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کوتاه نوشت طرحهای فرهنگی سال 99
سازمان دانشجویان

مجری طرح :ستاد مرکزی
عنوان طرح:

از نافرمانی مدنی تا افساد فی االرض

سرفصل فعالیت:

دین و قرآن

کتاب و کتابخوانی

علم و اندیشه 

ادب و هنر

محرومیت زدایی

گردشگری علمی فرهنگی 

سیاست و اجتماع 
فوق برنامه 

اهداف طرح :
 افزایش اگاهی جامعه دانشجویی در بایدها و نبایدهای اعتراضات مدنی -شیوه صحیح مطالبهگری

خالصه طرح :
حق اعتراض و حق آزادی بیان در این خصوص از حقوق مصرح شهروندان در اصل  27قانون اساسی است .با این حال در تمام سالیان گذشته و
در مقاطع گوناگون پس از پیروزی انقالب اسالمی همواره برداشتها و تلقیهای گوناگونی از این حق صورت گرفته است که این امر موجب
شده تا همواره بازار بحث و نظر در این خصوص گرم باشد.
شاید یکی از دالیلی که اجازه نداده است تا این بحث پردامنه به نتیجه مطلوب برسد این باشد که همواره این موضوع در زمانهایی مطرح شده
است که اعتراضی یا مناقشهای در میان بوده و در نتیجه مصادیق بحث مورد اشاره بر محتوای آن غالب میشدهاند .از طرف دیگر نگاه و
مالحظات سیاسی همواره با جانمایه قانون زاویههایی داشتهاند که این موضوع سبب شده است تا اصالت قانون تحت الشعاع این زوایا قرار
بگیرد.
از همین رو برگزاری نشستی حقوقی با حضور اساتید برجسته حقوق در زمینه شفافسازی حدود «حق اعتراض» در قانون و در واقع یافتن و
معرفی «ابزارهای قانونی اعتراض» آن هم در شرایط ثبات و به دور از هیجانات سیاسی متداول قطعا میتواند زمینهساز «فرهنگسازی» مناسب
در این زمینه بشود و عموم جامعه به خصوص دانشجویان را به عنوان یکی از راهبران اصلی جامعه امروز ،آگاه کرده و شبهات و سواالت آنان را
نیز مرتفع سازد.
از همین رو در آخرین روزهای آبان ماه که مصادف است با سالگشت یکی از تلخترین وقایع برآمده از این ابهام تاریخی و مشکل حل نشده؛
سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی بنا دارد تا با شروع یک سلسله نشست با عنوان «از نافرمانی مدنی تا افساد فی االرض» و عنوان فرعی
«آشنایی با ابزارهای قانونی اعتراض در ایران» به گفتمانسازی برای حل و فصل این معضل قدیمی بپردازد.
در این زمینه اساتید حقوق دانشگاههای کشور ،دکتر عباس شیخ االسالمی استاد حقوق دانشگاه آزاد مشهد و دکتر مسلم آقایی طوق استاد یار
دانشکده حقوق دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تهران به عنوان میهمانان پیشنهادی برای برای برگزاری جلسات الیو اینستاگرامی در نظر
گرفته شدهاند .که طی  2جلسه در تاریخ های ذکر شده اجرا خواهد شد.

زمان اجرا :

 1399/9/1و 1399/9/3

مکان اجرا :

دفتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی

