
 (7939اصدٞٓ ادتیات ٚ عّْٛ ا٘سا٘ی)چاج دٚ                                                                                       والس 3وتاب تاسیخ  2فعاِیت ٞای دسس 

 لضٚیٗ 2دتیش دتیشستاٖ ٞای ٘احیٝ –تٟیٝ وٙٙذٜ : سیذ وٕاَ یعمٛتی واسشٙاس اسشذ تاسیخ 

  ( : 96)ص  9فعاِیت 

٘ظش دس دٚساٖ ایشاٖ اسالٔی ، دس پی فشٚپاشی ٞش یه اص حىٛٔت ٞا صٔیٙٝ تشای ٞشج ٚ ٔشج ٚ تی ثثاتی فشاٞٓ ٔی شذ. دس چٙیٗ فضای ٘أساعذ اص 

ٕ٘ٛد  سیاسی ٚ اجتٕاعی تشخی اص الٛاْ ، ایالت ٚ عشایش فشطت سا تشای وسة لذست ٔٙاسة ٔی دیذ٘ذ. ایٗ سٚ٘ذ تٝ ٚیژٜ پس اص سمٛط سّسّٝ طفٛی

 تیشتشی یافت تٝ عٛسی وٝ سّسّٝ افشاسیٝ تٛسظ ایُ افشاس ، سّسّٝ ص٘ذیٝ تٛسظ ایٗ ص٘ذ ٚ سّسّٝ لاجاس تٛسظ ایُ لاجاس تٝ لذست سسیذ٘ذ. 

 ( : 98)ص )تشسسی شٛاٞذ ٚ ٔذاسن( 2فعاِیت 

 حُ ٚ فظُ اختالفات تیٗ پیشٚاٖ تشیع ٚ تسٙٗ ٚ ایجاد جٛی ٔحتشٔا٘ٝ دس ا٘جاْ ٔٙاسه حج(  9ج 

 ( اٌشچٝ ٘ادسشاٜ دس تشپایی شٛسای ٘جف ٘یت خیش داشتٝ أا ٔتاسفا٘ٝ تٝ دِیُ عٕك خظٛٔت تیٗ عشفیٗ ایٗ الذأات چٙذاٖ ٘تیجٝ تخش ٘ثٛد. 2

 ( : 99) ص 3فعاِیت 

تخشی اص ٘اتسأا٘ی ٞای ایٗ دٚسٜ  ایٗ ٘مض تضسي تاعث شذ تظٕیٕات ٘ادسشاٜ دس صٔیٙٝ ٞای ٌٛ٘اٌٖٛ تذٖٚ واس واسشٙاسی الصْ اتخار شذٜ ٚ ِزا

 حاطُ ٕٞیٗ ضعف عٕذٜ تٛدٜ است.

 ( : 22) ص 4فعاِیت 

 تا ٔمایسٝ ٘مشٝ ایشاٖ دس دٚسٜ افشاسیٝ ٚ ص٘ذیٝ :

 شخظیت ٘ظأی ٘ادسشاٜ ٚ فتٛحات ٔتعذد ٚ ٌستشدٜ تاعث شذ ٔشصٞای سیاسی ایشاٖ دس دٚسٜ افشاس ٌستشدٜ تش تاشذ. -9

ٚحذت ٚ یىپاسچٍی تیشتشی تشخٛسداس تٛد دس حاِی وٝ  دس دٚسٜ ص٘ذیٝ تعذادی اص خا٘ذاٖ ٞا تٛا٘ستٙذ دس  لّٕشٚ ایشاٖ دس دٚسٜ افشاس اص -2

 ٘ماط ٔختّف حىٛٔت تشىیُ دٞٙذ. تٝ ٕٞیٗ دِیُ حٛصٜ ٘فٛر دِٚت ص٘ذیٝ ٔحذٚدتش تٛدٜ است. 

 ( : 92) ص (تشسسی شٛاٞذ ) 5فعاِیت 

ٗ تیٗ إِّّی اص جّٕٝ اعالٔیٝ حمٛق تشش ساصٔاٖ ُّٔ ٔتحذ ، حمٛق ٕٞٝ ا٘ساٖ ٞا طشف ٘ظش اص عثك اعالٔیٝ استمالَ آٔشیىا ٚ سایش لٛا٘ی اٌشچٝ

تٝ تفاٚت ٞای لٛٔیتی ، ٘ژادی ، ٔزٞثی ، جٙسیتی ٚ سً٘ پٛست ٚ ... تٝ سسٕیت شٙاختٝ شذٜ أا دِٚتٕشداٖ تسیاسی اص وشٛسٞا اص جّٕٝ آٔشیىا 

 ٞای صیادی تش شٟشٚ٘ذاٖ خٛد اعٕاَ وشدٜ ا٘ذ.ایٗ لٛا٘یٗ تیٗ إِّّی پایثٙذ ٘ثٛدٜ ٚ تثعیض 

 

 


