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»سوآرت« محصول جبریت اجتماعی هنر

گالــری دار، بــا يــک واقعیــت مواجــه شــدم و آن اينكــه وقتــی اثــری هنــری بــه  كوتاهــی پــس از فعالیــت حرفــه ای ام بــه عنــوان يــک  مــدت زمــان 
گاه، رويكردمــان بــه آن اثــر، از منظــر »هنــر بــرای هنــر« بــود، يعنــی همــواره اصالــت هنــری، فــرم و تكنیــک هنرمنــد  گالــری می رســید، ناخــودآ
ــور  ــرد بط ــن رويك ــود، اي ــی ب ــدی ايران ــی از هنرمن ــری دريافت ــر هن ــی اث ــا وقت ــم، ام ــش آن را بپذيري ــوولیت نماي ــا مس ــرد ت ــوه می ك ــم جل ــد مه باي
كــه مــی  كشــف انعــكاس مســائل اجتماعــی در اثــر خلــق شــده و تاثیــری  گاه تغییــر می كــرد، يعنــی ارزيابــی اثــر از منظــر امــر اجتماعــی و  ناخــودآ
گويــی رســالتی بــر عهــده هنرمنــد ايرانــی اســت تــا اثــر هنــری اش بازتــاب دهنــده، شــرايط  توانســت بــر محیــط پیرامونــی بگــذارد مهــم مــی شــد. 
كنــد تــا در  كــه واقعیــات اجتماعــی را بازنمايــی مــی  اجتماعــی باشــد. يــا بــه عبــارت ديگــر، اثــر هنــری يــک هنرمنــد ايرانــی، وقتــی ارزشــمند اســت 

كشــف رابطــه اثــر هنــری بــا امــر اجتماعــی، بــه مــرور زمــان بــه زايــش »ســو-آرت« منجــر شــد. جامعــه تاثیرگــذار باشــد. تــاش بــرای 

كــه دغدغــه مســائل اجتماعــی  گردهمايــی هنرمنــدان جوانــی  كنیــم بــرای  گرفــت تــا فرصتــی ايجــاد  بــا تولــد ســوآرت، تــاش بــر ايــن امــر قــرار 
كیــد دارد و می كوشــد  گــذار باشــند. ســو-آرت بــر جايــگاه ويــژه هنرمنــد در ســاخت اجتماعــی تا دارنــد  و می خواهنــد در تغییــرات اجتماعــی اثــر 

تكنیــک و مهارت هــای نــاب هنرمنــدان را در خدمــت جامعــه و وســیله ای بــرای ارتقــاء آن، قــرار دهــد. 

كــه هنرمنــدان بــا مهــارت  كاســتی هــای جامعــه مــی نگريــم و بــر ايــن باوريــم  مــا بــه هنــر اجتماعــی بعنــوان وســیله ای بــرای بیــان مشــكات و 
كننــد تــا درک بهتــری از يكديگــر پیــدا  گردهــم آوردن آنهــا، فرصتــی ايجــاد  كــرده و بــا  و نــگاه انتقــادی خــود، مــی تواننــد صــدای مــردم را بلندتــر 

كننــد. كنــار هــم مســائل شــان را حــل و فصــل  كــرده و در 

مــا چــه بــه »جبريــت اجتماعــی هنــر« اعتقــاد داشــته باشــیم و چــه طرفــدار نظريــه »هنــر بــرای هنــر« باشــیم، نمــی توانیــم بــر ايــن واقعیــت چشــم 
كــه اثــر و ســبک هنــری مــی توانــد تابعــی از شــرايط اقتصــادی و اجتماعــی جامعــه باشــد، هنرمنــد نیــز مــی توانــد  كــه بــه همــان میــزان  بپوشــیم 
كــه هنرمنــدان، همچــون ديگــر شــهروندان  نقطــه عزيمــت تغییــرات اجتماعــی و مولــد شــكوفايی جامعــه باشــد. در واقــع اعتقــاد بــر ايــن اســت 

كنــد.  مســوولیت اجتماعــی دارنــد، امــا هنــر و خاقیــت آنهــا مــی توانــد نقــش موثرتــری در تغییــرات اجتماعــی ايفــا 
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چرا زنان و اقليت ها؟

گــذار، هــر مســاله ای مــی توانــد ســوژه ای بــرای خلــق يــک اثــر هنــری باشــد، امــا بــه نظــر »همبســتگی اجتماعــی« بیــش از  در جوامــع در حــال 
كاهــد. همبســتگی اجتماعــی امــا خــود وابســته بــه »مشــاركت مدنــی« اســت. شــهروندان در هــر موقعیــت  هــر مســاله ای از زوال اجتماعــی مــی 
كــه در آن فاصلــه هــا  كننــد  اجتماعــی، بــا مشــاركت در پــروژه هــای مدنــی، هنــری و فرهنگــی مــی تواننــد شــكل جديــدی از اجتمــاع را ايجــاد 
كــه بــه لحــاظ زبانــی، قومــی، دينــی و مذهبــی  گــردد. خصوصــا در جامعــه متكثــر ايــران  كمتــر و پیوســتگی و يكــی شــدن هــای بیشــتری حاصــل 
از تنــوع زيــادی برخــوردار اســت. از ايــن رو هــدف ســوآرت، جلــب مشــاركت مدنــی هنرمنــدان و مخاطبــان، و تبديــل آن بــه يــک ســرمايه 

اجتماعــی، بــرای شــكل دهــی بــه جامعــه ای تحــول يافتــه بــود.

كوتــاه، نقاشــی، عكــس،  گردهــم آورد و بــا خلــق حــدود ۵۰ اثــر هنــری )فیلــم  ســوآرت در اولیــن ســال فعالیــت خــود، بیــش از يــک صــد هنرمنــد را 
كوشــید صــدای آنهــا باشــد. مجموعــه پیــش رو ماحصــل تــاش هنرمنــدان  گرافیــک(، پیرامــون مســائل و مصائــب اقلیــت هــا و زنــان،  كارتــون و 

كــرده انــد. كــه دغدغــه هــای شــان را بــا مهــارت بــه اثــری هنــری تبديــل  جــوان داخــل ايــران اســت 

پژمان تهوری
گالری هنری تاچ موسس 

 مدیر فستيوال هنر، اقليت ها و 
تغييرات اجتماعی )سو-آرت(
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تحلیلی بر آثار فستیوال سوآرت

كــه بــا مســايل اجتماعی-سیاســی ســروكار دارد،  كــه انديشــه اجتماعی-سیاسی-فلســفی از يــک طــرف، و هنــر، بــه ويــژه هنــری  گفــت  میتــوان 
گــذار هســتند. البتــه شــیوه هــا، زبــان و رويكــرد هركــدام از  از طــرف ديگــر، همزمــان از جامعــه و جريانــات آن تاثیــر مــی پذيرنــد و هــم بــر آن تاثیــر 

ايــن دو مقولــه تــا حــد زيــادی بــا يكديگــر تفــاوت دارنــد. 

كوشــد  در زبــان انديشــه از اســتدالل و شــواهد و اســتقرا و قیــاس و ديگــر روش هــای منطقــی اســتفاده مــی شــود. در ايــن حــوزه انديشــمند مــی 
گاه مخاطــب تاثیــر  كنــد و عمومــا ســعی دارد بــر خــودآ گان تخصصــی اســتفاده مــی  كــه زبانــش دقیــق باشــد و بــه همیــن دلیــل هــم غالبــا از واژ
گیــرد. هرچنــد  كمتــر مــی توانــد بــه انديشــه اجتماعی-سیاسی-فلســفی بپــردازد و از آن بهــره  كثريــت جامعــه  بگــذارد. دقیقــا بــه همیــن داليــل ا
كننــد. بــه همیــن ترتیــب هــم مجــات  كــه انديشــمندان بینابینــی ماننــد آمــوزگاران مــی تواننــد ايــن افــكار را بــرای فــرد غیــر متخصــص »ترجمــه« 
غیــر تخصصــی و روزنامــه هــا نیــز مــی تواننــد ايــن نــوع انديشــه را بــرای جامعــه قابــل دســترس قــرار دهنــد و از ايــن راه بــر آنــان تاثیــر بگذارنــد، امــا 

ايــن تاثیــر غیــر مســتقیم اســت.

كنايــه، رمــز و تشــبیه تشــكیل شــده و بــه ايــن دلیــل چنــدان  هنــر، از ســوی ديگــر، رويكــردی متفــاوت دارد. زبــان آن غالبــا از اســتعاره، تمثیــل، 
ک خــوردن  كــه انديشــه ماننــد خــورا كنیــم  گــر فكــر  گاه مخاطــب را هــدف قــرار مــی دهــد. ا دقیــق نیســت. بــر همیــن ســیاق، هنــر بیشــتر ناخــودآ
كننــده، وارد  گاهــی مصــرف  كــه بــدون آ كــه هنــر ماننــد »تغذيــه وريــدی« اســت  گفــت  ک اســت، مــی تــوان  كــردن آن خــورا معمولــی و مــزه مــزه 

گــذارد. سیســتم روانــی وی میشــود و بــر آن تاثیــر مــی 
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گانــدا هــای سیاســی از ايــن خصیصــه هنــر در طــول تاريــخ ســوء اســتفاده  ک باشــد. پروپا بــه ايــن دلیــل هنــر مــی توانــد مــی توانــد بســیار خطرنــا
كــه بــا تكنولــوژی هــای جديــد ماننــد راديــو و  گرفتــه تــا بــه امــروز. در دوران معاصــر  كــرده انــد، تــا مــردم را بــه راه خــود بكشــانند، از دوره حجــر 
كــه مــردم را از راه »تغذيــه وريــدی« بــه  كــه در آن از هنــر بســیار اســتفاده مــی شــود، دولــت هــا و نهضــت هــای سیاســی ســعی داشــته انــد  ســیما، 
كمتــر اســتفاده سیاســی از هنــر مــی شــود، امــا اســتفاده از تبلیغــات تجارتــی نیــز  طــرف خــود و اهدافشــان ســوق دهنــد. در غــرب معاصــر هرچنــد 
گانــدای سیاســی و تبلیغــات تجارتــی بــری باشــد، بــرای جامعــه  گــر هنــر از دو عامــل پروپا تــا حــد زيــادی بــه اســتحمار مــردم مــی انجامــد. امــا ا

مفیــد اســت.

كــرده انــد، حــرف  كــه ايــن تصاويــر را خلــق  كــه در فســتیوال ســوآرت ارائــه شــده، مــا بیشــتر بــا ايــن نــوع هنــر ســروكار داريــم. افــرادی  در آثــاری 
كــه تحــت جنبــه هــای مختلــف انقیــاد، اعــم از سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی قــرار دارنــد بــه خوبــی ايــن محدوديــت  دلشــان را زده انــد. زنانــی 
كــه در ايــن تصاويــر همیــن معضــات جامعــه  كشــیده انــد. البتــه مردانــی هــم هســتند  كشــیده انــد و آنهــا را بــه چالــش  هــای جانــكاه را بــه تصويــر 

كشــیده انــد. كنونــی ايــران را بــه تصويــر و انتقــاد 

فرزین وحدت
جامعه شناس و پژوهشگر





۱۳

هنرهاى تجسمى 





۱۵

As if
فاطمه حیدرپور

نقاشی - رنگ و روغن
7۰-۱۲۰ سانتی متر



۱6

Create yourself
فاطمه مظفری
میكس مديا
7۰-۱۰۰سانتی متر



۱7

بدون عنوان
شراره افتخاری يكتا

نقاشی - رنگ و روغن
۲ لتی - ۱۰۰ -۱۰۰سانتی متر 



۱۸

بدون عنوان
كرمانی نسب پرستو 
نقاشی -  رنگ و روغن
6۰ - ۱۰۰ سانتی متر



۱9

تخت قضاوت
شیما نجفی

نقاشی -  رنگ و روغن
۸۰-۱۰۰سانتی متر



۲۰

بدون عنوان
كاوه سیستانی
تركیب مواد
۱۵ - ۲۲ سانتی متر



۲۱

با هم
منیر خديويان

كريلیک نقاشی - آ
۵۰ - 6۰ سانتی متر



۲۲

بدون عنوان
مهشید میرزايی

نقاشی - تركیب مواد
۱۰۰ - ۱۰۰ سانتی متر



۲۳

از مجموعه زنان
سعیده حاجیانی
میكس مديا
۵۰ - 7۰ سانتی متر



۲4

Sympathy
زاغ سفید

میكس مديا
۵۰ - 7۰ سانتی متر



۲۵

پریود
اسماعیل تجارتی
نقاشی - رنگ و روغن
4۰ - 6۰ سانتی متر



۲6

گيناماخ
ندا عزيزی
كوالژ نقاشی - 
7۰-7۰ سانتی متر



۲7

بدون نام از مجموعه تمام ناتمام من
حوريه هاشمی

كرولیک  نقاشی - رنگ روغن و ا
9۰-۱۲۰ سانتی متر



۲۸

کولی رویای زن 
مهری پوربزرگ

نقاشی - رنگ و روغن
7۰-۱۰۰سانتی متر



۲9

فریاد
فريبا فرزان فر
نقاشی - تركیب مواد
۱۵- ۲۲ سانتی متر



۳۰

کن مرا نگاه 
كش )باران( ساعده همه 
نقاشی - رنگ و روغن
۸۰- 6۰ سانتی متر



۳۱

بدون عتوان
نازنین عاصمی

نقاشی



۳۲

بدون عنوان
فاطمه امانی راد
كرولیک نقاشی - آ
44- ۵6 سانتی متر



۳۳

متهم
مريم لوری

نقاشی - رنگ و روغن
4۰-6۰سانتی متر



۳4

بانوی ایرانی
كريمی الناز 
نقاشی - تركیب مواد
۲۱ - ۳۰ سانتی متر



۳۵

جدایی
فريبا دارابی منش

نقاشی - رنگ و روغن
۸۰ - ۸۰ سانتی متر



۳6

سایه ها
فائزه حیاتی

نقاشی - رنگ و روغن
4۰ - 4۰ سانتی متر



۳7

بدون عنوان
محبوبه میرزايی

كرلیک نقاشی - آ
4۵ - 6۰ سانتی متر



۳۸

طهورا
آتوسا بیضاپور

نقاشی 
6۸ - 7۵ سانتی متر



۳9

مکعب
كريمیان دورهونی میاد 

گرافیک - روان نويس و آبرنگ
۲9- ۳۸ سانتی متر



4۰

Woman in Iran
آناهیتا بنی اسدی

كارتون - آبرنگ و راپید
7۰-۱۰۰سانتی متر



4۱

بدون عنوان
مهیا فرحبخش

نقاشی - راپید روی مقوا
7۰ - ۵۰ سانتی متر



4۲

فرودگاه سنندج ۱۹۷۹
خه بات نودينیان

چاپ چوب
۳۰- 4۲ سانتی متر



4۳

بدون عنوان
ماندانا روزخوش

كاژ ديجیتال آرت پینتیگ و 
۲9- ۲۰ سانتی متر



44

ونوس
پريسا شفیقی
گرافیک ديجیتال 
4۰- ۳۰ سانتی متر



4۵

تنهایی 
مهرداد
عكس

4۰- 6۰ سانتی متر



46

پرسونا
بابک جواهرپور

كسپوز عكس -  دبل ا
۲4-۳6 سانتی متر



47

زنانگی
لیلی  نكوكار

عكس
4۰- 4۰ سانتی متر



4۸

حرمان
سحر خسروی

عكس
6۰ - 9۰ سانتی متر



49

معصوميت
سید محسن پورمحسنی شكیب

فوتومونتاژ
4۰- 6۰ سانتی متر



۵۰

we are here
سارا يوسفی
تركیب تصويرسازی روی پارچه و 
اريگامی به وسیله ی عكاسی
7۰ - ۵۰ سانتی متر







۵۳

 فیلم کوتاه 





۵۵

شهریاران را چه شد
بیان
۳6دقیقه



۵6

زیر قدم های ما
مهشید مطهر
۱۱ دقیقه



۵7

آزادی
آرزو

۵ دقیقه



۵۸

جرم
ورقا
۱ دقیقه



۵9

تاریخ مختصر یک خانواده محترم
فیلمی از اقلیت های ايرانی 

۸ دقیقه



6۰

ایرانشهر
كامرانی راد و ماری موسوی مهدی 
۱ دقیقه



6۱

آپارتاید اقتصادی
تابان

۵ دقیقه



6۲

Lip stick
گشای مصطفی راه 
۵ دقیقه



6۳

صدای اقليت
كان ماهان ما

6 دقیقه





مسائل اقلیت ها
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زنان
و رنج نابرابری

بی پناهی زنان
 آزار و اذیت جنسی

تبعیض های جنسیتی
قتل های ناموسی

محرومیت از حق آزادی پوشش
ازدواج های اجباری دختران خردسال



6۸

تبعیض های جنسیتی

• محرومیت زنان از حق رهبر و رئیس جمهور شدن
• محرومیت زنان از قضاوت

• محرومیــت زنــان از ورود بــه مجلــس خبــرگان، شــورای نگهبــان 
و مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام

• محرومیت از حق آزادی پوشش
• اعمال مجازات بی رحمانه سنگسار علیه زنان

• تبعیض هــای جنســیتی در توزيــع قــدرت و پســت های عالــی 
مديريتــی

• برابری شهادت دو زن با يک مرد
گـــذاری حـــق  • اولويـــت پـــدر و جـــد پـــدری نســـبت بـــه مـــادر در وا

كـــودكان  حضانـــت 
كشور برای زنان متاهل • نیاز به اذن همسر برای خروج از 

• محرومیــت زنــان از ورود بــه اســتاديوم هــای ورزشــی و تماشــای 
مســابقات فوتبــال مردان

• محرومیــت زنــان از تک خوانــی در محافــل عمومــی و اجــرای 
كنســرت

خشونت های اجتماعی

• قتل های ناموسی
كار • آزار و اذيت جنسی در جامعه و محل 

كننده پرده بكارت • اجبار زنان به انجام آزمايش تحقیر 

نقایص و کاستی های 
قوانین ناظر بر خانواده

اجبـاری  ازدواج هـای  ی  زمینـه  در  قانونـی  حمايـت  فقـدان   •
خردسـال دختـران 

• عــدم پیــش بینــی جبــران خســارات و مســوولیت های مدنــی 
ناشــی از برهــم زدن نامــزدی از ســوی مــرد

بــه  مبــادرت  عــدم  بــا  مواجهــه  در  زنــان  از  حمايــت  فقــدان   •
شــوهر توســط  همســر  از  تمكیــن  عــدم  و  زناشــويی  مســائل 

• بی پناهــی زنــان در مواجهــه بــا ســوء اســتفاده مــردان از مــاده 
ــواده ــر خان ــرد« ب ــت م ــذاری »رياس گ ــی در وا ــون مدن ۱۱۰۵ قان

• نبـود قانـون حمايتـی از زنان پـس از طاق در تامین هزينه های 
زندگی

گذاری مطلق حق طاق به مردان • وا
كیفــری الزم در مــورد نفقــه ی  • فقــدان ضمانت هــای حقوقــی و 

گذشــته و نفقــه ی بیــوه ی بــاردار ايــام 
• تشتت موجود در قوانین در زمینه ی تعدد زوجات

و  مهريــه،  نفقــه،  چــون  مســائلی  در  ضابطه منــدی  عــدم   •
موقــت ازدواج  در  احتمالــی  فرزنــدان  حضانــت 

كـودكان در شـرايط عـدم  • سـكوت قانـون در خصـوص حضانـت 
بـه  ابتـا  و  افتادگـی  كار  از  اعتیـاد،  دلیـل  بـه  شـوهر  اسـتحقاق 

مسـری بیماری هـای 
• ســكوت قانــون در خصــوص ســهم زن از عیــن زمیــن متعلــق بــه 

زوجــه در ســهم االرث
• محرومیــت زنــان از ســهم در عیــن بنــا و اشــجار و محــدود شــدن 

آنــان بــه دريافــت ســهم در قیمــت
كــه حقــوق زنــان  • فقــدان سیســتم دادرســی مناســب در جايــی 

بــه دلیــل تــرک انفــاق يــا تعــدد زوجــات پايمــال شــده اســت
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تضییع حقوق زنان در 
محیط کار

• فقــدان رويكــرد منســجم و واحــد در بیــن مســووالن در مــورد افزايــش يــا 
كاهــش اســتخدام زنان

• وجود سهمیه بندی جنسیتی در استخدام در دستگاه های دولتی
نبــود حمايــت قانونــی موثــر از زنــان در زمــان مرخصــی زايمــان و همچنین 

كار پــس از بازگشــت به 
بیمه هــای  از  اســتفاده  بــرای  خانــه دار  زنــان  مالــی  توانايــی  عــدم   •

زمینــه ايــن  در  قانونــی  حمايــت  نبــود  و  خويش فرمــا 
• مشكات بیمه ی زنان خانه دار و سرپرست خانوار

• به رسمیت شناخته نشدن خانه داری به مثابه يک شغل
كار و حفاظــت فنــی و  كارگــران زن در شــورای  • محرومیــت نماينــدگان 

كار بهداشــت 
كارگری • تبعیض در بازنشستگی پیش از موعد زنان در بخش 

چالش های حقوقی و کیفری

كیفری دختران )9 سال( • پايین بودن سن مسوولیت 
)نابرابــری  قصــاص  از  پــدر  معافیــت  و  فرزنــد  قاتــل  مــادران  قصــاص   •

مــادر( و  پــدر  مجــازات 
 • لزوم پرداخت مابه التفاوت ديه در قصاص مرد برای قتل زن

ــه شــوهر در هنــگام مواجهــه  • مســاله فــراش، اعطــای مجــوز قتــل زن ب
ــه، در حالیكــه عكــس آن صــادق نیســت ــا مــرد بیگان ــا همبســتری زن ب ب
• فقــدان تعريــف متقــن و صريــح از دفــاع مشــروع در مــورد زنــان قربانــی 

تجــاوز و آزار جنســی و جســمی

زنان و رنج 
نابرابری





7۱

اقلیت های جنسی 
      و چالش 

حق حیات و هویت

 آزار و اذیت جنسی
محرومیت از حق حیات

محرومیت از حقوق شهروندی
ناامنی در خانه و جامعه
انزوای شدید اجتماعی
اجبار به انکار هویت



7۲

خشونت های اجتماعی

كار و مدرسه • آزار و اذيت جنسی در جامعه، محل 
• ناامنی در خانه و جامعه )حتی در اداره پلیس(

در  همجنس گرايان  مخصوص  بخش  و  بیمارستانی  تخت  فقدان   •
بیمارستان ها

• اذيت و آزار روانی در جامعه
• انزوای شديد اجتماعی

• اختال های شديد عاطفی
• محرومیــت از داشــتن شــغل دولتــی و اخــراج آنــی در صــورت افشــای 

هويــت جنســی
هــای  تامیــن هزينــه  بــرای  راهــی  نداشــتن  و  كار  از محیــط  اخــراج   •

زندگــی جــز تــن فروشــی
كار بــرای حفــظ راز  • ســوء اســتفاده جنســی از دگرباشــان در محیــط 

ــا ــی آنه ــت جنس هوي
• عدم امكان فعالیت های ورزشی حرفه ای

• اجبار به انكار هويت

اقلیت های جنسی
        و چالش  حق حیات و هویت



7۳

چالش های فرهنگی

• نپذيرفتــن و بــه رســمیت شناخته نشــدن دگرباشــان جنســی توســط 
ــه ــا و جامع خانواده ه

• آبــروداری بعنــوان يــک خصیصــه فرهنگــی ناقــض حقــوق اقلیــت هــای 
جنســی

• شیطان پرست خطاب شدن در رسانه های وابسته به حكومت
• نسبت های ناروای اخاقی و بكارگیری عبارات توهین آمیز

گفتگو در خصوص اقلیت های جنسی در رسانه ملی  • نبود فرصت 
و مدارس

گاهی جامعه با تفاوت های موجود میان دگرباشان جنسی • ناآ
• بیمار و مجرم خواندن دگرباشان جنسی

گاهــی پزشــكان، روانپزشــكان، روانشناســان و روانــكاوان ايرانــی در  • ناآ
مواجهــه بــا مراجعــان دگربــاش

• ممنوعیــت اســاتید دانشــگاهها از صحبــت در خصــوص دگرباشــان 
كاس هــا جنســی در 

چالش های 
حقوقی-قانونی

گرايان • محرومیت از حق حیات برای همجنس 
ج از ازدواج سنتی • جرم انگاری هرگونه رابطه جنسی، خار

احساســی  و  عاشــقانه  رابطــه  داشــتن  بــرای  تنهــا  شــاق  مجــازات   •
)بــدون رابطــه جنســی( میــان هــم جنــس هــا )مــاده ۲۳7-۲۳9 قانــون 

مجــازات اســامی(
• جــرم انــگاری مســاحقه و صــدور حكــم اعــدام پــس از ســه بــار اجــرای 

حــد )۱۰۰ ضربــه شــاق(
• الـزام ترنـس جندرهـا بـه عمـل تغییـر جنسـیت بـرای داشـتن هويـت 

زن يـا مـرد
• محرومیت از ارث توسط خانواده ها و عدم پشتیبانی قانونی

گرايــش  • ســكوت قانــون در خصــوص مبــدل پوشــی، مجــازات زنــان بــا 
مردانــه در صــورت عــدم رعايــت پوشــش حجــاب اســامی

• محرومیت از حقوق شهروندی

ــخت  ــرایطی س ــران، ش ــی در ای ــان جنس دگرباش
ــه  ــا ن ــد، آنه کنن ــی  ــپری م ک را س ــا ــيار دردن و بس
تنهــا از حمایــت قانــون برخــوردار نيســتند بلکــه 
پيشــتيبانی  از  آنهــا  اتفــاق  بــه  قریــب  کثریــت  ا
خانــواده نيــز محــروم انــد. نــه در مدرســه امنيــت 
دارنــد و نــه حتــی در اداره پليــس، بيشــتر آنهــا 
ــد و  کنن ــی  ــل م ــونت را تحم ــه خش ــور روزان ــه ط ب
کــه  مجبــور بــه انــکار هویــت خــود هســتند چــرا 

ــت. ــر اس ــز در خط ــان ني ــات ش ــق حي ح
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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
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زوال فرهنگی

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

در  زيســتن  نتیجــه  در  و  كثريــت  ا فرهنــگ  ســطح  در  نیافتــن  اعتبــار   •
فرهنگــی انــزوای  و  ســرخوردگی 

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

• محدوديت  درانتخاب نام قومی برای كودكان شان
• بیگانگــی فرهنگــی بــا خويشــتن بــه دلیــل بیگانگــی آنهــا بــا نــام هــای 

پیرامونــی اعــم از نــام افــراد،  اشــیاء و مفاهیــم
گسست اجتماعی و درونی به دلیل بیگانگی فرهنگی با خويشتن و   •

فرهنگ قومی

توسعه نیافتگی، 
حاشیه نشینی و فقر 
شدید اقتصادی

• توزيع ناعادالنه ثروت و در محرومیت ماندن اقلیت ها،
• عقــب ماندگــی اقتصــادی و زندگــی زيــر خــط فقــر بــه دلیــل نیاموختــن 
زبــان مــادری و بازمانــدن از تحصیــات عالــی، بــه عنــوان راهــی بــرای 

خــروج از فقــر،
ـــوذ در  ـــتن نف ـــل نداش ـــه دلی ـــران، ب ـــی اي ـــاد رانت ـــدن در اقتص ـــود ش • ناب

ــای قـــدرت اليه هـ
• نداشتن سهم شايسته از منابع طبیعی و ثروت های ملی

كمرنگ در پست های مديريتی و حكومتی • حضور 

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 
• قـــرار داشـــتن در مظـــان اقـــدام علیـــه امنیـــت ملـــی بـــا 

كوچكتريـــن انتقـــاد و اعتـــراض
• قرار داشتن در مظان اتهام جاسوسی



77

انکار هویتی

• بــه رســمیت شــناخته نشــدن هويــت عــرب، تــرک، بلــوچ، تركمــن و 
ــی ــرد ايران ك

و  دانــان  موســیقی  شــاعران،  نويســندگان،  رانــدن  حاشــیه  بــه   •
قومیت هــا روشــنفكران 

• سانســور صــدای شــاعران و نويســندگان قومیت هــا، در مســابقات، 
نمايشــگاه ها و  روزنامه هــا  مصاحبه هــا، 

• محرومیت از برگزاری محافل ادبی و هنری به زبان مادری
كتابخانه ها از آثار فرهیختگان قومی • فقر 

توهین و تحقیر

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

و پوشـــش اقلیـــت هـــا
• سركوب خواست ها و مطالبات قومی

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
گیــری زبــان رســمی و در نتیجــه بــاز مانــدن  كافــی در فرا • عــدم توانايــی 
ج عالــی تحصیلــی بعنــوان زيرســاخت فرهنگــی و اقتصــادی فــرد  از مــدار

و جامعــه
نتیجــه  در  هــا  قومیــت  غیرمــادی  فرهنــگ  نابــودی  و  حــذف   •

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

ادبیــات زبــان مادری
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اقلیت های مذهبی 
و رنج انزوا 

ممنوعیت تبلیغ

نابرابری با 
مسلمانان

 محرومیت
الزام به رعایت  از مدیریت

موازین شیعی 
اسالمی

اتهام به جاسوسی
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درد مشترک اقلیت های دینی-مذهبی در ایران

• محرومیت از حق رهبر و رئیس جمهور شدن 
• محرومیت از قضاوت 

مجمع  و  نگهبان  شورای  خبرگان،  مجلس  به  ورود  از  محرومیت   •
تشخیص مصلحت نظام 

• محرومیت پیروان اديان شناخته شده از ورود به شوراهای شهر 
• محرومیت از خدمت در دستگاههای قضايی، نظامی و امنیتی  

• محرومیت رياست غیرمسلمانان بر مسلمانان 
• محرومیت از مديريت مدارس حتی مدارس دينی  

• محرومیت از داشتن حزب سیاسی 
• محرومیت از عضويت در احزاب سیاسی 

كن عمومی • الزام به رعايت موازين اسامی در اما
• الزام دانش آموزان غیرمسلمان به گذراندن دروس اسامی در مدارس

كتــاب دينــی مســلمان و شــركت در  • الــزام دانــش آمــوزان بــه خوانــدن 
كنكــور سراســری آزمــون درس دينــی در 

• بی سهمی در توزيع قدرت و پست های عالی مديريتی
كم قضايی از طرف مسلمان در نزاع با غیرمسلمانان • جانبداری محا

كم قضايی • نابرابری با مسلمانان در محا
• محرومیت از حق آزادی مذهب و انجام آزادانه ی شعائر دينی

• آزار و اذيت پیروان اقلیت های دينی به انحاء مختلف
• نجس خوانده شدن توسط برخی علمای شیعه

كم قضايی  • بی اعتباری شهادت آنها در محا
• محرومیت از ارث مسلمانان توسط غیرمسلمانان

• تهديــد اقلیت هــای دينــی بــه پذيــرش نوكیشــان )پذيرش مســلمانانی 
كــه می خواهنــد تغییــر ديــن دهنــد.(

اقلیت های مذهبی و رنج انزوا

اقليت هــای مذهبــی و دینــی در ایــران در انــزوای 
کامــل بســر مــی برنــد، بطوریکــه بســياری از آنهــا 
و  مصائــب  تحمــل  و  مانــدن  بــر  را  وطــن  تــرک 
کــه  دردهــای آن، برگزیــده انــد و رفتــه انــد. آنهــا 
شــهروندی  حقــوق  از  بســياری  از  انــد  مانــده 
را تحمــل مــی  تبعيــض هــای متعــددی  محــروم و 
کننــد. تعــداد اقليــت هــای مذهبــی و دینــی بيــش 
کــه اینجــا بــه آنهــا اشــاره شــده  از آنهایــی اســت 
اســت، دراویــش، ایــزدی هــا و پيــروان دیگــر فــرق 
اســامی نيــز بــا وضعيــت مشــابه، زندگــی ســختی را 

کننــد. ســپری مــی 
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چالش های بهاییان

• محرومیت از حق تحصیل در دانشگاه ها
• محرومیت از تحصیل در مدارس تیزهوشان و استعدادهای درخشان

گونه فعالیت فرهنگی، سینمايی و هنری • محرومیت از هر 
• محرومیت از حق تدريس

• محرومیت از حق فعالیت اقتصادی آزاد
• محرومیت از حق دادرسی عادالنه

• محرومیت از حقوق شهروندی
• محرومیت از دريافت ديه در تصادفات و جراحات وارده

• قتل بهايیان قصاص ندارد
• همواره در معرض بهايی ستیزی حكومتی هستند

چالش های یهودیان

• يكی فرض شدن يهودی ها و صهیونیست ها در رسانه ملی
• قرار داشتن در مظان اتهام جاسوسی برای اسرائیل

• قرارداشتن در معرض يهودی ستیزی حكومتی
گر و دشــمن قســم خورده اســام در  • نســبت دادن چهره ای خبیث، فتنه 

تريبون هــای عمومی

رنج مسلمانان سنی

• محرومیت از داشتن مسجد در تهران برای مناجات
• محرومیت از برگزاری نماز جمعه در تهران

گردهمايی و ديدار با ديگر  • محرومیت علمای سنی از برگزاری 
علمای جهان

گروه های تندرو شیعه • توهین به خلفای اسام توسط مداحان و 
كن مذهبی غیر مسلمان از معافیت حق آب و برق • محرومیت اما

چالش های مسیحیان

ــات  ــای »اجتماع ــرای اعض ــت ب كارت عضوي ــتن  ــراه داش ــه هم ــزام ب • ال
ــه مســوولین ــه ب بشــارتی« و ارائ

• الــزام صاحبــان مغازه هــای خــوار وبــار فروشــی غیر مســلمان بــه نصــب 
تابلويــی بــرای اعــام ديــن خــود در جلــوی مغــازه

)بــه  مســیحیان  توســط  ارامنــه  مــدارس  مديريــت  از  محرومیــت   •
تهــران( در  مدرســه  يــک  اســتثناء 

كلدانی در تهران  كاتولیک آشوری  كلیسای  • تصاحب و غصب زمین 
توسط مسلمانان

كلیساهای فارسی زبان • فشارهای نهادهای امنیتی برای تعطیلی 

چالش های زرتشتیان

)از چهــار  تهــران  زرتشــتی  مــدارس  تمامــی  از مديريــت  • محرومیــت 
مدرســه تنهــا مديــر دو مدرســه زرتشــتی اســت.(
• متهم بودن به آتش پرستی به جای يكتاپرستی
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���� از ���� از �����  �� ���� ا��وز در ������ �� ر�� ������ ا��ا�� ��دی ���دل ۵۸۸۰۰۰ �����، ��  �� ���اد ������ن ا��ان  آ��ر ������ ���ن �� د�� 
����ده آ��� و �����ت �� ����� ����ا��� آ��� ����� دارد.   ��� �� از  آ��� در ��ل ۵۷ ر���ه ا��. آ��ری 
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حدود 20هزار نفر حدود 90هزار نفر
25  هزار نفر عنوان شده است.) تا   (جمعیت یهودیان ایران بین   10  
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