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۶ درد مشترک
اقلیت های قومی

در ایران
توسعه نیافتگى، 
حاشیه نشینى و 
فقر شدید

زیستن زیر سایه 
قواى نظامى 
و امنیتى

محرومیت از 
تحصیل به 
زبان مادرى

انکار هویتى

زوال فرهنگى 

توهین و تحقیر



محرومیت از تحصیل 
به زبان مادری

• قربانی شدن زبان مادری در سیاست آموزش تک زبانی
• فقر تولیدات فرهنگی و ارتباطی به دلیل عدم تسلط به زبان رسمی و جهانی
از  بــاز مانــدن  زبــان رســمی و در نتیجــه  گیــری  کافــی در فرا • عــدم توانایــی 
ــی تحصیلــی بعنــوان زیرســاخت فرهنگــی و اقتصــادی فــرد و جامعــه ج عال مــدار
• حــذف و نابــودی فرهنــگ غیرمــادی قومیــت هــا در نتیجــه محرومیــت از 

آمــوزش بــه زبــان مــادری
گیــری  فرا از  محرومیــت  پــی  در  اقلیت هــا  فرهنگــی  غنــی  میــراث  تهدیــد   •

مــادری زبــان  ادبیــات 

زیستن زیر سایه قوای نظامی و امنیتی

• غلبـــه نـــگاه نظامی-امنیتـــی بـــر نـــگاه فرهنگی-اجتماعـــی در مناطـــق 
اقلیت نشـــین

گسترده نیروهای نظامی و امنیتی در مناطق اقلیت نشین • حضور 
کوچکتریـــن انتقـــاد  بـــا  • قـــرار داشـــتن در مظـــان اقـــدام علیـــه امنیـــت ملـــی 

و اعتـــراض
• قرار داشتن در مظان اتهام جاسوسی

توهین و تحقیر

• رواج جوک های قومیتی و احساس توهین و تحقیر
• تحقیـــر در رســـانه ملـــی بـــا ایفـــای نقـــش هـــای منفـــی و پســـت بـــه زبـــان و 

پوشـــش اقلیـــت هـــا
• سرکوب خواست ها و مطالبات قومی

زوال فرهنگی

• به رسمیت شناخته نشدن بعنوان صاحب یک فرهنگ 
• خرده فرهنگ خطاب شدن

کثریــت و در نتیجــه زیســتن در ســرخوردگی و  • اعتبــار نیافتــن در ســطح فرهنــگ ا
انــزوای فرهنگــی

نتیجــه سیاســت  در  تولیــدات شــناختی  تدریجــی  توقــف  و  فرهنگــی  زوال   •
آمــوزش تــک زبانــی

• محدودیت  درانتخاب نام قومی برای کودکان شان
• بیگانگــی فرهنگــی بــا خویشــتن به دلیل بیگانگــی آنها با نــام های پیرامونی اعــم از 

نــام افراد،  اشــیاء و مفاهیم
• گسست اجتماعی و درونی به دلیل بیگانگی فرهنگی با خویشتن و فرهنگ قومی

توسعه نیافتگی، 
حاشیه نشینی و فقر 
شدید اقتصادی

• توزیع ناعادالنه ثروت و در محرومیت ماندن اقلیت ها،
ــان  ــه دلیــل نیاموختــن زب • عقــب ماندگــی اقتصــادی و زندگــی زیــر خــط فقــر ب
ــرای خــروج از فقــر، ــه عنــوان راهــی ب ــی، ب ــدن از تحصیــات عال مــادری و بازمان
در  نفـــوذ  نداشـــتن  دلیـــل  بـــه  ایـــران،  رانتـــی  اقتصـــاد  در  شـــدن  نابـــود   •

قـــدرت الیه هـــای 
• نداشتن سهم شایسته از منابع طبیعی و ثروت های ملی

کمرنگ در پست های مدیریتی و حکومتی • حضور 
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۶ درد مشترک اقلیت های قومی در ایران

انکار هویتی

کرد ایرانی • به رسمیت شناخته نشدن هویت عرب، ترک، بلوچ، ترکمن و 
• بــه حاشــیه رانــدن نویســندگان، شــاعران، موســیقی دانــان و روشــنفکران 

میت هــا قو
مســابقات،  در  قومیت هــا،  نویســندگان  و  شــاعران  صــدای  سانســور   •

نمایشــگاه ها و  روزنامه هــا  مصاحبه هــا، 
• محرومیت از برگزاری محافل ادبی و هنری به زبان مادری

کتابخانه ها از آثار فرهیختگان قومی • فقر 


