
ی پالسی+مولت 
یییپل ییرهاییپالیارتبایطیتوسطیمولت 

 مهاجریی

همراهیییییییییی—ی
ییبودنییییی کتابیراهنمای

مربیانیییبرای
و
یپالیرهای مولت 

دری
آموزشی
سیایسی



یبایپروژهیی  +یMultiPLUSآشنایی
 

ییی یییییییییییییییپروژهی ییییی+MultiPLUS  ییی اروپایاستیکهیبایهمکارییکمیسیونیی یکیپروژهیتوسعهیترنسیی
یمایلییمیشودیویی ن تأمی  اروپای ا،ییباییاتحادیهی ایتالی اتریش،ی یدریپنجیکشوری اروپایی مشارکتیسازمانیهایی

یی اسلووین انیا،ی ییییییی  کیلیییییییییهدفیییییییی.یییاجراییمیشودییدانمارکییییوییاسپ بهبودییی+MultiPLUS  پروژهیی

یارتباطاتی نییارتباط  پل  براییساختییثریمویاییبهیعنوانییکیراهیمحاوره یتیویییبی  جوامعیییییجامعهیاکثر
اروپایاقلیتیی پروژهییاستیییدری اینی هدفی بنابراین،ی وییی.ی مهاجرانی یاجتمایعی

ی
یجامعیتکمکیبهییکپارچگ

ی
ی

 :یایجادییازیطریقاجتمایعیفرهنگ

 

ی
یپروژهیتوسعهیفرااروپایییکیی+ییMultiPLUSپروژهیی یاروپایییبایمشارکتیسازمانهاکهییاستیییییی دریپنجیییییی

ییا،یییاسپانییا،یییتالییایییش،یییکشوریاتری اروپایییهیییاتحادیییونییسییتوسطیکمییوییشودیویدانمارکیاجرایمیاسلووین
یتامی ن یییبرایییارآمدیکییبهیعنوانیراهیییگفتاریییروابطیبهبودیی+MultiPLUSپروژهییی.یهدفیکیلشودییمیمایلیی 

یپلیهای ن ییجوامعدریییییارتبایطساخی  پروژهیبایهدفیییینییاین،یییدریاروپایاست.یبنابرایتییویاقلییتیییاکثر
یکمکیبهی

ی
اجرانیوییاجتمایعییکپارجگ ی-اجتمایعییتمامیتمه

ی
ی:یایجادیقییازیطریییفرهنگ

ی
ی
برایروشهایویابزاریییی • مهاجریییگفتارییاتیارتباطیییهای  دریجوامعی

مهاجریییآگاهییی • نیازهایویالزاماتیدریجوامعی  دریجامعهیدریموردیمنابع،ی

،یدموکرایسییآگاه • ویمشارکت،یییدریجوامعیمهاجرینسبتیبهیارزشهاییاجتمایعیمانندیحقوقیبشر

 حاکمیتیقانونیویآزادی.ییشهروندییبرابر،

 

پروژهیی ییویبرنامهیهایییمرتبططریقیسهیفرایندیتوسعهیییزیاهدافیایاین،ییMultiPLUSدری حاصلییآموزیسر
 :یشدی

 

عنوانیگام هریییبهی همکاریییاول،ی برریسیی،سازمانی منظوری وییییبهی الزمنیازهای وریاتی دریییضن آموزشی ییبرایی
ابزاریمحاورهییزمینه وی ارتبایطی ییی،ایییروشهایی ن یپالیرهایییدربی  تحلیلییمهاجریییمولت  وی رایییهاینیازیییتجزیهی

یدریوییییارتبایطییبهیعنوانیسازندگانیپلراییکهیبتواندیآنهاییییدادندیییانجام جوامعیمهاجرییییبهیعنوانیمیانجی
خودیی ازیسازمانیهمکاریییی.یآمادهیکندیمحیلی یکییییبعدی نیازها،ی تحلیلی آموزش  تجزیهیوی یارتباطدوره 

یپالیرهایویژهیبرایی  هایارائهیکرد.ییمولت 

 
ییبعدی،ییییبهیعنوانیگام یپالیرهایپیگث  تعدادیزیادییازیییبراییبدستیآوردنیوثبتدریهریکشورییییمولت 

برایییییروشهاییعمیل،یابزاریو بایدی یکهی قرارییموردییییدریجوامعیمهاجریییگفتگوتمرینای  داستفادهی دریییی،گث 

یکییتمامیینقشیفعایلیداشتند.ییییمند  های روش   کارگاه   TOOLBOX  یاییییچکیدهتوصیفاتیروشمندیدری
 .یگنجاندهیشدهیاست

 

یپالیرهاییی،گام سوم  ییبهیعنوان کتییمیکنند،یییکارگاه های آموزشی سیاشدرییییمولت  ییییکهیدریزمینهشر
ی

چگونگ

موردیی ارتباطیدری یییمسائلبرقراریی اجتمایعییانساین برابری اصیل وی ،ی بشر حقوقی نیویهمچنیییویآزادییییمانندی ییی 
شهروندییکییدموکراتیییهاارزش غییتیحاکمییی،ییوی وی یقانونی آخریییبهییی.یاستییهیث  ییییت،یییفعالیینییعنوانی مولت 
اولیکتابیییینییاییپالیرهای ماژولی بحثیکردند.ی نهای موردیآ منتقلیکردندیویدری خودی جوامعی موضوعاتیرایدری
ییییراهنمای اییمشارکت  ی.یاستیبهیجوامعییایسیانتقالیآموزشیسیییممکنیبراییییبریراهیهاییییمقدمهی

ی
یییاریییمرحله،یبسینیییبهیعنوانیآخری ییوییازیمطالبیآموزیسر سییییادگث  ازیپروژهیبهیعنوانیمنابعیبازیویدریدسث 

ییبرای عمویمی یمنافعی یدریی ونیگیی الکث  یپورتالی  + MultiPLUSی
یارائهی/یhttps://www.multiplusproject.com)ی ی.یمیشود(
ی
ی

یادگیآموزشیوییندیکلیفرآی  نشانیدادهیشدهیاست:ییریییدریشکلیزییییث 



  بهیجوامعیاست.ییم

 
ییدریشکلییزیرینشانیدادهیشدهیاست:ی فرایندیآموزشیویییادگث   کلی

 

یاجتمایعیی+یارتقاMultiPLUSدریپروژهییویژهیویکیلهدفی
ی

یوییهمبستگ
ی

دریییتیشهروندانیمهاجر/اقلیهماهنگ
یاروپاییکشورها  است.ییییی

 هدف کیل و هدف ملموس در اروپایی است 

 یی1IO-حرفهیاییپالسیییی

یآموزشییمهارتهاییارتبایطیویبراییافزایشیی
ازیطریقیتجزیهیویتحلیلینیازهایییمولتیپالیرهای

یدریخالصهیی ویگزارشیوییکیبرنامهیآموزیسر

ی یپالیریروشیآموزیسر  مولت 

یییی2IOییییی-ییپالسییعملکردییی
ی

یبراییحمایتیازی ییترکیبویییایجادی در پالیرهایییمولت 
یروشهاییارتبایطیوی ییآموزیسر ن ازییکیرویکردیبی 

ییToolboxییمجموعهیروشیشنایسییایالملیلی مولت 
 پالیر

 ی3IOیییی-پالسییهمراهیییی

یپالیرهاازییحمایتیی ولت  برقرارییارتباطییآموزشیوییرد   م
اجتمایعیویدموکراتیکیمسائلیویارزشهایدریجوامعیی

ایسآموزشییازیطریقییمحیلی ازیکتابییی2ماژولیدرییکهیسی
حیدادهیراهنمای یشر  شدهیمشارکت 

IO1 -  بر 2اکت ئ  - IO2 2021ژوئن  - 020 20 ه یفور  - 2021 ه ی ژو 22 IO3 —  20 مارس 20نوامبر  — 22 22 



5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ی یکتابیراهنماییمشارکت 

1ولیماژیی



ی

 فهرستی
ی ییییی2یی+ییMultiPLUSییبایپروژهیآشنایی

یپالیرهایی  8یییعزیز!ییمولت 

ی .1  1۶یحقوقیبشر
ییکرامت 1.1  ی1۶یانساین
ی 1.2 یحقوقیبشر  19ینسخهیسادهیشدهیاعالمیهیجهاین
امیویییمسئولیتیهای 1.3 ییحقوقیبراییییاحث   ی21یبشر
یبهییبراییشنهادییپییهایتیفعال ن یییپرداخی  22یییییحقوقیبشر

 ی
ی یپالیرهاییبرایینکای   ی2۶یمولت 

 28یآزادی .2
 ی28یمفهوم 2.1

 ی30یخالصهییبهیطورییتمامیآزادییهای
یبهیآزادیی ن  32فعالیتیهاییپیشنهادییبراییپرداخی 

 ی3۴یمشارکتییویییسدموکرای .3
 3۴ییچگونهییمیتوانیآنیرایتعریفیکرد؟یی-دموکرایسیامروزی 3.1
 35ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییچهیهستند؟ارزشیهاییدموکراتیکی 3.2
 ی35ییمعناست؟یییچهیبهیبودنیشهروندی 3.3
نیییتمایزی 3.4 یییویییشهروندییرسیمیبی  3۶یمدین

 
 3۶شهروندییخودیتوانمندسازییوی 3.5

یشهروندیی 3.6  ی37ییجهانییشهروندیییوییجهاین
 هروندییشخودیتوانمندسازییوی 3.7

 39یویمشارکتیییدموکرایسییدرییپیشنهادیییهایفعالیت

 ی۴1یییهاییاقلیتیحقوقیوییبرابری .4
یی 4.1  ۴1کهیبایدیبهیآنیپرداختهیشودیموضوعای 
ییی 4.2  ی۴2یی؟یستچییگوناگوین
 ۴5؟ستبرابرییچی 4.3
 ۴5؟ییستتبعیضیچی 4.4
 ی۴7یی؟یییستچهیچییاقلیت 4.5

 ی۴8یاقلیتیهایویحقوقییبرابرییییبراییییپیشنهادیییفعالیتیهایی

 ی5۴یییقانونیحاکمیت .5
 ی5۶یقانونیحاکمیتییبراییپیشنهادییفعالیت

 58کتابشنایسی



ی

یپالیری  عزیز!ییییهاییمولت 
اویرایتوصیفیمیکردیم؟ بود،یچگونهی یییتقریبایییاگریاروپاییکیفردی یی!یاستییممکنیغث 

ی
یگیاروپای)جغرافیا(یوییییهایییویژگ ن فث 

سیدیمیکهیدرییکییییگوناگونآنقدرییی(اقتصادهایراههاییآنی)زبانها،یسنتها،یفرهنگهایو استیکهیبهیاینینتیجهیمث 
 .یوجودیدارندفردیافرادیمختلفیزیادیی

 

نی یبهییییچهیچث  یاینییاروپاییاتحادیهیییویژهیباعثیمیشودیاروپا، یبه ادیهییاتحآیایییباشد؟یداشتهیصورت،ییگیباشدیویهویت 
ییبیشیازییکی ن  سیایسیویاقتصادییاست؟ییائتالفاروپایچث 

یکردنیییکیمهاجریبرای
ی

یاروپایبهیچهیمعناست؟ییزندگ  دریخاکیاتحادیه
 

یاینیپرسشهای هیهایی ن یایجادیمیکندیکهیبتوانییانگث  یارزشهایی ییدرمورد بهیعنوانییرایآنهایاروپایاتحادیهییکهیصحبتیکرد
 کنند.یدفاعییازیآنهایوییآنهایرایپذیرفتهیویازیکشورهاییعضویخودیمیخواهدیکهییدانستهخودیارزشهایی

 

ارزشهاییآنیویی تروی    جیصلح،ی برایی اروپای ساکنانیآنییییرفاهاتحادیهی ارزشهایمانندییکیهیاستایجادیشدهمهی اینی ی
ً
.یدقیقا

یهستندیکهییعقیده ی،یارزشیهایی ییگوناگوین  .یایجادمیکنداروپایرایغتن
 

یییارزشدرییبله،یاروپایی ؛ یآزادی؛یحقوقیبشر ییقانون،حاکمیتییویمشارکت؛یدموکرایسهاییبنیادییویاسایسیخودییگیاست:
اروپایهستند.یی،یبرابرییو اع«ینشدییارزشهاییسیایسیتوسطاینییییارزشهاییاصیلی تعریفییییازی وییهیاندیاتحادیهیاروپای»اخث 

یکهیخودیتاییاولیهی  ییبهیآنیرسیدهیاستیراهیزیادییپیمودهیاست.ییهامروزییتوصیفن
 

یدومییجنگزیپسیای ویمتعهدیبهیحفظیصلحیوییییشدی(یرایتأسیسی19۴5متحدی)یکشوریسازمانیمللییی51توسطی،جهاین
فتی پیشر تروی    جی ی ن ویهمچنی  های ملتی ی ن بی  توسعهیروابطیدوستانهی الملیل،ی ی ن بی  استانداردهایییییامنیتی اجتمایع،ی

یویحقوق یبهث 
ی

ییزندگ  .یشدندییبشر
 

یششیکشوریی1957دریسالییهفتیسالیبعدی جامعهیی(یآلمان،یایتالیا،یلوکزامبورگیویهلندییبلژیک،یفرانسه،)ییاروپایی
یبهییییاینیاندازییکردند.یاقتصادییاروپایرایراه یخت،ییی1993ویدریسالییشدییتبدیلیاتحادیهیاروپایاتحادیه بایپیمانیماسث 

ی
ی

راییلئیسامییهمبستگ اعضای الملیلی ی ن بی  وی ی امنیت  ،ی یکرد.یییخارجی اصیلییییکشوریدیگریییبیستییعمیقث  بهیگروهی بتدری    جی
ایرلندپیوستند دانمارکییی:ی پرتغالیونانیی(؛1978)ییوی )یی،ی اسپانیای اتریشیوفنالندیی(؛198۶وی ی1995)ییسوئدیی،ی ، استوین (؛ی
،ی یییلیتواین سیلتوین ،یچکسلوایک،یمجارستانیویقثی یییبلغارستانیی(؛200۴)،یمالت،یلهستان،یاسلوایک،یاسلووین ویروماین

(.ی2013(یویدرینهایتیکروایسی)2007)  
 

براییی کی بازاریمشث  یکی بهیعنوانی اروپای اتحادیهی ابتدای یکاالها،یخدمات،یمردم،یویشمایهییمعامالتییافزایشدری یدریییآزاد
یختیکهییپیمانییخودیتأسیسیشد.یمرزهاییداخیلییدرونیی ییاروپایرایبهیییاریامضایشد،یساختییی1992فوریهیییی7ییدرییماسث 
اروپایرایییی،پیمانیییاینییبرد.یییباالتریسطحیی بعدییپایهیگذارییکرداتحادیهی بهیییسیایسیییوی ییییاضافهیکرد.یییآنیمجموعهیرای ن قوانی 

یدریموردیعدالتیوییواحدییکیپولییییرایبراییاجراییمشخصی یهمکاریینزدیکث  ن یویهمچنی  یویامنیت  ،یسیاستیخارجی
یکرد.یاموریداخیلی ن  تعیی 

 
یختیایجادیشهروندییاتحادیهی وریهاییپیمانیماسث  ملیتییکییییآنیبهیبعدیهریفردییکهییازییکهییاروپایبود.ییگیدیگریازینوآ

اروپای اتحادیهی بهرایدریدستییییکشوری اروپایطوریخودکارییییداردی یشهروندییویشیمییمحصوبییشهروندیاتحادیهی ن د.یهمچنی 
یحقیراییدادنیو یآزادانهیدریداخلیاتحادیهیاروپا،

ی
یمانندیحقیحرکتیویزندگ عنوانیییبهییثبتینامییاتحادیهیاروپایحقوقهایی
اروپایویی پارلمانی هایوی شهرداریی انتخاباتی یینامزدیدری ن بیهمچنی  شکایتی ثبتی برایی بازرسییحقی ههی رایفراهمیییاروپا،یویغث 

 .یمیکندی
 

همییویاینکهیچگونهیارزشهاییاتحادیهیاروپاییصحبتیمیکنیمییبعدیسیایسیاتحادیهیاروپایییموردییزیریدرییدریصفحات
یمیگذارندییکاربردیدارندی یروزمرهیمایتاثث 

ی
 .یپرداخت،یخواهیمیویهمیبریزندگ

 

یکیی ابیاینی ییییچهیکت ارزشهایییدریمورد تعریفی ویروندی اروپای اتحادیهی بلکهییییاسایستاری    خی نیست،ی آنی یکییسیایسی
ی یرایبرایییآنییارزشهاییدرموردیکتابچهیراهنمایی یمایدستورالعملیهایی درکیاینیارزشهایبهیشمایارائهیمیدهیم،یتاییییاست.

یمکالمهیاییرایدریگروهیهایییییمباحثوانیدیدرییبت ن کتیکنیدییایبتوانیدیچنی  یدریموردیآنهایشر ییکنید. یبهخودیرهثی
یدلیلیعالوهی ن یبریتوضیحیمفاهیم،یفعالیتهایوییهمی  رایاضافهیکردهیایمیکهیممکنیاستیبهیشمایکمکیکندیتاییییمطالتی

 کاریکنید.یدریجوامعیتانیروییاینیموضوعی
راهنمای ابچهی عنوانییییرایشماییییاینیکت بهی خودی تعهداتی وی حقوقی بهی نسبتی رای شمای امای نخواهدیکرد،ی متخصصی

یآگاهیکردهییشهروندانیاتحادیهیاروپای ن یاطمینانییتایباییییمیکندیآمادهییشمایراییویهمچنی  ارتباطیییبهیبرقرارییییقادریییبیشث 
ییجامعهیییدرییبتوانیدیدیگرانیرایییویییباشیدییاینیحقوقیویتعهداتی ن  .یکنیدییتشویقییکارخودیبهیانجامیهمی 

 

یگرد،ییکیکارگاهییدریمیتوانیرایییهاییایفعالیتهایییبحثاینیی ن ییایدریوییکیمث  یغث  اتاقینشیمنیکهیگروهییمانندیرسیمیفضایی
اندییییگردهمازیدوستانی استیی.یانجامیدادآمدهی یکیاینییکهیییممکنی یموضوعیدری یاییویی،ییشودارائهییییرسیمییگردهمایی

یموضوعییاینییممکنیاستیکهی دییموردیبحثیقراریییبسیاریتصادفن ییدریمواردیشمایییهمهییدرییی.یگث  انتشاریارزشهاییاروپایی
ادلینظریمشارکتیوییییفعالیخواهیدیبودیویافرادیرایبهیسیایسویآموزشی  .یکردخواهیدییتشویقییتب

 

یاستیکهیبریاساسیآنیهمهیساکنانییییتأملیدریموردییبایییمای
ی

یبزرگ یچث  وعیمیکنیم،یزیرایحقوقیبشر یشر حقوقیبشر
ند.ییموردیحمایتیقراریاتحادیهیاروپای ییییکرامتیییمیگث  یناپذیریانساین امبایدییوییاستییخدشه دیویحفاظتیقراریییویییموردیاحث  گث 

 دهد.یبیواقیعیحقوقیاسایسیرایتشکیلیییاصولی
 

وییییشدهییدرنظریگرفتهاستیکهیخواستیویمنافعیهریشهروندییییراهیاینییییویمییادامهیمیدهیییمایبایدموکرایسیویمشارکت
بریاساسموردیتوجهیی اروپای یاتحادیهی د.یعملکرد بهییییکییشدهیاست.یتأسیسیدموکرایسییییایجادییقراریمیگث  ی شهروندیاروپایی

بالغییهرییاست.ییطوریخودکاریازیحقوقیسیایسیبرخورداری نامیکندیاروپایحقیداردیبهیعنوانینامزدیاتحادیهیییشهروندی یویدرثبتی
حقیییکاینیحقیحایلیکهییدریخودیراییبدهد.ییزادگاهدریکشوریمحلیاقامتیخود،ییایدریکشوریپارلمانیاروپاییانتخاباتی

بسیارییازیماییییبسیاریپیچیدهیاستیزیرای،یبراییبسیارییازیمایمهاجرانییاستییبراییشهروندانیاتحادیهیاروپایمسلمیی
بانییرییکشویتابعیتی ن خودیرای،یینداریمییرایمث  مجبورییییمحرومیمیکنیمییازیرایییوی یمشارکتیمیشویمیکهیدرموردیموضوعییوی

 .یکنیمتجدیدینظریی

 
دایییسپسیبه یآزادییبهیعنوانییکیارزشیمیثر یپیامدهایزیمیایده یکه ارییی،یارزیسر حرکتیکهیییدریموردیآزادییماییدارد.ییبسی

آزادانهیدریداخلیی ی
ی

ویزندگ شهروندانیحقیحرکتی میدهد،بهی میکنیمییاتحادیهیرای یحالییامایییی،صحبتی ن بهییدرعی 
یاشارهیمیکنیم،یمانند ن یییآزادییهاییفردیینث  یخصویص،یآزادیییامیاحث 

ی
جمع،یت،یآزادییمذهب،یآزادییعقیدهبهیزندگ

 ییی.یدینمیشوییحمایتیمنشوریاتحادیهیاروپاییاسایسیحقوقتوسطییکهییآزادییبیانیویآزادییاطالعاتی
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بایی یمای اقلیتیهایویگروههاییتفاوتهایچهارم، یبرابرییویحقوقی یجامعه، اریداریم.یبرابرییدریموردیحقوقیییضعیفث  شیویک
شهروندانیدریی براییهمهی استهایاصولییییاست.یییقانونییمقابلبرابری سی تمامی ازی یحمایتیییبرابرییزنانیویمردانی ییاروپایی

یپایهیویاساسیییوییمیکند
ی

یوییاروپاجامعهییییکپارچگ  .یاستتمامیزمینهیهاییدرییی
 

انونییو نهایتیمفهومیحاکمیتیق سیایسییکیییینقانویییحاکمیتییبراییخودیاست.یمستقلییفصیلییمستلزمیییی،دری یفلسفهی
نییاستیکه پاسخگویییبهیطورییکسانیی،همهیشهروندانیوینهادهاییدرونییکیکشور،یدولتییایجامعهیدریبرابریقوانی 
انیسم،یفرایند،ینهاد،یعملییایهنجارییدانشنامهیبریتانیهستند.ی ایحاکمیتیقانونیرای»مک کهیازیبرابرییهمهیشهروندانییاستیییک

یشکلیغقانونیحمایتیمیکند،یییمقابلدریی نیخودشانهیحکومتیرایتضمث  ازیاستفادهیخودشانهیازیقدرتیییندیویبهیطوریکیلکیمیییی 
یجلوگ ییهریی.یکندیمییییث  یاتحادیهیاروپایانجامیمیدهدیبریاساسیپیمانهایی کهیداوطلبانهیویدموکراتیکیموردییاستیکارییکه
اروپایقراریگرفتهیاست.یییتوافقی اتحادیهی یقضاییهییقانونییکشورهایی یکیقوه توسطی یمیشود.یییتاییدمستقلییییویعدالتی
یرایبهییکشورهاییاتحادیهییهمه ییاروپایقدرتیصالحیتینهایی موردییقضاوتهاییآنیبایدییوندیهیااروپایداددیوانیدادگسث 

امیهمهیباشد.ی  احث 
 

اینیی ازی ی هیچیکدام نیستیییاصطالحاتیمطمئنای جدیدی شمای شدهیییهمهآنهایییی.یندیبرایی نوشتهی وییییجای یییبریزبانیاندی همه
انانیی استمدارانیویسخثن یایدستکارییشدهیییمعناییآنهایییامایی.یجارییهستندیسی شدهی تحریفی بهییییگاهییویییاستییاغلبی

یبیانی یارزیمیشوندییصوری  ن امیدارندیوینهیفضایبراییچنی  یشیکهینهیاحث   .یدارندیییهایی
یراییضمیمهعنوانییکیی،یبهیدریپایان یارائهییمیدهیمیکهیدریآنیمیتوانیدییبهیشمایی،یمایایدهیهایی دریموردیزمینهیهایی

خود جوامعی با/بهی رای ارزشهای برقراریکنید.ی/یقلیکنیدیتمنییاینی اطی نیییارتب شمایییهمچنی  یییبرایی وییایجادییبرایییراییییابزارهایی هی ن انگث 
ی
ی

 کرد.یییمخواهییارایهییییمباحثییهماهنگ
 

یایمویایییبهیعنوان شیدانشنقشییآب،ییییدریییجی شیوهیهاییشمایگسث  وی بینش،ی یدریجوامعیخودیییی،ی بودمشارکت  اینیییی.یخواهدی
هیبخشیویآموزندهیدریمیخواهدیمانندییکیسنگریزهییکتابچهیراهنمای ن  شمایباشد.یجامعهیروزانهییییفعالیتهایآبهایییییانگث 

ازی یدفاعی ن یاینیارزشهایویهمچنی  ن یمیکندییییدانسی  یجامعهییییاییرویویکمکیمیکندییآنها،یمایرایقویث 
ی

بهیحقیقتیییییکپارچگ
 بپیوندد.ی
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 اهداف اتحادیه اروپا                                                                    
     ی)خوبیبهیخاطریداشتهیباشید،یاینیاهدافی                                                                               
 کاریمایاست(ییچهارچوبی                                                                                             

 

 

 خودییی،یارزشهاییآن،یویسالمتیشهروندانصلح   تروی    ج .1
 

،یدرییایجادیمیکندیمرزهاییداخیلییدریراییعدالت امنیت وآزادی،  .2
یخودیحایلیکهی یدریمرزهاییخارجی ن یراینث  انجامیییاقداماتیمناستی
یبراییبتواندییتایمیدهدی

ی
ییهماهنگ

ی
ییویییوییمهاجرتی،پناهندگ جلوگث 

 ییی.یدهدیانجامییرایمبارزهیبایجرمیویجنایتی
 

 یک بازار داخیلایجادیی .3

 

ی .4 یتوسعه پایدار ییبهیییدستیایی ییاقتصادییمتعادلیوبریرشدی مبتتن
یی بایاشتغالیکاملیویثباتیقیمتیویاقتصادیبازاریبسیاریرقابت 

فتیاجتمایعی  پیشر
 

 محیط کیفیتیییحفاظتیویبهبود .5

فت .6  تکنولوژییک   ویعلیم تروی    جیپیشر

 

 طرد اجتماع و  با تبعیضمبارزهی .7

 

وییویمردانییعدالتیویحمایتیاجتمایع،یبرابرییزنانیتروی    ج .8
 حمایتیازیحقوقیکودکی

 

یاقتصادییافزایشیانسجامیوی .9
ی

ی، اجتماع و همبستگ ییاریصن
 کشورهاییاتحادیهیاروپای میان

 

امیبهیی .10 یاحث  ییگوناگوین  و زبایی آن  غتن
ی

 فرهنیک

 

 اتحادیه اقتصادی و پویلایجادییکی .11

 کهیواحدیپولیآنییورویاست



 

یرایازیدستیبدهدیییکرامتییینمیتواندیهیچیفردییهرگزییییییییی ییکرامیییفردیکیییی.یخود ی.یکارییانجامیدادهیباشدینبایدیازیدستیبدهدیییاگریتیخودیرایحت 

یذاتیکرامتیدرییییییییییی لیلیویاساسییییاست.یینهفتهانساین یویاینیکرامتید  است.ییکلیحقوقیبشر
 

یییییییییی یتعهدای   :یمیکندییایجادیرایکرامتیانساین

ی 1.1  کرامتیانساین
 

ویبایدیباییبهیوجودیآمدهی»همهیانسانیهایدریکرامتیویحقوقیآزادیویبرابریبهیدنیاییمیآیند.یآنیهایبایعقلیویوجدانی
 روحیهیبرادریینسبتیبهییکدیگریعملیکنند.«ی

(ی1)مادهی یحقوقیبشر  اعالمیهیجهاین
 

انیهیپذیرفتهیشدهیترینی ییدریموردیحقوقیبی یییبشر یحقوقیبشر یUDHR)اعالمیهیجهاین یپیامییاست.ی( اصیلیآنیارزشیذای 
یاتفاقیآرایاینییییهریانسانیاست.ی به ی ییاعالمیه توسطیسازمانیمللیمتحدیبهیتصویبیرسیدیییی19۴8دریدهمیدسامثی

اعیکردندبهیآنییدادنیییملتیازیرایی8اگرچهی) یازیحقوقیاسایسیرایبراییهرییی(.یامتن بدونیدرینظرییدریجهانیییفردیفهرست 
یی ن اجتمایع،ییییعقیدهینژاد،یرنگ،یجنس،یزبان،یمذهب،ییگرفی  یای تولدییایوضعیتییداراییهایسیایس،یخاستگاهیمیلی ،ی
یمیکنددیگریی ن نییی.یتعیی  راینهیتنهایبراییشهروندانییمشخصییاندیکهیحقوقییییدادهییتعهدمیکندیکهیدولتهایبیانییییویهمچنی 

یرعایتیکنند.یخود،یبلکهیبراییمردمیکشورهاییی ن یالملیلییعبارتییبهیییدیگرینث  ن یدرییدیگر،یمرزهاییبی  یکهیحقوقیبشر زماین
د،یمناطقی ییاییشدهییطردیمعرضیخطرییاینقضیقراریمیگث   نیستند.یییمستثتن

 
یی19۴8ازیسالیی بودهیاست.یی،یاعالمیهیجهاین ی الملیلیحقوقیبشر ی ن بی  ییکیییی1993سالیدرییییاستانداردی ییبایییکنفرانسیجهاین
شاملییکشورییی171 جهان99ییکهی جمعیتی مفادییبیی،بودیی٪ی یهی بشر شدیییحقوقی اول:یکتابچهیییی.یمتعهدی )گامهایی

)  راهنماییآموزشیحقوقیبشر
 

ییاعالمیهیی یحقوقیبشر ینقطهیی(یUDHR)یجهاین تاری    خیحقوقییعطفن یاست.یاینیاعالمیهییدری یباییییبشر کهیتوسطینمایندگاین
درییییسوابق تهیهیشدهیبود،ی مناطقیجهانی تمامی ازی یمختلفی

ی
ویفرهنگ ی یییی10حقوف  توسطیمجمعیییی19۴8دسامثی

یعمویمیسازمانیمللیمتحدیدریپاریسیی یییکهییی(یAیی217عمویمییقطعنامهیمجمعیی)شدییییمعرفن بهیعنوانییکیاستاندارد
ک نیاولییییقانونیبرایینیایی.یبودیدستاوردهایبراییهمهیمردمیویهمهیملتیهایازییییمشث  یرایکهیباییاسایسیباریحقوقییییی  ییدییبشر

ی یقراریگییتیموردیحماییبهیطوریجهاین نیتعیید،ث  ییUDHR.یمیشودزبانیترجمهیی500بهیبیشیازییراییآنیی وسپسیکندییمیییی 
،یییزمینهیرایبراییکهچراییشناختهیشدهیاست،یکامالی امروزیبهیصورتییکهیتصویبیبیشیازیهفتادیپیمانیحقوقیبشر

یویحدائیمیدریسط یهمهیحاویی)یهمواریکردی،میشوداییاعمالییییمنطقهییجهاین  (.یتوضیحاتیهستندیدرییرفرنسیهایی
 

بریاساسیشناختیکرامتیفردییحقوق ی بریاینیداردیکهیهمهیکرامتییییانسانیاست.ییییبشر یداللتی ییارزشیییانسانهایانساین
انسانیتیآنهاست.ییکهییاییدارندویژهیی بهی یییمنحرصی یییافرادییعتن

ً
انسانیبهضفا یاینیدلیلیکهی ،یارزشیوییدنیایآمدهیاندییبه

 کرامتیدارند.ی
 

بری یداللتی انساین ویییکرامتی امی احث  تکییشناخت،ی ازی ییییحفاظتی ن روییزمی  افرادی بهییکرامتییییدارد.یتکی بایدی ی انساین
 حفظیویتقویتیشود.یی،یدهرسمیتیشناختهیش

 

یامنیتیآنها.یییحفظیجان• ن  مردمیویتضمی 
 .یهریفردییکهیباشدی،•تشویقیرشدیانسان

 منحرصیبهیفردیویمشارکتیدریجامعه.ی•شناختیشخصیتی
.ی  •دلسوزیبودنیدریزمانیدشوارییویپریشاین

یهماهنگ•دریافتیمراقبتیی
ی

 بایوضعیتیاو.ییویرسیدگ
 

یییکههنگایمییحضوریویعزتیدیگرانیاست.یشاملییییبرداشتیازیکرامتیخودمانیهمیشه یی،ینمیشودشناختییکرامتیانساین
مییییکیسهمیی یییی.یآسیبیخواهندیدیدهمیکلیجامعهیوییییشمردهینشدهکهیعزتشیمحث 

ی
هنگایمیکهیمردمیبریاساسیویژگ

یمانندیطبقه ایطیی،ییتقسیمیمیشوندی،یجنسیت،یمذهبیویمانندیآنییاجتمایعیهایی ایجادییییرایییییجوامعینابرابریاینیشر
 ی.ییییییییییمیکندیمیکندیکهیتبعیض،یترسیویخشونتیدریآنیبیدادی

 

یازیی یکهیکاریبرجن یراینقضیییهایی شکنجه،یتجاوزیجنیس،یمحرومیتیاجتمایع،یبهرهیبردارییازییی،میکنندیکرامتیانساین
وییکار،یکاریی بردهییاجبارینث  است.یییوی ییفقریمطلقیوییییداریی نستی ییهریدوییفقری انساین اگرچهییهستندینقضیکرامتی ،ی

یییهمیدیگرییمهمابعادی یعدالت  یییمانندییی ن  دارند.یوجودیدریاینیزمینهییاجتمایعینث 
 

ی یروزمرهیمایمرتبطیاست،ینهیفقطیدریییبایییبهیهمهیماستیویمتعلقییحقوقیبشر
ی

هنگامیشکوبییایبدرفتاری،ییییزندگ
ییبلکه ینادیدهیگرفتهییمیشوند،ییایکارییبراییاجراییآنیانجامینیمیحت  ایطیوجودیداردیشودوقت  یاینیشر ن  .ینث 
یدقیقایامای  ميشناسيم؟ییآیایمایهمهیآنهایرایچهیهستند؟یی...یحقوقیبشر

 

؛حمایتیمیکنداینیحقوقییییکنوانسیونیازیاینیی
ی

امییامنیت;ییآزادی;یی:یزندگ بیانیییاحث  یآزادیی یبهیخانواده؛ ،یآزادییفکر،
؛عادالنهیدریمسائلیییمحاکمهیبراییانتخابات؛ییثبتینامراییدادنیویییوجدانیویدین؛ ایی یویجن

ویلذتیبردنییاموالحفظییمدین
یازیاموال ن  .یخودییمسالمتیآمث 

 

بهیرسمیییونیکنوانسیاینیی حقوقیرای تنهای ممنوعییییشکنجهیی،بلکهشناسد،یییمیییتیینهی یرای ن یآمث  تحقث  یای ی انساین غث  ویییایرفتاری
؛یتبعیضیاجباری؛یبازداشتیخودشانهییبردهیدارییویکارییوییمیکند؛مجازاتی قانوین دریبرخوردارییازیحقوقیویآزادییییویغث 

یشدهیتوسطیکنوانسیون؛ی ن یایجییوییازیکشوریییاتباعیخوداخراجییهاییتأمی  ییییاخراجییورودیآنها؛ازییلوگث  ها؛یوییجمیعیخارجی
 .ییمیکندمجازاتییوییممنوعییراییییاعدام
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ی1ی  .حقوقیبشر



ی،یمحیطیزیستیی.ی3ی
ی

یدرییکیییشاملهاییییاینیییتوسعه:یییوییفرهنگ
ی

نیییمحیطییحقیزندگ ییویتمث 

یییعارییاز نیییویییویراین یحقویهمچنی  فتیییف  یبراییپیشر
ی

ی.یهستندیییاقتصادییییویسیایسیفرهنگ

 
 

 

 

 
 
 

یرایی یمیتوانیبایتوجهیبهیحقحقوقیبشر  دستهیمختلفیطبقهیبندییکرد.ییی3کهیبهیرسمیتیمیشناسد،یدرییییوف 

 

و .1 ی اینییمدین پایهیهایییییسیایس:ی ایطییییایجادحقوقی ییییاولیهشر
ی

اینیحقوق،یزندگ بدونی اجتمایعیرایفراهمیمیکند.ی ی
ی

زندگ
یییمتمدنانه

ی
یدلیلیبراییزندگ ن فتهیدریامکانیپذیرینیستیویبهیهمی  یمیشوند.ییجامعهیبسیارییپیشر ورییتلف  هایییاینییضن

یهستند یویامنیتیفردیمیشوند؛وییییحقوقی'آزادییگرا'
ی

یآزادیییییشکنجهیویبردهیداری؛یازیییآزادیییشاملیحقیزندگ بیان، نظر،ی
یجزویاینیدستهیمحسوبیمیشوندیحرکتییدرییهمراهیبایآزادیییییاجتماعوییییمشارکت،یوجدانیویمذهب؛یآزادیییفکر ن ی.ینث 

نی کتیدریدولتیکشورییییانجامیمعامالتاموالیوییییحفظشاملیحقییهمچنی  یحقیشر ن یخودییایحرفهیهایویهمچنی  ن نث 
 .یهستی

 
ریشهیکنیکردنینابرابرییاجتمایع،یعدمیتعادلیبراییکهی،ییهستندیدریبرابریدولتییفردیحقوقاقتصادییویاجتمایع:یاینهای .2

یازیییهاییاقتصادییویمحدود ازیسوییامایییی.یوجودیدارندطبیعت،یسنیویمواردیدیگرییییکردنیمعایبینایسر اینیحقوقی
ارهییدولتییمیشود.یییدولتیداده ابعیاقتصادییویاینییییرایبرآوردهیکند.ییحقوقیاینتمامییموظفینیستیبهییکب یبهیمن

ی
بستگ

یییجامعهیدارد.ی بهیییبیشث  اینیحقوقیرای ی الیست  ازییکهییییعنوانیحقوقیاسایسیمردمیبهیرسمیتیمیشناسند.یدولتهاییسوسی
ییوییآنهایی یخانواده،یحقیحریمیخصویص،یحقیکمکیهاییعمویمیدریدورانیپث  ن حقیبرابری،یحقیکار،یحقیداشی 

یازی ،یحقیمراقبتیهاییویژهیدریدورانیکودگیویدریدورانیمادرییبرجن یینمونهیییبیماری،یحقیمراقبتیهاییبهداشت 
اینیحقوق استانداردییییکهیشاملیهستند،یییهایحقوقی'امنیتیگرا'ییناییی.یهستندیییهایی یکی پرورش،ی وی آموزشی حقیکار،ی

،یغذا،یشپناه،یویعادی
ی

یییزندگ  .یهستندییمراقبتهاییبهداشت 

ییشدهینسخهیسادهی 1.2 ییحقوقیاعالمیهیجهاین  بشر

 

 :یمقدمهخالصهیاییازی
 

یویحق • ییوقمجمعیعمویمیتشخیصیمیدهدیکهیکرامتیذای  پایهیویاساسیی،برابریویمسلمیهمهیاعضاییخانوادهیانساین
 .یاست،یعدالتیویصلحیدریجهانیآزادی

 
انونیمحافظتیشود • یبایدیتوسطیحاکمیتیق  .یحقوقیبشر

 
یملتیهایبایدیپرورشیدادهیشود ن  .ی•روابطیدوستانهیبی 

 
،یدریکرامتیویارزشیفردیاعتقادیمللیسازمانییییافراد• یویدریحقوقیبرابریزنیویمردیییخودیرایبهیحقوقیبشر یییانساین

یاندی  .ینشانیداده
 

یویآزادیی
ی

یزندگ یاستانداردهاییبهث  فتیاجتمایع، ی•آنهایمصممیبهیتروی    جیپیشر  .یهستندییبیشث 
 

یرایتروی    جییییشدهییمتعهد•وییی گیازیاینیحقوقیوییدرکیوییدهندیاندیکهیحقوقیبشر  .یشتهیباشندیآزادییهایداییمشث 
 

 19ی18

 

از کرامت  برای حفظآنها 
، برابری، و آزادی   انسایی

هیچ نوع  یبدون ،برای همه
 تبعیضی 

 

 

حقوق یک فرد یا گرویه از 
 افراد 

 
 

 مفهوم جهایی و حقوق  

 
 

همه انسان   است که مسلم
حق  به این ها با تولد 
سند  مبر
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 حقوق من = حقوق شما = حقوق ما

 
 

 .یهمهیآزادندیویبایهمهیمایبایدیبهییکیشیوهیرفتاریشود.ی1*
الیهایبایوجودیتفاوتییفردییهری.یی2* یمذهبییبهیعنوانیمث  زبانیبرابریاست.یییویییدریرنگیپوست،یجنس،

یکند.یییفردی.یهری3*
ی

یدریآزادییویامنیتیزندگ  حقیدارد
 حقینداردیبایشمایبهیعنوانیبردهیرفتاریکندیوینبایدیکیسیرایبردهیخودیکنید.ییکیس.یهیچیی۴*

یبهکیسی.یهيچیی5*یی  .یکندیشکنجهییشمایرایياییییبزندصدمهییشماییحقینداره
ییییکیسیی.یهر۶*یی اریشود.یییبهیطوریمساویییکهیبایاویبایقانونحقیدارد  رفت

 .یقانونیبراییهمهییکسانیاست،یبایدیبهیهمانیشیوهیبراییهمهیاعمالیشود.ی7*
یکهیحقوقفردی.یهری8* یکند.ییشیموردیحقیداردیدریزماین مینیست،یدرخواستیکمکیقانوین  محث 

یکندییایشمایرایکیسیی.یهیچیی9*  اخراجیکند.یازیکشورتانیحقینداردیشمایرایبهیناحقیزنداین
 حقیمحاکمهیعادالنهیویعمویمیرایدارد.یییفردییی.یهری10*

یکهیگناه11* یشوند.یینشده،ثابتیشانی.یهمهیبایدیتایزماین یگناهیتلف   یی
امایهیچینیمییی،کندیدرخواستیکمکییآسیبیبرساند،ییاویکیسیسیعیکندیبهیییدرصورتیکهیداردییحقییفردی.یهری12*

 دهد.یآزارییدلییلیشماییایخانوادهیتانیرایبدونیهیچییوییایتواندیواردیخانهیشمایشود،ینامهیهایتانیرایبازیکند،ی
 حقیداردیهریطوریکهیمیخواهدیسفریکند.یییفردیی.یهری13*یی

دییایدریخطریآزاریویاذیتیییاگریحقیداردییییفردیی.یهری1۴* دیگرییبرودیویییبهیکشوریییباشد،موردیآزاریویاذیتیقراریمیگث 
 .یکندیییکمکدرخواستیی

شمایبرایییخواستحقینداردیدریصورتیییکسهیچیداشتهیباشد.یرایییکیکشوریییتابعیتحقیداردیفردییهریی.ی15*یی
 شود.ییمانعیشماییی،یتابعیتیبهیکشوریدیگری

 خانوادهیدارد.یحقیازدواجیویکسی.یهریی1۶*
ییفردی.یهری17*  دارد.یراییخودیحقیمالکیتیویدارایی

یدهد.یبخواهدیآزادیاستیکهییوییییانجامیدهدیحقیداردیتمامیجنبهیهاییدینیخودیراییییکسیی.یهری18*  دینیخودیرایتغیث 
نچهیرایکهیفکریمیکندیبگویدیویاطالعاتیبدهدیویدریافتیکند.یفردیی.یهری19*  حقیداردیآ

یهایگریحقیداردیدریییفردی.یهری20* یبهیانجمنیهایبپیونددییدهمایی ن کتیکندیویبهیشیوهیاییمسالمتیآمث   .یشر
کتیکندییانتخابییییدریحقیداردیفردی.یهری21* یایجادیوییشر  کشورشیکمکیکند.یدرییدولتیبه

یبراییتوسعهیمهارتیهاییخودیداشتهیباشد.یییفردیهریی.ی22*یی یییییییییییییییییحقیداردیامنیتیاجتمایعیداشتهیباشدیویفرصتیهایی
 اتحادیهیکارگرییبپیوندد.یبراییدستمزدیعادالنهیدریمحییطیامنیکاریکندیویبهییحقیداردیفردیهرییی-23

احتیویاوقاتیفراغتیرایدارد.ییفردیی.یهری2۴*ی  حقیاسث 
یییکیسطحیازیییحقیداردیییفردیهریی.ییی25*

ی
برخورداریکمکیهاییپزشگیاگریبیماریشدیازییییوییمناسبیبرخورداریباشدییزندگ

 .یباشدی
 حقیداردیبهیمدرسهیبرود.یفردی.یهری2۶*

یفردی.یهری27*
ی

یحقیداردیدریزندگ
ی

 .یکندیییمشارکتیجامعهییفرهنگ
ییاجتمایع«یییدستوراتبایدیبهی»یییفردییهری .28 امیبگذارد نیالزیاینییکهیاحث   .یهستندیهمهیاینیحقوقیییمهیتحققییافی 

ییهری .29 امیبگذارد.یییبایدیبهیحقوقیدیگران،یجامعهیویاموالفرد  عمویمیاحث 
دی.یکسییهیچیی .30 یبثی ن  حقینداردیهیچییکیازیحقوقیاینیاعالمیهیرایازیبی 

ییمسئولیت 1.3 امیبهیحقوقیبشر  هایویاحث 

ییاین حقیویمسئولیت/تعهدیدویطرفییکیسکهیهستند.ی یبهینویعیفهرستییییموردی30ییفهرستیطوالنت  حقوقیبشر
یمسئولیتهایویتعهداتیشخصینسبتیبهی یهست.یدیگریانسانهاییطوالین ن  نث 

 

امیبگذاریم.یفقطیانتظاریداشتهیباشیمیکهیمیتوانیمینیمایانسانهای یاحث  ن بهیآنهاینث  حدیوییییحقوقیخودیرایمطالبهیکنیم،یبلکهیبایدی
یییمیشود.ییمشخصحقوقیدیگرانییدریرابطهیباییمایهمیشهیحقوقمرزیی ن سدیممکنیاستیییچث  بهینظریمث  کهیبراییمایدرستی

اشد.ی یمییاییاننرسیدیگرانیآسیبیمراقبیباشیمیکهیبایاعمالمانیبهیحقوقهمیشهیبایدییییمایبراییشخصیدیگرییدرستینب
 نقضینکنیم.یآنیرای

 

یاعالمیمیکندیکه:ییی29دریمادهی یحقوقیبشر  اعالمیهیجهاین
 

یدریمقابلیجامعهیداردیکهیدریآنیفردیهر .1 یرشدیآزادیویکاملییجامعهیوظایفن پذیریشخصیتیاوییبهیتنهایی انی امک

 است.ی
 

هراعمالیحقوقییییدر او،ی هایی باتنهایدرییییفردییویآزادیی ی ییییصوری  یمحدودیتیهایی ن بودیکهیروبروییچنی  جامعهیدرییکییییخواهدی
انونییتنهای،ییدموکراتیکی یکردنییییوییتوسطیق برآورده دیگرانیوی حقوقیویآزادیهایی بهی ی ام احث  شناختیوی ی ن تامی  منظوری ینیازهاییبهی

ی یویرفاهیعمویمیاخالف   .یاعمالیشود،ینظمیعمویم،
 
اهینبایدیحقوقیویآزادییهایهیچییاینییی  برخالفیاهدافیویاصولیسازمانیمللیاعمالیشود.ییگ

 

یمسئولیتیی یبایآنیهریحف  یمحدودیی،یحقیآزادییبیانیشمایبایمسئولیتیشماییعنوانیمثالبهییدارد.ییمطابف  بهیصوری 
فردیدیگرییراییمیشودیکهیی نگویدیکهی واقیعی ی غث  هایی ن یکندیچث  وییبهیییییایوییییتحقث  عزتی نایمیحقی تجاوزییآنهاییییخوشی

 .یشود
 

بایدییییمایویمسئولیتییتوازنیحقوق معموالی مای استیکهی ی معتن اینی بهی دیگری افرادی بهیحقوقی امی احث  برایی مای هایی
 هاییخایصیاعمالیکنیم.یتمهاریرایدریحقوقیخودی

 

یییییعنوانیبهییداردیکهیحقوقیویمسئولیتیهاییافرادیمختلفیبایهمیدریتضادیهستند.ییموقعیتهاییزیادییوجود مثالیبرجن
یدارندیکهیپوشیدنی یرایدریاتومبیلیییکشورهایقوانیتن ییازیبسیارییی.ییمیکندهایاجباریییییکمربندیایمتن ن بایاینیقوانی  مردمی

اسی اینیکشورهایییدولتهاییآنهاستیکهیآزادانهیعملیکنند.یکهیاینیمحدودیتیحقیییمیکنندتداللییمخالفتیمیکنندیوی
یدریقبالیبیمارستانها،یپزشکانیویبقیهیجامعهیدارندیتایهریکارییییاتومبیلییاستداللیمیکنندیکهیمردمیدری هایمسئولیت 

شدن ازیمجروحی ی
ی

یرانندگ ن تایدریحی  انجامیدهندی استی ممکنی یییشانکهی اگریییمیشودییاستداللیی.یشودییجلوگث  یکهی
ی یویمجروحیشوند،یزمان،یپولیویفضاییبیمارستانیرایییینبندندیمردمیکمربندیایمتن ایطیدرماین یییافرادییگرفتهیویاینیشر

یدلیلییییهستندیرایازیآنهایسلبیمیکندیییبهیبیماریکهیمبتالیی ن براییمراقبتویبهیهمی  یبیماری ییحقیافراد هاییبهداشت 
 محدودیمیشود.ییمناسب
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 حقوق بشی  عمیل کردنفعالیت های پیشنهادی برای 

 خیالی کشور

 
ایدهی یبرینیازهاییاینیفعالیتی کتیکنندگانیرایبهییحقوقیمبتتن یشر ییییویآنهایییمیکندیییمعرفن ییرایبایاعالمیهیجهاین حقوقیبشر

یهایایدهییفعالیتیاینییآشنایمیکند.ی ماییهایی'انتخاب'یرایدرکیکنیمیویاینکهیارزشیحقوقیبتوانیممیکندیکهییرایمطرحیییی
یبراییایجادیدائیمیتری یایجادیکندییی'حقوقیگروه'ییرایگزینهیهایی . 

 

 :یادگیری نکته

یبری - یخودمانیاست.ییاسنادیحقوقیبشر  اساسینیازهاییذای 
ایطبهییییمایبسته - یییشر یبراییهرییی،یامایمیدانیمیییمندترارزشیبسیاریییهایرایییحقیییخودمانیبرجن  است.یییمهمییفردیخایصیحف 

 

 :دارید نیاز شما آنچه

یازیقسمتی - یحقوقیبشر  .ی۴نسخهیسادهیشدهیاعالمیهیجهاین
 

 دقیقهیبراییفعالیتیاسایس.یی15حدودییکیساعتیویزمان:  
 

 :دیده انجام را آن چگونه

 .یدهیدیلییشکتنفرهی(یگروهیهاییکوچکیپنجییایششی1
یکهیتایبهیحالیکیسیدرییدیکشوریجدیدییرایکشفیکردهیاییکیی»تصوریکنیدیکهی:ییبخوانیدسناریوییزیریرای(یی2 ،یجایی

یوی ن ینمیکردهیاستیویقوانی 
ی

یآنیزندگ یییدیگریاعضاییگروهتانیوییشمایوجودیندارد.ییدریآنیضوابت  ن مهاجرانیاینیشزمی 
اهیاجتمایعیینمیدانیدیشماییجدیدیخواهیدیبود.ی  داشت.«یخواهیدییدریکشوریجدیدیچهیجایگ

کت (3 یییهریشر انفرادییسهیحف  بهیصورتی بایدی بهینظریییلیستراییییکنندهی برایییاویییکندیکهی بایدی اینیکشوریییآنهای همهیدری
یشوی ن  د.ینجدیدیتضمی 

کتیکنندگان (4 اکیبگذارندیویموردیبحثیییبخواهیدیلیستیهاییخودیرایدریداخلیگروهیبهیحاالیازیشر اشث 
یازی  مهمیاست.ییحقیرایانتخابیکنندیکهیکلیگروهیشانیفکریمیکنندییی10ییقراریدهندیویفهرست 

حقیانتخابیشدهیخودیرایرویییکیتکهییی10بدهدیوییگروهیبخواهیدیکهیبهیکشورشانینایمحاالیازیهری (5
 ببینند.ییتوانندیآنهایرابکاغذیبزرگییایروییتختهیسیاهیبنویسندیکهیهمهی

میدهد.ی (6 ارائهی ی بهیکلیگروه یرای لیستیخود ی میدهییکهیهمانطورییهریفرد انجامی »لیستییییاینیکاریرای یکی اصیل«ید،ی

یحقوقیاشارهیییندیچاگرییییهاییگروهیرایشاملیشود.ییمختلفیلیستکهیبایدیتمامیحقوقییییبسازید یآنهایییشد.یباریبهیبرجن

 .یبزنیدیراییکیباریدریلیستیاصیلیبنویسیدیویهریباریکهیتکراریمیشوندیآنهایرایتیکی
یکنیدیکهیباییکدیگریییهایحقیلیستیند،هایلیستهاییخودیرایارائهیکردییهمهیگروهییهنگایمیکهیی (7 اصیلیرایشناسایی

یدارندییا ییییآیایییباییکدیگریدریتضادیهستند.یییهمپوشاین یحقیآیایییی؟باشدیلیستیمیتواندیمنطف  ییهاییمیتوانیبرجن مشابه

 کرد؟رایبایهمیگروهیبندییی
یییینسخهییشد،یاصیلیتکمیلیلیستیهنگامیکهیی (8 یحقوقیبشر یرایبایهمییی۴ییبخشییازیسادهیشدهیاعالمیهیجهاین

شمایوییییتفاوتییمقایسهیکنید.ی لیستی ی ن بی  هایی شباهتی وردنبرایییییهستند؟چهییییUDHRها/ی ینکتهیهاییییبدستیآ
ییازیسواالتیزیریاستفادهیکنید.ی یییگزینهیییادگث  ییهایی  میدهند.یبهیشمایارایهییاینیکاریگروهیادامهبرایییییرایزیرینکتهیهایی

 سواالت: 
ایدریموردیاینکهیکدامیحق الیتیهستندییییمهمیترینیهایی*آیایایدهیهاییشم فع ییییدریطولیاینی  ؟یکردیتغیث 

یازیاینیحقوقیرای یچگونهییکردیممییییحذفی*اگریبرجن
ی

یزندگ  بود؟یمیی،
ی یوجودیدارد؟ییی*آیایهریگونهیحف  یمیخواهیدیبراییاضافهیکردنیبهیلیستینهایی ایدریحالیحاضن  کهیشم

نشدهییییهایگنجاندهیتهیچییکیازیلیسیدری،یکهیباشدیکردهیییبیانیدریهمانیابتدایییکیحقیرایکهییکیسیهستیییی*آیا
 ؟یباشدی

چرایساختیی یبراییمایمفیدیاست؟ی* فهرست  ی ن  چنی 
یاست؟ییهاییحقیدریموردیاینبریانتخابیهاییشماییییشمایدریحالیحاظریشمایوضعیتیکشورییییینظری*بهیی یگذاریبوده ییتاثث 
یچرایییچرا?ی  ؟ییییخث 

 

 اخبار در حقوق

یبراییافرادییاستیکهیممکنیاستیهدف: این ییفعالیتیمقدمهیخویی یییدریموردیدرگییتاحدودیدریحالیحاضن ییحقوقیبشر
تایحقییآنهایکمکییبهفعالیتییاینیی.یدارندی یچارچوبیحقوقییییویموقعیتیهاییروزمرهیرایدرییدهندیتشخیصییرایهایییمیکندی بشر

 .یقراریدهندی
 

ی:  کاتن  حقوقیروییکاغذیمربوطیبهیموقعیتیهاییروزمره.ییادگبر
 

 :دارید نیاز شما آنچه

 روزنامهیهایویمجالتیازیهمهینوعی -
یبرايیگروهیهايیکوچيکیباشبايدیبهیآنهای- ی

یداشتهیباشنیامیکهیحداقلیهریکدییدیاندازهیکافن  دیيگی
 ویقلمیویچسبییاینواربزرگیکاغذییییکتختهیسیاهییایی -
ی - یحقوقیبشر  اعالمیهیجهاین
ابچهیراهنمیینسخهیسادهیشده - یازیقسمتیچهارمیاینیکت یحقوقیبشر  .یایاعالمیهیجهاین

 یکیساعت.یزمان: 
 

 :مراحل

زیر (1 ی ن براییگروه می  دنیایییرای »دری دیگرییییی،مایمدرنییییبخوانید:ی زمانی هری ازی بیشی مای اطالعاتیبهییهمهی

یسیداریم.ی یمایاینیاطالعاتییدسث  اریییرایییاکثر ییهایویبهیویژهیازیاخب وییییتلویزیونیروزیهرییی.یبهیدستییمیآوریمازییطریقیرسانه
یای سادهی ،ی ن غمگی  شاد،ی تراژیک،ی امیدوار،ی هستندیکهی ی هایی داستانی وی موقعیتهای ازی مملوی های ییییروزنامهی

هستند.ی میکنیمییمعموالییییپیچیدهی اهی نگ وحشتناکی یی خثی انهایی داست میکنیم.یبهی بودنی ناتوانی احساسی ییاینیییییییییییییبایییوی
باینگاه میتویییحال،ی ،ی ایدهیهاییحقوقیبشر ازی بایاستفادهی ببینیم،یدوباره،ی موفقیتیرای الگوهایی انیمی

یکهیحقهاجا دییهایییی یدریوییویاعمالیمیشوندییموردیحمایتیقرارییمیگث   ییی.یکهیحقوقیانکاریمیشودیییمشکالی 
 د.ییتشکیلیدهیهکوچکیچهارینفریگروهیهاییی (2

یتوزی    عیکنید.ی  روزنامهیهایویمجالتیرایبهیصورتیتصادفن

بزرگییییتختهیسیاه/کاغذییکرویییکیی (3 عبارتیزیریرایبهیگونهیایییییسهییآنیدایرهییتایدوریدوریییدروییییرسمیکنیددایرهی
ازیی امکانی تایفضاییکاریی)اینییباشند.یدورییییکدیگریبنویسیدیکهیتایحدی میدهدی برشیروزنامهییییییزیادیاجازهی برایی

 (.یداشتهیباشیم
یدهیدییتوضیحراییمفهومییاینیسهییی (4 ویازییی-یاعمالیشدهحقوقییی-یشدهیحمایتیحقوقیی-حقوقیانکاریشدهیی-:

یروزنامهیهایویمجالتیخودییییدریگروهیهایبخواهیدیکهیی ییمفهومییسهاینییکیازیییهرییرایپیدایکنندیکهییموضوعای 
کتیییی.یمیدهدنشانییرایی تایییکنندگانشر تشویقیکنیدی جملهییییرای ازی های روزنامهی وی مجالتی بخشهایی تمامی ازی

موارد وی آگیهیهاییطبقهیبندییشدهی یکنند.یییتبلیغات،ی استفاده کتیکنندگایبهییییدیگری ییتوضیحراییییمواردیزیرینییشر

 :یدهیدی



ایییییشاملیییکهیمیتواندشده:یییحقوقیردییمثالها:ی موردیمقالهی یییدری بهداشتیشهرداریییکهییکیکلینیکییباشدیییشکایت 
یاست.ییبدونیمشورتیبایجامعه یراینشانیمیدهد.یینقضیموردییاینییمحیلیبستهیشده

ی
یزندگ حقوقییییحقیسالمتییایحت 

ی یدریموردیکودکاین اینیمیتواندیداستاین افرادییکهییحفاظتیشده:ی ازیدستی بدرفتاریییباشدیکهی نجاتییییمیکردندیییبایآنهای
کهینشانیی،ییهکهییکیگلیبهیثمریرساندییاینیمیتواندیتصویرییازییکیفوتبالیستیباشدییی:یعملدریحقوقییییاند.یییافتهی

آزادییدهندهیی فراغت،یسالمت،ی اوقاتی یحقوقی میدهدییییگردهمایی نشانی سفریرای ی یییاگری)یایحت  ن بی  ی مسابقه یکی
 .(یباشدییالملیل

کتیکنندگانیبخواهیدیبهیاعالمیهییی(دقیقهی10ییازیحدودیمعموالیپس)یبهیپایانیرسیدیییاینیفعالیتیهنگامیکهییی (5 ازیشر
یوییاینسخهیسادهیشدهیمقالهینگاه یحقوقیبشر یکهیمربوطیبهیداستانهاییایتصاویرییاستیییتایبتوانندیییدینکنیجهاین مقاالی 

ییدقیقهیدیگریییی10یپیدایکردهیاند.یبودهیراییکهیدریروزنامهیهایی ن  .یاختصاصیدهیدییبراییاینیبخشیازیفعالیتینث 
یبهییی (6 ازیهریگروه یافتهیهاییخودیرایینوبتییحاالی اه/کاغذیبزرگییییرویبخواهیدیکهی ییییییییییکهییهمانطوریییکنند.یییوصلیتختهیسی

اریرایانجامی بایدیتوضیحاینیک خاصییییUDHRییدهندیکهیچرایآنیمثالیرایانتخابیکردهیاندیویبهیکدامیمقاالتیییمیدهند،ی
 شود.یمربوطییمیی

یازینمونه (7 یییممکنیاستیییشدهیهاییانتخابیبرجن حقییایحقوقیدریآنهایتکذیبییییکهیهمانیییباشندیییشاملیموقعیتهایی
عمالیییحفظمیشود،یی وی افتدیییکیزمانهمهیدرییمیشودی یمی ییازیییی!یاتفاقی بهیگروه براییکمکی تجزیهیویییدریسواالتیزیری
 موقعیتهایاستفادهیکنید.یاینییییتحلیلی

 
 :سواالت

یبرایینشانیدادنیحقوقی ینمونهیهایی ن
یاییافی  سانیبود؟ییی،شدهیییعمیلییشدهیویحفظ،یحقوقیردیشده*آ  آ

ارتیدشوارتریبود؟یچرای یاینشانیدادنییکیعب  ؟*آ
یای ی؟یدام؟یکدانستییمرتبطیبتوانیعبارتیرایییاینمونهیهاییدیگرییوجودیداشتیکهیهریسهیهروزنامییهیاییازیمقالیهیچی*آ
 ؟چرای

یایگروهیحقوقیخودیرایی نمونهیاییوجودیداشتیکهییکینفری یای یحقوقیشخصیی،نتیجهیدرییویکنندییبتوانندیحفظی*آ
شدهییدیگرییی اییطآیاییباشد؟ردی یشر ن منییییدریچنی  حقوقی یختمییییدریاینیمفهومیکهی آغازییییکهییمیشودجایی شمای حقوقی

ییبراییییآیا؟خواهدیبودمفیدییییمیشودیویبرعکس ییچرایی؟یمیدهد؟یچراییهمهاستفادهیازیاینیمفهومینتیجهیبهث   ؟یخث 

 

 ها  مسئولیت و حقوق

 
ییفعالیتییلیستیکوتاهیوییییهدف: این یحقیگفتگویی ن  .یویمسئولیتیهایرایدرکیکنندیییهایبهیجوانانیکمکیمیکندیتایارتباطیبی 

 

ی:  یمسئولیتییهرینکته یادگبر یرایمطابحف   دارد.ییف 
 

 :دارید نیاز شما آنچه

.ی- یحقوقیبشر  نسخهیسادهیشدهیاعالمیهیجهاین
 اطالعاتیمربوطیبهیحقوقیویمسئولیتیهای)صفحهیبعدییرایببینید(.ی-

 

 چهلیویپنجیدقیقهیزمان: 

 :دیده انجام را آن چگونه

دیکهی (1 بخواهی لییییگروهاییدونفرهازیگروهی دیتشکی مهمییییهریی.یدهن پنجیحقی بایدی میکنیفردی فکری ییدیبایدیکهی
باشنددریراییییآنهای مثالیحقییبهیی.یبنویسدییخانهیداشتهی یفضایییییعنوانی ن بهییی.یشخصیداشی  میتواندی یی)اینیکاری

یانجامیشودیکهیکاری یحقوقییدرموردقبیلیییهاییعنوانییکیتمرینیبازتایی درایییبشر  (.ییادآورییمیکن
بایی (2 رای خودی لیستی دیکهی بخواهی فردی هری د.یییهمیگروهازی مبادلهیکن بهییییهریییخودی بایدی دهی کتیکنن شر

یکهی دیکهیبایهریحف  یفکریکن عنوانیمثالیمسئولیتیییبهیذکریکردهیمطابقتیدارد.ییهمیگروهیاشمسئولیتهایی
امی یمیکنند.ییبهیفضایاحث 

ی
 افرادییکهیبایآنهایزندگ

بقیهیگروهییگروهیدوینفرهیهری (3 هاییبهییمسئولیتهاییمربوطهییحقیوییدویییی،یبهی خودیراآنی ییگزارشیمیدهد.یییدریلیستی
یی  بنویسد.ییتختهحقوقیویمسئولیتهایرایرویییبایدییگروهرهثی

دگانیی (4 کتیکنن د.ییییبایدیشر بحثیبایاستفادهییکییسپسییاطالعاتیمربوطیبهیحقوقیویمسئولیتهایرایبخوانن
 :یرایآغازیکنیدییازیسواالتیزیری

 

 :سواالت

 یایسختیبود؟ییبودییهریحقیآسانییمطابقیبای*یفکریکردنیبهیمسئولیتی
یکمربندی*دریمثالی چهییحقیبایبهیاطالعاتیمربوطیبهیحقوقیویمسئولیتهاینگاهیکنید(،یبهینظریشمای)ییایمتن

یخودداری  میکنند؟ییکیسیاست،یدولتییایافرادییکهیازیپوشیدنیکمربندیایمتن
ییمیافتادیچهی*ی یییراکیسیاگریشمایییاتفاف  یکمربندیایمتن ن چهیقدرییییزخیمیشدهیباشد؟ییمیشناختیدیکهیبهیعلتینبسی 

یشمای؟یدیتفاقیبيفتایاينییاحتمالیداردی  ؟یخواهیدیداشتچهیاحسایسی
یخوددارییکردهیبودیییاگری* یبیشیازیحدیمشغولیکمکیبهیرانندهیاییبودیکهیازیپوشیدنیکمربندیایمتن دکث 
شدهیبودییو دیییکیکودکدرینتیجهیآنییییویییمجروحی ماریبمث  یحقوقییبهیییی؟بی سادهیشدهیاعالمیهیجهاین نسخهی

ی  حقوقییدریاینیمثالینقشیدارند؟ییکدامییینگاهیکنید.یبشر
 *آیایمیتوانیدیبهینمونهیهاییمشابیهیفکریکنیدیکهیدریآنیحقوقیویمسئولیتهاییدیگریبایهمیدریتضادیهستند؟ی



 
 

 ایقاره  تنهااروپاییی؟ستید ان د یم  
نیست که دادگایه در حمایت از  

. دو دادگاه  حقوق بشی دارد 

ی وجود دارد: منطقه ای   دیگر نبر
دادگاه حقوق بشی آمریکا و    اینب 

مورد حقوق در  دادگاه آفریقا

 بشی و مردم 

 مولتی پالیرها برای راهنمایی

 
سدییییچهیکیسی یصحبتیکندی)کهییمیث  یاینمیدانندیدریموردیحقوقیبشر
وعیکند(یآنیرایچگونهی  شر

یالملل(ییبر) ن یازیسازمانیعفویبی   اساسیکتابچهیراهنمایی»گامیهاییاول«یآموزشیحقوقیبشر
 

یگروههایکیمیییکردنییصحبتی براییبرجن یدریجوامعیمایمیتواندی باشد؛ییدریموردیحقوقیبشر استییییعجیبی صحبتییممکنی
یییمایبراییییی""سیایسییموضوعییکییموردییدری)و/یایگروهها(ییکردنیی ناراحت  یوییییاحساسی ماییییچرایکهیی،ایجادیکندیییناامتن
امییی.ینداریمییمسایلاینییییموردعادتیبهیصحبتیکردنیدریمعموالیی یاحث  ازیحقوقیبشر یروزمرهیمایبرییویاستفادهی

ی
ییزندگ

یمیگذاردیوی یییآنهایتأملینکنیمشایدیاگریدریموردیییتاثث  ییتاثث  یازیآنیچیآنیحت  ییبیشث   .یکهیبشودیباوریکردییباشدیث 
 

یازیدریاینجایی ییبرجن دازیمیییسواالی  یی،ینشانیدادهیشدهیاستییمقاومتهایدریبرابریآنییایوییپرسیدهیشدهیاستییییایمکررییکهمیثر
یازیپاسخها یبرجن ن یکهیهمچنی  ییییاستممکنییییی یندیدریطولیبحثیدریموردیحقوقیبشر ییپاسخییی.یذکریمیشودییبوجودیآ

یازیپرسشهاییشمایباشیهاییدادهیشدهیدریاینجایکوتاهیاستیامایممکنیاستیی  .یدنیجوابیبرجن

 
یافرادیراینیمیترسی1ییشماره یبرجن  ند؟«یای:ی»آیایموضوعاتیحقوقیبشر

یییپاسخ:ی بشر ییآموزشیحقوقی انساین اهمیتیکرامتی وی یخودی ذای  ،یزیرایجوانانیحقوقی منفن نهی است،ی یادییراییمثبتی
یبه ند.یالبتهیدادنیاطالعاتیبهیمردمیدریموردینقضیحقوقیبشر ییمیگث  یییتنهایی ییبایویمیتواندیناراحتیکنندهیباشد.ییینیست،یکافن

یاینیحالی یاستیکهیییآموزشیحقوقیبشر قاتیبدیرخیمیدهد،یاماییاتفادرییمتفاوتیاستیزیرایاگرچهیبریاساسیدانیسر
یبهیمهارتهایوینگرشهای ن یبهیییبتوانندیتاییندیکمییمجهزیجوانانیراینث  ایطیآنوییییکنندیییعملییث  یراییشر  .ینندیکبهث 

 

 بایدیمسئولیتیآموزشیدادهیشوندینهیحقوق.«ییجوانانبهی:ی»2شمارهیی

یدارندییحقوقیویمسئولیتیهایییمیکنیمیکهمایتاکیدیی:یپاسخی هاینشانیمیدهدیییهایویبحثیفعالیتی.یهریدویاهمیتییکساین
امیبهیحقوقیییدریکهیحقوقییکینفریی یختمیمیشودیکهیحقوقیفردیدیگرییآغازیمیشودیویهریمسئولیتیاحث  جایی

 .یاستیدیگران

 

سدییگروهیسوایلءیی:ی»اگرییگیازیاعضای3شمارهی پاسخیبدهمیینتوانمیبهیآنمنیویبثر
 چه؟«

یپاسخیهایبهیندرتیسادهیاست.یپاسخ:یدریآموزشیی یراینمیتوانیییپرسشیحقوقیبشر یپاسخیداد.یهاییپیچیدهیاخالف  ییاینه یبایبله
یییمطرحیکردنی یازیپیدایکردنییکیپاسخی'درست' یاینیمسائلیپیچیدهباییاست.یسواالتیمهمث  دادنییبایبهیدیگرانیوییمعرفن

یی یدرییییاگرییی،بهیآنهایبراییفکریکردنفرصت 
ً
بایآنهایبرخوردبعدا ی

ی
همهیجوابینيستییالزمیییی.یداشتندیمجهزیشدهیاندیییزندگ

 د.یداشتهیباشيییرایهایییسوال

یی»هدفیازیاستفادهیازیبازیهایبراییصحبتیدرییی:ی۴ییشماره  ؟«یچیستیموردیحقوقیبشر

بازیهایانجامییپاسخ:یمایبا یم،ییاینی یادیمیگث  ی یمییییادیوییکارهایرایبهث  اگرچهیفعالیتهایمعمواًلیی.یگوشیکنیمییبهیآنهایکامالیییمیگث 
ای ییشگرمیکنندهیهستند،یام (.یدارندی)ییجدییاهدافن یتوضیحییکیمفهومیحقوقیبشر

ً
 معموال

 

ی5شمارهیی یمیگویندیآموزشیحقوقیبشر یسیایسیاستیکیی:ی»برجن ن  .یتلقی 

ی ادریمیسازدیتایبهث  یمردمیرایق کتیکنند.یدرییپاسخ:یدرکیحقوقیبشر یاینیحال،یباییجامعهیویدریسیاستیکشورشانیشر ن تمایزیبی 
یی انییییمهمیاست.یاینیمهارتهاییسیایسیویسیاستیحزیی بهیسمتیرهثی گروهیهمتایمسئولیتیزیادییدارندیکهیدیگرانیرایی

 .یندهندیحزبیسیایسییایایدئولوژییسیایسیخاصیسوقیییک
 

 



 

 18مادهیییییییی
ییهریییییییی یوجدان،فرد یدینییایحقیشاملیآزادیییییاینی؛رایداردیییویمذهبیحقیآزادییفکر، یوییتنهایبودنیباوریاو،یویآزادیبراییتغیث 
ادتییآموزش،یعملدریخودیی،یبراییآشکاریکردنیدینییایباوریبودنییبایدیگرانوییایییییییی  .یاستی،یعب

 

 مفهومیی2.1
انسانیهایی یقابلیترصفیاستیکهیهمهی یمقدسیویغث  یرایشاملیمیشودیآزادییحف  اینیحف  ورییاست،یی.ی برایییییویییمهمیویضن

ورییاتحادیهیاروپایاست.یییاست،یوییبسیاریمهمیی،UDHRحقوقییدیگرییاعمالیی  آنییگیازیپنجیارزشیسیایسیضن
 

استقدری    آزادی بتوانید      میلکه  اساس  وییییبر  قانونی بهی حایلیکهی دری ام  خود،ی احب  دیگران  حقوق 

 . نیدعمل ک ،میگذاریم
 

یهر یمیتواندییییعتن یهاییخودبراییییانساین یخودییتسلط،یتصمیمیگث 
ی

ازیپیامدهاییییبودن(مسئولییبودنی)یپایبندییوییبریزندگ
 ییی.یباشد«.ییخودشیی»استادییآزادیاینیی

 

ایمیکهیبهیآزادی/ی دایاستقاللهنگ یمدارازیمیمیثر ، ن یقوانی  داییکردنیی،یبهیحدود، یمیثر ن کینث  یمشث 
ی

 یم.یزیویزندگ
 

یی اختهاصیلییآزادی، درییییشن شدهی ی ن تضمی  وی بردنییییمختلفییجنبهیهایشدهی لذتی برایی درییییهایانسانآن،ی ی
ی

ازیزندگ
یبراییهریفردیتعریفیشدهیاستیی ایطیکرامتیکاملیاسایسیاست،یویبهیعنوانیذای  اوییتنهاییکهییشر اینیواقعیتیکهی

یاستییاستییانسانیکی  .یکافن
 

یکیفردلطفیآزادیییبه اینکهیخودشانهیی(یییاییکیگروه)یی،ی بدونی عملیکندی معیارهاییخودشی اساسی بری میتواندی
فری متوقفییتوسطی یایدولت/دولتیدیگریی سیایسی ویی نث  تئورید،یگروه،ی قواعدیشود.یدری ییی،ی آزادییی(یی)قوانیتن کهی

بایدی میکنند،ی بتوانمردمیرایمحدودی تای باشندی داشتهی اهمیتیرای ینی مرجییییکمث  وی بردییهرجی ی ن بی  ازی ییرای ویهمزیست 
یکردیمردمهماهنگیهمهیی ن اعمالیمحدودیتیی.یرایتضمی  ورییاستییدری یضن بایدیگریارزشیهاییاییییکهیتضادآزادییزماین

یبیاید.ی ییاینابرابرییباشد،ییمثاًلیاعمالیآزادییعاملاگرییمنافعیجامعهیبهیوجود  آزادییرایمحدودیکنیم.یآنییبایدیناامتن
یموردیتضعیف،یشکوبییایمحدودیکنند.ی یمیتوانندیآزادییرایخودشانهییاییی ن یاینیقوانی   بایاینیحال،

 

یای ،یحرکت،یفکر،یوجدان،یباورهایوییبیانآزادیینظر،یی،فردییی،جمیعیباشد.یآزادییهاییاسایسآزادییهایمیتوانندیفردیی
یازیاینیدستهیهستندیخصویصیحقیحریمی  .یهمه

یهستندیکهیدریموردیگروهیی،آزادییهاییجمیعی انجمنیویییهایشاملییآنیییازیمردمیصدقیمیکنند.یییآزادییهایی آزادییآزادیی
یهستند.ییاجتماع ن  مسالمتیآمث 

 

یییی19ویییی18موادیی بشر یحقوقی متحد،یی)اعالمیهیجهاین مللی آزادییییی(19۴8سازمانی داردبهی آنیراییارتباطی اماًلیییوی ک
اصلیویحقییدفاعیازیآزادییبهیعنوانییکییییاینجایمیتوانیواژهیهایویاستداللیهایرایبراییتوضیحیویدرییمیکند.ییتوصیف

 مسلمیپیدایکرد.ی

 19مادهی
بیانیرایدارد؛یییحقیآزادیفردیهری ،یدریافتیوییکردنیآنیینظریبدونیدخالتیویدنبالیاعالمحقیشاملیآزادیییاینیییینظریوی

یی،یانتقالیاطالعاتیویایدهیهایازیطریقیهریرسانه ن  ییییمرزهایاست.یبدونیدرینظریگرفی 
 

بیان نیآزادیی اولی  انجمنی وی دینی هستندیییی،ی میشوند؛ییکهمواردیی ی ن تضمی  وی میشوندی شناختهی ییییییییییآزادییییییییامایییبهیرسمیتی
ییندارد(ی1992دریداخلیاتحادیهیاروپای)ازیسالییحرکتیآزادانه اواریاهمیتیکمث  ییفکرییفصلیجداگانهیاییاست.یییویشن

یحرکتیآزادیکاال،یشمایه،یخدمات،یویمردمی:یکنید ن ییویییاتحادیهیاروپایبهیعنوانیاتحادیهیاقتصادییبهیدنبالیتضمی 
 ییییی.یهیاستآمدیییچهاریآزادی"یبهیدنیای"دریمجموعیبهیعنوانی

 
 
 
 

 

 گاردینان

 

 29ی28

 .آزادیی2



 خالصه طور به ها آزادی همه

 
 آزادیینظر

یبایتوجهیبهیاحساسات،ییییفردییهری  ویدانشیخود،ینظرییایقضاوتیداشتهیباشد.ییاستعدادهاییآزادیاستیکه

 

 آزادییبیان

یهاییفردییییهری ایده ،ییییمیتواندی ن ،ینوشی  ن ویاحساساتیخودیرایبهیهریوسیلهیاییکهیمناسبیمیداندیبیانیکندی)گفی 
(ی  آوازیخواندن،یهثن

 

 آزادییانجمنی

اکییشاندهدیتایهمهیمردمیگردیهمیبیایندیتایایدهیهایییاجازهییم یایبرایییکیییویییکنندیییدفاعینظرویازییکییبگذارندییرایبهیاشث 
 کاریکنندیییدلیل

 

 فکریآزادیی

ی یکند.یییخودآزادانهیباورهایییییبتواندیهریکسیییتاییاستیآزادییفکریحف  ن  رایتعیی 

 

 آزادییوجدانی

یرایکهیوجودیاویرایهدایتیمیدآزادییوجدانیبهیهریفردیاینیامکانیرایی ییمیکنندیهدیکهیآزادانهیاصولیویارزشیهایی ن ،یتعیی 
 کند.ی

 

یآزادییدینی
 موردینظریخودیرایداشتهیباشدیویآنیرایآزادانهیابرازیکند.یینییدهدیکهیدییمذهبیبهیهریکسیاجازهییمیییآزاد

 

 آزادییحرکتی

اروپای ی اتحادیه داخلی دری افرادی آزادانهی ی
ی

زندگ وی حرکتی پیمانیییی،حقی توسطی استیکهی اتحادیهی شهروندیی بنایی یییییییییییییسنگی
سالیی یختیدری مرزهاییییمردمییبهیحرکتیآزاداشارهییاینییییاست.یییایجادیشدهیییی1992ماسث  خود،ییییشوریکدریداخلی
یهایبهیی یهایدرییداخلیکشوریورودیخارجی  دارد.ییکشوریییمرزهایییهایویحرکتیآزادیخارجی

 آزادییعشقی

یاستیکهیدولتیهایآزادیی انسانیهایندارد.ییویاحساساتیمعنویییهیجاناتدلییلیبراییدخالتیدرییعشقیبهیاینیمعتن
یهای ییتجویزیمیکندیکهیبایهمدردییمتقابلییایعشقیرایتنظیمیمیکندیوینهیقراردادییرایبراییدوینفرییدولتینهیدوست 

یکهیخودشییمردمییمتحدیشوند.ی  د.یازدواجیکننیاندییانتخابیکردهبايدیبایکیسی
 

 یک سوال باز برای بحث و طوفان فکری: چرا آزادی اینقدر مهم است؟ 
 

 

 مهاجرانیویآزادی

نی یحقیآزادیییی،المللییحقوقیبی  یمیکند،ییگردهمایی ن براییمهاجرانیتضمی  کتیییتایبهیطوریمؤثریییرای یشر دریجامعهیمدین
یدادن جوامعییحمایتیدیگران،ییطرفدارییوییخود،یبهیجاییتکیهیبرییادارهیکردنمهاجرانیبهییویتشویقییکنند.یبایاجازه

یمستقیمیبهینیازهاییخاصیخودیرایمهاجری
ی

 ییییی.ییداردییقدرتیرسیدگ
 

یکه تشویقیمیکندیکهیآزادییانجمنیخودیرایاعمالیکنند،یبهیمهاجرانیکمکیمیکندیتایسهمییراییمهاجرانینوآورییهایی
ییم

ی
یکهیدریآنیهایزندگ یدریجوامعیویکشورهایی یداشتهیباشند.ییمثبت   یییکنند،

 

«یویآزادییهایی یآزادییهایییکی»خارجی ن یبی  ینبایدیتفاوی  یاست، نییکیحقیانساین ازیآنجایکهیآزادییدریهمهیاشکالیآ
یداشتهیباشد.ییکیشهروندیوی  جود



ی به آزادی فعالیت  های پیشنهادی برای پرداخت 

 حیوانات آزادی

 
کت کنندگان اجازه یم دهد تا افکار خود راهدف:یاینیفعالیتیی  براییدریموردیآزادییویآنچهیکهییییبه شی

ینآنهایی اک بگذارند.    دارد،راییییاهمیتییبیشث  ه این  به اشب  ی بحث در    ای ایجاد میکند که آنها به  فعالیت انگبر

دازند. مورد آزادی فردی و حقوق دیگر   ان ببر

 
ی:   آزادی های فردی. آزادي جمعی . نکته یادگبر

 
ی به ی  : داحتياج داري  چه چبر

کت کننده -  یک ورق کاغذ خایل برای هر شی

کتییینظریداشتهیباشدریشاید عکس هایی از حیوانات مختلف ) - دیکهیعکسیهایمیتوانندیپاسخیهاییشر

 محدود کنند( کنندگانیرایبهیتنهایحیواناتیارائهیشدهی

 
کت کنندگان(  1تا زمان:  ه شی ی  ساعت )بسته به اندازه گروه ها و انگبر

 
 د: یچگونه آن را انجام ده

کت کنندگان تحویل دهید .1  . ورق های کاغذ خایل را به شی

کت کنندگان بخواهید  از   .2 یرایشی یی)  ترسیمیکنندیکهینشانیدهندهیآزادییبراییآنیهایباشدییحیواین حیواین

ی
ی

یاهکهیویژگ وری است(. یایجادییداردیکهیبراییآنیهایبرایییی  آزادی ضی

کت کنندگان  .3  مورد  ، از آنها بخواهید تا در ندکشید  آن را  انتخاب کرده اند و حیوان خود را هنگایم که شی

این   آیایی. کنندییازیهمانیگونهیویبایحیواناتیازیگروهیهاییدیگریتاملییحیواناتییدیگریبا  رابطه آن حیوان  

 آزادی خود نیاز به ظلم/مبارزه با دیگران دارد؟  بدست آوردن حیوان برای  

کت کننده حیوایی که انتخاب کرده   .4 آزادی    نماد آن  و توضیح میدهد که چرا   اعالم میکند است را هر شی
 ارتباط این حیوان با گروه های دیگر   او است برای

ی
 . را  بیان میکندو چگونیک

قدرت،    روی .5  
ً
بنویسید: مثال را  آزادی  با  نمودار، کلمات مرتبط  یا  و یک تخته سیاه  ،یطولیدانش،  نبر

ی ییعمر،یسالمت  انساین ی غث  یگ،یقدرتیهایی ن فث  ویی)،یچابگی امنیت،یهوش،یشعت،یاستقاللی پرواز(،ی

ه  . غث 

 
 

 آزادی حق

 که آزادی های فردی و/یا جمع نقض شوند.   ایجاد میشود ظلم زمایی   نشان میدهد کهفعالیتهدف: این 

 

برای  نکته   ی:  ظلم؛یییادگبر وی آزادیی مفهومی دری تأملی وی نظری ییبرایییتجدیدی وقت  رفتارهایمانی تحلیلی

یاینکهیآیایظلمیرایتجربهییمیکنیمییایوییایآزادییاحساسیمظلومیتی  . خبر یمیکنیم؛یبراییشناسایی

 آنچه شما نیاز دارید: 
-  .  نسخه ساده شده اعالمیه جهایی حقوق بشی
 اطالعات مربوط به حقوق و مسئولیت ها )به صفحه بعدی نگاه کنید(.  -

 
 : چهل و پنج دقیقه زمان

 
 د: هیچگونه آن را انجام د

 ظلم معرقی مفاهیم آزادی و  .1

وع فعالیت نفریتشکیل گروه های سه یا چهار  .2  برای شی

 : داشته باشد موضوعات زیر  درمورد )و یادداشت/پاسخ(  کند  بحث/ فکر هر گروه باید  .3

 
a)  خود انتخاب کنید که احساس آزادی یم کنید و 

ی
 چرا.  زمایی را در زندگ

b)  فکر کنید که احساس یم کردی 
ی
 چرا.   و قرارگرفتیدد مورد ظلم به زمایی در زندگ

c)  
ی
 چرا.   و اید  کنید که به شخص دیگری ظلم کرده  پیدا زمایی را در زندگ

 
کت کنندگان یم خواهد که در یک گروه بزرگ در مورد یادداشت های خود  گروه  هماهنگ کننده   .4 از شی

 خود    آیاییبحث کنند. 
ی
زندگ لحظای  را در  توانستند  چ  پیدا آنها  آزادی یم کردند؟  احساس  ا هنآرا  کنند که 

 بود؟ چگونهن اموقع رفتارش آن؟ دکردنمیاحساس  اینگونه
 

مظلومی احساس  وقت   چه  دیم کردی  تو  عمل کردیدکردیکاری  ،  چگونه  احساسد،  چرا    تمظلومی  ؟ 

یزمان؟ آیا شما قادر به شناسایی دکردی ،یچهیاحسایسینسبتییایدیکهیشمایبهیدیگرانیظلمیکردهیبودیدیییهایی

 ؟داشته باشید متفاوی   رفتارتوانستیدیچگونهیمی،یداشتیدییبهیآن

 

 آزادییدریموردییجمعیآوریینظرات

،یی»ییدریمعنایتأملییهدف:یی آزادی«یویارائهیابزارییمفهویمیبراییتحلیلیاعتباریحقیآزادییشخصیدریزمینهیجهاین
 منطقهیاییویمیل.ی

 

ی:ییینکته نیییحقیآزادییافراد؛یمحدودهتجزیهیویتحلیلیویدرکیییادگث  یگیویآزادییجنبهیییدانسی  ن هاییمربوطیبهیآزادییفث 
 فکریویبیان.ی

 

نیرایانجامیدهی  د:ییچگونهیآ
ییی .1

ی
کتیکنندگانیینظرات،یراهنماییبایهماهنگ موردیسوالیدرییییآنهاییییایایدهیهاییاحتمایلییویییپاسخیهاییی،تمامیشر

یرایجمعیآورییکنیدیییزیر : 
 

یباشدیکیفرد/همهیمردم،یحقیآزادییاینکهی  ؟یبهیچهیمعناستییداشته
 

کتیکنندگانیییینظراتییگردآورییی .2  .یثبتیتعاریفیمختلفیآزادییوشر



ویدموکرایسی .3
 مشارکت

 چهیهستند؟ییارزشیهاییدموکراتیکی3.2

ارزشها،یی نظری باییییمفهومازی دموکرایسی هایاسایسی قانونییایدهی وضعیتیی)ییبرابری  ی ن نظریگرفی  دری بدونی قانونی کهی
هیبهیطوریمساوییبراییهمهیاعمالیمیشود(،ی مانندیآزادییبیان،یمطبوعاتیویی)یآزادی های سیاش اجتمایعیویغث 

ی سوءیی  امنیت قانویی ییوی(ییگردهمایی برابری شهروندانیدری ی ن یدولت(ی)تضمی  بیتن پیشی قابلی ی غث  ییاستفادهیخودشانه،ی
 ند.یارتباطینزدیگیداری

 

ییدموکراتیکیفرایندهایی.یهستندیبایهمیارتباطیمستقیمیمفاهیمیدموکرایسیویمشارکتیی یمستلزمتصمیمیگث  مشارکتییی،
ییییشنوشتیآنهاییزیرایاستییی)شهروندان(یمردم .یدریتئوری،یدرییکیدموکرایسیهمهییخواهدیبودتصمیماتیاینییتحتیتأثث 

بی بیانیکنند؛شهروندانیحقی یکهییدریچارچوبیکشورهایوهمیشهییاماییییرابریدارندیکهینظراتیخودیرای هایی خودیرایییدولتی
ییصاحبیی ن چنی  میکنندی تعریفی ییدموکرایسی فرایندهاییاصولیینیست. یدموکرایسی قانوین هایی چارچوبی وی مختلفی

 کند.ییمییایجاددموکراتیکیرایدریهریکشوریی
 

یی یداشتهیباشندیمفاهیمیدموکرایسیویمشارکتینمیتوانندیبهیتنهایی دیگریوجودیداردیکهیذاتیدموکرایسیییمفهومچندیی.ینقیسر
یمیکند ن تجامعیتشهروندی،یتوانمندسازی،یتنوع،یییی:یرایتعیی  ،یکثر

ی
یازییی،،یچندیفرهنگ خواهیمیییآنهایهستند.یییبرجن

یبایدموکرایسیمرتبطیهستند.یاینیهایدیدیکهی  چگونه
 

بهی اینییییخودیییخودی   واژهیدموکرایسی ییبهی شدهیی:ی»استیمعتن ی یییاینییتوسطیمردم«.یحکمراین یگرفتهیشده یوناین ازی ی واژه
ایییاینییاینیترتیبییییبهیقدرت.ی=یییkratos=یمردمیویییییdemoاست:یی ییییچهارچوبیکییییاصیلمعن یاست، یییویکهیقدرتییدولت  مردم
ییی500واژهیدریاوایلیسالییییاینیی.یهستندیمتصلیبهیهمیی یسیایسیدریییبراییپیشیازیمیالد یبهیشکلیجدیدییازیحکمراین اشاره

فتییآتنی اریمث  یک ییاینیحالیدموکرایسیکالسیکیییباییی.یبه آنینوعیازیییینیست.یییامروزهیهاییییدموکرایسیقابلیمقایسهیباییآتتن
یکهیداراییی-یازیجمعیتیکوچگدموکرایسیمستقیمیبود،یامایتنهایبخشییاصلییییاساسییبریدموکرایسی یخانوادهمرداین

یبهیعنوانیشهروندییویی،ی»مردم«یمحسوبیمیشدند،یدریحایلیکهیزنان،یکودکان،یبردگانی-بودندیی مهاجرانیهیچیحف 
برییییدموکرایسیینداشتند.ی هیچیعنوانی افرادبهی برایی بلکهییاساسیحقوقی هایییبرایییینبود،ی )براییگروهیهایییییخانوادهی

(یبود.ی
ی

 خانوادگ

 

 چگونهیمیتوانیآنیرایتعریف؟یی--دموکرایسیامروزیی3.1

یدرکییمیکنیمیکهیدریآنیهرییکیبهیعنوانی  دموکرایسیرایییمایییهامروزی حقیراییداردیویهریراییدقیقایدرییفردیشکلیدولت 
ی»ارزش«ییای یبهاانتخاباتینهایی ییاینیییدارد.یییییکساین ییدریآنیدولتیسیعیداردیکهیییجامعهیاستییکییدریموردیحکمراین

بردنییبهییپیدایکندیکهیهمهییاطمینانی لذتی برایی برابری یسی یوییییبرخوردارندیییدسث  تاثث  داشتهییجامعهییییدریآنییمیتوانندی
 دارد.یارتباطییدریجامعهییبهیتوزی    عیقدرتیویبایتوانمندسازییهمهیافرادییدموکرایسیی.یباشندی

 
الدموکرایسی یی -یلیبر وطه الیواژهیرایتشکیلیمیدهد.ییهاییامروزهیشکلیغالبیدموکرایسیی-یایدموکرایسیمشر دریاینیییلیبر

صادی و بایاستفادهیینبایدارتباطی الی.یدریعوضیدموکرایسیهیشوداشتباهیگرفت،ییواژهازیاینییییایدئولوژیگیییاقت بهیحقوقییلیثی
یآزادییمرتبط یییدموکرایسییدموکراتیکیاشارهیدارد.ییبایتفکرییمدین الیمیتوانندیچارچوبیهاییقانونیاسایسیمتفاوی  هاییلیثی

وطه.یداشتهی یبهیعنوانیمثالیجمهورییهاییایسلطنتیهاییمشر  باشند،

 
 
 
 
 
 

یاستیشهروند 3.3  ؟بودنیبهیچهیمعتن

مردمی ازی ،یبهیویژهیجوانان،ینقشیفعایلیدریساختیویایجادیاروپایایفایمیکنند،یآنهایبهیآرمانی"...یبسیاریی
یوییکیی یاروپایی

ی
یویاجتمایعیمتعهدفکرانهروشنییییجامعهیبایهمبستگ بهییاروپاییییییهستند.یبراییآنهاییییی،یفراگث 

ی یبراییییمعتن یویحاکمیتیقانونیویجایی امیبهیارزشیهاییاسایسیحقوقیبشر استیکهیدریفعالیبودنیاحث 
،یکاری

ی
لد،یپروا،ییولیای&یاستاکول،یناتایلی)دیمطالعهیکننییویآنیزندگ لد،یهانجو،یشی (ی"شهروندییی2009.."ی)شی

 "یساختیوسازیدریمراحل-اروپا
 

عنوانییکیپیشینیازیاسایسیبراییعملکردیدموکرایسییییطوریکیل  بهیییشهروندیمفهومیی میشود.ییبهی ی تلف 
ویدخالتییییشهروندییی،بنابراین ازیییمردمبایتعاملی نهادهاییاجتمایعی وی ییهاییسیایسی دریتصمیمیگث 

هیاست.ییهاییتصمیمییروشطریقیحقیرای،یجلساتیدادریس،یویدیگریی همرا یی وییییبدونییگث  مشارکتیینظری
نظامیان،یانجمنیهایویشبکه ،یایدهیاسایسیدموکرایسیهاییغث  ممکنیعنوانییکیدولتیمردیمییبهیمدین

یوی2019ام.اچی)ی)تامسن،ی.یتضعیفیشودیاستی
ی
ییهمسطحیهای+یمشاورهیی(:ی"شهروندییدرییکپارچگ یادگث 

ی"(.ی.یمعلمانییییکتابیراهنمای(:ی"یی2021) ییییییدستورالعملیهاییکاریپیشگث 
 

ی حقوق و تعهدات خود است   هنگایم محقق مشیود که  و این  اساسا شهروندی در مورد دانست 
ی متعهد و موظف به کمک به  در آن    شما  فعالیت های عامل  به رسمیت شناخته شده و همچنتر

 یبسیاریمهمیازیشهروندیبودنیآگاهیازینکته،ییکیبنابراینی. باشید المنفعه

 35ی3۴

 
 

        

ایط ییک از    آیاییمیدانستیدیکهی ورییبراییعضویشدنیدریشی یضن

دموکراتییک داشته  شکلییدولت  اتحادیهیاروپایاینیاستیکهیی
 باشد؟ 



بایاینیحال،یتاری    خیبهیماینشانیمیدهدیکهییی.یاجتماعیاستتعاملیمستمریحقوقیویتعهداتینسبتیبهیجامعهیویی
کیمنافعیویتعهداتینسبتیبهییهاییحقیمفهوم یدریدموکرایسیهاییمدرن،یمشث  بایدیهریازیچندیی،یحت 

د شهروندییفعال،یمشارکتیییآموزشیدموکراتیک،ییپرسشیی،امروزه.ییدوبارهیموردیبازدیدیویترمیمیقراریگث 
موضوعات متقابل،ی مسئولیتی وی تعلقی ی ن همچنی  وی هایییییمردمی دریشاشییییداغبحثی پرشوری اروپاییوی

ازیویژهییبهیییی،یهستند سوریهییبعدی دری داخیلی پناهندگان.یوییییجنگی اینیکهیچهیکیسییییجدیدیییتمرکزییهجومی بری
ویی شهروندانی همهی کهی استی واقعیتی اینی دهندهی نشانی نیست،ی کیسی چهی وی استی شهروندی

ی نیازیآمادهیبودندیکهیپناهندگایییسیاستمدارانیاروپایی ایطی وییییهینظریگرفتییدریییبهیعنوانیشهروندانیینیرایدریشر
 .یبپذیرند

 

یشهروندییتمایزی 3.4 ن یییوییرسیمیبی   مدین

یاشارهیداردیکهیحقوقیویییهاییجنبهیتابعیت رسیم به * یمرتبطیبایملیتیرسیمیویوضعیتیحقوف  حقوف 
دردریبیجامعهیییوتعهداتیمختلفیاجتمایعیویسیایسیرایدریرابطهیبایدولتی یدریی.یمیگث  نتیجهیتابعیتیقانوین

یی،رسیم ایطیواگذاریشودییاییفردبایدیبهیاستیکهییموقعیت   بهیدنیایبیاید.یشخصیدریآنیشر
 

یاشارهیداردیویباییکییییهایییجنبهییمدیی به شهروندییی* است،یییارتبایطیوابستهوییییدیدگاهییموقعیتهویت 
یمستلزمیتجربهیانسجام،ی یبایافرادیی،یعملیکدست 

ی
هجوامعییدریییدیگرییویهمبستگ ییییییییییی.یاستییویزمینهیهاییسیایسیویغث 

رسیمیدری یغث  ییی،نتیجهیشهروندییمدین  نشانیدادهیشود.یتجربهیویاستیکهیبایدیازیطریقیعملییموقعیت 
 

یبریاین،یبهییکییاروپا،   تابعیتیاتحادیه * یرسیمیییحقیعالوه انوین یمرتبطیاستییرسیمیمیلبهیشهروندییییکهیکامالق

یشدیویاعالمیمیکندییی1993شهروندییاتحادیهیاروپایدریسالیییاشارهیدارد.ی یختیمعرفن کهیییبایپیمانیماسث 
رسیم شهروندی اروپاییی،هری اتحادیهی عضوی یکیکشوری مکملیییی،ازی عنوانی بهی رای اروپای اتحادیهی تابعیتی

دارد ازیحقیییاتحادیهشهروندییی.ییشهروندییمیلیخودی ی ویکارییییازیییهایییاروپایطیفن دریتمامییراییجملهیحقیاسکانی
 اروپایفراهمیمیکند.ییکشورهاییاتحادیه

 

ییتوانمندسازییویشهروندی 3.5  خودیمشارکت 

سال محققان  اخبر   هایدر  از  برخی  خودموضوع  ،  ی   برای  دیدگایهعنوان    به  را   مشارکت  شهروندی    داشت 
 روزمره و در جامعه  متعهدشهروندی فعال و  

ی
میتواند به خودی خود منجر   که  ،عنوان کرده اند  در زندگ

توانمندسازی مثبتیییبه  شناختی ی ن اجتمایعیییویهمچنی  اگرییییشود،یییدریمحیطیهایی ی یییهمهنوزییحت  ییباورهاییییبرجن
یی یشهروندیییوجودیداشتهیباشد.یدریآنییمنفن استفادهیوینشانیدادنیمنابعییییبهیمعنایییتوانمندسازیوییییخودیمشارکت 

ییخودیویارزشهاییمنحرصیبهیفرد )متیییقدرتمندیاست.یبراییجامعهیبهیعنوانییکیشهروندیفعال،یفداکاریوییانساین
ی) اتژیی(:ی"2017کانسالت، یشگیییپیییاسث  یبایرادییییجوامعیبراییییبراکوکوراییییییث  الییمقابله ی.ی"(یسازیک

 
یوییترصی    حیکرد:یشهروندییی ییمشارکتیویتعاملیاست.یییبهیمعتن یییشهروندانییمعتن ییدریتعاملیییهستیمییباهمییماییییعتن

ییبایدیگران،یی یییمیارتباطیدارییییمایبایجامعهیاوقت 
ی

یدریموردیمسائلیسیایسیموضعیییی-ییمیکنیمییکهیدریآنیزندگ وقت 
یمیی وییویییی–میگث  اتی تغیث  ایجادی برایی ی &یی...«ییمیشویمعملییاردییویییاتیارتباطییایجادیوقت  اسکوماندیی)زیگوردسانی

 (:ی"شهروندییدریخطر"(.ی2013)

  هااز محرومیت  بتوانند   توانمندسازی به فرایندی اطالق میشود که در آن به انسانها فرصت داده یم شود تا 
احساس   بر و  ل  ه   عدم کنب  ظرفیت  در عوض  و  ی کنند  جلوگبر  خود 

ی
زندگ ایط  را    ایشی و خود  جامعه 

درییمستمرییکیفرایندی:ییتمرکزیدارددریجوامعییبریافرادیمختلفکهیییفرایندیاستییتوانمندسازیییکی. توسعه دهند
امیمتقابل،یبازتابیییوامعیکیج گروهیاستیکهیازییییهایانتقادی،یمراقبتیویمشارکتیهایمحیلیاستیکهیشاملیاحث 

مردیم آنی ازیکهیییطریقی یسهستندیییمنابعییمحرومی لیییی،یدسث  یویکنث  ازیبیشث  بهیدستیییییی ابعیرای هدفییید.ینآورییمییمن
اتیدرازمدتیدریییبسیجیاجتمایعایجادییییتوانمندسازی ایطیاقتصادییاجتمایعیییویتغیث  یاجتمایعی-ییشر

ی
ییاستیییفرهنگ

 .یبودهیاستمشکالتیاجتمایعییباعثیبوجودیآمدنیکه

 

یویشهروندیجهانی 3.6  شهروندییجهاین

یدریعرصی
ی

یشدنینیازیبهیتمرینیی"زندگ یباهمییییلحاظازییییبویمسطحییییدریییجهاین
ی

درییییآنییویدرکیکردنییزندگ
یبهیتفاوتدریسطحیییویبویمیییکهیدریآنیشمایبهیصورتداردیییموردییکیجامعه سنت،یزبان،ییموردیدریهایجهاین

امیمیییهایییمذهب،یعاداتیویشیوه یاحث 
ی

یکهیشمایبایوجودیاینیتفاوتیها،یآمادهیگزندگ ذارید،یویجایی
هستید کی مشث  مشکالتی ییفیلسوفیی)..."حلی پیث  )دانمارگی جهان.ی2013کمپی »شهروندی یهایآرمانیی(:ی

یویسیایسیبراییی  .ی2013ییی،"21ییقرنیآموزیسر
 

ییباییداشتهیاست.ییییارتباطیمستقیمازیزمانیانقالبیفرانسهیایدهیشهروندانیبرابریبایدولتیمیلیی جهاین حال،ی اینی
ییشدنیی برجن طوریکهی همانی شهروندیی مفهومی میدهدیکهی نشانی اروپای ی

ی
یکپارچگ بیانییازییوی محققانی

بهیی بعدمیکنند،ی است.یتبدیلییییچند  میدهدیکهتوسعهییاینییییشدهی ازییکییبهیییینیازییینشانی ی تعریفیجهاین
یازیی،کهیبرگرفتهیازیاشکالیجدیدیفعالیتهاییشهروندیمحوریییجودیداردیویشهروندیی

ی
براییتروی    جیهمبستگ

یاست.یدیدگاهی یموضویعیاستییشهروندیییامروزهیجهاین یمدارسیییهاییدریبرنامهکهیجهاین دریسیدریبرجن
منظوریتقویتیی ،یبهی آموزیسر وییدانشییتوانمندیویزمینهیهایی امورییییموردییدرییتعاملییآموزانیبراییدرکی

یوییییمحیل،یمیل میشودییجهاین دادهی یرایبهیعنوانیییی.یبهیعنوانیمثالییونسکویآموزشآموزشی شهروندییجهاین
سویییظرفیت آنی دری انسجامی وی جوامعی توسعهی برایی تعریفییسازیی شهروندییاصطالحییییمیکند.یییمرزهای
یکهییییجهان یدریواقعیبهییونانیباستانیویرمیبرمیگردد،یجایی یهاییییکازموپولیت  همییبودندیکهیخودیراییییکساین

یییمفهومیامروزهییشهروندیجهان.یهمییوییییستنداندشهروندیشهرییم شاملیاحساسیتعلقیبهیییشهروندییجهاین
ییدریموردیی کییجامعهیبزرگث  یتیمشث  بریاتصالییاینییاست.یییکیبشر متقابلیسیایس،یاقتصادی،یاصطالحی

ی یسطحیمحیل،یمیلیویجهاین ن یویاجتمایعیویبهیهمیپیوستهیبودنیبی 
ی

 تأکیدیدارد.یفرهنگ
 

یویتعهداتیدریدولتیهایییاشکالیجدیدیحاشیهیی یویتفاوتیدریوضعیتیشهروندی،یحقوقیمدین نشیتن
اینیسوالیرایمطرحییمیکند،ی مایفردیی آیای یکهیییداریم  «میلییپسایییمفهومی»شهروندیییایجادینیازیبهییییکهی

یییبتواندی یکهیدرییییحقوقیبشر یرایبراییشهرونداین ایطویحقوقیمدین یبدونییشر یسیبهییییشهروندییمدین دسث 
اروپا اتحادیهی وی رسیمی شهروندیی د.ییییحقوقی یکن ن دریکشورهایییییجوانپناهندگانییتضمی  واردانی تازهی وی

یبهی ایطیبهیطوریکیلیاروپایی یسیییاینیشر  .یندارنددسث 
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ییتوانمندسازییویشهروندی 3.7  خودمشارکت 

سال محققان  اخبر   هایدر  از  برخی  خودموضوع  ،  به  مشارکت  شهروندی  ی   برای  دیدگایهعنوان    را    داشت 
 روزمره و در جامعه  متعهدشهروندی فعال و  

ی
میتواند به خودی خود منجر    که  ،عنوان کرده اند  در زندگ

توانمندسازی مثبتیییبه  شناختی ی ن اجتمایعیییویهمچنی  اگریهنوزییییشود،یییدریمحیطیهایی ی یییهمحت  ییباورهاییییبرجن
یی یوییشهروندیییوجودیداشتهیباشد.یدریآنییمنفن عییاستفادهیوینشانیدادنیمنابییبهیمعنایییتوانمندسازیخودیمشارکت 

یییخودیویارزشهاییمنحرصیبهیفرد )متیییقدرتمندیاست.یبراییجامعهیبهیعنوانییکیشهروندیفعال،یفداکاریوییانساین
ی) اتژیی(:ی"2017کانسالت، یشگیییپیییاسث  یبایرادییییجوامعیبراییییبراکوکوراییییییث  الییمقابله ی"(.ییسازیک

 
یوییترصی    حیکرد:یشهروندییی ییمشارکتیویتعاملیاست.یییبهیمعتن یییشهروندانییمعتن ییباهمیهستیمیدریتعاملیییماییییعتن

ییبایدیگران،یی یییمیارتباطیدارییییمایبایجامعهیاوقت 
ی

یدریموردیمسائلیسیایسیموضعیییی-ییمیکنیمییکهیدریآنیزندگ وقت 
یمیی وییویییی–میگث  اتی تغیث  ایجادی برایی ی اسکوماندیی...«ییمیشویمعملییاردییویییاتیارتباطییایجادیوقت  &ی )زیگوردسانی

 (:ی"شهروندییدریخطر"(.ی2013)
 

  هااز محرومیت بتوانند توانمندسازی به فرایندی اطالق میشود که در آن به انسانها فرصت داده یم شود تا  
احساس   بر و  ل  ه  عدم کنب  در عوض ظرفیت  و  ی کنند  جلوگبر  خود 

ی
زندگ ایط  را    ایشی و خود  جامعه 

دریییمستمرییکیفرایندی:ییتمرکزیدارددریجوامعییبریافرادیمختلفکهیییفرایندیاستییتوانمندسازیییکی. توسعه دهند
امیمتقابل،یبازتابیوامعیکیج گروهیاستیکهیازییییهاییانتقادی،یمراقبتیویمشارکتییهاییمحیلیاستیکهیشاملیاحث 

مردیم آنی ازیکهیییطریقی یسهستندیییمنابعیییمحرومی یویکیی،یدسث  بیشث  لی ازینث  بهیدستیییییی هدفییید.ینآورییمییمنابعیرای
اتیدرازمدتیدریییبسیجیاجتمایعیایجادییییتوانمندسازی ایطیاقتصادییاجتمایعیییویتغیث  یاجتمایعی-ییشر

ی
ییاستیییفرهنگ

 .یبودهیاستمشکالتیاجتمایعییباعثیبوجودیآمدنیکه

و  در مورد دموکراش  فعالیت های پیشنهادی 
 مشارکت 

 ها  شهروندی

 
یزیریتعاریفیی .1 ن یکنید.ییمختلفیشهروندییرایازیمی   معرفن

 

به * رسیم  وییییهایییجنبهییتابعیت  حقوقی داردیکهی اشارهی ی حقوف  وضعیتی وی رسیمی ملیتی بای مرتبطی ی حقوف 
دردریبییجامعهیتعهداتیمختلفیاجتمایعیویسیایسیرایدریرابطهیبایدولتیو یرسیمییدریییی.یمیگث  نتیجهیتابعیتیقانوین

ی ایطیشودییایییواگذارییفردبایدیبهیاستیکهییموقعیت   بهیدنیایبیاید.یشخصیدریآنیشر
 

وییییهایییجنبهییمدیی به شهروندییی* داردی یاشارهی ایطهویت  یوییییدیدگاهییبهیشر
ی

باعثییییکهیاست،ییمرتبطییوابستگ
ی،ییجامعیتییاربتجییمیشودی یبایافرادیییفعالیت،یییکدست 

ی
دریییی.یبوجودیآیدیویزمینهیهاییسیایسیجوامعییدریییدیگریییویهمبستگ

یی رسیمینتیجهیشهروندییمدین ییی،غث   نشانیدادهیشود.ییبایرفتاریییفردیآنیرایتجربهیکندیوییاستیکهیبایدییموقعیت 
 

اتحادیه * یکییاروپا،   تابعیتی رسیمیییحقییبهی ی انوین داردییق ی کامالییاشاره شهروندیییییکهی میلیبهی استییرسیمی ی.یمرتبطی

اروپایدریسالیی اتحادیهی ویییی1993شهروندیی یشدی معرفن یختی ماسث  یفردییکهییکهیهرییمیدهدییینشانبایپیمانی
کشورییییگییشهروندی اروپایییهایازی اتحادیهی میتواندییعضوی مکملیییاستی عنوانی بهی رای اروپای اتحادیهی تابعیتی

یازیحقیییاتحادیهشهروندییی.یشتهیباشدشهروندییمیلیخودیدا دریتمامییراییویکاریییینتسکویجملهیحقییییازییهاییاروپایطیفن
 اروپایفراهمیمیکند.ییکشورهاییاتحادیه

 

کتیکنندگانیدریگروهیهاییهشت .2 ییاجازهیدهیدیشر  :یکنندیییشهروندییبحثیدریرابطهیبایدرکیخودییدرموردیتایی
اربردتعاریفیآن،یوییی- کتیکنندگانییدریآنییییک یروزمرهیشر

ی
 زندگ

 خودیییدرکی-
نهایییتجربهی-  ازینظریمشارکتیفعالییآ
ییی-  انتخاباتیویراییگث 
اهییگروهیهایتجربهیتعلقیدرییی- دهییییویدرینگ  .یتر،یجامعهیگسث 

 

هایبنویسند.ی .3 کتیکنندگانیبخواهیدیکهیکلماتیکلیدییرایبریروییپوسث   ازیشر
 

ییبهیعنوانییبراییهمگانیراییوییافتهیهاییخودیینظراتگروهیهاییییاجازهیدهید .4 ارائهیهاییبعدیییبراییبحثیمبنایی

 دهند.ی
 

نیخودیبرایییییمحیلجامعهییییسیاستمدارانازیییمیتوانید .5  .یدعوتیکنیدیییبهیمجمعیعمویمییپیوسی 
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۴0 

 توانمندسازی شهروندان

 است!ییقدرتدموکرایسیدریموردیتوزی    عی
ی
ی

 دموکرایسییایجادکردنیتوانمندسازییوییییافزایشیبحثیدریموردیچگونگ

 حق و وظایف 

 

برابرییوییحقوقی .4
 هاییاقلیتی

یویاقلیتیها.یدریپیادهی برابری، ییدادهییکییییاینیبرنامهییسازیاینیماژولیداراییسهیمحورییایمفهومیمتصلیپویایاست:یتنوع،ی
ورییوجودیداردیییکیییاساسیییبریبعدیییبازتابییکییمفهویمیویی/ینظری یبریمنیی:یسوالیضن

ً
چگونهیاینیمفهومیشخصا

یمیگذارد،ی یپالیریکاریمیکنمآنیبهیعنوانییکییبایمنیگروهیکهیبرییتأثث  ییمیکنمییمولت 
ی

نیزندگ  ی.یویشهرییکهیدریآ

 

یی 4.1  کهیبایدیبهیآنیپرداختهیشود:یموضوعای 

 :گوناگونی فهومم .1

یبایهمییزمینهیهایفرهنگ/ی -
ی

یزندگ
ی

 فرهنگ
یجامعهیفراگ -  یانحصاری/یث 
 شدنیدریجامعهییویادغامییجامعیت -

 

 :برابری مفهوم .2

 برابرییدریمقابلیامتیازاتی-
 

 :ها اقلیت و ها اقلیت حقوق مفهوم .3
 حقوقیزنان/برابرییبراییزنانی -
 حقوقیمهاجران/برابرییبراییمهاجرانی -
یویتبعیض/ضدیتبعیضی -  نژادپرست 
 اتیکتبعیضیعمدییویتبعیضیسیستم -
یی - ن  رسانهیبهیزبانیخودشانیاقلیتیهاییمهاجریویآزادییبیان/حقیداشی 
 اقلیتیهایویقدرت/توانمندسازییاقلیتیها -
 حقوقیاقلیتیهایویمردمیبویم -
 جمیعحقوقیفردییوی -
 عدمیتبعیضیویعملیتأییدیی -
ی - تیگرایی

 تنوعیقویمیویکثر
یویتبعیضی -  نژادپرست 
ییانواع - بریجنسیت(،یاقلیتیهاییمیل،یقویم،یمذهتی ی ،یزنانی)مبتتن ،یکارگرانیمهاجریویتبعیض:ینژادی،یمذهتی ،یویزباین

ی ،یمعلوالن،یافرادیمبتالیبهیبیمارییرواین  خانوادهیهایشان،یافرادیعقبیماندهیذهتن
 

یپالیرهای اریمیکنند؟ییبایچهیمولت  یک  اقلیتیهایی
 

۴1 



ی 4.2  ؟یستچییگوناگوین

یبرابرندیویبهیطوریخایصی یویتفاوتیهاییییبایهمیمتفاوتیهستند.یی»همهیانسانیهایدریسطحیجهاین خاصیبایدییبرابرییجهاین
ی امیقراریگث   د"ینموردیاحث 

ی  سازمانیمللیمتحد،یاعالمیهیحقوقیبشر
 

یمشخصیمیشوند،یافرادییکهیازیکشورهایویفرهنگهاییمختلفییییبایافزایشیجوامعییهمهییهیامروزی
ی

سطوحیچندیفرهنگ
آیندیهمسایهیهستند،یی میییهماندرییآنهایییمی کتیکاری مدرسهییدریینند،یبچهیهایشانییکشر ویدریییدارندحضورییهمانی

تیم بازیییهمانی یدریییی.یمیکنندیییفوتبالی دارایییییمناطقییی،سطحیجهاین یویکشورهای
ی

اقتصادیییییوابستگ وی ی
ی

متقابلیفرهنگ
اتیمتقابلق یقابلییکیواقعیتیی،یوییهستندیویتماسیویتأثث  یییاست.یتوقفییغث  ییجوامعیدریییگوناگوین امروزییییاروپایی

 ییییینیستند.یهمگنییودیکهیجوامعیبهیاندازهیاییکهیاغلبیادعایمیشییینشانیمیدهدی
 

یییاما
ی

ییازیییتنهاییکیجنبهییبودنیییچندیفرهنگ سن،یگرایشییازییجامعهییییاست.یییگوناگوین سبکینظریجنسیت،ی جنیس،ی
،یآموزشیها،یمهارتیهایویمهارتیهاییحرفهیی

ی
،یارزشیهایویهنجارهاییاجتمایعیویفرهنگ

ی
،یشیوهیهاییزندگ

ی
زندگ
هانتخابیکسبیویکار،یشگریم،یهمدردییهاییسیایس،یییای،  .یداردتنوعیزیادیییالگوهاییمرصفیویغث 

 

نی ی:ییهمچنی  ییهایدیدگاهبهیییفقطیگوناگوین
ی

ینمیشود.یییختمیچندیفرهنگ ییمجموعهیاییازییگوناگوین کهیاست،ییتفاوتهاییانساین
یگ،ییاییییشاملی ن یفث  ،یگرایشیجنیس،یسن،یطبقهیاجتمایع،یتوانایی هنژاد،یقومیت،یجنسیت،یهویتیجنسیت  ن ،ییانگث 

،یی ییایاخالف   .یاستیمیل،یویباورهاییسیایسیاصالتینظامیارزشیهاییمذهتی
 

افزایشیسن،یییبایافزایشیامیدیبه یوی
ی

یگوناگزندگ یییهایتفاوتیی.یمییابدیافزایشییییوین ارییستن نیدریییدریمحیطیک یییبی  چندینیگروه
یوینسل بهیروزیدریحالییهایستن ارییبهیییی.یاستیافزایشیییروزی ترتیبیبسی ییاینی کهیبهییییکاریمیکنندیازیشهروندانیبایهمکاراین

یجدیدییدارندیکهی
ً
یتحصیلیکردهیاندیویایدهیهاییکامال ینیییکاریچگونهیمیتوانیهمانییمیدانندیطوریمتفاوی  رایبهیبهث 

 یی.یدادیانجاموجهیی
 

تفاوی اینییمشکلیییکراییییتهامای بلکهی قابلیتییینمیبینیمی ویییکهیاستییییکی افرادی برایی مفیدی وی مثبتی چندینیدیدگاهی
ی ن رایدریموردیوظایفیوییچندینیدیدگاهیمختلفییییگوناگونیجوامعیی.یخواهدیداشتیجامعهبرایییکییبهیطوریکیلیهمچنی 

کی ها/مشکالت/یوییبوجودیآورندیرایییقابلیتیهاییجدیدکهیمیتوانندی،ییداشتیخواهندیچالشهاییمشث  ن واقعیتییچث 
ویییهمدیلیویگفتگوییدموکراتیکیمیانیاحزابیمخالفیافقیهایییدیدگاهیها،ییتبادلید.یدرکیکننهاییمختلفیجنبهیرایازی

 ییییکند.یتقویتیدموکرایسیراییمیتواندییمیکندیوییایجادرایییجدیدیبازخوردهای
 

اینیزمینهیی اقلیتییدری بهیحقوقیگروههایی امی احث  وی امایقدرتیی)شناختی نیستند،ی یکوچکی
ً
یکهیلزوما یایگروهیهایی

ییدارندییایهیچی یکمث  یویی(دارندنقدری   .یاستیبرابریموضوعیحقوقیبشر
 

یدرکیی ییگوناگوین
ی

،یتبعیضیویبودنییویچندیفرهنگ یبهینژادپرست  ن مؤثریویپایدارییبهیشیوهیایییییتعصب،یپایهیویاساسیپرداخی 
 است.ی

" ی"اصطالحی باشد.یگوناگوین داشتهی ی معنایی هری میتواندی موردییبخواهیمییییاگرییمثالیی"ی یدری صحبتیکنیمییییگوناگوین مردمی
یازینظریدریموردیکودکانییمیتوانیمیاینیکاریرای ینیازینظریکهیبهیمدرسهیرفتهیاند،یییجایی کودکیییایی،یجوانیترینیویبزرگث 

یخانواده یویسلیقهبودنییمیاین ، ی.ییانجامیدهیمراییییدریمدیآنهایی،یترجیحاتیغذایی ییگوناگوین بهییوجودیداردیوییییهمهیجایانساین
)....یییخودییکیمشکلییخودی ویی(یینیستی واقیعیتبعیضی استنامشکلی آنی ازی ی نایسر بریروییبرابرییهایی ی"ی)رقصی

 (یلوپزی/یتوماسیییاخگرهاییآتشی
 

یییمشارکتیجامعیت، یییوکهیارزشیییاستییویتوانمندسازییاست،یجایی یمیشود.یهمهیمردمیبهیرسمیتیشناختهیییکرامتیذای 
یها،یویبسیارییازییجنبه،یباورهاییی،یبهیاستعدادهاییحسیتعلقیرایتروی    جیویحفظیمیکند؛یجامع،فرهنگییییک

ی
راهیهاییزندگ

امییومیدهدییییارزشاعضاییآنیی اینییمیگذاردییاحث  بهی است،ییییجامع،فرهنگیییکییییصورت،.ی تبعیضی بدونی یکیفرهنگی
ازیآنییمختلفیتبعیضیتوجهیداردیویییانواعیجامعهیاییکهیبهیی یی یوییییداشتهیییخوایصیییدرکییبراییجلوگث  برایییرایییاقدامای 

 .یانجامیمیدهدیییآن
ایعینیستند؛اصولییارزشهاییضدیتبعیضیفقطیمفاهیمییای ن ابزارهایییزمانیپسییازیییانث  یبرنامهیهایوی ضدیتبعیضیییازیجنگ،

یایفایکردند.یییمللیمتحدیوییسازمانی.یدیسیستماتیکیشدن  اتحادیهیاروپاینقشیاسایسیدریاینیزمینه
 

یالملیلیدریقارهیاروپایدرییهمکاریهاییاقتصادیبهیاتحادیهیاروپای ن یدومیجنگییبعدیازیویسیایسیبی  توجهینشانیییجهاین
،ییییهاتحادیاروپایازییکاتحادیهییی.یداد امیبهیکرامتیانساین اقتصادییبهییکیاتحادیهیسیایسیبریاساسیارزشهاییاحث 

امی ،یازیجملهیحقوقیافرادیمتعلقیبهیاقلیتیهاییبرایویآزادی،یدموکرایس،یبرابری،یحاکمیتیقانونیویاحث  ییحقوقیبشر
یاولیی،یمایجامعیتیدریموردییییصحبتبرایی.ییارتقاییافت

ی
ییاجتمایع"ییمحرومیت"یمکانیسمعملکردییبایدیدریموردیچگونگ

ییمحدودیییاینکهیمایبهیآن"ی.یمصحبتیکنی ن گروهیخاصیارتباطییییکبهیکهیبهیطوریانحصارییویدائمییویبهیعنوانیچث 
نییمختلفییانواعید.ینیروشهاییپیچیدهیترییکاریمیکنییبایییاجتمایعیمحرومیتی.ی،یکامالیاشتباهیاستمیییفکریکنیدارد ایییآ باییاکثر

یدارند،یویممکنیاستیافرادیویگروهیهایرایبهیروشهاییمختلفیویی ییکدیگریهمپوشاین یقرارییگوناگوین تحتیتأثث 
ییدهند".ی یحالیییکییممکنیاستیییعتن ن یکییتکیشپرستییمادرانی.یباشدیییمحرومیتیینوعبیشیازییکییشاملفردیدریعی 

مضاعفیییاجتمایعمحرومیتییبهیدلیلاجتمایعیجنسیتیویطبقهیییبریاساسییتکیشپرستیییمادرانیمثالیهستند.ی
یکهیمردانیوییآنهاییکناریگذاشتهیمیشوند، یکهیازیامتیازاتیویفرصتیهایی ایطیایکساین ییدارندیمایلیییشر محرومییبهث 

اییطیدرییمحرومیتیاجتمایعپیامدهاییی.یمیشوند مهاجرانیقویم/یعضویگروهییتکیشپرستکهیدریآنیمادرانیییشر
یتینیستندی ی،یاکثر («ی)جیمز،یشودیمبیشث  ییفراگث   .یرایان،یرهثی

 
-https://annebishop.ca/educating)یی"همیپیمانتبدیلیشدنیبهییکی"یکالسیکیمفهومیییبیشاپیدرییهیآنخانمیی

allies/ظلم(،یی اشکالی دیگری وی ثروت(ی )نابرابریی طبقهی ی ن بی  ،یییطرد/یرابطهی سکسگرایی ،ی سنیگرایی ،ی )نژادپرست 
یدگرجنسیگرا یتوانای،یی یگرایییی همذهبی،میلیاصالتی،یی یویی،یویغث  یکیشییسپسی(یرایبایترسیمییکیشییخطوطیافف 
نشانیدهندهیکالسیویموربخطوطیییی.یتوضیحیمیدهدیییخطوطیمورب ی ظلمیویستمیانواعییییازیییبسیارینمایانگرییییافف 

شدتییخطوطییییاست.ی بهی امای میکنندی عبوری ی افف  خطوطی تمامی ازی نیموربی پایی  سطوحی خواهندیگذایییبری ی تأثث  یی.یشتتری
یرایی یقراریمیدهد،یمهمینیستیکهیطبقهیآنهایچهیباشد،یامایکساین یپوستیرایتحتیتاثث  ن یهمهیافرادیرنگی  "نژادپرست 

یقراریهستندییکهیدریطبقاتیباالتری یتریتحتیتاثث  ن یازیطبقاتیپایی  یکهیثروتیویقدرتیدارندییمیدهدیکمث  ،یزیرایکساین
ییبراییکاهشیمیتوانندیازیمنابعیخودی یدرییاتتاثث  یخودیییینژادپرست 

ی
 "استفادهیکنندیزندگ

 

وزیتبعیضیبرایی»ی یییچهبهی«یشدنییپث  ن  نیازیدارد؟ییچث 
یی اینیقدرتیاستی)قدرتییمختلفییشکلهایییبهبریگروهیدیگر،یاساسیهریگونهیتبعیض،یاعالمیبرتریییکیگروهیازیمردم

آید بدستی هی غث  وی ی ن قوانی  اطالعات،ی سالح،ی ثروت،ی تبعیضیهسیکلیشهییی(.یمیتواندیازی ابزارهاییمهمی بهییتندییهای کهی
ییاقلیتمردمی ساند.یآسیبیبیشث   مث 

 ۴3ی۴2



۴۴ 

 

 

یییظلمیهاییییی یگراییتیجنسی،مورب:ینژادپرست  دگرجنسییی،یی
یگرا ییضیتبعی،یی ی،یمذهبیویغلتاصالی،بریاساسیناتواین  .یهث 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فشارها 

 ؟یستبرابرییچی 4.3

ی ییبهیگوناگوین امیویارزشییمعتن  .یاستتفاوتیهایدریمردمیبهیشناخت،یاحث 
 

یی به ییبرابریی ییمعتن ازیمردم براییهمهیویمحافظتی برابری ابعی من سن،ییتبعیضییییدربرابریفراهمیکردنیفرصتهایوی دلیلی بهی
هیی قومیت،یوضعیتیاقتصادییاجتمایع،یگرایشیجنیس،یجنسیت،یمذهب،یباورها،یزبان،یآموزشیویپرورشیویغث 

 .یاشارهیدارد
 

نی یهریفردیفرصتیبرابریبراییساختییییبایدیبرابرییییبراییداشی  یویییبهث 
ی

هیچیییی.یباشدییداشتهیاستعدادهاییخودیرایزندگ
دلیلییکسیی بهی اینکهیییینوعینبایدی یای دارد،ی باوری آنچهیرایکهی آید،ی آنییمی ازی یکهی جایی آمدن،ی دنیای نیبهی ی،معلولیتییداشی 
یی
ی

یزندگ یباشد.یسهیشاخصیوجودییترییداشتهییفقث  یگث  امکانی»اندازه برابریییداردیکهی ییایجاددرییکیجامعهیرایی«یدرجهی
 میکند:ی

 

a) فقدانیامتیازاتیویژهیدریجامعه.ی 
 

b) یویبرابریبراییییوجود فتیفرصتهاییکافن  .یمردمیهمهییپیشر
 

c) همهییبرایرضایتیبرابریازینیازهاییاسایسی 
 

 نفعیبرابرییاست.یییهیمختلفیتبعیض،یاقدایمیبیییانواعبرابرییبرعکسیتبعیضیاست.یهریگونهیاقدامیعلیهیهرییکیازیی
 

به یییاگری تبعیضیجنسیت  مثالی نظریییعنوانی یمیکهیییرایدری ییییبگث  موقعیت  ،یمیتوانیمییدیدهمیییقرارییینامطلوبیزنانیرایدری
یاقدامات/نگرشهاییرای ییایجادیبهیتاییدهیمیانجامیبرجن یوجودیداشتهیباشدیییکمکیکندیییبرابرییبیشث  ن ینث  یدرکهیی)اگریقانوین

یبرابرتریکند(.ییآنیهایرایییمیتواندیییواردیشود،فرهنگیهاییییساختاری
 

یی نایسر نابرابریی اجتمایعی اقتصادییوی اهی عدمییازیدیدگ توزی    عراییتبعیضییییتعادلیقدرتیاست.یازی طریقی ازی درآمد،ییییمیتوانی
یسیبهیخدماتیاجتمایع ،یدسث  ییقدرتیوی،یدارایی نییهایییتصمیمیگث  ییاستیکهیفرهنگیهایرایبییازیبی  ن رد.یانتقالیقدرتیچث 

ایطییازییکهیمیکندیویمردمیرایقادریمیسازدیییمتحول  شوند.یییپذیرییخارجییآسیبیشر

 

 ؟یستتبعیضیچی 4.4

یوییتبعیضیرای قانوین یکهیبایمیتوانیبهیطوریخالصهیبهیعنوانیرفتاریغث  فردیبهیییییکییینابرابریتعریفیکرد،یبهیاینیمعتن
یکی»دسته«یخاص، بهی ه(ییدلیلیتعلقی یگرایشیجنیس،یویقومیتیویغث  سنیویجنسیت، ی بهییی)جنسیتیویقومیت،

یعنوانیحق نیمحرومیازیچیایییث  یافرادیازوییدیگریسییازییی.یرفتاریشودییث  یبرجن یبراییتعلقیبهیگروهیهایی، یهایییدسته/یامتیازای 
 امتیازیدویطرفیسکهینابرابرییاست.یوییتبعیضییخایصیبرخوردارند.یییاجتمایعی

 

ارهایتبعیضیدری افتدییاتفاقفردییوییایدریروالیاجتمایع/نهادیییییرفت نییی.ییمی یکهی»عادی«،یهنجارها،یرویهییقوانی  ییییهایی وییی
ریدرینظریگرفتهیمیشوند،یمیتوانندیفوق یباشند.یییضن ن  العادهیتبعیضیآمث 

 

۴5 
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شهروندییوییییتبعیض بریاحساسی ی بسیاریمنفن ی اگریییییبرابریییحستأثث  نمیتواندییتبعیضییتجربهییییچهدارد.ی ییبدونییهمیشهی
یییجرممحاکمهیی یشود،یامایدریواقعییییتلف  منظر،ییینیاییازی.یداردیدموکراتیکییکیجامعهیاجتماعبریانسجامیویییبسیاریییتاثث 

عییضیتبع شده/تجربهیشدهیجنبهی یییادراکی نینیییتن یییمثالیییدارد،یییث  نابرابرییزماین وی تجربهیطردی بدترییییکهی حالتیییینیدری
ییباعثمیتواندی نییجهیازیشهروندانیبهیجامعهیویدرینتییبهیپشتیکردنیبرجن ییافرایطییایییتکارییجناییگروههاییبهیپیوسی 

 .یشود
 

تنهایییتبعیض افرادیرخییدریی،ییجداگانهییبخشهایدریییینهی ی ن اجتمایعبی  ساختارهایی بلکهیدری مانندیییی-میدهد،ی ی
ی

فرهنگ
یویسنتیهایکهی ن وعیت«ییبهییقوانی  یی،ییمیدهدآنی»مشر ن  یی.یپنهانیاستنث 

 

ینامیدهیمیشودیکی)اتیسیستمیتبعیض ن بهیتعامالتیپیچیدهینظامیهاییاجتمایعییی(کهیتبعیضیساختاریییاینهادیینث 
ییهاییدریمقیاس یهایراییبزرگ،یشیوهیها،یایدئولوژییهایویبرنامهیهایی یعدالت  اقلیتیهاییاییییبرایاطالقیمیشودیکهییی
یساختاریییایسیستمکلیدیییینکتهیبخشند.یتولیدیویتداومییمییضعیفیترگروهیهاییی یکیاینیاستیکهیاینییاتنژادپرست 

ییباوریسطحیکالنیمستقلیازییدرییمکانیسمیهاییی یاگرینژادپرست  هایویاعمالیافرادیعملیمیکنند،یبهیطورییکهیحت 
ایطداشتهیباشد،ینفردییوجودی یینژادییهمچنانیوجودیخواهدیداشت.ییهایبراییاقلیتیهاییینامطلوبیوینابرابرییشر

یسیبهییغارتگرانهنژادی،یبانکدارییییپیشداوریمسکن،ینظارتیدولت،یتفکیکیاجتمایع،ییها:یتبعیضیییمثال ،یدسث 
 .یهستندییارتقاء/یدرمان،یشیوهیهاییاستخدامیبهداشتیوی

 
یی ن ینامیدهیمیشود(یبی  ن یفردیی)کهیتبعیضیفردیینث  ن یکهیییفردیییاقداماتییوییهاییینگرشییی،یاعتقاداتی.ییافتدیتفاقییمییایییافرادتبعیضیبی 

گاهییسطحیییدوییدریدیینیمیتوانییدینمیکنییداییمیییراییهایییآنییییایییدینمیکنییحمایتیییتبعیضازی گاهانهیییویییناخودآ یدرییوییآ ن شکلیییهریدوهمچنی 
 .یدینیاتفاقیبیفتییمنفعلیییوییفعال

 ؟ییستاقلیتیچی 4.5

میشودیکهیشیوهیها،ینژاد،یمذهب،یقومیتییاییاقلیت،یبایتعریفیاصیلیخود،یبهیگروهیازیمردمیاطالقیییکیگروهی
یازیگروهیهاییاصیلیآنیطبقهیبندییهایاستی یهاییآنهایکمث 

ی
،یدریجامعهیشنایسیامروزی،ییکییاینیحالیبایی.یویژگ

دستهی بهی اقلیتی غالب،ییییگروهی اجتمایعی یکیگروهی اعضایی بای مقایسهی دری میشودیکهی اطالقی افرادیی ازی ایی
یرایتجربهیمحرومیتیهای قابلییییبریاساسیتفاوتیدریویژگیهایمعموالیاقلیتیییهایییگروهیییعضویتیدریی.یمیکنندیینستی

.یقومیت،ینژاد،یمذهب،یگرایشیجنیس،یی:ی،یمانندهستندییرفتاریییایشیوهیهاییمشاهده  یییایناتواین
 

مهمیاستی متعددههایتشخیصیدهیمیکهییکیفردیممکنیاستیهمزمانیدریگرویییبتوانیمییکهییبسیاری اقلیتی مانند،ی)ییییی
(ییویینژادیاقلیتیی دمذهتی یممکنییبهیی.یقرارگث  ن یترتیب،یافرادینث  ن ییییبهیدلیلییکیگروهیاقلیتییشاملییاستییهمی 

ی
یویژگ برجن

یهایییییواسطهبهییهایباشند،یامای
ی

یتییهایازیگروهیبهییگشانییدیگریویژگ ندییاکثر  یییییییی.یتعلقیگث 
 

ویحقوقیجمیعییییاصطالحی»گروه ی مدین اغلبیدریدرونیگفتمانیحقوقی میشوداقلیت«ی احتمالیییی،یچرایکهیشنیدهی
بای متفاوتی اقلیتیدریکشورهایییرفتارهایی یمیکنندیکهیییویجوامیعییاعضاییگروههایی

ی
استییدریآنیزندگ ی.یبسیاریزیادی

ییهایگروهاعضاییی
ی

جملهیمسکن،یاشتغال،یبهداشتیویدرمانیوییاجتمایعیازییییاقلیتیاغلبیدریزمینهیهاییمتعددیزندگ
 بایتبعیضیمواجهیهستند.یآموزشیویپرورشی

 

آنجاییکه ممکنییازی د،ییییتبعیضی افرادیصورتیگث  توسطی داردیکهاستی وجودی امکانی نابرابریییاینی هاییییییازیطریقی
سینیستییحقوقیویییساختارییکهیدریآن نیییدیفرصتیهایبهیطوریمساوییبراییهمهیقابلیدسث  اصطالحیییرخیدهد.یینث 

یاستفادهیمیشودیکهیی»حقوقیاقلیت یازیگروهیهاییییبتوان«یاغلبیبراییبحثیدریموردیقوانیتن ییمقابلیدرییییضعیفث 
ایطویحمایتیکردیتبعیضی یجامعهیییهایاجتمایعیبرابریبایگروهییشر  .یرایفراهمیکردییقویث 

 

ی بیشث  تعدادییییدری ی است.یزنانییییمردانیوییجمعیتجوامع، برابری ی
ً
یاینییییبهییتقریبا اقلیتییکهیزناییمعتن محسوبییییقاطعینی

بسیارییازییتاییباعثیشدهیشدهیویییپذیرفتهیکامالنمیشوند،یبایاینیحالیوضعیتیزنانیبهیعنوانییکیگروهیزیردستیی
دازنددانشمندانیعلومیاجتمایعیی یزنانیدریکشورهاییاگرچهیحقوقی.یبهیاینیموضوعیبثر ییمختلفییویوضعیتیقانوین

زنانییکامال امای است،ی مردانییمقایسهیدرییییمتفاوتی جوامعییبای ی اکثر تجربهیییینابرابریییدری رای یی بیشث  اجتمایعی هایی
ازییییزنان.ییمیکنند پرورشاغلبی وی نیییویییآموزشی مشابهییداشی  اقتصادیی باییییفرصتیهایی ی محرومیییمردانیدریمقایسه
یییییخشونتیدریمعرضییمعموالیویهستندی  .یهستندیبیشث 

 
ینامیدهیمیشود،ییکیگروهیاقلیتییییگروهیبرتریجامعهیکهیتسلطییی،یجامعهیغالبیگروهییاقلیتیی ن کهیبایوجودییییهستندینث 
نی ییجامعهبخشیکوچگیازییییداشی 

ی
)یکیاقلیتیییدینداریدرییکیکشورییییبسیاری،یتسلطیسیایس،یاقتصادیییایفرهنگ

(.ی  جمعیت 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 ۴7ی۴۶

 
 
 

 روزمره: 
ی

 راه های تروی    ج برابری جنسیت  در زندگ

 

 و مراقبت از کودکان به   تقسیم کردن*
ی
 .... صورت برابر کارهای خانیک

.... عالیم از آگاه بودن 
ی
 خشونت خانیک

 *حمایت از مادران و والدین .... 

 .... و میهن پرستانه تعصتر  نژادپرستانهنگرش های  کردن محکوم  

 دست آوردن قدرت.... ب در *کمک به زنان 

 .... تامل کردنو  کردن*گوش  

 .... گروه های متفاوت  استخدام*

 برابر.... *کار برای یکسان پرداخت )و تقاضا( حقوق و دستمزد 



 فعالیت های پیشنهادی برای برابری و حقوق اقلیت ها 

 

 قدرتییگل

دازیم،یمهمیاینیاستیکهییجداسازییاجتمایعهایوییدریبحثیاقلیتیی کهیاقلیتیبودنییییبهیاینیموضوعیبثر
بلکهیمییسوایل نیست،ی عددیی کوچکی گروهی یکی بهی یازیییتعلقی انیینظریی ن یمث  یکیی دری خاصییگروهییییقدرتی

یدلیلیمایاستفادهیازییییبهیی.یاستیفرهنگ/کشور/ی ن فعالیتییاینییی.یتوصیهیمیکنیمیرایییموضوعیقدرتیبراییاینییگلییهمی 
یهاییشخصی)جنسیت،یسن،یمذهب،یآموزش،یسالمت،یییکییکهیییینشانیمیدهد

ی
فردیبایتوجهیبهیویژگ

ه(یچقدریبهیآنیمرکزیقدرتینزدیک مهاجرانیتشکیلیشدهیاند،یازییهاییاست.یاگریگروهییییرنگیپوستیویغث 
یکهیدریکشوریخودیایستادهیاندیویدریی کتیکنندگانیبخواهیدیکهیخودیرایدرییکیگلیبریاساسیجایی ازیشر

یییگلیدیگرییدریکشوریی
ی

یدریآنیزندگ دیکهیدریحالیحاضن  .یقراردهندیمیکنن
 

ابزاریخود»گلیقدرت ی«ییکی یییمحققاناستیکهیتوسطییییاندییسر وییییابداعیشدهاجتمایعیکاناداییییاتتغیث 
)ییایجادیییبرایییآموزشدریمجلهیی ی شدهیاست.ی(یی1991تغیث  ی ماییاینییمنتشر بهی میکندییابزاری ییموردتایدرییییکمکی

ی گیگلینشانیدهندهیییهرییتأملیکنیم.یییدریجامعهیییارزشمرکزیقدرت/یدریرابطهیباییییخودییجنبهیهاییهویت  ییگلثی
 یایدستهیهویتیاجتمایعیاست.یینوعیکی

 
ازی استیکهییتمریناینییییهدفی موردییییاینی دورینزدیگدری یای هریی،ی ازییی،ی یییهایییجنبهیییکی بهیییهویت  مای
میتوانیمیباییییماییی.یدریتعاملیهستندبایهمییهویتیماییییجنبهیهایچگونهییببینیمییوییییارزشیتاملیکنیمقدرت/ی

یکهیی یدریجامعهیبهیحاشیهیراندهیشدهییییدرطولهمکارییگروهیهایی یویدریحالیحاضن محرومیوییاییتاریجن
نیشدهیاند،یازیاینیآگاهیبرایی اتیبدونانتقادی،یینظراتیبهیپرداخی  ییویاسث   کنیم.یییاستفادهیگیجسوگث 

 
د.ییییمداریییحسایسهرییکیازیمایهویتیهاییمتعددیوییی:یاجمایلییبررش یمایکمکییمیکن

ی
ییزندگ ییکهیبهیشکلیگث 

ییییتشکیلیهویتیما،ییبرای ،یجنسیتیی،مقابلهیمیکنیمیکهیچهیکیسیهستیمیویبایچهیچالشیهایویتناقضای 
 .ییدارند،یسن،یآموزشیویپرورش،یبایهمیتداخلیویتعاملی،یقومیتنژاد

 
دازدیدریآنییییبرتریوییظلمییییجنبهیهایوییییمتقاطعگلیقدرتیبهیبرریسیهویتیهاییی  : هدف نشانییوییییمیثر

همیشه قدرتی چگونهی ویییمیدهدیکهی ارتباطی هایییییاست.یییپویاییدری بهیماییییتوانمندیییمتقاطعهویتی رای
یوییمدیرانیباعثیمیشودیمایبهویتبدیلیمیکندییقدرت انیقانعیکننده،یمشارکت  یویرهثی تبدیلیییدهندهیتغیث 
ا.ییشویم عملکردی نحوهی موردی تأملیدری ینیینیییبای یییوهایث 

ی
دیمردم،یدرکییییدریزندگ مانن عوامیلی ازی یتأثییمای ییت،یییهویییث 

یییویطردییتییقدرت،یتبع
ی
اتژیییجامعهییبریخودمانیبهیعنوانیافرادییشدگ یتغییییهایییییویاسث  تریییقییعمییی،اجتمایعیییث 

شدی ییممتوجهییمایییی.یخواهدی یی بایدییییشویمیکهیبراییحلی یهاییزمانیخودی ویهایرایدرییعدالت  یایجادیاینینث 
یمانییهویت اتژییهایبتوانیمیتایییکنیمییقویث   بسازیم.ییییمنسجمیترییراهکارهایویاسث 

 
وییییشخصیویاجتمایعییلحاظتواندیبراییتجزیهیویتحلیلیالیهیهاییمختلفیهویتیمایازیییم،ییگلیقدرت
ی ن یویسیایسییییهمچنی  دسازماین فقطیبخواهیدیبستهیییی.یموردیاستفادهیقراریگث  ممکنیاستی روییبعدییییبهیزمان،ی

یویسیایسیرای  طوریخالصهیذکریکنید.یبهییفقطیاجتمایعیتمرکزیکنیدیویجنبهیهاییسازماین

 د: یچگونه آن را انجام ده
دهی (1 کتیکنن یییکهیروییآنهایراییییییتکهیهاییکاغذیبهیهریشر  .یکشیدهیایدیبدهیدراییییگلیهایی
ازیییکهیییتوضیحیدهیدی (2 یکیییمای دادنگلیبرایییینمادی یییمهمییموردچندیییینشانی باییییهویت  آنهای ویرابطهی خودی

 قدرتیاستفادهیخواهیمیکرد.ی
یییآنیییمرکزیگل (3

ی
یاستیکهیمایدریآنیزندگ

ی
گینشانیدهندهییمیکنیمیفرهنگ ازیهویتیشخصیمایییشکیلویهریگلثی

ینیقدرتیرایدری یکهیبیشث  یهاییکساین
ی

دازیدییجامعهیدارندیاست.یدریموردیهریدستهیویویژگ  .یبهیصحبتیبثر
دگانیی (4 کتیکنن د.یازیشر گیعالمتیگذارییکنن دینقطهیاییرایروییهریگلثی نزدیکیترینییایییی-نقطهییییآنییبخواهی

دارند.یییها،یآننشانیمیدهدیکهیازیدیدیآنیی-یینقطهیازیمرکزیقدرتییدورترینی قدرتی چقدری یینقطهیچهییییهریییدستهی
یباشد، یییییاینیفردییینزدیکث  یمیشود.یباشد،ییدورتریچهیازیمرکزییییهریوییند.یکیتجربهیمییییراقدرتیبیشث   محرومیتیبیشث 

دگانی (5 کتیکنن دیتاییگلیهاییخودشانیراییدهیدیدقیقهیفرصتییی10بهیشر د:ییبکشن  ویعالمتیگذارییکنن
یهاییشخصیشماییازیهویتیغالبیفاصلهیدارد؟ی *

ی
 چندیتایازیویژگ

یداد؟ی * یهایراینیمیتوانیتغیث 
ی

 کدامیویژگ
 ؟بهیچهیصورتیاستخودتانیبراییاعمالیقدرتییتوانقدرتییاییرابطهیبایدرییموردییاین *
یپالیریبهیعنوانییکییروییشمایچگونهیممکنیاستیاینیکاری * ییمولت   گذارد؟یبتاثث 

 
 :  شوید عمیق تر  --در گروه های کوچک 

ییراییییدریموردیمایبهییاینیتمرینی* ن درییهایییویژه:یتفاوتیهایویشباهتییبه؟میدهدیینشانعنوانییکیگروهیچهیچث 
یقراریدهد؟یییمیتواندیچگونهیچهیهستند؟یغالبرابطهیبایقدرتی  کاریمایرایتحتیتاثث 

دهیتریبهیمایچهی  ؟یمیگویدی*اینیتمرینیدریموردیهویتیویقدرتیبهیمعناییگسث 
 

 عمویم:  گردهمایی   در 
 ازیگروهیهاییکوچک.ییهاییارائهیویبحثیدریموردیپاسخ ●
ازیییبهیعنوانیمثال،یتاکیدیبریاینیکهیهرییکیازیمای،ییتفکریعمیقیبهیواکنشیهاییایدهیهاییکلیدییوییترکیب ●

یکهیبایاستفادهیازیاستییهویتیپیچیدهیییکیداراییجنبهیهاییمختلف بهییی–یحدیییازییقدرتیبیشیویکساین
دیگری قدرتییستمگرانهییییروشییعبارتی اینیییی--ییازی وجودی یکدیگرییییوی برابری دری رای مای شیچالبهییتفاوتهای

 .یبوجودییمیآورندیییازیمردمیویایدهیهاییبزرگ،یوییایبهیتبعیضیدریبرابرییکیگروهیدینمیکش
یصورتیمیتوانیمیظلمیییی،زمانیییهممایی ن ویبهیهمی  ییتجربهیکنیم.یراییییبرتریوییعضویبیشیازییکیجامعهیهستیمی

ییهمانیی متعددیییییدانشگاهیانیمیگویند،یطوریکهیبرجن اجتمایعی هایی ی
ی

متعددیویویژگ هایی داراییهویتی .ییهستیممای
ایی حرفهی هویتهایی مثالی عنوانی بهی هایییوییمای یهویتی داریم.یبهیییییی مادری یای همشی چگونهیکارییروشییاینییییعنوانی

درییکییییمیکند؟ ی ممکنیییحرفهییدکث  امای استی امی احث  موردی خصویصییاشی ی
ی

زندگ دری دچاریییاستی ییاشی
یی
ی

خانگ راییییبرتریییاویی.یباشدیخشونتی ی
ی

افشدگ تقاطعیییتجربهمیتواندییزمانییهموی ابزاریتحلییلیبرایییییکییی،یمیکند.ی
یهاییایهویتیهاییاجتمایعیتداخلی

ی
یاستیکهیجنسیتیبایدیگریویژگ مطالعه،یدرک،یویپاسخیبهیراهیهایی

هاییی تجربهی بهی وی وییییخاصمیکندی ایجادییظلمی رای نوییسیییکییییکههمانطورییی.یندیکمبرتریی کهیبرنامهی
ندیجنسیتی یکه،یابزاریمیخورندییبهیاحتمالیزیادیشکستییرایدرینظرینمیگث  کهیمردمیرایبهیدستهیهاییییهایی

"،ی"جوان"سادهیمانندیی ی"فقث  هی"،ی"روستایی یشکستیمیخورند،یویغث  ن تأملیدریموردیاییبیی.یقراریمیدهندینث 
یی
ی
ییازیخودمانیویرابطهییییچگونگ یخودمان،یمیتوانیمیحسیبهث 

ی
فعالیتیاینیجنبهیهاییمتعددیدریزندگ

بایی بفهمییییمانی وی آوریمی بدستی عواملیمقدرتی اینی میگذارنیچگونهیبریدیگرانییییکهی ی ازتأثث  یآنجاییید.ی همهیییییی کهی
فرادیازیو یییا

ی
یییییهایژگ فرادیدرییییدییاند،یمایبایشدهیییلییتشکیییمتفاوی  ینقاطیارتباطیویکنشیرایبایا ن ییمیییکنییدایییهایپیتفاوتیینییایییبی 

بتوانی تبعیییمییتای یهایضییبایانواعی بایآنیمواجهیهستیییی دلیییم،ییکهی جنسیییلییچهیبهی نژاد،ی غیییت،ییطبقه،ی وی یسنی مقابلهییییه،یث 
 .یمییکنی



 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 قدرتیویامتیازی

 نژاد/رنگیپوستی

ییجنسیتیهوی ت   

نییدی/یتیمعنوی نس   

 گرایشیجنیسی

 موقعیتیاجتمایعی

مهاجرتیتیوضع  

ییتیوضع
ی

خانوادگ  

مواردی
زبانی/ی دیگر

 لهجه
ییتیموقع
یایجغراف یی  

ی  آزادییرفتار/یجسماین

 تحصیل



 دستمزدهاییمختلفی

 
مردمیرایییکییاینیی استیکهی سازیی میکند.یشبیهی روی روبهی اری بازاریک واقعیتهایی موضوعییییبای بهییییمسائلییبهیاینی مربوطی

تبعیضدریموردییدستمزدهاییمختلفیی شغل،ی پرداختیییییکی سیاستهایی وی یدستمزدیدریمحیطیکاری براییکارگرانییییکمث 
دازد.ی  جوانیمیثر

 

کتیکنندگانیرایبایواقعیینییهدفیا:یاهداف یمهارتیها،ییکاریمواجهیکندییطیدریمحییضیتبعیییهاییتییاستیکهیشر ییییرایبرایییی
ی ییپاسخیبهییی نیویهمچنیعدالت  ییجی    دفاعیازیحقوق،یویتروییی 

ی
 .یایجادکندیویعدالتیییبرابریی،همبستگ

 موردنیاز مواد

یکارگران"یینسخهی1 -  ازی"نرخیدستمزد
کتیکننده/یکارگری - ییگیبراییهریشر  برچسبیها،
 پولی.یییژتونیهایی -

 

 سازی  آماده

یکنیییابرچسبهایری - )برایآنهاییییید.یآماده سنیکارگرانیرای تنهایجنسیوی بایدی ییازییی.ینشانیدهندی(ییM۴1یاییییF2۶ییمثالییهای
 لیستینرخیدستمزدیکارگرانیبراییمرجعیاستفادهیکنید.ی

کتیکنندگانیییعمیلبهییکیکاریی - اتیوییایموادیتوانندیانجامیدهند.یبیفکریکنیدیکهیشر ن ییکهییییهریگونهیتجهث  آنیدارندیرایآنهاینیازیبه
 .یتهیهیکنیدی

 

 :دیده انجام را آن چگونه

کتیکنندگانیتوضیحیدهیدیکهیکارگریهستندیوییباید (1 آنهاییییانجامیدهند.یی)شما!(یکارفرماییخودبرایییییییرایکاریییبهیشر
ایدینگرانیباشند؛ یدارییموافقینیستید!ییبایییشمایپرداختیخواهدیشد.یییدستمزدیهمهبهییینب  برده

 

مادهیشدهیراییبهیصورتی (2 یبرچسبیهاییآ کتیکنندهی،یتصادفن  .یدهیدیبییگیبهیهریشر
 

یشویدیکاری (3 ن اندکهیهمهییییرایتوضیحیدهیدیویمطمی  اریییچهییکهییفهمیدهی هریییییبراییدییباییکارییینیاییی.یانجامیدهندیبایدیییییک
ینیکهیتوسطیچندینفریبهیطوریهمزمانیانجامیشود،یبنابراییدییرایانتخابیکنیییباشدی)کاریییکسانیکارگریی

 .یشود(یخستهیکنندهینمیبقیهیافرادیییمنتظریماندنیویتماشایکردنیبرا
اریکننیییهمهییبگذارید (4  !یدک
ازی (5 یپایانیرسید،ی به ایمیکهیوظایفیهمهی یبخواهیدیکهیییآنهایهنگ یآنهایدستمزدییکنندیتاییییصثی بهیهریییپرداختیشود.یبه

ویی توجهیبهیسنی بای لییتجنسفردی نرخیدستمزدیکارگرانیذکریشدهیاست،یییستیخودیهمانطوریکهیدری
نیتایهمهیبتوانندیبشنوندیویهمهیازیمیدیییبلندیبشماریییپولیرایبایصداییدیی.یشمایبادییپرداختیکنی ییدرییانث  ییافت 

 .یشوندیآگاهییگرییدیافرادی
وعیبهیپرسشییایشکایتیی (6 کتیکنندگانیشر  کنید.یاجتنابییییکردنییبحثیی،یامایازیید،ی»دالیل«یمخترصییارائهیدهکردندیاگریشر

 

یای،برریسیییبرا - وعیکنیییسازییهییبریخودیشبیی.یبایمروریدیییانجامیدهییبحثیرایبهیصورتیمرحله  :یدیییشر

ییبییانجامیدادندیشماییکاریراییییکهمهییباوجودیاینکهیکهییدییداشتیچهیاحسایس (ینسبتیبهیساییایی)یشث  ییرییکمث 
؟یدیییکردییافتیکارگرانیدری

 

ی)یایی - یافرادیبیشث  (یازیدیگرانیدریافتیکردند؟یمعیارهایچهیبودند؟یچرایبرجن  کمث 
یازیدیگرانآوردیدیکهیبیشیازیدیگرانیبهیدستییییدیچهیاحسایسیداشتی -  چهیاحسایسیداشت؟ییبدستیآوردنیی؟یکمث 

 آیایاینینوعیتبعیضیدریمکانیهاییکارییدریکشورییایجامعهیشمایاتفاقییمیافتد؟ی -
 

 بریاساسیجنسیتیصحبتیکنید:یییدستمزدییپرداخت،یدریموردیسپسی

یکهیتوسطییکیمردیویییکسانیهاییمختلفیبرایییکیکاریددستمزیتوانیمیآیای - یکیزنیییایرایپرداختیکرد،یزماین
ی؟ییچرایکهینهی؟یایقابلیتوجیهیاست؟یچرییآیایاینانجامیمیشود،  ؟یچهیزماین

یازییکیزنیانجامیدهدیچه؟یآیایاینیدلیلیبراییپرداختیی - یبهیزناگریمردییکاریرایبهث  یییکمث   است؟ییکافن
ایطیتریباشد،یآیایتوجیهی - یاستیاگریمردیازیزنیواجدیشر ییبهیاویپرداختیشود؟یییخویی  کهیبایدیپولیبیشث 
یتوسطیمردانیانجامیشوینآیایفکریمیکنیدیمشاغیلیوجودیداری -

ً
،ییاگریبلهیی؟یچرایکهینهی؟ید؟یچرایندیکهیبایدیمنحرصا

 شغل؟یکدامی

یتوسطیزنانیانجامیشویدیکهینآیایفکرییمیکنیدیمشاغیلیوجودیداری -
ً
اگریبله،یکدامییی؟یچرایکهینهی؟یاید؟یچرینبایدیمنحرصا

 شغل؟ی

ینگرشیهاییاجتمایعیتوجیهیکرد؟ییتقویتبهینظریشمایمیتوانیعملیتأییدیی)یای -  مثبت(یرایبراییتغیث 
 

 بریاساسیسنیصحبتیکنید:یییدستمزدییپرداختدرینهایتیدریادامهیدریموردی
یبراییدستمزدهاییمختلفیبریا - ساسیسنیدریکشوریشمایوجودیدارد؟یاگرینه،یفکرییمیکنیدیبایدییآیایسیاست 

 وجودیداشتهیباشد؟ی
یییبهیویژهیدریموردیجوانانیچهیهایاعمالیاینینوعیسیاست -  ؟یداردمنطف 

وریی؟یاستیالزمیی؟یاستی؟یبدیاستی؟یخوبچیستیهاینظریشمایدریموردیاینینوعیسیاستی - یضن دالییلییی؟یاستیغث 
 د.ییارائهیده

ی -  استییایدریدریخطریاست؟ینقضیشدهییکدامیحقوقیبشر

 ی؟یکنندیییمطالبهیهایرایحقوقیچگونهیمردمیمیتوانندیاینی -

 $ ت به پرداخ                       سن  جنس 

 100 35 مرد  1

 30 16 زن 2

 70 22 مرد  3

 90 32 زن 4

 50 16 مرد  5

 60 19 زن 6

 100 26 مرد  7

 70 20 مرد  8

 80 24 زن 9

 100 37 مرد  10

 30 17 زن 11

 80 23 زن 12

 



 حاکمیتییقانونی .5
یالملیلیاست.ییامحاکمیتیقانونیبخشیبسیاریمهیمیازینظی ن یبی   حقوف 

 

ییکیقانونییتی»حاکم ییاصلیحکومت  یی،یویخصویصییاستیکهیدریآنیهمهیافراد،یمؤسساتیوینهادها،یاعمیازیدولت 
ییخود،یدریبرابریقوانییازیجملهیدولتیبهیخود یابالغییمیییتن

ً
یییشوندیاجراییمیییبهیطوریمساوییشوند،کهیعلنا

ً
ویمستقال

یمی قراری قضاوتی یگموردی هستندییند،ث  استانداردهاییپاسخگوی وی هنجارهای ،ی بشر حقوقی بای نیبییییوی ازگارییسییالملیلیییی 
ی)سازمانیمللیمتحد(ییی«هستند.ی

 

یییهیاعالم یدریمادهیییجهاین وییییکندیییبرخورداریمیهیاعالمیینیمندرجیدریاییی«ییهاییحقوقیویآزادییهیخود،یهمهیرایازی»کلیی2حقوقیبشر
یقضاییی،ایسییسیییتیاساسیوضعبریییدییینبایییزیییتماییچیکهی»هیکندیییاشارهیم نیبیییاییییییی نیشزمییایییکشورییییالملیلی  یکیفردیدریجامعهییییی 

یوجودداشتهیباشد یغیعتماد،یایقابلیمستقلیباشد،ییآنیفردی،یخواه یتییازیحاکمیییگریییدییتیتحتیهریمحدودیایییخودیمختاریییث 
یبرابرییی.«یباشدی ن یویتضمییییبهیمنظوریمؤثریساخی  ن یهایتییویمحدودییهایتیمسئولییم،یدیی)کهیهمانطوریکهیدیهاییحقوقیویآزادییی  یییی

یگبهیآنهایتعلقییمی ییکیی(یدث  نیبیینهیدریزمیچارچوبیقانوین یویاروپاییالملیلی  یوجودیدارد.یییی ازییهایونیکنوانسیی)بهیفهرستیطوالین
مراجعهیکن جنگی ازی همهیکشورهادیییپسی اگرچهی یاروپاییی(ی یییییی نیبیییهاونیازیکنوانسییفییطیییکییبه ملحقیییالملیلی 

بهیکنوانسییشوند،نیمی الحاقی اییونیامای بهی مللی یمیینیسازمانی اطمیییکنندیمعناستیکهیکشورهایموافقتی انیتای حاصلیییین
یکنندیکهیقوان ن یمطابقتیدارد.یدریعییونیبایالزاماتیکنوانسیمیلییییهاهییویروییی  ن یایییی  بدانیمعناستیکهیشهروندانییینییحال،

یهاییییهایرایدریمراجعیادارییونییتوانندیکنوانسییدریصورتیتخلف،ییم اه یبریاییمیلییییویدادگ مکانیاین،یقابلیاجرایکنند.یعالوه
یییتوانندیمستقییوجودیداردیکهیافرادییمییییدرخواستیبهیاصطالحیفردی

ً
ایبهیسازمانیمللیشییما  کنند.یییتییک

 
قانون'ییمفهومیییداییسبهیگفتهیییی یییی'یحاکمیتی معتن سهی دارایی وی میدهدی تشکیلی رای انگلییسی اسایسی قانونی اساسی

یییبرتریی.ی3ییویبرابرییدریبرابریقانون؛یی-2قانون؛یییبرترییی.ی1:ییاست ی
 روحيهیقانوین

 

یرایبراییاطمینانیازیپایبندییبهیاصول یاقدامای  ن  :ینیازیداردیهمچنی 
 برترییقانون (1
 برابرییدریبرابریقانونی (2
یبهیقانونی (3  پاسخگویی
 قانونییاجرایانصافیدری (4
 قدرتیجداسازیی (5
یی (6  )مجلس/دموکرایس(یمشارکتیدریتصمیمیگث 
،یاجتنابیازیخودشانهیاق (7 .ییبودنیوییطعیتیحقوف   شفافیتیرویهیاییویقانوین
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یاستقانونییتیحاکمی        کهیهمهیافرادیتابعیقانونیهستند،ییییبهیاینیمعتن
ی یییکهیقانونگذار،یمقاماتیمجرییییافرادیحت  یینیهستند.یایقانونیویقایصن

ایط ییالییایی،یدریمقابلیاستبدادیشر ازیییباالتریکهیدریآنیحاکمانییییمیایستدییگاریسر

ند.یقانونی  قرارمیگث 

 

ون   کس  هيچ کسی باالتر از قانون نيست، هيچ   . نيستاز قانون ببر

 ( ش دشوار است)خواندن 



                                                         فعالیت پیشنهادی برای حاکمیت قانون

 
 هرمییویتحلیلیتجزیه

 درکیمفاهیمیحاکمیتیقانونیهدف: 
 دقیقهیطولیمیکشدی۴0زمان: حدود 

 

 :دیده انجام را آن چگونه

ییییک (1  .یچاپیکنیدییبزرگیازیقانونیهرمییکتر
 .یقسمتیهاییمختلفیرایتقسیمیویقطعیکنیدی (2
نیینشانیدادنییکیقسمتیبهیهریفردیدریگروهیبدونی (3  بدهید.یییمی 
یی (4 ییتایدریموردیآنچهیییبکشیدییچالشآنهایرایبه ییکه  .یفکریمیکنندیصحبتیکنندیییمفاهیمیدریمورد
 کنید.یییبازسازیییمختلفمفاهیمییباییراییهرمیی (5

 

 :سواالت

 ؟ست*حاکمیتیقانونیچیی
یایقانونیبراییهمهی ییحکمیاینیبرابرییرایصادریمیکند؟ییییکسانی*آ ن  است؟یچهیکیسییایچهیچث 

انونیرایاجرایمیکند؟ی  *چهیکیسیحاکمیتیق
یدارد؟ی  *دموکرایسیدریحاکمیتیقانونیچهینقیسر

Check and 
Balances on the Use of 

Power 

Rights 
of the Accu

sed and 

Victims 

درییبرابریی
 قانونیبرابریی



 کتابشنایسی
.یراهنما .یوییی*یدرکیحقوقیبشر یآموزشیاروپاییک،یشدهیتوسطیولفگانگیبندیشیراییآموزشیحقوقیبشر .یویمرکزییی

یویدموکرایسییقاتیییتحق  .ی2012گراتسیییید،یجدیی.یانتشاراتیعلیمیحقوقیبشر

یییدیدگاهیجدیدیروشهای* نیاسمییویمعلمان.یییان!یجامعهیمهاجریآموزیسر اراکاشیاوغلو،یژانتیگداریویپلیمچریییی  ،یلییک ن یبلث  .

 2019بازل،ی

*Confianza y temor en la ciudad. Vivir con extranjerosیزی  2005بارسلوناییا،ییباومن.یآرکادییگمونتیی.

ییییاستیی*س یاجتمایعگنجاندنیویحذف.
ی

ارجگ ییمهاجرتیوییکپ اهیوین، اهیودانشگ یانتشاراتیدانشگ  2013ینیویین،ی،

یبایجوانان.یانتشاراتیشوراییییی*قطبینمایراهنمای  .ی2012اروپا،یمجارستانیییییآموزشیحقوقیبشر

ادیبیییمجموعهیایضیی*مبارزهیبایتبع نیازیاسن شدهیاست.ییرفتهییسازمانیمللیمتحدیپذییستمیکهیتوسطیسییالملیلیی 
 دسییمونیسیانوشییتوسطیییشییرایییوی

ییدنی.یبهیچالشیکشیاخگرهاییآتشیییی*رقصیروی یبلوپسیویییناییدریسازمانیهایتینژادپرست  یباریتوماس، ن خطوط،یتورنتویییی 
2007 

ی یفراگییییی*یرهثی یییاییلییوییان،ییراییمزیجییی،یث   2007ییسکو،یییسانفرانسیینت،ییمثر

یآنیبیییکییشدنیبهییلیی*یتبدی ی1997ییفاکس،ییی.یانتشاراتیفرنوودیهالشاپییمتحد،

 :یتوسطییچاپیشدهی
یتوسطیراهنمایاینیکتابیی راجیوییویطیگردآورییشدهیاست)امگا(یویرجینیایآگارتری-مگیسث 

ینظارتیشدهیتوسطی ایگراتزی)ییروتزی-نایارییکاستیلویمگیسث  کایهیبایمشارکتیکل(ییامگ یییشر
 .یومیکنشس

MultiPLUSاروپایدرییهیاستیکهیتوسطیاتحادیییپروژهیایErasmusنی+یتامی ییمایلیی 
 شودیییم

2020-2022 
نیکتابیراهنمایسومییینیا ییی  +یاستیویتوسطیانجمنییMultiPLUSپروژهییخروجی

نیتامیشیاترییایسیآموزشیس  شدهیاست.ییمایلیی 
یکشوریاروپایی5موسسهیرایدریی5پروژهیینیا  :یگردآوردهیاستییامگایگراتزیدریکناریییی

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 59ی58



 ۶1ی۶0

 

ش 
 ب 

 انجمنیاتریشی

   آموزشیسیایس



ی پالسی+یییمولت 
یپالیرهای ارتبایطیهستندییمهاجرایپلیمولت 

https://www.multiplusproject.c
om/

 حمایت کمیسیون اروپا از تولید این نشریھ بھ منزلھ تأیید مطالبی
 کند و کمیسیون نیست کھ فقط نظرات نویسندگان را منعکس می
 تواند در قبال ھرگونھ استفاده از اطالعات موجود در آن نمی
.مسئول باشد

http://www.multiplusproject.com/
http://www.multiplusproject.com/
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