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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 ایلنا  -کار ایران خبرگزاری  ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۶آذر  ۱۳ ]تاریخ:[

 

 خاطر مذهب غیرقانونی استمحروم شدن دانشجویان به  :صادقی در دانشگاه تربیت مدرس

قانون    ۳۰نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه حق آموزش یک حق بشری است که اصل  

گفت: آن چه که امروز در آموزش عالی اعمال می شود و  اساسی نیز این امر را متعلق به همه ملت می داند، 

 .حروم می شود غیر قانونی استدانشجویان به خاطر مذهب دیگر از تحصیل م

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمود صادقی در نشست »دانشگاه احیا یا احتضار« گفت: دانشگاه از بدو تاسیس در ایران  

 .ای داشته استهای کشور نقش پیشگام و تعیین کنندهنقش خودش را تا حد مناسبی ایفا کرده و در همه سیاست

قانون   ۳۰آموزش یک حق بشری است و همه آحاد ملت حق دسترسی به آموزش دارند. اصل وی اظهار داشت: حق 

 .اساسی نیز این امر را متعلق به همه ملت می داند

این عضو فراکسیون امید ادامه داد: تمام ایرانیان صرف نظر از جنسیت، نژاد، مذهب و زبان باید از حق آموزش 

خاطر داشتن مذهبی دیگر ولو مذاهبی که جز سه مذهب یگانه نیستند، محروم  برخودار باشند و هیچ کس را نباید به

 .کنیم بلکه باید آموزش ببینند

ها تاکید کرد: آن چه که امروز در آموزش عالی اعمال می شود و دانشجویان دبیرکل انجمن اسالمی مدرسین دانشگاه

 .به خاطر مذهب دیگر از تحصیل محروم می شود غیر قانونی است

درباره هیات علمی دانشگاه ها گفت: باید این قانون اصالح شود زیرا تا    ۶۴صادقی با اشاره به قانون مصوب سال 

حکم قضایی وجود نداشته نباید عضو هیأت علمی را تعلیق کرد. این بالتکلیفی بخصوص در دوره زمینه را فراهم  

 .کرد تا بسیاری از اعضای هیأت علمی تعلیق شوند

گیرند گفت: در مورد دانشگاه هم باید بدانیم شاره به این که نهادهای مختلفی در مورد دانشگاه تصمیم میصادقی با ا

دهند. وزیر علوم چند درصد  هایی انجام میتنها دولت تصمیم گیرنده نیست و نهادهایی چون اطالعات هم تصمیم گیری

که یکی از صاحب نظران در این حوزه است میگوید  از اختیارات حوزه آموزش عالی را در دست دارد؟ آقای توفیقی

 ...  .درصد از اختیارات در دست وزیر علوم است ۳۰تنها 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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