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۶دردمشترکاقلیتهایقومیدرایران
محرومیتازتحصیل
بهزبانمادری
• قربانی شدن زبان مادری در سیاست آموزش تک زبانی
• فقر تولیدات فرهنگی و ارتباطی به دلیل عدم تسلط به زبان رسمی و جهانی
• عــدم توانایــی کافــی در فرا گیــری زبــان رســمی و در نتیجــه بــاز مانــدن از
مــدارج عالــی تحصیلــی بعنــوان زیرســاخت فرهنگــی و اقتصــادی فــرد و جامعــه
• حــذف و نابــودی فرهنــگ غیرمــادی قومیــت هــا در نتیجــه محرومیــت از
آمــوزش بــه زبــان مــادری
• تهدیــد میــراث غنــی فرهنگــی اقلیتهــا در پــی محرومیــت از فرا گیــری
ادبیــات زبــان مــادری

توسعهنیافتگی،
حاشیهنشینیوفقر
شدیداقتصادی
• توزیع ناعادالنه ثروت و در محرومیت ماندن اقلیت ها،
• عقــب ماندگــی اقتصــادی و زندگــی زیــر خــط فقــر بــه دلیــل نیاموختــن زبــان
مــادری و بازمانــدن از تحصیــات عالــی ،بــه عنــوان راهــی بــرای خــروج از فقــر،
• نابـــود ش ــدن در اقتص ــاد رانت ــی ای ــران ،ب ــه دلی ــل نداش ــتن نفـــوذ در
الیههـــای ق ــدرت
• نداشتن سهم شایسته از منابع طبیعی و ثروت های ملی
• حضور کمرنگ در پست های مدیریتی و حکومتی

انکارهویتی
• به رسمیت شناخته نشدن هویت عرب ،ترک ،بلوچ ،ترکمن و کرد ایرانی
• بــه حاشــیه رانــدن نویســندگان ،شــاعران ،موســیقی دانــان و روشــنفکران
قومیتهــا
• سانســور صــدای شــاعران و نویســندگان قومیتهــا ،در مســابقات،
مصاحبههــا ،روزنامههــا و نمایشــگاهها
• محرومیت از برگزاری محافل ادبی و هنری به زبان مادری
• فقر کتابخانه ها از آثار فرهیختگان قومی

زیستنزیرسایهقواینظامیوامنیتی
• غلبــه نــگاه نظامی-امنیتــی بــر نــگاه فرهنگی-اجتماعــی در مناطــق
اقلیت نشــین
• حضور گسترده نیروهای نظامی و امنیتی در مناطق اقلیت نشین
• قــرار داشــتن در مظــان اقــدام علیــه امنیــت ملــی بــا کوچکتریــن انتقــاد
و اعتــراض
• قرار داشتن در مظان اتهام جاسوسی

زوالفرهنگی
• بهرسمیتشناختهنشدنبعنوانصاحبیکفرهنگ
• خرده فرهنگ خطاب شدن
• اعتبــار نیافتــن در ســطح فرهنــگ ا کثریــت و در نتیجــه زیســتن در ســرخوردگی و
انــزوای فرهنگــی
• زوال فرهنگــی و توقــف تدریجــی تولیــدات شــناختی در نتیجــه سیاســت
آمــوزش تــک زبانــی
• محدودیت درانتخاب نام قومی برای کودکانشان
• بیگانگــی فرهنگــی بــا خویشــتن به دلیل بیگانگــی آنها با نــام های پیرامونی اعــم از
نــام افراد  ،اشــیاء و مفاهیم
• گسستاجتماعیودرونیبهدلیلبیگانگیفرهنگیباخویشتنوفرهنگقومی

توهینوتحقیر
• رواج جوک های قومیتی و احساس توهین و تحقیر
• تحقی ــر در رس ــانه مل ــی ب ــا ایف ــای نق ــش ه ــای منف ــی و پس ــت ب ــه زب ــان و
پوش ــش اقلی ــت ه ــا
• سرکوب خواست ها و مطالبات قومی
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