سیاستهای مشارکت و همپذیری شهروندی و
حقوق اقلیتها در دموکراسیها
«آموزگانی در مطالعات نظری و عملی حقوق شهروندی اقلیتها
در نظامهای مردمساالر»
آموزگانی که در پیش رو دارید دورهای فشرده است که در آن مدرس و
فراگیرندگان به بررسی زنجیرهوار اصول بنیادین و جنبههای اصلی نظری و
در چارچوب نظامهای مردمساالر میپردازند .گرچه زمینه
عملی همپذیری
اصلی این آموزگان همپذیری ( )inclusionو مشارکت اقلیتها درچارچوب
مردمساالریست ،کانون آموزشی دوره حاضر بر پدیده شهروندی و تحوالت نظری
و سیاسی و تاریخی برخاسته از این پدیده و آثار عملی برآمده از آن در
دو حوزه آموزش ،بهویژه آموزش شهروندی ،و مدیریت منابع انسانی قرار
دارد .این دوره به چهار بخش کلی تقسیم میشود .بخش نخست به بررسی عمومی
ریشههای تاریخی (ملی و بینالمللی) و بنیانهای نظری فرآیندها و
روندهایی میپردازد که در طی ،و یا در پی آنها مفاهیم بنیادین و
ابزارها و اصول سیاسی و حقوقی همپذیری سیاسی و شهروندی تکثرگرا پدیدار
شدند.
بخش دوم به مطالعه تاریخچه و قوانین بنیادین چهار مدل اصلی (بلژیک،
سوییس ،کانادا و هندوستان) از نظامهای فدرالی همپذیرگرا و اقلیتمحور
[ consociationalیا به اختصارهمگام] میپردازد و در این بررسی اصلیترین
چالشهای تاریخی در تدوین قوانین ،نهادینه ساختن و به جامه عمل پوشاندن
این اصول را مورد گفتگو قرار میدهد.
بخش سوم به انتقال این اصول به کشورهای در حال گذار از دوران غیر
دموکراتیک و یا جنگهای داخلی به سوی توسعه پایدار سیاسی دموکراسیهای
نو میپردازد و کاستیها و کامیابیهای بهکارگیری این اصول در این کشورها
را به ویژه در مورد کشورهایی مانند آفریقای جنوبی ،نیجریه ،لبنان ،و
افغانستان مطالعه میکند.
بخش چهارم به سیاستگزاری و اجرایی کردن اصول همپذیری و تکثرگرایی (در
قانون و در عمل) دو حوزههای فرهنگ و آموزش و اشتغال (انصاف و دسترسی
به فرصتهای برابر شغلی و استخدامی در هر دو بخش عمومی و خصوصی) در
برخی از کشورهای پیشگفته اختصاص دارد.
دستاوردهای آموزشی
در پایان این دوره فراگیرندگان از دستاوردهای پژوهشی و جستاری زیر
بهرهمند میشوند:

 .۱آشنایی با ریشههای تاریخی و مدرن و معاصر عواملی که منجر به
تحول مفهوم شهروندی منفرد ،به شهروندی متکثر شدند و بازشناسی
تاریخی آموزههایی مانند جنبش حقوق زنان و اقلیتهای دگرباش جنسی و
اقلیتهای درون اقلیتی مانند دگرباشان جنسی متعلق به اقلیت متمایز
قومی یا زبانی و یا رنگینپوست و یا اعضای گویشهای اقلیت در میان
1

زبانهایی که خود اقلیت هستند ،مانند زبان اورامانی در میان زبانهای
اصلی کردی و یا اقلیت سوییسی رومانش که از کهنترین مردمان سرزمین
سوییس هستند.
 .۲آشنایی با پیوستار(طیف) تحوالت نظری و حقوقی پدیده شهروندی از
اطالقگرایی و یکپارچگی (شهروندی قومی یا ملی) به نسبیتگرایی و
چندپارگی سیاسی و فرهنگی (شهروندی قوم /محل /زبان /کیشمحور) و
نهایتا به شهروندی همگامگرا یا همان شهروندی تکثرگرای همگام و
فراملی ( )consociational citizenshipو نظریه شهروندی مبتنی بر میهندوستی
قانون اساسی محور ()constitutional patriotism
 .۳آشنایی با تجربههای سیاسی دموکراسیهای مدرن فدرال با دگرگونی
روانی و اجتماعی و سیاسی پدیده شهروندی در نیمه دوم سده بیستم و
چالشهای برآمده از آن در متزلزل ساختن و دگرگون کردن رویکردهای
متعارف نسبت به مشارکت سیاسی و اصالحات ساختاری و توسعه پایدار
سیاسی در این دموکراسیهای فدرال
 .۴آشنایی با کامیابیها و کاستیهای الگوهای اصلی شهروندی متکثر در
شکل دادن به تجربه کشورهای تازه استقالل یافته و کشورهایی که در
حال گذار از جنگ داخلی به سوی نظامهای تداومپذیر متکثر نومردمساالر
هستند.
 .۵آشنایی با تکاپوی قانونی و مدنی برای نهادینه کردن شهروندی متکثر
و توانمند اقلیتها با به مشارکت گرفتن ایشان ،سازمانهای جامعه مدنی،
و ارتقاء خودمختاری مدنی-قومی و یا سیاسی اقلیتها در نظام استخدامی
و آموزشی ،با بهکارگیری فعاالنه ایشان در این بخشها ،برای گذار از جنگ
داخلی به سوی پایداری ،و یا برای گذار از استعمار به استقالل نسبی ،که
منجر به برپایی یک نظام تدوامپذیر متکثر همهپذیر همبسته مدنی مردمساالر
شوند.
 .۶آشنایی با پرسشهای بنیادینی که پیشنیاز پیریزی و تدوین طرحهای
مشارکتی جامعه مدنی بر محور مشارکت فعال شهروندان متکثر و کنشگر باشد
و پرسشهایی مانند :در چه مواردی برآیند همکاریهای فعاالنهای میان بخش
دولتی و کنشگریهای پویای سازمانهای جامعه مدنی موجب پدیدار شدن یک
فرهنگ سیاسی نوین مردمساالر میشود که از آن یک نهاد خود اتکای شهروندی
فراگیر.و توانمند و متکثر مدنی برخیزد؟ در کدام موارد چنین شهروندی
فراتوانمند مدنی متکثری به یکی از نیروهای توسعه پایدار و دولت-
ملتسازی صلحآمیز تبدیل میشود و یا شده است؟
شیوه ارائه و برنامه آموزش
این آموزگان به صورت دو جلسه هفتگی نود دقیقهای (در مجموع سه ساعت)
و با بهرهگیری از اسالیدهای آموزشی و بر مبنای مطالعه هفتگی منابع
ضروری و اختیاری پیریزی شده است .برای درک بهتر سرفصلها و مواد
آموزشی ،ضروری است که فراگیرندگان منابع ضروری را پیش از حضور در کالس
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مطالعه کرده باشند .منابع اختیاری صرفا برای مطالعه بیشتر ارائه
شدهاند ولی تجربه آموزشی نشان میدهد که آشنایی با این منابع عموما به
درک بهتری از منابع ضروری کمک میکند .همه این منابع در برنامه تفصیلی
فراگیرندگان به این منابع از طریق
هفتگی آموزگان فهرست شدهاند و
هماهنگکنندگان توانا دسترسی خواهند داشت.
هر جلسه از دو بخش چهل و پنج دقیقهای تشکیل میشود .در بخش نخست مدرس
عموما با مقدمهای کوتاه به مرور جلسه پیشین و معرفی جلسه حاضر
میپردازد .مرور جلسه پیشین معموال بهوسیله یک آزمون چند گزینهای در
بخش مقدماتی جلسه صورت میپذیرد .ادامه بخش مقدماتی به صورت یک سخنرانی
تعاملی خواهد بود که در طی آن مدرس و فراگیرندگان به بازگویی سرفصلهای
اصلی و تجربههای تاریخی مربوطه میپردازند .بدینسان تمامی سخنرانیها
در همه جلسات بهصورت تعاملی برگزار خواهند شد و از فراگیرندگان انتظار
میرود که فعاالنه در باز کردن و طرح سرفصلها مشارکت کنند .در بخش دوم
مدرس از فراگیرندگان دعوت میکند که به گفتگو درباره پرسشهای موضوعی
برخاسته از بخش نخست که در پایان این بخش بهوسیله مدرس ارائه میشوند
بپردازند (معموال حدود سی دقیقه) .پانزده دقیقه پایانی به جمعبندی و
جهتیابی تحلیلی به سوی جلسه بعدی اختصاص دارد و فرادهندگان از طریق
یک آزمون کوتاه (پس آزمون) به دوره کردن مواد اصلی و سرفصلهای مورد
گفتگو در پایان هر جلسه میپردازند.
بهکارگیری و تعامل با مواد آموزشی
فراگیرندگان باید در پایان هر هفته یک نوشتار تحلیلی سیصد کلمهای،
براساس یکی از منابع ضروری و یا اختیاری مورد گزینششان تهیه و تحویل
دهند .نوشتار مذکور باید موضوع مشخصی داشته باشد و به تحلیل یکی از
مسائل عمده مورد بحث در منبع مورد انتخاب بپردازد.
در پایان این دوره مجموعه نوشتارها باید از درجهای از همگونی و ارتباط
برخوردار باشند تا بتوانند پیشنویس یک پروژه نهایی پیشنهادی برای
بهکار بستن یکی از جنبههای مورد بحث در این آموزگان در مورد کشوری با
تنوع قومی و زبانی و فرهنگی تاریخی ایران باشند .از فراگیرندگان
همچنین انتظار میرود که با شرکت در فروم این آموزگان در توانا به
گفتگو و بحث درباره منابع بنیادین و سرفصلهای آموزشی و مواد مورد
بررسی در منابع ضروری بپردازند.

منابع بنیادین برای مطالعه بیشتر
فراگیرندگان باید در طول این دوره با منابع بنیادین زیر بهطور
عمومی آشنا شوند.
قانون حمورابی
خالصه فشرده فارسی:
قانون_حمورابیhttps://fa.wikipedia.org/wiki/
انگلیسی:
http://avalon.law.yale.edu/ancient/hamframe.asp
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اعالمیه کوروش
:فارسی
https://fa.wikisource.org/wiki/استوانه_کوروش_بزرگ
:انگلیسی
http://www.ancient.eu/article/166/
قانون اساسی آتن باستان
:انگلیسی
http://avalon.law.yale.edu/ancient/hamframe.asp
۱۲۱۵ منشور کبیر
:انگلیسی
http://avalon.law.yale.edu/medieval/magframe.asp
۱۶۸۹ اعالمیه حقوق انگلستان
:انگلیسی
http://avalon.law.yale.edu/17th_century/england.asp
۱۷۷۶ اعالمیه استقالل آمریکا
:انگلیسی
http://avalon.law.yale.edu/18th_century/declare.asp
:فارسی
http://persian.iran.usembassy.gov/declarationofindependence.html
آعالمیه حقوق ایاالت متحده آمریکا (نخستین متمم اصالحی قانون اساسی ایاالت
۱۷۹۱-۱۷۸۹ )متحده
:انگلیسی
http://avalon.law.yale.edu/18th_century/rights1.asp
اعالمیه جمهوری انقالبی فرانسه درباره حقوق انسان و شهروند
:فارسی
https://fa.wikipedia.org/wiki/اعالمیه_حقوق_انسان_و_شهروند
:انگلیسی
https://en.wikipedia.org/wiki/Declaration_of_the_Rights_of_Man_and_of_the_Citizen
خط شریف گلخانه (باغ گل سرخ) یا فرمان همایون سلطان عثمانی درباره حقوق
شهروندی
: ترجمه فشرده،انگلیسی
http://central.gutenberg.org/articles/hatt-i-sherif_of_gulhane
قانون اساسی مشروطه ایران و متممهای آن
: فارسی،متن اصلی
https://fa.wikisource.org/wikiقانون_اساسی_مشروطه/
: فارسی،متمم
https://fa.wikisource.org/wikiمتمم_قانون_اساسی_مشروطه/
:انگلیسی
https://en.wikipedia.org/wiki/Persian_Constitution_of_1906
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اصول چهاردهگانه رییس جمهوری وودرو ویلسون
انگلیسی:
http://avalon.law.yale.edu/20th_century/wilson14.asp
اعالمیه جهانی حقوق بشر
فارسی:
اعالمیه_جهانی_حقوق_بشرhttps://fa.wikipedia.org/wiki/
انگلیسی:
http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
فارسی:
میثاق-بین-المللی-حقوق-مدنی-و-سیاسی https://tavaana.org/fa/content/
انگلیسی:
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
فارسی:
میثاق-بین-المللی-حقوق-اقتصادی-اجتماعی-و-فرهنگیhttps://tavaana.org/fa/library/
انگلیسی:
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان
فارسی:
کنوانسیون-رفع-کلیه-اشکال-تبعیض-علیه-زنانhttps://tavaana.org/fa/content/0-
انگلیسی:
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
کنوانسیون حقوق کودک
فارسی:
/كنوانسیون-حقوق-كودکhttps://tavaana.org/fa/content
انگلیسی:
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
اعالمیه حقوق افراد متعلق به اقلیتهاى ملى یا قومى ،مذهبى و زبانى
فارسی:
http://www.iranrights.org/fa/library/document/156
انگلیسی:
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuideMinoritiesDeclarationen.pdf
اعالمیه درباره حقوق و مسئولیت افراد ،گروهها و سازمانهای اجتماعی برای
پیشبرد و حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی شناخته شده جهانی
فارسی:
اعالمیه-درباره-حقوق-و-مسؤولیت-افراد-،گروهها-وhttps://tavaana.org/fa/content/-
سازمانهای-اجتماعی-برای-پیشبرد-و-حمایت-از
انگلیسی:
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RightAndResponsibility.aspx
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کنوانسیون بینالمللی حقوق معلوالن
انگلیسی:
http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

برنامه تفصیلی آموزگان
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

هفته نخست :مبانی نظری و تحوالت تاریخی
------------------------------------------------------------------------------------------------------------جلسه نخست
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -۱معارفه
 -۲بستر تاریخی مفهوم شهروندی از عهد عتیق و دوران کهن تا به امروز
قانون حمورابی و منشور کورش
شهروندی در یونان و رم باستان :قانون اساسی آتن
شهروندی از دوران اسالمی تا دوران ایلخانی
شهروندی در قرون وسطا :منشور کبیر–ماگناکارتا
دوران مدرن :اعالمیه استقالل ایاالت متحد آمریکا و اعالمیه حقوق بشر
جمهوری انقالبی فرانسه
جنگهای انفصال آمریکا ،اصالحات عثمانی ،و انقالب مشروطه ایران
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------منابع ضروری

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تعالی حقوق.

علیا ،ساجده" .جایگاه حقوق شهروندی در عصر هخامنشیان"
سال چهارم ،شمارههای (مهر ،آبان ،آذر و دی (.۱۹۰-۱۷۹ :)۱۳۹۰
جفرسون ،توماس .منشوری برای وضع آزادی دینی در ویرجینیا .ویرایش دایان
راویچ (دارنده حق کپی رایت  .)۲۰۰۰ ،۱۹۹۰ترجمه آموزشکده توانا .ناشر:
2014 .E-Collaborative for Civic Education
https://tavaana.org/sites/default/files/Religious%20Freedom%20in%20Virginia_1.p
df
مایر ،آن الیزابت مایر .اسالم و حقوق بشر :سنت و سیاست .مترجم:
داریوش محمدپور .توانا :آموزشکده الکترونیکی برای جامعه مدنی در
ایران.95-122 .
https://tavaana.org/sites/default/files/E_book_Islam_and_Human_Rights_Final 20%
29%281%.pdf
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دوم
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6

 -۱نخستین ارجاعات حقوقی و ابزارهای حمایتی حفظ حقوق اقلیتها در تاریخ
معاصر تا پایان جنگ جهانی اول و خدمات جامعه ملل
 -۲دوران جنگ سرد و کنوانسیونهای سازمان ملل در مورد حقوق مدنی و
اقلیتها و زنان و کودکان
 -۳جنبش حقوق مدنی در ایاالت متحده و نهادینه شدن شیوههای قانونمند
برابرسازانه یا همان «اقدامات اثباتی» [  affirmative actionکه برگردان رایج
آن در فارسی «تبعیض مثبت» است].
 -۴دوران گذار :از دوران پایان جنگ سرد تا دوران نوین حقوق شهروندان
متکثر و برآمدن «نسل سوم» حقوق بشر
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------منابع ضروری
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اتابکی ،تورج" .تنوع قومی و هویت ملی در ایران" مترجم :عبدهللا شریفی.
بنیاد مطالعات ایران:.
تنوع-قومی-در-ایران-و-هویت-ملی-ایرانیانhttps://tavaana.org/fa/content/0-
مایر ،آن الیزابت مایر .اسالم و حقوق بشر :سنت و سیاست .مترجم:
داریوش محمدپور .توانا :آموزشکده الکترونیکی برای جامعه مدنی در
ایران.145-159 .
https://tavaana.org/sites/default/files/E_book_Islam_and_Human_Rights_Final 20%
29%281%.pdf
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مطالعه بیشتر
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wippman, David. “The Evolution and Implementation of Minority Rights.” Fordham Law Review.
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