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مجری طرح :دفتر داًشکذُ ادتیات
عنوان طرح:

ایي کشتی پر ايرار...

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لرآى

کتاب ٍ کتاتخَاًی 

علن ٍ اًذیشِ 

يیايت ٍ اجتواع 

ادب ٍ ٌّر

هحرٍهیت زدایی

گردشگری علوی فرٌّگی 

فَق ترًاهِ 

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 :
در آغاز اًمالب رلاتت هیاى لیثرال ّا از یک يکَ ٍ ًیرٍّکای هکهّثی تکا عٌکَاى کلکی حکسب ا از يکَی دیگکر ترلکرار تکَد .پکى از تًکخیر الًکِ
جايَيی ٍ ايتعفای هٌْذيی تازرگاى ،لیثرال ّکا تکِ تکذریج از صکحٌِ يیايکت ترکٌکار شکذًذ ٍ يک ى تکا عکسل تٌکی صکذر ًیرٍّکای حکسب ا
کاهال تر اٍضاع هًلط شذًذ .اٍلیي جرلکِ ّکا هیکاى ًیرٍّکای اًمکالب اتتکذا اختالفکی تکَد ککِ هیکاى اعضکای يکازهاى هجاّکذیي اًمکالب ايکالهی
صَرت گرفت ٍ پى از فکراز ٍ ًشکیة ّکایی ،تکاالخرُ ایکي يکازهاى در يکال  65هٌحک شکذ .يک ى در حکسب جوْکَری ايکالهی هیکاى اعضکای
هرکسی اختالفاتی ترٍز کرد ٍ تکاالخرُ اٍ اخکتالد در زهکاى دٍلکت هٌْکذو هَيکَی يکر کٌتکرل دٍلکت تکر تَزیک ٍ التصکادٍ ،ضکعیت تجکارت
خارجی ،هًألِ اصالحات ارضی ،لاًَى کار ٍ ...تکَدُ ايکت .دیکذگاُ طیک چک ککِ تکِ تکذریج ٍارد ادتیکات يیايکی رٍز هکی شکذ از يکال  60تکا
 68عوال تر لَای يکِ گاًکِ کشکَر تًکلط داشکت ٍ پایگکاُ اجتوکاعی آى تیشکتر در هیکاى داًشکجَیاى ،تکِ ٍیکهُ دفتکر تحککین ٍحکذت ٍ اًجوکي
ّککای ايککالهی داًشککجَیاى ٍ ًیرٍّککای خککط اهککام تَدًککذ .طی ک چک در يککال  1367تککا اًشککعاب هجوک رٍحککاًیَى هثککارز از جاهعککِ رٍحاًیککت
هثارز دایرُ خَد را تکوی کرد .در همات گکرٍُ یکاد شکذُ ککِ تعکذا تکِ چک يکٌتی هعکرٍد شکذًذ ،گکرٍُ رايکت يکٌتی شکک گرفکت .از يکال
 68تا اًتخاب آلای ّاشوی تِ عٌَاى رئکیى جوْکَر ،طیک چک تکِ تکذریج هراککس لکذرت را یککی پکى از دیگکری از ديکت داد ٍ از ایکي زهکاى
عوال لَای کشَر در ديت رايت يکٌتی لکرار گرفکت .تکِ دلیک شکرایط تکِ ٍجکَد آهکذُ ٍ ًثکَدى جٌکاح هٌتمکذ در هیکاى دٍلتوکرداى تکِ تکذریج
در هیاى جٌاح رايکت ّکن اًشکعاب ایجکاد شکذ ٍ تعکذادی از اعضکای کاتیٌکِ آلکای ّاشکوی تحکت عٌکَاى جوعکی از ککارگساراى يکازًذگی اعکالم
هَجَدیت کرد ٍ تذیي ترتیکة رايکت هکذرى شکک گرفکت ککِ تکِ جکای تکیکِ تکر تکازار تیشکتر تکر صکٌعت تأکیکذ داشکت .طیک چک يکٌتی ٍ
ترجیحا هجوک رٍحکاًیَى ککِ از ارککاى لکذرت تکر کٌکار شکذُ تَدًکذ تکِ تکذریج تکِ هحافک رٍشکٌفکری ٍ داًشکگاّْا رٍی آٍردُ ٍ تکا ت ییکر در
ترخککی از دیککذگاّْای يیايککی ٍ فرٌّگککی خککَد ادتیککات جذیککذی را ٍارد عرصککِ يیايککت کردًککذ ٍ در يککال  76در اًتخاتککات ّفتوککیي دٍرُ
ریايت جوَْری تا هعرفی آلای خاتوی ٍ ائکتالد تکاکتیکی ککارگساراى تکا آى تکِ پیکرٍزی لکاطعی ديکت یافتٌکذ .ایکي جٌکاح از آى زهکاى تکِ تعکذ
تحت ًام اصکالح طلثکاى تکِ فعالیکت اداهکِ دادًکذ .جٌکاح رايکت ًیکس اعکن از يکٌتی ٍ هکذرت خکَد را اصکَلگرا ًاهیذًکذ .از يکال  84تکا پیکرٍزی
هحوَد احوذی ًکهاد دٍتکارُ اصکَلگرایاى تکر هٌايکثات حک اکن شکذًذ ٍ ایکي تکار ًیکس اًشکعاتاتی در دل ایکي جریکاى شکک گرفکت .اصکالح طلثکاى
ًیس پى از ٍلای  88دچار تحَالت درًٍی شذًذ ٍ تعذادی از احساب ریشِ دارشاى هٌح ٍ احساب دیگری جاًشیي آًْا شذًذ.
ایٌْا ّوِ تخشی از تاریخچِ جریاًکات ٍ جٌکاح ّکای يیايکی اصکلی کشکَر تکَد ٍ ترريکی تیشکتر ٍ دلیکك تکر تاریخچکِ ٍ يکیر تحکَالت درًٍکی
آًْا ً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
ٍ يیايککی اصککالح طلککة ٍ اصککَلگرا تککِ ترريککی تاریخچککِ ایککي دٍ جٌککاح يیايککی هْککن در کشککَر ت ککردازین .هْواًککاى ایککي ترًاهککِ عثارتٌککذ از
محمدجواد آرین منش (عضَ حسب هَتلفِ ايالهی) ٍ حجت االسالم مصطفی درایتی (عضَ شَرای هرکسی حسب اتحاد هلت)
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