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کوتاه نوشت طرحهای فرهنگی سال 49
سازمان دانشجویان

مجری طرح :ستبد هزکشی
عنوان طرح:

ًقذ ٍ هؼزفی کتبة «بزابزی ٍ جبًبذاری»

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ قزآى

کتبة ٍ کتببخَاًی

ػلن ٍ اًذیشِ 

ادة ٍ ٌّز

هحزٍهیت سدایی

گزدشگزی ػلوی فزٌّگی 

سیبست ٍ اجتوبع 
فَق بزًبهِ 

اهداف طرح :
هؼزفی ٍ ًقذ کتبة هْن ٍ تبثیزگذار «بزابزی ٍ جبًبذاری»
آشٌبیی بب «تبهِس ًِیگل» ،فیلسَف تزاس اٍل جْبًی ٍ ًگبّی بِ هْوتزیي آراء اٍ
خالصه طرح :
ان اهلل ال یغیر ها بقوم حتی یغیروا ها بانفسهن
استبد هصطفی هلکیبى ،سبلْبست کِ در اًتقبد اس «سیبست سدگی» اکثز رٍشنٌفکزاى ،اس «اصنبلت فزٌّن » دفنبع کنزدُ ٍ بنِ آینِ فنَق
استشْبد هی کٌذ« .اصبلت فزٌّ » یؼٌی :ریشِ ٍ ػلت الؼلل هشکالت جبهؼِ را در فزٌّ داًستي ٍ جستي؛ ًِ در ًْبد سیبسنتًْ ،نبد
اقتصبد ٍ سبیز ًْبدّب .ایٌک ،یکی اس شبگزداى تزاس اٍل ایشبى ،آقبی دکتنز جواد حیدری (ػضنَ ّیئنت ػلونی داًشنگبُ شنبّذ ٍ فزسًنذ
بزٍهٌذ سزدار شْیذ هحوذ حیذری (اٍلیي فزهبًذُ سپبُ کزدستبى)) ،کتببی را تزجوِ کزدُ است در دفبع اس ّویي هَضغ فکنزی .بنذیْی
است کِ هؼزفی ایي کتبة بِ جبهؼِ ٍ بِ چبلش کشیذى اًذیشِ ّبی چپ گزایبًِ ای کِ در تبر ٍ پَد فضبی رٍشٌفکزی کشَر هنب رسنَ
کزدُ است ،بزکبت فزاٍاًی بِ ّوزاُ خَاّذ داشت.
در ایي بزًبهِ ،ابتذا آقبی دکتز حیذری ،طی یک سبػت بِ هؼزفی کتبة ٍ اّویت ٍ تبثیزات آى خَاٌّذ پزداخت .سپس اسنتبد هصطففی
هلکیان بِ هذت یک سبػت بِ ارائِ چکیذُ ای اس هْوتزیي هذػیبت هطزح شذُ در ایي کتبة ٍ شزح آًْنب خَاٌّنذ پزداخنت ٍ در هنَرد
ٍیژگی ّبی تزجوِ اًجبم شذُ اظْبر ًظز خَاٌّذ کزد .در پبیبى بِ پزسشْبی کتبی ٍ شفبّی حضبر پبسخ دادُ خَاّذ شذ.

زمان اجرا :

خزداد 49

مکان اجرا :

تبالر فزدٍسی هجتوغ دکتز شزیؼتی

