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 عاشورا: ریشه ها، انگیزه ها، رویدادها، پیامدها منبع:                                                                            نام و نام خانوادگی:

 : سعید داودی، مهدی رستم نژاد زیر نظر مکارم شیرازینویسندگان                                                                                   شماره تماس: 

 "با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی نمین (فرهنگ کتابخانه عمومیاداره کتابخانه عمومی نمین) برگزار کننده: "


