مسئله قوميت ھا در ايران
ارائه شده در مراسم اھدای جايزه
حقوق بشر  - ٢٠١٣بوخوم
در  ٨دسامبر ٢٠١٣

بخش دوم
حق اموزش به زبان مادری:
زبان مادری ميراث تاريخی
وفرھنگی ھر ملتی است
.واموزش به زبان مادری از ابتدايی ترين حقوق انسانھا ست.در قانون اساسی جمھوری
اسالمی ايران ودر اصل  ١۵اين قانون اموزش به زبان مادری در کنار زبان فارسی بال مانع
است وبه رسميت شناخته شده است .
ايران کشوری با تنوع نژادی وقومی و زبان وگويش ھر قوم نيز متفاوت از ديگر اقوام است .
از زمان روی کار امدن رژيم اسالمی ايران بيش از سه دھه می گذرد وطی اين مدت د
رمناطق مختلف ايران که مسکن اقوامی چون کردھا ترکھا بلوچھا ترکمانھا واعراب بوده ھيچ
گزارشی مبنی بر تدريس زبان مادری در مدارس مشاھده نشده است .رژيم اسالمی بر خالف
ادعای ازادی تدريس زبان مادری در مدارس با سياستھای سرکوب وتحقير اقوام زبان فارسی
را به کودکان تحميل نموده .وکودکانی که در زمان ورود به مدرسه توانايی تکلم به زبان
فارسی راندارند مجبور به نوشتن وخواندن زبانی می شوند که با ان نامانوسند
که اين مسئله باعث عدم رغبت کودکان به تحصيل ودر نتيجه فرار انھا از مدرسه ونھايتا عقب
ماندن انھا از جامعه می شود.
در مناطق کردنشين به داليل متعددی که در قسمتھای اتی خواھد امد اين سياست با جديت
واھتمام ھر چه تمامتر دنبال ميشود وھمچنان نيز ادامه دارد.
رژيم اسالمی ايران نه تنھا ميراث دار فرھنگ کھن مردم اين مرزو بوم نيست بلکه دشمنی
خود رابارھا وبارھا نسبت به اقوام به اثبات رسانده وتالش نموده است تا با نابودی زبان
مادری اقوام را ضعيف وکم رنگ ودر نھايت نابودنمايد چرا که شناسنامه ھر ملتی زبان ان
ملت است .
قانون اساسی يکی از ارکان وپايه ھای رژيم اسالمی ايران است که عمری برابر با عمر
حکومت دارد .اصل ١۵اين قانون در ھيچ زمان ومقطعی از تاريخ چندين دھه ايران در ھيچ
جای کشور عملی نشد ودر حد درج يک شعار مردم پسند در کتاب قانون باقی ماند تا يک
اصل قانونی الزم االجرا .
رژيم در عمل به اصول قانون اساسی متعھد نبوده واز عمل به ان عاجز بوده است .
واصول قانون اساسی در بيشتر موارد شيک وعوام فريبانه مردم را به گمراھی ودوگانگی
سوق داده است.
وھر گاه دلسوزان وانديشمندان بران می شوندکه حکومت راملزم به رعايت تعھدات خودنمايند
در مقابل مطالبه حقوق انسانی واوليه خود سنگين ترين مجازاتھا را متحمل ميشوند.
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