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 اهداف طرح :

 آشٌایی داًشجَیاى تا جٌاح ّای يیايی کشَر ٍ ایجاد تصیرت يیايی در داًشجَیاى از ایي طریك

 ایجاد فضا در جْت تضارب آرا ٍ گفتگَ تیي جٌاح ّای يیايی 
 

 : خالصه طرح
َ   یتکا عٌکَاى کلک    یهکهّث  یرٍّکای يکَ ٍ ً  یک  ّا از  یثرالل یاىدر آغاز اًمالب رلاتت ه الًکِ   یرترلکرار تکَد. پکى از تًکخ     یگکر د یحکسب ا  از يک

حکسب ا    یرٍّکای صکذر ً  یشکذًذ ٍ يک ى تکا عکسل تٌک      رترکٌکا  یايکت از صکحٌِ ي  یجّکا تکِ تکذر    یثرالتازرگاى، ل یهٌْذي یٍ ايتعفا یجايَي

 یاًمکالب ايکاله   یييکازهاى هجاّکذ   یاعضکا  یکاى تکَد ککِ ه   یاًمکالب اتتکذا اختالفک    یرٍّکای ً یکاى جرلکِ ّکا ه   اٍلیيتر اٍضاع هًلط شذًذ.  هالکا

 یاعضکا  یکاى ه یايکاله  یدر حکسب جوْکَر   . يک ى هٌحک  شکذ   65يکازهاى در يکال    یکي تکاالخرُ ا  یی،ّکا  یةصَرت گرفت ٍ پى از فکراز ٍ ًشک  

َ      ترٍز کرد ٍ  یاختالفات یهرکس تجکارت   یتٍ التصکاد، ٍضکع   یک  يکر کٌتکرل دٍلکت تکر تَز     یتکاالخرُ اٍ  اخکتالد در زهکاى دٍلکت هٌْکذو هَيک

ُ  لاًَى کار ٍ... تکَدُ ايکت.   ی،هًألِ اصالحات ارض ی،خارج تکا   60شکذ از يکال    یرٍز هک  یايکی ي یکات ٍارد ادت یجچک  ککِ تکِ تکذر     یک  ط دیکذگا

َ  یکاى در ه یشکتر آى ت یاجتوکاع  یگکاُ يکِ گاًکِ کشکَر تًکلط داشکت ٍ پا      یتر لَا عوال 68 ٍ  یاى،داًشکج ٍ اًجوکي   ٍحکذت  یندفتکر تحکک   یکهُ تکِ 

 یککتهثککارز از جاهعککِ رٍحاً یَىتککا اًشککعاب هجوکک  رٍحککاً 1367چکک  در يککال  یکک ط. خککط اهککام تَدًککذ یرٍّککایً یاى ٍداًشککجَ یايککاله یّککا

از يکال   شکک  گرفکت.   یشکذًذ، گکرٍُ رايکت يکٌت     هعکرٍد  یتکِ چک  يکٌت    شکذُ ککِ تعکذا    یکاد همات  گکرٍُ   در .کرد ی خَد را تکو یرُهثارز دا

زهکاى   یکي ٍ از ا از ديکت داد  یگکری پکى از د  یککی هراککس لکذرت را    یجچک  تکِ تکذر    یک  جوْکَر، ط  یىتِ عٌَاى رئک  یّاشو یتا اًتخاب آلا 68

ِ لکرار گرفکت.    یکشَر در ديت رايت يکٌت  یلَا عوال  یجوکرداى تکِ تکذر   دٍلت یکاى تکِ ٍجکَد آهکذُ ٍ ًثکَدى جٌکاح هٌتمکذ در ه       یطشکرا  یک  دل تک

ِ کات یاز اعضکا  یشکذ ٍ تعکذاد   یجکاد جٌاح رايکت ّکن اًشکعاب ا    یاىدر ه اعکالم   یاز ککارگساراى يکازًذگ   یتحکت عٌکَاى جوعک    یّاشکو  یآلکا  یٌک

ِ تک یرايکت هکذرى شکک  گرفکت ککِ تکِ جکا        یکة ترت یيکرد ٍ تذ یتهَجَد ٍ  یچک  يکٌت   . طیک  داشکت  یکذ تکر صکٌعت تأک   یشکتر تکر تکازار ت   یک

در  ییکر آٍردُ ٍ تکا ت   یٍ داًشکگاّْا رٍ  یتکِ هحافک  رٍشکٌفکر    یجککِ از ارککاى لکذرت تکر کٌکار شکذُ تَدًکذ تکِ تکذر          َىیهجوک  رٍحکاً   یحاترج

دٍرُ  یيدر اًتخاتککات ّفتوکک 76کردًککذ ٍ در يککال  یايککترا ٍارد عرصککِ ي یککذیجذ یککاتخککَد ادت یٍ فرٌّگکک یايککیي یککذگاّْایاز د یترخکک

ایکي جٌکاح از آى زهکاى تکِ تعکذ       .یافتٌکذ ديکت   یلکاطع  یکرٍزی ا آى تکِ پ تک ککارگساراى   یکیٍ ائکتالد تکاکت   یخاتو یآلا یتا هعرف یجوَْر یايتر

تکا پیکرٍزی    84تحت ًام اصکالح طلثکاى تکِ فعالیکت اداهکِ دادًکذ. جٌکاح رايکت ًیکس اعکن از يکٌتی ٍ هکذرت خکَد را اصکَلگرا ًاهیذًکذ. از يکال                 

اکن شکذًذ ٍ ایکي تکار ًیکس اًشکعاتاتی در دل ایکي جریکاى شکک  گرفکت. اصکالح طلثکاى            هحوَد احوذی ًکهاد دٍتکارُ اصکَلگرایاى تکر هٌايکثات حک      

 دچار تحَالت درًٍی شذًذ ٍ تعذادی از احساب ریشِ دارشاى هٌح  ٍ احساب دیگری جاًشیي آًْا شذًذ. 88ًیس پى از ٍلای  

ٍ يکیر تحکَالت درًٍکی    تر ٍ دلیکك تکر تاریخچکِ    اصکلی کشکَر تکَد ٍ ترريکی تیشک     يیايکی  ایٌْا ّوِ تخشی از تاریخچِ جریاًکات ٍ جٌکاح ّکای    

ًیازهٌذ ًگاّی ریس تر تِ هاجراّا ٍ عَاهک  ٍ شکرایط ايکت. لکها تکِ ّوکیي هٌ کَر در ً کر گکرفتین تکا تکا دعکَت از دٍ تکي از فعکالیي حستکی                آًْا 

ى ایککي ترًاهککِ عثارتٌککذ از هْواًککا ٍ يیايککی اصککالح طلککة ٍ اصککَلگرا تککِ ترريککی تاریخچککِ ایککي دٍ جٌککاح يیايککی هْککن در کشککَر ت ککردازین.   
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