
انتشارات عرصه سوم - پاییز ۱۳۹۵

قلیت ا له   مســا
ها ا ر شـو و  نی  مد معه   جا  ، قلیت هـا ا







قلیت ا له   مســا
ها ا ر شـو و  نی  مد معه   جا  ، قلیت هـا ا



نویسنده: حسین قاضیان
مساله  اقلیت، اقلیت ها، جامعه  مدنی و شوراها

انتشارات عرصه سوم
پاییز 1395، آمستردام، هلند

کتابچه راهنما با اهداف زیر تهیه و تنظیم شده است: این 
گسترش اندیشه های مدنی، صلح، دموکراسی و حقوق بشر • ترویج و 

• ظرفیت سازی سازمان ها، فعاالن جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر
گسترش اخالق مدنی و فرهنگ اقدام های داوطلبانه • ترویج و 

گردش و مبادله آزاد اطالعات • آسان سازی برای دسترسی، 
گروه هـای  گـو بیـن فعـاالن جامعـه مدنـی و دیگـر  گفـت و  • ایجـاد فضایـی مناسـب بـرای تبـادل نظـر، 

اجتماعی.
گذاری شده  سـازمان غیـر دولتـی »عرصـه سـوم« در سـال 13۸9 / ۲۰1۰ در آمسـتردام )هلنـد( بنیـان 

و به عنوان یک نهاد ناسودبر بــه ثبت رســیده اســت.



: ه ر شا ا
بــوده  افزایــش  بــه  و  ر اخیــر  ســالیان  در  اجتماعــی  اقلیت هــای  بــه  توجــه 
ح  طــر بــه  ون  وزافــز ر توجــه  ایــن  گرفتــن  نظــر  در  بــا  نیــز  نوشــته  ایــن  اســت. 
دو  بــر  کیــد  تا بــا  بــودن  اقلیــت  مفهــوم  ابتــدا  می پــردازد.  اقلیت هــا  مســاله ی 
گذاشــتن  تفــاوت  بــا  ســپس  می شــود.  شــکافته  »تبعیــض«  و  »تمایــز«  عنصــر 
اقلیت هــا  انــواع  ســراغ  بــه  تبعیــض،  و  تمایــز  »احســاس«  و  »وجــود«  میــان 
از  دفــاع  از  و  ویــم  می ر آن(   ماننــد  و  زبانــی  جنســی،  مذهبــی،  دینــی،  )قومــی، 
دفــاع حقوقــی  بــر  اقلیت هــا  از  دفــاع  زد. در موضــوع  اقلیت هــا حــرف خواهیــم 
ایــن  در  کلــی  ویکردهــای  ر کنیــم،  مــی  وشــن  ر را  آن  مبانــی  می کنیــم،  کیــد  تا
ایجــاد  یعنــی  مرکــزی  عنصــری  بــر  نهایــت  در  و  یــم  می گذار بحــث  بــه  را  زمینــه 
نــوع  ایــن  امــا  یــم.  می گذار دســت  اقلیت هــا  موضــوع  بــه  نســبت  حساســیت 
کثریــت. بنابرایــن در ادامــه  بــه ا بــوط اســت   مر

ً
حساســیت زایی و دفــاع عمدتــا

اجتماعــی  تبعیض هــای  رفــع  بــرای  می توانــد  اقلیــت  خــود  کــه  کارهایــی  بــه 
قــوا اشــاره  بــه تغییــر موازنــه ی  نیــاز  بــه  بــاره  ایــن  یــم. در  انجــام دهــد می پرداز
زمینــه  ایــن  در  مهــم  ویکردهــای  ر از  یکــی  کــه  می دهیــم  توضیــح  و  می کنیــم 
شــد.  خواهــد  اشــاره  شــیوه هایش  و  معنــا  بــه  کــه  اســت  اجتماعــی  یارگیــری 
صــدای  بتوانــد  بایــد  کنــد  اســتفاده  یارگیــری  ایــن  از  کــه  آن  بــرای  اقلیــت  امــا 
تــا  کنــد  نظــارت  و  برســاند  عمومــی  تصمیم گیــران  گــوش  بــه  را  خواســته هایش 
بلنــد  راه هــای  بــه  انتهــا  در  و  ایــن ر از  برســد.  ســرانجام  بــه  خواســته  ها  ایــن 
نظــارت  مبنــای حقوقــی  و  اشــاره می کنیــم،  اقلیــت  کــردن صــدای خواســته های 

می گذرانیــم. نظــر  از  را  آن  شــیوه های  و  عمومــی  نهادهــای  پاســخگویی  و 
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: مه مقد
اقلیت هــای  ســتم،  تحــت  اقلیت هــای  اقلیــت،  حقــوق  اقلیت هــا،  اقلیــت، 
همیشــه  از  بیــش  اخیــر  ســال های  در  کــه  اســت  تعبیراتــی  این هــا   .… و  معتــرض 
ذهــن  گاهــی  خبرهــا  و  واژه هــا  ایــن  ود.  ر مــی  بــاال  رســانه ها  دیــوار  و  در  از 
ژه  ر ای  عــده  اعصــاب  وی  ر هــم  شــاید  و  می کننــد  مشــغول  خــود  بــه  را  عــده ای 
شــوق  بــه  برخــی  می کننــد،  نگــران  را  برخــی  و  امیــدوار  را  عــده ای  ونــد.  ر مــی 
کنش هــا و آن  ایــن  ایــن خبرهــا و واژه هــا،  می آینــد و برخــی معتــرض می شــوند. 
و  وبــر ر جــدی  مســاله ای  بــا  مــا  کــه  می دهنــد  نشــان  همــه،  و  همــه  کنش هــا،  وا

اقلیت هــا. مســاله ی  هســتیم: 
کیســت و مســاله اش چیســت؟ امــا اقلیــت 
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۸

مقدمه



قلیت  ا
کیست؟

بـرای  اسـت  نامـی  اقلیـت 
ایـن  مـردم.  از  گـروه  یـک 
نسـبت  تعدادشـان  مـردم، 
کمتـر اسـت، یـا بـه  بـه بقیـه 
باشـد.  کمتـر  می رسـد  نظـر 
معنـای  فقـط  ایـن  امـا 

اسـت.  اقلیـت  عـددی 

آن  بـه  اقلیت هـا  حقـوق 
از قوانیـن و مقرراتـی  دسـته 
بـرای  کـه  می شـود  گفتـه 
اعضـای  از  قانونـی  حمایـت 
وضـع  اقلیـت  گروه  هـای 
شـود. وضـع  بایـد  یـا  شـده 

کـه  نظام هایـی  تمـام  در 
بـر  عمومـی  امـور  اسـت  قـرار 
مبنـای تصمیـم و یـا رضایـت 
یـک  بـرود  جلـو  کثریـت  ا
مشـکل اساسـی وجـود دارد: 
کثریـت  ا نظـر  اسـت  قـرار  گـر  ا
سـر  بـر  چـه  شـود٬  کـم  حا

می آیـد؟ اقلیـت  حقـوق 

۱۲۱۸۲۲
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حقوق 
قلیت ها ا

حقوق  ز  ا دفاع 
قلیت ها ا
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تبعیض  ز  ا
اجتماعی 
رگیری  یا تا 
اجتماعی

تبعیض های اجتماعی ناشـی 
یـا  قانـون  کـه  نیسـت  ایـن  از 
مـورد  را  اقلیت هـا  مقـررات 
تبعیـض قـرار می دهـد، بلکـه 
اجتماعـی  قـوای  تـوازن  ایـن 
می شـود  باعـث  کـه  اسـت 
تمایـز  احسـاس  اقلیت هـا 
در  حتـی  کننـد،  تبعیـض  و 
تبعیض هـای  کـه  صورتـی 
نباشـند. کار  در  هـم  قانونـی 

کثـر  ا در  غالـب  صـدای 
کثریـت  ا صـدای  جامعه هـا 
صدایـی  یـا  اقلیـت  اسـت. 
زیـر  صدایـش  یـا  نـدارد 
کثریـت  ا صـدای  سـنگینی 

نمی شـود. شـنیده 

نیـــز ماننـــد دیگر  اقلیت هـــا 
گروه هـــای اجتماعـــی بایـــد 
ی  ســـته ها ا خو ننـــد  ا بتو
کننـــد. آنان  خـــود را دنبـــال 
بـــه   ، می کننـــد ش  تـــال
خـــود ســـازمان می دهنـــد، 
یارگیـــری می کننـــد وصـــدای 
ســـطح  بـــه  را  خـــود 
تصمیم گیری هـــای  عمومی 

. نند ســـا می ر

۲۸۳۴۳۸
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و  اقلیت  صدای 
تصمیم گیــران 

محلی

ســخگو  پا
قبال  در  کردن 

قلیت هــا ا
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نی یا پا سخن 

موضــوع اقلیت هــا و حقــوق 
تــازه  نســبتًا  گرچــه  آن هــا 
از  انبوهــی  بــا  امــا  اســت، 
و  بحث هــا  نوشــته ها، 
مســایل جانبــی، منازعــات 
و مجــادالت نظــری و عملــی 

اســت. بــوده  همــراه 

۴۲

فهرست:

ره با در
عرصه   سوم

و  دولتـی  غیـر  سـازمان 
سـوم«  »عرصـه  ناسـودبر 
در   ۲۰1۰  /  13۸9 سـال  در 
بنیـان  )هلنـد(  آمسـتردام 
نهـاده شـد و به ثبت رسـید.

۴۳

تعریف جامعه 
منظر  ز  ا مدنی 
سوم عرصه 

ماموریـت  سـوم«  »عرصـه 
یـک  عنـوان  بـه  را  خویـش 
مدنـی  جامعـه  سـازمان 
فراهـم سـاختن ابـزار، منابـع 
آمـوزش  بـرای  فرصت هـا  و 
سـازمان ها  بـا  همـکاری  و 
کثرت  بـرای توانمندسـازی و 
ج  خـار و  داخـل  در  گرایـی 
مرتبـط  جوامـع  و  ایـران 

. نـد ا می د

۴۴
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؟ کیسـت قلیت  ا
کمتـر اسـت،  گـروه از مـردم. ایـن مـردم، تعدادشـان نسـبت بـه بقیـه  »اقلیـت« نامـی اسـت بـرای یـک 
کمتـر باشـد. امـا این فقـط معنای عـددی اقلیت اسـت. اقلیت بـودن و در اقلیت  یـا بـه نظـر می رسـد 
از نداشـتن برتـری عـددی باشـد. همیـن رنـج  کـه صرفـًا ناشـی  از آن اسـت  کـردن رنج آورتـر  زندگـی 
گر خود  کند، خصوصـا ا کـه می توانـد مـا را نسـبت بـه زندگـی و سرنوشـت آنـان حسـاس  انسـانی اسـت 

کثریـت باشـیم. مـا در ا

قلیت ا له ی  مسـا
کـه  نیسـتند  آن مردمـی  فقـط  اقلیت هـا هـم  نـدارد،  برتـری عـددی  فقـط  کثریـت  ا کـه  همـان طـور 
گـر دو  ا نباشـد  بـودن می توانسـت مشـکل مهمـی  کمتـر  اسـت.  کمتـر  بقیـه  بـه  نسـبت  تعدادشـان 

نداشـت: همـراه  بـه  دهنـده  آزار  جنبـه ی 

کثریـت  ا ز  ا بـودن  متمایـز 

تبعیـض  نوعـی  وجـود 

کثریـت هسـتند، شـما معـواًل نوعـی فشـار را از  وقتـی شـما از دیگـران متمایـز هسـتید و آن دیگـران در ا
گویی شـما هم باید مثل آنان باشـید  که  جانب آنان احسـاس می کنید. این فشـار، بیانگر آن اسـت 

کنید.  یـا مثـل آنان فکـر یا رفتـار 
کـه از سـطح تمایـز داشـتن بگـذرد و بـه تبعیـض منجـر شـود. یعنـی  ایـن فشـار وقتـی بیشـتر می شـود 
که شایسـتگی  کثریت نیسـتید از چیزهایی محروم شـوید با آن  که یکی از آن ا شـما به این دلیل این 
کثریـت، در پنـاه  کـه آن ا داشـتن یـا بـه دسـت آوردن آن چیزهـا را داریـد یـا بـه چیزهایـی وادار شـوید 

کثریـت بـودن بـه آن وادار نمی شـوند. ا

ن آ س  حسـا ا و   ، تبعیض و  یز  تما د  جـو و
کـه در اسـاس  گرفتـن آزار دهنده تـر اسـت از ایـن  گاهـی احسـاس تمایـز داشـتن یـا مـورد تبعیـض قـرار 
چنین تبعیضی وجود هم داشـته باشـد. درسـت اسـت »که تا نباشـد چیزکی مردم نگویند چیزها«؛ 
کـه تـا تبعیـض وجـود نداشـته باشـد، »احسـاس« تبعیـض هـم برقـرار نمی شـود، امـا بـا  درسـت اسـت 
کامـاًل متقـارن نیسـتند.  کـه »وجـود« تبعیـض و »احسـاس«  تبعیـض  ایـن همـه بایـد توجـه داشـت 
کـه  کمتـر شـده اند ولـی هنـوز احسـاس تبعیـض بیـش از آن اسـت  گاهـی تبعیض هـا رخـت بربسـته یـا 

واقعیـت وجـود دارد.

کیسـت؟ قلیت  ا

1
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کیست؟ اقلیت 



و��د �����ا���س �����

کـه میـان »وجـود« تمایـز و تبعیـض و »احسـاس« تمایـز و  کنـون می دانیـم  ا
تبعیـض فـرق هسـت.

از  یکـی  مـورد  در  را  تبعیـض  »احسـاس«  و  »وجـود«  بیـن  تفـاوت  بیاییـد 
کنیـد. دنبـال  می شناسـید  خودمـان  جامعـه ی  در  کـه  اقلیت هایـی 

به نظر شـما در چه مواردی احسـاس تبعیض بیشـتر از وجود تبعیض اسـت 
و برعکس؟

بـه  را  مـردم  چـه  آن  نهایـی  تحلیـل  در  شـما،  نظـر  بـه  مهم تـر:  پرسشـی  و 
حرکـت درمـی آورد یـا متوقـف می کند، »احسـاس«  تبعیض اسـت یـا »وجود« 

تبعیـض؟
13
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ن د بو قلیت  ا س  حسـا ا
کلمـه یـا تعبیـر »اقلیـت« شـروع می شـود. برخـی  گاهـی بـه سـادگی از همیـن  احسـاس اقلیـت بـودن 
گـر از ایـن  کلمـه ی »اقلیـت« را متضمـن توهیـن و یـا تحقیـر بـه حسـاب می آورنـد. حتـی ا کاربـرد  خـود 
کثریـت  کـه تعبیـر اقلیـت، یـادآور وجـود ا کنیـم، از ایـن نمی توانیـم بگذریـم  موضـوع هـم صـرف نظـر 
کثریـت هسـتیم، نوعـی احسـاس برتـری  کـه در ا کـه مـن یـا شـمایی  اسـت، نشـانه ای اسـت از ایـن 
گـر مـا خودمـان هـم احسـاس برتـری و فرادسـتی نکنیـم، ممکـن اسـت بـا اسـتفاده از تعبیـر  داریـم. ا
گـر  کنیـم. بـا ایـن اوصـاف، ا کـه در اقلیـت هسـتند، احساسـی از فرودسـتی منتقـل  اقلیـت، بـه آنـان 
کار بـردن چنیـن  اسـتفاده از زبـان مناسـب در فعالیت هـای مدنـی ضـروری باشـد )کـه هسـت( بـه 
زبانـی در مـورد اقلیت هـا بـه مراتـب ضروری تـر اسـت. )ایـن نوشـته بنـا بـه مقاصـد آموزشـی از تعابیـر 

اسـتفاده می کنـد(. موجـود 

قلیت ها ا علیـه  تبعیـض 
ج شـده باشـد. مثاًل مطابق  تبعیـض علیـه اقلیت هـا می توانـد جنبـه ی حقوقـی داشـته و در قانون در
اصـل 115 قنـون اساسـی، اقلیت هـای دینـی )ماننـد مسـیحیان و یهودیـان( و حتـی مسـلمانان غیـر 
شـیعه ی دوازده امامـی نمی تواننـد رهبـر یـا رئیـس جمهـور باشـند. در ایـن مـورد مـا بـا نوعـی تبعیض 

کثریـت روبرو هسـتیم. حقوقـی در مـورد افـرادی بـا عقایـد مذهبـی متفـاوت از مذهـب ا
ممکن اسـت در جامعه ای تبعیض حقوقی وجود نداشـته باشـد یا این تبعیض برطرف شـده باشـد، 
کثریـت دارنـد هنـوز در زندگی اجتماعی علیـه اقلیت ها اعمال تبعیـض می کنند. این  کـه ا امـا مردمـی 

تبعیض، همان تبعیض اجتماعی اسـت.

ز سـا قلیت   ا ی  گی ها یژ و
کمتر  اقلیت هـا انـواع متفاوتـی دارنـد. امـا همـه ی ایـن اقلیت هـا در همـان دو وجـه مشـترکند: تعـداد 
و سـروکار داشـتن بـا تمایـز و تبعیـض.  آن چـه اقلیـت را در وضعیـت اقلیـت عـددی قـرار می دهـد، 
کـه  گی هـای جسـمی و فرهنگـی اسـت  گی هـای »جسـمی« و یـا »فرهنگـی« اسـت. ایـن ویژ برخـی ویژ
از آن هـا اقلیت هـای قومـی، دینـی و مذهبـی، جنسـی، جسـمی، سـنی، سیاسـی، طبقاتـی، زبانـی و 

ماننـد آن می سـازد.
کثریـت متمایـز نمی کنـد. در درون خـود  گی هـای جسـمی و فرهنگـی فقـط اقلیـت را از ا امـا ایـن ویژ
کل اعضای  که تعدادشـان نسـبت بـه  گاه اقلیت هـای دیگـری یافـت می شـوند  گروه هـای اقلیـت هـم 
گروه  هـای اقلیت و یا  کار بـا  کمتـر اسـت و از بقیـه متمایزنـد و یـا مـورد تبعیـض قـرار می گیرنـد. در  گـروه 
گروه هـای اجتماعی  کرد: اقلیت هـا هم ماننـد دیگر  گروه هـای اقلیـت بایـد بـه ایـن جنبـه توجـه  بـرای 

کامـال یکدسـت و برابر نیسـتند.

قلیت ها ا ع  ا نـو ا
اقلیت هـا ممکـن اسـت »اقلیـت قومـی« باشـند، ماننـد اقـوام غیـر فـارس در ایـران یـا قـوم »هـزاره« در 

افغانسـتان یـا »دروزی هـا« در لبنـان. 
اقلیت هـا ممکـن اسـت »اقلیـت دینـی« یا »اقلیت مذهبی« باشـند، مانند پیروان دینی غیر از اسـالم 
یـا غیـر از مذهـب شـیعه در ایـران، یـا شـیعیان در عربسـتان یـا مسـلمانان در دانمـارک، و مسـیحیان 

در مصر.
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اقلیت هـا ممکـن اسـت »اقلیـت  جنسـی« باشـند، یعنـی مثـل بقیـه ی مـردم خـود را زن یا مـرد تعریف 
نکننـد یـا در رفتـار جنسی شـان ماننـد زنـان و مردان دیگر نباشـند. به اقلیت های جنسـی در فارسـی 

گفته می شـود. امـروزی »دگرباشـان جنسـی« هم 
بـه  کـه دارنـد،  بـه خاطـر وضعیـت جسـمی خاصـی  ترتیـب مـردم دیگـری ممکـن اسـت  بـه همیـن 
کـه از ناتوانی هـای جسـمی و حرکتـی رنـج می برنـد  کسـانی  صـورت »اقلیـت جسـمی« دربیاینـد. مثـاًل 
یـا دچـار ضایعـات مغـزی هسـتند، ممکـن اسـت ظاهرشـان مثـل دیگـر مـردم نباشـد یـا نتواننـد مثـل 
گاه - شـاید هم از روی غفلت  کنند. آنان به این ترتیب از آن دیگران متمایز می شـوند و  آن ها رفتار 

- دچـار تبعیـض می شـوند.
کـه سـن بیشـتری دارنـد  گروه  هایـی از مـردم  همیـن تمایزگـزاری و یـا تبعیـض ممکـن اسـت در مـورد 
که سـن بیشـتری  اعمـال شـود. ایـن اقلیت هـا را می تـوان »اقلیـت سـنی« نامیـد. آنـان بـه خاطـر ایـن 
آنـان متمایـز شـوند و مـورد  از  یـا رفتـار نمی کننـد، ممکـن اسـت  کثـر مـردم نیسـتند  ا دارنـد و مثـل 

گیرنـد. تبعیـض قـرار 
وضعیـت  و  جسـنیت،  دیـن،  قومیـت،  مثـل  گی هایـی  ویژ از  ناشـی  اقلیت هـا  بیشـتِر  بـودِن  اقلیـت 
که این افراد در اغلب اوقات در انتخاب آن نقشی نداشته اند.  گی هایی  جسمی است، یعنی آن ویژ
گرفتـن رفتـاری معیـن بـه صـورت اقلیـت در می آینـد، از ایـن  امـا در برخـی مـوارد، آنـان بـا در پیـش 
کـه  کسـانی  کثریـت برگزیده انـد. بـه ایـن ترتیـب  گرایـش سیاسـی متفاوتـی از ا کـه  کسـانی  جمله انـد 
کثریت نیسـتند را می توان »اقلیت سیاسـی« نامید.  کسـب ا گرایـش سیاسـی معینـی دارنـد و قـادر به 

قلیت ها ا ز  ا ع  فـا د
کـه اقلیـت بـودن بـه مـوارد یـاد شـده محـدود نمی شـود. مـا در هر سـطحی ممکن اسـت  گفتـن نـدارد 
گذشـته،  بـا اقلیت هـا روبـرو باشـیم یـا نادانسـته عـده ای را در جایـگاه اقلیـت قـرار دهیـم. . از ایـن 
کثریـت بـه حسـاب  کـه در یـک جامعـه ممکـن اسـت در اقلیـت باشـند در جامعـه ی دیگـری ا گروهـی 
گـروه اقلیـت ملـی  گـروه اقلیـت  دینی انـد امـا در لهسـتان یـک  می آینـد. مثـاًل یهودیـان در آمریـکا یـک 
کـه در اسـرائیل  )یعنـی یکـی از ملیت هـای تشـکیل دهنـده ی لهسـتان( بـه حسـاب می آینـد حـال آن 

کثریـت قومـی، ملـی و دینی انـد. ا
کثریـت باشـیم امـا می توانیـم در جای  کـه ممکـن اسـت در جایـی و در مـوردی در ا خـود مـا هـم بـا آن  
دیگـری و در مـوردی دیگـر در اقلیـت قـرار بگیریـم. از ایـن دیـدگاه، دفـاع از اقلیت هـا، دفـاع از خـود 
مـا هـم هسـت. مـا هـم ممکـن اسـت در جایـی دیگـر و در مـوردی دیگـر بـه اقلیـت تبدیـل شـویم. 
گـر از قبـل بـرای دفـاع از اقلیـت اقدامـی نکـرده باشـیم، ممکـن اسـت وقتـی خودمـان در اقلیـت قـرار  ا

می گیـرم تالش هایمـان دیگـر آن قدرهـا هـم موثـر نباشـد. 
کثریـت هسـتیم - از  گـر در ا در هـر حـال، اقلیت هـا همـه جـا از خـود دفـاع می کننـد. امـا مـا - بـه ویـژه ا

کنیـم؟  چـه چیـز اقلیت هـا می توانیـم و بایـد دفـاع 
گی هـای آن هـا همـراه باشـد. ممکـن اسـت شـما بـا  دفـاع از اقلیت هـا الزم نیسـت حتمـا بـا قبـول ویژ
که اقلیت محسـوب می شـوند موافق نباشـید. ممکن اسـت شـما با شـیوه ی  گروهی  عقاید مذهبی 
که اقلیت جنسـی به حسـاب می آیند همدلی نداشـته باشـید. مهم نیسـت. ضرورتی  کسـانی  زندگی 
کـه شـما  کنیـد. در اولیـن قـدم مهـم ایـن اسـت  کـه شـما از عقایـد یـا رفتارهـای اقلیت هـا دفـاع  نـدارد 

کنید. از »حقـوق« آن هـا دفـاع 
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؟ چیسـت قلیت ها  ا ق  حقو
که برای حمایـت قانونی از اعضای  گفته می شـود  حقـوق اقلیت هـا بـه آن دسـته از قوانیـن و مقرراتی 
گروه  هـای اقلیـت وضـع شـده یـا بایـد وضـع شـود. ایـن قوانیـن و مقـررات بـرای ایـن وضع می شـوند تا 

کنند. کثریـت تبدیل  که آنـان را به ا کننـد نـه بـرای آن  گروه هـا را بـرآورده  نیازهـای خـاص ایـن 

قلیت ها ا ق  حقـو ی  مبنا
کـه بـه صـورت رسـمی  حقـوق اقلیت هـا، مبنایـی بین المللـی دارد. ایـن مبنـا ناشـی از حقوقـی اسـت 
در سـطح بین المللی و توسـط سـازمان های بین المللی و در راس آن ها سـازمان ملل تصویب شـده 
کـه عضـو سـازمان ملـل باشـند، رسـمًا یـا عرفـًا ناچـار بـه مراعات آن  کشـورها، مـادام  اسـت. از ایـن رو، 
هسـتند و در غیـر ایـن صـورت مـورد مواخـذه ی رسـمی و یا عرفی قرار می گیرنـد و در جامعه ی جهانی 

کثریـت و اقلیـت بـا هـم می پردازنـد. بی اعتبـار می شـوند و هزینه هـای بی اعتبـاری آن هـا را ا

قلیت ها ا ق  حقـو ع  ا نو ا
کـرد. حقـوق فـردی آن هـا همـان  حقـوق اقلیت  هـا را می شـود بـه حقـوق فـردی و جمعـی تقسـیم 
آن  از  کثریـت  ا یـا  باشـند  اقلیـت  در  کـه  ایـن  از  نظـر  صـرف  انسـان ها،  همـه ی  کـه  اسـت  حقوقـی 
کـه هـر انسـانی،  برخوردارنـد یـا بایـد برخـوردار باشـند. ایـن حقـوق، حقـوق بنیادیـن انسـانی اسـت 
فقـط و فقـط، بـه صـرف انسـان بـودن واجـد آن می شـود. اعالمیـه جهانـی حقـوق بشـر، مهم تریـن 

ایـن حقـوق اسـت. مـورد  بین المللـی در  سـند 
کـه از آن هـا بـه  امـا عـالوه بـر حقـوق فـردی، اقلیت هـا دارای حقـوق جمعـی هـم هسـتند، حقوقـی 
زمینـه، »اعالمیـه حقـوق  ایـن  بین المللـی در  کل حمایـت می کنـد. مهم تریـن سـند  یـک  مثابـه ی 
کـه سـازمان ملـل در سـال  اشـخاص متعلـق بـه اقلیـت هـای ملـی یـا قومـی، دینـی و زبانـی« اسـت 

کـرده اسـت. 199۲ صـادر 

قلیت ها ا حقـوق 
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قلیت ها  ا جمعـی  ق  حقو
آن چـه  دارد.  وجـود  متفاوتـی  نظرهـای  گـروه،  یـک  عنـوان  بـه  اقلیت هـا  جمعـی  حقـوق  مـورد  در 
کـه در سـند بین الملـی »اعالمیـه  مـی توانـد پایـه ی مـورد توافـق بـه حسـاب بیایـد، حقوقـی اسـت 
حقـوق اشـخاص متعلـق بـه اقلیـت هـای ملـی یـا قومـی، دینـی و زبانـی« آمـده اسـت. این سـند برای 
که همزیسـتی در  گیرد، چـرا  کشـورهای عضـو سـازمان ملـل، رسـمًا یـا عرفـًا می بایـد مبنـای عمـل قـرار 
کـه بـه قواعـد مشـترک و مـورد توافـق میـان آنـان )کـه خـود مـا یکی از  جامعـه ی جهانـی حکـم می کنـد 

ایشـان هسـتیم( پایبنـد باشـیم.
کـه رعایـت حقـوق اقلیت هـا جنبـه ی ایدئولوژیـک نـدارد، مربـوط بـه  بـه ایـن ترتیـب، روشـن اسـت 
زیسـتن  بـرای  اسـت  راهـی  بلکـه  نیسـت،  دشـمنان  خواسـت  نیسـت،  بـزرگ  کشـورهای  تبلیغـات 
بین المللـی(  سـازمان های  دیگـر  و  ملـل  سـازمان  در  عضویـت  بـا  )مثـاًل  مـا  کـه  مـادام  دیگـران،  بـا 

باشـیم. آنـان  بـا  همزیسـتی  در  و  آن هـا  از  یکـی  می خواهیـم 

حق ها ع  ا نو ا
»اعالمیـه حقـوق اشـخاص متعلـق بـه اقلیت هـای ملی یا قومی، دینی و زبانـی« در 9 ماده به حقوق 

جمعـی اقلیت هـا اشـاره می کنـد. برخی از مهم ترین این حقـوق عبارتند از:
• بقا و حفظ هویت اقلیت ها و ترویج آن

• رفتار بر مبنای فرهنگ خود
• مشارکت بدون تبعیض در امور عمومی

• مشارکت در تصمیم گیری های مربوط به خود اقلیت ها
• رعایت اقلیت ها در برنامه ریزی های ملی

• یادگیری و آموزش به زبان مادری
• تشکیل انجمن و برقراری ارتباط

همیـن اعالمیـه می گویـد »کشـورها بایـد تدابیـر مناسـب بیاندیشـند تـا اشـخاص متعلـق بـه اقلیـت ها 
کشـور خـود مشـارکت داشـته باشـند.«  کامـل در پیشـرفت اقتصـادی و توسـعه در  گونـه  بتواننـد بـه 
کـه »هیـچ نکتـه  کیـد بـر دادن حـق اداره امـور اقلیت هـا بـه خـود آنـان اشـاره می کنـد  امـا بـا وجـود تا
گونـه فعالیـت مغایـر بـا هدف هـا و اصـول  در اعالمیـه حاضـر را نمـی تـوان بـه عنـوان مجـوز بـرای هیـچ 
کشـورها  کمیـت، یکپارچگـی ارضـی، و اسـتقالل سیاسـی  سـازمان ملـل متحـد، ازجملـه برابـری حا

کـرد.« تلقـی و تعبیـر 

کامـل »اعالمیـه حقـوق اشـخاص متعلـق بـه اقلیـت هـای ملی یا قومـی، دینی و   بـرای اطـالع از مفـاد 
کنید.  زبانـی« به پیوسـت مراجعـه 
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کنیـم و  کلـی از حقـوق اقلیت هـا داریـم. امـا چطـور می توانیـم از حقـوق آن هـا دفـاع  حـاال مـا تصـوری 
در چـه سـطحی؟

کلی ی  د یکر و ر
کثریـت جلـو بـرود  کـه قـرار اسـت امـور عمومـی بـر مبنـای تصمیـم و یـا رضایـت ا در تمـام نظام هایـی 
کـم شـود٬ چـه بـر سـر حقـوق اقلیـت  کثریـت حا گـر قـرار اسـت نظـر ا یـک مشـکل اساسـی وجـود دارد: ا
کـه قرار اسـت این تصمیم گیری هـای عمومی را  می آیـد؟ در ایـن مـوارد آن دسـته از مقامـات عمومـی 

کـه: کنیـم بایـد از خـود بپرسـیم  کار آنـان را ارزیابـی  کـه قـرار اسـت  انجـام دهنـد٬ یـا مـا 
کثریـت  کثریـت را بایـد بـه خاطـر رعایـت حقـوق ا  در چـه زمانـی و در چـه شـرایطی حـق حکومـت ا

کـرد؟ محـدود 
کثریـت  ا حکومـت  حـق  رعایـت  خاطـر  بـه  را  اقلیـت  حـق  بایـد  شـرایطی  چـه  در  و  زمانـی  چـه  در 

کـرد؟ محـدود 
ح و  کلـی و همیشـگی ندارنـد. بسـته بـه هـر مـورد بایـد ایـن پرسـش را مطـر ایـن دو پرسـش٬ پاسـخ 
کار مـا هـم هسـت. مـا هـم در سـه  کار آن مقامـات نیسـت.  کـرد. امـا ایـن فقـط  برایـش پاسـخی پیـدا 

سـطح بـا پاسـخ بـه ایـن پرسـش سـروکار داریـم:
• در سطح رای دهنده: 

کـه بـه نماینـدگان خـود٬ چـه در سـطح ملـی چـه در سـطح محلـی٬ رای می دهیـم باید  مـن و شـمایی 
کسـی رای مـی دهیم  گرایش هـا و سیاسـت های آنـان را بشناسـیم تـا مطمئـن شـویم بـه  از ایـن بابـت 

کثریـت را نادیـده بگیرد. کـه حـق حکومـت ا کـه حقـوق اقلیت هـا را محتـرم می شـمارد بـدون آن 
کننده: • در سطح نظارت 

بـه فکرهـا و حرف هایـش  کرده ایـم  کـه انتخـاب  امـا چطـور می توانیـم مطمئـن شـویم، نماینـده ای 
کار نماینـدگان و نهادهـای  کـه پـای مراقبـت و نظـارت پیوسـته بـر  وفـادار خواهـم مانـد. ایـن جاسـت 

حقـوق  ز  ا دفـاع 
قلیت هـا ا

1
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کنیـد مانعـی در برابر شـما برای دفاع از حقـوق اقلیت ها وجود ندارد.  فـرض 
کنید. اما: شـما آسـتین ها را باال زده اید و می خواهید از حقوق آن ها دفاع 

کدام حقوق آنان تضییع می شود؟  •
کسانی این حقوق را زیر پا می گذارند؟ • چه 

گذارنـد بـه چـه چیزهـا اسـتناد  کـه حقـوق اقلیت هـا را زیـر پـا مـی  کسـانی   •
می کنند؟ )قانون اساسـی، قوانین عادی، رسـوم و سـنت ها، فشـار سیاسـی 

مقامـات دیگـر و …(؟
گذاشته می شود؟ • این حقوق در چه شکل هایی زیر پا 

کار   بـه 
ً
کنیـد بـه ایـن پرسـش ها پاسـخ دهیـد. ایـن پاسـخ ها بعـدا  شـروع 

شـما خواهـد آمـد.
 ��ا�� در ��ا�� ��� ��ای د��ع از

���ق ا���� ��
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�������؟
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کار  انتخابـی مثـل مجلـس یـا شـوراها بـه میـان می آیـد. مـا بـرای اطمینـان از ایـن وضـع ناچاریـم بـر 
کنیـم و مراقب شـان باشـیم. آن هـا نظـارت 

• در سطح رای گیرنده:
کـه می خواهیـم نماینـده بشـویم. مـا هـم الزم اسـت بـه ایـن  کسـانی باشـیم  ممکـن اسـت خـود مـا از 
کـه در منطقه ی ما یک مسـاله به  کنیـم و بـرای هـر مـورد  دو پرسـش و مصداق هـای مشـخصش فکـر 
کـم از حساسـیت موضـوع و ابعـاد آن  حسـاب می آیـد خـط مشـی مشـخصی داشـته باشـیم یـا دسـت 
کمپیـن انتخاباتی ما باشـد تا  بـا خبـر باشـیم. ایـن خـط مشـی حتـی می توانـد خودش یکـی از عناصـر 

کنیم. مـردم بیشـتری را بـرای رای دادن بـه خـود متقاعـد 

؟ شـیم با چیز  چه  قب  ا مر
کـه رای نمی دهیم٬ خواه نماینده ی شـورا  خـواه رای دهنـده ای معمولـی باشـیم یـا حتی شـهروندی 
کارهـای نماینـده ی منطقه مـان در مجلـس توجـه داریـم٬ خـواه بخواهیـم  کـه بـه  کسـی  باشـیم یـا 
اسـتانداری و فرمانـداری و شـهرداری منطقـه ی زندگی مـان را زیـر مراقبـت قـرار دهیـم یـا اصـاًل دولـت 

کنیـم؟ کشـور زیـر نـگاه خـود بگیریـم٬ بـه چـه چیزهایـی بایـد توجـه  کل  را در 

قلیت ا به  نسـبت  سـیت  حسا
کثریـت باشـیم  قبـل از هـر چیـز بهتـر اسـت حساسـیت اقلیتـی داشـته باشـیم. مـا ممکـن اسـت در ا
کنیـم. مـا ممکـن اسـت در اقلیـت باشـیم )مثـاًل از لحـاظ زبانـی( ولـی  و نتوانیـم درد اقلیـت را حـس 
کنار ما زندگی می کند٬ نباشـیم. ممکن اسـت توجه نداشـته  که اتفاقًا در  متوجه درد اقلیت دیگری 
کـه در  کارهـا٬ رفتارهـا یـا اقداماتـی ممکـن اسـت )حتـی ناخواسـته(  بـه مردمـی دیگـر  کـه چـه  باشـیم 
گرفتـن را در آن ها  اقلیـت هسـتند، آسـیب عملـی بزنـد یـا احسـاس اقلیـت بـودن و مـورد تبعیـض قـرار 

کند. تقویـت 
که: برای داشتن حساسیت اقلیتی باید بدانیم 

کیستند؟ •  اقلیت ها 
• از چه جهت اقلیت محسوب می شوند؟

• چه چیزهای از آن ها دریغ شده؟ 
• چه نیازهای اختصاصی دارند؟

• از چه چیزها ناخرسندند؟
• به چه چیزها اعتراض دارند؟ و 

• از چه چیزها خشمگین می شوند؟
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کنیـد؟ آیا شـما جزئـی از اقلیت به  در زندگـی مـردم منطقـه ی خـود جسـتجو 
کنار خود می شناسـید؟  حسـاب می  آییـد؟ آیـا اقلیت هـای دیگـری را هـم در 
کثریـت هسـتید چـه اقلیت هایی در اطراف شـما زندگـی می کنند؟  گـر جـزو ا ا
چـه  از  اقلیت هـا  ببینیـد  و  کنیـد  جسـتجو  حالت هـا  ایـن  از  یـک  هـر  در   
چیزهایـی ناخرسـندند، چـه تبعیض هایـی احسـاس می کننـد، از چـه چیـز 

دارنـد. اعتـراض  آن  بـه  یـا  خشـمگین اند 
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قلیتی ا سـیت  حسا فتـن  گر ر  کا به 
گـر جسـتجوی بـاال را  گاه شـده و از حساسـیت اقلیتـی هـم برخـوردار شـده اید و ا کافـی آ شـما بـه قـدر 
کثریت هسـتید  گر در ا هم انجام داده باشـید فهرسـتی از مسـائل اقلیت ها را در اختیار دارید. حاال ا
گر  کنیـد؟ و ا بـا داشـتن ایـن حساسـیت اقلیتـی چـه می خواهیـد بکنیـد تـا حقـوق اقلیت هـا را رعایـت 
کثریـت را نادیده  در اقلیـت هسـتید چگونـه می خواهیـد در عیـن تحقـق حقوق خـود٬ حق حکومت ا

نگیرید.
صرف نظر  اقلیت ها  قبال  در  فردی  اقدامات  و  رفتارها  از  فعاًل  قضایا٬  شدن  روشن تر  برای  بیایید 
که در سطح عمومی و توسط مقامات و نهادهای  کنیم و صرفًا رفتارها و اقداماتی را در نظر بگیریم 
که باز هم مشخص تر حرف بزنیم بیایید فقط اقدامات در سطح  عمومی انجام می شود و برای آن 
کنون ببینیم  مقامات و نهادهای محلی٬ مثال شوراها و شهرداری ها و مانند آن ها را در نظر بگیریم. ا
به چه چیزها می توانیم حساس باشیم و خود را برای انتقاد٬ اعتراض٬ تغییر و مانند آن سازمان 

کنید: کنید و از آن ها برای مراقبت از حقوق اقلیت ها استفاده  بدهیم. به این پرسش ها توجه 
که از نظر اقلیت ها توهین به آنان قلمداد می شود؟ گفته اند  • آیا مقامات سخنانی 

که حقوق یک یا چند اقلیت را نادیده می گیرد؟ • آیا اقداماتی در دست انجام است 
که به حقوق اقلیت ها آسیب می زند؟ ح و برنامه  هایی در سطح عمومی جریان دارد  • چه طر

کـه در پیکره  هـای تصمیم گیـری عمومـی در جریـان اسـت٬ حساسـیتی نسـبت بـه  • آیـا در مباحثـی 
اقلیت هـا وجـود دارد؟

گرفته شده است؟ ح خاصی برای حمایت از اقلیت ها در نظر  • آیا طر
تصمیم گیـری  مجـاری  طریـق  از  اقلیت هـا  رفتـه ی  دسـت  از  حقـوق  جبـران  بـرای  راه هایـی  چـه   •

اسـت؟ میسـر  عمومـی 
و ...

کنیـد.  کردیـد و برخـی از مثال هـا را بـه یـاد آوردیـد. بیاییـد بـه ایـن چنـد مثـال هـم توجـه  شـما فکـر 
گـر بـا ادعاهایـی از  کـه ا درسـتی یـا نادرسـتی ایـن مثال هـا در ایـن جـا اهمیـت نـدارد. مهـم ایـن اسـت 
کنیم: گـر روبـرو نشـدیم بـه احتمـال وجودش فکـر  ایـن دسـت روبـرو شـدیم بـه آن حسـاس شـویم یـا ا

کثریت شیعه • جلوگیری از ساخت مسجد اهل سنت در شهری با ا
• ممانعت از تصدی برخی پست های دولتی برای بلوچ ها در یک شهر غیربلوچ نشین

کثریت قومی متفاوت کن شدن یک قومیت خاص در منطقه ای با ا • دادن امتیاز برای سا
• جلوگیری از ادامه تحصیل بهائیان

کن مقدسه در اسرائیل برای یهودیان ایرانی • غدغن بودن زیارت اما
گرایش های جنسی متفاوت از مدرسه • اخراج افراد با 

• ممانعت از شرکت افراد غیرمسیحی در جشن ها و مراسم ارامنه
• بستن خانقاه  های دراویش

• بودجه ندادن برای آموزش به زبان مادری
کرد نشین به اقوامی از مناطق مرکزی • دادن مناصب اصلی شهری 

• تخصیص تبعیض آمیز بودجه  های فرهنگی به فعالیت های مردم عرب و غیر عرب در خوزستان
کـه شـما بـا مسـلح شـدن بـه حساسـیت نسـبت بـه حقـوق  ایـن مثال هـا فراوان انـد. مهـم ایـن اسـت 
اقلیت هـا آن هـا را در زندگـی عـادی و اجتماعـی و سیاسـی تشـخیص دهیـد و بـرای رفعـش فعالیـت 

. کنید
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دفاع از حقوق اقلیت ها



کلی حساسیت نسبت به اقلیت هاست.   برخی از خطوط 
ً
 موارد باال صرفا

چـه  ببینیـد  خـود  دانسـته های  و  تجربیـات  در  تامـل  بـا  و  کنیـد  فکـر  حـاال 
کنیـد. کلـی مـی توانیـد پیـدا  مصداق هایـی بـرای ایـن مـوارد 

کـه مصـداق عـدم  ح هـا و سـخنانی را می توانیـد بیابیـد   چـه اقدامـات، طر
اقلیت هاسـت. حقـوق  رعایـت 
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دفاع از حقوق اقلیت ها



ز ا
اجتماعی تبعیض    

تا  
اجتماعی رگیری  یا  

بـا  تـا ایـن جـا مـا از تبعیض هـای حقوقـی حـرف زدیـم. تبعیض هـای حقوقـی و قانونـی را می شـود 
کـرد یـا از بیـن بـرد. امـا  کـم  ایجـاد حساسـیت نسـبت بـه اقلیت هـا و توجـه بـه دفـاع از حقـوق آن هـا 

چطـور؟ را  اجتماعـی  تبعیض هـای 
کـه قانـون یـا مقـررات اقلیت هـا را مـورد تبعیـض قـرار  تبعیض هـای اجتماعـی ناشـی از ایـن نیسـت 
کـه باعـث می شـود اقلیت هـا احسـاس تمایـز و  تـوازن قـوای اجتماعـی اسـت  ایـن  می دهـد، بلکـه 
کار نباشـند. در واقـع، تـا ایـن جـا،  کـه تبعیض هـای قانونـی هـم در  کننـد، حتـی در صورتـی  تبعیـض 
کثریـت بایـد بـا تبعیـض علیـه اقلیـت مبـارزه و  کـه چـرا و چطـور ا کثریـت بـود و ایـن  خطـاب بـه سـوی ا

کنـد.  از حقـوق آن هـا دفـاع 
امـا اقلیت هـا بـرای پیشـبرد نیازهـا و خواسـته  های خـود چـه می تواننـد بکننـد. اقلیت هـا بـرای دور 
کاهـش فشـار ها چـه راه  هایـی در پیـش دارنـد؟ آن هـا چطـور می تواننـد آن  شـدن از ایـن موقعیـت و 

کاهـش دهنـد؟ کـه باعـث تمایـز و تبعیـض اجتماعـی می شـود،  تـوازن قوایـی را 
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از تبعیض اجتماعی تا یارگیری اجتماعی



عي  اجتما قـواي  زن  تـوا
باعـث  کـه  اسـت 

قلیت هـا  ا شـود  مـی 
و  یـز  تما احسـاس 
کننـد،  تبعیـض 

کـه  تـی  صور در  حتـی 
نونـی  قا تبعیض هـای 
نباشـند.  ر  کا در  هـم 
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از تبعیض اجتماعی تا یارگیری اجتماعی



ا  قو ن  ز ا تو
کنـد در وهلـه  وقتـی یـک نیـروی اجتماعـی یـا سیاسـی می خواهـد هدف هایـش را در جامعـه دنبـال 
بایـد ببینـد خـودش چـه قدرتـی  از وضعیـت خـودش و دیگـران داشـته باشـد.  بایـد تصویـری  اول 
دارد و دیگـران چـه قدرتـی دارنـد. مقایسـه ی ایـن قدرت هـا معادلـه ی قـدرت یـا همـان تـوازن قـوا را 

می کنـد. مشـخص 
گـروه اجتماعـی )در ایـن  کـه تـوازن قـوا بـه زیـان یـک  تبعیض هـای اجتماعـی جایـی شـروع می شـود 
یـا تعدیـل موازنـه  کار تغییـر  کاهـش تبعیض هـای اجتماعـی، چـاره ی  بـرای  جـا، اقلیت هـا( باشـد. 

گروهـی نیازمنـد یارگیـری اجتماعـی اسـت قواسـت. بـرای تغییـر یـا تعدیـل موازنـه ی قـوا، هـر 

عی جتما ا ی  گیـر ر یا
گروهـی اتفـاق  کـه در جریـان یارکشـی در بازی هـای  یارگیـری اجتماعـی شـبیه همـان چیـزی اسـت 
سـطح  در  یارکشـی  همیـن  بـردارد.  بهتـری  بازیکنـان  می کنـد  سـعی  تیـم  هـر  یارکشـی  در  می افتـد. 
کـه پیـش از شـروع هـر فصـل انجـام می شـود.  مسـابقات حرفـه ای بـه دوره ی یارگیـری مشـهور اسـت 

کـرده باشـد، از قـدرت بالقـوه ی بیشـتری برخـوردار اسـت. کـه بهتـر یارگیـری  تیمـی 
کـه یارگیـری بهتـری انجـام دهـد، بهتـر  گروه هـای اجتماعـی هـم هـر تیمـی  در جریـان رقابـت  میـان 
کثریـت، به دلیـل برتری عددی، در بسـیاری از مواقع چندان  کنـد. ا می توانـد هدف هایـش را دنبـال 
دل نگـران یارگیـری نیسـت. امـا اقلیـت همـواره بایـد بـه دنبـال یارگیـری بهتر باشـد تا بتوانـد موازنه ی 

کند. قـوا را تعدیـل 

ی گیر ر یا ع  ا نو ا
گروه اقلیت نیست. در اغلب موارد٬ چشم اندازی  کردن افراد به یک  یارگیری اجتماعی فقط اضافه 
گروه هـای  کـه اقلیـت بتوانـد  کثریـت وجـود نـدارد. مهـم ایـن اسـت  بـرای تبدیـل شـدن اقلیـت بـه ا
کنـد و  کثریـت یـا از درون اقلیت هـای دیگـر٬ بـا خـود هم نـوا و هم جهـت  اجتماعـی دیگـر را٬ از درون ا

کند. بـه تشـریک مسـاعی ترغیـب 

گروه هـای  • یارگیـری اجتماعـی می توانـد »یارگیـری اسـتراتژیک« باشـد٬ یعنـی همـراه شـدن بـا مشـی 
که هم اقلیت سـود می برد  کثریـت یـا اقلیـت(  بـرای پی گرفتن یک خط مشـی مشـخص  دیگـر )اعـم از ا
کشـورهای جهان  گسـترش مناسـبات با دیگـر  کـه بـه  کثریـت. مثـاًل همـراه شـدن بـا تالش هایـی  هـم ا
کمـک می کنـد٬ عمـاًل باعـث پیونـد بـا جامعـه ی جهانـی و محـدود شـدن تبعیض هـای اجتماعـی در 

کثریت می شـود. سـایه محـدود شـدن قـدرت ا

کـرد٬ یعنـی بـر  کتیکـی«  کار نباشـد٬ می تـوان »یارگیـری تا کـه یارگیـری اسـتراتژیک در  • در مـواردی 
گـروه مشـخصی در محـدوده ی موضوعـی یـا زمانـی مشـخصی توافـق و  سـر موضـوع مشـخص یـا بـا 
کـه تبعیـض علیـه اقلیت هـا را ممنـوع  کـرد. تـالش بـرای پذیـرش اعالمیه هـای بیـن المللـی  همراهـی 

کنـد٬ یـک مثـال از ایـن نـوع یارگیـری اسـت. مـی 

کتیکـی می توانـد در قالـب یا از طریق »یارگیری تشـکیالتی« هم انجام شـود.  • یارگیـری اسـتراتژیک و تا
ایـن نـوع یارگیـری اعـم اسـت از همراهـی و همـکاری تشـکیالتی بـا سـازمانی دیگـر یـا حتـی حضـور در 
گـروه اقلیـت هـم خواهد رسـید. کـه در نهایـت نفـع آن بـه  تشـکیالتی بـا هدف هـای سـازمانی وسـیع تر٬ 
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از تبعیض اجتماعی تا یارگیری اجتماعی



گرچه مسـاله  ی اقلیت اسـت  که ا گاهـی می تـوان بـه سـراغ موضوعاتـی رفـت  • »یارگیـری مطالباتـی«: 
کند )مثل رفع تبعیض های اسـتخدامی بر اسـاس قومیت٬  کثریت هم حاضر اسـت آن را دنبال  اما ا
کثریـت دنبـال می کنـد امـا از  کـه ا گاهـی هـم می شـود بـا مطالباتـی همـراه شـد  مذهـب و جنسـیت(. 
کـه یـک اقلیـت هـم دنبـال آن اسـت )مثـل آموزش زبـان مادری یـا آموزش به  جملـه مطالباتـی اسـت 

زبـان مادری(.

جریـان  در  اسـت.  انتخاباتـی«  »یارگیـری  مطالباتـی٬  یارگیـری  بـرای  مشـخص  مصادیـق  از  یکـی   •
گروه  های  کـه بیـش از  گروه  هـای اقلیـت می تواننـد بـه افـراد و جریان هایـی نزدیـک شـوند  انتخابـات، 

دیگـر بـه مطالبـات آن هـا نزدیک انـد. انتخابـات شـوراها یکـی از ایـن موقعیت هاسـت.

• ایـن یارگیری هـا در سـطح جامعـه ی مدنـی یا از طریق جامعه ی مدنی اسـت. اما یارگیری می تواند 
گـر یـک اقلیـت بـه ایـن  بـه جامعـه ی سیاسـی پیونـد خـورده و تبدیـل بـه »یارگیـری سیاسـی« شـود. ا
کـه همراهـی یـا پشـتیبانی از بخش هـا یـا جناح هایـی از جامعـه ی سیاسـی در تحلیـل  نتیجـه برسـد 
نهایـی بـه سـودش خواهـد بـود٬ یارگیـری از درون جامعه ی سیاسـی نیز راهی بـرای تعدیل موازنه ی 

قـوا خواهـد بود.

کثریـت باشـد. در شـرایط مشـخصی یارگیـری  کـه یارگیـری همیشـه یارگیـری از درون ا • الزم نیسـت 
از میـان سـایر اقلیت هـا )چـه بـه صـورت مطالباتـی چـه بـه صـورت تشـکیالتی( می توانـد بـه تعدیـل 
کنـد. اقلیت هـا بسـیاری اوقـات در حـال رقابـت بـا هـم بـرای بهره بـرداری بیشـتر  کمـک  موازنـه ی قـوا 
گاهـی همـکاری در عیـن رقابـت بـرای آن هـا نتایـج مفیدتـری بـه  از منابـع مدنـی یـا سیاسـی اند٬ امـا 

بـار مـی آورد.

ایـن نـوع یارگیری هـا در وضعیت هـای عـادی همـواره در جریـان اسـت٬ امـا ممکـن اسـت از پویایـی 
که تحـرک اجتماعی و سیاسـی  کافـی برخـوردار نباشـد. در جامعـه ی مـا٬ ایـام انتخابـات زمانـی اسـت 
بـودن  بـاز  بـه  توجـه  بـا  شـوراها  انتخابـات  می گیـرد.  رونـق  هـم  یارگیـری  جریـان  و  می یابـد  افزایـش 
هـر  یارگیری هاسـت.  قبیـل  ایـن  بـرای  مناسـبی  فرصـت  اقلیت هـا  از  بسـیاری  روی  بـه  نسـبی اش 
کنونـی برخـی اقلیت هـا در ایـن زمـان نیـز از چنیـن موقعیتـی برخـوردار  چنـد می دانیـم در وضعیـت 

نخواهنـد شـد.
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از تبعیض اجتماعی تا یارگیری اجتماعی



و  قلیـت  ا ی  صـدا
تصمیم گیـران 

محلـی

کثریـت اسـت. اقلیـت یـا صدایـی نـدارد یـا صدایـش زیـر  کثـر جامعه هـا صـدای ا صـدای غالـب در ا
کـه خواسـته  هایش را پیـش ببـرد  کثریـت شـنیده نمی شـود. امـا اقلیـت بـرای آن  سـنگینی صـدای ا
کـه صـدای خواسـته هایش  نـه تنهـا نیـاز بـه یارگیـری دارد، بلکـه بـرای همـان یارگیـری هـم نیـاز دارد 

شـنیده شـود.

؟ د بشـنو ا  ر ما  ی  ا ید صد با چی کسـی 
یارگیـری  بـرای  تـا  بشـنوند  بایـد  آنـان  اقلیت هـا.  دیگـر  هـم  بشـنود  بایـد  کثریـت  ا هـم  را  مـا  صـدای 
کـه صدایشـان از  کثریـت و اقلیـت، هـر دو وقتـی می تواننـد تاثیـر عملـی بگذارنـد  آمـاده شـوند. امـا ا
گـوش تصمیم گیـران برسـاند. ایـن  طـرف تصمیم گیـران شـنیده شـود. اقلیـت بایـد صدایـش را بـه 
تصمیم گیـران هـم در سـطح ملـی حضـور دارنـد هـم در سـطح محلـی. مثـاًل شـوراها یـک پیکـره ی 
تصمیم گیـری  قانونـی در سـطح محلی انـد و شـهرداری ها و دهداری هـا یـک پیکـره ی تصمیم گیـری  
گـر اقلیت هـا در سـطح محلـی می خواهنـد بـر تصمیم گیری هـای عمومـی اثـر بگذارنـد بایـد  اجرایـی. ا

صدایشـان را بـه ایـن دو پیکـره ی قانونگـذاری و اجرایـی برسـانند.
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عي  اجتما قـواي  زن  تـوا
باعـث  کـه  اسـت 

قلیت هـا  ا شـود  مـی 
و  یـز  تما احسـاس 
کننـد،  تبعیـض 

کـه  تـی  صور در  حتـی 
نونـی  قا تبعیض هـای 
نباشـند.  ر  کا در  هـم 
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نیم؟ ا   برسـا ی   خود   ر چگونه   صدا
کـه دیگـران هـم مطلـع  رسـاندن صـدا، یعنـی انتقـال خواسـته ها بـه تصمیم گیـران، امـا بـه صورتـی 
بـرای  کننـد.  احسـاس  در جریـان تصمیم گیری هـا  نیـز  را  دیگـران  آن  فشـار  تـا تصمیم گیـران  شـوند 

رسـاندن صـدای خـود بایـد مـواردی از ایـن دسـت را در نظـر بگیریـم:

کنیـم. آن هـا را بـه زبـان روشـن، مکتـوب  کنیـم: خواسـته های خـود را روشـن و مشـخص  • تنظیـم  
کلیـدی را  کنیـم. در تنظیـم هـر درخواسـت واژه هـای  گـر متعددنـد، آن هـا را اولویـت بنـدی  کنیـم. ا
کنیـم، مثـاًل »حـق آمـوزش زبـان مـادری«. ایـن واژه هـا  کنیـم و بـه تکـرار از آن هـا اسـتفاده  مشـخص 

کار می آینـد. بـرای سـاختن شـعار یـا اسـتفاده در تبلیغـات بـه 

کننـد بایـد احسـاس  کـه تصمیم گیـران خواسـته  های مـا را دنبـال  کنیـم: بـرای آن  • حمایـت جلـب 
کرده ایم. برای جلب  که ما در یارگیری با خود همـراه  کننـد دیگـران از مـا حمایـت می کننـد، همان هـا 
کنیـد هـم از رسـانه های اجتماعـی.  ایـن حمایـت، هـم می توانیـد از رسـانه های همگانـی اسـتفاده 
کـردن متنفـذان  کنـد: از جمـع آوری طومـار و امضـا تـا همـراه  کار مـی  روش هـای سـنتی هـم هنـوز 

کـت تـا دیـوار نویسـی. محلـی تـا پخـش اطالعیـه و ترا

کارگاه  های ترویجی، از دوره ی آموزشـی تا جلسـات بحث  • جلسـه بگذاریم: از جلسـات سـخنرانی تا 
کـرد. بـا متخصصـان، بـه ویـژه حقوق دانـان،  کمـک خواهـد  و مناظـره بـه بلندتـر شـدن صـدای مـا 

جلسـه بگذاریـد از آن هـا بـرای شـیوه های پیشـبرد خواسـته هاتان مشـورت بگیریـد.

کنیـد: بسـیاری از فعالیت هـا نیازمنـد پـول اسـت. از اجـاره محـل بـرای سـخنرانی تـا  • تامیـن مالـی 
گرفتـن وقـت افـراد غیـر داوطلـب، همـه و همـه نیازمنـد  کـت تـا در اختیـار  گهـی، از تهیـه ترا دادن آ
تامیـن هزینه هاسـت. بـا افـراد و موسسـات متمـول تمـاس داشـته باشـید و بـرای تامیـن  هزینـه ی 

کنیـد. فعالیت هـای خـود عمـل 

تنهـا  نـه  تخصصـی،  انمجن هـای  بـا  تنهـا  نـه  محلـی،  نفـوذ  بـا  افـراد  بـا  تنهـا  نـه  کنیـم:  مالقـات   •
کـه مـا نیـاز داریـم بـا اعضـای  شـوراها، یـا مقامـات مربـوط در ادارات  گروه هـای اجتماعـی دیگـر،  بـا 
کار سـاده نیسـت. نیـاز بـه سـماجت و البتـه اطـالع از  مختلـف منطقـه ی خـود جلسـه بگذاریـم. ایـن 

کـه بایـد از جلسـه بـا متخصصـان بـه دسـت بیایـد. حقـوق و تکالیـف قانونـی دارد 

گرفتـن اوضـاع و احـوال منطقـه ی  کلـی اسـت. شـما بـا در نظـر  این هـا فقـط برخـی ابتـکار عمل هـای 
کـه بعدهـا در نوشـته های دیگـران بـه  کنیـد  زندگـی خـود ممکـن اسـت راه هـای مبتکرانـه ای پیـدا 

آن هـا اشـاره خواهـد شـد. 
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ر  د کردن  پاسـخگو 
قلیت هـا ا قبـال 

کننـد.  دنبـال  را  خـود  خواسـته های  بتواننـد  بایـد  اجتماعـی  گروه هـای  دیگـر  ماننـد  نیـز  اقلیت هـا 
بـه سـطح  را  یارگیـری می کننـد و صـدای خـود  بـه خـود سـازمان می دهنـد،  آنـان تـالش می کننـد، 
تصمیم گیری هـای عمومـی می رسـانند. آمـا آیـا پیکره هـای تصمیم گیـری و مقامـات تصمیم گیـر در 
قبـال خواسـت ایـن اقلیت هـا وظیفـه یـا تکلیفـی بـر دوش دارنـد؟ آیـا اقلیت هـا می تواننـد از مقامـات 

انتظـار پاسـخگویی داشـته باشـند؟

یی سـخگو پا ین  د بنیا ی  مبنـا
خـواه  باشـند  شـوراها  یـا  مجلـس  مثـل  قانون گـزاری  پیکره هـای  در  خـواه  عمومـی،  تصمیم گیـران   
پیشـگاه  در  خـود  اقدامـات  پاسـخگوی  بایـد  شـهرداری ها،  یـا  دولـت  مثـل  اجرایـی  پیکره هـای  در 
شـهروندان باشـند. ایـن فقـط یـک تعـارف تشـریفاتی نیسـت. یـک اصـل مسـلم حقوقـی اسـت زیـرا 
بـرای همـان تصمیمـات عمومـی در جهـت  یـا وکیـل مـردم  کارگـزار، عامـل  تصمیم گیـران عمومـی، 
گـزارش اقدامات خـود را به مردم  منافـع همـان مـردم هسـتند. و چـون وکیـل آنـان هسـتند بایـد هـم 
کننـد تـا ببیننـد چقـدر، چطـور و در چـه  کـه مـردم از آنـان حساب کشـی  بدهنـد هـم آمـاده باشـند 
کـرده و در چـه مـواردی خیـر. مفهـوم شـهروند از  مـواردی، وکیـل مطابـق خواسـته  های آنـان عمـل 
گـر ایـن مقامـات »وظیفـه «ی وکالـت مـردم را نداشـته  دل همیـن رابطـه ی حقوقـی بیـرون می آیـد. ا
باشـند و مـردم »حـق« حساب کشـی از آنـان نداشـته باشـند، مـردم شـهروند نخواهنـد بـود و فقط به 

کتانی در یـک سـرزمین مشـخص تبدیـل می شـوند. کنانی و بلکـه سـا سـا
گـر چنیـن تصویـری از رابطـه شـهروند و دولـت )در عام تریـن معنـای آن در سـطح ملـی و محلـی(  ا
قبیـل، شـهروند  هـر  از  و  باشـند  کـه  هـر  نیـز،  اقلیت هـا  کـه  گفـت  بایـد  آن گاه  باشـد،  وجـود داشـته 
کـه شـهروند ند حـق دارنـد، و بلکـه »وظیفـه«، تـا از تصمیم گیـران عمومـی  خواهنـد بـود، و از آن جـا 

کـه نظـارت، یـک »وظیفـه« ی شـهروندی اسـت. کننـد. فرامـوش نکنیـم  کشـی  حسـاب 
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لمللی ا بیـن  ی  مبنا
کـردن مقامـات و پیکره هـای تصمیم گیری عمومی تنها بـه این مبنای  حـق اقلیت هـا بـرای پاسـخگو 
اساسـی حقوقـی منحصـر نیسـت. وجـود میثاق هـا و مقـررات بین المللـی، از جملـه اعالمیـه جهانـی 
اقتصـادی،  حقـوق بشـر، میثـاق بین المللـی حقـوق مدنـی و سیاسـی، میثـاق بین المللـی حقـوق 
اجتماعـی و فرهنگـی، و مشـخص تر از آن هـا »اعالمیـه حقـوق اشـخاص متعلـق بـه اقلیـت هـای ملـی 
کـه دولت هـای عضـو سـازمان ملل  یـا قومـی، دینـی و زبانـی«، از جملـه توافق هـای بین المللـی اسـت 
را رسـمًا یـا عرفـًا وادار بـه پاسـخگویی نسـبت بـه رعایـت حقـوق اقلیت هـا می کنـد. بـه ایـن ترتیـب، 
دولت هـا و پیکره هـای محلـی آن هـا نـه تنهـا در برابـر اقلیت هـای خـود بـه عنـوان شـهروند مسـوول  
هسـتند بلکـه بـه عنـوان جزئـی از جامعـه ی بین الملل باید از این بابت پاسـخگوی جامعه ی جهانی 

هم باشـند.

ن د سـخگو کر پا
کـردن  پاسـخگو  بـرای  اقلیـت  گروه هـای  اقدامـات  بـرای  بنیانـی  واقـع  در  شـده،  یـاد  مبنـای  دو 
که  تصمیم گیـران عمومـی، بویـژه در سـطح محلـی، اسـت. دانسـتن ایـن دو مبنـا وقتی الزم می شـود 
گروه ها می خواهنـد از زیر بار مسـوولیت قانونی خود  مقامـات مسـوول بـا یـادآوری اقلیـت بـودن ایـن 

کننـد. در قبـال آن هـا شـانه خالـی 
آنـان ممکـن اسـت بـا اسـتناد بـه عـدم پذیـرش اجتماعـی رفتـار جنسـی دگرباشـان، بـا اتـکا بـه عـدم 
گـروه قومـی بخواهنـد از ایـن  گـروه مذهبـی، بـا توسـل بـه تمایـالت سیاسـی یـک  پذیـرش عقایـد یـک 
تبلیغـات، مالقات هـا و در  ایـن دو مبنـا در جلسـات،  یـادآوری مکـرر  بزننـد.  تکلیـف قانونـی سـرباز 
کردن به مقامات مسـوول  گوشـزد  جریـان یارگیـری اجتماعـی نوعـی اتمـام حجت قانونی اسـت برای 

و حامیـان اجتماعـی آن هـا.

؟ کنیم سـخگو  پا نـه  چگو
گیری عمومی اسـت. از این رو  کردن بـر پیکره های تصمیم  کـردن، هـدف نهایـی از نظـارت  پاسـخگو 
کـه در مـورد نظـارت از آن اسـتفاده می کنیـم، یعنی  کـردن همـان اسـت  شـیوه های عمومـی پاسـخگو 
گرفتـن  کمـک  پیگیـری، حضـور، مالقـات، اسـتفاده از رسـانه های همگانـی و رسـانه  های اجتماعـی، 
کارنامـه و ماننـد آن. )بـرای اطـالع از جزئیـات بیشـتر بـه جـزوه ی  از انجمن هـای تخصصـی، تهیـه ی 

»توانمنـد سـازی جامعـه مدنی« سـری بزنید.(
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نی یا پا سخن 

گرچـه نسـبتًا تـازه اسـت، امـا بـا انبوهـی از نوشـته ها، بحث هـا و  موضـوع اقلیت هـا و حقـوق آن هـا 
مسـایل جانبـی، منازعـات و مجـادالت نظـری و عملـی همـراه بـوده اسـت. در ایـن نوشـته، بـا اذعان 
نیـز  و  مدنـی  جامعـه ی  بـا  ارتبـاط  در  اقلیت هـا  از  دفـاع  مسـاله  ی  بـر  صرفـًا  گونی هـا،  گونا ایـن  بـه 
کیـد شـده  حکمرانـی در سـطح محلـی )از جملـه از طریـق شـوراها و سـازمان های عمومـی محلـی( تا
کوتـاه پرداختـن بـه همـه ی جنبه هـای موضـوع حتـی در ارتباط  کـه در ایـن مجـال  اسـت. پیداسـت 
گـر ایـن نوشـته راهـی بگشـاید بـرای ایجـاد  بـا حقـوق اقلیت هـا و موضـوع حکمرانـی ممکـن نیسـت. ا
حساسـیت بـه مسـاله ی اقلیت هـا و برخـی جنبه هـای پایـه، به هدفش نائل شـده اسـت، اما این راه 

گشـوده را شـما بـا تعمیـق حساسـیت ها و اقدامـات خـود می توانیـد پـی بگیریـد. 
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سوم عرصه  درباره 
سـازمان غیـر دولتـی و ناسـودبر »عرصـه سـوم« در سـال 13۸9 / ۲۰1۰ در آمسـتردام )هلنـد( بنیـان 
کنش گـران مدنـی و شـخصیت های  گروهـی از  کوشـش  نهـاده شـد و بـه ثبـت رسـید. ایـن سـازمان بـه 

گرفته اسـت: علمـی ایرانـی و غیـر ایرانـی در هلنـد بـا اهـداف زیـر شـکل 

گسترش اندیشه های مدنی، صلح آمیز، دموکراسی و حقوق بشر • ترویج و 
کنشگران جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر • ظرفیت سازی سازمان ها، 

کارهای داوطلبانه گسترش اخالق مدنی و فرهنگ  • ترویج و 
گردش و مبادله آزاد اطالعات • آسان سازی دسترسی، 

دیگـر  و  مدنـی  جامعـه  کنش گـران  بیـن  گفت و گـو  نظـر،  تبـادل  بـرای  مناسـب  فضایـی  ایجـاد  و   •
اجتماعـی گروه هـای 

و  سیاسـی  قـدرت  تهدیـد  مقاومـت،  کانـون  مدنـی  جامعـه  سـوم«،  »عرصـه  پایه گـذاران  دیـدگاه  از 
عرصـه قدرت یابـی شـهروندان اسـت. جامعـه مدنـی مرکـز بروز خالقیت هـا، ابتکارات تـازه اجتماعی و 
مدرسـه آمـوزش و تمریـن دموکراسـی، تسـاهل، مـدارا، شـهامت و اخالق مدنی اسـت. جامعه مدنی 

کانـون تولیـد، انباشـت سـرمایه اجتماعـی و عرصـه آزادی، رهایـی و برابـری اسـت. همچنیـن 
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گونـی اسـت. در میـان ایـن تعاریـف، »عرصـه سـوم« تعریـف زیـر را  گونا جامعـه مدنـی دارای تعاریـف 
بـرای جامعـه مدنـی برگزیـده اسـت:

کـه  از نـگاه »عرصـه سـوم«، جامعـه مدنـی مجموعـه ای از سـازمان های رسـمی و نیمـه رسـمی اسـت 
کثرت گرایـی، صلـح و عدالـت را در سـطح  پایه هـا و رویه هایـی چـون دمکراسـی، همـکاری، حقـوق، 

داخلـی، منطقـه ای و بیـن المللـی پشـتیبانی و توانمنـد می کننـد.

گفتگو و فشـار بر نهادهای  ج از نفـوذ و اراده دولت هـا قـرار دارنـد و پیگیرانـه از راه  ایـن سـازمان ها خـار
را  شـهروندان  خواسـته های  و  یـادآور  شـهروندی  حقـوق  برابـر  در  را  دولت هـا  مسـئولیت  دولتـی، 

می کننـد. مطالبـه 

بـر پایـه ایـن تعریـف، »عرصـه سـوم« ماموریـت خویـش را به عنـوان یک سـازمان جامعه مدنـی فراهم 
سـاختن ابـزار، منابـع و فرصت هـا بـرای آمـوزش و همـکاری بـا ایـن سـازمان ها بـرای توانمندسـازی و 

ج ایـران و جوامـع مرتبـط می دانـد. گرایـی در داخـل و خـار کثـرت 

کـه عـدم رعایت حقـوق بشـر و نبود صلح و دموکراسـی، سـه معضل  »عرصـه سـوم« بـر ایـن بـاور اسـت 
گروه هـای جامعـه  اصلـی جامعـه ایـران اسـت. از ایـن رو می کوشـد تـا ارتقـاء دهنـده ی حقـوق همـه 
گرایـش  سیاسـِی غیـر خشـونت آمیز باشـد. بـرای  و نیروهـای اجتماعـی از هـر جنـس، مذهـب، قـوم و 

ز  ا مدنـی  معـه  جا تعریـف 
سـوم عرصه  منظـر 
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اجـرای  سیاسـی  و  اجتماعـی  فرهنگـی،  موانـع  بررسـی  دمکراتیـک،  جامعـه  یـک  سـوی  بـه  حرکـت 
تالش هـای  تحقـق  در  سـوم«  »عرصـه  دارد.  اهمیـت  جامعـه  آن  در  بشـر  حقـوق  جهانـی  اعالمیـه 
گسـترش  جنبـش حقـوق مدنـی، سیاسـی در ایـران، بـرای ظرفیت سـازی، تامیـن نیازهـای آینـده و 

جامعـه مدنـی دموکراتیـک، بـا رهبـران و فعـاالن جامعـه مدنـی ایرانـی همـکاری می کنـد.

آن  نقـش  عمومـی،  سـپهر  و  دانشـگاهی  عرصـه  بـه  مدنـی  جامعـه  بازگشـت  بـا  اخیـر  سـال  سـی  در 
از  بـه همیـن دلیـل عـده ای  گسـترش یافتـه اسـت.  بـه شـکل چشـم گیری رشـد و  کنـار  گوشـه و  در 

می نامنـد. نـو  هـزاره  پـروژه  بزرگ تریـن  را  مدنـی  جامعـه  پژوهشـگران، 

گسـترش صلـح و دموکراتیک سـازی، به دلیـل  بنابرایـن جامعـه مدنـی بـه مثابـه عرصـه سـوم در رونـد 
گسـترده تر  گروههـای اجتماعـی، پیونـد نزدیک تـر و  از توانایی هایـی چـون: نمایندگـی  برخـورداری 
گروه هـای بـه حاشـیه  بـا جوامـع محلـی، پیگیـری خواسـته های آنـان، بازتـاب دادن صـدای مـردم و 
رانـده شـده، فراهـم سـاختن ابزار هـا و فرصت هـای الزم بـرای ارائـه و بیـان دیدگاه هـای شـهروندان، 
توانمنـد سـاختن شـهروندان بـرای پیـکار و تغییـر سیاسـت های عمومـی، سـاختن جهانـی دیگـر و از 

دیگـر بازیگـران توسـعه )دولتـی و خصوصـی( متمایـز می شـوند.

جامعـه مدنـی تـالش می کنـد در الگـوی تـازه توسـعه و فراینـد دموکراتیـک سـازی، الگـوی جدیـدی از 
کارآمـدی، پاسـخگویی، شـفافیت، نهادینـه سـاختن تنـوع و نظـم انجمنـی در جامعـه ارائـه  کارآیـی و 

دهد.

کـردن هیجان هـای  در چنـد دهـه اخیـر، جامعـه ایرانـی نیـز بـا پایـان جنـگ ایران-عـراق، فروکـش 
گفتمـان توسـعه، همـگام  انقالبـی، افـول پوپولیسـم، غیرایدئولوژیـک شـدن جامعـه و مسـلط شـدن 
بـا دگرگونی هـای جامعـه جهانی و موج سـوم دموکراسـی، شـاهد بازگشـت اما آرام جامعـه مدنی بوده 

است.

کانون هـای مقاومت،  در ایـن سـال ها جامعـه مدنـی ایرانـی به رغـم محدودیت هـا و تنگنا هـا و وجـود 
از رشـد، تنوع و پویایی نسـبتا چشـمگیر برخوردار بوده اسـت:

و مدنـی  فعالیت هـای سیاسـی  کـه در صحنـه  گسـترده ای  تغییـرات  از  پـس  و  اخیـر  یـک دهـه  در   
گسـترش جامعـه مدنـی، قـدرت یابـی شـهروندان،  خ داده بـه نظـر می رسـد تـالش بـرای  در ایـران ر
دفـاع از آزادی انجمن هـا و حقـوق شـهروندی، تـالش بـرای حفاظـت از محیـط زیسـت و تواناسـازی 
کنش گـران جامعـه  محیط هـای سیاسـی و اجتماعـی، از مهم تریـن دغدغه هـا و اهـداف اسـتراتژیک 

مدنـی اسـت.

راه  در  بتواننـد  امیدوارنـد  گسـترده،  دگرگونی هـای  ایـن  بـا  همراهـی  در  سـوم«  »عرصـه  پایه گـذاران 
گامی مثبت برداشـته و به شـکل  پویایـی و توانمنـد سـازی جامعـه مدنـی ایـران در این مقطع زمانی 

کننـد. کمـک  گیـری هـر چـه بهتـر جامعـه مدنـی در ایـران 

از ایـن رو هیـات مدیـره، مشـاوران و همـکاران »عرصـه سـوم« نیـز بـه منظـور تحقـق ایـن اهـداف از 
کارشناسـان و فعـاالن  گـوِن  گونا ترکیـب متنوعـی تشـکیل شـده اسـت. در سـازمان از تخصص هـای 
اسـتفاده شـده  ایـران داشـته اند  تجـارب متنوعـی دربـاره جامعـه  و  یـک پژوهش هـا  کـه هـر  مدنـی 
اسـت. ایـن ترکیـب ناشـی از نـگاه مسـتقل »عرصـه سـوم« نسـبت بـه مسـائل جامعـه مدنـی اسـت.
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پیوست:
• اعالمیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت های ملی یا قومی، دینی و زبانی

http://www.unic-ir.org/hr/Booklet_Minorities_Farsi2.pdf
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