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 : خالصه طرح

گذشته و  یانحال در تمام سال یناست. با ا یقانون اساس 27خصوص از حقوق مصرح شهروندان در اصل  نیدر ا یانب یحق اعتراض و حق آزاد

امر موجب  ینحق صورت گرفته است که ا یناز ا یگوناگون هاییها و تلقهمواره برداشت یانقالب اسالم یروزیدر مقاطع گوناگون پس از پ

 م باشد.خصوص گر ینشده تا همواره بازار بحث و نظر در ا

مطرح شده  ییهاموضوع در زمان ینباشد که همواره ا ینمطلوب برسد ا یجهبحث پردامنه به نت ینکه اجازه نداده است تا ا یلیاز دال یکی شاید

و  نگاه یگر. از طرف داندشدهیآن غالب م یبحث مورد اشاره بر محتوا یقمصاد یجهبوده و در نت یاندر م یامناقشه یا یاست که اعتراض

قرار  یازوا ینموضوع سبب شده است تا اصالت قانون تحت الشعاع ا یناند که اداشته هایییهقانون زاو یهماهمواره با جان یاسیس اتمالحظ

 .یردبگ

 و یافتندر قانون و در واقع « حق اعتراض»حدود  یسازشفاف ینهبرجسته حقوق در زم یدبا حضور اسات یحقوق ینشست یرو برگزار ینهم از

مناسب  «یسازفرهنگ» سازینهزم تواندیمتداول قطعا م یاسیس یجاناتثبات و به دور از ه یطآن هم در شرا« اعتراض یقانون یابزارها» یمعرف

ا جامعه امروز، آگاه کرده و شبهات و سواالت آنان ر یبران اصلاز راه یکیرا به عنوان  یانبشود و عموم جامعه به خصوص دانشجو مینهز یندر ا

 مرتفع سازد. یزن

و مشکل حل نشده؛  یخیابهام تار ینبرآمده از ا یعوقا ینتراز تلخ یکیآبان ماه که مصادف است با سالگشت  یروزها ینرو در آخر ینهم از

 یوان فرعو عن« االرض یتا افساد ف یمدن یاز نافرمان»سلسله نشست با عنوان  یکبنا دارد تا با شروع  یجهاددانشگاه یانسازمان دانشجو

 بپردازد. یمیمعضل قد ینحل و فصل ا یبرا یسازبه گفتمان «یراناعتراض در ا یقانون یابزارها اب ییآشنا»

و دکتر مسلم آقایی طوق استاد یار استاد حقوق دانشگاه آزاد مشهد  یاالسالم یخدکتر عباس ش، کشور یهاحقوق دانشگاه یداسات ینهزم ینا در

در نظر  ینستاگرامیا یوجلسات ال یبرگزار یبرا یبرا یشنهادیپ یهمانانبه عنوان موم قضایی و خدمات اداری تهران دانشکده حقوق دانشگاه عل

 جلسه در تاریخ های ذکر شده اجرا خواهد شد. 2که طی   اند.گرفته شده
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