
 

 ادامه مباحث تاریخی    ) سه جلسه در ماه ژانویه (

(جلسه چهارم  )مروری بر وقایع عمده در تاریخ ایران      
 

، ترا سالم دهد نسیم صبح که بر سرزمین ما گذرد       ز خاک پاک نیاکان     

 

آقای دکتر محمد جوادی:  سخنران مهمان    
 

(بوقت  تگزاس ) شب   8  : ساعت   -ژانویه   17   :سه شنبه  

 
Zoom Meeting   

https://us06web.zoom.us/j/81031276656    

 Meeting ID: 810 3127 6656 

 Tuesday January 17, 2023   8:00 pm  Central   Zoom Meeting 
 

 

 

  

 
 

 
 

  
 
 

 
 

non-profit  org. 
(501)( C )( 3 )  

houstonbonyad.com  

اطالعات   تلفن 

(832) 466-8849 

 تلفن پیام گیر

(713) 461- 4726 

 

 فصل پنجم

میالدی 2023سال   
 

سه شنبه ها   
 

 جلسات مجازی 
 در زمینه های

  

 ادبی

 علمی

 عرفانی

 هنری

 فرهنگی 

 اجتماعی

 تاریخی

10125 EMNORA Ln. 

Houston, TX 77080 

 لطفا نظرات و سؤاالت خود را در رابطه با موضوع سخنرانی به پست الکترونیکی زیر ارسال کنید

iricf@bonyadnameh.com 

پیامک را به تلفن  و   8849-466 (832)   بفرستید  

 

 یادداشت سخنران
 

میالدی( از وقایع بسیار مهم و اثر  1371 الی 1051وقایع تاریخی ایران در عصر صفویه ) 
ساله گذشت سرنوشت ایران را  235گذار تاریخی کشورمان میباشند و آنچه در این دوران 

برای سیصد سال بعد رقم زد. گرچه اتحاد ملّی و یکپارچگی ایران تحت لوای مذهب 

تشیّع بعد از دوران ملوک الطوایفی دو قرن قبل از آن، واقعه ای مثبت و سازنده بود اما 
عدم آشنائی دولتمردان ایرانی از نقشه های دُوَل استعمارگر و بخصوص جنگهای پیاپی با 
امپراتوری عثمانی، در دورانهای بعد زیانهای سنگین و غیر قابل جبرانی را در برداشت و 

بخصوص با سّد کردن راههای ارتباط تجاری و فرهنگی با کشورهای اروپائی مانع عمده ای 
در راه پیشرفتهای علمی و صنعتی ایران بوجود آورد. در میان شاهان صفوی، شاه عباس 
اول ندانسته جاده صاف کن استعمار شد و عامل بسط نفوذ و تسلط انگلستان بر 

 قسمت بزرگی از جهان اسالم و شبه قاره هند گردید.                                               
همزمان با بررسی وقایع ایران در این دوره، پیشرفتهای علمی و فرهنگی کشورهای اروپائی 
 بدنبال اختراعات و اکتشافات بدیع و زمان ساز مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.    


