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 1المللی حقوق بشرآزادی آکادمیک در نظام بین

 *رضبمتساليي

 **پزمبنميمتدو

 چكزره

آزاد  آكادميک به آزاد  مواسات دانشگاهي و پژوهشي و اعضا  جامعه 

علمي )ااتادان، پژوهشگران و دانشجويان( در تحقيق، پژوهش و آموزش، انتشار 

شار از يرف  و انتقال اتفاده از ابزارها  مختلف به دور از هرگونه ط نتايج آن با ا

شنننود. تحقق آزاد  ها  ردرت انننيااننني، مذهبي و مسنننلکي ايالق ميگروه

يازمند حمايت هاد  ن عد طرد  و ن با دولت آكادميک در ب بدون مداخله و  ها 

 رعايت ااتقالل اعضا  جامعه علمي و ااتقالل نهاد  اات.

يه قهاعالم هاني، منط هاني ها  مختلف ج يه ج له اعالم ا  و ملي از جم

ها  ليما، كامپاال، دارالسننالم و اصننول آزاد  آكادميک و حقوق بشننر، اعالميه

ستقيم به حمايت از ايح آزاد  پرداخته ستقيم يا غير م صد  به يور م . اما اندت

شر لي حقوق بالملآور جهاني و تضمينات حقوري الزم در نظام بيحيک اند الزام

ا  برا  حمايت از ايح آزاد  وجود ندارد. اما در ها  منطقهو همچنيح در نظام

اااي و روانيح و مقررات عاد  داخلي بعضي كشورها صراحتاً به آزاد   رانون ا

شورها  سيار  از ك ات، هرچند كه در ب شده ا شاره و از آن حمايت  آكادميک ا

 چنيح مقرراتي وجود ندارد. 

ح اانننت كه برا  برخوردار  از آزاد  آكادميک با عناصنننر و وارعيت اي

صنفي در وارعيت اي، مذهبي و  ايا صاد ،  ها  طکر ، طرهنگي، اجتماعي، ارت

قابل ررار مي نه تعامل، چالش و حتي ت يد آزادا ما مفاهيمي از ربيل تول گيريم ا

علم توانننط اعضننناء جامعه علمي، آموزش، مسنننئوليت اجتماعي جامعه علمي، 
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تاز  اصننحاب علم در پديده جهاني شنندن زمامدار  و پيشت، بهاننالم

شح مي ضرورت پرداختح به آزاد  آكادميک را رو اازد كه در اهميت و 

شر  در ارتباط با آموزش عالي، آزاد  آكادميک و  اناد مختلف حقوق ب ا

 ااتقالل دانشگاه مورد تاكيد ررار گرطته اات.

المللي ميک در نظام بيحآزاد  آكاد»تحت عنوان مقاله در ايح 

يت آزاد  « حقوق بشنننر به برراننني اطراد و مراكز علمي مورد حما

آكادميک، حدود ايح آزاد  و انننازوكارها  حمايتي از آن در نظام 

ا  ها  و به يور كلي در نظامها  منطقهالمللي حقوق بشر و نظامبيح

ان، دداخلي پرداخته شد و بطور خالصه ايح نتيجه حاصل شد كه ااتا

شگاه شگران، دان شجويان و پژوه شي مورد دان ها و مراكز علمي و پژوه

حمايت آزاد  آكادميک هستند اما مدارس از دايره حمايت ايح آزاد  

وانننيله حدود و ثغور  ه خارج اانننت، ايح آزاد  مطلق نيسنننت و ب

المللي شنننود و انننازوكارها  حمايتي موجود در نظام بيحمحدود مي

ا  و روانيح داخلي كشننورها ها  منطقهنظام حقوق بشننر و همچنيح

آور برا  حمايت از ايح آزاد  بسننيار ضننعيف ااننت و يک اننند الزام

المللي حقوق بشنننر و جهاني و تضنننمينات حقوري الزم در نظام بيح

ها  حقوري ا  و روانيني مترري در نظامها  منطقههمچنيح در نظام

ايح آزاد  مورد نياز  داخلي كشننورها برا  حمايت، رشنند و شننکوطايي

 اات. 

ميلمبتميلزرو:

 آزاد  آكادميک، ااتقالل دانشگاه، حقوق بشر، آزاد  علمي

م  



 المللي حقوق بشرآزاد  آكادميک در نظام بيح 

 

 

٢9 

 

ميقريه

شگاه در ررون گذشته و نقش  شرطت علم و روند تکامل دان اير پي مطالعه 

نده مايش، تعييح كن ند آموزش، تحقيق، آز ندگي بشنننر )در طرآي كه بر ز ا  

جايگاه و كرامت و  دارند، اهميت پرداختح به آزاد  پژوهش، توليد( و ارتقاء 

دانشننگاه، مراكز علمي و پژوهشنني، پژوهشننگر، ااننتاد و دانشننجو در مطالعه، 

ه اازد. ولي بدليل اينکپژوهش، تحقيق، آزمايش و انتشار نتايج آنها را روشح مي

گاهي» له « آزاد  علمي»يا « آزاد  دانشننن قا مد نظر ايح م كه  چه  يا  آن گو

صطالح بامي صطالحات  ٢«آزاد  آكادميک»شد، نبود بنابرايح از ا سبت به ا كه ن

  3تر اات، ااتفاده شد.پيش گفته شامل

االيان دور در نقاط مختلف جهان طعال بوده و  سات آموزش عالي از  ا مو

شمار مي ستجو به  شمه علم، دانايي، تحقيق و ج ايا از زمان رطتهارچ اند. در آ

در آطريقا آموزش  4اند.كردهآموزش عالي طعاليت مي كنون مواننسنناتبااننتان تا

شه ات. تا ررن يازدهم ميالد  عالي، دارا  ري االمي و بعد غربي ا ها  بومي، ا

انتي طعاليت مي سات آموزش عالي كامالً  ا شگاه پاريس مو كردند، تا اينکه دان

ميالد  با ررض گرطتح آداب و اننننح از منايق ديگر و الگو  115٠در انننال 

دار  شبه مدرن از آزاد  آكادميک و ااتقالل دانشگاه تاايس شد و به دليل بر

برخوردار  از ايده اوليه ااننتقالل و خودگرداني به دانشننگاهها  مدرن بسننيار 

شرايط را برا  روش سانس  شت. در ادامه رن ها  جديد و پرس و جو شباهت دا

هنوز موانع اانناانني  در مفهوم مدرن از دانشننگاه و آزاد  آكادميک باز كرد، اما

 6ا  ارزشمند در دانشگاه هومبولت برليحپديده19در اوايل ررن  5باري مانده بود.

                                                                                                     
2Academic Freedom 

ر آتح كه اطاليون در آن تدريس ميآكادمي نام باغي بوده د» در طرهنگ طاراي معيح آمده اات: 3

و آكادميک به « يا طرهنگسننتان را به خود گرطت كرد و كم كم با گذشننت زمان معنا  انجمح علمي

يح مقاله تعاريفي كه از اصننطالح معنا  آنچه كه مربوط به آكادمي ااننت معنا شننده كه در ادامه ا

 در ااناد حقوق بشر  آمده اات بيان خواهد شد. « آزاد  آكادميک»
4 The Academy of Natural Sciences, Asia Center, 

http://asia.ansp.org/nanjing/index.php 
5 Cubberley, Ellwood. P, The History of Education (February 2005), p.15. 
6 Humboldt University 
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در آلمان شننکوطا شنند. ايح پديده شننامل ايده جديد آزاد  آموزش و يادگير  و 

ها  اعمال شننده بر رو  دانشننگاهيان در كالس درس و حذف تمام محدوديت

آزاد  در خارج از كالس درس و آزمايشننگاه  ها بود. با ايح حال ايحآزمايشننگاه

ار اروپا، آزار و اذيت ارا شگاهيان در  شت و دان ها  زياد  را در يول وجود ندا

صفيه ستم، با توجه به ت ايه و آلمان ررن بي شويکي در رو ها  پس از انقالب بل

ها  طاشننيسننتي در ايتاليا، ااننپانيا، يونان و ناز  رايش اننوم و ديگر ديکتاتور 

 ٨در اوايل ررن بيسننتم انجمح آمريکايي ااننتادان دانشننگاه ٧ه تحمل كردند.غير

يت از آزاد   ما به منظور ح كه  ئه كرد،  يک ارا كادم مدرن از آزاد  آ مفهومي 

آكادميک، دامنه آن را طراتر از صنننرف كالس درس و محتوا  پژوهش )شنننامل 

ااننتاد( بيان دانشننگاهيان در خارج از دانشننگاه و حتي خارج از تخصننص علمي 

  9داد.گسترش مي

آزاد  آكادميک در عرصنننه جهاني و در حدود نيم ررن اخير در ايران 

اات و در ها  بسيار  را از ار گذراندهرشد  موجي داشته و طراز و نشيب

ها  طکر ، طرهنگي، اجتماعي، چالش، تقابل و تعامل با عناصنننر و وارعيت

اله در اه مبحث به برراي ايح مق 1٠ارتصاد ، ايااي و مذهبي ررار دارد.

                                                                                                     
7 Ralph F. Fuchs, «Academic Freedom: Its Basic Philosophy, Function and 

History «, in Law and Contemporary Problems, Vol. 28, No. 3, Academic 

Freedom (summer, 1963), p.435. 
8. AAUP 
9  Altbach, Philip, G, «Academic Freedom in a Global Context: 21th 

Century Challenges «, The NEA Almanac of Higher Education (2007), 

p.207. 
اوالي كه ممکح اات مطرح شود اينست كه با توجه به موازيح حقوق بشر، آزاد  آكادميک چه  .1٠

دهد؟ آيا آزاد  اكادميک صرطًا مواسات و نهادها و اشخاصي را و تا چه حد  مورد حمايت ررار مي

يک مگيرد يا به محيط مدارس نيز رابل تسر  اات؟ آيا به آزاد  آكادطضاها  دانشگاهي را در بر مي

ها  ها و ضننرورتا  و ملي، با توجه به حسننااننيتتوجه كاطي شننده و در عرصننه جهاني، منطقه

اش به جايگاه منااب، توجه جهاني و تضمينات الزم دات ياطته اات؟ اازوكارها  حمايت وجود 

المللي حقوق بشننر چيسننت؟ و آيا در عمل، آزاد  آكادميک، تواننط از آزاد  آكادميک در نظام بيح

گيرد يا انننازوكار ديگر  جهت حمايت مورد المللي مورد حمايت ررار ميعد موجود داخلي و بيحروا

شدن آزاد  آكادميک در جامعه حقوري  اواالت و اطزون بر آن، كمتر مطرح  ات؟ تمامي ايح  نياز ا

ها  تشکيل دهنده آن حتي در ميان رشر دانشگاهي و عدم به خصوص ايران و شناخت ضعيف مولفه
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آزاد  آكادميک مواننسننات و مراكز علمي، آزاد  آكادميک دانشننگاهيان و 

 پردازد. حدود آزاد  آكادميک و اازوكارها  حمايت از آن مي

ناد مرتبط مي يک در ااننن كادم به تعريف آزاد  آ مه  پردازيم. در ادا

آزاد  »دارد: ، بيان مي«آزاد  آكادميک»اعالميه آزاد  آكادميک در تعريف 

آكادميک عبارت اات از آزاد  انجام پژوهش، تدريس، اخح گفتح و انتشار 

نه به گو قات علمي  حاكم بر تحقي عد  يت موازيح و روا عا جه با ر كه نتي ا  

شود ات دولتي منجر ن اعالميه  .11«علمي در هر صورت به مجازات يا بازخوا

سات آمو ا اتقالل مو صوص آزاد  آكادميک و ا نيز  1٢زش عاليليما در خ

يان مي يا جمعي »دارد: ب بارت اانننت از آزاد  طرد   يک ع كادم آزاد  آ

اعضننا  اجتماع علمي نسننبت به تعقيب، تواننعه و انتقال دانش از مجرا  

اننناز ، توليد، آطرينش، تدريس، انجام پژوهش، تحصنننيل، بحث، مسنننتند

شتح شماره «. اخنراني و نو سير عمومي  صاد   13در تف كميته حقوق ارت

آزاد  آكادميک به ايح معنااننت كه »آمده ااننت كه  13اجتماعي طرهنگي

اعضا  جامعه علمي به صورت طرد  يا گروهي در دنبال كردن دانش، اطکار 

ها  مختلف و گسنننترش و انتقال آنها آزاد باشنننند. ايح آزاد  بايد در حوزه

  مانند تحقيقات، آموزش، مطالعه، گفتگو، توليد محصننول، خالريت و نوآور

  14«.وجود داشته باشد

كادميک يعني آزاد  جامعه علمي از جمله اعضننناء  نابرايح آزاد  ا ب

اخنراني، انجمح، تحقيق،  شگران و محققان در تدريس،  هيئت علمي، پژوه

پژوهش، نقد، ابداع، اختراع، ارائه، انتشنننار، انتقال و چاپ آنها در چارچوب 

                                                                                                     
به ضرورت وجود  و تاثير آن بر زندگي مردم عاد ، نويسندگان ايح مقاله را برآن داشت تا در  توجه

 حد توان به معرطي ايح آزاد  مغفول مانده بپردازند.
11 Statement on Academic Freedom (2005). 
1٢  Declaration on Academic Freedom and Autonomy of Institutions of 

Higher Education. (1998). 
 كميته ناظر بر ميثاق بيح المللي حقوق ارتصاد ،اجتماعي و طرهنگي 13

14  General Comment No. 13, the Right to Education, (Article 13), 

International Covenant on Economic, Social and Cultural 

Rights (ICESCR), (1999).  
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ظر مسنننئوالن دانشنننکده، موازيح برآمده از جامعه علمي هرچند برخالف ن

شگاه، دولت، كانون شد. اطزون بر ايح، ها و جرياندان ها  ردرت در جامعه با

آزاد  دانشننجويان در انتخاب محل و رشننته تحصننيلي مورد عالره خود در 

يول مدت تحصننيل، انتخاب واحدها، انتخاب مدرس، مشنناركت نقادانه در 

ضوع مطا شيابي مدرس، انتخاب مو اي، ارز لعات، مقاالت و پايان مباحث در

ها، انتخاب اانننتاد راهنما، مشننناركت و طعاليت دانشنننجويي و اننناير نامه

اتانداردطعاليت صنفي وطق ا صيلي، علمي و  ها  مورد وطاق جامعه ها  تح

نکته مهم جهان شمولي تعريف  15گنجد.علمي، نيز ذيل آزاد  آكادميک مي

فاوت آشنننکار  كه د به رغم ت ر عمل از آزاد  آزاد  آكادميک اانننت و 

ات  صلي آن همان ا شگاهها  مختلف وجود دارد، تعريف ا آكادميک در دان

  16كه پيش از ايح آمد.

با مفاهيمي از ربيل  باط  اهميت و ضنننرورت آزاد  آكادميک در ارت

توليد آزادانه علم تواننط اعضنناء جامعه علمي، آموزش، مسننئوليت اجتماعي 

م در پديده جهاني شننندن تاز  اصنننحاب علجامعه علمي، انننالمت و پيش

شود كه در ااناد مختلف حقوق بشر  در ارتباط با آموزش عالي، روشح مي

  1٧آزاد  آكادميک و ااتقالل دانشگاه مورد تاكيد ررار گرطته اات.

                                                                                                     
صود، 15 اتخواه، مق شم هميجلسمممپژمهش، «آزاد  علمي»طرا ستان41شماره  ،ن ،  ص 13٨٢، زم

1٠٢ 

شود ايح اات كه آيا با وجود آزاد  ها  مختلف شناخته شده در پراشي كه در اينجا مطرح مي.16

ا  خاص ااناد حقوق بشر  صحبت از آزاد  آكادميک جايگاه و ضرورتي دارد و آيا ايح آزاد  حوزه

هايي كه ظح آن هم پوشان اات؟ با برراي مفاهيم و آزاد  دهد يا با آزاد  ها  ديگررا پوشش مي

رود با آزاد  آكادميک هم پوشنناني داشننته باشننند )از جمله آزاد  بيان، آزاد  تحقيقات علمي، مي

به ايح نتيجه رانننيد كه آزاد  ها  مذكور الزمه وجود آزاد  انجمح و آزاد  ايالعات( مي توان 

رغم همپوشننناني جزئي هيچ كدام ما را از وجود مفهومي به نام آزاد  آكادميک هسنننتند و گاهاً به 

كنند. زيرا آزاد  آكادميک در مفهومي ظريف و تخصنننصننني در جامعه آزاد  آكادميک بي نياز نمي

 دهد.گيرد كه آزاد  ها  ياد شده آنها را پوشش نميعلمي شکل مي

(، ٢٠٠6ني رواننا  دانشننگاهها )(، اعالميه همايش جها٢٠٠5ازجمله در اعالميه آزاد  آكادميک )1٧

  ( مورد تاكيد ررار گرطته اات.٢٠٠9اعالميه كنفرانس جهاني آموزش عالي)
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م.مآوتدومآيبديزکميؤسوبتممميمتي معلمي1

ها و مواننسننات علمي در آزاد  آكادميک متضننمح آزاد  دانشننگاه

زشنني و پژوهشنني، تعريف واحدها  درانني، برگزار  ها  آمويراحي دوره

ها و همايش ها  علمي، ااتخدام هيئت علمي، تأميح درآمد و بطور نشست

كلي آزاد  در هر امر  ااننت كه به تعالي اهداف آموزشنني و پژوهشنني آن 

 شود.منجر مي

مهب.مدتنشگبه1.1

شگاه ات تعاريفي كه از آزاد  آكادميک در دان شده ا عبارتند ها ارائه 

. آزاد  در ٢. آزاد  كامل در اننيااننتگذار  آموزشنني، ادار  و مالي 1از 

ات ايا اعه  اتياران بدون تو ضا  هيئت علمي و د شرايط انتخاب اع ها و 

سه  ا صفانه روانيح 3دخالت و يا پيگير  خارج از مو ستقل و من ضع م . و

د  در . آزا4پذيرش دانشننجو، انتخاب و ترطيع مديران، كاركنان و اانناتيد 

بدون كنترل و اعتراض  ها  ديگر،  هاد با ن له علمي  باد عه دانش و م تواننن

ردرت عمومي  لت و  ها  ديگر، دو هاد جاد طضنننا  آزاد در محيط . »5ن اي

شار و پيش داور  بگونه ا   شي برا  ارتباط و گفتگو بدور از هرگونه ط آموز

ات اي ها كه اطراد بتوانند آزادانه نظرات خود را بيان كنند. در ايح را  ا كر

توانند نهادينه ااز  آزاد  بيان و تضارب آراء انديشي در دانشگاهها ميآزاد

گو، ايجاد طرصت رانوني و عادالنه برا  عرضه وبا رعايت اخالق و منطق گفت

آزادانه آراء، ديدگاهها و انواالت پيرامون موضنوعات انيااني، ارتصناد  و 

روحيه حقيقت جويي، آزادگي  طرهنگي و آگاهي از نظريات ديگران، تقويت

ااماندهي مباحث و گفت صبغه علمي و بالخره ايجاد وو رانون گرايي،  گو با 

ها  نو، تفکر خالق و طرهنگ طضنننا  مناانننب برا  يرح و بيان انديشنننه

 1٨«.نوآور  را طراهم آورد

شگاهها و حق  اعه دانش، و تقويت دان ضرورت تو آزاد  آكادميک بر 

                                                                                                     
 ها، رابل داترس در:ها  آزاد انديشي در دانشگاهآييح نامه كراي 1٨

http://www.korsiha.ir/files/aeen-nameh.pdf. 
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يات و ان با با آزاد  ارت يد دارد، حتي اگر آن دانش  تأك يد  جد قال دانش  ت

اعتقادات غالب در جامعه متفاوت باشنند. البته ايح آزاد  مطلق نيسننت، چرا 

هايي دهد و دارا  محدوديتكه اجازه اطترا يا اوء ااتفاده به ديگران را نمي

از جمله احترام به انناير اديان و اهداف مواننسننه آموزشنني و يا پژوهش و 

معه اات كه بايد در هنگام ااتخدام ااتادان و انتخاب دانشجويان اهداف جا

 مشخص شود. 

اتادان تواط دانشگاه در حد توانايي ها  آزاد  آكادميک بر ارزيابي ا

خود در عملکرد آكادميک و انجام وظايف خود تأكيد دارد و هيچ توجهي به 

اانننتادان، ها ندارد و تماميت و اعتماد متقابل بيح اعتقادات شنننخصننني آن

دانشگاه و جامعه را برا  تواعه دانش بر اااس ااتانداردها و روانيح تضميح 

تريح تضميح برا  انجام تحقيقات و انتشار نتايج علمي بصورت كند. رو مي

 كامالً آزاد و رعايت ااتقالل، ااتقالل مالي و اازماني اات. 

ا  مختلفي هالمللي و منطقها، ااناد بيحدر خصوص ااتقالل دانشگاه

اند. ااتقالل به عنوان يکي وجود دارد كه به كم وكيف ايح ااتقالل پرداخته

ها  ها و گزارشها  زير بنايي دانشننگاه در بسننيار  از اعالميهاز شنناخصننه

ها  بيح المللي آموزش عالي، به ويژه در ررن گذشنننته مورد تاكيد اجالس

ها  زير اشننناره كرد: اعالميه توان به اعالميهررار گرطت كه از آن جمله مي

 ٢1المللي آموزش عالي در ررن ، كنفرانس بيح٢1، كامپاال٢٠، دارالسالم19ليما

                                                                                                     
شگاه  19 اتقالل دان شامل مفاد مختلف در اهميت ا سات آموزش عالي از ايح اعالميه  ا و مو

دولت و مقامات ديگر در پرداختح به مسننائلي مانند امور مالي، اننازمان داخلي، آموزش و پرورش و 

 (.19٨٨(، ) 1ها  پژوهشي اات )ماده اياات
شامل آزاد  آكادميک، تعهدات دولت در امور  ٢٠ سالم، حقوق و آزاد  هايي كه  اعالميه دارال

و  ها  اجتماعي نهادهاخودمختار  موانننسنننات آموزش عالي و مسنننئوليتاجرايي، اانننتقالل و 

  (.199٠(، )5)پاراگراف  دهدشود را پوشش ميدانشگاهيان مي

در ايح اعالميه، بر ااتقالل دانشگاه، تعهدات دولت به جامعه طکر ، و مسئوليت اجتماعي  ٢1

ص ات. به يور كلي اعالميه كامپاال در خ شده ا شگاهيان تاكيد  ضا  دان وص آزاد  آكادميک در ط

جسنننتجو برا  خودمختار  طکر  روشننننفکران آطريقايي پس از اانننتقالل بوده كه در پاانننخ به 

ات اركوبها  رژيمايا دادند، ها  مردم آطريقايي نميگر كه هيچ اهميتي به درد و رنج تودهها  

طصل در بر دارد، كه طصل اول  ا  از حقوق و تضاميح را در چهاربوجود آمد. اعالميه كامپاال مجموعه
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كه به همت يونسنننکو برگزار شننند و اعالميه همايش جهاني روانننا   ٢٢

  ٢3دانشگاهها در خصوص آزاد  آكادميک.

اناد طوق مي ايد كه آزاد  اكادميک با مطالعه ا توان به ايح نتيجه ر

توان به انشننگاهها به دنبال اهداطي مشننخص ااننت كه از آن جمله ميدر د

 موارد ذيل اشاره كرد:

 حق جستجو  دانش و تتبع تا هر كجا كه حقيقت ايجاب نمايد.  -

 ها  ايااي. تساهل در برابر عقيده مخالف و طارغ بودن از مداخله -

بستگي التزام اجتماعي به ترويج اصول آزاد  و عدالت، كرامت و هم -

انسنناني و تواننعه كمکها  ماد  و معنو  در اننطح بيح الملل، از يريق 

 آموزش و پژوهش. 

ها  اجتماعي، مسنننئوليت»با عنوان  ٢4در كنفرانس جهاني آموزش عالي

بيان شد كه آزاد  آكادميک و ااتقالل دانشگاه از « ااتقالل و آزاد  آكادميک

تند. ااننتقالل جامعه اصننول اوليه جسننتجو  نامحدود و انتشننار دانش هسنن

 دانشگاهي به منظور اجرا  مسئوليت دانشگاه در برابر جامعه اات.

                                                                                                     
صحبت مي اي  اا شامل: )الف( حقوق و آزاديها  طکر ، )ب( حق از حقوق و آزاد  ها  ا كند كه 

ايجاد اازمان ها  مستقل، )ج( ااتقالل از ااير مواسات اات. طصل دو اعالميه از تعهدات دولت 

رجسته تريح ماده موجود در ايح كند و بدر برخورد با آزاد  آكادميک و ااتقالل دانشگاه صحبت مي

ها درااتفاده از نيروها  نظامي، دطاعي (، از ناروايي و نابجايي و ممنوعيت دولت14طصل يعني ماده )

صحبت  شي  سات آموز ا شابه ديگر  در محيط مو و يا نيروها  امنيتي يا ايالعاتي يا هر نيرو  م

 (.199٠كند، )مي

  آزاد  ( كه بر ااننناس اعالميه199٨) اكتبر ٢1در كنفرانس بيح المللي آموزش عالي در ررن  ٢٢

آكادميک، ااتقالل و مسئوليت اجتماعي دانشگاه پيشنهاد شده تواط انجمح بيح المللي دانشگاه ها 

برگزار شد، دانشگاهها  جهان اه اصل را 195٠در كنفرانس بيح المللي كه تواط يونسکو در اال

 دارد كه دانشگاه ها بايد :تصويب كردند. اصل دوم اشعار مي

ها  اننياانني مصننون باشننند و به عنوان نهادها  اطکار متفاوت را تحمل كنند و از دخالت

اجتماعي مسنننتقل متعهد به ترويج آموزش و پژوهش، اصنننول آزاد  و عدالت، كرامت انسننناني و 

اعه متقابل ماد  و ستگي، به منظور كمک به تو شند، همب اطح بيح المللي با كتبر ) ا اخالري در 

199٨.) 

 .٢٠٠6مي  ٢6 ٢3
٢4  .1998 
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در گذشته، ارچشمه آزاد  آكادميک بصورت اازماني و طرد  كمتر  

مورد توجه بود. بر ايح اانناس، از دهه هفتاد ميالد  اعتقاد بر ايح شنند كه 

 آزاد  آكادميک نهاد  و طرد  اات.

ان اانننتاد حقوق و رئيس انننابق كميته آزاد  به عنو ٢5ديويد رابان

آزاد  آكادميک »آكادميک انجمح ااتادان دانشگاهها  آمريکا نوشته اات: 

ستگي دارد.  شگاه از دولت ب اتقالل دان اتادان به ميزان رابل توجهي به ا ا

ات. هر  سيار تنگاتنگ ا شگاه و آزاد  آكادميک ب اتقالل دان ارتباط بيح ا

ندگي طکر  دانشننگاه و ااننتادان مضننر ااننت و ايح گونه دخالت دولت در ز

اتادان را به خطر اندازد. به طرض هماهنگي بيح مي تواند ملزومات ضرور  ا

ها  طرد  آزاد  آكادميک، اختالطات موجود بر ها  انننازماني وجنبهجنبه

اننر مفاهيم انننتي و مدرن آزاد  ها  طرد  و نهاد  در جوامع مختلف، 

صادم طرهنگي ميان تهديد  برا  آزاد  آك ات. ت شگاه ا ادميک از درون دان

شگاه انتي آزاد  ها  طرد  و ايدئولوژ  ها  جديد در دان ها نياز مفاهيم 

  ٢6«.به حساايت و ظراطت برخورد و تصميم گير  ويژه دارد

اوال پيش آيد كه آيا مدارس، معلمان و دانش  ات ايح  حال ممکح ا

ها، ااننتادان و دانشننجويان از آزاد  دانشننگاهتوانند همانند آموزان نيز مي

سو،  ات. زيرا از يک اش منفي ا اخ به ايح پر شند؟ پا آكادميک برخوردار با

در خصنننوص ايح امر اجماع كلي وجود دارد كه آموزش و پرورش كودكان 

بايد اجبار  باشننند و ايح اجبار به نفع كودكان اانننت. در ميان اانننناد و 

اعالميه  ٢6با حق بر آموزش و پرورش، ماده كنوانسيون ها  مختلف مرتبط 

، ٢٧كنوانسيون مبارزه عليه تبعيض در امر آموزش 4جهاني حقوق بشر، ماده 

ماعي و طرهنگي 1٢ماده  ثاق حقوق ارتصنننناد ، اجت ماده   ٢٨مي  ٢٨و 

                                                                                                     
25David Raban.  
26 Donald A. Downs. Pope Center Series on Higher Education. 

Academic.Freedom. What It Is, What It Isn't, and How to Tell the 

Difference. (May 2009) .p.4. 
٢٧.196٠  
٢٨ .1966 
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سيون حقوق كودك اناد بيحاز جمله مهم ٢9كنوان ستند كه تريح ا المللي ه

ش ابتدايي اجبار  و همگاني ملزم كشننورها  عضننو را به شنننااننايي آموز

شورها  جهان ااخته ااس، اكنون تعليمات اجبار  در اغلب ك اند. بر ايح ا

گردد. از اننو  ديگر، اجبار  بودن آموزش و پرورش با عمومي و اعمال مي

متحد الشننکل بودن آن رابطه دارد. دراننت ااننت كه همه كودكان را بايد 

نان آموزش ها  يکسننان ببينند و يک آموزش داد اما آيا الزم ااننت همه آ

يا مي ياموزند؟ آ به عهده كودكان و چيز ب يا شنننکل آموزش را  توان محتوا 

كشور واحد و دطاع -والديح آنها گذاشت؟ پااخ آن اات كه لزوم ايجاد دولت

كند كه همه كودكان الزم التعليم، ضنننرورتاً برخي از هويت ملي ايجاب مي

لديح و دانش آموزان در انتخاب آموزش ها را ببينند و مدارس ، معلمان، وا

محتوا  آموزش، آزاد و مختار نباشنننند. با وجود ايح، والديح در خصنننوص 

 رس دولتي يا خصننوصنني و يا در منزل،شننکل آموزش نظير آموزش در مدا

توانند آزاد باشننند. بنابرايح با توجه به اينکه كودكان از اشننخاص آاننيب مي

ها  موجه از عموما ردرت تشخيص عقايد و نظريهشوند و پذير محسوب مي

ها آموزش داده ناموجه را ندارند، الزم ااننت در خصننوص مطالبي كه به آن

شنننود درت بيشنننتر  به كار رود تا از تلقيح نظرها و باورها  ناموجه مي

ها اجتناب شننود. ايح دغدغه اننبب شننده ااننت تا بنابر اصننل معلمان به آن

، انتشنننار هر گونه كتاب يا مطلب تبليغي كه حمايت مضننناعف از كودكان

اواس خاص كنترل  شورها  مختلف با و ستند در ك مخايب آن كودكان ه

                                                                                                     
29  Convention on the Rights of the Child, UN General Assembly, 20 

November (1989). 
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 31 3٠شود.

 .ميؤسوبتمپژمهشي2.1

صلي تريح معيار تعييح جايگاه علمي كشورها، ميزان مشاركت امروزه ا

اعه  شور در روند تو ات كه آن ك شي ا در توليد علم، طناور  و نوآور  و نق

اتا، طعاليتي جهاني ايفا ميعلم شي در ايح را سات پژوه ا ها  نمايد. مؤ

 ها ها  پژوهشي، توليد طناور ، جذب طناور پژوهشي، تجار  ااز  ياطته

نو و  ها ها  پژوهشي، طناور پيشرطته و انتقال ياطته از خارج، انتشار ياطته

ايح چنيح ايالعات علمي را انجام مي دهند. يونسنننکو تحقيق و توانننعه را 

تحقيق و تواعه به يور كلي به صورت هر طعاليت منسجم »تعريف مي كند: 

خلّاق برا  اطزايش اننطح دانش )اعم از دانش انسننان، طرهنگ و جامعه( و 

  3٢«شود.ااتفاده از ايح دانش برا  كاربردها  جديد تعريف مي

عالي در خصنننوص اهميت مراكز  39ماده  اعالميه كنفرانس آموزش 

گذار  در زمينه با توجه به ضرورت اطزايش ارمايه»دارد: بيان ميپژوهشي 

ها  جو  شيوهوپژوهش و تواعه در اكثر كشورها، مواسات بايد در جست

ها  دولتي و خصوصي و جديد اطزايش پژوهش و نوآور  از يريق مشاركت

 33«.ها  كوچک و متواط باشندنيز بنگاه

آزاد  آكادميک ااننت. ايح آزاد  در پژوهش يکي از عناصننركليد  

                                                                                                     
صار ، بارر، 3٠  امت، چاپ اول،سبوميبرهبوم ق قيم مب تمتومر لزرمعلمان شارات  ، 13٨٧، انت

 .٢5، ٢4ص
مفسننران رانون اانناانني ژاپح معتقدند نقش دولت در آموزش ابتدايي و متواننطه با نقش آن در  31

وزش عالي متفاوت ااننت. در آموزش ابتدايي كاركرد آموزش عبارت ااننت از القا كردن و آموزش آم

دادن مطالب به هر نحو ممکح، اما كاركرد آموزش عالي عبارت ااننت از جسننتجو  حقيقت. بر ايح 

 (.٢5اااس آزاد  آكادميک در آموزش ابتدايي و متواطه رابل ربول نيست.) همان، ص 

 
32. World Declaration Higher Education, Paris, World Conference on 

Higher Education, 5-8 July (2009). 
33. UNESCO, Report of The Meeting of Experts on Statistics and Indicators 

of Culture (Vienna, 3-7 December 1979), Paris, UNESCO, 1980. 
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آور  و تنظيم شننود و در ارتباط با جمعآزاد  در پي حق مطالعه مطرح مي

قات طرايالعات و دانش مي حال آزاد  در تحقي با ايح  اتر از حق باشننند. 

شامل جمع ات و  شخص مطالعه ا آور  و تنظيم ايالعات در يک زمينه م

يالعات و منابع، ااننت و شننامل ااننتقالل در پژوهش، حق داننترانني به ا

اتخراج نتايج از ياطته ضوع، انتخاب روش تجزيه و تحليل و ا ها  انتخاب مو

 باشد.آن مي

شار آزادنه ايح آزاد  ستقيم با حق طرد در مطالعه و انت ها در ارتباط م

نظريات و نتايج ااننت البته ايح آزاد  را بواننيله مقررات و حدود مشننخص 

شننود، مانند كه در خصننوص آن تحقيق مي ا علمي و يا مقررات ويژه پروژه

مقررات يک واحد تحقيقات يا دانشننکده، يک پروژه يا برنامه تحقيقي وغيره 

معيح محدود كرد. البته ايح روانيح، مقررات، حدود و ثغور بايد به وضنننوح 

 دار رايده باشد. شده و به تصويب مرجع صالحيت

اته ديگر  از محدوديت ات كهد شامل آنهايي ا ماهيت اخالري  ها 

دارند. به يور مثال در تحقيقات و آزمايشننناتي كه رو  موجودات زنده به 

سان صوص رو  ان شات و ها و حيوانات انجام ميخ شود. در ايح گونه آزماي

تحقيقات بايد اردامات احتيايي و درماني ويژه ا  انجام گردد و همچنيح 

توجيه عيني هم  تواند دارا  مقررات مشنننخصننني بوده كه نيازمند يکمي

 داخلي و هم خارجي در انتخاب مبحث، موضوع و روش ها باشد.

ات كه يک محقق بر  اتقالل در پژوهش بدان معني ا در كل، جوهر ا

خالف خوااننت خود مجبور به تحقيق رو  يک موضننوع خاص يا مجبور به 

انجام دادن تحقيق با روشي ويژه و يا با تجزيه و تحليلي مخصوصي نگردد تا 

تايج از پيش تعييح شنننده به تايج ن ند ن نه بتوا ا  براننند و همچنيح آزادا

 تحقيقات خود را عار  از هرگونه طشار و ترس منتشر كند.

مراكز پژوهشي نيز همراه مراكز آموزشي تحت عنوان آزاد  آكادميک 

اند. در ايح مورد حمايت ااننناد و نهادها  مختلف حقوق بشننر  ررار گرطته

ها  الزم مالي، ادار  و ااتخدامي برخوردار بايد از آزاد  راه مراكز پژوهشي
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اازو اتقالل آنها نيز با  شند و ا شود. محققان در با ضميح  اب ت كارها  منا

تايج تحقيق خود را  ند ن ند و بتوان نه تحقيق كن يد آزادا با مراكز پژوهشننني 

به  و... كهآزادانه اعالم كنند. البته در ايح راه بايد از روانيح ادار ، انضننبايي 

هنگام ااتخدام به آنها ارائه شده اات تبعيت كنند. محققان مراكز پژوهشي 

ها نبايد در مسير انجام تحقيقات خود مورد تهديد و ارعاب ررار گيرند. دولت

در ربال مواننسننات پژوهشنني از يک يرف بايد از دخالت و كنترل و تهديد 

جهت كمک به مؤاسات  ها  الزم درخوددار  كنند و از يرف ديگر زمينه

شبرد برنامه شي در پي ايدن به اهداف خود كمک كنند، با توجه پژوه ها و ر

شکيل، طعاليت و رشد مؤاسات پژوهشي به يور مستقيم  به اينکه آزاد  ت

 به تواعه كشورها و بهبود اطح االمت و رطاه مردم و درآمد آنها و كاهش

مد، ضنننروبيکار  و مرگ و مير و بيمار  مي جا كادميک در ان رت آزاد  آ

 شود.خصوص مؤاسات پژوهشي روشح مي

م.آوتدومآيبديزکمدتنشگبهزبن2

م. ااتادان٢.1

اازمان ملل از ماده  شر   13آزاد  آكادميک در تفسير كميته حقوق ب

اتادان  صاد ، اجتماعي، و طرهنگي، به آزاد  ا ميثاق بيح المللي حقوق ارت

آزاد  اطراد نسبت »دميک يعني محدود شده اات. وطق ايح ماده آزاد  آكا

سه ا شگاه يا مؤ كنند ا  كه در آن كار ميبه اينکه عقايد خود را درباره دان

آزادانه ابراز كنند، وظايف خود را بدون اعمال تبعيض نسننبت به آنها و بدون 

ا  نفوذ ديگر انجام دهند، در واحدها  حرطهترس از دولت يا هر عامل ذ 

دانشگاه مشاركت معنادار داشته باشند و از همه حقوق يا تشکيالت انتخابي 

 . 34«المللي مورد شنااايي وارع شده برخوردار شوندبشر  كه در اطح بيح

اتادان، رلمرو گسترده  با وجود ايح به نظر مي راد آزاد  آكادميک ا

 ا  دارد و برا  تعييح محتوا  آن، پااخ به چند پراش جد  الزم اات:

 نتخاب روش تدريس آزاد هستند؟ آيا ااتادان در ا

                                                                                                     
34 Ibid. 
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 آيا ااتادان در تعييح محتوا  درس آزادند؟

توانند به مسنننائل خارج از موضنننوع درس در كالس آيا اانننتادان مي

 بپردازند؟

 ها  درس را دارند؟آيا ااتادان حق ورود به مباحث ايااي در كالس

 تند؟ها  خود با مانع مواجه نيسآيا ااتادان در انتشار نتايج پژوهش

 آيا ااتادان از امنيت شغلي الزم برخورداراند؟

 ها و تشکيالت علمي آزاداند؟آيا ااتادان در تشکيل انجمح

در نظام آموزش عالي برخي كشورها مانند آمريکا، برخوردار  ااتادان 

ها  مذكور محدود به رعايت ديگر وظايف حرطه ا  ااننت. در يکي از آزاد 

دادگاهي در آمريکا صننادر شننده ااننت، رلمرو آزاد  از آرا  معروطي كه از 

آكادميک ااننتادان مورد بحث وارع شننده ااننت. رضننيه از ايح ررار بود كه 

ها  دراننني خود در دانشنننگاه آالباما، عقايد پرطسنننور بيشننناپ در كالس

كرد. هيئت امنا  دانشننگاه با اش را درباره مسننيحيت مطرح ميشننخصنني

صوبه صويب م شاپ را از ارت ائه ايح گونه مباحث ممنوع كرد ولي يرح ا  بي

شه شکايت اندي صوبه مذكور  شاپ عليه م ست. بي ها  غير مذهبي را آزاد دان

كرد. دادگاه بدو  مصوبه دانشگاه را كلي و مبهم تشخيص داد و ابطال كرد. 

دانشگاه خوااتار تجديد نظر در رأ  مذكور شد. دادگاه تجديد نظر، اعتراض 

ااننتادان به عنوان شننهروندان جامعه، در »ااننتدالل كه دانشننگاه را با ايح 

شگاه به عنوان كارطرما مي ستند و دان شگاه ه در  تواندنهايت امر كاركنان دان

خصوص نحوه ارائه كارآمد خدمات تواط كاركنانش تصميمات الزم را اتخاذ 

در برخي از كشورها همانند آلمان اعمال محدوديت در  35وارد دانست.« كند

اتادان اعمال  شور، ا ات. در ايح ك شده ا آزاد  آكادميک مورد ربول وارع ن

در انتخاب موضوعاتي كه در كالس ها ارائه مي دهند و در نحوه ارائه مباحث 

توانند هر موضننوعي كه عالره دارند مطرح كنند. اما و تحليل ها آزادند و مي

در ارائه در برخي ديگر از كشنننورها همانند آمريکا، آزاد  اانننتادان تنها 

                                                                                                     
 ٢1-٢٠صصهمان، 35
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موضوعات دراي مورد پذيرش اات نه در آموزش هر موضوعي كه خودشان 

بخواهند. در ايح خصوص هميشه ايح پراش مطرح اات كه چه كسي غير 

اتاد مي تواند مرتبط بودن مباحث با موضوع درس را تشخيص دهد؟ در از ا

مفکر نظام دانشننگاهي آلمان، ااننتادان آزادند تا نهايت تالش خود را برا  ه

شان بنمايند،  شجويان با خود و تحميل عقايد شخصي خود بر اي ااختح دان

اما در نظام دانشنننگاهي برخي ديگر از كشنننورها همانند آمريکا، اانننتادان 

ند. موظف يان كن با نظر خود را نيز ب فاوت  يد مختلف و نظرها  مت قا ند ع ا

داند و اه مينظام دانشگاهي آلمان، آزاد  ااتادان را محدود به طضا  دانشگ

داند. اما در نظام دانشننگاهي ها را مجاز به ورود در مباحث اننياانني نميآن

ها  اننياانني ااننتادان جزء الينفک كشننورها  ديگر مانند آمريکا، طعاليت

 36رود.ها  علمي و دانشگاهي آنها به شمار ميطعاليت

در مورد 194٠مصننوب « اصننول آزاد  آكادميک و تصنند »اعالميه 

ميک اانننتادان و محققان اانننت. هر چند ايح اعالميه الزام آور آزاد  آكاد

شگاه ست، اما تمام دان سات آموزش عالي بزرگ در آمريکا يا آنرا ني ا ها و مو

کده ها  زير بنايي دانشاند يا به اشکال گوناگون و به عنوان ايااتپذيرطته

شگاه و هر اتخدامي بيح دان شگاهها و يا در متح رراردادها  ا يک از  در دان

اند. اعالميه دارالسننالم نيز بر اعضننا  هيأت علمي دانشننکده منعکس كرده

توان آزاد  ااننتادان در تدريس، آزاد  ااننتادان تاكيد دارد. در مجموع مي

ها  علمي آكادميک را نقطه مشننترك همه ااننناد موجود تحقيق و طعاليت

 در ايح زمينه دانست كه مورد اتفاق نظر اات.

تواننط انجمح امريکايي 1915صننادر شننده در اننال  اعالميه اصننول 

صورت مستقل ها بهدانشکده»( اظهار داشت كه: AAUPااتادان دانشگاه )

در آموزش عالي، به منظور ارتقاء شنننأن و منزلت حرطه اانننتاد، با در نظر 

پردازند كه در آموزش و انتقال مطالب گرطتح شرايطي به جذب ااتاداني مي

شند. از توانايي بااليي ب شته با ستقل دا شخصيتي رو  و م شند و  رخوردار با

                                                                                                     
 ٢٢همان، ص 36
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ذه ها  متخچنيح ردرتي نه برآمده از رانون ااااي، بلکه منبعث از اياات

ا  تواط نهادها  دولتي و يا نهادها  مردمي اات. دپارتمان حمايت حرطه

 3٧«.بايد ميان حفاظت از آزاد  آكادميک مؤاسات و اطراد، تعادل ايجاد كند
3٨ 

صلي آزاد  آكادميک در اد صد  به عنوان محور ا اي حق ت امه به برر

اتادان پرداخته مي ضميح ا صد  آكادميک، آزاد  آكادميک را با ت شود. ت

)نظير عدم صنننالحيت حرطه ا  عدم اخراج اانننتادان مگر با داليل كاطي 

كادميک گردد( مورد  جامعه آ كه موجب هتک حيثيت  تار   يا رط طاحش 

بنابرايح، تصد  ابزار حمايت از آزاد  آكادميک ااتاد  حمايت ررار مي دهد.

ها  تعريف شود كه دورهاات. تصد  معموال شامل ااتاد يا پژوهشگر  مي

شده كارآموز  و ااتخدام آزمايشي را يبق نظر مؤاسه مربويه با موطقيت 

صد  به عنوان ررارداد  مادام  شد. به عبارت ديگر، ت شته با ار گذا شت  پ

تواند گام اول در جهت حمايت از اننتاد و دانشننگاه ااننت كه ميالعمر بيح ا

شد،  شته با شگاه را دا صد  در دان اتاد  كه حق ت شد. ا آزاد  آكادميک با

اتاد و محقق امنيت  صد  به ا ات. ت صون از بركنار  و اخراج بي دليل ا م

شغل را اعطا مي ات دادن  . كندتحقيق ) پيگير ( وارعيات بدون ترس از د

اتخدام دائم. به هميح  شتغال و ا اتاد يعني ا صل تصد  برا  يک ا جهت ا

امروزه در بسنننيار  از كشنننورها  غربي، به رغم عدم تصنننريح به آزاد  

آكادميک در رانون اانناانني همه آنها، حق رانوني تدريس كه زمينه انناز 

                                                                                                     
37 Downs, Donald, A. op.cit. p. 85. 

ه رود، بدر طرانسننه از يک ااننتاد، يا محقق در دانشننگاه يا آزمايشننگاه تحقيقاتي دولتي، انتظار مي3٨

يرطانه و عار  از هر تمايل خاص اننياانني يا مذهبي از خود نشننان عنوان يک شننهروند، رطتار  بي

شگاه، به دهد. با ايح حال، در روانيح  اتادان دان اي، آزاد  آكادميک ا اا شورا  رانون ا جمهور  و 

اتادان و  اي ا اا ات. عالوه بر ايح، وطق رانون ا شده ا شناخته  اي به راميت  اا صل ا عنوان يک ا

ستقل شگران به يور كامل م شي خود اند و از آزاد  كامل در دوره تحقيقات و طعاليتپژوه ها  آموز

به آنها، با توجه به اننننتها  دانشنننگاهي و روانيح موجود كامال به رانننميت اند و احترام بهره مند

شناخته شده اات، همچنيح انتصاب و ترطيع ااتادان تا حد زياد  از يريق روند برراي همکاران و 

 France Education Code Articleگيرد. )نه از يريق روش ها  عاد  ادار  صنننورت مي

L952-2. .) 
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آزاد  آكادميک اات، برا  ااتادان دانشگاه تضميح شده اات. طرآيندها  

ارائه  194٠ج يک ااننتاد شنناغل به يور مفصننل در اعالميه دريق برا  اخرا

شننده ااننت و حق تصنند  كه تضننميني برا  ايح موضننوع ااننت با تفسننير 

 بندها  اعالميه پيش بيني گرديده اات.

ها  آزاد  ااتادان شامل انتخاب كردن شغل ااتاد  و داشتح طرصت

شغل و آزاد  اتيابي به ايح  زاد  تدريس، ها  ديگر  از جمله آبرابر در د

شار نتايج تحقيقات مي اخنراني، انت اتادان پژوهش،  شد. در برابر آزاد  ا با

موانعي وجود دارد. ااتادان بايد با ااتفاده از يک طرايند انتخاب باز و شفاف 

تدريس در آموزش بان  جد  از بيح داويل قات از بيح اطراد وا عالي و تحقي

نوامبر اننال  ٢٧مصننوبه  4.٢ه شننرايط انتخاب شننوند. در كل مطابق با ماد

شننورا  اجتماعي ارتصنناد  بايد چارچوبي متوازن در ااننتخدام و  ٢٠٠٠

شد. شته با اتادان وجود دا شتغال ا اتادان بايد در آموزش و پژوهش بر  39ا ا

ها و مقررات مربويه، موضوع و روش تدريس را تعييح كنند. اااس چارچوب

ستند كه ايمينان  سئول ه شگاه م اتادان دان ضوعات و ا صل نمايند مو حا

روش ها  تدريس منااننب با اننطحي ااننت كه در آن مقطع بايد آموزش 

داده شننود و هر دو )محتوا و روش( در جهت پيشننرطت دانشننجويان باشنند. 

عالوه بر آن، با توجه به محتوا و نحوه آموزش، انناختار تدريس بايد انعکاس 

صب، دريق و متعادلي از تفکر روز و در ارتباط با نظم ا شد و از تع جتماعي با

تحريف، ارائه ايالعات نادراننت و اننانسننور به ويژه به يور عمد  و خوار و 

آميز در مورد اطراد يا حقيرشنمردن اظهارات ديگران و يا بيان نظرات تبعيض

ها اجتناب شننود، مگر اينکه ايح اظهارات به يور مسننتقيم در ارتباط با گروه

و يا دطاع از عقايد تحريک آميز كه به موضننوع بحث باشنند. بيان ااننتادان 

ضوع بحث مربوط مي شونت آميز شود نبايد به گونهمو شد كه نتايج خ ا  با

  4٠داشته باشد.

                                                                                                     
39 EC/78/2000.  
40  Jogchum Vrielink, Paul Lemmens and Stephan Parmentier 

(K.U.Leuven), and comments by the LERU Working Group on Human 
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شجويان  اتادان، محدود كردن حقوق دان آزاد  آكادميک در تدريس ا

شجويان  اخنان تبعيض آميز  كه دان و هرنوع تحقير آنان و همچنيح بيان 

ها يا گروهها را مورد هدف ررار دهد را رابل پذيرش خاص و يا اننناير ارليت

داند. عالوه بر آن، ااننتادان بايد تالش كنند طضننايي برا  دانشننجويان نمي

اند ايجاد شنننود تا بتوانند با اانننتفاده و تجزيه و تحليل آنچه كه آموخته

ند. يان كن تدريس و  41نظريات خود را ب كادميک بيح آزاد  طرد   آزاد  آ

ش اتادان و آزاد  دان کده، دانشگاه، پژوهشکده و ااير مواسات علمي كه ا

ستند و به بيان ديگر بيح آزاد  طرد  و آزاد   شگران در آنجا طعال ه پژوه

اازماني تعادل ايجاد مي شگران جمعي و  اتادان و پژوه كند. آزاد  طرد  ا

كنند تا حد  تواننط چارچوب و مقررات مصننوب نهاد  كه در آن كار مي

ا  ها  در تعييح برنامهالبته ااننتادان بايد نقش برجسننته»شننود. تعييح مي

آموزشي داشته باشند، و بتوانند بدون اجبار ديدگاهها  از پيش تعييح شده 

يد، نظريات و  پذيرند و عقا يا ن پذيرند  انننيااننني، طلسنننفي، مذهبي را ب

شند و آنها را آزادانه بيان كنند و به بحث شته با شان را دا  ديدگاهها  خود

 4٢«.بگذارند

شگاهي  بيشتر بحث آزاد  آكادميک بر رو  حقوق اطراد در جامعه دان

ها، در ايح زمينه، در تنش ميان تريح چالشمتمركز ااننت. يکي از برجسننته

مقررات دولت و ااننتقالل نهاد  دانشننگاهها و آزاد  ااننتادان در تدريس، 

هدي يد. ت تايج آن و اظهار نظر بوجود مي آ جاوز پژوهش و انتشنننار ن به ت د 

شگاه شورهايي كه در آن دولتي به آزاد  آكادميک در دان ها  دولتي و در ك

 تر اات و دولتشود، شايعتقريبا تمام بودجه علمي از او  دولت تاميح مي

از يريق كنترل منابع در اختيار، دانشننگاهها و ااننتادان را تحت طشننار ررار 

، شوداط دولت تاميح ميدهد. چون بودجه مواسه تحقيقاتي معموال تومي

                                                                                                     
Rights, «Academic Freedom as a Fundamental Right  «, Procedia - Social 

and Behavioral Sciences, Volume 13, 2011, PP. 117–141, p 127.  
41 Ibid, p 130. 
42 Ibid, p 130. 
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كنند. حتي مشنناهده مقامات به دانشننگاه يا حتي ااننتادان طشننار وارد مي

كند و ها  درانني دخالت ميشننود كه دولت در شننکل و محتوا  برنامهمي

كند. عالوه بر چالش ها  مسنننتقيم، آزاد  اانننتادان را كنترل و تهديد مي

ستقيم از  ات. آكادميک با تعداد  از تهديدها  غير م جانب دولت مواجه ا

ات ايا شگاه دارا  عوارب جد  گاهي اورات  ستقيم پرداختح به دان ها  م

برا  آزاد  آكادميک اانننت و مصنننداق آن اطزايش عدم تحمل نسنننبت به 

ات. سو با هيئت حاكم ا شجويان با اطکار غير هم اتادان و دان چاره ايح  43ا

يک در نهادها  خود اات كه دولت تاميح، تضميح و احترام به آزاد  آكادم

را گسننترش دهد. در بعضنني از كشننورها اننازوكارهايي برا  كنترل دخالت 

ها وجود دارد و نهادها  مسنننتقلي از ايح مهم حمايت دولت در دانشنننگاه

  44كنند.مي

 .دانشجويان٢.٢

روند. ان مهم آزاد  آكادميک به شننمار مينفعدانشننجويان دوميح ذ 

نشنجويان از ايح آزاد ، چند پرانش در خصنوص كم و كيف برخوردار  دا

 مهم مطرح اات:

                                                                                                     
گيرد. برخي از شنننوند و در موارد  شنننکل عملي هم به خود ميمي در موارد  اانننتادان تهديد43

ها از ااننتادان كتبا شننوند حتي در برخي دانشننگاهااننتادان حتي در كالس درس خود تعقيب مي

اته مي ات و خوا شان خوددار  كنند و حرا ستح در اتاق كار شبه شود تا از ب نهادها  امنيتي و 

ها يا برخورد پليسي با آنا  واضح دات به جااواي، ضبط حرفپوشي و به گونهامنيتي بدون پرده

زند و آنها را از داشننتح محيط آموزشنني آزاد كه در آن بتوانند ارتباط و گفتگو  آزاد با انناير ها مي

شند  شته با شور دا شجويان در داخل و خارج از ك و در محيطي آرام عار  از هر گونه همکاران و دان

كنند. پيش داور  و رضننناوت بتوانند نظرات خود را بدون ترس از عوارب آن بيان كنند محروم مي

دادن طرصت مطالعاتي، افر به خارج از كشور يا ترطيع ادار  و علمي ااتادان در يک محيط آموزشي 

علمي باشد. ااتادان بايد داتراي آزاد به ها  و پژوهشي نبايد تحت تأثير عواملي غير از شايستگي

 منابع علمي و تحقيقي داشته باشند و در ايح مسير از هرگونه اانسور و طيلتر آزاد باشند.

مثالً در امريکا ديوان عالي كشنور همواره تاكيد بر اانتقالل و آزاد  اانتادان دانشنگاه دارد و يک 44

شگاه ا اتاد دان اتادان به يک ا اي در محکمه ا صاص دارد. از يرف ديگر مردم به يور كلي كر خت

كنند و اكثراً دولت را به عنوان تهديد اصلي نسبت به اظهارات ااتادان با تساهل و تسامح برخورد مي

 كنند.آزاد  آكادميک تلقي مي
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آيا نظر دانشنننجويان در ارائه و انتخاب واحدها  دراننني مورد نظر 

 شود؟محترم شمرده مي

 آيا دانشجويان حق تعييح محتوا  درس خود را دارند؟

 آيا دانشجويان حق انتخاب ااتاد مورد نظر برا  دروس خود را دارند؟

ها  آموزشنني مشنناركت در تنظيم برنامه آيا دانشننجويان حق دارند

 داشته باشند؟

ضوع و  شد و دكتر  در انتخاب مو اي ار شنا شجويان كار آيا نظر دان

 شود؟نامه خود محترم شمرده ميااتاد مورد نظر برا  پايان

ها  مذكور را در رالب يک پراش توان پراشراد كه ميبه نظر مي

شجويان حق دارن د در مديريت نظام آموزش عالي و كلي خالصه كرد: آيا دان

شند؟ و تا چه اندازه؟ به نظر مي شته با شگاهها مشاركت دا اخ به دان راد پا

شجويان در مديريت  شاركت دان ات: م ايح پراش از دو زاويه رابل مطالعه ا

اننازمان آموزشنني و مشنناركت دانشننجويان در محتوا  آموزش. منظور از 

آموزشنني ممکح ااننت با آزاد  مشنناركت دانشننجويان در مديريت اننازمان 

ها در تعارض ررار گيرد. در نتيجه بايد از خود پراننيد در آكادميک دانشننگاه

صننورت وروع چنيح تعارضنني كدام آزاد  مقدم ااننت؟ منظور از مشنناركت 

دانشجويان در محتوا  آموزش عبارت اات از مشاركت در انتخاب واحدها  

 45انتخاب موضوع پايان نامه.دراي مورد نظر خود، تعييح محتوا  دروس و 

آزاد  آكادميک صننرطاً به معنا   46اعالميه اصننول، 1به ااننتناد ماده 

ااتحقاق ااتادان بر آزاد  كامل در تدريس، پژوهش و انتشار نتايج آنهاات 

شايد به ايح علت كه  ات.  شده ا شناخته ن شجويان  و ايح آزاد  برا  دان

ه توليد علم و دانش. ايح درحالي دانشنننجويان به يادگير  اهتمام دارند نه ب

ااننت كه برخالف اعالميه طوق، اعالميه آزاد  آكادميک دارالسننالم، آزاد  

شامل  ات. ايح آزاد   شناخته ا اميت  شجويان به ر آكادميک را برا  دان

                                                                                                     
 .٢3-٢٢صصهمان، 45

46.1940 
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ها  مطالعاتي در رشنننته مورد نظر، آزاد  مطالعه مانند حق انتخاب زمينه

شار نظ سئله ملي يا بيحراحترام به حق ابراز و انت ه المللي بات در مورد هر م

صنورت طرد  يا گروهي و حق به چالش كشنيدن يا اختالف نظر داشنتح با 

شکل ديگر   ااتيد خود بدون ترس از اردام تالطي جويانه يا جبران به هر  ا

آزاد  آكادميک، به دانشننجويان آزاد  گفتار و بيان، طکر و بحث و  4٧ااننت.

ن را در يادگير ، نقد، خالريت، شننركت در انواع ااننتدالل مي دهد و ايشننا

يت عال يدهط بادل ا قات و ت ئه گزارش و تحقي خاب، ارا ها آزاد ها  علمي، انت

گذارد. دانشجويان بايد از اطشا  نظرات و ديدگاهها  بيان شده در اثنا  مي

ها توانننط اانننتادان و همچنيح از هر گونه امتحانات، گزارشنننات و آموزش

بردار  از اشننتباهاتي كه ممکح ااننت در كارها  آموزشنني، رهتهمت و يا به

تحقيقي وتکاليف آنها ثبت شده باشد، مصون باشند. دانشجويان بايد آزادانه 

باورها  خود را تواننعه دهند، نگرش مسننتقل از ااننتادان خود و نيز نهاد 

ها  آموزش و پرورش داشننته باشننند و آزادانه در اننخنراني ها و يا برنامه

ش انجش دان شركت بجويند يا نجويند. آنها بايد آزاد  انجام اعمال و  گاهي 

شند و حق ربول يا رد ايده شته با سه امور خود را دا ا اتادان و يا مو ها  ا

آموزشنني را داشننته باشننند. همچنيح آنها بايد حق و آزاد  در يادگير  و 

 تغيير دانشگاه را داشته باشند. 

ها  ان در داشتح تشکل و انجمحبر اااس آزاد  آكادميک، دانشجوي

دار كردن و علمي آزادند و محروميت از تحصنننيل، اخراج، ارعاب، انننتاره

ها  مصنننرح در اانننناد ها  ديگر دانشنننجويان بر خالف آزاد محدوديت

اتارهجهاني، منطقه سم  ات. مکاني شر ا دار كردن برا  ا  و ملي حقوق ب

ختح آنان از ادامه تبعيض و جداانناز  دانشننجويان به رصنند محروم اننا

ات در  شي آنان، ممار صيالت عالي كه به علت عقايد متفاوت و دگراندي تح

يان و انجمح باوراانننتفاده از آزاد  ب يا هر علت ها، و  ها  مذهبي خاص 

                                                                                                     
47 Dar es Salaam Declaration, University of Dar es Salaam Academic Staff 

Assembly, (1990). 
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غيررانوني و متعارض با حقوق شنننناحته شنننده بشنننر باشننند مبيح نقض 

ستماتيک حقوق آزاد  بيان، اجتماعات، و عقيده بوده و ي  توجهيک بياي

سبت به حق تحصيل و آزاد  آكادميک محسوب مي شود. با نگاهي جد  ن

شجويان از آموزش عالي در ايران در  اتاره دار و محروم كردن دان به طرآيند 

شويم، ايح مکانيسم هيچ ارتبايي با عملکرد دهه هشتاد شمسي، متوجه مي

رابتي  يار ر نات ورود  بسننن حا ند  در امت به ب يا رت قايع تحصنننيلي  در م

شجويان  شد ندارد. در وارع، در موارد زياد ، دان اي ار شنا اي و كار شنا كار

ها  محروم شده مجرب بودند، در امتحانات ورود  نمرات ربولي، حتي رتبه

سيار باال گرطته بودند، و رطعاً مي وجود،  شدند اما با ايحبايست پذيرطته ميب

ستم اي ااز   ضيان با تبعيض و يا جدا اي ايح متقا ايا صد  اتيک و با مقا

اي و  ايا ضعيت موجود و طعال  شجويان منتقد و روبرو بودند. برخورد با دان

دار يا هر عنوان مشنابه ديگر كامال اجتماعي تحت عنوان دانشنجويان انتاره

شجويان و عدم ممانعت از  ضعيت ايح دان ايدگي به و ات و ر غير رانوني ا

ها  ااننتفاده از مکانيزمتحصننيل آنها كامال ضننرور  ااننت. همچنيح اننوء

ها تحت عنوان كميته انضننبايي يا عناويح كنترلي ديگر در محيط دانشننگاه

سته ديگر كه مي شاي صحيح با انتخاب اطراد  تواند يي يک طرآيند انتخاباتي 

 ها از بيح خود دانشجويان در جهت كنترل و حفاظت از روانيح و آييح نامه

احضار، محاكمه و تعليق دانشجوياني كه طرهنگي و آموزشي به كار آيد برا  

ها  اجتماعي و ايااي مشاركت داشته يا در نشريات دانشجويي در طعاليت

اند كامالً در تبايح با آزاد  آكادميک و انجمح ها  دانشنننجويي طعال بوده

ااننت. همچنيح ااننتفاده از گزينش غير علمي و به منظور تسننويه نيروها  

  اعتقادات مذهبي خاص و ممانعت از داتراي مخالف ااختار ردرت و دارا

آنها به مراكز آموزش عالي نيز در تبايح با نظام بيح المللي حقوق بشنننر و 

 آزاد  آكادميک اات. 

يا موارد  قت موارد  كه در روانيح كشنننور در ايح موارد و  عدم مطاب

ديگر  از ايح دات با نظام بيح المللي حقوق بشر و اصول آزاد  آكادميک 
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ها را تواند مسننئوليت بيح المللي دولتود دارد و ااننتمرار آنها ميوج

 مطرح كند.

م.م رمدمآوتدومآيبديزکمممسبوميبرهبوم مب تمتومآن3

م. حدود آزاد  آكادميک1.3

شننود. آزاد  آكادميک، مطلق نيسننت و به حدود و ثغور  محدود مي 

توان مشننخص كرد كه تحت چتر به رغم وجود موارد بسننيار  كه دريقا مي

يا خير، موارد  نيز وجود دارد كه حمايت آزاد  آكادميک ررار مي گيرند 

آزاد  آكادميک از آنها محل اختالف اانننت و در منطقه خاكسنننتر  ررار 

 گيرند، بنابرايح مشنننخص كردن دريق حدود آزاد  آكادميک با موانعيمي

شجويان و به منظور  اتادان و دان اتقالل طکر  ا ات. برا  تأميح ا روبرو ا

حفاظت از اصننل تنوع طکر ، اصننول و روش ها  خاصنني در دانشننگاهها و 

مواننسننات برا  تعييح حدود و ثغور آزاد  آكادميک بايد رعايت شننود با 

اتفاده از ايح محدوديت اوءا ستلزم تعييح كاماًل وجود ايح، لزوم عدم  ها م

صد  از  ات. آزاد  آكادميک و حق ت شح دامنه و ماهيت آنها صريح و رو

ااتادان طارد شرايط مورد وطاق جامعه علمي در برابر از دات دادن كارشان، 

در خصننوص چالش هايي كه با همکاران و يا دانشننجويان درباره مخالفت با 

 ميکكند. همچنيح آزاد  آكادها  آموزشي آنها، حمايت نميطلسفه و شيوه

شگاه را  ضا  هيئت علمي حق نقض مقررات كالج يا دان شجويان يا اع به دان

شجويان حق انتقاد از مقرراتي اعطا نمي اتادان و دان كند و به رغم آنکه به ا

كه به ناعادالنه بودن آنها باور دارند را مي دهد، از دانشنننجويان يا اعضنننا  

ضبايي و محدوديت اوء رطتار ههيئت علمي در برابر اردامات ان شي از  ا  نا

يد از خاير دور داشنننت كه ايح عدم حرطه ا  محاطظت نمي با ما ن كند. ا

حمايت مستلزم آن اات كه اردامات انضبايي بصورت عادالنه و يي مراحل 

  4٨رانوني باشد.

                                                                                                     
48Nelson, Cary, Candidate Statement, (2008), Available at: 

http://www.cary-nelson.org/nelson/aaup-statement. 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=Available&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CEQQFjAD&url=http%3A%2F%2Fdictionary.reference.com%2Fbrowse%2Favailable&ei=geNwUeL4MbCX0QXWp4HYBg&usg=AFQjCNFHx1vl5HY4fN_kgKhifMEBcPt1nA&bvm=bv.45373924,d.d2k
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ها  مختلفي را به منظور آزاد  آكادميک و حق تصننند ، محدوديت

حروميت از اعطا  طرصت حفظ شايستگي اعضا  هيئت علمي )به صورت م

شکده و مطالعاتي و دوره سئول دان شي مطلوب و احکام نهادها  م ها  آموز

اتاد( مطابق با مواطقت نامه صوص ا شگاه درخ شده دان ها و مقررات تنظيم 

كند. محدوده آزاد  آكادميک ااننتادان خيلي تواننط دانشننکده وضننع مي

ات. ام سيار  موارع محل اختالف ا اد ا به نظر ميمشخص نيست و در ب ر

اانننتادان در عيح برخوردار  از آزاد  آكادميک بايد به روانيح و مقررات 

شند و حدود مشروع ايح آزاد  را رعايت كنند  شکده پايبند با شگاه و دان دان

و ايح آزاد  ابزار  برا  انننوء رطتار، شنننانه خالي كردن از انجام وظايف و 

 49كند، نباشد.دار اعمالي كه حيثيت جامعه علمي را خدشه

دانشجويان نيز بايد يکسر  الزامات، روانيح و حدود را رعايت كنند، از 

جمله اينکه بايد در انجام وظايف خود پااننخگو باشننند و بواننيله امتحانات 

ارزيابي شنننوند، روانيح دانشنننگاه را رعايت كنند، به حقوق ديگران احترام 

زاد  آكادميک به معنا  بگذارند، تکاليف ارجاعي را انجام دهند. در كل آ

 هرج و مرج و بي بند و بار  برا  دانشجويان نيست. 

هايي كه برا  ااننتادان و دانشننجويان وجود دارد عالوه بر محدوديت

هايي دارند. اانتخدام ها و محدوديتمراكز علمي و موانسنات نيز چارچوب

د دان باياااتيد و پذيرش دانشجويان و اخراج آنها و ارتقا و دوره تصد  ااتا

بر اااس صالحيت و دانش منااب در زمينه تخصص مربويه و با ديدگاهي 

باز نسبت به ترويج و تواعه روش و چشم اندازها  مربوط انجام شود. هيچ 

ا  در ااتخدام يا اخراج، رد ترطيع و يا تصد  ااتادان و پذيرش و دانشکده

اي يا مذهبي آنها  ايا ااس اعتقادات  شجويان بر ا صميم نگيرد و رد دان ت

ضا  هيئت علمي از كميته ااس هيچ يک از اع اتخدام بر ا صد  و ا ها  ت

عقايد اننياانني يا مذهبي حذف نشننوند و دانشننجويان نيز بر اانناس دانش 

منااب، ااتعداد، مطالعه و تالش و نه بر اااس اعتقادات ايااي يا مذهبي 

                                                                                                     
49Ibid. 
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شته صيل كنند. برنامهشان در ر شي و هاها  مربوط پذيرطته و تح   آموز

مطالعه در علوم انسنناني و اجتماعي بايد با عدم رطعيت و جسننتجو  تمام 

ها به دانشنننجويان ارائه شنننود و آنها با منابع و دانش بشنننر  در ايح زمينه

ها  مختلف و مخالف مربويه آشنننا شننوند. ااننتادان بايد به دنبال ديدگاه

ان را از ديدگاهها  ديگر ها  خود در ارائه نظرات، دانشجويها و ديدگاهياطته

ها  دانشننگاهي بايد تنوع الزم برا  پااننخگويي به نيز آگاه اننازند. رشننته

ها و اؤاالت ذهني داويلبان ورود به دانشگاه را داشته باشند و ييف دغدغه

ها  علمي به دانشننجويان ارائه شننود و مورد بررانني ررار واننيعي از ديدگاه

سئوليت شکده ها  عمدهگيرد كه ايح از م ات. دان ضا  هيات علمي ا   اع

ايااي، ايدئولوژيک، مذهبي و يا ضد ها  خود را به دور از تلقيحدوره ها  

شگاه صحبت در دان اخنرانان مختلف جهت   ها،مذهبي برررار كند. انتخاب 

ها  دانشجويان از اصول آزاد  ها و طعاليتتخصيص بودجه برا  ايح برنامه

يت تر عا هت ر يک در ج كادم قاد از ويج كثرتآ گرايي طکر  اانننت و انت

ها  دانشننگاه هرچند اانناانني، مانع دعوت از اننخنرانان منتقد، اننيااننت

دهد كه محققان برا  رايدن پيشرطت دانش هنگامي رخ مي 5٠نخواهد بود.

ها  مختلف تأييد شنننده ها، و نظريه يا پژوهشها، وارعيتبه نتيجه از روش

ا  اردامات الزم را برا  جوامع حرطهااننتفاده كنند و مواننسننات علمي و 

پيشننبرد دانش، پژوهش، حفظ يکپارچگي طرآيند پژوهش به منظور بررانني 

ها  محققان و تفسنننير آنها انجام دهند. برا  نيل به ايح مقصنننود، ياطته

يرطانه مواننسننات دانشننگاهي و جوامع علمي بايد به اندازه كاطي موضننع بي

ا اا سائل دروني و يا خود را با توجه به اختالطات ا ي كه محققان در مورد م

بيروني دارند حفظ كنند و به خطوط ررمز مشنننروع آزاد  آكادميک توجه 

 كنند تا امکان پرس و جو طراهم نگه داشته شود. 

                                                                                                     
50 Ibid.  
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سبوميبرهبوم مب تمتومآوتدو2.3 سطحمجهبني،مم.م آيبديزکمدرم

متوممميليينطقه

آزاد  آكادميک و به عنوان يک راعده كلي، برا  جلوگير  از نقض 

شگاه اتقالل دان اطوح ملي و بيح المللي ا ضعيت آن را در  ها بايد همواره و

صورت  ات و در  اطح محلي يا ملي اكثراً مرجح ا شت. اردام در  زير نظر دا

اتفاده از ابزار ملي پيش اي به مکانيزم امکان، ا اتر ضرور  برا  د شرط 

مللي الا  و بيحم ها  منطقهالمللي اات. ايستا  و بيحها  رانوني منطقه

اتفاده ررار  شر معموال در عدم رايدگي ايستم داخلي بايد مورد ا حقوق ب

گيرد. برا  مثال، دادگاه اروپايي حقوق بشنننر راه اول برا  طرد  كه حقوق 

اانناانني او نقض شننده نيسننت، مگر بتواند ثابت كند كه از يريق اننيسننتم 

ات. ضرور ، برخي از با 51رانوني داخلي جوابي نگرطته ا صل  توجه به ايح ا

قه ا  و ملي برا  حمايت از مکانيزم ها  مهم در انننطح بيح المللي، منط

 ها  آكادميک و ااتقالل دانشگاه به شرح زير اات: آزاد 

 . اازوكارها  حمايت در اطح جهاني3.٢.1

ا  حقوق بشنننر و آزاد  آكننادميننک در موازيح جهنناني و منطقننه

ات. از مهممنطقه ها  جهاني واعالميه اناد جهاني ا  و ملي آمده ا تريح ا

ا هتوان به اعالميه جهاني حقوق بشر و ميثاريح اشاره كرد كه از ميان آنمي

سائل مربوط به آزاد  آكادميک  شر به يور خاص، م اعالميه جهاني حقوق ب

هايي به يور مستقيم يا غير مستقيم از شنااد. كنوانسيونرا به راميت مي

كنوانسنننيون  توان بهكنند كه از ميان آنها ميد  آكادميک، حمايت ميآزا

كنوانسنننيون  5٢از اانننناد يونسنننکو، مبارزه با تبعيض در آموزش و پرورش

                                                                                                     
51 See  «European Court of Human Rights, Questions and Answers 

«,available at: 

  http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/37C26BF0-EE46-437E-

B810-EA900D18D49B/0/ENG_QR.pdf , p.4. 
52 Convention against Discrimination in Education, General Conference of 

the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, (14 

December 1960). 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=HQayUP3yMPL04QT0wYDAAw&hl=fa&langpair=en%7Cfa&rurl=translate.google.com&u=http://www2.ohchr.org/english/law/education.htm&usg=ALkJrhjR-UP3dXPtG7eHjZDDdxegkhj8Pg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=HQayUP3yMPL04QT0wYDAAw&hl=fa&langpair=en%7Cfa&rurl=translate.google.com&u=http://www2.ohchr.org/english/law/education.htm&usg=ALkJrhjR-UP3dXPtG7eHjZDDdxegkhj8Pg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=HQayUP3yMPL04QT0wYDAAw&hl=fa&langpair=en%7Cfa&rurl=translate.google.com&u=http://www2.ohchr.org/english/law/education.htm&usg=ALkJrhjR-UP3dXPtG7eHjZDDdxegkhj8Pg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=HQayUP3yMPL04QT0wYDAAw&hl=fa&langpair=en%7Cfa&rurl=translate.google.com&u=http://www2.ohchr.org/english/law/cerd.htm&usg=ALkJrhhbR8niYFYUZl_mrb6zz8o2KlliVw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=HQayUP3yMPL04QT0wYDAAw&hl=fa&langpair=en%7Cfa&rurl=translate.google.com&u=http://www2.ohchr.org/english/law/cerd.htm&usg=ALkJrhhbR8niYFYUZl_mrb6zz8o2KlliVw
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كنوانسننيون رطع كليه اشننکال  53،المللي رطع همه اشننکال تبعيض نژاد بيح

سيون منع شکنجه و ديگر رطتارها يا مجازات 54،تبعيض عليه زنان ها  كنوان

اشاره كرد كه به يور مستقيم يا غير  55تحقيركنندهرحمانه، غيرانساني يا بي

  كنند. عالوه بر ايح، اننه توصننيه  آكادميک حمايت ميمسننتقيم از آزاد

شگاه به يور خاص از بيح اتقالل دان صوص آزاد  آكادميک و ا المللي درخ

 انتوصنننيه انننازم كنند، كه عبارتند ازا  حمايت ميطعاالن آموزش حرطه

سکو، شگران علمي، 56جهاني كار و يون ضعيت پژوه سکو در و صيه يون  57تو

در بعد  5٨.توصننيه يونسننکو در مورد وضننعيت آموزش كاركنان آموزش عالي

جهاني در حال حاضنننر هيچ يک از معاهدات انننازمان ملل متحد به آزاد  

                                                                                                     
53 International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 

Discrimination, United Nations General Assembly, (December 21, 1965). 
54Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against 

Women, United Nations General Assembly, (1979). 
55 Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment (United Nations Convention against Torture), 

United Nations General Assembly, (10 December 1984). 
56ILO/UNESCO Recommendation concerning the Status of Teachers, (5 

October 1966). 
شاره دارد به ارتبايات باز، ارائه آزادانه طرضيه و نظريات، به عنوان ٨در ماده  5٧  «آكادميک  آزاد » ا

صيه توازن حكه در رلب خيلي از طرايندها  علمي، طراهم مي سئوليتشود و ايح تو ه ها را بقوق و م

اميت مي شگران علمي به جامعه در حالي كه در همان ر اخگويي پژوه شاره دارد به پا اد و ا شنا

هسننتند،  زمان دارا  درجه ا  از خودمختار  منااننب در كار خود جهت پيشننرطت علم و طح آور 

(19٧4 .) 
(UNESCO Recommendation on the Status of Scientific Researchers, 

General Conference, (20 November 1974)). 
تب رو  5٨ يات به مرا تر از هر يک از معاهدات ايح توصنننيه در حمايت از آزاد  آكادميک در جزئ

شده عبارتند از: آزاد  آكادم ات. حقوق ذكر  شر ا صاد ، حقوق ب اي، ارت ايا يک، حقوق مدني، 

اجتماعي، و طرهنگي به راميت شناخته شده تواط ااناد بيح المللي، و حق برخوردار  از آموزش 

ها  خاص الزم برا  تضنننميح (. حمايت٢9-٢6ماده«)بدون هر گونه دخالت»و انجام كار تحقيقاتي 

ستم ها   اي اي به كتابخانه ها،  اتر كامپيوتر  و پايگاه داده ها بدون آزاد  آكادميک از جمله، د

شركت در گردهمايي ها  بيح المللي در  شار نتايج تحقيقات و آزاد  برا   سور، آزاد  برا  انت اان

 (.199٧آمده اات، ) 14 -11ماده 

(UNESCO Recommendation concerning the Status of Higher-Education 

Teaching Personnel (11 November 1997)). 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=HQayUP3yMPL04QT0wYDAAw&hl=fa&langpair=en%7Cfa&rurl=translate.google.com&u=http://www2.ohchr.org/english/law/cerd.htm&usg=ALkJrhhbR8niYFYUZl_mrb6zz8o2KlliVw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=HQayUP3yMPL04QT0wYDAAw&hl=fa&langpair=en%7Cfa&rurl=translate.google.com&u=http://www2.ohchr.org/english/law/cerd.htm&usg=ALkJrhhbR8niYFYUZl_mrb6zz8o2KlliVw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=HQayUP3yMPL04QT0wYDAAw&hl=fa&langpair=en%7Cfa&rurl=translate.google.com&u=http://www2.ohchr.org/english/law/cerd.htm&usg=ALkJrhhbR8niYFYUZl_mrb6zz8o2KlliVw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=HQayUP3yMPL04QT0wYDAAw&hl=fa&langpair=en%7Cfa&rurl=translate.google.com&u=http://www2.ohchr.org/english/law/cedaw.htm&usg=ALkJrhgjMJKIFRQX7xihNsV98ByplAB-bw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=HQayUP3yMPL04QT0wYDAAw&hl=fa&langpair=en%7Cfa&rurl=translate.google.com&u=http://www2.ohchr.org/english/law/cedaw.htm&usg=ALkJrhgjMJKIFRQX7xihNsV98ByplAB-bw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=HQayUP3yMPL04QT0wYDAAw&hl=fa&langpair=en%7Cfa&rurl=translate.google.com&u=http://www2.ohchr.org/english/law/cedaw.htm&usg=ALkJrhgjMJKIFRQX7xihNsV98ByplAB-bw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=HQayUP3yMPL04QT0wYDAAw&hl=fa&langpair=en%7Cfa&rurl=translate.google.com&u=http://www2.ohchr.org/english/law/cat.htm&usg=ALkJrhgy7VMnIFcprazPwVKTdu5xNMcvpw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=HQayUP3yMPL04QT0wYDAAw&hl=fa&langpair=en%7Cfa&rurl=translate.google.com&u=http://www2.ohchr.org/english/law/cat.htm&usg=ALkJrhgy7VMnIFcprazPwVKTdu5xNMcvpw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=HQayUP3yMPL04QT0wYDAAw&hl=fa&langpair=en%7Cfa&rurl=translate.google.com&u=http://www2.ohchr.org/english/law/cat.htm&usg=ALkJrhgy7VMnIFcprazPwVKTdu5xNMcvpw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=HQayUP3yMPL04QT0wYDAAw&hl=fa&langpair=en%7Cfa&rurl=translate.google.com&u=http://www2.ohchr.org/english/law/cat.htm&usg=ALkJrhgy7VMnIFcprazPwVKTdu5xNMcvpw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=HQayUP3yMPL04QT0wYDAAw&hl=fa&langpair=en%7Cfa&rurl=translate.google.com&u=http://www2.ohchr.org/english/law/cat.htm&usg=ALkJrhgy7VMnIFcprazPwVKTdu5xNMcvpw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=HQayUP3yMPL04QT0wYDAAw&hl=fa&langpair=en%7Cfa&rurl=translate.google.com&u=http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001604/160495e.pdf&usg=ALkJrhgRI50grgwRx3cB3noVelMt4sVhdw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=HQayUP3yMPL04QT0wYDAAw&hl=fa&langpair=en%7Cfa&rurl=translate.google.com&u=http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001604/160495e.pdf&usg=ALkJrhgRI50grgwRx3cB3noVelMt4sVhdw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=HQayUP3yMPL04QT0wYDAAw&hl=fa&langpair=en%7Cfa&rurl=translate.google.com&u=http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID%3D13131%26URL_DO%3DDO_TOPIC%26URL_SECTION%3D201.php&usg=ALkJrhj3_ZWLsFzxmHjqD5r499lTtY0JWQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=HQayUP3yMPL04QT0wYDAAw&hl=fa&langpair=en%7Cfa&rurl=translate.google.com&u=http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID%3D13131%26URL_DO%3DDO_TOPIC%26URL_SECTION%3D201.php&usg=ALkJrhj3_ZWLsFzxmHjqD5r499lTtY0JWQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=HQayUP3yMPL04QT0wYDAAw&hl=fa&langpair=en%7Cfa&rurl=translate.google.com&u=http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID%3D13144%26URL_DO%3DDO_TOPIC%26URL_SECTION%3D201.php&usg=ALkJrhjIxzsC4E0EUeHdnmGALpYNiyd1uw
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_General_Assembly
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_General_Assembly
http://www.ilo.org/sector/Resources/sectoral-standards/WCMS_162034/lang--en/index.htm
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قالل دانشگاه اختصاص نياطته اات. با ايح حال ممکح اات، آكادميک و اات

تر  در دانشنننگاهيان و طعاالن برا  حمايت از آزاد  آكادميک راهها  كلي

شر مربوط به آن و مکانيزم ها  مؤثر اازمان ملل متحد و ابزارها  حقوق ب

تريح ايح اننازوكارها در ادامه ارائه در ايح خصننوص برگزينند. برخي از مهم

 ه اات.شد

اازمان  اازمان ملل در آموزش عالي يک  سکو به عنوان تنها نهاد  يون

در 59تاثيرگذار برا  دانشننگاهيان و همچنيح ترويج آزاد  آكادميک ااننت.

نده به يور طزآي عه  جام عالي در  ا  بر وارع، يونسنننکو برا  ترويج آموزش 

ي و اعاااس دانش به عنوان عامل بنياديح تواعه طرهنگي، ارتصاد  و اجتم

صلح و عدالت طعاليت در پي آن ظرطيت اي،  اعه پايدار، دموكرا ااز ، تو

شر  6٠كند.مي صوالً در اعالميه جهاني حقوق ب سکو ا صالحيت يون حقوق در 

(، حق بر اشنننتراك ٢6گنجانده شنننده اانننت، از جمله حق آموزش )ماده 

(، حق مشاركت آزادانه در زندگي طرهنگي ٢٧گذاشتح پيشرطت علمي )ماده 

ماده  يده.٢٧) يان و عق عات، آزاد  ب کار   61( حق برخوردار  از ايال راه

ها  آموزش و پرورش، يونسنننکو برا  مقابله با نقض حقوق بشنننر در زمينه

ات. عالوه بر ايح،  شکايت محرمانه طرد  ا علوم، طرهنگ و ارتبايات، روش 

به يور خاص در رابطه با آموزش عالي، كميته مشترك كارشنااان يونسکو 

ها  مربوط به اانننتادان آموزش در ارائه توصنننيه 6٢و انننازمان جهاني كار

وجود دارد كه كاركرد آن نظارت و تحقق توصننيه يونسننکو در مورد  63عالي،

ضعيت  اانو انل آموزش عالي 64مدر سکو در مورد جايگاه پر صيه يون و تو

ات. شکايت طرد  و65ا سکو در ايح  CEARTروش  از ديگر راهکارها  يون

                                                                                                     
59 See http://www.unesco.org/en/higher-education. 
60 See http://www.unesco.org/en/higher-education/mission. 
61 See http://portal.unesco.org 
62 ILO-UNESCO 
63 CEART 
64.1966 
65 See http://portal.unesco.org/education,(1997).  

http://portal.unesco.org/education,
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  66زمينه اات.

ها و به منظور تسننهيل همکار  نزديک بيح در جهت اجرا  توصننيه

سکو، كميتهاازمان بيح شد.المللي كار و يون ايس  شترك تا  69 6٨ 6٧ا  م

 بديح صنننورت كه ادعا  عدم رعايت توصنننيه را به دبيرخانه مشنننترك

CEART  .٧٠اراال كنند  

كمک به تالش برا  گنجاندن  ٧1دطتر كميسنناريا  عالي حقوق بشننر،

انداردها  بيح المللي حقوق بشننر در روانيح ملي و توصننيه در ايجاد و ااننت

شر را بر عهده دارد. ستقل نهادها  ملي حقوق ب شگاهيان و  ٧٢عملکرد م دان

توانند شنننکايات خود را از يريق مکانيزم ها  مداطعان آزاد  آكادميک مي

كند، ارائه طراهم مي حقوق بشننر  كه دطتر كميسنناريا  عالي حقوق بشننر

 ٧3كنند.
                                                                                                     

ستند، مي 66 سکو ه صالحيت يون شر در  شکايت خود را ارائه اطراد  كه ررباني نقض حقوق ب توانند 

تواند تواننط اطراد يا گروههايي از اطراد، كه ايالعات رابل اعتماد كنند. راننيدگي به شننکايات نيز مي

 وكاطي از مورد نقض شده دارند انجام شود.
67A list of the current appointed members is available at:  

http://www.ilo.org/public/english/dialogue/sector/techmeet/ceart/about2.h

tm 
وظيفه كميته مشننترك، نظارت بر وضننعيت مدراننان و ااننتادان پيرو توصننيه در مورد وضننعيت  6٨

المللي ااتادان ها  ملي و بيحمدراان و توصيه در مورد وضعيت پرانل آموزش عالي اات. انجمح

 ها در كشورها  عضو نزد كميته شکايت كنند.توانند به عدم رعايت مقررات توصيهنيز مي
69Art.1(c) of the Revised Mandate of the Joint ILO/UNESCO Committee 

of Experts on the Application of the Recommendation concerning the 

Status of Teachers is available online at 

www.ilo.org/public//english/standards/relm/gb/docs/gb276/lils-9.htm 
70 See:http://www.ilo.org/public/english/dialogue/sector/techmeet/ceart/ab

out4.htm 

p. 22.  
71.OHCHR  
72  See Working with the United Nations Human Rights Programme: a 

Handbook for Civil Society, p. 8, available at:  

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/NgoHandbook/ngohandbo

ok1.pdf 
تواند مورد ( و رويه ويژه شننورا  حقوق بشننر نيز ميUPRا  جهاني )ها  بررانني دورهمکانيزم  ٧3

شر به  ستقل حقوق ب اان م شنا شورا دارا  كار شد. ايح  اتفاده مؤثر مداطعان آزاد  آكادميک با ا

شگر ويژه»ويح: صورت جداگانه با عنا ستقل»و يا « نماينده ويژه دبير كل»، «گزار شناس م در  «كار

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=fa&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=fa&u=http://www.ilo.org/public/english/dialogue/sector/techmeet/ceart/about2.htm&usg=ALkJrhgIWvr9Bq_vcx2J1EA9xA5PcaJYwg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=fa&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=fa&u=http://www.ilo.org/public/english/dialogue/sector/techmeet/ceart/about2.htm&usg=ALkJrhgIWvr9Bq_vcx2J1EA9xA5PcaJYwg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=fa&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=fa&u=http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/gb/docs/gb276/lils-9.htm&usg=ALkJrhgXyaMakX1BRpwsFC_VkW_wbDof7Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=fa&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=fa&u=http://www.ilo.org/public/english/dialogue/sector/techmeet/ceart/about4.htm&usg=ALkJrhi02ut4TtSw85R2ftSnkonLZXFgcw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=fa&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=fa&u=http://www.ilo.org/public/english/dialogue/sector/techmeet/ceart/about4.htm&usg=ALkJrhi02ut4TtSw85R2ftSnkonLZXFgcw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=fa&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=fa&u=http://www.ilo.org/public/english/dialogue/sector/techmeet/ceart/about4.htm&usg=ALkJrhi02ut4TtSw85R2ftSnkonLZXFgcw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=fa&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=fa&u=http://www.ohchr.org/Documents/Publications/NgoHandbook/ngohandbook1.pdf&usg=ALkJrhgMi6c6hhVZN4B6R8CryFs5Vim9dQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=fa&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=fa&u=http://www.ohchr.org/Documents/Publications/NgoHandbook/ngohandbook1.pdf&usg=ALkJrhgMi6c6hhVZN4B6R8CryFs5Vim9dQ
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ها  جهاني زياد  در ارتباط با آزاد  آكادميک و اانننتقالل همايش

شده و اعالميه شگاه برگزار  اط ايح همايشدان اازمانهايي نيز تو ها  ها و 

غيردولتي و بيح دولتي در به راننميت شننناختح عناصننر خاصنني از آزاد  

قان،  هدات محق گاه و همچنيح حقوق و تع يک و اانننتقالل دانشننن كادم آ

توان به ها و مقامات ديگر صادر شده اات. از ايح جمله ميها، دولتگاهدانش

اازمان ملل با همکار   ٧4اعالميه ليما اط مجمع عمومي  شاره كرد كه تو ا

، در پااخ به اطزايش تمايل به تضعيف، (WUS)ارويس دانشگاهها  جهان

سات آموزش  ا اتقالل مو اركوب كردن آزاد  آكادميک و ا محدود و يا 

كنفرانس آموزش عالي در ررن ٧5در كشورها  جهان اوم تصويب شد. عالي

كنفرانس جهاني آموزش  ٧٧ها،كنفرانس جهاني از رؤانننا  دانشنننگاه ٧6،٢1

 اند.نيز از ايح جمله ٧٨عالي

                                                                                                     
اه روش در ايح ارتباط وجود دارد كه به خصوص مي ات.  تواند مربوط به مداطعان يک گروه كار  ا

 آزاد  آكادميک باشد:

ها  گزارشننگر ويژه ارتقاء و حمايت از حق آزاد  عقيده و بيان: مسننوول درياطت و پااننخ به گزارش

ها  ديگر در حوزه مربوط به نقض حق آزاد  عقيده و بيان، به ويژه تهديد روزنامه نگاران و يا حرطه

 ايالعات اات.

مسنننوول درياطت و پاانننخ به ايالعات در اجرا  حق آموزش و پرورش  :گر ويژه حق آموزشگزارش

 دهد.ائه مياات و توصيه هايي در مورد اردامات برا  ارتقاء و حمايت از ايح حق ار

شر ضعيت مداطعان حقوق ب اازمان ملل در مورد و اخ به  :نماينده ويژه دبير كل  وظيفه درياطت و پا

شر را ترويج  شر را دارد و اجرا  اعالميه مداطعان حقوق ب شرايط مداطعان حقوق ب ايالعات در مورد 

 كند. مي

شگاهيان در هر نقطه ايح اعالميه از تمام طعاليت ٧4 ها  علمي بدون تبعيض و از حق ارتباط برا  دان

كند كه امتيازات و تعهدات مربوط كند و ااننتانداردها  حرطه ا  را تراننيم مياز جهان، حمايت مي

ر اهميت (. ايح اعالميه همچنيح شنننامل مفاد مختلف د13به آزاد  آكادميک را در پي دارد )ماده 

ااننتقالل دانشننگاه و مواننسننات آموزش عالي از دولت و مقامات ديگر در پرداختح به مسننائل مالي، 

 (.199٨(، )1ها  پژوهشي اات )ماده اازمان داخلي، آموزش و پرورش و اياات
75 Goran Hyden,  «The Efforts to Restore Intellectual Freedom in Africa «, 

Issue: A Journal of Opinion, African Studies Association, Vol. 20, no. 1, 

(Winter 1991). at 5.5. 
 .199٨اكتبر ٧6
 .٢٠٠5ژانويه  ٧٧
 .٢٠٠9جوال  ٧٨
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 ا . اازوكارها  حمايت در اطح منطقه3.٢.٢

ا  در انيسنتم ها  هم راانتا و مکمل نظام ملل حقوق بشنر منطقه

و حمايت از حقوق بشنننر در منايق مختلف جهان از جمله متحد با ترويج 

ات. شور آطريقايي حقوق راره آطريقا، اروپا و آمريکا طعال ا شر و مردم من  ب

صاد ، اجتماعي و  اي، ارت ايا ست يوالني از حقوق مدني،  شامل يک لي

طرهنگي اات كه بطور مستقيم يا غير مستقيم در ارتباط با آزاد  آكادميک 

  ٧9اات.

آمريکايي )پروتکل اننان اننالوادور( در پروتکل الحاري به كنوانسننيون 

يت مي كادميک حما ند.مواد مختلفي از آزاد  آ پايي كنوانسنننيون ا ٨٠ك رو

شر و آزاد  ايحمايت از حقوق ب اا ها  آن نيز در همراه با پروتکل ها  ا

هايي كه در ارتباط با آزاد  اكادميک اانننت حمايت مواد مختلف از آزاد 

منطقه آاننيا يک اننند رانوني متحد برا  حقوق بشننر و آزاد   ٨1كند.مي

 ها  مهمي در ايح خصنننوص صنننورت گرطتهآكادميک ندارد هر چند تالش

ات. سمدر ادامه مهم تريح نهاد ٨٢ا شده ها در بعد منطقهها و مکاني ا  ذكر 

                                                                                                     
79African Charter on Human and Peoples' Rights, Organization of African 

Unity, (27 June 1981). 
(، 13از جمله حق برخوردار  از آموزش و پرورش و اهداف مناانننب از آموزش و پرورش ) ماده  ٨٠

شرطت ضرور  برا  حق برخوردار  از مزايا  پي ها  علمي و تکنولوژيک و الزام به احترام به آزاد  

را  ارتقا شرايط را ب المللي در ايح زمينهپژوهش ها  علمي و طعاليت خالق و همچنيح همکار  بيح

اميت مي اد )ماده كار به ر ستگي به 14شنا شاي صالحيت و  اي به كار با توجه به  اتر (، حق د

 ( نيز در ايح كنوانسيون ذكر شده اات.٧دراتي و منصفانه و شرايط رضايت بخش از كار )ماده 
شکل از كميته (CDESR)كميته راهبر  آموزش عالي و تحقيقات ٨1 شورا  اروپا و ا  از وزرا  مت

در خصننوص آزاد  آكادميک و ااننتقالل ( ٢٠٠6) 1٧6٢نمايندگاني از جامعه دانشننگاهي توصننيه 

شگاه شگاه بيان  دان اتقالل دان اانيد. ايح توصيه در خصوص حق آزاد  آكادميک و ا صويب ر را به ت

اتقالل دانشگاه همواره منجر به كند كه، تاريخ ثابت كرده اات كه نقض آزاد  ها  آكادميک و امي

شريح حقوق و  اپس ت صيه و  ات. تو شده ا صاد  و اجتماعي  جمود طکر ، و در نتيجه ركود ارت

ها  دانشگاه ها و دانشگاهيان با تأكيد بر آزاد  آكادميک به موجب رانون، ترجيحا با رانون مسئوليت

 (.٧ااااي تضميح شده اات. )پاراگراف 
شننوند و يا   ملي و ايالتي موطق به رعايت ااننتانداردها  آزاد  آكادميک نمي.هنگامي كه نهادها ٨٢

اتانداردها را زير پا مي خواهي گذارد، ممکح اات لزوم جبران و تظلمزماني كه دولت ملي خود ايح ا

 در اطح منطقه ا  بيش از پيش احساس شود.

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=HQayUP3yMPL04QT0wYDAAw&hl=fa&langpair=en%7Cfa&rurl=translate.google.com&u=http://www.achpr.org/english/_info/court_en.php&usg=ALkJrhjqwzqZInu3c9uM42C3d4kR6AQBow
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=HQayUP3yMPL04QT0wYDAAw&hl=fa&langpair=en%7Cfa&rurl=translate.google.com&u=http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/005.htm&usg=ALkJrhgjUgahuXdCiXS9t2_kKG3S9HrKGQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=HQayUP3yMPL04QT0wYDAAw&hl=fa&langpair=en%7Cfa&rurl=translate.google.com&u=http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/005.htm&usg=ALkJrhgjUgahuXdCiXS9t2_kKG3S9HrKGQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=HQayUP3yMPL04QT0wYDAAw&hl=fa&langpair=en%7Cfa&rurl=translate.google.com&u=http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/005.htm&usg=ALkJrhgjUgahuXdCiXS9t2_kKG3S9HrKGQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=HQayUP3yMPL04QT0wYDAAw&hl=fa&langpair=en%7Cfa&rurl=translate.google.com&u=http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/005.htm&usg=ALkJrhgjUgahuXdCiXS9t2_kKG3S9HrKGQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=HQayUP3yMPL04QT0wYDAAw&hl=fa&langpair=en%7Cfa&rurl=translate.google.com&u=http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/005.htm&usg=ALkJrhgjUgahuXdCiXS9t2_kKG3S9HrKGQ
http://www.refworld.org/publisher/OAU.html
http://www.refworld.org/publisher/OAU.html
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=HQayUP3yMPL04QT0wYDAAw&hl=fa&langpair=en%7Cfa&rurl=translate.google.com&u=http://assembly.coe.int/main.asp%3FLink%3D/documents/adoptedtext/ta06/erec1762.htm&usg=ALkJrhiufmrGpjIbG481vnam028CjDcxQg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=HQayUP3yMPL04QT0wYDAAw&hl=fa&langpair=en%7Cfa&rurl=translate.google.com&u=http://assembly.coe.int/main.asp%3FLink%3D/documents/adoptedtext/ta06/erec1762.htm&usg=ALkJrhiufmrGpjIbG481vnam028CjDcxQg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=HQayUP3yMPL04QT0wYDAAw&hl=fa&langpair=en%7Cfa&rurl=translate.google.com&u=http://assembly.coe.int/main.asp%3FLink%3D/documents/adoptedtext/ta06/erec1762.htm&usg=ALkJrhiufmrGpjIbG481vnam028CjDcxQg


 المللي حقوق بشرآزاد  آكادميک در نظام بيح 

 

 

59 

 

 اات.

ا  متعدد  در خصنننوص آزاد  آكادميک وجود ها  منطقهاعالميه

به تهديد آزاد  در پاانننخ  ليما،مانند اعالميه  ٨3ارالسنننالماعالميه د دارد.

تنظيم  199٠آكادميک و اانننتقالل در منطقه جغراطيايي خاص در انننال

از پيشنننتاز  آطريقايي در مبارزه برا  آزاد  و  ٨5اعالميه كامپاال ٨4شننند.

ار راره آطريقا حکايت دارد. در ايح اعالميه، بر  ارا شگاهي در  اتقالل دان ا

عهدات دولت به جامعه طکر  و مسننئوليت اجتماعي ااننتقالل دانشننگاه، ت

ات. شده ا شگاهيان تاكيد  شاره دارد  ٨6دان صورت كوتاه، ا اعالميه كامپاال ب

كه: در ايح زمان در جامعه طکر  آطريقايي تشنننکيل انننازمان خاص برا  

برا   ٨٧نظارت و انتشننار موارد نقض از حقوق مندرج در اعالميه الزم ااننت.

اهيان و تحقق نقش دانشنننگاه و جامعه مدني، تحقق گفت وگو  دانشنننگ

اعه پژوهش علوم اجتماعي در آطريقادولت شورايي برا  تو  ها  آطريقايي، 

ها از تاانننيس كردند كه يک واحد آزاد  آكادميک برا  نظارت بر دولت٨٨

نظر رعايت آزاد  آكادميک در آطريقا دارد، از يريق جمع آور  ايستماتيک 

كند. ايح شنننورا در انننال زاد  آكادميک عمل ميايالعات در مورد نقض آ

، گزارش انناالنه خود در خصننوص آزاد  آكادميک در آطريقا را ارائه 1995

شننورا  تواننعه پژوهش علوم اجتماعي در  كرد. ايح واحد آزاد  آكادميک

ها  آزاد  آطريقا و برنامه حقوق بشننر شنند. ايح واحد اننازماندهي همايش

ا  برا  اعضننا  هيات علمي و ملي و منطقه ها آكادميک، انجام مشنناوره

                                                                                                     
83 Dar es Salaam Declaration, University of Dar es Salaam Academic Staff 

Assembly, (1990). 
يازاتي را در خصنننوص آزاد  آكادميک، تعهدات دولت در ايح  ٨4 اعالميه دارالسنننالم، حقوق و امت

ها  اجتماعي نهادها و خصننوص، ااننتقالل و خودمختار  مواننسننات آموزش عالي و مسننئوليت

 دهد.شود را پوشش ميدانشگاهيان مي
85 Kampala Declaration on Intellectual Freedom and Social Responsibility 

(1990). 
86 Ibid. 
87Kampala Declaration, Articles 25, 26.(1990). 
88 CODESRIA 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=HQayUP3yMPL04QT0wYDAAw&hl=fa&langpair=en%7Cfa&rurl=translate.google.com&u=http://www.codesria.org/spip.php%3Farticle351%26lang%3Den&usg=ALkJrhjlEHiy_Mnla2bEYVrTwZcd8OaZCA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=HQayUP3yMPL04QT0wYDAAw&hl=fa&langpair=en%7Cfa&rurl=translate.google.com&u=http://www.codesria.org/spip.php%3Farticle351%26lang%3Den&usg=ALkJrhjlEHiy_Mnla2bEYVrTwZcd8OaZCA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=HQayUP3yMPL04QT0wYDAAw&hl=fa&langpair=en%7Cfa&rurl=translate.google.com&u=http://www.cepes.ro/services/inf_sources/on_line/lima.pdf&usg=ALkJrhjm3ha_uOjWB6CRjLUelBYSo9QvDQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=HQayUP3yMPL04QT0wYDAAw&hl=fa&langpair=en%7Cfa&rurl=translate.google.com&u=http://www.cepes.ro/services/inf_sources/on_line/lima.pdf&usg=ALkJrhjm3ha_uOjWB6CRjLUelBYSo9QvDQ
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محققان در مشکالت را بر عهده دارد. شورا  تواعه پژوهش علوم اجتماعي، 

اعالميه دارالسنالم 9٠ ٨9ناظر كميسننيون آطريقايي حقوق بشننر و مردم ااننت.

ا  به عوارب عدم رعايت حاو  هيچ مقررات نظارتي نيسنننت و هيچ اشننناره

پتانسيل آن برا  مشروعيت بخشيدن به مبارزه  ندارد. ردرت ايح اعالميه در

برا  آزاد  آكادميک در تنظيم ااننتانداردها  حقوري در داننتگاه رضننايي 

ات. شار اطکار عمومي 91ا در ايح اعالميه، نتيجه عدم رعايت مفاد اعالميه، ط

با وجود اينکه اعالميه ليما يک اننند و يک  9٢جامعه دانشننگاهي خواهد بود.

ا  بحث ها  آزاد  آكادميک اات، حاو  هيچ مکانيزم منبع الهام بخش بر

 نظارتي و يا گزارش دهي نيست. 

ايعي از حمايت ستم ها  منطقهييف و اي شر  در  ا  ها  حقوق ب

ات كه مي شگاهيان موجود ا تواند راه را برا  مداطعان آزاد  آكادميک و دان

دانشننگاه و يا به منظور شننکايت در مورد نقض آزاد  آكادميک، ااننتقالل 

تواند در ها  ديگر، و همچنيح نقض حقوق بشنننر هموار كند. ايح ميارزش

موارد  مانند بازداشت خودارانه دانشگاهيان و دانشجويان يا موارد ديگر  

 ا  اازوكارها از ايح ربيل مؤثر باشد. البته هر يک از ايستم ها  منطقه

 خاص خود را دارد. 

ا  متعدد  )كارتاژنا ها  منطقهرانسعالوه بر موارد طوق كنف   

نو، بخاراننت و راهره( نيز در خصننوص دوايندياز، ماكائو، داكار، دهلي

ند كه در حمايت از آزاد  آكادميک آزاد  آكادميک برگزار شنننده ا

                                                                                                     
89 Further Information on the Program is available at: 

http://www.codesria.org/spip.php?article213&lang=en- 
به منطقه خاص خود را كه به مسنننائل مربوط به آزاد   ها  مربوطدانشنننگاهيان بايد اعالميه 9٠

اازآكادميک پرداخته صورتي كه  اي كنند. در  شند به آنها مراجعه واند برر شته با كارها  نظارتي دا

اتناد به اعالميه ها   اترس نبودن آنها، ا سم هايي و يا در د صورت طقدان چنيح مکاني كنند. و در 

 شد.تواند چاره ااز باا  ميمنطقه
91 Shivji, Issa, G. «The Jurisprudence of the Dar es Salaam Declaration on 

Academic Freedom «, Journal of African Law, Vol. 35, No.1-2, (1991). p. 

129. 
92 Ibid, p.130.  
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 موثرند.

 . اازوكارها  حمايت در اطح ملي3.٢.3

يه ها  بيح المللي و منطقه ا ، عالوه بر اعالم روانيح ها و كنفرانس 

يت از آزاد  آكادميک و  موجود در انننطح ملي و محلي نيز از منابع حما

اانننتقالل دانشنننگاه به شنننمار مي رود. در برخي موارد، آزاد  آكادميک و 

اي حمايت مي اا صراحت در متح رانون ا شگاه به  اتقالل دان در  93شود.ا

 شنننمار  از كشنننورها آزاد  آكادميک، در روانيح عاد  و در رانون آموزش

بسننيار  از كشننورها با  94عالي به يور خاص مورد توجه ررار گرطته ااننت.

ايس  شرتأ شر،  95نهادها  ملي حقوق ب سيون حقوق ب اه نوع كمي كه در 

ها از و نهادها  تخصنننصننني وجود دارد، در حمايت از آزاد  96هاآمبودزمح

 9٧كنند.جمله آزاد  آكادميک اردام مي

انشننگاه به اننطح ملي ختم حمايت از آزاد  آكادميک و ااننتقالل د

                                                                                                     
ات  93 اي آطريقا  جنوبي، آمده ا اا  هر كس حق دارد كه از آزاد  بيان،»به يور مثال در رانون ا

در درياطت و يا انتقال ايالعات يا آزاد  ايده ها  خالق هنر ، آزاد  آكادميک و آزاد  پژوهش 

شد صل «. ها  علمي برخوردار با ات، 16، بخش ٢)ط اي طيليپيح آمده ا اا آزاد   »(، در رانون ا

شد اي ژاپح، آزاد  «. آكادميک بايد در تمام مواسات آموزش عالي حاكم با اا همچنيح در رانون ا

آكادميک تضميح شده اات. هشت كشور عضو اتحاديه اروپا كه در آن يک رانون ااااي نوشته شده 

صراحت حمايت مي اي به  اا اتقالل و وجود دارد از آزاد  آكادميک در رانون ا ضميح ا كنند و ت

اي پذيرطته اا اسات آموزش عالي را نيز در رانون ا شورها، عالي تريح خودگرداني مو اند و در ايح ك

 پردازد.دادگاه در كشور )معموال ديوان عالي كشور( به تفسير ايح مقررات از يرف شهروندان مي
دارد: ر آموزش عالي اياالت ااننت مقرر ميدر رواندا كه حاكم ب ٢٠٠5به عنوان مثال، رانون اننال  94

شي، ادار  و مديريت » شي، پژوه اتقالل در زمينه ها  آموز سات آموزش عالي بايد از ا ا منابع مو

، شامل 199٠و 19٨9انساني و منابع ماد  خود بهره مند باشند. در اندونز ، رانون مصوب در اال 

رانون آموزش عالي  19٨9تضميح آزاد  ها  آكادميک و ااتقالل علمي در دانشگاههاات، در اال 

روپا، در ا.«آزاد  آكادميک و ااتقالل مواسات حفظ و اطزايش يابد»در اياالت نيوزيلند، بيان داشت:

ضو اتحاديه اروپا برخي از روانيح خاص مربوط به آموزش  شورها  ع اتثناء يونان و مالت، همه ك به ا

 عالي با اشاره به آزاد  آكادميک و يا ااتقالل دانشگاه را در روانيح خود دارند. 
95. NHRIs . 
96 Ombudspersons.  
97. See Amnesty International,  «Human Rights Institutions: Amnesty 

International's Recommendations for Effective Protection and Promotion 

of Human Rights «, IOR 40/007/2001, 2001. 
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شننود. در برخي از كشننورها با انناختار طدرال، رانون حمايت از آزاد  نمي

ا  يا محلي، و نه در اطح طدرال آكادميک ممکح اات در يک اطح منطقه

يي برا  نظارت و هاها و روشبه تصويب براد. در ادامه به برراي مکانيسم

 پردازيم. ملي مي انداردها و روانيح در اطحاجرا  ايح اات

ها  ملي آزاد  آكادميک محدود در حالي كه مکانيسم اجرا  اعالميه

ها  مهم رانوني ديگر  برا  حمايت از آزاد  آكادميک هسننتند، مکانيسننم

اطح ملي وجود دارد. ايح مکانيزم اي، روانيح عاد  در  اا شامل رانون ا ها 

ها آزاد  آكادميک و باشنند. در ايح مکانيزمو نهادها  ملي حقوق بشننر مي

ها در روانيح داخلي از جمله رانون اانناانني يک كشننور ااننتقالل دانشننگاه

شور )معموال ديوان عالي  شده و در درجه اول، باالتريح دادگاه در ك ضميح  ت

پردازد. برا  مثال، در ژاپح، كه در آن ر( به تفسنننير ايح مقررات ميكشنننو

ااس ماده  ات،  از رانون ٢3آزاد  آكادميک، بر ا شده ا ضميح  اي ت اا ا

شجويان و  ضاد بيح آزاد  آكادميک دان ايدگي ت شور برا  ر ديوان عالي ك

شد، به تفسير  Popoloها  امنيتي دانشگاه، در يک مورد كه معروفنگراني

شح در رانون 9٨پرداخت. صريح و رو جايي كه آزاد  آكادميک مورد حمايت 

يح عاد  ممکح اانت اانااني اانت، رانون آموزش و پرورش يا اناير روان

نه در  به عنوان نمو ند.  نه را يرح كن مقررات ريزتر و دريق تر در ايح زمي

اال  ات 199٧رانون  شگاهي در ايرلند، آمده ا شگاه، در انجام » دان يک دان

وظايفش بايد دارا  حق و مسننئوليت حفظ و ترويج اصننول آزاد  آكادميک 

م به رعايت مفاد ايح تنظيم جزئيات رانون به عهده مقامات حاك99«.باشننند

رانون و دانشگاهها ملزم به ارائه گزارش به يور منظم به وزير آموزش و علوم 

                                                                                                     
98. See the: Hiroshi Itoh, Lawrence Ward Beer, Constitutional Case Law of 

Japan: Selected Supreme Court Decisions, 1961-70, University of 

Washington Press, Chapter 4, pp.117-157. 1978. 
99.  Government of Ireland, Universities Act, Dublin, Government of 

Ireland. 1997. See Part III, Chapter 1, Article 14 ,available at: 

http://www.iheqn.ie/_fileupload/Publications/UniversitiesAct1997_79918

537.  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=fa&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=fa&u=http://www.iheqn.ie/_fileupload/Publications/UniversitiesAct1997_79918537.pdf&usg=ALkJrhgvKBlKb6Y-X0zVI2DvgqUMrDpz_A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=fa&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=fa&u=http://www.iheqn.ie/_fileupload/Publications/UniversitiesAct1997_79918537.pdf&usg=ALkJrhgvKBlKb6Y-X0zVI2DvgqUMrDpz_A
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هسنننتند. در موارد  كه طرد بر ايح باور اانننت كه رانون اجرائي نشنننده، 

توانند شنننکايت خود را به وزارت آموزش و علوم و يا به دطتر بازرس آنها مي

زاد  ها  آكادميک و ااتقالل در اطح ارائه دهد. راه اوم برا  حمايت از آ

هادها  ملي حقوق بشنننر با ن عامل  اانننت. در  (NHRIs)ملي از يريق ت

موارد  كه در آن طرد از نقض آزاد  آكادميک خود در دانشگاه شاكي اات، 

بايد با شننکايت از يريق مکانيزم داخلي دانشننگاه به دنبال جبران حقوق از 

ا  از انشننگاهها گاهي اورات اعالميهداننت رطته و اعاده وضننع خود باشنند. د

سئوليت ارزش سائل مربوط به م اتقالل و م شامل آزاد  علمي، ا هايي كه 

 1٠٠كنند.اجتماعي اات منتشر مي

ها يا بيان يک طرآيند برا  در بسنننيار  از موارد، اعالميه با ذكر ارزش

به نگراني يک و گزارش نقض ايح ارزشپرداختح  كادم به ها  آزاد  آ ها 

اننازوكار  در محل دانشننگاه برا   ال جبران ااننت. در برخي از مواردبدن

  1٠1رايدگي به گزارش يک موضوع وجود دارد.

ايدگي به گزارشعالوه بر ايح بهره شکايت و ر ستم  اي ا  هگير  از 

طرد  كه حاكي از نارضننايتي از وضننعيت موجود در داخل دانشننگاه ااننت 

                                                                                                     
سوانا كه بر رو  1٠٠ شگاه بوت شها ، دان شم انداز، ماموريت و ارز وب . به عنوان مثال در اعالميه چ

شگاه ات: كه  اايت دان شده چنيح آمده ا شر  شم انداز اعالميه و »منت ايدن به چ شگاه برا  ر دان

سامح در برابر  ساهل و ت تحقق ماموريت خود با حفظ روح تفکر آزاد و منتقد و پرس و جو، از يريق ت

 See«. )كندادل ايده ها و دانش از آزاد  آكادميک حمايت ميتنوع باورها به صنننورت باز از تب

http://www.ub.bw/about.cfm?pid=177) 

  :ها عبارتند از. برخي از نمونه 1٠1

ا  در خصننوص آزاد  آكادميک دارد كه مراحل دانشننگاه تگزاس در اياالت متحده اعالميه -

شگاه را بيان  شاكي دان ضو  ات طرد  ع ايدگي به درخوا شکايت و ر اي  مربوط به گزارش و برر

 كند. مي

)Texas A& M University, University Statement on Academic 

Freedom, Responsibility, 
Tenure, and Promotion, Approved June 20, 1997, Revised July 27, 

2001, p. 24, available at: http://rules.tamu.edu/PDFs/12.01.99.M2( 
شگاه  شنيدن و حل و طصل اختالطات، از  Cheikh AntaDiopدان انگال مرجعي برا   در 

 جمله كساني كه مسائلي مربوط به آزاد  آكادميک، در اطح دانشگاه دارند، ايجاد كرده اات. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=HQayUP3yMPL04QT0wYDAAw&hl=fa&langpair=en%7Cfa&rurl=translate.google.com&u=http://www.ub.bw/about.cfm&usg=ALkJrhhwyaB2uXMrtXZHYG5odksuTFH4pA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=HQayUP3yMPL04QT0wYDAAw&hl=fa&langpair=en%7Cfa&rurl=translate.google.com&u=http://www.ub.bw/about.cfm&usg=ALkJrhhwyaB2uXMrtXZHYG5odksuTFH4pA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=HQayUP3yMPL04QT0wYDAAw&hl=fa&langpair=en%7Cfa&rurl=translate.google.com&u=http://www.ub.bw/about.cfm&usg=ALkJrhhwyaB2uXMrtXZHYG5odksuTFH4pA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=fa&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=fa&u=http://www.ub.bw/about.cfm%3Fpid%3D177&usg=ALkJrhhMs4az7ctaowkeAW855n21zv6WMQ
http://rules.tamu.edu/PDFs/12.01.99.M2


 1395بهار و تابستان / ايزدهمدوطصلنامه حقوق ااااي/ اال 
 

 

               64 

 

شد اما مي ات ناكارآمد با ستم ها در تهرچند ممکح ا اي واند به تقويت ايح 

توان هايي مييول زمان كمک كند همچنيح با ااننتفاده از چنيح اننيسننتم

هايي برا  گفتگو و تبادل بيح اعضننا  هيات علمي، دانشننجويان و طرصننت

شگاه  شکايت در داخل دان صورت نبود هرگونه مکانيزم  دولت ايجاد كرد. در 

توان با توجه به چارچوب ميبخشنني آن، يا عدم راننيدگي مؤثر و رضننايت

انننازماني ردرت در كشنننور مورد نظر به مراجع و مقامات ايالتي، كمون، 

شننهراننتان يا ااننتان )مانند پارلمان محلي، شننورا  محلي يا منطقه ا ، 

مراجع ادار ( مراجعه و شنننکايت كرد. در كشنننورهايي كه در آنها نهادها  

ستند، پارل ا  دارا منطقه شوراها  مانردرت رابل توجهي ه ها  محلي و 

منطقه ممکح ااننت راهها  مفيد  برا  جبران خسننارت و اعاده وضننعيت 

 1٠٢اطراد  كه آزاد  آكادميک آنها نقض شده اات ايجاد كنند.

ها  رانننمي و رانوني ياد شنننده، مداطعان آزاد  در كنار مکانيسنننم

ها  ثابت دطاع از حقوق بشننر را نيز در داننترس آكادميک بسننيار  از ابزار

 دارند. 

صف به رغم آنکه روانيح موجود بيح المللي، منطقه ا ، ملي و  با ايح و

ايالتي و اانننتانداردها و ابزارها  آنها، انننازوكارهايي برا  دطاع از آزاد  

ها همچنان با دهند، به زعم برخي، محققان و دانشنننگاهآكادميک ارائه مي

لي الملاند كه مقابله با آنها مسنننتلزم يک ابزار حقوري بيحي مواجهتهديدات

  1٠3رو  در خصوص آزاد  آكادميک و ااتقالل دانشگاه اات.

                                                                                                     
102. See for example, The Case of Sierra Leone where Local Districts have 

Formed Human Rights Committees: 

http://kenemadistrict.org/DistrictFacts.php. In some cases, there may be 

potential to bring academic freedom related violations to the attention of 

such committees to explore remedies at the sub-national level.  
103. See Scholars at Risk Working Paper, «Standards on International 

Academic Freedom, Institutional Autonomy and Responsibility: A 

Summary of Existing Statements «, March 2007. available at: 

http://www.scholarsatrisk.nyu.edu  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=fa&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=fa&u=http://kenemadistrict.org/DistrictFacts.php&usg=ALkJrhgVarxfTUNWxgIu0vVVMZKJzI2ITQ
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منازجه

رود با آزاد  آكادميک هايي كه ظح آن ميبا بررانني مفاهيم و آزاد 

هم پوشنناني داشننته باشننند )از جمله آزاد  بيان، آزاد  تحقيقات علمي، 

ها  توان به ايح نتيجه راننيد كه آزاد و آزاد  ايالعات( مي آزاد  انجمح

شاني جزئي  مذكور الزمه وجود آزاد  آكادميک هستند و گاهاً به رغم همپو

كنند. هيچ كدام ما را از وجود مفهومي به نام آزاد  آكادميک بي نياز نمي

شکل  صي در جامعه علمي  ص زيرا آزاد  آكادميک در مفهومي ظريف و تخ

 دهد.ها  ياد شده آنها را پوشش نمييرد كه آزاد گمي

. حق طرد  برا  آزاد  1باشنند: آزاد  آكادميک شننامل اننه بعد مي 

اعضا  جامعه علمي )ااتادان، پژوهشگران و دانشجويان( به عنوان اطراد، كه 

مايش، تحقيق و  تدريس، پژوهش، آز عه،  طال يان، انجمح، م يده، ب آزاد  عق

ها با در نظر گرطتح حق خطا ،ارتباط، بحث و ايج طعاليتايالعات، انتشننار نت

ضميح شغلي و حق انجام طعاليتگفتگو و ت ا  خارج از ها  حرطهها  كاطي 

اتادان و پژوهشگران، و آزاد  دانشجويان در انتخاب  محيط دانشگاه برا  ا

ها  ورود  را در ها  برابر جهت انتخاب شدن در آزمونو شركت در ررابت

سيار  از جنبه٢گيرد بر مي شکل انفراد  وجود . ب ها  آزاد  آكادميک به 

اوم به  اازماني مو اتقالل نهاد  »ندارند بلکه دارا  يک بعد جمعي و   »ا

شان ميمي ساله ن شد. ايح م شکدهبا شگاهها مانند دهد گروهها، دان ها و دان

صول آزاد  آكادميک را ديک مجموعه ستند كه حق حفظ و ترويج ا ر ا  ه

اتقالل نهاد  از جهت تمام امور داخلي و خارجي خود دارا مي شند. ايح ا با

شركت  شار و  شگاهيان به منظور آموزش، پژوهش، انت حقوق طرد  برا  دان

در بحث ها  عمومي امر الزمي اانننت و اگر زماني ايح بعد نهاد  آزاد  

شد، تعادلي بيح هردو بايد  ضاد با شآكادميک با ابعاد طرد  آن در ت ود ايجاد 

. تعهد مربوط به 3ا  بايد به بعد طرد  معطوف گردد. كه در آن توجه ويژه

حاكميت و مقامات دولتي برا  احترام و تضنننميح آزاد  ها  آكادميک و 

ردام جام ا نان ازبرخوردار  موثر از ايح آزاد  و ان هت ايمي ها  الزم ج
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ند و يکديگر را حمايت از آن. ايح اننه بعد آزاد  آكادميک در ارتباط هسننت

كنند. بنابرايح آزاد  آكادميک شنننامل حقوق طرد  و انننازماني تقويت مي

اات و برا  محقق شدن نيازمند تعهدات مختلفي از او  حاكميت اات و 

يا پژوهشننني و  ئت علمي آموزشننني  عه علمي، يعني هي جام به اعضنننا  

شجويان ايح امکان را مي شدهد كه در طعاليتدان ستقل با ند و ها  خود، م

هيچ گونه طشار  از جانب عقايد و اازمانها  ايااي، مسلکي و مذهبي بر 

نشننان شنند كه آزاد  اكادميک، آزاد  آنها تحميل نشننود. البته بايد خاير

 شود.مطلق نيست و تواط موازيح پذيرطته شده جامعه علمي محدود مي

المللي حقوق بشر اازوكارها  مختلفي در جهت هر چند در نظام بيح

حمايت از آزاد  آكادميک وجود دارد كه ذكر مشننروح آن در مقاله رطت اما 

بايد اذعان داشنننت آزاد  آكادميک آن چنان كه بايد به جايگاه وارعي خود 

آور كه آزاد  اكادميک را نراننيده ااننت و وجود يک اننند بيح المللي الزام

، بسيار كامال شنااايي كرده، اازوكارها  اجرا و ضمانت آن را مشخص كند

شها  جهاني و منطقه ات. اگرچه تال اتا انجام الزم ا سيار  در ايح را ا  ب

 راد.گرطته، ولي كاطي به نظر نمي

شد به خود  خود حاصل  ات، آزاد  از هر نوع كه با در انتها روشح ا

شنننود و برا  آنکه آزاد  آكادميک به معنا  تمام و كمال آن موجود نمي

قامات دولتي محترم شمرده، حفاظت گرديده، باشد بايد تواط حاكميت و م

 تضميح و ترويج گردد. 
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Abstract 

This article first studies the meaning as well as the 

elements and characteristics of the academic freedom and 

elaborates the human rights foundation of this 

fundamental freedom. The article then refers to the state 

obligations to both refrain from any interference and 

provide protection needed in academic institutions. The 

article also reviews international documents and certain 

state constitutions which deal with academic freedom. 

This article finally examines the scope and also the limits 

of academic freedom should be enjoyed by the faculty 

members and students in academic environment as well as 

the topics they deal with in their research. The article 

concludes that there should be a bounding document in the 

international human rights law to recognize this important 

freedom and to require states to provide more serious 

protection and mechanisms for academic freedom 
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