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 چکيده

حق برآموزش با بهبود زندگی مادی و معنوی انسان ارتباط مستقیم دارد. محدود شدن این حق، 

ضربه جبران ناپذیری بر افراد محروم از آموزش وارد می کند. سطح دستیابی مهاجر برآموزش، 

طرح می شود که از بستگی به دیدگاه فقه و حقوق کشور مهاجر پذیر دارد. حال این پرسش م

چشم انداز فقه اهلبیت و حقوق ایران و افغانستان مهاجر چه حقوقی دارد؟. حق بر آموزش مهاجر 

از پشتوانۀ فقهی برخوردار است. قوانین ایران و افغانستان اصل حق آموزش مهاجر را به رسمیت 

ورت گرفته و شناخته؛ اما محدودیت های وجود دارد. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی ص

روش گردآوری آن کتابخانۀ است. هدف از نگارش، آشنایی مهاجر با حق آموزش و یافتن خألهای 

ق مذکور را بدون ح تیفقه اهلبقانونی و بیان ناهماهنگی برخی از قوانین با فقه اهلبیت است. 

برای در آموزش فوق دیپلم همچنان  رانیا نی. قوانتبعیض ملیتی برای همگان تأیید نموده

مهاجرین محدودیتهای اعمال میکند. افغانستان حق آموزش مهاجر را قانون گذاری نکرده، هرچند 

اعطای این حق به لحاظ   رانیا قوانین. با پیوستن به اسناد بین المللی ملزم به اعطای آن می باشد

 دارد. یافغانستان برتر قوانینبر  مهاجر،

مهاجر، دانش آموزان اتباع، تبعیض در  آموزش مهاجر، دانشجویان :يديکل واژگان

 .آموزش، کودکان مهاجر
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 مقدمه
حق آموزش جزء اولین و مهمترین حقوقی است که برای بشریت شناخته شده است. تکامل مادی و معنوی انسان در گرو توسعه و 

ده اند و یکی از ریشه ای ترین عوامل انحطاط ترویج و احترام به حق بر آموزش است. بزرگترین تمدنهای بشری در پرتو این حق سربرآور

ملت ها، عدم گسترش آموزش و فقدان توجه کافی به آموزش می باشد. امروزه پیشرفته ترین کشورهای صنعتی دنیا، علمی ترین کشورهای 

لمی زمانی میسر میشود جهان می باشند. صنعتی شدن و پیشرفت در عرصه های گوناگون ارتباط مستقیمی با پیشرفت علمی دارد. ترقی ع

. که تمام افراد جامعه به صورت مساوی و عادالنه از تمام امکانات آموزش و فرهنگی برخوردار باشند و نظام آموزشی کارامدی در جریان باشد

ر ضعف سیستم آموزشی و برخوردار نشدن ملت از حق آموزش باعث سلطه ی علمی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی کشورهای قدرتمند ب

 کشورهای ضعیف می شود. واقعیت های خارجی این مسئله را به اثبات رسانده است.

بسیاری از کشورهای اسالمی متاثر از همین اصل، تحت سلطه فرهنگی و نظامی آمریکا قرار دارد. به عنوان نمونه افغانستان بیش از  

یاتااستان های  این کشور مردمانش عمدا از نگاه آموزش و سال است که در گیر جنگ های داخلی و خارجی است. در بسیاری از وال 44

تعلیم عقب نگه داشته شده اند. این واقعیت زمانی آشکار می شود که در یکی از استان های جنوبی این کشور، تنها یک زن در کنکور سال 

دینی را حرام تلقی می کنند. بدون شک این شرکت کرد. مردمانی که رفتن به مدرسه غیر دینی را کفر می دانند و خواندن درس غیر  32

تفکر توسط جهان خواران استکبار در ذهن این مردم وارد شده تا بی سواد باقی بمانند؛ چون افراد بی سواد را راحت تر می توان مدیریت 

 کرد و به سمت اهداف مورد نظر خود هدایت نمود. 

ا.  «خواندن و نوشتن ندارند ییتوانا افغان از شصت درصد مردان شیو ب درصد زنان 14بر اساس آمارِ سازمان ملل متحد، حدود »

  http://www.bbc.com/persia،  81/46/8931مراجعه:  خی، ، تار«در افغانستان یبودن سطح باسواد نیپائ» ،یفارس یس یب یب تیسا

ز جهل وعدم توسعه و ترویج علم و دانش در این کشور است. مهاجرت ملیونها افغانستانی ناشی از جنگ های چهل ساله افغانستان ناشی ا

 جنک و نا امنی است و جنگ خود محصول و زاییده جهل و عدم رشد علمی و آموزشی و فرهنگی این سرزمین است. 

ش میدان بازی ابرقدرتهای شرق و غرب باقی خواهد تا زمانی که این کشور جایگاه مناسب علمی و فرهنگی خور را باز نیابد، سرزمین

ماند. مهاجر خود قربانی جهل و بی سوادی است. بسیاری از مهاجران در کشورهای مهاجر پذیر فقط به این دلیل که کودکانشان به سرنوشت 

 خودشان دچار نشود و به سطح مطلوب آموزشی و علمی برسد، مشقت های عالم مهاجرت را می پذیرند. 

هاجر آسیب پذیرترین قشر اجتماعی است و حق آموزش مهاجر بالتبع از خودش با فراز و فرودها و کاستی های زیادی مواجه می م

 باشد. این تحقیق به صورت تطبیقی بین فقه و حقوق به بررسی این حق پرداخته است.

 

 . مبانی نظري1
، ص 4، ج 8481،یروزآبادی؛ ف816، ص 6، ج 8443 ،یدیافراه استآموزش و تعلُّم در لغت به معنای آموختن و یادگرفتن، آمده 

، 8، ج  6442ها اجهامى، آموختهو تکمیل  هاناشناخته. در اصطالح ابزار مهمی است برای شناخت  784، ص 7، ج 8464 ،یری؛ حم819

با دولت و حاکمیت، حقوقی وجود دارد. اصل وجود  ی دیگر، با خانواده،هاانسان. در جهانِ پیرامون ما و در روابط اجتماعی انسان با  213ص 

نیست. در بین پیروان هر دین و آئینی و حتی بین افرادی که معتقد به دین نیستند بازهم اصل وجود حقوق به  انکارقابلچنین حقوقی 

 ی دارد.وحقوقحقاست. قبول دارند که هر انسانی نسبت به دیگران  شدهشناختهرسمیت 

 

 حق آموزش. خاستگاه 1-1
مطرح شود که این حق از کجا ناشی شده است؟ خاستگاه آن کجاست؟ مالک ثبوت  هاپرسششود حق آموزش، این وقتی گفته می

حق آموزش برای بشر را چه کسی به رسمیت شناخته است و مرجع به  اساساًکه مهاجر چنین حقی دارد؟  دییگویمحق چیست؟ از کجا 

سه  هاپرسشگردد. در پاسخ به این در مورد تمام حقوق مطرح می هاپرسشتواند باشد؟ این کسی میرسمیت شناختن چنین حقی، چه 

 است. شدهمطرحنظریه 

 . مکتب حقوق طبيعی1-1-1
اما تفسیر درست این نظریه این است که بگوییم، مقتضاى طبیعت و ماهیت ؛ این حقوق را موجودی به نام طبیعت به انسان داده است

 . 19، ص 8، ج  8938 ،یزدیا بستگى دارد هاآن، برخوردارى از یک سلسله حقوقى است که دوام و بقاى آن طبیعت به یک موجود
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 . نظر پوزیتيویسم حقوقی1-1-2

منشأ و خاستگاه حق شناخته  عنوانبهتواند توافق کنند که از چه حقوقی نسبت به همدیگر برخوردار باشد و این توافق هر ملتی می

. طبق این نظریه هر ملتی در هر کشوری  1ص  8، ج 8938 ،یزدیا است« توافق جمعی»، حقبهود. پس مرجع رسمیت بخشیدن شمی

ی دیگر تحمیل نماید. بر همین اساس، هر دولتی که هاملتتواند بر تواند روی حقوقی توافق کند و این حقوق توافق شده را نمیمی

تواند به همین نظریه استناد می تواند او را وادار به پذیرش و تحمیل نماید.المللی را نپذیرد کسی نمیاد بینو اسن هاهیاعالمی و هاونیکنوانس

. میاکردهی دیگر از حقوق توافق ادستهی رو، خودملت ما نیست و ما  رشیموردپذکند که توافق شما بر رسمیت بخشیدن به این حقوق، 

 ی دیگر.هادولتو  هاملتخودش محترم است نه برای ی برای اجامعهو  هر ملتپس قوانین 

 . نظریۀ اسالم در مورد منشأ و خاستگاه حقوق1-1-3
و اعتبار همه حقوق،   8، ص 78، ج 8449 ،ی؛ مجلس121، ص 6، ج 8926 ه،یبابواابن اسالم، اصل همه حقوق خداوند است ازنظر

شخصی که مالک  و استخداوند خالق و آفریننده و مالک این جهان و انسان خداوند است. چون « اراده تشریعى»ناشى از جعل و وضع و 

 و وضع قانون نماید. نظراعمالتواند نسبت به آن چیزی نباشد نمی

باید  شدهمشخصاو در این جهان این است که به کمال مشخص خود برسد. برای رسیدن به کمال  قراردادندهدف از خلقت انسان و 

بگیرد. قوانین وضع گردد و حقوقی در نظر گرفته شود که برای تمام بشریت معتبر و مشروع باشد. همه به آن قوانین ی صورت زیربرنامه

 برسد.  شدهمشخص، بشر به کمال اعطاشدهشده و رعایت حقوق . در پرتو آن قوانین وضعباشند قائلملتزم شوند و برای آن حقوق ارزش 

؛ که خود مالک جهان هستی و انسان باشد سازد یالزامنماید و رعایت آن را بر همگان  یت اعطاتواند برای بشراین حقوق را کسی می

اما در  تواند در مال خود تصرف نموده و نسبت به آن حقوقی را قائل شود و قوانین را در مورد آن وضع نماید.زیرا تنها مالک است که می

ی وجود ندارد. طبیعت و انسان مالک چیزی نیست. انسان حتی مالکیت وجود خود ، چنین مالکیت«توافق جمعی»و « حقوق طبیعی»نظریۀ 

 را ندارد. مالکیت او بر اموال اعتباری است یعنی خداوند به او چنین حقی داده است.

و حقوق  بیتاعلیهم السالم باید بررسی شود که دیدگاه فقه اهل حال حق آموزش، روشن گردید. ازجملهتا بدین جا، خاستگاه حقوق 

 دو کشور ایران و افغانستان در مورد حق آموزش چیست؟

 بیتاعلیهم السالم . حق بر آموزش مهاجر در فقه اهل8-6

. اهمیت آموزش تا حدی  8 هی ، آ11؛ سوره مجادله ا3 هی ، آ93اسوره زمر ا اسالم توجه ویژۀ به فراگیری علم و دانش نموده است

ی بر هر شخصی در هر حالی چه مهاجر باشد یا غیر مهاجر، آموزعلمی و پژوهدانش خاص نشده است: است که مقید به زمان خاص یا مکان

بیتاعلیهم السالم  تحصیل . فقهای اهل 9، ص 8، ج 8463 ،ینیاکل واجب  استا ضهیفریک  عنوانبهدر هر زمان و در هر شهر و کشوری، 

 . 88ص  ،ی؛ محمدحسن نجف9، ص 8، ج 8468اند احلی،دانستهعلم را واجب کفایی 

از زن و  . همه افراد بشر اعم 9، ص 8، ج 8463،ینیاکل ، قوم، نژاد، ملیت و جنسیت نشده استفرد به منحصرفراگیری علم و دانش  

، هرگونه محدودیت و ممنوعیت  783، ص 6، ج 8487 ،یمراغ ینیاحس به فراگیری علم و دانش بپردازند دارندحقمرد، مسلمان و کافر 

 اسالم مردود است. ازنظرجامعه بشری بوده و  ی عمومیهامصلحتبرخالف 

ترین ترین اهداف بعثت پیامبران و مهم. یکی از مهمخوردهگرهی با بعثت انبیای الهی پیوند و آموزعلمدرجه اهمیت حق آموزش و  

ی رشد و هاراه توانینم. بدون آموزش  824 هی ، آ6اسوره آل عمران ا است شدهیمعرف« وپرورشآموزش»رسالت آنان در قرآن کریم؛ 

 ترین کلید موفقیت در زوایای گوناگون زندگی است. رسیدن به ترقی و پیشرفت مادی و معنوی را پیدا نمود. علم و دانش مهم

ترقی، راهنمای انسانیت باشند. ی پیشرفت و هانهیزمتا در تمام  اندآمده، بلکه اندنشدهپیامبران تنها برای معرفی حالل و حرام مبعوث 

انبیای الهی با برجسته نمودن نقش عقل در کنار وحی، راه را برای تفکر و از طریق آن کشف رموز طبیعت و تأسیس علوم جدید هموار 

 .اندنموده

اسیران مشرک این بود که . یکی از راهکارهای آزادی درآورندتن از مشرکان را به اسارت  74پیامبر اکرم بعد از پیروزی در جنگ بدر، 

اابن سعد  ، سند آزادی خود را دریافت نمایدزادهمسلمانعلم و دانش به ده  اددادنهر اسیری که توان مالی برای آزادی خود ندارد، در برابر ی

 .رساندیمی را آموزدانش. این رفتار و سیره رسول خدا اوج اهمیت  82، ص 6، ج 8484 ،یهاشم

 همگانی بودن حق بر آموزش . دالیل اثبات1-2-1
 دوشرطیقیب؛ اما به رسمیت شناخته شدن اندشناختهرا برای ملت و اتباع خود به رسمیت « حق آموزش»، از جوامعامروزه بسیاری 

ی، نیو دی ارزشی هامالکی قومی و ملیتی بر هامالکاین حق برای مهاجر، فاصلۀ زیادی تا تحقق عدالت اجتماعی دارد. حاکم شدن 

آیات قرآن و سنت و ا ینقلی از ادله عقلی و روشنبه توانیمنموده است. همگانی بودن حق آموزش را  ترقیعمی تبعیض آموزشی را هاشکاف

 شدهپرداخته  استخراج نمود که در ادامه به توضیح و تبیین این دالیل السالمهمیعلسیرۀ معصومین 

http://www.joce.ir/


 74 -06، ص 3131، پاییز  31فقه، حقوق و علوم جزا ، شماره 

ISSN: 2538-3787 

http://www.Joce.ir 

 

 . اصل عدم تبعيض1-2-1-1

ارد تبعیض در آموزش مشخص گردد، تبیین درستی از اصل عدم تبعیض ارائه گردد.تبعیض در آموزش شامل در قدم اول باید مو

 موارد ذیل است:

 محروم کردن یک شخص یا یک گروه از دسترسی به انواع و یا درجات مختلف آموزش. -الف 

 تری.یک شخص یا یک گروه به حد پایین وپرورشآموزشمحدود کردن  -ب 

 های خاص.ها یا مؤسسات آموزشی جداگانه برای اشخاص یا گروهو حفظ روش ایجاد -ج 

، 8وپرورش، ماده در آموزش ضیمبارزه با تبع ونیاکنوانس قرار دادن شخص یا گروه در وضعی که مغایر با شئون انسانی باشد -د 

 . د –الف  یبندها

ن معنا که شخص به خاطر نداشتن تابعیت کشور محل سکونت خود، یکی از موارد ذکرشده در این تعریف، تبعیض ملیتی است. به ای

 محروم شود. کامالًی آموزش بر او تنگ گردیده و یا هاعرصهمورد تبعیض آموزشی قرار گیرد. 

 ی برابر در آموزش، برخوردار باشد. هااز فرصتعدم تبعیض در آموزش یعنی هر فردی در هر جامعۀ 

ی و رشد نیافتن جامعه است. ادعای برتری نژادی، ماندگو عقب آورشرمی هاظلم، قتل و غارت و هاجنگتبعیض و نابرابری سرمنشأ 

 توانیماست. از آن جمله  زدهرقمی قومی را در تاریخ بشریت هایسازپاکو  هاقتل نیتروحشتناکملیتی، قومی و سایر افکار برتری جویانه، 

، ص 8939و همکاران،  یمحمد ریم ،یانور در رواندا و یوگسالوی سابق اشاره کرد افتهیسازمان معاقتلبه رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی، 

23 . 

ی سازمان ملل و هابرنامهپیامدهای تبعیض برای جامعه جهانی چنان مخرب و ویرانگر بود که باعث شد اصل عدم تبعیض در صدر  

؛ 6حقوق بشر، ماده  یجهان هیااعالم عدم تبعیض در تمام جهات آن تأکید نموده است المللی بر اصلترین اسناد بینجهانیان قرار گیرد. مهم

قاهره در مورد حقوق بشر در اسالم؛  هی؛ اعالم6، بند 6ماده  ،یو فرهنگ یاجتماع ،یحقوق اقتصاد ثاقی؛ م6ماده  ،یاسیس یحقوق مدن ثاقیم

 ونی؛ کنوانس8321، مصوب ینژاد ضیاشکال تبع یۀرفع کل یالمللنیب نوی؛ کنوانس8329مصوب  ،ینژاد ضیاشکال تبع هیرفع کل هیاعالم

اشکال  یۀرفع کل ونی؛ کنوانس8371مصوب  ،ینژاد ضیدرباره نژاد و تبع ونسکوی ونی؛ کنوانس8324در آموزش، مصوب  ضیتبع هیعل ونسکوی

 . 8327زنان، مصوب  هیعل ضیتبع

یک اصل مسلم قرآنی است. قران کریم، مالک برتری و  قرارگرفتهالسالم  بیتاعلیهم اصل عدم تبعیض که مورد تأیید فقه اهل

یی و تبعیضی که بر پایۀ قومیت، ملیت و نژاد باشد را رد جویبرترو هرگونه  داندیم« پرهیزگاری و تقوا»ی از حقوق و امتیازات را مندبهره

 .  89 هی ، آ43اسوره حجرات ا کندمی

باور دارند که برقراری عدالت بین مسلمانان در اجرای تمام قوانین اولیه و ثانویه الهی واجب است،  بیتاعلیهم السالم فقهای اهل

ی برابر و یکسانی برخوردار است. در استفاده از امکانات موجود، تفاوتی میان مسلمان هندی، هافرصتو  مسلمان عرب با غیر عرب از حقوق

اند نمودهحکام اسالمی وضع  ی که خود دین بیان داشته باشد. پس تمام قوانینی کههاتفاوت جزبهترکی، آفریقایی و سایر مسلمانان نیست. 

 ینیاحس بیتاعلیهم السالم  و شریعت اسالم مردود استی نابرابری و تبعیض را در جامعه اسالمی دامن زده است، از نگاه فقه اهلنوعبهکه 

 .  841-842، ص 36، ج 8443 ،یرازیش

بیتاعلیهم السالم  ی فقه اهلهاآموزهممنوعیت و محدودیت در امر آموزش و پروش مهاجر، مخالف با  ل، هرگونه اعمالطبق این اص

است و  زیآمضیتبعمشکل امروز جهان اسالم، وضع قوانین  نیتربزرگبیتاعلیهم السالم ، فقه اهل شمندیاندگردد. به عقیده محسوب می

 . 842، ص 36، ج 8443 ،یرازیش ینیاحس شکل پاره کردن چنین قوانینی و رجوع به احکام خداوند استاز این م رفتبرون حلراهتنها 

 . دليل عقلی بر حق آموزش مهاجر1-2-1-2
ی جلو رشد جامعه بشری را گرفته است. نوعبهکند، خداوند بشر را برای رشد و تکامل آفرید. قوانینی که مهاجر را از تحصیل منع می

 که در جهت رشد و ترقی مادی و معنوی انسان نباشد بر اساس عقل که حجت و دلیل باطنی و قلبی است باطل و مردود است.هر قانونی 

 رساله حقوق امام سجاد ع . حق بر آموزش مهاجر در1-2-1-3
بیتاعلیهم از فقهای اهل. برخی داندیمامام سجاد در رسالۀ الحقوق خود یکی از حقوق رعیت را بر حاکم اسالمی، آموزش دادن آنان 

 ،یرازیش ینیاحس در آن دسته از حقوقی قرار داده که مردم بر حاکم و رهبر جامعه دارد السالم  در بررسی حقوق رعیت، حق آموزش را

ای سطح و این مهم در ارتق هاستدولتبر  هاملتحقوق  نیتریاساسحق تعلیم، یکی از : »دیفرمایم. فقیه دیگری  187، ص 844، ج 8443

: دیفرمایمامام سجاد خطاب به حاکم و رهبر جامعه   834، ص 1، ج  8914امعرفت و رشاد،   «کند.فرهنگی هر ملت نقش اساسی ایفا می

خداوند تو را در پرتو بذل علم و دانش رهبر و راهنمای آنان قرار  و دانش آن است که بدانی امّا حقّ رعیت و مردم تو نسبت به آموزش علم»

؛ محمد بن 62، ص اع ، رسالۀ الحقوق نیبن حس یاعل «ی کرامت، هدایت و سعادت خود را گشوده استهانهیگنجو به روی تو درِ  دهدا
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ی قانونمادهصورت دو جمله شرطی، دو دستور مهم و دو ، بهالسالمهیعل. در ادامه، امام سجاد  268، ص6، ج 8489على ابن بابویه، 

 :دیفرمایمدر ارزشمندی را وضع و صا

یی و تندی و تغیّر خودرشت هاآنو بر  ]به عدالت رفتار کردی باهمِ [نیکی نمودی، هاآنپس اگر در مقام آموزش دادن مردم، با . »8

 یاریخود، خداوند تو را از فضل ]ی را مبتنی بر قومیت، ملیت، رنگ پوست، زبان و نژاد از آموزش منع و محدودشان نکردیاعده[ننمودی 

 . این جمله کوتاه امام سجاد، پیام گسترده و سرنوشت سازی دارد و آن اینکه: 62، ص اع ، رسالۀ الحقوق نیبن حس یاعل «دیفرمایم

الف  حاکم و رهبر جامعه، زمینۀ آموزش دیدن و آموزش دادن را برای تمام افراد ملت فراهم نماید. در تحصیل علم و دانش 

ا از بین ببرد. بین مسلمان و غیرمسلمان تفاوتی قائل نشود. بین مهاجر و غیر مهاجر فرق نگذارد. در آموزش ر هاتیمحدودو  هاتیممنوع

 تبعیض را سرکوب نموده و اصل عدم تبعیض را اعمال نماید.

 مندبهرهدر  ب  وظیفه حاکم اسالمی این است که امکانات تحصیلی و آموزشی را در اختیار تمام افراد ساکن قلمرو خود قرار دهد.

 مندبهرهشدن از امکانات آموزشی نباید میان فراگیران تفاوت قائل شد. هرفردی در شرایط برابر با سایر افراد ملت، از تمام امکانات موجود 

 گردد.

اگر به یۀ آموزشی از ترس اینکه بلندپاو مدیران  انیمتصدیکی از عوامل تبعیض قائل شدن بین مهاجر و غیر مهاجر این است که، 

اتباع خودی دچار افت  جهیدرنتهمه مهاجرین طالب آموزش زمینه فراهم شود، امکانات موجود گنجایش آموزش همگان را نداشته باشد، 

را از بین ببرد، خداوند در « تبعیض آموزشی»ی بر خداوند، اتکاکه رهبر جامعه، با اعتماد و درصورتی دیفرمایمآموزشی گردند. امام سجاد ع 

ی تحصیل را خود فراهم هانهیزمو مشکالت موجود و پیش رو را حل خواهد فرمود و  دیفرمایمآموزش همگانی به او توفیق عنایت  امر

 نماید.می

بین افراد ملت [کنند، با تندی جواب دادیحق آموزش می درخواستاز تو  کهیدرحالاگر از مردم علم خود را منع نمودی، یا . »6

، خداوند حق دارد که علمی ]ی را از تحصیل منع کردی و یا فراگیری برخی از علوم مباح را بر آنان محدود ساختیاعده تبعیض قائل شدی و

دچار اشتباه شوی و در تطبیق علم بر موضوع  سازسرنوشتی مهم و هایریگمیتصمیعنی در [ را که بر تو ارزانی داشته بود از تو بگیرد

شدن اشتباهات مکرر در مدیریت و  با ثابتبدین شکل که [بستاند  از تومت عدم استفاده درست از علم را و قی ]یشو خطاموردنظر دچار 

آن علم در بین مردم یافته بودی،  براثرو جایگاه و موقعیتی را که  ]آشکار شود بر همه، ضعف و ناتوانی علمی حاکم هاضعفنقطه برمال شدن

 . 26، ص6، ج 8489؛ ابن بابویه، 62، ص ۀ الحقوقاع ، رسال نیبن حس یاعل «از بین ببرد

 مانندیبازمجامعه از تحصیل  ریپذبیآسی نسبت به آموزش دارند و برخی از طبقات و قشرهای ترسختامروزه کشورهای که قوانین 

ی به ترعیوس، کشورهای که نگاه طرفآنگیرد، رشد علمی قابل قبولی ندارند. از صورت برابر در اختیار همه قرار نمیو امکانات تحصیلی به

کنند شرایط و امکانات برابر در اختیار همه قرار بگیرد، ی دارند و تالششان در محو تبعیضات آموزشی است و سعی میآموزعلممسئله 

 .اندنمودهی بشری فتح هادانشی و سایر فنّاوری مختلف صنعت و هاحوزهی موفقیت را در هاقله

بیتاعلیهم که در فقه اهل دیآیمدر متون فقهی و ادله استنباط احکام شرعی، این نظریه به دست  شدهانجامی هایبررسبه  با توجه

فراوانی بر آموزش که پایه و اساس رشد و کمال  دیتأکی مباح وجود ندارد. اسالم هاآموزشو ممنوعیت  تیمحدودالسالم  هیچ دلیلی بر 

به  دارندحقتفاوتی بین مهاجر و غیر مهاجر نیست. تمام ابنای بشر در هر جای جهان « ق آموزشح»از است نمود. در برخورداری شدن 

به  بیتاعلیهم السالم ،در فقه اهل« حق آموزش مهاجر»شکل مساوی از آموزش و امکانات آموزشی موجود استفاده نمایند. پس از اثبات 

 پرداخته شد. بررسی دیدگاه حقوق ایران و افغانستان نسبت به این حق

 ایران و افغانستان مهاجر در حقوق بر آموزش. حق 8-9

 در حقوق دو کشور بررسی نمود: توانیمحق بر آموزش را از دو جهت 

 . در اسناد و قوانین داخلی6المللی مورد تصویب دو کشور . در قوانین بین8

عام و فراگیر و از منظر جامعه جهانی مشخص  شکلوزش به شود تا جایگاه حق بر آمالمللی انجام مینخست پژوهشی در اسناد بین

آموزش مهاجر، قانونی  حقبهاهمیت دارد که ممکن است کشوری در قوانین داخلی خود نسبت  جهتازآنالمللی گردد. بررسی قوانین بین

مهاجر، ملزم به  حقبهالمللی ناظر ن بیننداشته باشد یا چنین حقی را برای مهاجر به رسمیت نشناخته باشد؛ اما با الحاق و تصویب قانو

 رعایت حق مذکور باشد.
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 دو کشور رشیموردپذالمللی . حق بر آموزش در اسناد بين1-3-1

. انددادهی آموزشی انجام هاضیتبعی جهانی، نسبت به زدودن هاجنگجامعه جهانی و سازمان ملل متحد، بیشترین تالش را بعد از 

قرارداد و  ون،یا. کنوانس یهاونیکنوانس ، به رسمیت شناختن حق آموزش در منشور ملل متحد و تنظیم8ن یونسکوی چوهاسازمانتأسیس 

مهمی چون کنوانسیون حقوق کودک،   شودیمختلف منعقد م یکشورها نیکه ب یقواعد حقوق نیتدو یاست در راستان یامعاهده

نشان از اهمیت این حق و رسمیت آن در سازمان ملل دارد. برای تبیین حق آموزش کنوانسیون مقابله با تبعیض در آموزش و پروش، همگی 

ترین قوانین و و اسناد آن حق همگانی است یا خیر؟ ناگزیر به بررسی و تحقیق در مهم المللنیبکه آیا این حق در نظام و این

 ی مربوط به آموزش هستیمهاونیکنوانس

 . اعالميه جهانی حقوق بشر.1-3-1-1
 المللی است که به ابعاد مختلف آموزش پرداخته است:این اعالمیه جزء اولین دسته از اسناد بین

 شناسد. به رسمیت می  8، بند62حقوق بشر، ماده  یجهان هیااعالم «حق همگانی»یک  عنوانبه. آموزش را 8

، 62حقوق بشر، ماده  یجهان هیااعالم مه قرار گیردصورت رایگان در اختیار هپایه باید بهو  ابتدایی. تاکید می دارد که آموزش 6

 .  8بند

. هدف از آموزش رسیدن به رشد و کمال  8، بند62حقوق بشر، ماده  یجهان هیااعالم . آموزش پایه و ابتدایی باید اجباری باشد9

د اهمیت آموزش را درک نکند. در کودکانۀ خو بافکرتواند خیر و صالح خود را تشخیص دهد و لذا ممکن است انسانی است. کودک نمی

برخی از مواقع ممکن است والدین کودک به دالیل مختلفی از فرستادن کودک خود به مدرسه امتناع ورزند. در اینجاست که اجباری بودن 

 سازد.آموزش به کمک انسان آمده و راه را برای تعالی جامعه بشری هموار می
ی و دشمنی بین ابنای بشر نشود و صلح جهانی را به چالش نکشد. به گریافراطشر . حق آموزش تا جایی است که منجر به ن4

 . 4، بند 62حقوق بشر ماده  یجهان هیااعالم ی دینی و مذهبی دامن نزندهاجنگیی و نژادگرا

 کودك حقوق مهاجر در کنوانسيون بر آموزش. حق 1-3-1-2

کشور  839و  د، به تأیید تمام اعضای مجمع عمومی سازمان ملل رسیدهشناساین کنوانسیون که حقوق کودک را به رسمیت می

. افغانستان این کنوانسیون را تصویب نموده و خود را متعهد 6دانندیمآمریکا به این کنوانسیون ملحق شده و اجرای آن را الزم  رازیغبهجهان 

 . هیوزارت عدل تی؛ سا8334مارچ  61 بیتصو خی، تار8334سپتامبر  67الحاق  خیاتار داندیمبه اجرای آن 

 کشورهای»شده است: بیان صراحتبهترین قسمت این کنوانسیون که موضوع بحث این پژوهش است، حق بر آموزش است که مهم

این اساس،  . بر 8، بند61حقوق کودک ، ماده ونیاکنوانس «شناسندمی رسمیت به وپرورشآموزش به را نسبت کودک حق کنوانسیون طرف

تواند باعث محرومیت کودک از حق بر آموزش گردد. اجباری و رایگان شود ملیت و تابعیت نمی مندبهرههر کودکی حق دارد که از آموزش 

قرارگرفته کنوانسیون حقوق کودک  دیتأکو  موردتوجهآموزش،  حقبهبودن تحصیالت ابتدائی و پایه از دیگر مواردی است که نسبت 

 .، شق الف 8، بند61حقوق کودک، ماده نویاکنوانس

اقانون اجازه الحاق دولت  کشور ایران ضمن پذیرش و تصویب کنوانسیون حقوق کودک، برای خود حق شرط قائل شده است

قوانین  . به این شکل که در هر زمان و در هر موردی که این کنوانسیون باواحده مادهحقوق کودک،  ونیبه کنوانس رانیا یاسالم یجمهور

بنابراین اگر قوانین داخلی ایران برای کودکان مهاجر ؛ داخلی ایران یا موازین اسالمی مخالف باشد، ایران ملزم به رعایت آن موارد نخواهد بود

ران فاقد ای ازنظرشده است حق آموزش برابر با کودکان تبعه ایران قائل نباشد، حق آموزش برای کودکان مهاجر که در این کنوانسیون بیان

 اعتبار و ارزش است.

کنوانسیون را پایه قرار داده و قوانین داخلی خود را با آن وفق بدهد و قوانین  خواهدینمطبق این شرط، جمهوری اسالمی ایران 

نظر گرفتن  کند و قوانین بعدی خود را نیز بدون درمخالف با کنوانسیون را اصالح نماید. بلکه قوانین قبل از کنوانسیون را اجرا می

همین امر است »شود. نماید و هر جا که قوانین داخلی مخالف کنوانسیون باشد، قوانین داخلی بر کنوانسیون مقدم میکنوانسیون وضع می

 ، ص8977امهرپور،  «دانندیمبا کنوانسیون  منطبق ریغو  قبولرقابلیغو این شرط کلی را  قرارگرفتهکه مورد اعتراض بسیاری از کشورها 

84 . 

                                                           
باشند. مقر آن در پاریس کشور می 813نسکو ، اعضای یو8341یونسکو مخفف سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد است، تشکیل در سال . 8

 www.en.unesco.org/about-us/introducing-unescپایتخت فرانسه است برای اطالع بیشتر مراجعه شود به وبگاه یونسکو: 
6 .Unicef, "About the Convention", www.unicef.org 
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ی طورکلبهمخالف دستورات اسالم نیست و قوانین ایران نیز  قرارگرفتههرچند حق آموزشی که مورد تصریح و پذیرش کنوانسیون 

ما که  موردبحثکند. توضیح بیشتر در این مورد در ادامه بحث و در قسمت بررسی قوانین داخلی ایران، ذکرشده. در چنین حقی را نفی نمی

 وانسیون حقوق کودک دو مشکل دارد:حق آموزش است کن

به اتباع خارجه و مهاجر اشاره نشده است؛ هرچند ماده دوم، وضع هرگونه تبعیضی را که مبتنی بر ملیت و تابعیت باشد  صراحتبه. 8

 شناسد.حق آموزش را برای همه به رسمیت می 61کند و ماده نفی می

هر رها را در قائل شدن حق شرط برای خودشان باز گذاشته است. هر کشوری این است که کنوانسیون، دست کشو ترمهم. مشکل 6

گونه کند. اینی میخودداری آن از اجرااز مفاد کنوانسیون را که به ضرر مصالح شخصی خود تشخیص دهد، با قائل شدن حق شرط،  قسمت

 کودکان مهاجر حمایت نماید.  حق بر آموزش ازجملهصورت کامل از حقوق کودک تواند بهاست که کنوانسیون نمی

 کنوانسيون مبارزه با تبعيض در آموزش و پروش .1-3-1-3
ی ملل متحد  به تصویب هاسازمانیکی از ا ونسکوی و در یازدهمین اجالس عمومی یالدیم 8324دسامبر  84کنوانسیون مذکور در 

کشو ایران نیز ازجمله کشورهای ملحق شده به این  .اندنمودهرا تصویب  کشور جهان به این کنوانسیون ملحق شده و آن 841اعضا رسید. 

. افغانستان در  47/86/894مصوب  مات،یدر امر تعل ضیمبارزه با تبع یالمللنیبه قرارداد ب رانیقانون الحاق دولت اا باشندیمکنوانسیون 

ی تبعیض، هاشاخهون مبارزه با تبعیض است. یکی از . هدف این کنوانسی8، به این کنوانسیون پیوسته و تصویب نموده است61/48/6484

 است. « تبعیض آموزشی»

فوق  ونیاز کنوانسصریح حمایت کند، ماده سوم  طوربهالمللی تاریخ جهان که توانسته از حق بر آموزش مهاجر ترین سند بینمهم

به اتباع »که:  اندشدهاین ماده کشورهای عضو ملزم  معرفی نمود. طبق« منشور حق آموزش مهاجر» عنوانبه توانیماست. این ماده را 

در  ضیمبارزه با تبع ونیاکنوانس «به اتباع خود را بدهند اعطاشده وپرورشآموزشخارجی مقیم در خاک خود، همان حق دسترسی برابر 

فغانستان است، هر مهاجری که در کشور کشورهای ایران و ا موردقبولالمللی که . بر اساس این سند بین« هـ»، بند 9وپرورش، ماده آموزش

در  افغانستانایران باشد، از حق آموزش برابر با اتباع ایرانی برخوردار است. هر مهاجری که ساکن افغانستان باشد، حق مساوی با اتباع 

 آموزش دارد.

 است: سازسرنوشتدارای دو ویژگی بسیار مهم و  وپرورشآموزشکنوانسیون مبارزه با تبعیض در 

 مهاجر: که در ماده سوم بیان شد. ازجملهآموزش اتباع خارجه  حقبه. تصریح 8

 . عدم اجازه در قائل شدن حق شرط.6

برخالف کنوانسیون حقوق کودک که برخی از کشورها از طریق قائل شدن حق شرط برای خود، از پذیرش و اجرای کامل آن 

است اگر کشوری به آن ملحق شود، بدون هیچ قید و  شدهمیتنظطوری وپرورش آموزش، کنوانسیون مبارزه با تبعیض در کردندیمی خوددار

 گونهنیاشرطی ملزم به اجرای مفاد کنوانسیون است. هر قید و شرطی برخالف این کنوانسیون باطل و ملغی است. در متن کنوانسیون 

 نیا بر.  3وپرورش ، ماده در آموزش ضیمبارزه با تبع ونیکنوانسا «هیچ قید و شرطی برای این کنوانسیون مجاز نیست»است که:  مقررشده

هیچ قید و شرطی مخالف مفاد کنوانسیون در نظر بگیرند.  باشندینم، مجاز باشندیماساس، کشورهای ایران و افغانستان که عضو کنوانسیون 

مهاجر از حق آموزش برابر با سایر شهروندان خود برخوردار  که اندرفتهیپذاز ماده سوم کنوانسیون، دو کشور مزبور « هـ»طبق بند جهیدرنت

 باشد.

 عبارت است از: قرارگرفتهاز دیگر موارد مرتبط با حق آموزش که در این کنوانسیون مورد تصویب 

 .، بند الف 4وپرورش ، ماده در آموزش ضیمبارزه با تبع ونیاکنوانس . تصویب رایگان و اجباری بودن آموزش ابتدایی8

 .، بند الف 4وپرورش ، ماده در آموزش ضیمبارزه با تبع ونیاکنوانس . در دسترس بودن اشکال مختلف آموزش متوسطه برای همه6

 ، بند الف.. 4وپرورش ، ماده در آموزش ضیمبارزه با تبع ونیاکنوانس . قائل شدن حق آموزش عالی برابر برای همه9

ه مؤسسات آموزش عمومی در یک سطح و در شرایط مساوی، عادالنه و برابر باشند و . تضمین کنند که معیارهای آموزشی در هم4

. کیفیت آموزش برای مهاجر، . بند ب 4وپرورش ماده در آموزش ضیمبارزه با تبع ونیاکنوانس همه از کیفیت آموزشی برابر برخوردار گردند

 پائین تر از بقیه شهروندان نباشد.

وپرورش ، در آموزش ضیمبارزه با تبع ونیاکنوانس افراد بازمانده از تحصیل ابتدایی نیز فراهم گردد . آموزش ابتدایی؛ حتی برای1

 .« ج»، بند 4ماده

                                                           
1. Convention against Discrimination in Education. Paris,  41December 4691 
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در  ضیمبارزه با تبع ونیاکنوانس برای شغل معلمی آماده شوند هیچ تبعیضی وجود نداشته باشد خواهندیم. در آموزش افرادی که 2

 .« د»، بند 4وپرورش ، مادهآموزش

 تمام موارد فوق، از حقوقی است که رعایت آن بر کشورهای عضو کنوانسیون الزم است.

ی حقوق جهانی بشر در اسالم است. این اعالمیه که توسط اعالمیه، ورزدیمقوانینی فراملیتی که بر حق بر آموزش تأکید  گریاز د

 ی تصویب گردیده مقرر داشته است که:اسالمکشورهای 

 . 8، بند3حقوق بشر، ماده  یاسالم هیااعالم ی که توانایی آن را داشته باشد واجب استهرکس. طلب علم بر 8

مصالح جامعه را  کهیطوربهها بر دولت و جامعه تکلیف است. همچنین تضمین تنوع تعلیم بر آنان واجب است، . آموزش انسان6

حقوق  یاسالم هیسازد ااعالم ریپذامکانآن حقایق را به سود بشریت برآورد و معرفت دین اسالم و حقایق عالم هستی و تصرف معقول در 

 . 8، بند3بشر ، ماده

حقوق  یالمللنیب ثاقیام گزار بر حق آموزش است ریتأثی المللنیاسناد بمیثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، یکی دیگر از 

 . 8، بند89ماده  ،یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد

و  هادولتاین است که اکثر این قوانین توسط  توجهقابلگردد. نکتۀ حق بر آموزش مهاجر اثبات می وضوحبهفوق،  اسناد تکتکاز 

 .انددادهبه آن ملحق شده و مورد تصویب قرار  صرفاًشده است و کشورهای اسالمی سردمداران غیر اسالمی وضع

است، هیچ سندی حقوقی مهم  آورالزامکه یک اعالمیه غیر  ر اسالمیکه بعد از تصویب اعالمیه جهانی حقوق بشاین آورترتعجب 

حق بر آموزش، حرفی برای گفتن داشته باشد، توسط مجموع کشورهای  ازجملهحقوق بشر  ٔ  نهیدرزمالمللی و دیگری که در عرصه بین

ی آموزشی، سازمان هاعرصه، در «انس اسالمیسازمان کانفر»همه باشد وضع و تصویب نشده است. تنها دستاورد مهم  قبولقابلاسالمی که 

ی هاانیبناست که نتوانسته نقش مؤثری در تحکیم «  یالدیم 8373در مه  سیتأس ،یو فرهنگ یعلم ،یآموزش ،یاسازمان اسالم آیسسکو»

 مهاجر، ایفا نماید. بر آموزشحق  ازجملهاسالم  در جهانآموزشی 

 .شدهپرداخته، به تبیین این حق در قوانین داخلی ایران و افغانستان مللالنیبپس از روشن شدن حق آموزش در اسناد 

 . حق بر آموزش در حقوق ایران1-3-2

و  وپرورشآموزش»دولت موظف است همۀ امکانات خود را در مورد : »داردیمقانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در این مورد مقرر 

، 9اصل  ران،یا یاسالم یجمهور یکاربرد اقانون اساسبه  «و تسهیل و تعمیم آموزش عالی ی رایگان برای همه در تمام سطوحبدنتیترب

کند که هرکسی که در جمهوری اسالمی ایران ساکن باشد چنین حقی دارد و تبعیضی این حقیقت را ثابت می« برای همه» عبارت . 9بند

اما در مورد جزئیات ؛ است شدهشناختهی تمام ساکنین ایران به رسمیت بنابراین اصل حق آموزش همگانی، برا؛ داندینمدر آموزش را روا 

 این حق باید قوانین مخصوص به آموزش بررسی شود.

نامه آئین و 8919نامه اول در سال شده است. آئیننامه وضعدر جمهوری اسالمی ایران، در مورد حق آموزش مهاجر، تاکنون، دو آئین 

مخصوص آموزش اتباع خارجه، به  نامهوهیش، وپرورشآموزشتوسط وزارت  هرساله، نآ برقرار گرفت. عالوه  مورد تصویب 8931دوم در سال 

 .کندیمگردد و شرایط و نحوه آموزش را بیان همه مدارس سراسر کشور، ابالغ می

 بررسی می شود پلمیدفوقمهاجر را در دو دوره زیر دیپلم و  بر آموزشبرای تبیین بهتر بحث، حق 

 . آموزش مهاجر تا دیپلم1-3-2-1

 مذکور است. نامهوهیشی فوق و هانامهنیآئآموزش پایه و ابتدایی تا دیپلم موضوع بحث 

، تاکنون، تغییرات عمدۀ در رفتار شدهبیتصونامه آموزش اتباع خارجه که اولین آئین 8919این واقعیت را باید پذیرفت که از سال 

شود. این می ترعیسرنسبت به سال قبل، حرکت به سمت عدالت آموزشی،  هرسال ؛ وجر صورت گرفته استجمهوری اسالمی با آموزش مها

 است شدهیبررسنامه به دست آورد که در ادامه ی و مقایسه دو آئیناز بررس توانیمحقیقت را 

 1333نحوه آموزش اتباع خارجی، مصوب  نامهنیيآ. 1-3-2-1-1

 است: بحثابلقجهت  از سهنامه این آئین

 نامثبت. مدارک الزم برای 8

کارت هویت  -کنند که یکی از چهار مدارک معتبر ذیل را داشته باشند: أ  نامثبتدر مدارس  توانندیمنامه تنها کسانی طبق آئین

 شش ماه باشد بااعتبارامت ؛ د ـ گذرنامه که دارای پروانه اقدارمدتبرگه تردد خروجی  -دفترچه پناهندگی؛ ج  -ویژه اتباع خارجی؛ ب 

 . 8، ماده 88/46/8919مصوب  ،ینحوه آموزش اتباع خارج نامهنییاآ

 . رایگان بودن تحصیل6
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ی مربوط به هانهیاز هزنامه فوق، بخشی ایران، بر رایگان بودن تحصیل ابتدائی تأکید دارد؛ ولی طبق آئین موردقبولالمللی اسناد بین

 . 6، ماده  ینحوه آموزش اتباع خارج نامهنییاآ دیگردیمدریافت  نیاز مهاجرآموزش، 

 بر حق آموزش مهاجر تیمحدود. اعمال ممنوعیت و 9

نحوه آموزش اتباع  نامهنییاآ ی، در مدارس ایران ممنوع بودهر عنوانکودکان مهاجر فاقد مدرک تحت  نامثبتنامه فوق بر اساس آئین

 بازبمانداز تحصیل در جمهوری اسالمی ایران  هاساله باعث شد که هزاران کودک مهاجر فاقد مدرک، نام. این آئین، تبصره 8، ماده  یخارج

 حقوق کودک نادیده گرفته شود. ونیکنوانسو  وپرورشآموزشی منع تبعیض در هاونیکنوانسو 

با اعمال برخی از  همآنود، اصل حق آموزش را فقط برای مهاجرین قانونی به رسمیت شناخته ب 19نامه سال بنابراین، آئین

 مهاجر هستیم. بر آموزش، شاهد تغییرات وسیعی در مورد حق 31نامه سال اما در آئین؛ هاتیمحدود

 11/12/1331نحوه آموزش اتباع خارجی، مصوب  نامهنیيآ. 1-3-2-1-2
دستوری است که از ناحیه ایشان با این  تصمیمات رهبری جمهوری اسالمی ایران در مورد حق بر آموزش مهاجر، نیتریخیتاریکی از 

مدرک در ایران حضور صورت غیرقانونی و بیهیچ کودک افغانستانی، حتی مهاجرینی که به»صادر گردید:  8934اردیبهشت  67در عنوان 

 چیه» ، دستور: یظم رهبرامقام مع یاخامنه یاعل «نام شوندباید در مدارس ایرانی ثبت هاآندارند، نباید از تحصیل بازبمانند و همه 

 8931ی جدیدی شد که در سال نامهنیآئی ربنایز، به نحوی، سازسرنوشتمهم و  میتصماین  بازنماند  لیاز تحص ،یآموز افغانستاندانش

 و جلوبردرو به  وپرورشآموزشگردید. این دستور رهبری، قوانین داخلی ایران را به سمت انطباق با کنوانسیون منع تبعیض در  بیتصو

یافت که مانند جمهوری اسالمی ایران بپذیرد  توانیممنجر به حرکتی شد که در هیچ جای جهان سابقه نداشت. کمتر کشوری را در جهان 

 که هزاران کودک فاقد مدرک قانونی، در مدارس کشور، از حقوق برابر و یکسان با اتباع آن کشور برخوردار شده و مشغول به تحصیل شود.

 :شدهیبررسوجود دارد که در ادامه  19نامه مصوب نامه و آئینغییر و تفاوت مهم بین این آئینچند ت

 نامثبتبه مدارک « کارت ویژه حمایت تحصیلی»افزوده شدن  .8

نامه شاهد ئینبودند. در این آ بهرهیبمعتبر بود. افراد فاقد مدرک، از حق آموزش  نامثبتنامه قبلی فقط چهار نوع مدرک برای در آئین

که قلمرو فراگیر بودنش از چهار مدرک دیگر  « ث»، بند 8ماده  ،ینحوه آموزش اتباع خارج نامهنییاآ افزوده شدن مدرک پنجمی هستیم

کارت ویژه حمایت تحصیلی برای فرزندان  از کودکان مهاجر، حق بر آموزش خود را بازیافتند. %74بیشتر است. با معرفی این مدرک حدود 

، فاقد مدرک. فرزندان افراد است« رمجازیغ» رانیاشود که فاقد مدرک بوده و اقامتشان در جمهوری اسالمی ن دسته از مهاجرینی صادر میآ

 نموده و مشغول به تحصیل شوند. نامثبتدر مدارس  توانندیمبا این کارت 

 . رایگان شدن تحصیل برای دانش آموزان مهاجر6

در  نیاز مهاجر. تعدادی شدیمی تحصیلی فرزندانشان دریافت هانهیهزی کمرشکنی از مهاجرین برای هاهنیهز، 19نامه طبق آئین

جدید  نامهنییآاما ؛ ماندیبازمرا نداشتند و عمالً فرزندانشان از تحصیل  هانهیهزبا درامد کم، توان پرداخت این  تیپرجمعی هاخانواده

نحوه  نامهنییاآ انجام داده و تحصیالت دانش آموزان مهاجر را تا سقف دیپلم رایگان نموده است خدمتی بزرگی در حق مهاجرین جهتنیازا

 . 6، ماده  یآموزش اتباع خارج

های که در آئین نامه سابق وجود داشت. تفصیل این مطلب در بخش تحصیالت و محدودیت هاتیممنوع. برداشته شدن برخی از 9

 شود.ده میدانشگاهی و در ادامه توضیح دا

وزارت  از طرفآموزشی  هرسالاما یک سری قوانینی وجود دارد که در ؛ است اعمالقابلبه شکل یک قانون ثابت  31نامه سالآئین

کند. ، شرایط و مطالب مربوط به آموزش مهاجر را تبیین مینامثبت، نحوه هانامهوهیشگردد. این آموزش پرورش به کلیه مدارس ابالغ می

مدارس ابالغ گردیده. در ادامه به توضیح  به ش8937دانش آموزان اتباع خارجه است که در سال  نامثبت نامهوهیشصادره،  نامهوهیشآخرین 

 .شدهپرداخته نامهوهیشحق بر آموزش مهاجر، با محوریت این 

 (1331دانش آموزان اتباع خارجه ) نامثبت نامهوهيش. 1-3-2-1-3

و مدارس خارج از کشوراست که در  المللنیبجمهوری اسالمی ایران، مرکز امور  وپرورشآموزشب وزارت مذکور، مصو نامهوهیش

 است. شدهابالغبه ادارات مربوطه و مدارس سراسر ایران  42/44/8937تاریخ 

 :رددگیمصورت خالصه در ذیل عنوان ی مؤثری در تثبیت حق آموزش مهاجر برداشته که بههاگامنامه فوق، شیوه

نامه در مقاطع مختلف تا سطح دیپلم، در مدارس دولتی همانند دانش آموزان ایرانی نام دانش آموزان موضوع این آئین. ثبت8

 . 6، ماده 42/44/8937ابالغ  خینام دانش آموزان اتباع خارجه، تارثبت نامهوهیاش باشندیم

نمونۀ دولتی، استعدادهای درخشان و استثنائی، همانند دانش آموزان ی، ردولتیغ. تحصیل دانش آموزان اتباع خارجی در مدارس 6

 . 9، بند الف، تبصره 6نام دانش آموزان اتباع خارجه ، ماده ثبت نامهوهیاش ایرانی خواهد بود
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و آموزشی و ی فرهنگی هاتیفعالی اردوها و مسابقات و از برگزاری آموزشی و پرورشی در درون مدرسه اعم هاتیفعال هیدر کل. »9

گردد در آموزان ایرانی دارای شرایط یکسان و مساوی بوده و تأکید می بادانشی آموزش خانواده، دانش آموزان اتباع خارجی هادورهاجرای 

 نامهوهیاش «شود تیرؤتعلیم دانش آموزان در درون یک مدرسه هیچ تفاوتی به لحاظ امور آموزشی و تربیتی، اجتماعی و فرهنگی نباید 

 . 8نام دانش آموزان اتباع خارجه ، قسمت مالحظات، بندثبت

 نامهیمعرفاتباع خارجی دارای مدارک هویتی و اقامتی معتبر و دارندگان  آموزاننام و ادامه تحصیل دانش . ضوابط و شرایط ثبت4

آموزان ایرانی ممنوع  از دانشع خارجی ویژه حمایت تحصیلی صادره از دفاتر کفالت یکسان بوده و همچنین جداسازی دانش آموزان اتبا

 . 6نام دانش آموزان اتباع خارجه ، قسمت مالحظات، بندثبت نامهوهیاش است

ی با در نظر گرفتن ظرفیت فضای دبستانشیپ، در دوره باشندیمنام آن دسته از کودکان اتباع خارجی که دارای مدارک قانونی . ثبت1

 . 88نام دانش آموزان اتباع خارجه ، قسمت مالحظات، بند ثبت نامهوهیاش وابط آموزشی بالمانع استآموزشی و نیروی انسانی، برابر ض

نام دانش آموزان اتباع ثبت نامهوهیاش کندنام در مدرسه کفایت میحتی مدارک تاریخ گذشته نیز برای ثبت نامهوهیشطبق این . 2

 . 9 بند ،8 ماده ،8937 – 31 یلیخارجه در سال تحص

 شود:از بررسی قوانین داخلی جمهوری اسالمی ایران در مورد حق بر آموزش مهاجر این دستاوردها حاصل می

 سیاست جمهوری اسالمی در قبال حق آموزش مهاجر تغییرات مثبتی داشته است. تاکنون 8919. از سال 8

 به صفر رسیده. باًیتقری، رقانون گزابه لحاظ  ، تبعیضات آموزشی تا سقف دیپلم،8937. در سال تحصیلی 6

 .شدهپرداختهموضوع دیگری است که در ادامه به آن  پلمیدفوقاما تحصیالت 

 . حق بر آموزش در مقاطع باالتر از دیپلم در دانشگاه1-3-2-2
، نسبت به یهاتیمحدودممنوعیت و ، 8919نامه سال . در آئینشدهبرداشتهی مثبتی هاقدمدر بخش تحصیالت مهاجر در دانشگاه، 

، و سال اول مدارس کاردانش یدانشگاهشیپمنع پذیرش دانش آموزان افغانستانی در مراکز  ازجمله. شدیممهاجرین قانونی اعمال 

. این  9، تبصره 6، ماده 88/46/8919مصوب  ،ینحوه آموزش اتباع خارج نامهنییاآ روزیای و مدارس شبانهی فنی و حرفههاهنرستان

ی مربوط به این هاتبصرهلغو شد، به این شکل که مواد و  8931، مصوب «نحوه آموزش اتباع خارجی نامهنییآ»با تصویب  ،هاتیمحدود

 حقبهنیامده است. هرچند جمهوری اسالمی ایران نگرشش نسبت  8931نامه وجود داشت، در آئین 8919نامه سال که در آئین هاتیمحدود

 شده.برای مهاجر ممنوع است که در ادامه بیان هارشتهلی تغییراتی داشته؛ اما همچنان برخی از بر آموزش مهاجر در تحصیالت عا

 ي ممنوعه براي مهاجر در ایرانهارشته. 1-3-2-2-1

 ی نمود:بندمیتقسبه چهار دسته  توانیمی ممنوعه را هارشته

ا. سازمان سنجش آموزش کشور،  شودی ایران میهایی که منجر به ایجاد تعهدات استخدامی برای جمهوری اسالم. رشته8

sanjesh.or  

پالسما ، فیزیک ذرات بنیادی، ا یمولکولای، فیزیک تحصیلی فیزیک اتمی، فیزیک هسته یهارشتههای مرتبط با فیزیک: . رشته6

 . sanjesh.orgا. سازمان سنجش آموزش کشور،  مهندسی پالسما

داری گرایش بازرسی فنی و حفاظت هواپیما ، مهندسی تعمیر و نگها یمنیای مهندسی هارشته ی در رابطه با هواپیما:هارشته. 9

و مراقبت پرواز،  بالگردو هواپیما، مهندسی هوافضا، مهندسی هوانوردی، خلبانی، ناوبری هواپیما، تعمیر و نگهداری هواپیما، خلبانی  بالگرد

 . sanjesh.orاسازمان سنجش آموزش کشور،  داری هواپیما، مراقبت پرواز، مخابرات هواپیماعلوم نظامی، الکترونیک هواپیمایی، تعمیر و نگه

اسازمان سنجش آموزش کشور،  و مهندسی فناوری ماهواره گرایش مخابرات امن :ITی فناوری اطالعات هارشته. برخی از 4

sanjesh.org . 

 تواند به دالیل ذیل باشد:ما میبرای مهاجر چندان مشخص نیست ا هارشتهدلیل ممنوعیت این 

از ی مخصوص ایران به خارج هاافتهشود یتوسط مهاجر، باعث می هارشتهی به خارج از کشور: تحصیل در این فنّاور. عدم انتقال 8

 دهد.ی نمیااجازهایران منتقل شود و هیچ کشوری چنین  کشور

 دن ظرفیت توسط متقاضیان ایرانی.ی فوق و پر بوهارشته. محدود بودن امکانات آموزشی در 6

با مسائل امنیتی و سیاسی کشور ایران گره خوره است، تحصیل در این  هارشته. عدم اقتضای مسائل امنیتی و سیاسی: برخی از 9

 ی امنیتی ایران اختالل ایجاد کند.هابرنامهبرای افراد غیر ایرانی، ممکن است در  هارشته

مساوی و  طیاز شراتا سقف دیپلم محدودیت و ممنوعیتی ندارد و  ق، حق آموزش مهاجر در کشور ایرانی این تحقیهاافتهبر اساس ی

 های وجود دارد.تکمیلی و دانشگاهی همچنان محدودیت التیدر تحصیکسان با اتباع ایرانی برخوردار است؛ اما 
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 . حق بر آموزش مهاجر در حقوق افغانستان1-3-3

 سوادیبانسان  هاونیلیمکشورهای جهان به لحاظ برخورداری اتباع این کشور از حق آموزش است.  نیتروممحرافغانستان خود یکی از 

مشکالت موجود است. نبودن امکانات آموزشی متناسب با تعداد  نیتربزرگآموزش یکی از  حقبهکنند. دسترسی کشور زندگی می نیدر ا

اگزارش  ، کمبود مدرسه، کمبود کتاب آموزشی moe.gov.aاوزارت معارف،  ین متخصصداوطلبان آموزشی، عدم برخورداری کافی از معلم

االسالم  اءیاض مکتب به علت ناامنی ، بسته بودن حدود یک هزار 9ص  ان،یبام یآموزش در مناطق تحت پوشش دفتر ساحو نییپا تیفیک

: تی. سا68/47/8937مراجعه،  خیما، تار ؛ روزنامه افغانستانwww.taand.com: 68/47/8937مراجعه،  خیتار ،یرانیش

www.dailyafghanistan.co  مورد دیگر از  هادهو  هـ  8932عقرب  4 ،یآزاد ویافغانستان اراد، وجود فساد گستردۀ اداری در معارف

 گردد. مشکالت دولت و ملت در برخورداری از حق آموزش محسوب می نیتربزرگ

و خارجی بر این ملت، فقر فرهنگی و آموزشی همچنان ادامه دارد. بر اساس ارقام وزارت  اخلیی تحمیلی دهاجنگچهار دهه  براثر

اوزارت معارف،  اندمحروممعارف افغانستان، در حال حاضر سه و نیم میلیون کودک واجد شرایط مکتب در افغانستان، از رفتن به مکتب 

 . www.moe.gov.a،68/47/8937مراجعه  خیوزارت معارف، تار تیسا ،یدیکل یهاچالش

 شود.می ترمشکلمطالب فوق، بررسی حق آموزش مهاجر در افغانستان  نظر گرفتنبا در 

در افغانستان انجام شد، سندی که بتواند حق آموزش مهاجر را به اثبات « حق آموزش»ی که در قوانین داخلی مرتبط با با پژوهش

 برساند، در دسترس قرار نگرفت.

را به آن  «اتباع افغانستان» دیقکه بحث معارف را مطرح نموده،  آنجاکشور از قانون اساسی گرفته تا قانون معارف، در قوانین داخلی  

تعلیم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجه لیسانس در »که:  داردیماضافه کرده است. قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان مقرر 

. قانون  8، بند 49افغانستان، ماده  یاسالم یجمهور یاقانون اساس «گرددیم نیتأمصورت رایگان از طرف دولت مؤسسات تعلیمی دولتی به

برای اتباع جمهوری اسالمی افغانستان  تیتربتأمین حق مساوی تعلیم و »معارف جمهوری اسالمی افغانستان یکی از اهداف عمده معارف را: 

  6، ماده 49/41/8917افغانستان، مصوب  یاسالم یاقانون معارف جمهور «مگانی، متوازن و عادالنهاز طریق رشد و توسعۀ نظام معارف ه

 تیترباتباع جمهوری اسالمی افغانستان بدون هیچ نوع تبعیض دارای حق مساوی تعلیم و »در جای دیگر مقرر داشته است که:  .داندیم

 .  9ماده افغانستان ،  یاسالم یاقانون معارف جمهور «باشندیم

است. دلیل اینکه چنین حقی  نشدهشناختهحق آموزش در قدم اول متوجه اتباع افغانستان است و برای مهاجر به رسمیت  جهیدرنت

 تواند ناشی از موارد ذیل باشد:برای مهاجر قائل نیست می

که برای آموزش مهاجرین راهکار  رودیمن. کشوری که در عرصه آموزش اتباع داخلی با مشکالت جدی و الینحل مواجه است انتظار 8

 و قانون داشته باشد.

است. پس تقاضای برای حق آموزش مهاجر  شدهشناختهکشورهای مهاجر فرست جهان  نیتربزرگیکی از  عنوانبه. افغانستان 6

مهاجر باشد، حکومت  آموزشی حق دارند. اگر تقاضا باهمی مناسب با آن صورت گیرد. عرضه و تقاضا ارتباط محکمی عرضهوجود ندارد تا 

 .انددادهی چون جمهوری اسالمی ایران انجام ریمهاجرپذکند. همان کاری که کشورهای قوانین مناسب با آن را وضع می

 تا اینجا ثابت شد که قوانین داخلی افغانستان حق آموزش را برای مهاجر تعریف نکرده است.

طعم تلخ مهاجرت را چشیده و درد  هاستسالکه خود  کشور افغانستانی راستبهآیا  اما پرسشی که باید مطرح نمود این است که

 قائل نیست؟ بر آموزشمهاجرت را احساس کرده برای مهاجر، حق 

ی آموزشی، در شرایط فعلی زمینۀ وضع قانونی برای اتباع خارجی که هارساختیزبیان داشت که به علت فقدان  توانیمدر پاسخ 

 قرار دهد وجود ندارد. دییتأی و موردبررسحق آموزش را  ازجمله نهمه حقوق آنا

ی هاونیکنوانسپیوستن به  همآنو  داندیماما کشور افغانستان از راه دیگری، خود را ملزم به رعایت و اعطای حق آموزش برای مهاجر 

 است. هاآنالمللی و تصویب بین

این دو  ، پیوسته است.«وپرورشآموزشکنوانسیون مبارزه با تبعیض در »و « حقوق کودک»افغانستان به دو کنوانسیون مهم 

شناسد و کشورهای طرف کنوانسیون ملزم به رعایت این حق کنوانسیون، حق آموزش را برای تمام بشریت ازجمله مهاجر به رسمیت می

حق آموزش را برای اتباع خارجه بیان کرده  راحتاًصکه در قدم نخست،  وپرورشآموزشکنوانسیون مبارزه با تبعیض در  ژهیوبه. باشندیم

 است و در گام بعدی راه تخلف و قائل شدن حق شرط را در مقابل کشورهای عضو کنوانسیون بسته است.

المللی چون میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اعالمیه جهانی حقوق بشر، اعالمیه اسالمی با استناد به قوانین بین جهیدرنت

 شناسد.ادعا نمود که افغانستان حق آموزش را برای مهاجر به رسمیت می توانیمدو کنوانسیون مذکور،  ژهیوبهقوق بشر ح
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 نتيجه گيري
بر آن  دییتأبه حمایت و  جانبههمهو  قرارگرفتهبیتاعلیهم السالم  فقه اهل توجه موردحق بر آموزش یکی از حقوق مهمی است که 

مواردی چون زمان و مکان، تابعیت و ملیت، قومیت، رنگ و زبان، دین، مذهب و نژاد  از کدامچیهفاده از حق بر آموزش است، در است خواسته

ی دینی هاآموزهبیتاعلیهم السالم  هرگونه آموزشی را که مخالف . هر انسانی در هر جای حق دارد آموزش ببیند. فقه اهلداندینمرا مالک 

 مافوق قوانین بشری است. جهتنیازاشناسد و یت مینباشد برای همگان به رسم

هنوز  پلمیدفوقدر حقوق ایران نیز تا سقف دیپلم حق آموزش مساوی و برابر و بدون تبعیض برای مهاجر ثابت است، در تحصیالت 

 شود.ی اعمال میهاتیمحدود

بر قوانین داخلی افغانستان  جهتنیازان داخلی ایران . پس قوانینشدهفیتعردر قوانین داخلی افغانستان حق آموزش را برای مهاجر 

المللی، ملزم به اعطای چنین حقی برای مهاجر است. به عقیده ی بینهاونیکنوانسبرتری دارد. هرچند افغانستان از طریق پیوستن به 

 نیازاپسگیرد. انین داخلی کشور قرار میالمللی و تصویب آن، آن سند نیز در زمرۀ قوحقوقدانان، بعد از الحاق یک کشور به یک سند بین

 . 3، ماده 8947مصوب  ران،یا یاقانون مدن ادعا نمود که حق بر آموزش مهاجر در قوانین داخلی افغانستان نیز ثابت است توانیمجهت 
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