فصل چهارم :حقوق سیاسی
 ماده سی و چهار  -حق عضویت و فعالیت در تشکلهای اسالمی دانشگاهیان
دانشجویان حق دارند ،در چارچوب قوانین و مقررات ،به فعالیت سیاسی در قالب تشکلهای اسالمی بپردازند.
تشکلهای اسالمی میتوانند «هر نوع فعالیت سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی در حدود اساسنامه تشکل در داخل
دانشگاه و در چارچوب ضوابط و مقررات دانشگاه و این آیین نامه و سایر قوانین موضوعه کشور» 1داشته باشند.
تشکلها به منظور تحقق اهداف خود میتوانند در چارچوب قوانین و مقررات 2به برگزاری سخنرانی ،تجمع،
راهپیمایی ،میزگرد ،تریبون آزاد ،نصب تابلوها ،انتشار نشریه و راهاندازی هر نوع پایگاه اطالعرسانی اقدام کنند .الزم
به ذکر است که تشکلهای دانشجویی زیر نظر شورای فرهنگی و هیئت نظارت بر تشکلهای اسالمی دانشگاه
فعالیت میکنند.
از تشکلهای اسالمی با گرایشهای مختلف میتوان به بسیج دانشجویی ،انجمن اسالمی دانشجویان ،جنبش
عدالتخواه دانشجویی ،انجمن اسالمی دانشجویان مستقل و جامعه اسالمی دانشجویان اشاره کرد که در این میان
بسیج دانشجویی آئین نامه و برخی ضوابط خاص خود را دارد.
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 ماده سی و پنج  -حق تشکیل تشکلهای اسالمی و اتحادیه تشکلهای اسالمی دانشگاهیان
دانشجویان با گرایشهای متفاوت فکری و سیاسی از حق تأسیس «تشکلهای اسالمی» و «اتحادیههای تشکلهای
اسالمی» ،در چارچوب قوانین و مقررات ،4برخوردارند .دانشجویان متقاضیِ تأسیس تشکل اسالمی میتوانند بر
مبنای ضوابط موجود ،درخواست خود را ،به عنوان هیئت مؤسس ،به هیئت نظارت بر تشکلهای اسالمی دانشگاه
ارائه دهند و مجوز فعالیت بگیرند .همچنین تشکلهای اسالمی دانشگاههای گوناگون میتوانند درخواست خود را
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آییننامهتشکلهایاسالمیدانشگاهیانوالحاقاتبعدیآن(مصوب1378شورایعالیانقالبفرهنگی)
ماده  2
2
شورایعالیانقالبفرهنگی)ودستورالعملاجراییآییننامه

نامهتشکلهایاسالمیدانشگاهیانوالحاقاتبعدیآن(مصوب1378

این قوانین و مقررات در 
آیین
وزارتعلوم،تحقیقاتوفنآوریوبهداشت،درمانوآموزشپزشکی)بهتفصیلآمدهاست.

تشکلهایاسالمیدانشگاهیان(مصوب1382


3برایمطالعهبیشترمراجعهنمائیدبهاصولکلینحوهتاسیسبسیجدانشجویی(مصوب1369شورایعالیانقالبفرهنگی)وقانونتشکیل،تقویتو
توسعهبسیجدانشجویی(مصوب1370مجلسشورایاسالمی)وآئیننامهاجراییقانونتشکیل،تقویتوتوسعهبسیجدانشجویی(مصوب1379شورای
عالیانقالبفرهنگی) 
نامهتشکلهایاسالمیدانشگاهیانوالحاقاتبعدیآن(مصوب1378شورایعالیانقالبفرهنگی)،دستورالعمل

 4برایآگاهیازاینقوانینومقرراتبه 
آیین
ییننامهاتحادیه
تعلوم،تحقیقاتوفنآوریوبهداشت،درمانوآموزشپزشکی)،آ 

نامهتشکلهایاسالمیدانشگاهیان(مصوب1382وزار


اجراییآیین
دستورالعملاجراییآییننامهاتحادیهتشکلهایاسالمیدانشگاهیان(مصوب1384

تشکلهایاسالمیدانشگاهیان(مصوب1380شورایعالیانقالبفرهنگی)و

شورایعالیانقالبفرهنگی)

مبنی بر تشکیل اتحادیه تشکلهای اسالمی دانشجویی به هیئت نظارت مرکزی وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوری
ارائه دهند« .تشکلهای اسالمی دانشجویی با عضویت حداقل بیست تشکل [ ]...میتوانند اتحادیهای را تشکیل
دهند»
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 ماده سی و شش  -حق فعالیت مطبوعاتیِ سیاسی
دانشجویان حق دارند هم در قالب تشکلهای اسالمی (با تأیید شورای فرهنگی -اجتماعی دانشگاه و مجوز کمیته
ناظر بر نشریات) و هم ،بهصورت مستقل ،با مراجعه به دبیرخانه کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه،
درخواست اخذ مجوز نشریه دانشجویی (با زمینه انتشار سیاسی) کنند و دیدگاههای خود را در حوزه مسائل سیاسی
منتشر کنند.
«نشریات دانشگاهی از کلیه حقوق مصرح در قانون مطبوعات جمهوری اسالمی ایران برخوردارند 6».و «در انتشار
مطالب و تصاویر جز در موارد اخالل به مبانی و احکام اسالم و حقوق عمومی و خصوصی مطابق ماده  6قانون
مطبوعات ،آزاد هستند 7».نشریات دانشجویی تحت نظارت «کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه» فعالیت
میکنند.
 ماده سی و هفت  -حق بیان افکار و اندیشهها
آزادی بیان و اندیشه از حقوق اساسی و اولیه دانشجویان است .در فضای دانشگاه ظرفیتهای متنوعی برای تحقق
آن در نظر گرفته شده است ،ازجمله میتوان به «تشکلهای اسالمی»« ،8نشریات دانشجویی»« ،9کرسیهای

نامهاتحادیهتشکلهایاسالمیدانشگاهیان(مصوب1380شورایعالیانقالبفرهنگی) 

5ماده3 
آیین
وزارتعلوم،تحقیقاتوفنآوریوبهداشت،درمانوآموزشپزشکی)

6ماده27دستورالعملاجراییناظربرفعالیتنشریاتدانشگاهی(مصوب1386
ضمناشارهبهموردگفتهشدهدرتوضیحاینحقوقبهبرخیازموارداشارهکردهاست،ازجمله:«.1جستجو،کسبوانتشاراخبارداخلوخارجدانشگاهبه
.هیچمقامدولتیوغیردولتیحقنداردبرایچاپمطلبیامقالهای

منظورافزایشآگاهیجامعهدانشگاهیبارعایتموازینقانونیوحفظمصالحجامعه،2
درصدداعمالفشاربرنشریاتبرآیدیابهسانسوروکنترلمحتواینشریاتمبادرتورزد.»...
وزارتعلوم،تحقیقاتوفنآوریوبهداشت،درمانوآموزشپزشکی)

 7ماده30دستورالعملاجراییناظربرفعالیتنشریاتدانشگاهی(مصوب1386
نامهتشکلهایاسالمیدانشگاهیانوالحاقاتبعدیآن(مصوب1378شورایعالیانقالبفرهنگی)،دستورالعمل

 8برایآگاهیازاینقوانینومقرراتبه 
آیین
وزارتعلوم،تحقیقاتوفنآوریوبهداشت،درمانوآموزشپزشکی)

نامهتشکلهایاسالمیدانشگاهیان(مصوب1382


اجراییآیین
9

برایمطالعهبیشترمراجعهکنیدبهضوابطناظربرفعالیتنشریاتدانشگاهی(مصوب1383شورایعالیانقالبفرهنگی)ودستورالعملاجراییناظربرفعالیتنشریات
وزارتعلوم،تحقیقاتوفنآوریوبهداشت،درمانوآموزشپزشکی)وقانونمطبوعاتجمهوریاسالمیایران(مصوب1379

دانشگاهی(مصوب1386

مجلسشورایاسالمی)،الزمبهذکراستمقدمهدستورالعملاجراییضوابطناظربرفعالیتنشریاتدانشگاهی،هدفازتدویندستورالعملمذکوررا
گونهفعالیتها،نهادینهساختنفضایآزاداندیشی،نقدوگفتگویسازندهوتأکیدبر


ساماندهیوحمایتازفعالیتنشریاتدانشگاهیوقانونمندکردناین
«
هایروزنامهنگاریوارتقایسطحدانشعمومیوتخصصیدانشگاهیان»دانستهاست.


هایفراگیریمهارت

مچنینایجادفرصت
حقآزادیبیانوه

آزاداندیشی (در قالب کرسی مناظره ،کرسی نقد و نظر ،کرسی پرسش و پاسخ شبهات)»  ،10و «خانه ملی گفتگوی
آزاد» 11اشاره کرد که دانشجویان میتوانند در قالب آنها ،افکار و اندیشههای خود را بیان کنند.
 ماده سی و هشت  -حق انتقاد و مطالبهگری
دانشجویان طبق قانون حق دارند نسبت به عملکردهای نادرست مسئوالن دانشگاه و سیاستها و رویههای نادرست
کشور انتقاد و اعتراض داشته باشند و نقد خود را از مسیرهای قانونی بیان کنند .دانشجویان میتوانند در قالب
«نشریات دانشجویی»« ،12شورای صنفی رفاهی» 13و «تشکلهای اسالمی» 14از این حق خود استفاده نمایند.

،وزارتعلوم،تحقیقاتوفنآوری)

هایآزاداندیشیدردانشگاههاومؤسساتآموزشعالیوپژوهشی(مصوب1393


نامهتشکیلکرسی
 10
آیین
11

یننامهبرگزاریجلساتخانهملیگفتکویآزاد
برایمطالعهبیشترمراجعهکنیدبهاساسنامهخانهملیگفتگویآزاد(مصوب1385شورایعالیانقالبفرهنگی)وآی 
(مصوب1385هیئتحمایتازکرسیهاینظریهپردازی،نقدومناظره)

12بند3ازماده27«دستورالعملاجراییضوابطناظربرفعالیتنشریاتدانشگاهی»اذعاندارد«:نشریاتدانشجوییحقدارندنظرها،انتقادهایسازنده،
پیشنهادهاوتوضیحاتدانشجویانومسئوالندانشگاهرابارعایتموازیناسالمیومصالحدانشگاهوجامعهدرجکنند.
13ماده2«آئیننامهشورایصنفیرفاهی»اهدافاینشوراراشامل«:تقویتفضایمشارکت،همکاریوتعاون،ایجادهمدلیدرمیاندانشجویانو
مسئولیندانشگاهی؛افزایشآگاهیدانشجویانباحقوقوتکالیفدانشجویی؛تقویتفرهنگپیگیریحلمشکالترفاهیو»...دانستهاست.
دستورالعملاجراییآییننامهتشکلهایاسالمی

آییننامهتشکلهایاسالمیدانشگاهیانوالحاقاتبعدیآن(مصوب1378شورایعالیانقالبفرهنگی)و
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وزارتعلوم،تحقیقاتوفنآوریوبهداشت،درمانوآموزشپزشکی)

دانشگاهیان(مصوب1382

