مسئله قوميت ھا در ايران
قسمت اول

با روی کار امدن جمھوری اسالمی بحث
انکار ھويت قومی در ايران به طور جدی
مطرح شد .حقوق اقليتھای قومی به طور
اختصار از اين قرارند:
 .١حق اموزش به زبان مادری
 .٢حق اداره مناطق شان توسط انھا
 .٣سھيم بودن در پروسه قدرت.
عالوه بر اينکه ھيچ يک از شروط باال در ايران وجود ندارد اقوام در ايران مورد تحقير زبانی و قومی نيز قرار
ميگيرند که به صورت سيستماتيک توسط جمھوری اسالمی در ميان مردم جامعه نھادينه شده وامری طبيعی به شمار
ميايد ،از جمله به تمسخر گرفتن زبان يک قوم و فرھنگ آن ،تحقير کردن انھا ومناطق انھا ومسائلی از اين قبيل که
زمينه تفرقه و جدا بودن و احساس شھروند درجه  ٢بودن در ضمير ھر يک از اين افراد را بوجود مياورد.
اين موضوع معموال باعث کنش ھای متفاوتی در بين افراد يک جامعه قومی ميگردد که يا به صورت تغيير ھويت و
اسيميالسيون زبانی و فرھنگی بروز ميکند و مردم ان قوميت ميکوشند با ھر چه دوری گزيدن از اين ھويت با اين
فضای ايجاد شده کنار بيايند .ويا با مقاومت قشر باالی جامعه وفعالين قومی باعث رشد ناسيوناليسم قومی وملی ميشود،
که باطبع با سرکوب شديد و نگاه امنيتی جمھوری اسالمی به اين گونه مسائل خود به خود باعث رشد افراط گرايی
تعميق مسئله قوميتھا در ايرانمی گردد .نمونه بارز و منطقه ای ان ترکيه با جنگ ٣٠ساله وعراق ھستند که به کشته شدن
ھزاران انسان انجاميده است .تعداد بسياری از اين نمونه ھارا می توان در جھان يافت.
راه حل مسئله نه برخورد افراطی با اين قضيه است که ھمانطور که اشاره شد باعث عميق تر شدن موضوع ميگردد ونه
ساده انگاشتن مسئله قوميت ھا در ايران می باشد .در واقع بايستی تمامی اقوام ايرانی در راستای بدست اوردن و احقاق
حقوق خود در چھار چوب يک ايران دموکراتيک که بر مبنای مشارکت تمامی انھا در قدرت وحکومت برپا شده است
تالش نمايند .وظيفه روشنفکران و فعاالن اين عرصه نيز اگاھی رساندن به مردم در اين زمينه ھاست.
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