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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[

 

 خبرآنالین]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۷شهریور  ۲۰]تاریخ:[ 

 

 های جدیداما و اگرهای الیحه حق تحصیل برای همه/ از نقض قانون اساسی تا محرومیت

دار در حالی  ی آموزش عالی با هدف حل مسئله دانشجویان ستارههاالیحه برخورداری همگان از حق تحصیل در دوره 

ای را از آن خود کرده که با سه چالش عمده مواجه است؛ هنوز تبدیل به قانون نشده تصویب شده و موج مثبت رسانه

 .نحوی نقض کرده است و محرومیت از تحصیل را برای گروهی دیگر لحاظ کرده استاست، قانون اساسی را به 

های آموزش عالی با هدف حل مسئله دانشجویان  الیحه برخورداری همگان از حق تحصیل در دوره  :طیما فردوسفا

ای را از آن خود کرده که با سه چالش عمده مواجه دار در حالی تصویب شده و موج مثبت رسانهستاره

برود، اگر تایید شد به شورای نگهبان و باز هم اینکه این الیحه هنوز تبدیل به قانون نشده و باید به مجلس  اول است؛

وپرورش و  اینکه در بند سوم اصل سوم قانون اساسی آمده است: آموزش دوم .اگر تایید شد تبدیل به قانون شود

عنوان هدف برای  بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی از وظایفی است که به تربیت

اسالمی تعیین شده و باید همه امکانات خود را برای وصول آن به کار گیرد. بنابراین این اصل از   دولت جمهوری

دارشدن دانشجویان و محرومیت آنها از حق تحصیل غیرقانونی بوده است. عالوه ابتدا در قانون اساسی بوده و ستاره

 .نگی است و با اسناد باالدستی در تضاد استدار مربوط به مصوبه شورای انقالب فرهبر این بحث دانشجویان ستاره

هم اینکه در برخورداری از حق آموزش در مقاطع تحصیلی، افراد دارای سابقه محکومیت قطعی کیفری به  سوم

گذارد و  یافته، قاچاق انسان، محاربه و جاسوسی مستثنی هستند؛ بندی که قانون اساسی را زیر پا میجرائم سازمان 

دار و مجرم حق تحصیل ندارند و از آنجایی که  کند. طبق این بند، افراد سابقهدودیت ایجاد میبرای حق تحصیل مح

ای با آن شود باالست. این در حالی است  میزان جرم و سابقه کیفری مشخص نشده است، احتمال اینکه برخورد سلیقه

کرده است. در واقع  نوعی مجرم قلمداد می ههایی بوده که آنها را بدارشدن دانشجویان نیز همراه با برچسبکه ستاره

کند هم ممکن است همچنان حق تحصیل را از  این الیحه اگر به قانون تبدیل شود، هم قانون اساسی را نقض می

   .گروهی بگیرد

 

 شود حق تحصیل را از کسی سلب کرد؟ چطور می

های ت؛ اگر قرار است این الیحه محدودیتها هم هسگویند حق تحصیل برای همه، یعنی این حق برای بهاییوقتی می

تواند قدم مهمی در آموزش باشد اما ویژگی اصالحیه اخیر دولت در خصوص سنجش و تحصیل را از بین ببرد، می 

های کیفری دانسته است، محرومیت  پذیرش دانشجو که عدم احراز صالحیت دانشجویی را منوط به احکام قطعی دادگاه 

دنبال دارد. از سویی دیگر در این الیحه از تحصیل به عنوان حقوق اساسی یاد شده است.  به دیگری را برای تحصیل 

قانون    ۵عنوان »الیحه الحاق یک تبصره به ماده است، تحت ۹۲واقع اصالحیه الیحه مصوب سال  این الیحه که در 

ی دولت به مجلس شورای  ها و مراکز آموزش عالی کشور، به زودی از سوسنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه

های  شود با واکنشاسالمی ارسال خواهد شد ولی این الیحه که از آن به عنوان الیحه حق تحصیل برای همگان یاد می

الدین آشنا در همین خصوص در توییتر خود نوشت: »این  مختلفی ازسوی مسئوالن و شهروندان مواجه بود. حسام 

 « .ها در آسمان آموزش کشور استستارهداران و بیدای خاموش ستارهای؛ پاسخی بلند به صالیحه چند کلمه
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کنم با توجه به سوابق های این الیحه به ایرنا گفته است: »من فکر میجواد محمودی، استاد حقوق نیز درباره چالش 

گذاری  نمواجهه شورای نگهبان با مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی و همچنین با توجه به رویه عملی قانو

ایران، شورای نگهبان لوایح تقدیمی دولت مغایر را تصمیمات شورای عالی انقالب فرهنگی تشخیص دهد و در نتیجه  

کنم نگاه شورای نگهبان، به این موضوع کند و لذا مصوبه را رد خواهد کرد؛ من فکر میآنها را خالف شرع اعالم  

تواند این حق صیل را یک حق اساسی بدانیم، دادگاه بر چه مبنایی میسلبی باشد.« او در پاسخ به این سوال که اگر تح

را از کسی سلب کند، گفته است: »اگر دادگاه تشخیص بدهد که ورود فرد به دانشگاه منجر به تکرار جرم خواهد شد،  

به رسمیت   تواند مانع از ورود فرد به دانشگاه شود؛ اما مشخصا قانون حق تحصیل را برای همه افراد جامعهمی

ها ها نیز بر ایجاد شرایطی برای شرکت زندانیان در آزمون نامه داخلی زندان شناسد، به طوری که حتی در آیینمی

ها باشد و لوازم  ها بنابر ایین نامه داخلی باید امکان شرکت در آزمونصحبت شده و گفته شده که باید. در زندان 

 « .ها مهیا باشدتحصیل و آموزش در زندان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 بفرستید[ ایمیل در صفحه تماس با ما
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