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چکیده
نظر به جایگاه آموزش در تعالی و پیشرفت جوامع ،اسناد بیی المللیی و بیه تیعییت از آظ نظیا هیا قویو ی
مختلف واعد را در راستا نیل به عدالت آموزشی تدوی نمودهاند .بیا توجیه بیه شیرایص ایای ا لییتهیا
مختلف و نیازها اای آموزشی آنها ممک است عدالت آموزشی در اصوی ای گیروههیا بیه ن یو مبلیو
اعمال نشود .لذا در ای اصوی نیاز به تدوی وانی صریح و بدوظ ابها است.
با بررسیها انجا شده مشخص است نظا قوو ی ایراظ همسو با اسناد بی المللیی مورراتیی را در راسیتا
اعمال عدالت آموزشی در مورد ا لیتها وضع نموده است .ای موررات در سبح یانوظ اساسیی و یوانی عیاد
ابل مالقظه میباشد .در اصوی ا لیتها دینی میاظ اسناد بی المللی و موررات داالی هماهنگی کامل وجیود
ندارد .نظا قوو ی ایراظ اعمال عدالت آموزشی را در اصوی تمامی ا لیتها دینی به رسمیت نشنااته اسیت.
ای امر ریشه در داشتهها دینی دارد .ای رویکرد نظا قوو ی ایراظ با توجه به مفاد از اسناد بی المللی کیه بیه
نوعی جواز ای م دودیت را به دولتها اعبا کردهاند ابل توجیه میباشد.
واژگاظ کلید  :عدالت ،آموزش ،عدالت آموزشی ،ا لیتها
قوو ی ایراظ.

ومی ،ا لیتها مذهیی ،اسناد بی المللی ،نظیا

* دانشجو دکتر  ،قووق عمومی ،دانشکده قووق ،الهیات و علو سیاسی ،واقید علیو و ت ویویات ،دانشیگاه
آزاد اسالمی ،تهراظ ،ایراظ.
** دانشیار گروه قووق عمومی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهراظ ،ایراظ.
(نویسنده مسئول) zareimh62@gmail.com
*** استادیار گروه قووق عمومی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهراظ ،ایراظ..
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مقدمه
عدالت آموزشی ،اصبالقی ترکییی از دو واژه عدالت و آموزش میباشد .تفیاوت
در ن وه تعریف و برداشت از ای دو واژه 2موجب شده تا تفاوتها و گاه تضیادهایی
در برداشت از مفهو عدالت آموزشی به چشم بخورد .با وجود برداشتها متفاوت از
مفهو ای واژه ترکییی ،نوبه مشترکی وجود دارد مینی بر اینکیه عیدالت آموزشیی
یک شااه از عدالت اجتماعی بوده که میباید در راستا ت وق آظ تالش نمود (توکلی،
 .) 20 ،1394هرچند ای بخش از عدات ،گاهی به معنا برابیر تعرییف گشیته و گیاه
برابر  ،عی ظلم ،در معنا متضاد عدالت ،ترجماظ میگیردد ولیی همیه متفیقانید کیه
جنیه مهم عدالت آموزشی ای است که هرگیاه کیودکیف فیارز از جنسییت ،ومییت،
ملیت ،نژاد ،وضعیت ا تصاد و...ف به س فراگیر رسید ،ای امکاظ در ااتییار او یرار
گرفته که در راستا به فعلیت رسییدظ اسیتعدادها ایود ت یت آمیوزش یرار گییرد
(توکلی ،21 ،1394 ،هاشماانی و وکیل ،16 ،1394 ،زییایی .)91 ،1394 ،قتی ترجمیاظ
عدالت آموزشی در مفهو برابر نیز به معنا آموزشها یکنوع و برابر نییوده ،بلکیه
فرصتها برابر در دسترسی بیه امکانیات آموزشیی مییباشید (ر ...گیروه مشیاوراظ
یونسکو.)74 ،1374 ،
 2جهت مشاهده ی معنی و دیدگاه دانشمندان مختلف نسبت به واژه عدالت ،مراجعه کنید به« :معین 2279 ،1362 ،و
2282؛ راغب اصفهانی1392 ،ه.ش765 ،.؛ خسروی 767 ،1387 ،و 768؛ قریشی301 ،1384 ،؛ نهجالبالغه ،حکمت
437؛ صلیبا461 ،1366 ،؛ عمید936 ،1389 ،؛ مطهری64-59 ،1362 ،؛ مولوی بلخی ،1373 ،دفتر ششم ،بیت -2596
2598؛ هاروی109 ،1376 ،؛ ابن مسکویه ،بیتا37 ،؛ نراقی 1341 ،ه.ق52 ،.؛ راولز82 ،1376 ،؛ مکلین ،1381 ،ذیل
واژه؛ کمپل12 ،1990 ،؛ افالطون233 ،1368 ،؛ مجتبوی468-466 ،1362 ،؛ ارسطو135-130 ،1368 ،؛ گاتری،1363 ،
191-185؛ کاپلسون145 ،1363 ،؛ اشتراوس204 ،1373 ،؛ غزالی ،بیتا47 ،؛ صدر 1417 ،ه.ق46-45 ،.؛ موسوی
خمینی24 ،1382 ،؛ مازلو »22 ،1954 ،و جهت مشاهده ی معنی و دیدگاه دانشمندان نسبت به آموزش مراجعه کنید به:
«معین52 ،1385 ،؛ سیدجوادین434 ،1381 ،؛ شکوهی21 ،1373 ،؛ سیف 27 ،1387،و 28؛ دهخدا ،1334 ،ذیل واژه؛
آویبوری107 ،1369 ،؛ هاشمی5 ،1386 ،؛ جاروس35 ،1381 ،؛ یونسکو121 ،1382 ،؛ فومنی گلشن60 ،1380 ،؛
فیلیپ جی اسمیت51 ،1377 ،؛ پورظهیر14 ،1376 ،؛ درویش162 ،1386 ،؛ شارعپور11 ،1383 ،؛ عالقهبند،1380 ،
24؛ مؤلفان حوزه و دانشگاه ،1380 ،جلد213-134 ،1؛ فارابی272 ،1361 ،؛ شکوهی21 ،1368 ،؛ نقیبزاده،1374 ،
»34
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از توجه به مفاهیم بیاظ شده میتواظ نتیجه گرفت که عدالت چیز فراتر از مساوات
است .در اصل تفاوت و گاه تضاد در مفاهیم مساوات و عدالت ،بدی معنی نیسیت کیه
عدالت فروتر از مساوات بوده ،بلکه نشاظ دهنده ای است که عدالت مفهومی فراتر از
مساوات دارد .ای مبلب مخصوصاً در راستا عدالت آموزشیی ا لییتهیا ،و بیه ریور
ااص ا لیتها مذهیی ،مبرح میباشد .همی موضوع سیب شده تا عیدالت آموزشیی
در ا لیتها ومی مذهیی ،که یکی از جنیهها عدالت آموزشی است ،به عنیواظ یکیی
از مهمتری و چالشبرانگیزتری زمینهها عدالت آموزشی شنااته شود.
ا لیتها گروهها هستند که از نظر عدد کمتر از بویه جمعیت کشور بیوده و در
مو عیت غیرقاکم رار دارند (عزیز )78 ،1385 ،ف و از نظیر قویو ی بیا ویژگییهیایی
چوظ ویژگیها زبانی ،ومی ،دینی و مذهیی همراه هستند که با اکثریت افیراد جامعیه
همساظ نیستف و ای ویژگی موجب میگردد تیا در شیرایبی قاشییها و در میو عیتی
ناشی از فرودستی کمیتی و در عی قال اجتماعی ،سیاسی ،ا تصاد و فرهنگی بیه سیر
بیرند .با توجه به اینکه سرمایهها انسانی اصلیتری و کلید تری سرمایه بیه قسیا
میآید (ابراهیمی یوا )1389 ،ف و بخیش مهمیی از میدیریت سیرمایههیا انسیانی در
آموزش آنها متمرکز است (رضیو  ،)1389 ،مییتیواظ گفیت آمیوزش یکیی از ارکیاظ
شکوفایی و پیشرفت یک گروه است (صمد  .)1391 ،به همی سیب است که آموزش
را میتواظ به عنواظ مهمتیری راه در راسیتا قماییت از قویوق ا لییتهیا مختلیف
دانست .در قویوت ،ت وق عدالت آموزشی موجب بروظ رفت ا لیتهیا از چیالشهیا
موجود میباشد.
آموزش گروهها ا لیت ،همزماظ ابزار بیرا ادغیا ا لییت در جامعیه و در عیی
قال قفظ هویت متمایز آظهاست .اینکه دو کارکرد هماهنگ یا در تخالف با یکدیگرند
به اهدافی بستگی دارد که سیاست فرهنگی در پیی آظ اسیت (کسییک کیام ،1991 ،
 .)305به نظر میرسد سیاستهایی که در راستا ان الل ا لیتها به کار مییرود در دو
جهت متضاد عمل میکنند .یک جهت مربوط به دریغ آموزش از ا لیتها مییباشید .در
ای روش ،با توجه به نوش آموزش در ارتوا زندگی ،ا لیتها ایود بیه ایود قیذ
میگردند .با وجود تأکیدات انونی بر عدالت آموزشیی و رعاییت قویوق ا لییتهیا
ومی و دینی ،ولی نابرابر آموزشی در بی ا لیتها مختلف دیده میشود .برایی از
دادهها استاظها مختلف عد توجه به عدالت آموزشی را نشیاظ مییدهید (رالیب و
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گودرز ) 1382 ،ف همچنی عد ت وق ای مهم در گیروه مهیاجراظ و اتییاع افییانی بیه
چشم میاورد (واعظ مهدو .)56 ،1394 ،
روش دیگر برا قذ ا لیتها مختلف ،ترجماظ عدالت آموزشیی بیه مسیاوات
آموزشی میباشد .در ای روش ،برا ا وا و مذاهب مختلیف ،آمیوزشهیا یکسیانی
تهیه میگردد .در ای روش که به عنیواظ نظرییه کیوره میذا شینااته مییگیردد،
همگوظساز فرهنگها ا لیت و دگرگوظ کردظ آنها از رریق بر رار پیوند بی آنهیا و
آموزش در راستا ای پیونید صیورت مییپذیرد(کسییک کیام .)318-306 ،1991 ،
همی موضوع در مورد کودکاظ دوزبانه در کشور ما مشاهده میگیردد .عید توجیه بیه
ویژگیها دوزبانگی در برای ا لیتها موجب عد پیشرفت و کنارگذاشت آنهیا و ییا
رها کردظ زباظ مادر میگردد(ر ...دراشانی.)172-169 ،1394 ،
نظا قوو ی ایراظ ،در راستا قمایت از قووق ا لیتها مختلف ،یوانینی وضیع
کرده است .برای از مواد انونی در راسیتا آمیوزش ا لییتهیا و قماییت از عیدالت
آموزشی در ا لیتها ومی مذهیی میباشد .اسناد بی المللی نیز به نوبه اود در ایی
راستا کوشیدهاند .در ای اسناد ،موارد از قماییت از آمیوزش و عیدالت آموزشیی در
ا لیتها مشاهده میگردد .در ای پژوهش ،صد بر ای است کیه میوارد قماییت نظیا
قوو ی ایراظ و اسناد بی المللی در راستا عدالت آموزشی ا لیتها مشیخص گشیته و
با هم مورد موایسه رار گیرند.
الف :مفهوم اقلیت و مصادیق عمدهی آن
در ظاهر مفهو ا لیت مفهومی روش و بدوظ ابها بوده و بر بخشی از جمعیت یک
کشور که به ل اظ دارا بودظ ویژگی یا ویژگیهیا ایای ،بیه ل یاظ عیدد کمتیر از
سایری میباشند داللت مینماید .منتها موضوع به همی سادگی نیست .از منظیر واعید
بی المللی ا لیت یکی از مفاهیم میهم و ب ثبرانگیز میباشد .به نظر برای از م وویاظ،
امروزه مفهو ا لیت ،مفهومی شمارشی نیوده و ممک است گروهیی بیا وجیود داشیت
شمارش عدد بیشتر ،به علت قاکمیت گروهی دیگر ،از قووق و فرصتها اجتمیاعی
اویش م رو شده و در ا لیت رار گرفته باشند (سیانگ 3 ،2007 ،و عزییز ،1385 ،
 .)53مشکل دیگر چنی برداشتی از مفهو ا لیت ایی اسیت کیه ایی برداشیت شیامل
گروهها مهاجر و پناهندگاظ نمیگردد (قییبزاده و هوشیار.)63-62 ،1393 ،
در کنار ابهاماتی که در مفهو ا لیت وجود دارد ،در مورد اصوصیات شخصیی کیه
میتواند میانی تمیز ا لیتها از سایری رار گیرد نیز ااتالفات و ابهامیاتی وجیود دارد.
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فارز از ورود به ای ااتالفات ،به رور کلی میتیواظ گفیت اصوصییات شخصیی کیه
موجب میگردد تا ا لیتها از سایر اعضیا جامعیه متمیایز گردنید در دو دسیته ابیل
بررسی میباشندف یکی اصوصیات مربوط بیه دیی و میذهب و دیگیر اصوصییات
مربوط به و و نژاد (ر ...عزیز  ،79-78 ،1385 ،ژرژ ،7-5 ،1374 ،شیوتارژ،1376 ،
 .)212-210بر ای اساس میتواظ دو گروه عمده از ا لیتها را به صیورت ا لییتهیا
دینی و ا لیتها ومی ،مورد شناسایی رار داد.
ی ا لیتها دینی :دی در لیت به معنا جزا ،عادت ،راعت ،هر و غلیه و هرچیه
که با آظ ر به اداوند قاصل میشود میآید (فیروزآباد ،1412 ،جلید )320 ،4و در
اصبالح ،مجموعه اقکا و دستورهایی است که اداوند برا رستگار جامعه بشیر
بر رسوالظ و پیامیراظ نازل کرده و اراعت از ای دستورها را بیر همگیاظ الز دانسیته و
برا آظ پاداش اارو منظور داشته است (فاضل میید  .)14 ،1375 ،در تعریفی دیگیر
دی مجموعه عواید موروث مویول درباره روابص انسیاظ بیا مییدج وجیود و التیزا بیر
سلو .و رفتار بر موتضا آظ عواید دانسته شده است (دهخدا ،1372 ،جلید.)10042 ،7
برای معتودند دی ا رار به زباظ و عمل به ارکاظ و اعتواد به پیاداش و کیفیر در جهیاظ
است (مشکور.)5 ،1372 ،
با الها از مفهو دی  ،میتواظ ا لیتها دینی را ای چنی تعریف کرد :اهیل کتیا
ساک در جامعه اسالمی که از اقترا  ،امتیازات و قوو ی بهرهمندنید (شیریعتی،1386 ،
 .)20به منظور شناسایی اهل کتا ی به عنواظ ا لییتهیا میورد شناسیایی در اییراظ ی،
اصل سیزدهم انوظ اساسی جمهور اسالمی ایراظ ،ایرانیاظ زرتشتی ،کلیمی و مسیی ی
را تنها ا لیت ها دینی شنااته شده مورد شناسایی رار داده است .ای گروه از ا لییت-
ها دینی در قدود انوظ در اجرا مراسم دینی اود آزادنید و در اقیوال شخصیی و
تعلیمات دینی ،بر ریق آیی اود عمل میکنند .مشخص است ای رویکیرد ،مییتوانید
یکی از موجیات عد رعایت قووق برای از ا لیتها باشد.
ی ا لیتها ومی :واژه یو معنیا بیابتی نداشیته اسیت و همیراه بیا ت یوالت
دگرگوظ شده است .ای واژه که برگرفته از واژه یونانی اتنوس و اتنیکوس مییباشید،
ابتدا به معنا کافر و بیدی بیوده (هاتچینسیوظ و اسیمیت )15-3 ،1996 ،و قتیی در
فرهنگ انگلیسی آکسفورد در اواایر یرظ گذشیته ،بیرا واژه یو معنیا کفیر ییا
موهومات کفرآمیز را آورده است (اقمد  .)30 ،1378 ،در ایی تعرییف ،تفیاوتی بیی
ا لیتها دینی و ا لیتها ومی مشاهده نمیگرددف ولی ایی معنیا بیه تیدریی جیا
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اود را به معنا مرد شنااتی و جامعهشنااتی داد ،بهرور که در فرهنیگ وبسیتر دو
معنا برا واژه و ارائه شده یکی به معنا غیرمسی یاظ و غیرکلیمیاظ ماننید کفیار و
بتپرستانی که مخالف یهودیت و مسی یتانید و معنیا دیگیر نیاظر بیه ویژگییهیا
جسمی و ذهنی نژادها یا مربوط به تمیییز دادظ گیروههیا نیژاد بیر اسیاس رسیو و
ویژگی مشتر .دانسته شده است (اقمد .)30 ،1378 ،
امروزه نیز ومیت به ان اء مختلف فهم میشود و قتی از واژه نیژاد متمیایز شیده
است (گولیورظ .)4 ،2001 ،میتواظ گفت ومیت کاربرد گستردها یافته و برا نامییدظ
گروهها متمایز فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی استفاده شده و قتی مهیاجراظ بیه کشیور
دیگر را نیز دربر میگیرد .در برداشت اایر گروه ومی برا ریوهبنید ا لییت و افیراد
پایی دست استفاده میشود درقالیکه گروهها اکثریت هیچگاه اود را گروهیی یومی
نمیانگارند (گییرنا و رک  .)4 ،1997 ،در ای صیورت متمیایز کیردظ ا لییت دینیی از
ا لیت ومی ،ضرور نیست .با ای وجود در ای پژوهش بیه سییب بررسیی د ییقتیر
موضوع ،ا لیت ومی ،به معنا گروهها ا لیت از هر نظر ،به جز موارد مربوط به دیی
و مذهب ،به کار گرفته اواهد شد.
ب :بررسی جنبههای عدالت آموزشی در ارتباط با اقلیتها
شکی وجود ندارد که امروزه رشد و توسعه جوامع در گرو توویت نظا آموزش و
پرورش قاکم بر آنها میباشد .در قال قاضر به نظر میرسد اکثیر جوامیع از بیدیهیات
قاکم بر نظا آموزشی ،مثل قق بر آموزش برا ملت و تکلیف بیر ارائیه رایگیاظ آظ
برا دولتها گذر کرده و به نظارت بر کیفیت آمیوزش و پیرورش ناییل آمیدهانید .در
راستا اعمال بدیهیات قاکم بر نظا آموزشی ،دولیتهیا مکلیف هسیتند تیا امکانیات
آموزش و پرورش را برا همه ا شیار جامعیه ،بیدوظ توجیه بیه جنسییت ،ومییت،
مذهب ،سبح ا تصاد و ...ایجاد نمایند .اما هماظرور که ذکر شد ایی مویدار از تکلییف
برا نیل به عدالت آموزشی کافی نیست.
مفهو عدالت آموزشی به رور ضمنی در بر دارنده تکلییف دولیتهیا در ارائیه
آموزش با کیفیت ،بدوظ در نظر گرفت گروهها ومی ی مذهیی اسیت .بیا ایی وجیود
متأسفانه معموالً در عمل ،نابرابر هیا ریویاتی ،میذهیی ،نیژاد و  ...کیفییت ارائیه
آموزش را ت ت تأبیر رار میدهد (راجرز .)1990 ،م رومیت از ت صیل و ییا کیفییت
آموزشی پایی  ،به دلیل نژاد و مذهب در ت ویوات مختلف و در کشورها مختلفی ،بیه
ابیات رسیده است (ژاظ توما .)1990 ،برای از اندیشمنداظ در ای راسیتا ابعیاد برابیر
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فرصتها آموزشی را مورد بررسی رار دادهاند .ای ابعاد عیارتند از :ریوات اجتمیاعی
مختلف ،جنسیت ،منارق شهر و روستایی ،ا وا و نژادها جامعه (جانسیوظ.)1999 ،
همانبور که در ای توسیمبند مشاهده میگردد یکی از قوزهها مهمی که در عدالت
آموزشی میبایست مورد توجه رار گیرد ،ا لیتها میباشند.
عدالت آموزشی در ا لیتهیا یومی و میذهیی ،دو جهیت داردف جهیت اول عید
م رومیت از آموزش با کیفیت در ای گروهها ،به علت اینکه از ل اظ دینی ،نیژاد و...
در ا لیت هستند و جهت دو  ،توجه به نیازها آموزشی ویژه ا لیتها .بیتوجهی بیه
ارائه آموزش با کیفیت در ا لیتها یکی از مصادیق بارز بیعدالتی آموزشی مییباشید.
ای موضوع در اکثر کشورها ،م جمله کشورماظ ایراظ مشاهده میگردد .ت ویویات بیه
عمل آمده در ای اصوی قکایت از عد تیأمی آمیوزش عمیومی جهیت مهیاجری
افیانی (واعظ مهدو  ،)56 ،1394 ،عد توجه به آموزش و پرورش ا لیتها یومی و
دینی ،مخصوصاً در منارق اهل تسن (رالب و گودرز  ،)1382 ،عید توجیه بیه ریور
عا و عد توجه به آموزش به رور اای در ا لیتها عر اهواز و بلیو و کیرد
(اجالس  67مجمع عمومی سازماظ ملل )7 ،2012 ،دارد.
نوعی دیگر از بیعدالتی آموزشی ،عد توجه به نیازها آموزشی ایای ا لییتهیا
میباشد .یکی از نیازها آموزشی ویژه ا لیتها ،تعلیمات دینی ایود آنهیا مییباشید
(هاشمی .)340 ،1381 ،ای موضوع مربوط به ا لیتها دینی است .ا لییتهیا دینیی
نیاید مجیور به آموزش دینی گروه اکثریت شیوند و از ررفیی بایید بتواننید آزادانیه ،بیه
آموزش تعالیم دینی اود ب ردازند.
در مورد مشابه در اصوی ا لیتها ومی ب ث زباظ ای سم از ا لیتها ابل
ررح میباشد .معموالً ا لیتها ومی ،زبانی متفاوت با اکثریت دارنید و ایی موضیوع
مسأله دو زبانگی را در آموزش مبرح مینماید .یکی از مشکالت کودکاظ دوزبانه عید
در .ص یح جمالت است .عده زیاد از ای کودکاظ در سمت قل مسیأله مشیکل
ندارند ،اما یادر بیه در .صیورت مسیأله و چییز کیه از آظهیا مییاواهید ،نیسیتند
(دراشانی .)170 ،1394 ،عالوه بر ای موضوع که سیب عوبافتیادگی ایی کودکیاظ از
سایری  ،صرفاً به علت زباظ متفاوت ،میگردد ،ا وا قق دارند که زباظ اود و زیییایی-
ها آظ را بیاموزند .ای گروه همچنی باید زباظ اکثریت را به درستی بیاموزند تا بتوانند
با آنها تعامالت مناسیی بر رار نمایند .از آنجایی کیه زبیاظ اکثرییت ،زبیاظ میادر آنهیا
نیست ،میباید برنامهها ااصی در راستا آموزش زباظ اکثرییت ،بیرا آنهیا تیدار.
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دیده شود .برای از ای برنامهها میتوانند توجه بیشتر به آموزش پیشدبستانی و ارائه
آموزشها اای در رسانهها ،مخصوصاً صدا و سیما ،باشد .در وا ع ا لییتهیا یومی
باید برنامهها آموزشی بیشتر و غنیتر داشته باشند ،قال آنکه گاهی قتی از آموزش
برابر با اکثریت نیز م رو میگردند.
در کنار مسائل مبروح در فوق مسائل دیگر که برآمده از فرهنگ متفیاوت هسیتند
وجود دارد که هرچند اهمیت موارد مذکور را ندارند ولی میبایست در جا اود مورد
توجه رار گیرند .از جمله ای موارد میتواظ بیه تعبیلیی میدارس در روزهیا تعبییل
ا لیتها مانند تعبیلی اای کلیمیاظ در روزها شنیهف قق تأسی مدارس غیرانتفاعیف
قق ورود به دانشگاهف قق تأسی آموزشگاهف قق تأسی مراکز فرهنگیف قق انتخیا
دروس معار (ابراهیمیاظ )1391 ،و مسائل دیگر از ای دست اشاره کرد .عد توجیه
میژه به ای موارد نیز میتواند عدالت آموزشی در اصوی ا لیتها را مخدوش نماید.
ج :رویکرد اسناد بین المللی و نظام حقوقی ایران در رابطه با عدالت آموزشی در
اقلیتها
اجرا ص یح عدالت آموزشی در اصوی ا لیتهیا یکیی از دغدغیههیا جید
اسناد بی المللی میباشد .نظم قوو ی کشورها مختلف م جمله کشور اییراظ نییز نییز
موضوع را مورد توجه رار دادهاند.
1ـ رویکرد اسناد بینالمللی
نظا بی المللی قمایت از قووق ا لیتها به یل از تشکیل سازماظ ملیل مت ید بیاز
میگردد .زماظ جامعه ملل ،پ از جنگ جهانی اول ییک نظیا بیی المللیی قماییت از
ا لیتها به وجود آمده بود .بدی صورت که در معاهداتی که بی دولتها بسته میشید
مورر میگردید دولتهایی که در آنها ا لیتهایی وجود دارند ،نسیت به آنها تیعیض روا
ندارند و قق استفاده از زباظ و مذهب اود را به آنها بدهنید .امیا بیه ل یاظ آنکیه ایی
معاهدات اواسته ومیتها و ا لیتها و همچنی رضایت دولتها را جلب نمینمود
دوا چنیدانی نیافیت ( .)Laponce, 1987, 44پی از جنیگ جهیانی دو و تشییکیل
سازماظ ملل ،اسناد مختلف به ن و عا و یا به صیورت ایای مسیئله رعاییت قویوق
ا لیتها را مورد توجه رار دادند ()Thornberry, 2001, 56ف اگرچیه در منشیور ملیل
مت د و اعالمیه جهانی قووق بشر ،نامی از ا لیت برده نشده ،ولی بر تساو همه افیراد
بشر و براوردار آناظ از قووق و آزاد ها اساسی بدوظ تیعییض از قییث نیژاد،
جن  ،زباظ یا مذهب تصریح شده است (مودمه و مواد  55 ،13و  76منشور ملل مت ید
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و ماده  2اعالمیه جهانی قووق بشر) .همی عنیواظ عیا و کلیی در میثیاق بیی المللیی
قووق مدنی و سیاسی و میثاق بی المللی قووق ا تصاد  ،اجتماعی و فرهنگی مصیو
سال  1966مجمع عمومی سازماظ ملل مت د آمده است (ماده  2هر دو میثاق) .در همی
راستا ،به کنوانسیوظ قووق کود .نیز میتواظ اشاره کرد که در آظ هم ،به رفیع تیعییض
از هر قیث اشاره شده است (ماده .)2
میتواظ گفت موضوع قووق ا لیتها بهرور شفا و عملی از رریق سیازماظ ملیل،
از دهه  60میالد دنیال شد و تأمی قووق آنها به صورت وییژها میورد توجیه یرار
گرفت .برای از اسناد بی المللی نییز بیهریور مشیخص و وییژه بیه قویوق ا لییتهیا
ااتصای دارد که از آظ جمله میتواظ اسناد زیر را برشمرد:
کنوانسیوظ م یو هیر گونیه تیعییض نیژاد مصیو سیال  1965مجمیع عمیومی،
کنوانسیوظ منع و مجازات ژنوسال ( ،)1948کنوانسیوظ ضد تیعیض در تعلییم و تربییت
(یونسکو ،)1960 ،مواولیه نامیه شیماره  111در میورد تیعییض در اسیتخدا و اشیتیال
(مصو سازماظ بی المللی کار  ،)1958اعالمیه م و هیر نیوع نیابرابر و تیعییض بیر
اساس مذهب (مصو سال  1981مجمع عمومی) و اعالمییه مربیوط بیه قویوق افیراد
متعلق به ا لیتها ملی ،نژاد  ،مذهیی و زبانی مصیو سیال  1992مجمیع عمیومی.
میثاق بی المللی قووق مدنی و سیاسی عالوه بر موررات کلی مربوط به رعایت قویوق
همه افراد بدوظ تیعیض از ل اظ نژاد ،زباظ و مذهب و مخصوصاً مواد ،19 ،24 ،25 ،26
 18در ماده  27مشخصاً از ا لیتها نژاد  ،مذهیی ،و زبانی نا برده و قق برایوردار
آناظ را از فرهنگ و دی اای اود به رسمیت شنااته اسیت .در اسیناد متعیدد بیی -
المللی ،عالوه بر توجه و تأکید اعالمیه جهانی قووق بشر (بنید  1میاده  )2و دو میثیاق
بی المللی قووق مدنی و سیاسی (ماده  )2و ا تصیاد  ،اجتمیاعی و فرهنگیی (میاده )2
نسیت به براوردار همگاظ ،بدوظ هرگونه تمایز ومی از کلییه قویوق در کنوانسییوظ
رفع هرگونه تیعیض نژاد به تییی ایی اصیل پردااتیه اسیت (هاشیمی.)383 ،1390 ،
مسلماً سیر کلی قمایت از قووق ا لیتها در شکلگیر اسناد بی المللی نیز مؤبر وا ع
شده است.
اسناد بی المللی قوو ی را جهت ا لیتهیا شناسیایی کیرده و بیه قماییت از آظهیا
پردااتهاند .برای از ای قووق ،در تما ا لیتها مشتر .بوده و برای دیگر مربوط بیه
گروه ااصی از ا لیتها میباشند .قویوق عیا ا لییتهیا عیارتنید از :قیق برابیر بیا
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اکثریت 3،قق یکساظ شدظ داورلیانه با اکثریت 4،قق داشت برنامهها صدا و سیما بیه
زباظ اود و بر اساس ویژگیها اود 5،قق براوردار از م یص زیست سیالم 6،قیق
8
مشارکت در اداره م ل زندگی 7،قق ارتیاط با ا لیتها دیگر.
در کنار قووق عا  ،قوو ی وجود دارد که مختص ا لیتها میباشد .ای قویوق در
ا لیتها دینی عیارتند از :ایجاد یا قفظ نظا ها یا مؤسسات آموزشیی جداگانیه ،بیرا
مواصد دینی یا زبانی ،که آموزش و پرورشی ارائه دهند که با آمال و آرزوها والدی یا
اولیا انونی دانش آموزاظ هماهنگ باشد ،آموزش دینی و ااال ی کودکاظ ،متناسیب بیا
اعتوادات آ ناظ ،عد اجیار به دریافیت آمیوزش دینیی مییایر بیا اعتویادات ایود ،آزاد
بر رار مراسم مذهیی ،آزاد در ساات اماک مذهیی ،قق برایوردار از تعبییالت
در ایا استراقت و بزرگداشت تعبیالت و مراسم بر اساس اقکا دی یا عویده انسیاظ،
قق نوشت و انتشار و پخش نشریات مربوریه در زمینیههیا دینیی ،قیق تعلییم دادظ
مذهب یا عویده در اماک مناسب (زارعی و زینیوند.)1392 ،
گروهی دیگر از ا لیتها که دارا قق اای میباشند ،ا لیتها زبانی هستند .تیا
یل از رظ بیستم ،ای گروه به عنواظ یک ا لیت شنااته نمیشدند تا نیاز به قماییت از
آنها وجود داشته باشدف ولی با توجه به اجیار شدظ ت صیالت و ادمت سرباز  ،نیاز
شد تا در کشور یک زباظ رسمی گسترش یابد و بدی شیکل ،ا لییتهیا زبیانی نییز،
نیازمند قمایت شدند (ویتنز .)6 ،2001 ،قووق اای ا لیتهیا زبیانی کیه در اسیناد
 3این حق در منشور ملل متحد ،بند  3ماده  1و بند ج ماده 55؛ میثاق حقوق مدنی سیاسی ماده 27؛ کنوانسیون 169
سازمان بینالمللی کار ،بند  2ماده2؛ مقدمه اعالمیه دسامبر 1992؛کنوانسیون اروپایی حمایت از اقلیتهای ملی ،1995
ماده 4؛ کنفرانس جهانی مبارزه با نژادپرستی و ..سال  ،2001ماده 3؛ مورد تأکید قرار گرفته است.
 4ماده  10پیشنویس کنوانسیون بینالمللی حمایت از گروهها و اقلیتهای نژادی و ملی
 5پیشنویس کنوانسیون بینالمللی حمایت از گروهها و اقلیتهای نژادی و ملی ،ماده 18؛ کنوانسیون اروپایی حمایت
از اقلیتهای ملی ،ماده .9
 6کنوانسیون مربوط به حقوق افراد متعلق به گروههای بومی و قبیلهای ،بند  4ماده 17؛ کنفرانس دوربان  ،2001ماده
.112
 7کنوانسیون  ،1989بند 3ماده  33و بند  1ماده 6؛ پیشنهادنامه الهه ،ماده 6؛ پیشنویس کنوانسیون بینالمللی حمایت از
گروهها و اقلیتهای نژادی و ملی  ،1988ماده .20
 8کنوانسیون  ،1989ماده 32؛ اعالمیه  1992مجمع عمومی ،بند 2ماده 5؛ کنوانسیون اروپایی حمایت از اقلیتهای ملی،
ماده .17
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بی المللی مورد توجه رار گرفتیهانید ،عیارتنید از :ت صییل بیه زبیاظ میادر (میاده 1
پیشنهادنامه الهه در مورد قووق ت صییل ا لییتهیا ملیی) ،آمیوزش ابتیدایی توسیص
معالماظ دوزبانه (ماده  12هماظ پیشنهادنامه) ،امکاظ تأسیی مؤسسیات آموزشیی زبیاظ
ا لیتی(ماده  4پیشنهادنامه) ،تشیویق میرد اکثرییت بیه ییادگیر زبیاظ ا لیت(میاده 19
پیشنهادنامه) ،قق کاربرد زباظ ا لیتی در م افل عمومی و ااتصاصی (ماده  3پیشنوی
کنوانسیوظ بی المللی برا قمایت از ا لیتها و گروهها ملی و نژاد ) ،قیق کیاربرد
در زباظ مادر در برابر موامات ادار و ضایی (ماده  20پیشنوی مذکور و میاده 14
میثاق بی المللی قووق مدنی و سیاسی) و قق اعال شدظ زباظ ا لیتها به عنواظ زبیاظ
رسمی در مناروی که درصد ای ا لیتها باالست (ماده  20پیشنوی مذکور).
ا لیتها ملی 9از جمله گروهها دیگر هسیتند کیه قویوق ااصیی بیرا آنهیا
درنظییر گرفتییه شییده اسییت .آزاد اجتماعییات و سییندیکایی(ماده  ،)7قییق مؤسسییه
فرهنگی(ماده  ،)5عد قق دولتها در تیییر نسیت جمعیت در منارق ا لیتنشی (ماده
 )16و قق داشت ارتیاط با سایر افراد که در آظ سو مرزها زندگی میکنند و با ایناظ
مشترکات ملی ،ومی و نژاد دارند (ماده  ،)17از جمله قووق درنظر گرفته شده بیرا
ای ا لیتها در کنوانسیوظ اروپایی قمایت از ا لیتها ملی  1995میباشید (عزییز ،
 98 ،1385ی .)101
ا لیتها نژاد  ،گروهی دیگر هستند که برا آنها قووق ااصی معی شده است.
قق قفظ فرهنگ و ویژگیها سنتی اود و تکلیف دولتها در جهت قفظ فرهنگ و
سن ایناظ(ماده  31کنوانسیوظ مربوط به افراد متعلق به گروهها بومی و ییلها )1989،
و ت ریک دولتها بدی جهت که ا لیتها نژاد نسیت بیه تیاریو و فرهنیگ ایود
دانش بهتر داشته باشند(ماده  5کنوانسیوظ  2001دورباظ) دو قق ایای ا لییتهیا
نژاد است که در اسناد بی المللی مورد تأکید را گرفته است.
هرچند قووق مبرح شده ،همگی به نوعی به آموزش نییز برمییگیردد و موجییات
ت وق عدالت آموزشی در ا لیتها را فراهم مینماید ولی اهمیت آموزش ،اصوصیاً در
ا لیتها به اندازها است که میبایست به رور اای مورد توجه را گییرد .بیه همیی
منظور سازماظ امنیت و همکار اروپیا در جیوال  ،1992کمیسییونی را بیرا مسیائل
 9اقلیتهای ملی به افرادی گفته می شود که در عین اینکه تابعیت کشور محل سکونت خود را دارا هستند ،دارای
ریشههای ملی مشترکی با کشور دیگری میباشند.
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ا لیتها ملی تشکیل داد و اولی ب ثی که ای کمیسیوظ بیه آظ پرداایت ،ت صییالت
ا لیتها ملی بود .ای کمیسیوظ یک پیشنهادنامه  21مادها تنظیم کرده است که آظ را
به سازماظ امنیت و همکار اروپا ت ویل داده است .در ماده  19ای پیشینهادنامه آمیده
است که موامات آموزشی دولتها مکلفند برنامهها آموزشی ا لیتها را رور برنامه-
ریز کنند که آموزش تاریو ،فرهنگ ،سنتها ا لیتها ملی را دربر داشیته باشید .در
ماده  5نیز آمده است که دولتها باید زمینه همکار نمایندگاظ گروهها ا لیتها ملیی
را در زمینه برنامههیا ت صییلی ا لییتهیا فیراهم نماینید (لسیانی .)1382 ،میاده 123
کنوانسیوظ دورباظ ( )2001بیاظ میدارد که دولتها باید هرگونه تیعیض بر اسیاس رنیگ،
نژاد و ملیت را در تما سبوح ت صیلی اعم از ت صیالت رسمی و غیررسیمی ممنیوع
کنند و تضمی نمایند که تما کودکاظ به ت صیل با کیفیت عالی دسترسی داشته باشیند.
در ای ماده رفع تیعیض آموزشی را بهرور کلی بیاظ نموده استف همچنیی در راسیتا
ت وق عدالت آموزشی موارد دیگر در اسناد بی المللی وجود دارد:
ی تعریف تیعیض آموزشی از مسائل مهمیی اسیت کیه در میاده  1کنوانسییوظ عید
تیعیض در آموزش و پرورش 10،به آظ پردااته است.
ی آموزش به زباظ مادر یکی از جنیهها ت وق عدالت آموزشی در ا لیتهیا میی-
باشد .ای مهم در اعالمیه قووق اشخای متعلق به ا لیتها ملیی ییا یومی ،دینیی و
 10ماده : 1واژه تبعیض در این کنوانسیون شامل هرگونه تمیز و تفاوتگذاری ،محرومسازی ،ایجاد محدودیت ،یا
رجحان قائل شدن بر اساس نژا د ،رنگ پوست ،جنسیت ،زبان ،دین ،عقیده سیاسی یا عقیده دیگر ،منشأ ملی یا
اجتماعی ،شرایط اقتصادی یا ناشی از والدت است که هدف یا تأثیر آن از بین بردن یا تضعیف برابری رفتار در زمینه
آموزش و پرورش و به ویژه زمینههای زیر باشد:
الفـ محروم کردن هر فرد یا گروه از افراد از دسترسی به هر نوع یا سطح از آموزش و پرورش؛
بـ محدودکردن هر فرد یا گروه از افراد به آموزش و پرورش با استاندارد و معیار پستتر؛
جـ بر اساس موضوع مفاد ماده  2این کنوانسیون ،ایجاد یا حفظ نظامها یا نهادهای آموزشی جداگانه برای اشخاص یا
گروههای یا اشخاص؛
دـ تحمیل شرایطی که با شرافت و شئون انسان ناسازگار باشد به هر شخص یا گروه اشخاص.
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زبانیف مصو مجمع عمومی در بعنامه  47/135مورخ  18دسامیر  1992میورد توجیه
11
رار گرفته است.
ی آگاهی از تاریو ،سنتها و فرهنگ ا لیتها از موارد دیگر عدالت آموزشیی اسیت
که در اعالمیه قووق اشخای متعلق به ا لیتها ملی یا ومی ،دینی و زبیانی 12میورد
توجه رار گرفته است.
ی آموزشها دینی و زبانی ا لیتها از موارد دیگر عدالت آموزشی اسیت کیه در
ماده  2کنوانسیوظ عد تیعیض در آموزش و پرورش به آظ اشاره شده اسیت 13.تفیاوت
ای موضوع با آموزش به زباظ مادر در ای اسیت کیه در آمیوزش بیه زبیاظ میادر ،
مبالب درسی با زباظ مادر ندری میشوند ولی در مورد اایر ،نکات و واعید زبیاظ
مادر نیز آموزش داده میشوند .الیته نکتها در ای ماده وجود دارد کیه ممکی اسیت
سیب بی استفاده شدظ ای ماده شود .در سیمت آایر میاده ،چنیی آموزشیهایی را در
صورتی مجاز شمرده که متناسب با معیارها مشیخص شیده توسیص مسیئوالظ صیالح،
باشند.
ی م ق شمردظ ا لیتها در انجا آموزش و آزاد در ایجاد مراکز آموزشی از جنیه-
ها دیگر عدالت آموزشی میباشد (زارعی و زینیوند .)1392 ،ای مهم به شیکلهیا
گوناگوظ مورد تصریح اسناد بی المللی رار گرفته اسیت :ایجیاد ییا قفیظ نظیا هیا ییا
مؤسسات آموزشی جداگانه ،برا مواصد دینیی ییا زبیانیف 14آمیوزش دینیی و ااال یی

11

ماده  « :4/3کشورها باید ،هرگاه امکان دارد ،اقدامات مناسب انجام دهند تا اشخاص متعلق به اقلیتها بتوانند

فرصتهای کافی برای یادگرفتن زبان مادری خود یا آموزش دیدن به زبان مادری خود داشته باشند».
 12ماده  « :4/4کشورها باید ،هرجا مناسب بود ،در زمینه آموزش تدابیری به عمل آورند تا اگاهی از تاریخ ،سنتها،
زبان و فرهنگ اقلیت های موجود در داخل سرزمین خود را تشویق کنند .اشخاص متعلق به اقلیتها باید فرصتهای
کافی برای شناخت و کسب آگاهی از جامعه به صورت یک مجموعه داشته باشند».
 13همچنین در ماده  14اعالمیه سازمان ملل متحد درباره حقوق مردمان بومی ،مورد توجه قرار گرفته است.
 14قمست ب ماده  2کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش
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کودکاظ ،متناسب با اعتوادات آناظف 15قق ا لیتها ملی برا فعالیتهیا آموزشییف
17
قق والدی در تربیت دینی و ااال ی کودکاظ.
ی قق داشت تعبیالت متناسب با مذهب از موارد دیگر عدالت آموزشیی اسیت کیه
در ماده  6اعالمیه قذ تما اشکال تعصب و تیعیض بر مینیا عوییده میورد اشیاره
رار گرفته است.
در کنار اسناد فوقالذکر سند  2030را میتواظ به عنواظ جدیدتری سیند بیی المللیی
در راستا آموزش دانست که توجه اای اود را به عدالت آموزشی معبیو سیااته
است .با توجه به ای مسأله ،انتظار میرود که در ای سند بیهریور جید بیه مسیأله
عدالت آموزشی در ا لیتها مختلف پردااته شده باشد ولی در ای سیند ،چنیی امیر
مهمی میفول وا ع شده است .هرچند در بنید  8سیمت «دییدگاه میا» م تیر شیمردظ
نژادها و ومیت مختلف بیاظ شده و در چندجا ،اقترا به قووق بشر به دور از هرگونیه
تیعیض ،دیده میشودف ولی به مسأله عدالت آموزشی ویژه ا لییتهیا مختلیف هییچ
اشارها نشده و هیچیک از اهدا اصلی ای سند به ای موضوع مهیم ااتصیای داده
نشده است.
2ـ رویکرد نظام حقوقی ایران
همسو با اسناد بی المللی ،نظیا قویو ی اییراظ نییز در سیبوح مختلیف تونینیی در
راستا قمایت از ا لیتها و اعمال عدالت آموزشی در میورد ایشیاظ ا یدا بیه وضیع
وانی نموده است .در انوظ اساسی و سایر وانی عاد ایی موضیوع ابیل مالقظیه
میباشد .یکی از میناییتری قوو ی که به رور مستویم بیر عیدالت آموزشیی ا لییتهیا
مؤبر میباشد ،تساو افراد در براوردار از قووق و عد تیعیض است (قیییبزاده و
هوشیار ،)1393 ،ای قق در انوظ اساسی ایراظ برا ا لیتها به رسمیت شنااته شیده
است .در بسیار از اصول انوظ اساسی عنواظ «هرک »« ،همه»« ،هیر ایرانیی» و نظیایر
آظ موضوع قکم رار گرفته استف همچنی در اصول میتمم یانوظ اساسیی ،در بخیش
قووق ملت ،تعابیر چوظ «اهالی مملکت ایراظ»« ،هیچیک از ایرانیاظ» و «افراد مرد » به
 15قسمت ب بند  1ماده  5کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش
 16قسمت ج بند  1ماده  5کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش
 17قسمت ب بند  1ماده  5کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش؛ ماده  5اعالمیه حذف تمام اشکال تعصب و
تبعیض بر مبنای عقیده
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کار رفته که بر معنا شهروند داللت دارد و شامل همه ایرانیاظ 18،از جمله ا لییتهیا،
میشود.
در مورد ا لیتها مذهیی وضعیت متفاوت اسیت .ن یوه انشیاء اصیل  19یانونی
اساسی که مییگویید :میرد اییراظ از هیر یو و ییلیه کیه باشیند از قویوق مسیاو
براوردارند و رنگ ،نژاد ،زباظ و مانند اینها سیب امتیاز نخواهد بود .در ای اصل کلمیه
مذهب به صراقت در کنار ،رنگ ،نژاد و زباظ بیاظ نشده است و ممک است ای شییهه
را ایجاد نمایید کیه میذهب مییتوانید سییب امتییاز باشید و تفیاوت در میذهب میانع
براوردار از قووق مساو گردد (واعظ مهدو .)1394 ،
اصل چهار انوظ اساسی و اصول متعدد دیگر نیز بیه تصیویب یوانی بیر اسیاس
موازی اسالمی و اجرا وانی و قدود و تعزیرات اسالمی تأکید دارند .از آنجایی کیه
در مورارت رایی فوه اسالمی تفاوتهایی بی مسلماظ و غیر مسلماظ وجود دارد کیه بیه
ن و در وانی موضوعه ایراظ نیز انعکاس یافته استف میتیواظ نتیجیه گرفیت کیه در
 18در اصل هشتم همه مردم در برابر قانون متساویالحقوق به شمار رفتهاند و طبق اصول نهم و سیزدهم ،جان ،مال،
مسکن و شرف همه ی افراد مردم مصون از هرگونه تعرض است .اصل  14قانون اساسی مقرر میدارد ...« :دولت
جمهوری اسالمی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخالق حسنه و قسط و عدل اسالمی عمل
نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند »...اصل  22عنوان مینماید « :حیثیت ،جان ،مال ،حقوق ،مسکن و شغل
اشخاص مصون از تعرض است ،مگر در مواردی که قانون تجویز کند ».در اصل 23نیز آمده است« :تفتیش عقاید
ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد ».طبق اصل « :28هر
کس حق دا رد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسالم و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست ،برگزیند .دولت
موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون ،برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای
احراز مشاغل ایجاد نماید ».اصل  29برخورداری از تأمین اجتماعی را حقی همگانی میداند و دولت را مکلف می-
نماید خدمات و حمایتهای مربوط به تأمین اجتماعی را برای یک یک افراد کشور تأمین کند .اصل  30میگوید:
« دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همهی ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد »...اصل
 ،31داشتن مسکن متناس ب با نیاز را حق هر فرد و خانوادهی ایرانی میداند .طبق اصل  :34دادخواهی حق مسلم هر فرد
ایرانی است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید .طبق اصل  :32هیچکس را
نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند ،و در اصل  33همین تعبیر در مورد تبعید و اقامت
اجباری به کار رفته است .در اصل  41آمده است « :تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی-
تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند ،مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید».
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زمینه دی  ،پیرو از دی اسال  ،سیب کسب امتیازاتی میگردد .ایی موضیوع سییب
میشود تا قمایت از ا لیتها دینی ،نیازمند بررسی بیشتر شود.
عدالت آموزشی به عنواظ یکی از اهدا جمهور اسالمی ایراظ بوده کیه در یانوظ
اساسی و وانی عاد مورد توجه یرار گرفتیه اسیت .اولیی قمیایتی کیه در راسیتا
عدالتی آموزشی متصور است ،ای است که کسی را به واسیبه ا لییت بیودظ ،از قیق
آموزش م رو ننمود .ای مورد در انوظ اساسی مورد توجه رار گرفته است .اصل 30
میگوید« :دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگاظ را برا همه ملت تیا
پایاظ دوره متوسبه فراهم سازد »...همانبور که در ای اصل بیاظ شده ،وظیفیه دولیت
در فراهم کردظ وسایل آموزش و پرورش رایگاظ ،مربیوط بیه همیه ملیت اسیت کیه
اکثریت و ا لیتها مختلف را شامل میگردد (قییبزاده و هوشیار.)1393 ،
هرچند مساوات در آموزش که در اصیل فیوق بییاظ شیده ،عیدالت آموزشیی بیرا
ا لیتها مختلف را تا قدود زیاد تأمی مینماید ولی نمیتواند سییب ت ویق کامیل
عدالت آموزشی گردد .ا لیتها مختلف نیازهایی فراتر از تساو آموزشیی دارنید کیه
توجه به آظها موجب کامل شدظ عدالت آموزشی میگردد .یکی از ای نیازها مربوط به
آموزش موارد مذهیی ،آدا و رسو و سن اای میباشد .جهیت م ویق شیدظ ایی
مهم ،میباید ا لیتها مختلف ،مورد شناسایی رار گیرند و به رسمیت شینااته شیوند
تا بتوانند به قووق اای اود برسند.
ریق انوظ اساسی جمهور اسالمی ایراظ پیرواظ مذاهب غیر اسالمی و ا لیتها بیه
دو دسته رسمی و غیر رسمی توسیم میشوند .اصل  12انوظ اساسی دیی رسیمی را
دی اسال و مذهب جعفر ابنی عشر میداند .از پیرواظ دیگر مذاهب اسالمی چیوظ
قنفی ،شافعی ،مالکی ،قنیلی ،زید به ا لیت تعییر نشده و در هماظ اصل عنیواظ شیده
که پیرواظ ای مذاهب از اقترا کامل براوردارند ،ولی پیداست که به هرقال آنهیا هیم
در برابر اکثریت شیعه مذهب ،ا لیت مذهیی به قسا میآیند و اصل  12موجودییت و
هویت آنها و قفظ هویت آنها را به رسمیت شنااته است .سایر ادییاظ الهیی ،در اصیل
 13انوظ اساسی مورد توجه وا ع شدهاند (شریعتی .)124 ،1386 ،در ای اصل ،ایرانیاظ
زرتشتی ،کلیمی و مسی ی ،تنها ا لییتهیا دینیی شینااته مییشیوند .بنیابرای  ،نظیا
جمهور اسالمی ایراظ ،چتر شناسایی را برا همه ا لیتها دینیی موجیود در ایی
سرزمی باز نکرده است ،بلکه با توجه به میانی دینی نظا جمهور اسالمی ایراظ که در
اصول متعدد انوظ اساسی متیلور است و همچنی ریق اصیل  13یانوظ اساسیی ،فویص
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زرتشتیاظ ،کلیمیاظ و مسی یاظ که دارا ادیاظ توقیید هسیتند بیهعنیواظ «ا لییتهیا
دینی» شناسایی میشوند.
اکنوظ ای پرسش مبرح میگردد که تکلیف ایرانیانی که دارا ادیاظ غییر مبروقیه
میباشند چیست؟ ای موضوع در اصل  14انوظ اساسیی بییاظ شیده اسیت «.. :دولیت
جمهور اسالمی ایراظ و مسلماناظ موظفند نسیت به افراد غیرمسلماظ با اایالق قسینه
و سص و عدل اسالمی عمل نمایند و قووق انسانی آناظ را رعایت کنند .ایی اصیل در
قق کسانی اعتیار دارد که بر ضید اسیال و جمهیور اسیالمی اییراظ ،تورئیه و ا یدا
نکنند».
نکته ابل توجه در اصل چهاردهم ای است که هرچند پیرواظ سایر ادییاظ ،از یییل
بودایی ،هندو و  ...نمیتوانند مراسم دینی اود را بهرور رسمی و بیه هیر ن یو اجیرا
کنند ،مثالً معید اقداث کنند یا آنکیه مبیابق شیریعت ایویش پیمیاظ ازدواج منعوید
سازند ،اما بههرقال آنها به قکم دستور رآظ کریم« :لَا إِکْرَاهَ فی الدِّی ِ َید تَیَییَ َ الرْشْید
مِ َ الْیَیِّ ف اکراهی در یول دی نیست (زییرا) راه درسیت از راه ان رافیی روشی شیده
است» (بوره  )256 /و ریق اصل  14انوظ اساسی جمهور اسالمی ایراظ ،قق زنیدگی
در کشور ایراظ را دارند و تا زمانی که برضد اسال تورئه نکنند کسی نیاید مزاقم آنیاظ
بشود (مهرپور.)170 ،1385 ،
بنابر آنچه گفته شد ،به غیر از ای سه ا لیت دینی که به رسمیت شینااته شیدهانید،
بویه گرایشها دینی و اعتواد را انوظ اساسی به عنواظ دی نمییشناسید و بنیابرای
ترتییی هم برا قفظ هویت آنها پیش بینی نکرده است ،پیرواظ ای نیوع گیرایشهیا و
اعتوادات جزء اتیاع و شهرونداظ دولت ایراظ م سیو شیده و تیابع اقکیا و یوانی
عمومی قکومت میباشند .دولت تعهد بر شناسایی و اجرا واعد و موررات مذهیی
آنها ندارد و قتی آزاد انجا مراسم مذهیی آنها را به صورت جمعی و علنیی تضیمی
نکرده است ،هر چند ببور معمول مخالفتی با آظ ندارد و به دیده اغماض مینگرد.
د ت در موارد باال نشاظ میدهد که تعلیمات مذهیی جهت مذاهب اسالمی شینااته
شده و پیرواظ سایر ادیاظ الهی مشخص شده در انوظ اساسی ،آزاد شنااته شیده اسیت.
الیته انوظ در مورد سایر ادیاظ مشخص نشده ،ای آزاد را به رسمیت نشنااته اسیت.
از رر دیگر تنها به آزاد ای ادیاظ و مذاهب در تعلیمات دینی ایود اشیاره کیرده و
در ای اصوی وظیفها را متوجه دولت ننموده است .همچنی در مورد آدا و سن
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غیر مذهیی و دینی ،قرفی به میاظ نیامده است .ای مبلب را میتواند عیدالت آموزشیی
را مخدوش نماید.
مورد دیگر که باید فراتر از تساو آموزشی مورد توجه یرار گییرد ،آمیوزش بیه
زباظ مادر است .مشکل زبانی یکی دیگر از مشکالت ا لییتهیا یومیتی م سیو
میشود .از یک سو نیاید به اارر در ا لییت بیودظ جرییانی میواز و فرعیی در رونید
آموزش جریاظ یابدف از سو دیگر نیاید ا لیتها یومی بیه ایارر مشیکالت ارتییاط
زبانی با دیگراظ تضعیف شوند .ای موضوع یکی از ظریفتری میوارد اسیت کیه در
روند آموزش باید مورد توجه رار گیرد و استاداظ و مدرساظ هرگز نیایید اجیازه ایجیاد
شرایبی نامساعد از ای ل اظ را برا ا لیتها ومی بدهند (صمد .)1391 ،
ال شیفا و صیریح در ایی
اصل  15انو ظ اساسیی جمهیور اسیالمی اییراظ کیام ً
اصوی مورر میدارد...« :استفاده از زباظها م لی و ومی در مبیوعات و رسانهها
گروهی و تدری ادبیات آنها در مدارس در کنار زباظ فارسی آزاد اسیت» .همچنیی در
ارتیاط با ومیتها ،قق تدری زباظها آشور و ارمنیی را در میدارس نییز بیه ایی
ا لیتها داده است و ا لیتها آشور و ارمنی عالوه بر آموزه ها دینیی ایود زبیاظ
اود را نیز در مدارس اود میاوانند و میآموزند.
عالوه بر انوظ اساسی ،سایر وانی نیز به قمایت از ا لیتها پردااتهاند .استفاده از
تعبیالت اعیاد مذهیی و مناسیتها ویژه برا ا لیتهیا دینیی در کمیسییوظ معیی
شورا عالی آموزش و پرورش در جلسیه شیماره  298در تیاریو  1382/7/16میورد
بررسی رار گرفت و تصیویب شیدف همچنیی بیا تعبیلیی کلیمییاظ در روزهیا شینیه
موافوت شد.
تدری دروس دینی نیز در وانی عیاد میورد توجیه یرار گرفتیه اسیت .بعید از
تواضا نمایندگاظ ارامنه مینی بر تدری تعلیمات دینی کلیسا ارامنه(به زباظ ارمنیی)،
شورا عالی انوال فرهنگی موافوت کرد که« :همورناظ ارمنی در مدارس اای ایود
بتوانند دروس دینی اود را به زباظ ارمنی ،تدری کنند ،بدوظ آنکه نمیرها بیرا ایی
دروس در کارنامه دانشآموزاظ منظور گردد ».همچنی در بند  6سرفصل دروس معار
اسالمی ،مصوبه جلسه  542شورا عیالی انویال فرهنگیی ،بییاظ شیده « :دانشیجویاظ
ا لیتها دینی میتوانند دروس مورد نظر اود را بدوظ هیچ م دودیتی از بی کلییه
دروس مندرج در جدول دروس عمومی معار اسالمی انتخا کرده و بگذرانند».

مقایسهی نظام حقوقی ایران با اسناد بینالمللی در ارتباط با عدالت آموزشی در اقلیتهای 349......

قق تأسیی میدارس غییر انتفیاعی ،در تیصیره  3میاده  3یانوظ تأسیی میدارس
غیرانتفاعی بیاظ شده است« :مؤسساظ مدارس ا لیتها دینی شنااته شده موضوع ایی
انو ظ توسص مراجع رسمی مذهیی آناظ ،که تابع و موییم کشیور هسیتند ،ییا نماینیدگاظ
مورد تأیید ایشاظ باشند ،به وزارت آموزش و پرورش معرفی میشوند».ف همچنیی قیق
تأسی آموزشگاه در ماده  10آیی نامه شیوه تشکیل و اداره آموزشگاهها فنی و قرفه-
ا  ،برا ا لیتها مبرح در انوظ اساسی ،به رسمیت شنااته شده اسیت .در ارتییاط
با تأسی مراکز فرهنگی نیز ماده  3ضیوابص و مویررات تأسیی مراکیز و مؤسسیات و
کانوظها و انجم ها فرهنگی ،قق تأسی ای مراکیز بیرا ا لییتهیا دینیی را بیه
رسمیت شنااته است.
توجه به وانی نشاظ میدهد که جنیهها مختلف عدالت آموزشی مورد تأکید یرار
گرفته استف ولی ای وانی نیز با اشیکالی کیه در یانوظ اساسیی وجیود دارد ،مواجیه
هستند .بدی معنی که ای وانینی نیز تما قمایت اود را تنها برا ا لییتهیا دینیی
مبرح در انوظ اساسی رار دادهاند (واعظ مهدو  .)1394 ،ای نکته در میورد دانشیگاه
مشکل بیشتر ایجاد مینمایدف چراکه در آیی نامه گزینش ااال یی داورلییاظ ورود بیه
دانشگاه ،یکی از شرایص ورود به دانشگاه را تدی بیه دیی اسیال و ییا یکیی از ادییاظ
آسمانی میداند.
مهمتری سند در آموزش و پرورش کشور اییراظ ،سیند ت یول بنییادی آمیوزش و
پرورش بوده که در سال  1390به تصویب نهایی شورا عالی انوال فرهنگیی رسیید.
مبابق با ای سند ،مصوبات و سیاستها یلی که میایر با ای سند باشند ،منسیوخ و ییا
مورد بازنگر و اصالح رار می گیرنیدف همچنیی مصیوبات بعید بایید بیا ایی سیند
هماهنگ باشند .بنابرای  ،سند ت ول بنیادی  ،جایگاه ویژها در میاظ سایر اسناد مربیوط
به آموزش و پرورش دارد.
عدالت آموزشی ،جایگاه ااصی در ای سند دارد .در فصیل دو سیند کیه بیه بییاظ
ارزشها پردااته ،از میاظ  30گزاره ،دو تا را به عدالت آموزشی ااتصیای داده اسیتف
همچنی عدالت یکی از ابعاد شنااته شده در قیات رییه است که در بخش سیو سیند
به آظ اشاره شده استف از ررفی «گسیترش و تیأمی همیهجانییه عیدالت آموزشیی و
تربیتی» یکی از هدفها کالنی است که در فصل پنجم سیند بیه آظ اشیاره شیده اسیت.
عالوه بر موارد یادشده ،عدالت آموزشی در فصل ششم بیه عنیواظ یکیی از راهیردهیا
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کالظ مورد توجه رار گرفته و در فصل هفتم ،ای موضوع از جمله «هدفها عملیاتی و
راهیردها مناسب آظ» نیز برشمرده شده است.
با توجه به ای دو ویژگی(مهمتری سند در آموزش و پرورش و توجیه بیه عیدالت
آموزشی) انتظار میرفت تا ای سند به ب ث عدالت آموزشیی در ا لییتهیا مختلیف
ب ردازد چرا که یکی از مهمتری جنیهها عدالت آموزشی ،ا لیتها میباشند .ولی ایی
سند توجه ااصی به عدالت آموزشی در ا لیتها ننموده است .به نظر میرسد کیه ایی
سند عدالت آموزشی را تنها در زمینه عدالت ا تصاد و عدالت جنسیتی میورد توجیه
رار داده و ا لیتها مورد غفلت وا ع شدهاند.
د :تطبیق وضعیت عدالت آموزشی اقلیتها در اسناد حقوقی داخلی و بینالمللی
کشور ایراظ به برای از اسناد بی المللی مرتیص با ا لیتها پیوسته است و در راستا
هماهنگی با ای اسناد واعد را وضع نموده است .ای مهم باعث شده تا نظا قوو ی
ایراظ در ب ث عدالت آموزشی ا لیتها هماهنگی نسیی با اسناد بی المللی داشیته باشید
(فارمی .)60 ،1383 ،به عنواظ نمونه ،از مهمتری اسناد که به رور ایای بیه ب یث
آموزش و عدالت آموزشی پردااته اسیت ،کنوانسییوظ رفیع تیعییض در امیر تعلیمیات
(یونسکو) مصو سال  1346میباشد .پیوست بیه ایی کنوانسییوظ مسیتویماً موجییات
توویت عدالت آموزشی در ا لیتها را فراهم کرد.
با ای وجود ااتالفاتی نیز بی نظا قوو ی ایراظ و اسناد بی المللی وجود دارد .بیه
نظر میرسد ایراد موجود در اسناد بی المللی دایر بر اعبا ااتییار بیه دولیتهیا بیرا
پیشبینی شرایص اای جهت بهرهمند ا لیتها از قووق انونی بیه ن یو یکسیاظ بیا
سایر شهرونداظ نوص نظا داالی ایراظ در ای اصوی را ابیل توجییه کیرده اسیت.
توضیح ای که هر جامعه ا  ،نظا سیاسی ،قوو ی و اجتماعی ااصی دارد .شالوده ایی
نظا  ،تعلوات تاریخی ،فرهنگی و مذهیی هماظ جامعه اسیت کیه در چیارچو یوانی
داالی اود ،ادامه قیات میی دهید .بیر ایی اسیاس مواومیت در برابیر ظهیور و بیروز
فرهنگها بیگانه ،در هر جامعها تا قدود رییعی به نظر مییرسید .لیذا چنیاظ چیه
آدا و سننی براال نظم قوو ی ،عمومی و ااالق قاکم بر جامعیه بیه شیمار آیید،
میتواند قووق ا لیتها را با م یدودیتهیایی مواجیه سیازد .ممکی اسیت برایی از
م دودیتها در بهرهمند ا لیتها از قووق ایود بیا میوازی بیی المللیی ،سیازگار
نداشته باشد که با توجه به مندرجات اعالمیه  1992قووق اشخای متعلق به ا لییت-
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ها ملی ،ومی ،مذهیی و زبانی 19توجیهشدنی استف زیرا ای اعالمیه شرط بهرهمنید
از قووق اای برا ا لیتها را میایر نیودظ با قویوق ملیی هرکشیور ،بییاظ مییکنید
(ابراهیمیاظ.)1391 ،
بررسی رعایت قووق مدنی ا لیتها در انوظ اساسی ایراظ م دود بیه ا لییتهیا
دینی استف زیرا ا لیتها ومی و زبانی ایراظ ،بیه دلییل اشیترا .در دیی واقید ،از
واعد و اصول یکسانی تیعیت میکنند (آریامنش .)1390 ،در ایی میورد تنهیا مسیأله
زباظ مبرح میگردد که در نظا قوو ی ایراظ ،همگا با اسیناد بیی المللیی ،بیه درسیتی
مورد توجه رار گرفته است .با توجه به شیوه نگارش اصل  15انوظ اساسی ،نظر بیه
اینکه زباظ و اص رسمی و مشیتر .میرد اییراظ ،فارسیی اعیال شیده اسیتف اسیناد و
مکاتیات و متوظ رسمی و کتب درسی باید به فارسی باشد .ای امیر میانع از آمیوزش و
تدری زبانها دیگر نیستف زیرا به موجب بند اایر اصل فوق ،اسیتفاده از زبیاظهیا
م لی و ومی در مبیوعات و رسانهها گروهی و تدری ادبیات آنهیا در کنیار زبیاظ
فارسی ،در مدارس آزاد شنااته شده است .اصل فوق به ل اظ شکلی با مفیاد  3میاده
 4قووق ا لیتها مبابوت دارد (آریامنش .)1390 ،به موجب بند فوق ،دولیتهیا عضیو
موظف شدهاند تا قد ممک ترتییاتی را اتخاذ نمایند تا ا لیتها زبانی ،امکاظ آمیوزش
زباظ مادر یا بهرهمند از آموزش به زباظ مادر را داشته باشند.
در ارتیاط با ا لیتها دینی ،وضع فرق میکند و تفاوتها بی نظا قوو ی ایراظ
و اسناد بی المللی به چشم میاورد .ای تفاوتها ناشی از ااتالفاتی است کیه دییدگاه
تئوریک جمهور اسالمی با دیدگاه تئوریک جهانی دارد .بیا توجیه بیه اینکیه ویژگیی
بنیاد جمهور اسالمی ایراظ ،مکتیی و اسالمی بودظ آظ اسیتف در تفاسییر مختلیف از
مواد انوظ اساسی و مودمه آظ ،دیدگاه رسمی ارکاظ مختلیف نظیا قکومیت اسیالمی،

 19بند  ،4ماده  8اعالمیه « :1992هیچیک از مفاد اعالمیه حاضر نباید به گونهای تفسیرشود که هرگونه فعالیت مغایر با
اهداف و اصول ملل متحد ،از جمله تساوی حاکمیت ،تمامیت ارضی و استقالل سیاسی دولتها ،مجاز گردد»؛ بند 2
ماده  4این اعالمیه آمده است« :دولتها باید با اتخاذ اقدامات خاص ،شرایط مناسبی را ایجاد نمایند تا اشخاص متعلق
به اقلیت ها قادر به بیان خصایص خود و توسعه فرهنگ ،زبان ،مذهب ،سنتها و رسوم خود باشند ،مگر در مواردی
که انجام برخی سنتها مغایر حقوق ملی و یا معیارهای بینالمللی باشد».
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ضم اشاره صریح بر مکتیی بودظ نظا  ،به بازگشت و رجعیت بیه مواضیع فکیر و
جهاظ بینی اصیل اسالمی تأکید میگردد.
یکی از میاقثی که در قوزه فوهی و به ریع آظ قوزه قوو ی ،بسییار ب یثانگییز
میباشد ،تیلیغ و اشاعه اعتواد ا لیتها دینی ی مذهیی است .ایی مسیأله از دییدگاه
فوه اسالمی شامل هیچگونه تسام ی نمیباشد ،عد تسامح در ب ث تیشیر بیه صیورت
بسیار بارز در فوه اسالمی ی شیعی مبرح است که موجب تفاوتها اساسی با دیدگاه-
ها غیراسالمی و گاه بی المللی ،میگردد .همی تفیاوت اساسیی در دییدگاه ،گیاه بیه
عنواظ تیعیض از سو سایر دیدگاهها شنااته میشود.
اصل چهار انوظ اساسی جمهور اسالمی اییراظ بیه صیورت بسییار صیریح ،بیر
اسالمی بودظ وانی تأکید مینماید .ای اصل بر اریالق ییا عمیو همیه اصیول یانوظ
اساسی و وانی و موررات دیگر قاکم است و تشخیص ایی امیر بیر عهیده فوهیا
شورا نگهیاظ است .همچنی اصل  72انوظ اساسی با تأکید بر اصول و اقکا میذهب
رسمی کشور مندرج در انوظ اساسیی ،مجلی شیورا اسیالمی را از وضیع هرگونیه
وانینی که میایر با اصول فوق باشد صراقتاً و مؤکداً منع مینماید (زارعی و زینیونید،
 .) 1392الیته ای موضوع در مورد سایر میذاهب اسیالمی و ادییاظ توقیید مبیرح در
انوظ اساسی ،مشکلی ایجاد نمینماید و در ای موارد نظا قوو ی اییراظ در همیاهنگی
کامل با اسناد بی المللی میباشد .تنها وجه افتراق به ادیاظ غیر الهی باز میگردد.
هرچند در اصل  14انوظ اساسی ،دولت جمهور اسالمی و مسلماناظ را موظف به
عمل به ااالق قسنه و سص و عدل اسالمی در مورد افیراد غیرمسیلماظ نمیوده اسیت
ولی عد تفسیر ای موضوع سیب شده تا برای از قووق آموزشیی ا لییتهیا دینیی
شنااته نشده در انوظ اساسی ،مورد بیتوجهی رار گیرد .عد تعبیلی در مراسیمات و
اعیاد اای ،عد امکاظ تأسی مدرسه و آموزشگاه و  ،...عد امکاظ تعلیم و تربیت بیر
اساس فرهنگ دینی ،عد امکاظ قضور در آموزش عالی از جمله میوارد هسیتند کیه
عدالت آموزشی را ادشهدار کرده و در توابل با اسناد بی المللی میباشند.
نتیجهگیری
از پژوهش انجا شده نتایی ذیل قاصل شد:
ی در اصوی عدالت آموزشی معنایی واقد و مورد اتفاق وجود ندارد ،ولی بر ایی
موضوع اتفاق نظر است که هر شخصی بیا ورود بیه سی فراگییر  ،بیدوظ توجیه بیه
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جنسی ت ،وضعیت ا تصاد  ،مکاظ زندگی ،ومیت ،دی  ،نژاد و  ...در راستا به فعلییت
رسیدظ استعدادها اود ت ت آموزش و پرورش رار گیرد.
ی عمدهتری ا لیتها مورد توجه در اسناد بی المللی و قووق داالی ،ا لییتهیا
ومی و مذهیی میباشند .هم اسناد بی المللی و هم قووق داالی بر لزو اعمال عدالت
آموزشی در اصوی ا لیتها موصو اتفاق نظر دارند.
ی اعمال مبلو عدالت آموزشی در اصوی ا لییتهیا ،در گیرو توجیه کامیل بیه
قووق عا و قووق اای ا لیتها در ب ث تونیی و سی اجیرا یوانی بیه ن یو
ص یح میباشد.
ی در اصوی اعمال عدالت آموزشی نسیت به ا لیتها ومی ااتالفی بی اسیناد
بی المللی و قووق داالی ایراظ وجود ندارد.
ی در اصوی ا لیتها دینی قووق داالی ایراظ به رغم اسناد بی المللیی موجیود
اعمال عدالت آموزشی نسیت به تمامی مذاهب را مورد پذیرش رار نداده است .پیرواظ
مذاهب غیر شیعه (غیر از فر ه بهائیت) و همچنیی پییرواظ دیی زرتشیتی ،کلیمیی و
مسی ی ،تنها ا لیتها دینی شینااته شیده در نظیا قویو ی اییراظ مییباشیند .سیایر
اشخای فا د اوصا مذکور از منظر قووق داالی ایراظ ا لیت م سو نمییشیوند و
در نتیجه از برای قووق آموزشی اود مانند قق ورود بیه دانشیگاه ،قیق تعبیلیی در
مناسیتها ،قق آموزش مسائل دینی ،قق تأسی آموزگاه و مراکیز فرهنگیی و ،...قیق
والدی در تربیت دینی و ااال ی فرزنداظ ،م رو هستند.
ی برای از اسناد بی المللی مثل بند  4میاده  8و بنید  2میاده  4اعالمییه  1992قیق
دولتها در م دودساز ا لیتها را مورد توجه رار داده اسیت .ایی اسیناد بیه نیوعی
دستآویز دولتها در عد اعمال عدالت آموزشی نسیت به ا لیتهیا و توجییهکننیده
وانی میایر با عدالت آموزشی میباشند.
با توجه به داشتهها پژوهش فوق در زمینه اسناد بی المللی پیشنهاد مییگیردد در
اصوی ا لیتها مذهیی نیز مانند سایر ا لیتها ااتیار وضع واعد م یدودکننیده از
دولتها سلب گردد .در زمینه قووق داالی پیشنهاد میگردد وانی بیه ن یو صیریح
قووق مرتیص با عدالت آموزشی را در اصوی تمامی ا لیتها دینی مورد یول یرار
دهند و عندالزو از تجویز ضمنی اسناد بی المللی در قویو ی غییر از آنچیه بیه ب یث
عدالت آموزشی بر میگردد ،استفاده شود.
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