابه جایی قدرت با کش��مکش 
انجام می شود اما در ایران با آرامش و امنیت 
است و نشانه آرامش و سکینه حاکم در کشور 

است.
   سجاد چهرازی:

سخنان محکم و بدون تعارف رئیسی در بیان 
مش��کالت و  کم کاری های دولت، روحانی و 
ش��عارهای انقالبی و مردمی که مهر تأیید و 

تأکید رهبری را به همراه داشت، نشان از عزم 
راسخ او و دولتش در حل مشکالت و پیشرفت 

کشور می باشد. #دولت_سیزدهم
   سیدرامین موسوی:

ش��اه بیت رئیس��ی در حض��ور روحان��ی و 
جهانگیری و ظریف: »س��فره م��ردم« را به 

»اراده بیگانه« گره نخواهیم زد.
   محمدسعید احدیان:

خبر خوب این اس��ت که آقای روحانی فردا 
رئیس جمهور نیس��ت، خبر ب��د اینکه آثار 
اقتصادی، اجتماعی و سیاس��ی عملکردش 

حاالحاال ها با ما هست.
   حسین ابراهیمی:

یه نکته ای که در متن تنفیذ آقا نظرم رو جلب 
کرد این بود که در انتها فرمودن این تنفیذ تا 
زمانی باقی است که ایشان در صراط اسالم و 

انقالب بماند، طرفداری امثال ما هم از ایشون 
همین طوره، که ما در این مسیر با کسی عقد 

اخوت نبسته ایم.
   عبدالرحیم انصاری:

س��خنرانی غّرای آیت اهلل رئیسی در مراسم 
تنفیذ، بیانگ��ر عزم جدی ایش��ان برای رفع 
موانع و مشکالتی است که روحانی در طول 

هست سال پیش پای ملت گذارده است.
   رسول شکری نیا:

بزرگ تری��ن غای��ب حاضر مراس��م تنفیذ، 
حاج قاسم عزیز بود... گرچه شهدا حاضرند و 
نظاره گر ما هستند، اما گوشه گوشه حسینیه 
ام��ام خمین��ی)ره( جای خالی حاج قاس��م 
احساس  می شد... خدا لعنت کند آنان که تو 
را از ما گرفتند و آنان که سبب شدند دشمن 

جرأت کند تو را از ما بگیرد...
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بویبهبودزاوضاعکشورمیشنوم
واکنش کاربران شبکه های اجتماعی به مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری

برگزاری مراسم تنفیذ حکم ریاس�ت جمهوری از س�وی رهبر معظم انقالب اسالمی 
و آغاز دوره ریاس�ت جمهوری س�یدابراهیم رئیس�ی و پایان دولت حس�ن روحانی 
همان گونه که انتظار می رفت با واکنش های بس�یاری در ش�بکه های اجتماعی همراه 
بود. کاربران با امید بسیار این جابه جایی قدرت را به فال نیک گرفته و آن را ان شاءاهلل 

سرآغاز حل مش�کالت کش�ور دانس�تند. کاربران به بخش های مختلف بیانات رهبر 
انقالب و س�خنان س�یدابراهیم رئیسی اش�اره داش�تند و از رئیس جمهور سیزدهم 
خواستند با پایبندی به شعارهای بیان شده تمام تالش خود را برای تحقق شعارهایش 
به کار بندد. در ادام�ه بخش  هایی از واکنش های کاربران در این خصوص آمده اس�ت.

این صفحه پیام ه�ا،  متن ها، عکس نوش�ت ها و خبرهاي کوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر این 
اس�ت که دیدگاه ها و نظرات کاربران اندیش�مند ش�بکه های 

اجتماعی در عرصه مکتوب هم دیده شود.

 جدید ترین و دقیق  ترین آمار رشد اقتصادی 
منتشر شد

کانال تلگرامی »دنیای اقتص��اد « خبر داد: 
بانک مرکزی در گزارشی آمار رشد اقتصاد 
ایران را بر اساس سال پایه ۹۵ منتشر کرد. 
بر همین اساس رشد اقتصادی ایران در سال 
۹۹ به بیش از ۲/۸درصد رسیده است. این 
در حالی اس��ت که آمارهای منتشرشده از 
رشد فصلی زمستان از سوی بانک مرکزی 
و اظهارات سرپرست وقت این نهاد حاکی از 

مقدار ۳/۶درصدی میزان رشد سال ۹۹ بود. 
الزم به ذکر است آمارهای قبلی بر اساس س��ال پایه ۹۰ بوده و تعدیل های فصلی مربوط به این 
آمار ها انجام نش��ده بود؛ در نتیجه آمار های فعلی دقیق تر و قابل اتکاترند. بر همین اساس گروه 
خدمات عمده  ترین بخش تولید ناخالص ملی ایران را تش��کیل می دهد و در سال ۹۹ سهم این 
بخش به عدد ۵۴/۹درصد رسیده است. بخش صنعت و معدن نیز در مدت مشابه سهمی بالغ بر 

۲۴/۵درصد از کل تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است.

تفکر عبرت انگیز دولت دوازدهم
حسن عابدینی با انتشار تصویر کتاب های 
مقابل نوش��ت: کتاب حاوی نامه ظریف به 
گوترش دبیر کل سازمان ملل همراه اسناد 
بدعهدی غرب در اجرای برجام منتشر شد... 
کتاب روحانی هم شامل نامه ۱۶ سال پیش 
به البرادعی دبیر کل وقت آژانس است که 
در آن از بدعهدی غرب گله کرده اس��ت...  
تجربه تاریخی این دو مذاکره کننده ارشد 

برای دانشجویان راهگشاست!
مصطفی غنی زاده نیز در همین خصوص توئیت کرد:  مهم تر از روحانی، گفتمان اوست... لذا 
بعد از حاللت  نمی کنیم که مبتنی بر عاطفه اس��ت باید به سراغ عبرت گرفتن از اندیشه او و 
تیمش برویم... باید به خودمان و مردم یادآوری کنیم چه تفکری کش��ور را به این وضعیت 

کشاند؟!

کار؛ عامل گمشده اقتصاد امروز
محمد وارسته در کانال تلگرامی خود نوشت: 
امام موس��ی کاظم)ع(: »م��ن در بعضی از 
زمین های کشاورزی ام کار می کنم تا آن که 
عرق از بدنم سرازیر شود، در حالی  که هستند 
کسانی که به جای من کار کنند و مرا از کار 
کردن بی نیاز کنند، ولی من کار می کنم تا 
خداوند ببیند که در جس��ت وجوی روزی 

حاللم...«
یعنی شمایی که کار نمی کنی ولی درآمد داری ، روزیت حالل نیست. شمایی که پولت برات کار 
می کنه، روزیت حالل نیست. شمایی که کار نمی کنی پول گذاشتی بانک، هر ماه معاف از مالیات، 
پوِل سود می گیری با شمام. شمایی که با پولت  مستغالت خریدی، دادی اجاره، بدون کار درآمد 
ثابت داری، با شمام. شمایی که پولت رو گذاشتی تو بورس، پولت کار می کنه ولی خودت نه، سود 
می کنی قیمت دارایی ات باال پایین می ره با شمام. شمایی که پولت رو دادی طال و ارز خریدی با 
سودش درآمد کسب می کنی با شمام. شمایی که می ری ماشین می خری بعد گرون تر می فروشی 
با شمام. شمایی که کاالی سرمایه ای می خری تا با سودش درآمد کسب کنی با شمام. کار عامل 

گمشده اقتصاد امروز است که در اسالم جهاد است. کار در هیچ جای اقتصاد محوریت ندارد.

جناب عبدی، تا االن کجا تشریف داشتید؟
کانال تلگرامی »ویرگول مدیا« نوش��ت: عباس عبدی از فع��االن اصلی جریان اصالحات در 
واکنش به طرح صیانت از کاربران فضای مجازی، نامه ای سرگشاده خطاب به رئیسی نوشته 
است. او اولین عارضه این طرح را کاهش امید و اعتماد در جامعه دانسته است. همچنین مدعی 

شده که در پی این طرح روند مهاجرت در کشور افزایش می یابد!
عبدی مدعی است خروج افراد از کشور قطعاً با خروج شدید سرمایه مالی نیز همراه خواهد 
شد و یک شوک دیگر به قیمت ارز وارد می کند و چه بسا ارز را به ۴۰ هزار تومان نیز برساند 
و شیرازه امور اقتصادی را از هم بپاش��اند. فرض کنیم تمام قسمت های طرح صیانت به ضرر 
مردم اس��ت و فرض کنیم دروغ بزرگی به نام افزایش مهاجرت که از زبان رسانه های دولت 
روحانی زده می شود، راست باشد. سؤالی که از عباس عبدی داریم این است که تا االن کجا 
بودید؟ در این هشت سال که دولت برآمده از شما امید تمام مردم را نابود کرد چرا هیچ نامه ای 
ننوشتید؟  در این هشت سال که دولت برآمده از شما تولید داخل را تعطیل و جوانان نخبه را 
بیکار و آنها را ناچار به مهاجرت کرد، کجا بودید؟ در زمان شوک دالر ۳۰ هزارتومانی در دولت 
روحانی چرا هیچ صدایی از شما شنیده نش��د؟ بعد از هشت سال نه تنها پاسخگوی عملکرد 
دولت تان نیستید، بلکه دلیل وضع فاجعه بار موجود را از رئیسی که هنوز دولتش را تشکیل 

نداده، مطالبه می کنید؟

اخالق واقعی انسان 
چه وقت خود را نشان می دهد؟

استاد شهید مرتضي مطهري)ره(:
به طور کلی هر چیزی که انسان را در ش��رایط غیرعادی قرار دهد، 
پرده از روی اخالق واقعی انس��ان برمی دارد. انس��ان در حال عادی 
حکم آب راکد را دارد که در حوضی جمع شده است؛ به واسطه رکود، 
مخلوط های آب ته نشین می شود و آب بسیار صاف و زالل مشاهده 
می شود. اما همین که یک چوب داخل آب ببرید و آب را تکان بدهید و 
زیر و رو کنید، آن وقت می بینید چقدر کثافت داخل این آب است. بسا 
افرادی که در شرایط عادی به دل و نفس خود مراجعه می کنند، آن 
را مانند همان آب حوض صاف و پاک می بینند و خودشان غافلند که 
اگر شرایط جدیدی به وجود آید و موجباتی پیدا شود که صفات پلید 
ته  نشین  شده باطن ظهور کند معلوم خواهد شد که چقدر آلودگی  ها 

در روح آنها بوده است.
منبع: کانال رسمی »بنیاد ش��هید مطهری « در تلگرام به استناد 

کتاب »حج « ص۳۹

   آیينه نفس

    تصویر منتخب

    کان�ال تلگرامی » National Geographic« در ش�رح تصویر فوق نوش�ت: 
آسانس�ور بایلونگ که در صخره ای در پارک جنگلی و ملی ژانگ جیاجی در چین 
ساخته شده، به عنوان بلند ترین و تماشایی  ترین آسانسور در گینس جهانی ثبت شده 
است. این آسانسور ۳۲6 متر ارتفاع دارد و می تواند در عرض دو دقیقه، توریست ها 

را به قله کوه برساند.

هوش مصنوعی مایکروسافت، نوآوری را به میز کار ما آورده است

یکی از فعاالن شبکه اجتماعی توئیتر در توئیتی نوش��ت: از نظر امریکا و انگلیس کشتی 
اسرائیلی رو پهپاد ایرانی زده، از نظر زیباکالم و همفکراش ایران حتی نمی تونه دوچرخه 

بسازه! جالبه  ها، غربی  ها به توان ایران باور دارن اما غربزده  ها نه!

مسعود پیرهادی در توئیتی نوش��ت: آخر هفته که هیچ، آخر س��ال هم روحانی نخواهد 
رفت؛ حاال حاال ها با ماست. تبعات فعل و ترک فعل او و هم قطارانش مدت  ها گریبان دولت 

سیزدهم و مردم را خواهد گرفت.

کان�ال تلگرامی »هوش�یو | پای�گاه جامع 
هوش مصنوعی« از آخرین تحوالت هوش 
مصنوعی در مجموعه مایکروسافت خبر داد. 
خالصه ای از این مطلب در ادامه آمده است: 
هوش مصنوعی مایکروسافت با هر دستاورد 
علمی این ش�رکت در حوزه علوم رایانه ای، 
بهینه  سازی می شود و ویژگی های جدیدی 

را به مجموعه آفیس ۳6۵ اضافه می کند.
        

)excel( اکسل   
ق�رار دادن داده ه�ای تصاوی�ر در جدول: 
یک عک��س از تک��ه کاغذی که ح��اوی جدول 
اس��ت، بگیرید. حاال آن را به اکس��ل هوشمند 
مایکروس��افت وارد کنی��د. هن��گام وارد کردن 
اطالعات دقیق تر مانند الیوت آنالوگ یا برنامه ها، 
می توانید در زمان خود صرفه جویی کنید و کار 
ورود اطالعات را به هوش مصنوعی واگذار نمایید. 
هوش مصنوعی تشخیص می دهد که در حال 
خواندن یک جدول اس��ت و به آرام��ی آن را در 

سلول های اکسل تکرار می کند. 
ثبت ایده  ها در اکس�ل: این ابزار هوشمند با 
استفاده از خالصه های تصویری، می تواند بین 
داده  هایی که ثبت کرده اید، همبس��تگی های 
احتمالی را پیدا کند. این امکان مانند یک دستیار 

بسیار هوشمند است.
طرح سؤاالت به صورت شفاهی: می توانید 
در مورد داده های خود از هوش مصنوعی اکسل 
س��ؤال کنید و پاسخ های ش��هودی و مبتنی بر 
داده ها دریافت کنید. دیگر نیازی به دانس��تن 
نحوه نوش��تن فرمول های صحیح در خانه های 

اکسل نیست!
)Powerpoint( پاورپوینت    

زیرنویس خوان هوشمند: اگر کم شنوا یا یک 
فرد غیربومی هستید، مش��کلی نیست. هوش 
مصنوعی پاورپوینت اکنون می تواند زیرنویس  ها 

و متن پاورپوینت ش��ما را در زمان ارائه برایتان 
بخواند. ه��وش مصنوع��ی مایکروس��افت در 
پاورپوینت از ۱۲ زبان گفتاری پشتیبانی می کند 
و زیرنویس های روی صفحه را به بیش از ۶۰ زبان 

نمایش می دهد.
مربی هوشمند برای ارائه دهنده: این دستیار 
هوش��مند برای کمک به کاربران برای ارتقای 
مهارت های مربوط به سخنرانی و ارائه کنفرانس 
طراحی ش��ده اس��ت. این ویژگ��ی می تواند به 
س��خنران و ارائه  دهنده، درباره تله های رایجی 
همچون بد قدم زدن و استفاده از کلمات نادرست، 
بازخورد فوری دهد. حتی اگر دارید کلمه به کلمه 
از روی اسالید ها می خوانید، این دستیار هوشمند 
می تواند به کمک شما بیاید و هشدارهای الزم در 

این موقعیت را بدهد.
استفاده مجدد از اسالیدهای موجود: این 
ویژگی، به شما کمک می کند حین سخنرانی، 
نیازی به بازآفرینی اس��الیدهای جدید نداشته 
باشید. هوش مصنوعی مایکروسافت در پاورپوینت 
به کاربران این امکان را می دهد که اسالید ها را از 
هر آلبومی که به آن دسترسی دارند، استخراج 
کنند و در صفحه اصلی اس��الیدهای خود قرار 

دهند.
ش�روع س�ریع یا QuickStarter: هوش 
مصنوعی مایکروس��افت ب��ا اس��تفاده از موتور 
جست وجوی بینگ در شروع سریع مطالب به 
شما کمک می کند. این ویژگی، رئوس مطالب 
را در ه��ر موضوعی به صورت منظم اس��تخراج 
می کند و به ش��ما ارائه می دهد. وقتی کاربران 
ایده های آماده نداش��ته باشند، ادامه سخنرانی 
با ارائه موضوعات پیشنهادی هوش مصنوعی، 

آسان تر می شود!
)Word( ورد    

ترجمه های خودکار به بی�ش از 6۰ زبان: با 
هوش مصنوعی ادغام ش��ده در نرم اف��زار ورد، 
می توانید بخش   هایی از متن یا کل اس��ناد را به 
بیش از ۶۰ زبان مختلف ترجمه کنید. این ابزار، 
با استفاده از فناوری یادگیری ماشینی، جمالت 
پیچیده یا مبهم را مثل یک مترجم انسانی برای 

شما ترجمه می کند.
دستیار هوشمند نوش�تن رزومه: این ابزار 
به شما امکان می دهد رزومه های جذاب و مؤثر 
بنویسید. برای بهتر کردن رزومه شما، این هوش 
مصنوعی از ویژگی های ش��خصی ش��ده دیگر 

شبکه  ها مانند لینکداین استفاده می کند و البته 
شما را از انجام آن آگاه می کند.

تعاریف اختصاری: این ویژگی هوش��مند در 
ورد مربوط به زمانی اس��ت که در حال خواندن 
اسناد و متن هایی هستید و به عبارت های ناآشنا 
برمی خورید. هوش مصنوعی ورد پیشنهاد هایی را 
برای تعاریف مخفف خاص سازمان یا اسم صنایع 
ارائه می دهد و باعث می شود فرآیند خواندن برای 

شما کوتاه تر و با زحمت کمتر همراه باشد.
لیست وظایف: با هوش مصنوعی مایکروسافت 
در ورد لیست   هایی برای تس��ک  ها ایجاد کنید 
تا همکاران بتوانند به سرعت به آنها دسترسی 
پیدا کنند و نکته های دیگر را نیز اضافه کنند یا 

دستورالعمل  ها را در صورت لزوم انجام دهند.
  نتیجه گیری

هدف هوش مصنوعی مایکروسافت این است که 
این فناوری بتواند در محصوالت مایکروسافت با 
کاربر سازگار شود تا هر کاربری بتواند روی رشد 
دیگر مهارت های خود و بهره وری از آنها تمرکز 
کند. آن روز هایی که کاربران برای انجام کارهای 
خود مجبور بودند بر اساس برنامه و شیوه طراحی 
نرم افزار ها عمل کنند، دیگر گذشته است! حاال 
دیگر هوش مصنوعی اس��ت که باید خ��ود را با 

انسان سازگار کند!
هوش مصنوعی مایکروسافت در همه محصوالت 
این شرکت در حال تبدیل شدن به یک دستیار 
شخصی قدرتمند اس��ت. این فناوری با محدود 
کردن عوامل حواس پرتی، از هر لحاظ به ش��ما 
امکان می دهد تا فرآیندهای اصلی را که در انجام 
هر کار ضروری هستند، انجام دهید. دستیار های 
هوشمند مایکروسافت در موقعیت   هایی که تمرکز 
بیشتر شما مورد نیاز است، به کمک شما می آیند. 
محصوالت هوش مصنوعی مایکروسافت و هوش 
مصنوعی آفیس ۳۶۵ در وقت شما صرفه جویی 

می کنند و بهره وری شما را افزایش می دهند.

غربی  ها به توان ایران باور دارند اما غربزده  ها نه! روحانی حاال حاال ها با ماست

 صحیفه امام
 ترازوی سنجش وضع موجود و مطلوب انقالب

کان��ال تلگرام��ی »کلبه اندیش��ه و 
فرهنگ « نوش��ت: در تحلیل مسائل 
سیاس��ی  و  اجتماع��ی  کالن 
ش��اخصه های مختلفی وجود دارد. 
یکی از آن شاخصه های بس مهم که 
دیدگاه ما را نس��بت به مس��ائل رقم 
می زند انقالب اسالمی است. پدیده ای 
که با برداشت و مشخص کردن موضع 
نسبت به آن، مش��رب های مختلف 
سیاس��ی و اجتماعی به وجود آمده 
است و از طرفی فهم مناسبات کالن در کشور به ش��ناخت از این پدیده گره خورده است. اما 
انقالب اسالمی پدیده ای است که آن را می ش��ود از زوایای مختلف تحلیل کرد. رویکردهای 
مختلفی نسبت به آن وجود دارد و هر کس آن را از زاویه دید خود تعریف می کند. بعضاً به سراغ 
اندیش��مندان و متفکران ش��رق و غرب رفته و از آنها جویای دیدگاه ش��ان نسبت به انقالب 
می شوند یا در امتداد آن متفکرینی از دانشگاه که انقالب ۵۷ را معرفی می کنند.رویکردی دیگر 
رجوع به حوزه های علمیه و جویای دیدگاه نخبگان حوزه در مورد انقالب اسالمی است که به 
دلیل اسالمی بودن پدیده انقالب است. معرفی صداوسیما یا نهادهای حاکم در کشور درباره 

انقالب رویکردی دیگر در تعریف از انقالب اسالمی است.
اما نگاه غیررایج و البته اصیل از انقالب نگاه امام اس��ت که به دالیل مختلفی به حاشیه رفته 
است. یقیناً در نگاه اولویت محور، اولین و بهترین کس��ی که می تواند انقالب اسالمی را برای 
ما معرفی کند همان بنیان گذار آن است. شخصیتی جامع که نهضتی مردمی را به پا کرده و 
مناسبات بلوک شرق و غرب آن زمان را به هم ریخت و توانست در امتداد آن نظام سیاسی را 
پایه گذاری کند.برای تحلیل دقیق از این پدیده و پاسخ به سؤاالت کلیدی و مهم ازجمله اینکه 
چرا انقالب ش��کل گرفت؟ یا اینکه وضع موجود جامعه ایرانی چه نسبتی با انقالب اسالمی 
دارد؟ و از این قبیل، بهترین منبع برای تحلیل مسائل کالن در نسبت با انقالب اسالمی و نظام 
سیاسی برآمده از آن، بیانات امام خمینی)ره( است.از طرفی مواجهه امام)ره( با جریان رایج در 
حوزه و دانشگاه و نسبت تحلیل آنها با تحلیل امام)ره( در اثنای بازخوانی صحیفه، نگاه ما را به 
کلی نسبت به این شخصیت تغییر می دهد. مسائلی چون آزادی، عدالت اجتماعی، استقالل 
ملی، جمهوریت، والیت فقیه، تحجر، تجدد و... که نشان دهنده تمایز و تفاوت دیدگاه جدی 
ایشان با جریان نخبگان در حوزه و دانشگاه است. نگاهی که البته توانسته حمایت توده های 
مردمی و ازجمله قشرهای مستضعف جامعه را به همراه داشته باشد.»صحیفه  امام « منبعی 
است که بیانات ایشان را از سال ۱۳۲۳ تا ۱۳۶۸ به همراه دارد و بازخوانی آن می تواند نسبت 
وضع مطلوب و موجود جامعه ایرانی را با تفکر ایشان مشخص کرده و همچنین فهم انسان را 
نسبت به این شخصیت، مناسبات کالن جامعه، جمهوری اسالمی و نهادهای برآمده از آن، 
اهداف انقالب، مردم، حوزه و دانشگاه تغییر دهد. )عکس را - بدون آنکه من درخواست کرده 

 باشم- یکي از مدیران آن بخش محبت کردند و گرفتند.(


