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اهداف طرح :
آضٌبیی داًطجَیبى ثب ادثیبت آهزیکبی التیي ٍ اثز جذیذ عجذاهلل کَثزی
خالصه طرح :
دٍ ّشار ٍ پبًصذ سبل اس تَلذ تزاصدی هیگذرد ٍ گشافِ ًیست اگز ثگَیین ایي ًَضتِّبی ضکَّوٌذ اس دٍراى رًسبًس ثِ ثعذ اس سزچطموِّمبی اصملی
ادثیبت غزة ٍ الْبمثخص ثسیبری اس ضبعزاى ٍ ًَیسٌذگبى ٍ سبیز ٌّزهٌذاى سزاسز جْبى ثَدُ است.
آیسخَلَس را پذر تزاصدی هیًبهٌذ ،اس آًزٍ کِ اٍ ًخستیي ضبعزی است کِ ثب ًَآٍریّبی خَد ،چِ در پزداخت هضبهیي ٍ ضخصیتّب ٍ چِ در ًحمَُ
اجزای ًوبیطٌبهِ ثز صحٌِ ،ایي قبلت ٌّزی را تکبهل ثخطیذ .هضوَى ًوبیطٌبهِّبی آیسخَلَس ثیص اس ّز چیش ثز راثطِ آدهمی ثمب خمذایبى اسمتَار
است .ثسیبری اس پزسصّبی اسلی اًسبى در ایي ًَضتِّب هطزح هیضَد :آدهی تب چِ حذ هسئَل کزدُّبی خَیص اسمت ٍ تمب چمِ حمذ هحکمَم رای
خذایبى؟ آًگبُ کِ ارادُ ٍ آرسٍی آدهی ثب خَاست خذایبى در تعبرض هیافتذ چِ پیص هیآیذ؟ عذالت خذایبى ثِ چِ هعٌی اسمت؟ ٍ سزًَضمت آدهمی
آًگبُ کِ اس ثسیبری قذرت ٍ هکٌت سز ثِ طغیبى ثزهیدارد ،ثِ کجب هیکطذ؟
در ایي ثزًبهِ جٌبة آقبی عجذاهلل کَثزی (هتزجن سزضٌبس) در ثبة تزجوِ کتبة اخیز خَد ثب ًبم آیسخولوس سخٌزاًی خَاٌّذ کزد .هجٌبی اصلی
جلسِ در ثبة تزاصدی ّبی یًَبى ثبستبى خَاّذ ثَد ٍ سخٌزاًی ایطبى حَل ایي هَضَع ارائِ خَاّذ ضذّ .وچٌیي در پبیبى ثحث هی کَضین ثِ
سَاالت داًطجَیبى در ایي سهیٌِ پبسخ دادُ ضَد .اکثز هخبطجیي ایي جلسِ داًطجَیبى کبرضٌبسی ارضذ ٍ دکتزی ادثیبت ٍ عالقِ هٌذاى ادثیبت
ثبستبى خَاٌّذ ثَد.
زندگینامه عبداهلل کوثری
عجذاهلل کَثزی در سبل  1325ضوسی در ضْز ّوذاى هتَلذ ضذ.کَثزی اس جولِ هتزجوبًی است کمِ ادثیمبت اهزیکمبی
التیي را تزجوِ کزدُ ٍ در ضٌبسبًذى ایي ادثیبت ثِ اّل فزٌّگ ایزاى ،تالش فزاٍاًی است .اس عجذاهلل کمَثزی ،ثمیص اس
 50عٌَاى کتبة در حَسُ ادثیبت ٍ اقتصبد تزجوِ ضذُ است .کتبثْبی “جٌگ آخمز سهمبى” ٍ “خمبطزات پمس اس همز ”
تزجوِ عجذاهلل کَثزی ،ثِ تزتیت در دٍرّبی ّیجذّن ٍ ثیست ٍ دٍم اًتخبة کتمبة سمبل جوْمَری اسمالهی ایمزاى اس
طزف ٍسارت فزٌّگ ٍ ارضبد اسالهی ،ثِ عٌَاى کتبة سبل ثزگشیذُ ضذًذ .عجذاهلل کَثزی تحصیالت اثتذایی هتَسطِ را
در تْزاى سپزی کزد ٍ در سبل  1344ضوسی اس دثیزستبى الجزس فبرغ التحصیل ضذ .تحصیالت داًطگبّی را در رضمتِ اقتصمبد داًطمگبُ هلمی (ضمْیذ
ثْطتی) گذراًذ ٍ در سبل  1348ضوسی هَفق ثِ اخذ لیسبًس گزدیذ.
ٍی تزجوِ را اس سبل  1352ضزٍع کزد .اس عجذاهلل کَثزی ،ثیص اس  50عٌَاى کتبة در حَسُ ادثیبت ٍ اقتصبد تزجومِ ضمذُ اسمتز اس جولمِ« پَسمت
اًذاختي»« ،خَدم ثب دیگزاى»« ،آئَرا» اس کبرلَس فَئٌتس« ،خَاى راهَى خیوس» اس ّبٍاردتی یبًگ« ،الکسبًذر پَضمکیي» اس جمی ًبهمبس ضمب ٍ…
«گشیذُ ضعزّب» ًبم کتبثی است کِ در سبل  1377ثِ چبح رسیذُ ٍ در آى  43قطعِ ضعز سزٍدُ ضذُ عجذاهلل کَثزی طی سبلّبی  1346تمب 1373
ارایِ ضذُ است.
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