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* اى اينسانالر! سيزى بير كيشى ايله قاديندان ياراتديق، بير- بيرينيزله تانيش اولوب آنالشمانيز اوچون ميللتلره 
و قبيله لره آييرديق. دوغروداندا، تانرى يانيندا چوخ حؤرمتلى اوالنيز آهللا دان چوخ قورخانينيزدير. 

*اى مردم ما همه شما را از مرد و زنى آفريديم و آنگاه شعبه  هاى بسيار و فرق مختلف گردانيديم تا يكديگر را 
بشناسيد. بزرگوار و با افتخارترين شما نزد خدا با تقواترين شماست. 

Ey insanlar! sizi bir kişi ilə qadından yaratdıq, bir-birinizlə tanış olub 
anlaşmanız üçün millətlərə və qəbilələrə ayırdıq. Doğrudan da ,Tanrı 
yanında çox hörmətli olanız Allahdan çox qorxanızdır. 

people, we have created you from a male and a female, and made you into 
nations and tribes that you might know one another. the noblest of you 
before allah is the most righteous of you. 
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مقدمه
مى توان  كه  است  هستى  جهان  بارز  ويژگى  هاى  از  فرهنگى  و  زبانى  تنوع 
نشانه  هاى آن را در سرتاسر كره ى زمين و در كشور هاى مختلف به نوعى مشاهده 
نمود. امروزه كمتر كشورى مى توان يافت كه مردم آن از تنوع زبانى و فرهنگى 
نيز  مختلفى  شيوه  هاى  و  روشها  فرهنگى،  و  زبانى  تنوع  تبع  به  نباشند.  برخوردار 
براى رشد فكرى، علمى، فرهنگى و. . . در كشور هاى مختلف مشاهده مى شود. 
از ميان كشور  هاى مختلف جهان كه داراى تنوع زبانى و فرهنگى هستند بسيارى 
از كشورها كوشيده اند تا با برقرارى نوعى عدالت اجتماعى و فرهنگى به رشد و 
و  زبانى  تنوع  و  كنند  كمك  كشورشان  در  موجود  فرهنگ  هاى  تمامى  پيشرفت 
توسعه ى  و  كشور  پيشرفت  و  تعادل  برقرارى  براى  مناسب  فرصتى  را  فرهنگى 
صنعت توريسم و. . . يافته اند. اين كشورها كوشيده اند تا با اعمال سياست  هاى 
ملت  هاى  و  قوميت ها  تمامى  پيشرفت  براى  مساعدى  زمينه ى  علمى،  و  صحيح 
موجود در كشورشان فراهم نمايند. مسئله ى زبان مادرى و ملى كه پايه و اساس 
اين  صفحات  تمامى  در  است  اقتصادى  و  اجتماعى   – سياسى  فرهنگى،  مسايل 
كتاب مورد توجه قرار گرفته است. پايه و اساس و اصول بنيادين استعمار و استثمار 
ملتها هميشه به يك مسئله ى مهم به نام زبان مادرى ختم شده است و در واقع 
مسئله ى زبان مادرى سرآغاز و فصل ختام حيات و مرگ ملتها و رشد و پيشرفت 
و سقوط و اضمحالل آنها بوده است. در اين كتاب سعى بر آن شده تا به بررسى 
اجمالى كشورهايى كه داراى تنوع زبانى و فرهنگى بوده و در آنها بيش از يك 
زبان رسمى وجود دارد پرداخته شود و چگونگى برخورد اين كشورها با تنوع زبانى 
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به  همچنين  گيرد.  قرار  ارزيابى  و  بررسى  مورد  كشورشان  در  موجود  فرهنگى  و 
بررسى كشور ايران پرداخته شده كه با وجود تنوع زبانى وفرهنگى تنها يك زبان 
يعنى زبان فارسى را به عنوان زبان رسمى پذيرفته است. نويسندگان اين كتاب 
كشور هاى  در  مختلف  ملل  و  اقوام  به  مربوط  مسايل  توان  حد  در  تا  كوشيده اند 
مختلف را مورد بررسى و ارزيابى قرار داده و به طور غير مستقيم قدرت مقايسه 
بين ايران را با كشور هاى ديگر به خواننده ى كتاب داده و توجه خواننده ى كتاب 
را به مسئله ى اقوام و ملل ايرانى به خصوص مسايل مربوط به ملت آذربايجان 
و ساير تركان ايران سوق دهند. الزم به ذكر است كه اين كتاب داراى كاستى ها 
و نقص هايى مى باشد، از آن جمله اينكه به دليل كمبود منابع در مورد برخى از 
كشورها آن گونه كه بايد و شايد نتوانسته ايم وضعيت سياسى، اقتصادى، اجتماعى، 
آموزشى و فرهنگى اين كشورها را به طور دقيق مورد بررسى قرار دهيم، و اسامى 
برخى از منابع و مراجع از قلم افتاده است. با وجود اين سعى بر آن شده تا موارد 
مهم و ضرورى ازجمله مسئله ى آموزش به زبان مادرى و اهميت زبان مادرى مورد 
بررسى و ارزيابى قرار گيرد. آمار و ارقام ذكر شده در اين كتاب مربوط به سالهاى 
1388-1387مى باشد. در نهايت ضمن تقدير و تشكر از على قوشچولو، مرتضى 
نازلى چاى، آيالر اورمو سئون، آراز گؤى تپه لى، تايماز اورمو گؤلو، ائلدار جيغاتى و 
ديگر فعاالن حركت ملى كه در چاپ اين مجموعه ما را يارى كردند، اميد آن داريم 
كه كتاب حاضر گامى مفيد و مؤثر در دست يابى به حقوق به حق تمامى انسانهايى 

باشد كه در جغرافياى سياسى ايران امروز زندگى مى كنند. 

سردار داغچى
دانشگاه استنفورد آمريكا/ زمستان 91





جغرافيا:
ولى  است،  وسعت  مربع  كيلومتر   9970610 با  دنيا  بزرگ  كشور  دومين  كانادا، 
بيشتر  آمريكا  همسايه اش  از  كانادا  وسعت  آن كه  وجود  با  دارد.  كمى  نسبتًا  جمعيت 
كشور  اين  نفر)   32945000) دارد  امريكا  جمعيت  درصد   11 معادل  جمعيتى  است، 
درسال1867 از انگليس استقالل گرفت. كانادا كشورى نوين و داراى فناورى پيشرفته 
 است و براى مدت 9 سال متوالى (2002-1994) در بررسى  هاى سازمان ملل، يكى 
از سه مكان برتر جهان براى زندگى اعالم شده است. اين كشور داراى منابع گسترده 
طبيعى است، و برخى از استان  هاى آن وابستگى سنگينى به استفاده از اين منابع دارند. 
آب و هواى كانادا روى هم رفته سرد و در بيشتر نقاط قطبى است. البته آب و هوا در 
بخش جنوب غربى، جايى كه شهر ونكوور و جزيره  ونكوور از استان بريتيش كلمبيا 
در آن قرار دارند، معتدل است. تورنتو از شهر هاى مهم اين كشور است. آب و هواى 
تورنتو سرد و جنگل هاى تايگا در اين كشور ديده مى شود . برج سى ان در تورنتو اولين 
برج بلند مخابراتى جهان است. در خارج از شهر آبشار نياگارا قرار دارد كه بزرگ ترين 
آبشار از نظر عرض است و يك دهكده رويايى نيز به همين نام (نياگارا) وجود دارد. 
در كشور كانادا دو زبان رسمى وجود دارد. زبان  هاى رسمى در كشور كانادا عبارتند از: 

زبان  هاى انگليسى و فرانسوى. 
و  استان   10 مجموع  از  يافت  استقالل  انگليس  از   1867 سال  در  كشوركه  اين 

3سرزمين و در 6 منطقه اصلى تشكيل شده است. 

كانادا
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نوواسكوشيا،  نيوبرانزويك،  دريايى   استان   3 مجموعه  به  اطلس(آتالنتيك):  كانادا 
پرنس ادوارد و استان چهارم نيوفندلند گفته مى شود. 

كانادا شرقى : به 5 استان كه در شرق كانادا مى باشد گفته مى شود كه شامل آنتريو، 
كبك، نيوبرانزويك، نوواسكوشيا، پرنس ادوارد و نيوفندلند مى باشد. 

كانادا مركزى: به دو استان كبك و آنتريو گفته مى شود. البته برعكس نام مركزى 
اين دو استان در سمت شرق كانادا واقع شده اند. همچنين اين دو استان 62 درصد 

جمعيت كانادا را در خود جاى داده اند. 
كانادا غربى : به 4 استان مانيتوبا، ساسكچوان، آلبرتا و بريتش كلمبيا كه در غرب 

كانادا واقع مى باشند گفته مى شود.
و  نونووت  يوكان،  سرزمين  سه  شامل  كه  كانادا  شمالى   مناطق  به  شمالى :  كانادا 

سرزمين شمالغربى  مى باشد گفته مى شود. 
كانادا دريايى : به مجموعه سه استان ساحلى  نيوبرانزويك، پرنس ادوارد و نوواسكوشيا 

كه در شرق كانادا واقع شده اند گفته مى شود. 

اقتصاد:
كانادا يكى از كشور هاى عضو گروه هشت است. اين كشور داراى منابع معدنى 
غنى، صنايع پيشرفته (همچون خودروسازى، صنايع شيميايى و نفت، صنايع غذايى، 
چوب و كاغذ، صنايع معدنى و فلزى و شيالت) و محصوالت فراوان كشاورزى (از 
جمله گندم، دانه  هاى روغنى، ميوه، سبزيجات و توتون) است. الزم به ذكر است كه 

كانادا از نظر فعاليت هاى بورسى در دنيا بين 10 كشور مهم است. 

شاخص ها:
نرخ بيكارى: ٪5,9 ماه دسامبر 2007

نرخ تورم: ٪2٫5، ماه نوامبر 2007
تغييرات درآمد ناخالص ملى: ٪ 0. 3، ماه مى 2004

تغييرات درصد صادرات: ٪5,1 -، سه ماهه اول سال 2004
تغييرات درصد واردات: ٪ 0. 1، سه ماهه اول سال 2004

درصد سود پايه: ٪ 3. 75، جوالى 2004
قرض ملى: 510، 576 ميليون دالر سال 2003

تبديل دالر آمريكا به كانادا: 1. 027، نوامبر 2007 - خريد دالر آمريكا توسط دالر 
كانادا
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جمعيت و زبان:
ساير  درصد   15 فرانسوى،  درصد   23 بريتانيايى،  درصد   28 كشور  اين  جمعيت 
اروپاييان، 2درصدآمريندين، 6 درصد آسيايى، آفريقايى و عرب و 26 درصد نيز دورگه ها 
و بوميان محلى هستند، از لحاظ مذهبى نيز بيشتر افراد داراى مذهب كاتوليك(43. 
2درصد) پروتستان(28. 3درصد) مسلمان(2درصد) و 26. 5 درصد نيز داراى مذاهب 
مختلفى هستند. مردم كانادا عمومًا انگليسى زبان و تنها در استان كبك غالب جمعيت 
زبان  به  درصد  و 13٫3  انگليسى  زبان  به  تنها  درصد  هستند. 67٫5  زبان  فرانسوى 
فرانسه و 17٫8 درصد به هر دو زبان سخن مى گويند. در حال حاضر 86 درصد فرانسه 
زبان  فرانسه  كبك،  مردم  درصد   81/5 و  مى كنند  زندگى  كبك  در  كانادا  زبان  هاى 
مالحظه  قابل  جمعيت  هم  كانادا  شرقى  استان هاى  از  يكى  نيوبرانزويك  در  هستند. 
هر  كبك به  دارد. در  جمعيت را  بيشترين  انتاريو  سپس  دارد و  وجود  فرانسوى زبان 
دو زبان صحبت مى شود و رسما مكاتبات را به هر دو زبان انجام مى دهند. هنوز در 
مناطقى از شمال كانادا كه عمومًا اهالى بومى هستند مردم به زبان محلى صحبت 
مى كنند. مثال در انتاريو، زبان فرانسه تا حدى جايگاه قانونى دارد، اما به طور كامل 
در مراكز رسمى استفاده نمى  شود. برخى از زبان هاى بومى هنوز هم در بخش  هاى 
(Inuktitut)شمالى، جايگاه خود را به عنوان زبان رسمى حفظ كرده اند. اينوكتيتوت

است.  بخش  اين  در  رسمى  زبان  سه  از  يكى  و  است  ناناوت  در  مردم  اكثريت  زبان 
زبان هاى غير رسمى نيز اهميت زيادى در كانادا دارند و5202245 نفر به اين زبانها 

صحبت مى كنند. 

زبان پارلمان كانادا:
با استناد به قانون سال 1867، پارلمان مى تواند مباحثات خود را به دو زبان انگليسى و 
فرانسه انجام دهد و كليه متون نيز به هر دو زبان درج مى شود. پارلمان در سال 1969 به 

استناد «قانون زبان رسمى كانادا»، هر دو زبان را داراى ارزش مشابه اعالم كرد. 

دستورالعمل  هاى كلى سياست فرهنگى:
تأسيس  ى  نتيجه  در  كانادا،  به  مهاجر  سفيدپوستان  ورود  با  ميالدى،   19 ازقرن 
مدارسى كه توسط كليساها اداره مى شد زيربناى يك سيستم كامًال غيرانسانى براى 
جداسازى كودكان بومى (يعنى صاحبان اصلى اين سرزمين) از فرهنگ و گذشته شان 
بنا نهاده شد. به زودى دولت كانادا با وضع قانونى همه بوميان را وادار به فرستادن 
اجبارى فرزندانشان به اين مدارس شبانه  روزى كه توسط راهبه ها و كشيش ها اداره 
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اين  با  داد.  قرار  دولت  پوشش  تحت  را  مدارس  اين  مالى  نظر  از  و  كرده  مى شدند 
شده  جدا  سال ها  براى  خود  خانواده  از  عمًال  اسكيموها  و  سرخپوستان  كودكان  كار 
و ارتباطشان با فرهنگ، زبان، دين و رسوم بوميشان كامًال قطع مى گرديد. معروف 
است كه سياست سفيدپوستان در آن زمان از كشتن بوميان به كشتن فرهنگ بومى 
به  انگليسى  جاى  به  دانش آموزان  اگر  مدارس  اين  در  كرد.  تغيير  آنان  بچه  هاى  در 
زبان بومى خود حرف مى زدند و يا آواز مى خواندند و يا رسومات قبيل هاى خود را به 
جا مى آوردند به شديدترين شكل توسط راهبه ها و مبلغ  هاى مذهبى تنبيه مى شدند. 
در  كودكان  اين  به  تجاوز  حد  تا  حتى  جنسى  و  جسمى  آزار هاى  از  فراوانى  مدارك 
يا  سوءتغذيه  دليل  به  كودكان  اين  از  بسيارى  دارد.  وجود  شبانه  روزى  مدارس  اين 
هنوز  كه  مى رفتند  بين  از  سل  مثل  بيمارى هايى  به  ابتال  و  درمانى  امكانات  كمبود 
گورستان  هاى كنار اين مدارس كه اكثراً ساختمان هايشان به صورت متروكه باقى است 
يا جزو آثار تاريخى شده اند وجود دارد. تا اواخر دهه 1970 ميالدى بيشتر اين مدارس 
تعطيل شدند و اداره حدود 15 مدرسه باقى مانده به خود بوميان واگذار شد و آموزش 
زبان و موسيقى و رقص بومى به برنامه درسى آنها اضافه شد. در 1986 كليساى متحد 
(United Church) رسمًا از بوميان كانادا عذرخواهى كرد. برنامه پرداخت  غرامت به 
دانش آموزان باقى مانده از اين مدارس شبانه  روزى به تدريج مورد بحث و بررسى قرار 
گرفت تا اينكه در سپتامبر 2007 دولت فدرال 2 ميليارد دالر براى پرداخت غرامت به 
دانش آموزان بازمانده از اين 130 مدرسه شبانه  روزى در نظر گرفت و در همان روز 
نخست وزير كانادا رسما از بوميان اين كشور عذرخواهى كرد كه در آن 9 بار كلمه 
"عذرخواهى" و 2 بار "متأسفيم" تكرار شده بود. سى. بى. سى تلويزيون ملى كانادا 
صفحه ويژ هاى با عنوان كودكان دزديده شده روى وب سايتش ايجاد كرده كه در آن 
تاريخچه اين تراژدى همراه با فيلم  هاى مستندى در اين باره وجود دارد. در اين فيلم ها 
مصاحبه هايى با بعضى از بازماندگان اين فاجعه انسانى انجام شده كه با وجودى كه 
حال، خود صاحب نوه هستند همچنان با يادآورى آن دوران بر خود مى لرزند و اشك 
مى ريزند. جدايى از خانواده و احساس يك خالء فرهنگى از نسل قربانى اين مدارس 
به نسل جديد بيشتر بوميان كانادا منتقل شده است. آنچنان كه بسيارى از تحليل  گران 
اجتماعى وجود اعتياد به مواد مخدر و الكل و خشونت خانوادگى و ميزان باالى جرم 
و جنايت در نسل جديد اين مردم را ناشى از اثرات سوء همان جداسازى از خانواده در 
نسل گذشته مى دانند. به منظور افزايش انسجام و يكپارچگى كشور، سياست فرهنگى 
كانادا وارد يك روند پژوهشى دامنه دار جهت نيل به هويت ملى و فرهنگى ممتاز شده 
است كه بر اساس آن جمعيت بوميان، دوگانگى زبان، چند فرهنگى جمعيت، منطقه 
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گرايى و تأثيرپذيرى بالقوه از جانب اياالت متحده آمريكا را مورد توجه قرار ميدهد. 
براساس قانون اساسى، ايالت هاى كانادا در امر آموزش از مسئوليت تام برخوردار بوده 
داراى  كانادا  كشور  مى نمايند.  مساعى  تشريك  فدرال  دولت  با  فرهنگ  زمينه  در  و 
مؤسسات مشابه در سطوح ايالتى و فدرالى مى باشد كه از امور فرهنگى و هنر هاى 
زيباى كشور حمايت بعمل مى آورند. به همين ترتيب، همه اياالت و مناطق، داراى 
با  همسان  فرهنگى،  سياست  برنامه  هاى  زمينه  در  كه  بوده  فرهنگ  وزارتخانه  هاى 
دپارتمان ميراث فرهنگى كانادا عمل مى نمايند. گزارش 1992 كميته دائمى فرهنگ 
و ارتباطات پيشنهاد مى نمايد كه دولت فدرال بايد تشويق به برنامه ريزى و برقرارى 
هماهنگى فرهنگى ميان دپارتمان هاى فدرال را در رأس كار خود قرار داده و مشاركت 
با ديگر سطوح دولت، بخش خصوصى و جامعه فرهنگى كانادا را ترويج نمايد. اخيراً، 
تعيين  دولت  فرهنگى  آينده  مشى  خط و  براى  كلى را  اهداف  اصول و  فدرال  دولت 

نموده است. 

يك گزارش از آسوشيتدپرس:
اونتاريو،  جنوب  در  رنگى  خاكسترى  ساختمان  در  بهرامجى:  آزاده  آسوشيتدپرس، 
در  او  است.  خانه  به  رفتن  براى  مهدكودكش  شاگردان  كردن  آماده  حال  در  جاكوبز 
حالى كه يكى از شاگردان را تا دم در همراهى مى كند، به زبان محلى مى گويد «گائو 
هيچ  كودك  مهد  اين  در  ديه».  مى گويد «گياهده  پاسخ  در  هم  او  شاگرد  و  دهسو» 
كودك كانادايى به زبان انگليسى تكلم نمى كند. جاكوبز مى گويد: «من با دانش آموزان 
مهدكودكم به زبان كاياگا، كه زبان بومى آنها است، سخن مى گويم و آنها هم به همان 
زبان پاسخ مرا مى دهند. از اين كه مى بينم اين كودكان اين چنين خوب زبان بومى 
و باستانى خود را آموخته اند به شدت احساس افتخار مى كنم. هشت شاگرد اين مهد 
كودك همه از نژاد بوميان كانادا بوده و در تالشند اجازه مغلوب شدن زبانشان به زبان 
انگليسى را ندهند. از قرن 19 تا زمان حاضر دولت كانادا در تالش بوده بين مردم 
كانادا يكدستى به وجود آورد و فرهنگى يكدست ايجاد كند. كانادا براى رسيدن به 
اين منظور دانش آموزان بومى را به مدارسى مى فرستاد كه در آنجا زبان انگليسى و 
فرهنگ كانادايى را آموزش ببينند. اما به نظر مى رسد تير آنها به سنگ خورده است 
زيرا آخرين مدرسه اى كه به دانش آموزان بومى فرهنگ كانادايى و زبان انگليسى 
را آموزش مى داد، در سال 1996 بسته شد. اين مدارس تاثير بسيار مخربى بر زبان 
مردمان بومى كانادا داشته اند. هم اكنون كمتر از يك چهارم بوميان كانادا قادرند به 
زبان بومى و مادرى خود تكلم كنند. تعداد افرادى كه قادرند زبان كاياگا را سليس 
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صحبت كنند از 376 نفر در دهه 1970 به 79 نفر در سال جارى رسيده است. استفان 
هارپر نخست وزير كانادا قول داده هر طور كه شده اين فاجعه به وجود آمده را جبران 
كند. او همچنين قصد دارد درست مانند دولت استراليا از مردمان بومى اين كشور عذر 
خواهى كند. اوا جيمسون، كه زبان كاياگا را از زمان كودكى اش در خانه آموزش ديده، 
مى گويد: «هر ساله تعداد افرادى كه قادرند به اين زبان تكلم كنند، تقليل مى يابد. من 
در مدرسه هيچ گاه اجازه نداشتم به زبان مادرى ام سخن بگويم و حاالهم كه اين 
قانون برداشته شده ديگر كسى نيست كه بتواند به اين زبان تكلم كند. واقعًا احساس 
دبيرستان  معلم  كه  جيمسون  نمى فهمد.  مرا  مادرى  زبان  كسى  زيرا  مى كنم  تنهايى 
گوانيو در 120 كيلومترى اونتاريو است مى گويد: «مدرسه ما در تالش است هر طور 
شده دانش آموزان را وادار سازد زبان  هاى بومى خود را فرا گيرند. به نظر مى رسد كه 
زبان ها  اين  بگويند.  سخن  روحشان  با  مى توانند  آموزان  دانش  اين  باستانى،  زبان  با 
احساسات عميق اجداد آنها را در خود جاى داده است. » مدرسه گوانيو، كه به زبان 
بومى به معنى «صدا هاى خوش آوا» است، قصد دارد هر طور شده از نابودى زبان 
زبان  به  هستند  موظف  مدرسه  اين  در  آموزان  دانش  كند.  جلوگيرى  كاياگا  باستانى 
بومى خود صحبت كنند و هر جلسه لغات جديدى را ياد بگيرند. از والدين اين دانش 
آموزان هم خواسته شده كه در خانه با فرزندان خود به اين زبان صحبت كنند تا آنها 
دانش  اين  كه  است  اينجا  جالب  نكته  بياموزند.  خوبى  به  را  زبان  اين  شوند  مجبور 
آموزان خودشان هم از يادگرفتن زبان بومى شان راضى هستند. آنها شب ها به خانه 
خويشاوندان كهنسال خود مى روند تا از آنها جمالت جديد و كلمات سخت و نحوه 
استفاده آن را فرا بگيرند. برنامه آموزش زبان  هاى بومى از سال 1986 در كانادا آغاز 
شد اما امسال اولين بارى است كه اين برنامه در مهد كودك ها هم به اجرا درآمده 
دبيرستان هايى  التحصيالن  فارغ  خودشان  مهدكودك ها  زبان  معلم  هاى  اكثر  است. 
هستند كه زبان  هاى بومى در آنجا تدريس مى شده است. با وجود اينكه هنوز انگليسى 
با  بومى  زبان  هاى  آموزش  برنامه  اما  مى آيد  حساب  به  كانادا  اصلى  زبان  فرانسه  و 
استقبال زيادى روبه رو شده و به نظر ميرسد اين زبان ها در حال تولد مجدد هستند. 
آموزش زبان  هاى بومى تنها مختص مدارس و مهدكودك ها نيست. عالوه بر دانش 
كاياگا  زبان  يادگيرى  مشغول  شهر  تئاتر  آمفى  سالن  در  هم  بزرگسال  افراد  آموزان 
هستند. اكاهومن سالى وايت يكى از اين افراد است. نسب او به قبيله سنكا- كاياگا، 
قبيله اى كه در قرن 18 از قبيله بزرگ كاياگا جدا شد، مى رسد. مردم قبيله او به همان 
زبان كاياگا و تنها با لهجه يى متفاوت صحبت مى كند. متاسفانه زبان آنها هم مانند 
ديگر زبان  هاى بومى مردم كانادا در حال انقراض است. خانم وايت اميدوار است بتواند 
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زبان بومى خود را هر چند دست و پا شكسته بياموزد تا بتواند آن را به دختر و همسرش 
آموزش دهد. او مى گويد: «متاسفانه من تقريبًا زبان مادرى خود را از ياد برده ام و حتى 
لغات بسيار پراستفاده ديگر هم از ياد من رفته اند. » زنده كردن اين زبان ها براى دولت 
كانادا بسيار پرهزينه است. دولت محافظه كار كانادا 173 ميليون دالر كانادا براى زنده 

كردن زبان  هاى بومى بودجه تعيين كرده است. 

وضعيت آموزشى:
اجبارى  كانادا  در  مقيم  سال   16 تا   5 از  كودكان  تمام  براى  وقت  تمام  مدارس 
به  دولتى  يارانه  هاى  دانشگاهى  تحصيالت  هزينه ى  براى  و  است  رايگان  معموال  و 
تمام افراد مقيم از جمله مهاجران پرداخت مى شود. بيشتر كودكان به مدارس دولتى 
مى روند، با اين وجود تعدادى مدرسه خصوصى و بين المللى نيز داير هستند. تدريس 
و  انگليسى  زبان هاى  با  كه  مهاجرانى  براى  مى گيرد.  صورت  زبان  دو  هر  به  عمدتا 
فرانسه آشناِِيى ندارند ابتدا كالسهايى به زبان هاى انگليسى يا فرانسه (بنا به تمايل 

مهاجر) تشكيل مى شود وبعد به افراد اجازه فعاليت در جامعه داده مى شود. 

سياست هاى زبانى:
در سال 1867، انگليسى ها و فرانسوى ها قانون اساسى و رسمى كانادا را پذيرفتند 
و اختيارات بسيارى را به استان هاى عضو كنفدراسيون كانادا تفويض كردند. در استان 
خويش  قانونى  اختيارات  از  استفاده  با  لذا  بودند  زبان  فرانسوى  مردم،  غالب  كبك 
توانستند از فرهنگ خويش حمايت كنند و زمينه درخشش آن را فراهم آورند. از مدتها 
قبل به دليل حضور تدريجى مهاجرانى كه انگليسى زبان بودند و يا ميل داشتند كه 
به زبان انگليسى حرف بزنند زبان فرانسه مورد تهديد قرار گرفته بود. در سال 1969 
با تصويب قانون زبان هاى رسمى تالش هايى كه در اين زمينه آغاز شده بود، نتيجه 
داد و نوعى توازن بين جايگاه زبان انگليسى و فرانسه برقرار شد و همچنين از نقض 
حكومت  قانون  اين  براساس  آمد.  عمل  به  جلوگيرى  رسمى  زبان  اقليت  هاى  حقوق 
كانادا متعهد شد تا جايگاه حقوق و مزاياى مساوى را در تمامى نهاد هاى فدرال بين دو 
زبان برقرار سازد و از طرف ديگر اين نهادها ملزم به بكارگيرى زبان رسمى به انتخاب 
افراد شدند. در سال 1971 كانادا به عنوان نخستين كشور دنيا شناخته شد كه سياست 
رسمى در قبال چند فرهنگى را پذيرفته است، سياستى كه در آن برنامه ها و خدمات 
حمايتى از انجمن  هاى قومى، فرهنگى و كمك به افراد براى حل و رفع مشكالتى 
كه مانع از مشاركت كامل آنان در فعاليت هاى اجتماعى مى شود، پيش بينى شده بود. 
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در سال 1982 چند فرهنگى كانادا به عنوان قانون در قالب ماده 27 منشور حقوق و 
آزادى  هاى كانادا درآمد. در اين ماده تصريح شده است كه: كليه محاكم قضايى كانادا 
بايد منشور كانادا را با هدف تشويق به حفظ و ارزش نهادان به ميراث چند فرهنگى 

كانادا تفسير كنند. براساس اين ماده، كانادا به دولتى چند فرهنگى تبديل شد. 
به دنبال آن، منشور حقوق و آزادى ها  در سال 1982 به تصويب رسيد كه براساس 
آن والدين كانادايى ها اعم از فرانسوى يا انگليسى زبان از حق آموزش زبان خود به 
كودكان برخوردار شدند. به غير از تدابير قانونى اتخاذ شده، حكومت كانادا به اتفاق 
حكومت  هاى ايالتى و منطقه اى، گروه هاى اجتماعى، انجمن  هاى شغلى و سازمان هاى 
خيريه، همه را به ارائه خدمات به دو زبان تشويق مى كرد. حمايت  هاى دولتى سرانجام 
آموزش  از  برخوردارى  شرايط  تسهيل  آنها  هدف  كه  شد  ارائه  برنامه هايى  قالب  در 
عمومى با كيفيت خوب به زبان رسمى اقليت ها و برخوردارى از شانس فراگيرى زبان 
دوم رسمى در مدارس براى تمامى دانش آموزان بود. سرانجام به لطف اين برنامه ها 
و  فرانسه  زبان  دو  هر  به  كه  هستند  قادر  كانادا  جمعيت  از  نفر  ميليون  پنج  از  بيش 

انگليسى صحبت كنند. 
اين مسأله روندى را آغاز كرد كه طى آن رسما كانادا خود را به عنوان يك ملت دو 
زبانه و در بعضى مناطق چند زبانه شناخت و آن را باور كرد. انگليسى زبانها و فرانسوى 
زبانها، جايگاه برابرى در پارلمان، دادگاه هاى فدرال و در تمامى نهاد هاى فدرال دارند. 
آموزش  و  دالر  ميليون   42/7 ساالنه  بودجه  با  رسمى  زبان هاى  ترويج  و  توسعه 
ميراث  دپارتمان  توسط  كه  دالر  ميليون   238/4 ساالنه  بودجه  با  رسمى  زبان هاى 
فرهنگى كانادا تأمين مى گردد، نقش بسيار مهمى را در توسعه هنرى و فرهنگى كشور 

ايفا نموده است. 
برنامه  هاى دپارتمان ميراث فرهنگى كشور با حمايت و پشتيبانى از فراگيرى زبان 
به خصوص در مدارس كانادا، فرصت آشنايى با واقعيات يك فرهنگ جديد را براى 

تعداد 2/7 ميليون دانش آموز كانادايى فراهم آورده است. 
حمايت دپارتمان ميراث فرهنگى از آموزش زبان جوامع اقليت در تمامى اياالت 
و قلمرو هاى كانادا باعث فراهم آمدن فرصت هاى آموزشى براى كودكان كانادايى در 
جهت آشنايى كامل با فرهنگ كشور مى گردد. در حقيقت طرح هاى دپارتمان ميراث 
فرهنگى حمايت هاى الزم را از سازمان هاى جوامع اقليت زبان كشور به عمل مى آورد 

كه اين خود تأثير مستقيمى بر زندگى فرهنگى و هنرى اين جوامع دارد. 
از جمله اثرات مطلوب اينگونه حمايتها مى توان به اجراى فعاليت هاى ذيل اشاره نمود:
1- تأسيس شبكه اى از ايستگاه هاى راديويى براى 15 جامعه اقليت زبان كانادا از 
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سال 1988
فرهنگى  زيرساخت هاى  ايجاد  موجب  كه  زبان  اقليت  جوامع  از  مالى  حمايت   -2

براى اكثريت اين جوامع شده است. 
3- حمايت مالى از مدارس مذهبى و اجراى تئاتر حرفه اى با زبان فرانسه در خارج 

(Quebec) از ايالت كبك
توسعه  اصلى  عنصر  عنوان  به  را  فرهنگى  ميراث  كه  پروژه هايى  از  حمايت   -4

اقتصادى كشور نمايان مى سازد. 

چندگانگى فرهنگى:
با تصويب ماده قانون چندگانگى فرهنگ مصوب سال 1988 و متعاقب آن تأسيس 
انجمن حمايت از چندگانگى فرهنگى كانادا (ACT) احساس مشتركى از هويت ملى در 
ميان كاناداييها پديدار گشت كه از لحاظ قومى، فرهنگى، زبانى و نژادى با هم اختالف دارند. 
معاهده  چندين  تحت  كانادا  كشور  تعهدات  كننده  منعكس  مذكور  قانون  مفاد 

بين المللى حقوق بشر بوده و در تمامى سطوح دولت به كار گرفته شده است. 
طرح زبانها و فرهنگ هاى قديمى (CHCL) كه توسط دپارتمان ميراث فرهنگى 
كانادا به اجرا گذارده شده، توسعه و ارتقاء زبانها و فرهنگ هاى كهن كشور را به عنوان 
بخش انعطاف پذيرى از هويت كانادايى و حيات فرهنگى و هنرى كشور تشويق و 

ترويج مى نمايد. 
طرح فوق كه به برخوردارى همسان هنرمندان كشور در بهره بردارى از مؤسسات 
فرهنگى متعلق به فرهنگ هاى مختلف كشور تأكيد دارد، اهداف ذيل را دنبال مى كند:
1- تشويق مؤسسات فرهنگى به تغيير سياستها وعملكرد هاى راهبردى به منظور 

انعكاس هر چه بهتر تنوعات فرهنگى و هنرى كشور. 
2- ترويج و تشويق هنرمندان جوامع اقليت زبان به توسعه فرهنگى (فرهنگ هاى بومى)
3- پرورش، ترويج و شناسايى تنوعات فرهنگى جامعه كانادا از طريق حمايت و 

توسعه و ترويج هنر هاى مختلف كشور

قوانين فرهنگى:
فرهنگى،  ميراث  دپارتمان  توسط  كامل،  طور  به  كانادا  كشور  فرهنگى  قوانين 
دپارتمان ماليات و وزارت صنايع كانادا اجرا مى گردد. از جمله قوانين فرهنگى كشور 

مى توان به قوانين ذيل اشاره نمود:
1- ماده قانون زبان هاى رسمى كشور (مصوب سال 1969)

2- ماده قانون چندگانگى فرهنگى در كانادا (مصوب سال 1985)
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برقرارى رابطه بين كانادا و جمعيت بومى آن:
جامعه كانادا از تجربه دو زبانى و چند فرهنگى خويش آموخته است كه پذيرش و 
درك تفاوت بين جامعه  هاى مختلف امكان شكوفايى زندگى گروهى را فراهم مى آورد. 
با اين همه، تجربه تنوع فرهنگى اين نكته را به اثبات مى رساند كه بايد نابرابرى ها 
شناسايى و از ميان برده شوند تا گروه  هاى اجتماعى مختلف بتوانند همزمان با يكديگر 
رشد و پيشرفت كنند. اين فرآيند كند و گاهى نيز رنج آور است اما براى اينكه تمام 
مردم كانادا احساس تعلق يكسانى به كشور خود داشته باشند، امرى الزم و حياتى 
دارد.  اساسى  كاربرد  افراد  تعهدات  و  مشترك  تاريخ  شناخت  براى  همچنين  است. 
تعهدات، وظيفه افراد در احترام گذاشتن به بيانيه ها و توافق  هاى انجام  يكى از اين 
گرفته بين مهاجران و بوميان است. نقض حقوق بومى  هاى كانادا به زمان هاى دور 
برمى گردد. برخى موارد نيز در چند دهه اخير به موارد نقض قبلى اضافه شده است كه 
نتايج مشهودى بر افراد و گروه  هاى اجتماعى داشته است. مردم بومى كانادا فقيرتر 
هستند و در شرايط بهداشتى بدى زندگى مى كنند. نرخ مرگ و خودكشى و نيز بيكارى 
در بين بوميان كانادا باالتر از ساير شهروندان كانادايى است. درعصر جديد، تالشهايى 
كه براى تامين نياز هاى بوميان كانادا صورت مى گرفت، از سال 1973 آغاز شد. در 
اين سال دادگاه عالى كانادا حقوق مالكيت گروه  هاى بومى را بر زمين به دليل استفاده 
و اشغال سنتى آنها در طول تاريخ به رسميت شناخت. در سال 1982 در منشور حقوق 
و آزادى  هاى كانادا، حقوق بوميان نيز به رسميت شناخته شد و مورد تاييد قرار گرفت 
تا به اين ترتيب فرهنگ، سنت ها، رسوم و زبان آنها مورد حمايت قرار گيرد. در سال 
1996 كميسيون سلطنتى كه براى بررسى وضعيت جمعيت بومى كانادا تشكيل شده 
تقديم كرد كه در آن مسايل  اختصاصى را در 5 جلد به پارلمان كانادا  گزارش  بود، 
حقوقى، سياسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى كه بايد براى تضمين بقاى بوميان و 
اسكيمو هاى كانادا بررسى و مورد توجه قرار گيرند، اشاره شده بود. 2 سال پس از آن، 
دولت فدرال با انتشار سندى تحت عنوان نيرو هاى خويش را گردآوريم، به اين گزارش 
پاسخ داد كه اين سند شامل طرح كارى دولت كانادا براى رسيدگى به مسايل جامعه 
بوميان كانادا است تا وضعيت بهداشت، مسكن، امنيت اجتماعى آن را بهبود بخشد، 
سوى  از  درآورد.  اجرا  به  را  آنها  خودمختارى  و  كند  تحكيم  را  آنها  اقتصادى  توسعه 
ديگر با توجه به تجربه به دست آمده درخصوص زبان هاى رسمى و چند فرهنگى، 
يك  در  فرصت ها  برابرى  تضمين  براى  قانونى  تدابير  اتخاذ  كه  بود  فراگرفته  كانادا 
جامعه متنوع كفايت نمى  كند. براى مشاركت و شكوفايى فعاليت ها، تمامى گروه  هاى 
در  كشور  آينده  ساختن  براى  فرصتى  و  باشند  داشته  حضور  جامعه  در  بايد  اجتماعى 
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اختيار آنها قرار بگيرد. براى اين منظور، مكانيسم هايى بايد وجود داشته باشد كه به 
افراد و گروه  هاى اجتماعى امكان اظهار نظر و مشاركت در مباحث ملى داده شود. اين 
امر مستلزم برنامه هايى است كه به افراد و گروه  هاى اجتماعى و سازمان هاى ذينفع 
يارى كند تا بيش از پيش خود را مجهز كنند و ابزار الزم براى تامين منافع آنها را 
در اختيار اين گروه ها قرار دهند. جان استوارت وزير امور داخلى و شمال كانادا چنين 
مى گويد: در بسيارى از موارد كمك رساندن و ارزش هاى معنوى بوميان كانادا كه تازه 
بوميان  رهاورد  است.  شده  سپرده  فراموشى  به  اند،  پذيرفته  خود  كشور  در  را  واردان 
در توسعه كانادا و مشاركت مستمر آنها در جامعه معاصر به حد كافى شناخته نشده 
است. دولت كانادا از جانب تمامى كانادايى ها اعالم مى كند كه امروز بر آن است تا اين 

مشاركت ها را ارج نهد و مراتب سپاس خود را بيان كند. (1998)

از ميان بردن چالش ها و ايجاد شرايط عالى زندگى براى مردم كانادا:
جامعه كانادا با ايجاد تعادل بين حقوق و مسئوليت  هاى افراد در قبال شهروندى، 
حقوق افراد و گروه ها در قانون اساسى، همزمان تنوع و وحدت را برقرار ساخته است. 
با اين همه نيرو هاى متحول كننده دنيا كه امروزه گريبانگير تمامى كشورها شده اند، 
جامعه و كشور كانادا را نيز فرا گرفته اند. امروزه جامعه و جمعيت كانادا با سرعتى بيش 
از پيش در حال متنوع شدن است. فن آورى  هاى ارتباطات (ماهواره، رايانه، اينترنت) 
روابط، كارها و انتظارات موجود جامعه كانادا را متحول ساخته اند. درحالى كه تنها 40 
درصد از توليد ناخالص داخلى به خارج از كشور صادر مى شود، كانادا از برنامه يك 
المللى  گسترش تجارت بين  گرفته است. اين درحالى است كه  تاثير  بازار، يك دنيا 
دنيا را بيش از پيش كوچكتر و روابط ميان افراد را نزديك و آنها را به هم وابسته تر 
ساخته است. تنوع قومى و فرهنگى جامعه انسانى كانادا در دنياى امروزى كه دسترسى 
به بازار هاى جهانى امرى مهم براى موفقيت  هاى اقتصادى به شمار مى رود، يكى از 
از  را  نژادپرستى  هرگونه  بايد  وضعيت  اين  از  حمايت  براى  مى باشد.  آن  امتياز هاى 
ميان برد. دولت كانادا همچنين سعى دارد تا ميزان دسترسى مردم كانادا را به اشكال 
مختلف بيان فرهنگى در تمام رسانه ها افزايش دهد. كارهايى در حال انجام است تا 
سرمايه  هاى اسنادى مؤسسه  هاى فرهنگى كانادا را ديجيتاليزه كند و آنها را در يك 
موزه مجازى به نمايش بگذارد. اين برنامه ها و ساير برنامه ها اين امكان را به مردم 
كانادا مى دهد كه بيش از پيش احساس امنيت كنند و در شرايط امروزى كه مرزها 
بين كشورها از بين مى رود بتوانند با تكنولوژى  هاى نوين بنيان هاى جامعه خويش را 
تحكيم كنند. با استفاده از اين ابزار مردم كانادا اطمينان دارند كه تنوع، نيرو و منبع 
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خالقيت آنهاست و موجب نوگرايى و آينده نگرى در نزد مردم كاناداست. جان كرتين 
مى كنيم:  دنبال  را  خود  خاص  روش  ما  گفت:  ژوئن 2000  در  كانادا)  وزير  (نخست 
پذيرايى از تمامى فرهنگها، قبول تنوع فرهنگى و همكارى و مشاركت بين شهروندان، 
تعادل بين آزادى هاى فردى و موفقيت  هاى اقتصادى مبتنى است بر تقسيم يكسان 

خطرات و سود و منافع. 



سنگاپور
جغرافيا

سنگاپور در منطقة جنوب شرق آسيا در تنگة ماالكا بين اقيانوس هند و آرام واقع 
شده است. اين كشور كوچك ترين كشور مستقل آسياست و از يك جزيره اصلى و 
63 جزيره كوچك تشكيل شده است. مساحت سنگاپور با جزاير كوچكترش مجموعًا 
641 كيلومتر مربع است. طبق سرشمارى كه در سال 2007 به عمل آمده ميزان كل 

جمعيت در سنگاپور4/564/000 نفر است. 

دين و زبان:
تائوئيست، مسلمان، مسيحى، هندو  بودايى،  عبارتند از:  اديان موجود در سنگاپور 
و بدون دين كه در اين ميان پيروان اديان برحسب درصد عبارتند از: بودايى 42/5 
درصد، مسلمان 14/9 درصد، مسيحى: 14/6 درصد، بقيه: 28 درصد. زبان  هاى رسمى 

در كشور سنگاپور عبارتند از: زبان  هاى چينى(ماندارين)، مااليايى، تاميل، انگليسى. 
زبان مااليى:

توسط  كه  است  زبانى  مى شود،  خوانده  ماليو  باهاسا  محلى  به  كه  مااليايى  زبان 
شمال  و  سنگاپور  تايلند،  جنوب  مااليا،  جزيره  شبه  ساكنان  از  كه  مااليى  نژاد  مردم 
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كشور  رسمى  زبان هاى  از  يكى  زبان  اين  مى شود.  صحبت  هستند،  سوماترا  شرقى 
مالزى است. شكلى از اين زبان توسط دولت اندونزى (در زمان تشكيل آن) گرفته شده 

و با تغييراتى به نام زبان اندونزيايى بين مردم آن منطقه صحبت مى شود. 

زبان تاميل:
زبان تاميل ممكن است در يكى از اين معانى به  كار رود:

• قوم تاميل از شاخه  هاى قوم دراويدى كه جنوب و جنوب شرقى آسيا محل اصلى 
سكونت آنان است. 

• زبان تاميل يا زبان تاميل ها. 
• الفباى تاميل كه براى نوشتن زبان تاميل استفاده مى شود. 
زبان تاميل نيز يكى از زبان  هاى رسمى كشور سنگاپور است. 

زبان ماندارين:
زبان ماندارين (Beifanghua يا Guanhua) يك گروه از زبان هاى چينى مرتبط 
با هم است كه در قسمت  هاى شمالى و جنوب غربى چين صحبت مى شوند. از نام 
ماندارين عالوه بر اشاره به مجموعه اين زبانها، براى ناميدن زبانى مشخص به نام 
ماندارين استاندارد نيز استفاده مى شود. اين زبان بيش از هر زبانى بر روى كره زمين 

صحبت مى شود. در زبان انگليسى، كلمه ماندارين به دو مفهوم اشاره مى كند:
1. به ماندارين استاندارد (Putonghua/Guoyu) كه بر پايه لهجه پكنى (لهج هاى 
كه در پكن صحبت مى شود) بنا شده است. ماندارين استاندارد به عنوان زبان رسمى 
جمهورى خلق چين و زبان رسمى جمهورى چين (تايوان) و يكى از زبان هاى رسمى 
ملل  سازمان  رسمى  زبان   6 از  يكى  زبان  اين  مى گيرد.  قرار  استفاده  مورد  سنگاپور 

مى باشد. 
2. ماندارين به تمام گويش هايى گفته مى شود كه در شمال و جنوب غربى چين 

صحبت مى شوند. همگى اين گويش ها از نظر زبانشناسى ماندارين ناميده مى شوند. 
در زندگى روزمره، از كلمه ماندارين براى اشاره به زبان ماندارين استاندارد استفاده 
مى شود. ولى گروه زبان هاى ماندارين شامل گروهى از زبانها مى شود كه گاهى اوقات 
مشابهت زيادى با هم ندارند و كمتر توسط صحبت كنندگان ديگر قابل فهم مى باشند. 
اين دسته بندى بر اساس معيار هاى زبانشناسى بوده و خارج از محيط  هاى دانشگاهى 

كاربرد ندارد. 
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يك تابلوى اعالم خطر در سنگاپور به چهار زبان رسمى

 ساختار سياسى:
اين كشور در مورخه ى 1965/8/9 از مالزى استقالل گرفته است. نوع حكومت 
سنگاپور جمهورى چند حزبى با يك مجلس قانونگذارى و پايتخت آن شهر سنگاپور 

است. الزم به ذكر است كه:
اهميت  كم  و  دورافتاده  جايى  َرِفلز  استمفورد  ِسر  نفوذ  و  سال 1819  تا  سنگاپور 
بود. در ابتدا انگليسى ها حضور خود را در تنگه ماالكا و در قرن هجده ميالدى بنيان 
نهادند، هنگامى كه كمپانى هند شرقى به جهت ايمن سازى راه تجارى خود از چين 
تا هند بساط خود را در مناطق اين مسير گستراند، اين موجب واهمه توسعه طلب  هاى 
هلندى كه براى حدود 200 سال قدرت تجارى اروپايى در منطقه را در دست داشتند، 
گرديد. رفلز افزايش حضور بريتانيا در منطقه را خواستار بود و بدون معطلى اجازه آن 
صادر شد. تحت قيمومت وى، شهرت درمانده سنگاپور به عنوان گندابى عفونت  زا 
مستعمره آباد با  فراموش شد. مهاجرين جذب بنادر آزاد آن شدند و يك  به سرعت 
پايگاه  هاى نظامى زمينى و دريايى در سنگاپور احداث گرديد. در دهه 1950و با دميدن 
ناسيوناليسم در منطقه، حزب  هاى سياسى نوپايى آرام آرام سنگاپور را به سوى دولت 
ملى راندند. حزب اقدام مردم، به رهبرى دانش آموخته كمبريج، لى كوآن يو در انتخابات 
1959 به پيروزى رسيد و به نخست وزيرى دست يافت، سمتى كه او براى 31 سال 
بعد نيز نگاهبانش بود. در 1963 سنگاپور با مااليا (مالزى كنونى) متحد شد. اما در سال 
1965 اين فدراسيون نوپا به مشكل برخورد و اندكى پس از آن سنگاپور به استقالل 
دست يافت و ديگر بار داستان موفقيت اقتصادى آن در منطقه تكرار شد. لى، دولتى 

مبتنى بر كمونيسم و سركوب مخالفين سياسى را شكل داد. 
لى كوآن يو در سال 1990 از سمت نخست وزيرى كناره گيرى كرد و گوه چوك 
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تونگ، رهبرى آزاد انديش  تر جاى وى را گرفت. اولين انتخابات رياست جمهورى در 
آگوست 1993 برگزار شد. پيش از آن اعضاء پارلمان رئيس جمهور را برمى گزيدند. در 
2004 پسر لى كوآن يو، لى هسين لونگ سمت نخست وزيرى را بدست آورد و گوه 
چوك تونگ سمت جديد وزير اعظم و لى كوآن يو سمت مرشد وزير را تصاحب كردند. 

وضعيت كلى اقتصاد سنگاپور:
اهميت استراتژيك اين كشور كوچك به دليل قرار گرفتن آن در دهانه تنگة ماالكا 
است. موقعيت جغرافيايى اين كشور طورى است كه در مركز راه هاى دريايى و هوايى 
شرق  منطقه  واردات  و  صادرات  هدايت  سنگاپور  دارد.  قرار  هند  و  آرام  اقيانوس هاى 
اين  ملى  ناخالص  توليد  است.  گرا  خدمات   اقتصادى  داراى  و  دارد  عهده  به  را  آسيا 
كشور در سال 2005 برابر 120 ميليارد دالر آمريكا بوده و سهم آموزش و پرورش از 
اين توليد 3/8 درصد مى باشد. اگر چه رشد اقتصادى سنگاپور تداومى آهسته داشته 
است، به جز كاهشى كه ما بين سال هاى 1997 تا 1998 داشته، در بقيه سالها رشدى 
صعودى را نشان داده است. اين تداوم رشد صعودى حاكى از يك اقتصاد سالم و قوى 
و نه كامًال دولتى همراه با خدمات اجتماعى و مدنى چشمگير مى باشد كه اثرى عميق 
بر رفاه مردم و اقتصاد كشور داشته است. جزيره اصلى سنگاپور با مساحتى بالغ بر 
682 كيلومتر امروز به يك مركز مهم صنعتى، بانكدارى، تجارى و توريستى و يكى 
تبديل شده است.  هوايى  مهمترين بنادر در جهان با بيش از 600 خط دريايى و  از 
1300 بانك بين المللى و محلى امروز اين كشور را به يك كانون مهم تجارى و مالى 
مبدل كرده است. وجود اقوام مختلف با تضاد هاى فرهنگى، اديان متنوع، اماكن ديدنى 
بسيار زيبا و هتل هاى شيك و مجلل، ساالنه جهانگردان بى شمارى را به اين كشور 
جلب مى كند. سنگاپورى ها از درآمد سرانه بااليى برخوردارند، به طورى كه در رده  هاى 
باالى طبقه  بندى جهانى قرار مى گيرند (32/900 دالر در سال ميانگين درآمد هر نفر). 
در يك ارزيابى كلى مى توان گفت كه سنگاپور از نظر اقتصادى داراى وضعيت مناسبى 
است و از اين نظر در ميان كشور هاى در حال توسعه از موقعيتى شاخص برخوردار 
و  بهره ورى  افزايش  به  كشور  اين  نياز  آن  تبع  به  و  كشور  اين  اقتصادى  رشد  است. 
رقابت پذيرى، زمينه مناسبى براى استفاده از فناورى هاى نوين و پيشرفته در اين كشور 

ايجاد كرده است. 

سياست  هاى آموزشى سنگاپور:
فناورى  هاى  زمينه  در  چشمگيرى  رشد  شاهد  اخير  سال هاى  در  سنگاپور  كشور 
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اطالعات و ارتباطات، نانو و بيوتكنولوژى و نيز ساير حيطه  هاى صنعتى بوده و اين 
است.  كرده  كسب  خود  محور  اقتصاد  آموزشى  سياست  هاى  سايه  در  را  پيشرفت ها 
آموزش علوم تجربى و رياضيات به عنوان زيربناى رشد علوم و فناورى در اين كشور 
از اهميت ويژ هاى برخوردار است و در اين رابطه وزارت آموزش و پرورش سنگاپور، 
با فراهم كردن نظام آموزشى آزاد و انعطاف پذير، دانش آموزان را با نياز هاى جامعه 
آشنا ساخته و به گونه اى آنها را آموزش مى دهند كه بتوانند در آينده در رفع مشكالت 
جامعه سهيم باشند. در سايه اين سياست ها، دانش آموزان سنگاپورى موفق شده اند تا 
در آزمون هاى بين المللى از جمله TIMSS و PIRLS نتايج بسيار درخشانى كسب 
سعى  و  است  انسانى  منابع  رشد  بر  متمركز  سنگاپور  آموزشى  سياست هاى  نمايند. 
الزم  مهارت هاى  كشور،  نياز هاى  با  آموزان  دانش  ساختن  آشنا  بر  عالوه  تا  مى شود 
براى انجام فعاليت هاى علمى- فناورانه در سطح جامعه را به آنها آموزش دهند. در هر 
كشورى، الزمه پيشرفت سريع در علوم و فناورى، وجود شهروندانى است كه با علوم 
پايه آَشنايى داشته و داراى سواد علمى- فناورانه باشند و بتوانند با درك واقعيت  هاى 
علمى، در زندگى روزانه خود كه مملو از پديده  هاى علمى و فناورى است، تصميمات 

منطقى و آگاهانه اتخاذ نمايند. 
ششم،  تا  اول  سال  از  يعنى  ابتدايى،  مقطع  در  سنگاپور،  آموزشى  نظام  در   
دانش آموزان چهار سال را به عنوان مرحله پاى هاى مى گذرانند. همه دانش آموزان در 
دوره پايه موظف هستند برنامه  هاى مشترك زبان انگليسى، زبان مادرى، علوم تجربى 

و رياضيات را داشته باشند. 
آموزش  سفالگرى،  هنر  موزيك،  مثل  درسى  موضوعات  از  ديگر  برخى  همچنين 
به  شيمى)  و  فيزيك  (شامل  فيزيكى  علوم  آموزش  و  اجتماعى  مطالعات  بهداشت، 
به  نيز  اخالق  علم  تدريس  فوق  برموارد  عالوه  مى شود.  داده  آموزش  دانش آموزان 
دانش آموزان كمك مى  كند تا ارزش  هاى اخالقى و هويت ملى  شان را بهتر درك كنند. 
در پايان سال ششم، از دانش آموزان امتحان نهايى تحت عنوان امتحان فارغ  التحصيلى 
از مدرسه ابتدايى گرفته مى شود و با توجه به نمر هاى كه كسب مى كنند و استعدادى 
كه در درس خاصى دارند مى توانند دروس مقطع متوسطه مورد نظر را انتخاب كنند. 
مقطع متوسطه حدود چهار الى پنج سال است و زمان آن به استعداد دانش آموز بستگى 
براى  را  دانش آموزان  تا  مى شود  ارائه  دانش آموزان  تمام  براى  خاصى  دروس  دارد. 
امتحان ورودى دانشگاه كه در پايان چهار سال انجام مى گيرد آماده كند. كسانى كه 
اين امتحان را به خوبى بگذارنند، وارد مقطع سال پنجم مى شوند. برنامه آموزشى براى 
دوره  هاى ويژه و معمولى شامل انگليسى و ادبيات انگليسى، زبان مادرى، رياضيات، 
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علوم، تاريخ، جغرافى، هنر و صنعت، طراحى و فناورى، اقتصاد، خانه  دارى، آموزش 
اخالق، آموزش تربيت بدنى و موزيك است. با اتمام امتحانات پايانى مقطع متوسطه، 
تحصيل  ادامه  مقدماتى  آموزشكده  هاى  در  سال  دو  مدت  به  مى توانند  دانش آموزان 

دهند و يا به دوره سه ساله پيش دانشگاهى در مؤسسات متمركز وارد شوند. 
هدف از آموزش علوم در سنگاپور، تربيت افرادى است كه با علوم و فناورى آشنا 
پديده  هاى  درك  و  علمى  دانش  افزايش  علوم،  آموزش  نوين  رويكرد هاى  در  باشند. 
مرتبط با علوم در اولويت قرار دارند؛ اما چون گسترش دانش علمى دانش آموزان با 
توجه به حيطه   هاى شناختى و سن آنها، در تمامى حيطه   هاى علمى داراى محدوديت 
است، لذا توانايى اخذ اطالعات، ايجاد و يا پردازش آن از اهميت ويژ هاى برخوردار 
برنامه  همسان،  آموزشى  رويكرد هاى  از  دانش آموزان  همه  برخوردارى  براى  است. 
درسى و سيالبس هايى تدوين شده است كه بر رشد مهارت  هاى تفكر، مهارت  هاى 
يك  در  دارد.  تأكيد  مسئله  حل  و  تصميم گيرى  مهارت  هاى  نيز  و  نگرش  فرايندى، 
جامعه متمدن و پيشرفته، براى درك اين واقعيت كه علوم و فناورى به زندگى انسانها 
به  نسبت  افراد  مثبت  نگرش  هاى  علوم  آموزش  در  تا  است  ضرورى  مى دهد،  شكل 
را  خود  و  آمده  كنار  ماشينى  زندگى  با  بتوانند  آنها  تا  شود  مطرح  جامعه  و  خويشتن 
با شرايط دنياى مجازى وفق دهند. از اين رو در برنامه  هاى درسى آموزش علوم در 
سنگاپور تالش مى شود تا از يك طرف دانش آموزان را با زمينه  هاى علمى آشنا ساخته 
و شرايط مطالعه و يادگيرى بيشتر آنان را در آينده و در سطوح باالتر يادگيرى فراهم 
نمايند و از طرف ديگر با آگاهى دادن و آموزش روش  هاى تفكر، آنها را براى زندگى 

در يك جامعه علمى- فناورانه آماده نمايند. 
پرورش  و  آموزش  نظام  و  سنگاپورى  دانش آموزان  موفقيت  در  مختلفى  عوامل 
فعاليت  و  مسئوليت  احساس  كارايى،  عامل  مهم ترين  و  اولين  دارند.  نقش  سنگاپور 
مسئولين  است.  سنگاپور  پرورش  و  آموزش  وزارت  شده  برنامه  ريزى  و  هدف دار 
و  آموزشى  نظام  چارچوب  هاى  تربيت،  و  تعليم  متخصصان  كمك  با  آموزشى  نظام 
نيز سيالبس  هاى برنامه درسى را به بهترين نحو ممكن و بر پايه مطالعات تطبيقى 
ارزشيابى  و  كار  درسى،  كتاب  هاى  آنان  فعاليت  هاى  درسايه  نموده اند.  تدوين  و  تهيه 
سنگاپور بر پايه سيالبس  هاى مورد نظر تدوين گشته و روى هم رفته مى توان گفت 
كه پشتيبانى وزارت آموزش و پرورش از معلمان، دانش آموزان، كادر آموزشى و نيز 
چارچوب  هاى  و  سيالبس ها  مى گيرد.  انجام  احسن  نحو  به  آنان،  براى  محتوا  توليد 
كار،  بازار  و  اقتصادى  وضعيت  به  توجه  با  و  بوده  پويا  كامًال  سنگاپور  درسى  برنامه 
تحصيلى  رشد  در  نيز  سنگاپور  كشور  اجتماعى  فرهنگ  دارند.  اصالح پذيرى  قابليت  
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دانش آموزان نقش به سزايى دارد؛ زيرا كه خانواده ها به تحصيل فرزندانشان و يادگيرى 
تحصيلى  رشد  افزايش  براى  حاضرند  و  هستند  قائل  زيادى  اهميت  فناورى  و  علوم 
گسترش  و  سنگاپور  آموزشى  جامعه  در  رقابتى  جو  وجود  نمايند.  سرمايه گذارى  آنان 
اين روحيه و فرهنگ به رقابت  هاى بين المللى سبب شده است تا خانواده ها نسبت به 
برگزارى مسابقات علمى و موفقيت فرزندان خود اهميت بيشترى قائل شوند. برگزارى 
مسابقات علمى در سطح مدارس، منطقه ، كشور و بين الملل اهميت زيادى در نظام 
آموزشى و نيز در بين خانواده ها داشته و روى اين اصل بسيارى از خانواده ها و مدارس، 
برنامه  ريزى خاصى براى اين مسابقات دارند. درمدارس سنگاپور هر ساله دانش آموزان 
از طريق انجام تكاليف، پروژه ها، آزمون  هاى محتوايى و عملكردى و نيز فعاليت  هاى 
عملى و آزمايشگاهى توسط معلم خود مورد ارزشيابى قرار مى گيرند. اين امر به نوعى 
ارزشيابى ها  اين  پايه  بر  مى كند.  ايفا  مهمى  نقش  مدارس،  در  رقابتى  جو  ايجاد  در 
دانش آموزان به پايه  هاى باالتر تحصيلى ارتقاء يافته و جايگاه علمى و شخصيتى خود 
را در مدرسه تثبيت مى نمايند. در آزمون  هاى ساالنه، عالوه بر دانش آموزان؛ مدارس 
و عملكرد كادر ادارى- آموزشى آنها نيز مورد ارزشيابى قرار گرفته و از لحاظ سطح 
سبب  امر  اين  مى شوند.  رتبه بندى  افتخارآميز  عناوين  وكسب  تحصيلى  رشد  علمى، 
تشويق دانش آموزان و معلمان از طرف كادر ادارى مدرسه و اجراى منظم  تر و دقيق  

تر اهداف آموزشى مى شود. 

كاربرد اثربخش فناورى اطالعات و ارتباطات در سنگاپور
سنگاپور جزو معدود كشورهايى است كه موفق شده است تا در زمينه تلفيق فناورى 
قدم  هاى  دانش آموزان  آموزش  و  معلم  تربيت  رويكرد هاى  با  ارتباطات  و  اطالعات 
پر  رايانه  هاى  اندازى  راه  براى  سنگاپور  پرورش  و  آموزش  مسئولين  بردارد.  اساسى 
سرعت در مدارس، تربيت معلمانى كه بتوانند از اين فناورى در امر آموزش استفاده 
كنند، و براى تشويق دانش آموزان به پژوهش با استفاده از شبكه، به ساخت وب سايت 
و طراحى پروژه  هاى شبك هاى طرح  هاى جامع ملى روى آورده اند. بر اساس آخرين 
داده  هاى رايانه بانك جهانى، در سال 2001 به ازاى هر نفر، 5 دستگاه رايانه در كشور 
سنگاپور وجود داشته است. اين رقم حتى از كشورهايى چون ژاپن و اياالت متحده نيز 
باالتر است. بسيارى از دانش آموزان مدارس راهنمايى و متوسطه از امكانات اينترنت 
بى  سيم و رايانه  هاى قابل حمل كيفى براى دريافت درس از وب سايت مدرسه  و نيز 
ارسال پيام به دوستان و تبادل اطالعات استفاده مى كنند. بدين ترتيب به طور كلى 
مى توان نتيجه گرفت كه: در دهه ى 90 ميالدى نظام آموزشى سنگاپور يك دگرديسى 
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را تجربه كرده و مسئوالن آموزش و پرورش آن در صدد بر آمدند تا اصالحات زيادى 
در بخش  هاى گوناگون به خصوص آموزش عمومى و تربيت معلم انجام دهند. براى 
تسريع روند اصالحات، از فناورى اطالعات و ارتباطات به نحو شايست هاى استفاده 
نمودند و اثرات مثبت اين فناورى را در همه ى شئون زندگى مشاهده كردند. نظام 
آموزشى آزاد و انعطاف پذير سنگاپور دنبال كننده سياست  هاى آموزشى اقتصاد محور 
بوده و متمركز بر رشد منابع انسانى است و براى دستيابى به سطح مطلوبى از توليد 
علم و رشد اقتصادى- صنعتى، آموزش علوم و فناورى از جايگاه ويژ هاى برخوردار 

است. 



بوليوى
جغرافيا:

بوليوى كه به سرزمين قلع، مبارزه و كودتا مشهوراست كشورى است در نواحى 
مركزى آمريكاى جنوبى و با 1098581كيلومتر مربع وسعت و 9525000 نفر جمعيت 
پايتخت  دو  داراى  كشور  اين  گرفت.  استقالل  اسپانيا  از   1825/8/6 مورخه  در  كه 
مى باشد كه يكى پايتخت ادارى و ديگرى پايتخت سياسى است. الپاز پايتخت ادارى 
و سوكره پايتخت قانونى مى باشند. از شهر هاى عمده ى اين كشور مى توان به سانتا 
كروز، كوچابامبا، اورورو، پوتوسى و تاريجا اشاره كرد. همسايگان اين كشور عبارتند 
شمال.  و  جنوب  در  برزيل  و  آرژانتين  و  شرق  در  پاراگوئه  غرب،  در  شيلى  و  پرو  از: 
كوههاى  و  ندارد  راه  دريا  به  كه  است  التين  آمريكاى  كشورهاى  معدود  از  بوليوى 
كرده  محصور  طرف  هر  از  را  نشين  سرخپوست  سرزمين  اين  آن  كشيده  بفلك  سر 
است. اين مسئله در وضعيت اقتصادى آن بى تاثير نبوده و عدم دستيابى به آبهاى 
آزاد مسائلى را در زمينه بازرگانى و تجارت به وجود آورده است. كوه هاى آند به دو 
سلسه موازى تقسيم شده است كه در ميانشان گودال مواج وسيعى (التى پالتو) است 
كه در آن درياچه تيتى كاكا مرتفع ترين درياچه قابل كشتيرانى جهان جاى دارد. در 
شرق و شمال شرق كشور زمين هاى كم ارتفاع پهناورى هست كه در آن جنگل هاى 
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بارانى(لالنوس)، جلگه  هاى نيمه استوايى و علفزار  هاى نيم كم آب (چاكو) قرار دارد. 
اين كشورجز مناطق استوايى و پر باران محسوب مى شود. 

تاريخچه:
بوليوى طى سه جنگ ويرانگر، جنگ پاسيفيك (1879 تا 1883) در كنار پرو و 
بر ضد شيلى، و در جنگ هاى چاكو( 1928 تا1930 ) و (1933 تا 1935) با پاراگوئه 
زيان هاى بزرگ انسانى و ارضى را متحمل شد. حيات سياسى يكصد سال اخير اين 
كشور مملو از كودتاهائى است كه حتى يكى از آنها نيز نتوانسته به ثبات سياسى پايدار 
در  آنكه  بدون  رفتند  و  آمدند  ديگرى  از  پس  يكى  ژنرالها  شود.  منجر  كشور  اين  در 
وضعيت رقت بار مردم تحولى پديد آيد. از يك زاويه شايد بتوان رشد ناپايدارى سياسى 
يافته است در  شهرت  التين  آمريكاى  كشور  ترين  ثبات  را در اين كشور كه به بى 
تاريخ گذشته آن جستجو كرد. تاريخ دوره قبل از ورود اسپانيائيها چندان روشن نيست 
و اطالعاتى كه مورخان و محققان غربى دراين باره عرضه كرده اند آنقدر پراكنده و 
قدر  حال  اين  با  شد.  قائل  علمى  اعتبار  آنها  براى  توان  نمى  كه  است  نقيض  و  ضد 
مسلم آنكه صاحبان و ساكنان اوليه بوليوى سرخپوستانى بودند كه عالوه بر بوليوى بر 
نواحى گسترده اى از غرب آمريكاى جنوبى مسلط بودند. زندگى آرام و صلح جويانه 
آنها ادامه داشت تا اينكه استعمارگران از راه رسيدند و بوليوى هم همانند اغلب ممالك 
آمريكاى التين مستعمره اسپانيا شد. از اين تاريخ به بعد رنج و محروميت توده ها روز 
قدم به  شانزدهم  قرن  دهه 30 از  در  اسپانيائى  گشايان  كشور  گرفت.  فزونى  روز  به 
خاك بوليوى گذاردند و پس از سركوب مقاومتهاى پراكنده و نامنسجم بوميان، آنجا را 
به اشغال در آوردند و تا سال 1825 آن را به صورت سلطنتى اداره كردند دراين سال 
در جريان نهضتهاى استقالل طلبانه اى كه سيمون بوليوار آنها را رهبرى كرد و در پى 
افول امپراطورى اسپانيا بوليوى ظاهرا به استقالل دست يافت و نام آن كه تا آن وقت 
پروى عليا ناميده ميشد به احترام بوليوار به بوليوى تغيير پيدا كرد. فاتحان اين سرزمين 
يعنى اسپانيوليها از روز اول سرخپوستان را كه صاحبان اصلى اين كشور هستند مجبور 
كردند كه در معادن كار كنند و اكنون نيز كارگران معادن همان سرخپوستها هستند 
كه با دستمزدهاى ناچيز در معادن كارمى كنند. باقى سرخپوستان در مزارعى كه اغلب 
متعلق به اربابان و گاهى نيز متعلق به خودشان است كار مى كنند و عده قابل توجهى 
معناى  به  است  سرخپوستى  اى  واژه  (آيلو  آيلوها  در  بومى  اجتماعات  صورت  به  هم 

قبيله و طايفه با خصوصيات مشترك اقتصادى، خانوادگى، مذهبى) زندگى مى كنند. 
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دين و زبان:
مذهب اصلى در اين كشور مسيحيت بوده كه حدود 78 درصد از جمعيت كاتوليك، 
19 درصد پروتستان و 3 درصد بقيه اديان را شامل مى شود. تركيب نژادى در بوليوى 
عبارتست از: سرخپوست: 62 درصد، دو رگه سرخ و سفيد: 28 درصد و سفيد پوست 
10 درصد. در كشور بوليوى 3 زبان به عنوان زبان رسمى محسوب مى شوند كه عباتند 

از زبان  هاى اسپانيايى، كچوا و آيمارا. 

سيستم سياسى:
نظام سياسى حاكم بر بوليوى از نوع جمهورى چند حزبى با دو مجلس قانونگذارى 
در  بوليوى  جمهور  رئيس  اوومورالس  كه  اصالحاتى  اساس  بر  سال 2008  در  است. 
قانون اساسى اين كشور صورت داد زبان بومى مردم سرخپوست (البته بجز آيمارا و 
كچوا كه قبال هم رسمى بودند) نيز در كنار زبان اسپانيايى در اين كشور به رسميت 
شناخته شده است. يعنى در نواحى اى كه به زبانى به غير از زبان اسپانيائى صحبت مى 
شود زبان آن نواحى نيز به رسميت شناخته شده است. همچنين كاركنان دولتى نيز 
ملزم به تسلط بر حداقل دو زبان دولتى هستند. دپارتمان هاى كشور نيز خودمختارى 
بيشترى يافته اند. اصالحات قانون اساسى بوليوى به 36 گروه و اجتماع بومى اين 
كشور اجازه مى دهد تا از حق زمين، زبان و شركت در مجامع استفاده كنند و براساس 
آن اصالحات ارضى با محدود كردن زميندارى اجرا مى شود. اصالحات قانون اساسى 
به بوميان در اداره زمين هايى كه به  طور سنتى مالك آن بوده اند، خودمختارى مى دهد 
و همچنين آنها را براى دريافت سهم درآمد حاصل از فروش منابع طبيعى اين كشور 
در  بوليوى  طبيعى  منابع  از  بسيارى  كه  است  حالى  در  اين  مى دهد.  قرار  اولويت  در 
مناطقى قرار دارد كه توسط گروه  هاى مخالف دولت مورالس اداره مى شود. مورالس 
به  عنوان نخستين رئيس  جمهور سرخ پوست بوليوى، طرح اصالحات قانون اساسى را 
ارائه كرد و اعتقاد دارد اين مسئله موجب فراهم شدن فرصت ها و مسئوليت  هاى برابر 

براى همه مردم بوليوى خواهد شد. 

بوليوى و اصالحات جديد:
بوليوى  در حالى كه ذخاير چشمگير گازى در اختيار دارد فقيرترين كشور آمريكاى 
التين به حساب مى آيد. مورالس در سال2005 با تعهد ملى كردن صنايع گاز طبيعى 
اين كشور به قدرت رسيد و از زمان آغاز به كار تا كنون حضور دولت در اقتصاد اين 
كشور و همچنين منافع طبقات فقير جامعه را افزايش داده است. مورالس همچنين 
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از متحدان هوگو چاوز رئيس  جمهورى ونزوئال به شمار مى رود و مانند او ديدگاه  هاى 
زير  موارد  بوليوى  اساسى  قانون  در  بنيادى  اصالحات  از  بعضى  دارد.  ضدآمريكايى 

هستند:
در  ديگر  دوره  يك  براى  دارد  اجازه  مورالس  اوو  جمهورى:  رياست   انتخابات   -1

انتخابات رياست جمهورى در سال2009 شركت كند. 
2- حقوق بوميان: قانون جديد فرصت ها و مسئوليت  هاى برابر براى همه مردم به 

 وجود مى آورد. 
3- خودمختارى: تقسيم قدرت دولت مركزى با رهبران محلى يكى از بخش  هاى 

اصالحات است. 
4- عدالت: نظام قضائى براى اهالى بومى هم مانند نظام دولت خواهد شد. قضات 

انتخاب خواهند شد و ديگر به  وسيله كنگره منصوب نمى  شوند. 
5- اصالحات ارضى: محدوديت مالكيت اراضى تا 5 هزار هكتار

اقتصاد:
كشور هاى  از  يكى  و  مى برند  سر  به  فقر  خط  زير  بوليوى  كشور  مردم  درصد   64
فقير آمريكاى جنوبى محسوب مى شود. نيروى كار در اين كشور در سال 2005، 4/3 
ميليون نفر بوده است كه جمعيت مشغول به كار در اين كشور دربخش  هاى زراعت، 
صنعت و خدمات فعال هستند. نرخ بيكارى در اين كشور در سال 2004 در حدود 7/8 
درصد بوده است. تعجبى ندارد اگر بگوئيم با آنكه معادن غنى قلع اين كشور 70 درصد 
از كل قلع جهان را توليد مى كند و معادن ديگرى مانند مس، روى، سرب و نفت هم 
فراوان يافت مى شود، باز بوليوى يكى از فقيرترين كشورهاى جهان است. نكته جالب 
توجه در مورد اين آمارها آن است كه مردم بوليوى زندگى فقيرانه خود را روى گنج 
سپرى مى كنند. بوليوى بعد از ونزوئال بزرگ ترين منابع گازى آمريكاى التين را در 
اختيار دارد. همچنين بزرگ ترين صحراى نمك جهان در بوليوى قرار دارد كه عالوه 
مى كند.  بوليوى  عايد  نيز  را  گردشگرى  درآمد  نمك،  استحصال  از  حاصل  درآمد  بر 
اين كشور پس از استقاللش، در بيشتر سال هاى پس از استقالل دستخوش بى ثباتى 
سياسى و شاهد روى كار آمدن سلسله اى از دولت هاى نظامى و غير نظامى بوده است. 

با اين حال از1982 بوليوى دولت هاى منتخب مردم داشته است. 

زبان و سيستم آموزشى:
دولت بوليوى آموزش را در سطح ابتدائى و متوسطه رايگان كرده است با ذكر 
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اين نكته كه بعضى از مدارس نيز به صورت خصوصى بوده و براى تحصيل در آنها 
امكانات  دولتى  مدارس  به  نسبت  خصوصى  مدارس  در  شود.  پرداخت  شهريه  بايد 
بهترى موجود است و بيشتر افراد دراين گونه مدارس ثبت نام مى كنند. براى تمام 
كودكان بين14- 6 سال تحصيل اجبارى است با اين همه به دليل فقرى كه ذكر 
شد بيشتر بچه ها مجبور به كار هستند تا به خانواده در زمينه مالى كمك كنند و به 
همين دليل وقت كافى براى رفتن به مدرسه ندارند؛ بنابراين بسيارى از دبيرستانها 
در شهرها هستند و بسيارى از خانواده ها استطاعت مالى ندارند تا بچه هايشان را به 
جا هاى دورترى جهت تحصيل علم بفرستند. مانند بسيارى از كشور هاى دنيا دانش 
اين  چون  مى بينند.  آموزش  سال   12 دانشگاه  به  رفتن  از  قبل  نيز  بوليوى  آموزان 
كشور در نيمكره جنوبى قرار دارد سال تحصيلى از اواخر فوريه (بهمن و اسفند) آغاز 
مى شود و تا نوامبر(آذر) ادامه مى يابد با 15 روز تعطيالت زمستانى در جوالى (اواخر 
مرداد) و تعطيالت تابستانى از دسامبر (آذر و دى) تا فوريه (بهمن و اسفند). كالسها 
از ساعت 8 صبح تا 1 بعد از ظهر و 5 روز در هفته تشكيل مى شود. تا قبل از سال 
تدريس  هم  زبان  همان  به  و  مى شدند  نوشته  اسپانيائى  زبان  به  فقط  كتابها   1994
كچوا  و  آيمارا  همچون  زبانهائى  به  كه  سرخپوستان  و  محلى  بچه  هاى  و  مى شدند 
مشكالت  هم  دليل  همين  به  و  نبودند  دروس  فهميدن  به  قادر  مى كردند  صحبت 
بسيارى از جمله خالى شدن مدارس از دانش آموزان و بيزارى آنها از تحصيل و به 
تبع آن كمبود افراد متخصص به وجود آمد. بنابراين دولت اين كشور طى تحقيقاتى 
اين  بر  آمدن  فائق  براى  و  داد  تشخيص  كشور  اين  مدارس  سيستم  در  را  علت 
مشكل بعد از سال 1994 آموزش دو زبانى را در اين كشور گسترش داد. هم اكنون 
دانش  آموزان محلى به زبان خودشان همراه با زبان اسپانيائى آموزش مى بينند. اين 
 (Aymara) و آيمارا (Quechua) كشور داراى سه زبان رسمى اسپانيايى، كچوا
سفرهائى  فقير صورت مى گيرد  درمدارس اين كشور  مى باشد. يكى از كارهائى كه 
همه  به  اين 15روز  در  و  مى گيرد  صورت  همكالسيها  با  مدت 15روز  به  كه  است 
جاى كشور و همچنين بعضى كشور هاى خارجى مسافرتهايى صورت مى گيرد و با 
آداب و سنن مردم بومى و همچنين سرخپوستان كل كشور آشنايى صورت مى گيرد. 





 افغانستان
جغرافيا:

كشور افغانستان با نام رسمى جمهورى اسالمى افغانستان ( در زبان پشتو: افغانستان 
اسالمى جمهوريت) كشورى است در آسياى ميانه كه حد فاصل آسياى ميانه، جنوب 
غربى آسيا و خاورميانه. پايتخت آن كابل مى باشد. همسايگان افغانستان، پاكستان در 
جنوب و شرق، ايران در غرب، تركمنستان، ازبكستان، تاجيكستان در شمال و چين در 
شمال شرقى است. مساحت افغانستان درحدود 652225 كيلومترمربع است. جمعيت 

اين كشور 27145000 نفر مى باشد. 

تاريخچه:
افغانستان كنونى تا سال1747تحت حكومت ايران قرار داشت وحكومت  هاى بسيارى 
از جمله هخامنشيان، سلوكيان، اشكانيان، ساسانيان، امويان، عباسيان، صفاريان، سامانيان، 
گوركانيان،  تيموريان،  مغول،  ايلخانان،  خوارزمشاهيان،  سلجوقيان،  غوريان،  غزنويان، 
از  كه  درانى  احمدشاه  درسال 1126  است.  كرده  تجربه  را  قاجاريه  و  افشاريه  صفويه، 
سرداران نادرشاه افشار بود، پس از مرگ او افغانستان كنونى را پايه گذارى كرد. افغانستان 
چندى پس از استقالل زير سلطه بريتانيا درآمد. از زمان استقالل افغانستان اين كشور 
دو بار توسط امپراتورى بريتانيا اشغال گرديد و تا زمان اعالن استقالل آن توسط امان 
اهللا خان در 1919 ميالدى سياست خارجى اين كشور زير نظر مستقيم انگلستان بود. كلمه 
افغانستان به عنوان نام اين كشور در قانون اساسى زمان امان اهللا شاه به تصويب رسيد. 
الزم به ذكر است كه افغانستان در مورخه ى 1919/8/8 از انگلستان استقالل گرفته است. 
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دين و زبان:
دين اسالم، دين رسمى كشور افغانستان است. تركيب دينى در اين كشور عبارت 
است از: مسلمان سنى(82 درصد)، مسلمان شيعه(17 درصد) و بقيه (1 درصد). زبان  هاى 
رسمى كشور افغانستان عبارتند از: زبان  هاى پشتو و فارسى درى. تركيب جمعيتى در 
كشور افغانستان عبارت است از: پشتو(42 درصد)، تاجيك(27 درصد)، هزاره(9 درصد)، 

ازبك(9 درصد) و بقيه(13 درصد). 

سيستم آموزشى:
هنگام اشغال افغانستان توسط شوروى ( دهه 1360) وجنگ هاى داخلى اين كشور 
(1370) شالوده آموزش و پرورش افغانستان ازهم پاشيد. در دوره قدرت طالبان دختران 
خانه نشين شدند و اجازه تحصيل از آنها گرفته شد. در اين دوره به جاى درس هاى 
علمى مانند شيمى و فيزيك در مدارس بيشتر بر آموزش  هاى مذهبى تاكيد مى شد. 
پس از يورش آمريكا به افغانستان در سال 1380 و فروپاشى طالبان، با روى كار آمدن 
دولت انتقالى وضعيت تحصيل اندك اندك رو به بهبودى رفت ولى با اين وجود هنوز 
بيش از 60 درصد مردم افغانستان از سواد خواندن و نوشتن بى بهره اند. اكنون 10 
درصد از بودجه ساالنه افغانستان به امور آموزشى اختصاص دارد، كه از اين ميان 7 
درصد آن مربوط به وزارت آموزش و پرورش است، يك درصد مربوط به نهاد هاى 

پژوهشى ويك درصد مربوط به آموزش عالى است. 

چكيده اى از قانون اساسى كشور افغانستان:

گروه  هاى قومى ونژادى
هزاره،  ازبك،  تاجيك،  پشتون،  ونژادى  قومى  گروه  هاى  از  افغانستان  جمعيت 

تركمن، بلوچ، پشه اى و ايماق تشكيل شده است. 

زبانها
اى،  پشه  تركمنى،  ازبكى،  پشتو،  درى،  زبان هاى  از  يكى  به  افغانستان  مردم 
نورستانى و بلوچى تكلم مى كنند. بر اساس قانون اساسى افغانستان زبان هاى درى و 
پشتو زبان هاى رسمى دولت افغانستان هستند و در مناطقى كه متكلمين زبان ديگرى 

زياد باشد آن زبان به عنوان زبان رسمى سوم تلقى مى شود. 



عراق
جغرافيا:

آسيا  غرب  جنوب  و  خاورميانه  در  كشورى  عراق)  جمهورى  رسمى  نام  با  عراق( 
است. پايتخت عراق شهر بغداد است. اين كشور از جنوب با عربستان سعودى، از غرب 
با اردن و سوريه، از شرق با ايران و از شمال با تركيه همسايه است. مساحت عراق 
438، 317كيلومتر مربع است. جمعيت عراق در حدود 28993000 نفر است. قسمت 
وآشورى ها  تركمن ها  كردها،  مانند  قوميت ها  ساير  و  اعراب  را  عراق  جمعيت  اعظم 

تشكيل مى دهند. عراق در مورخه ى 1932/10/3 از انگلستان استقالل گرفته است. 

تاريخچه:
آشورى ها  و  اكدى ها  سومريان،  است.  ديرينه اى  فرهنگ  و  تمدن  داراى  عراق 
نخستين تمدن  هاى باستانى عراق را چند هزار سال قبل از ميالد بنا نهادند. پس از 
اسالم، عراق مركز حكومت عباسى شد. عراق از ميانه سده دهم تا پايان سده سيزدهم 
هجرى شمسى تحت اداره حكومت عثمانى قرار داشت و در سال 1919 از امپراتورى 
به  سال 1932  در  سرانجام  و  گرفت  قرار  بريتانيا  حكومت  تحت  و  شد  جدا  عثمانى 
استقالل رسيد. در سال 1359 هجرى شمسى وارد جنگ با ايران شد و در سال 1991 
ميالدى به كويت حمله كرد به دنبال اين تهاجم با تحريم  هاى اقتصادى روبرو شد و 
قسمت شمالى آن منطقه پرواز ممنوع اعالم شد و با قيام كردها در شمال عراق آنها 
عمال توانستند حكومت خود را در شمال تشكيل دهند و نهايتا در سال 2003 با تهاجم 
نظامى آمريكا و هم پيمانانش حكومت عراق سرنگون شد و دولت جديد عراق تشكيل 
شد، همچنين كردها درشمال، حكومت كردستان عراق را بطور رسمى تشكيل دادند. 
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دين و زبان:
دين اسالم، دين رسمى اين كشور است. تركيب دينى در كشور عراق عبارت است 
از: مسلمان شيعه (62 درصد)، مسلمان سنى (34 درصد) و بقيه (4 درصد). زبان  هاى 
رسمى در اين كشور عبارتند از زبان  هاى عربى و كردى. تركيب جمعيتى در كشور 
عراق به شرح زير مى باشد: عرب (64/7 درصد)، كرد (23 درصد)، تركمن (5/6 درصد)، 

بقيه (6/7 درصد). 

حقوق زبانى ازديد قانون اساسى
ماده4:

1) زبان هاى عربى و كردى زبان هاى رسمى عراق هستند و حق عراقى ها براى 
آموزش زبان  هاى مادرى مانند تركمنى، سريانى و ارمنى در موسسات آموزشى دولتى 

و خصوصى بر اساس مقررات آموزشى به فرزندانشان تضمين مى شود. 
2) دامنه اصطالح زبان رسمى و نحوه ى اجراى مقررات اين ماده در قانونى به شرح 

زير مشخص مى شود:
الف- انتشار روزنامه رسمى دولت به اين دو زبان (زبان  هاى عربى و كردى) مى باشد. 
دولت)،  (هيات  وزيران  شوراى  نمايندگان،  مجلس  مانند  رسمى  اماكن  در  ب- 

دادگاهها و كنفرانس هاى رسمى از اين دو زبان استفاده مى شود. 
ج- به رسميت شناخته شدن اسناد و مدارك رسمى و نامه ها و انتشار اسناد رسمى 

به اين دو زبان صورت مى گيرد. 
د- باز شدن مدارس نيز با اين دو زبان بر اساس مقررات آموزشى صورت خواهد گرفت. 
ه- در زمينه  هاى ديگر مانند اسكناس، گذرنامه و تمبرها، اصل برابرى (دو زبان 

عربى و كردى) بايد رعايت شود. 
3) ارگانها و سازمان هاى فدرالى در ايالت كردستان دو زبان عربى و كردى را مورد 

استفاده قرار مى دهند. 
آنجا  در  را  جمعيت  اكثريت  كه  ادارى  واحد هاى  در  سريانى  و  تركمنى  زبان   (4

تشكيل مى دهند زبان رسمى به شمار مى روند. 
5) در صورتيكه اكثريت مردم يك منطقه يا استان در همه پرسى عمومى موافقت كنند 

هر منطقه يا استان مى تواند هر زبان محلى را به عنوان زبان رسمى ديگر خود برگزيند. 
نظام سياسى:

حكومت كشور عراق از نوع جمهورى چند حزبى با يك مجلس قانونگذارى است. 



هندوستان
جغرافيا:

مساحت  با  هند  است.  گرديده  واقع  آسيا  قاره  جنوب  در  هند  پهناور  كشور 
كيلومتر  و 2933  جنوب  تا  شمال  از  كيلومتر   3214  – مربع  كيلومتر   3287263
از شرق تا غرب – هفتمين كشور بزرگ جهان است. كشور هند به صورت شبه 
جزيره اى مثلثى شكل است كه قاعده آن به شمال كوه هاى هيماليا، ضلع شرقى آن 
به خليج بنگال و ضلع غربى آن به درياى عمان و راس آن در جنوب، به اقيانوس 
هند منتهى مى گردد. اين كشور از شمال غربى به پاكستان، از شمال به چين، 
بوتان، نپال و تبت، از شرق به ميانمار و از جنوب و جنوب غربى به اقيانوس هند 
منتهى مى گردد. هند يك كشور استوايى است و در طول سال شرايط آب و هوايى 

متنوعى را در مكان ها و زمان  هاى گوناگون تجربه مى كند. 

دين و زبان:
صدوبيست  و  ميليارد  يك  هند  جمعيت  ميالدى  سال 2007  سرشمارى  طبق 
ميليون و هشتصد و شصت و شش هزار نفر مى باشد، از اين نظر هند دومين كشور 
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پرجمعيت جهان است. هند به مانند يك بوم نقاشى بى نظيرى است كه از ادغام 
گروه هاى قومى پيرو فرهنگ ها و اديان گوناگون به وجود آمده است. مطابق قانون 
اساسى هند كه در سال 1949 ميالدى به تصويب و از سال 1950 به اجرا در آمده 
است، هند كشورى سكوالر بوده و هيچ مذهبى به عنوان مذهب رسمى در قانون 
اساسى اين كشور به رسميت شناخته نشده است. پيروان تمام اديان بزرگ جهان در 
اين كشور سكونت دارند. زبان رسمى كشور هند، هندى با خط ديوانگيرى است كه 
30 درصد جمعيت هند با آن تكلم مى كنند، با اين حال مطابق قانون اساسى كشور، 
كوكانى،  كشميرى،  كانارايى،  گجراتى،  بنگالى،  آسامى،  قبيل  از  ديگر  زبان   22
مااليالم، مانى پورى، نپالى، اوريا، پنجابى، سانسكريت، سندى، تاميل، تيلگو و اردو 
و. . . نيز در هندوستان به رسميت شناخته شده است. زبان انگليسى از سالها پيش 
پس  آمده  عمل  به  توافقات  طبق  و  بوده  رسمى  و  ادارى  زبان  كشور  استقالل  از 
از استقالل (سال 1947) نيز به عنوان زبان ادارى باقى ماند. در حال حاضر، كل 
آموزش عالى و قسمت اعظم مكاتبات ادارى اين كشور به زبان انگليسى صورت 
زبان  هاى  عنوان  به  را  انگليسى  و  هندى  زبان  هاى  هند  اساسى  قانون  مى گيرد. 
حدود 165  در  شده،  ياد  موارد  بر  افزون  مى شناسد.  رسميت  به  رسمى  ارتباطات 

گويش در سراسر هند مورد تكلم قرار مى گيرد. 

ساختار سياسى:
به  آميز  مسالمت  مبارزه ى  طريق  از  ميالدى  سال 1947  طى  هندوستان،  كشور 
رهبرى مهاتما گاندى استقالل خود را بدست آورد. سپس قانون اساسى آن تصويب 
گرديد و در روز 26 ژانويه 1950 به يك جمهورى بدل شد. سازمان ملل متحد، دوم 
گرامى  خشونت  بدون  جهانى  روز  عنوان  به  سال  هر  را  گاندى  مهاتما  زادروز  اكتبر، 
سازمان  و  المنافع  مشترك  كشور هاى  عضو  كنون  تا  زمان  آن  از  هندوستان  ميدارد. 
صورت فدرال اداره  پارلمانى است و به  جمهورى  هند  حكومت  متحد مى باشد.  ملل 
قانونگذارى  مجلس  دو  با  فدرال  حزبى  چند  جمهورى  هند  حكومت  نوع  مى گردد. 
است. كشور هند، از 28 ايالت و 7 منتطقه متحد (فرماندارى كل) متشكل مى گردد. 
باالترين مقام رسمى كشور، رئيس جمهور و باالترين مقام ايالتى استانداران مى باشند 
كه توسط رئيس جمهور تعيين و با فرمان وى به محل ماموريت اعزام مى گردند. هر 
ايالت از شوراى ايالتى و كابينه مستقل برخوردار مى باشد. قوه مقننه هند، متشكل از 
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دو مجلس قانون گذارى تحت عناوين (Lok Sabha) و (Rajya Sabha) مى باشد. 
غير  طور  به  دوم  مجلس  نمايندگان  و  مردم  مستقيم  راى  با  اول  مجلس  نمايندگان 
مستقيم توسط نمايندگان مجالس ايالتى براى مدت شش سال انتخاب مى گردند. هند 
بزرگترين جمهورى در كره ى زمين با يك نظام پارلمانى است كه شهروندان باال ى 18 
سال نمايندگان خود را به طور مستقيم انتخاب مى كنند. اين كشور داراى قوه قضائيه 

مستقل است كه ديوان عالى هند در راس آن قرار دارد. 

اقتصاد:
هند كه از لحاظ برابرى قدرت خريد چهارمين اقتصاد بزرگ دنيا محسوب مى شود، 
در حال تبديل شدن به يك قدرت اقتصادى بزرگ است. توليد ناخالص ملى هند 
براى نخستين بار در سال 2007 از مرز يك هزار ميليارد دالر آمريكا گذشت و طى 
سال 2009 – 2008 به 1079/59 ميليارد دالر آمريكا رسيد. در نتيجه ى اصالحات 
اقتصادى اواخر دهه ى 1980 و اوايل دهه ى 1990، هند با رشد ميانگين 9 درصد 
توليد ناخالص ملى در خالل سال  هاى 2005 تا 2009 به عنوان يكى از اقتصاد هاى در 
حال گسترش سريع جهان ظهور كرد. هم اكنون، بخش خدماتى با سهمى معادل 57 
درصد به عنوان بخشى اصلى از اقتصاد هند پديدار گرديده و هند را به كانونى براى 
خدمات صادراتى در حوزه فن آورى اطالعات بدل كرده است. همچنين بخش  هاى 
صنايع توليدى و كشاورزى نيز نقش قابل مالحظه اى در توليدات ملى دارند. هند در 
عرصه  هاى مختلف علوم و فن آورى پيشرفت قابل مالحظه اى داشته است. در واقع 
چنين رشد فوق العاده اى در آموزش عالى و فنى و فعاليت  هاى پژوهشى و عمرانى از 
سوى كشورى انجام مى گيرد كه شايد سومين ذخيره ى نيروى انسانى آموزش ديده 
در جهان را داراست. همچنين هند با مجموعه اى از ماهواره  هاى ارتباطى، جمع آورى 
اطالعات و نقشه كشى در مهار فن آورى فضايى در عرصه  هاى غير نظامى به عنوان 
جاذبه  هاى  از  وسيع  اندازى  چشم  هند  است.  گرديده  ظاهر  پيشگام  و  مبتكر  يك 
حاره اى  بارانى  جنگل  هاى  تاريخى،  بنا هاى  معمارى،  غنى  ميراث  جهانگردى، 
مسحور كننده، كوه هاى الهام بخش، دريا هاى خروشان، سواحل آرام و خلوتگاه هاى 
نشاط بخش را تقديم مى كند. هر سال بيش از پنج ميليون گردشگر خارجى از هند 
ديدن مى كنند. هند همچنين با زير ساخت  هاى قوى و پيشرفته در حوزه ى سالمت، 

مقصد رضايت بخشى براى گردشگرى پزشكى در آسياست. 
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زبان و سيستم آموزشى:
طرح عملى گسترش علم و دانش و آزادى انديشه درميان شهروندان هندى، 
در قانون اساسى اين كشور لحاظ گرديده است. مطابق تبصره 45 قانون اساسى 
دولت موظف است از زمان صدور اين قانون، كودكان رده  هاى سنى 5 تا 14 سال 
را تحت پوشش آموزش رايگان و اجبارى قرار دهد. در طول قرن يازده، مسلمانان 
چندين مدرسه ابتدايى و متوسطه، دانشكده و حتى چندين دانشگاه در شهر هاى 
مختلفى همانند دهلى، الكنو و اهللا آباد تاسيس نمودند. در اين مدارس زبان عربى 

به عنوان زبان تعليمى به كار گرفته مى شد. 
مورد  آموزشى  واسطه  عنوان  به  محلى  زبان  يا  مادرى  زبان  اياالت،  اكثر  در 
استفاده قرار مى گيرد. اين در حالى است كه تسهيالت آموزشى و ساير امكانات از 
مكانى به مكان ديگر متفاوت مى باشد. عالوه بر مناطقى از كشور كه مردمانش 
به زبان هندى تكلم مى نمايند در اكثر ايالت  هاى غير هندى زبان، آموزش زبان 
هندى اجبارى است. آموزش اجبارى زبان هندى از ايالتى به ايالت ديگر متفاوت 
مى باشد. اين در حالى است كه آموزش هندى در تاميل نادو، ترى پورا و ناحيه 
اياالت  تمامى  در  انگليسى  زبان  آموزش  نمى  باشد.  اجبارى  پوند يچرى  كاريكال 
به غير از ايالت بيهار، اجبارى مى باشد. با وجود اين كه آموزش انگليسى در اكثر 
كلى  طور  به  مى باشد.  متفاوت  ديگر  ايالت  به  ايالتى  از  است،  اجبارى  مدارس 
مى باشد.  اجبارى   10 الى   6 كالس  هاى  در  اياالت  اغلب  در  انگليسى  آموزش 
آموزش  به  مى توان  ابتدايى  آموزش  اوليه  سال  پنج  درسى  برنامه  هاى  جمله  از 
محيطى، رياضى، هنر، آموزش كار و فعاليت  هاى بهداشتى و آموزش يك زبان با 
تاكيد بر زبان مادرى اشاره نمود. در دبستان، رياضيات، علوم و تكنولوژى، آموزش 
علوم  بهداشت،  و  بدنى  تربيت  محلى،  زبان  يك  و  انگليسى  هندى،  زبان هاى 

اجتماعى، هنر و آموزش كار به دانش آموزان ارائه مى گردد. 
در اكثر دانشگاه هاى كشور، زبان انگليسى به عنوان واسطه آموزشى به شمار 
مى رود. اين در حالى است كه برخى دانشگاهها و دانشكده ها به آموزش برنامه  هاى 
آموزشى به واسطه زبان  هاى هندى و محلى كفايت كرده اند. آموزش كارشناسى 
كه  است  گفتنى  مى گردد.  ارائه  انگليسى  زبان  به  عالى  آموزش  مراكز  اكثر  در 

واسطه ى آموزشى آموزش  هاى علمى، فنى و حرفه اى نيز زبان انگليسى است. 
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مواد آموزشى در هند عبارتند از:
1- واحد  هاى پايه (20 درصد): آموزش تاريخچه هند – روانشناسى آموزش

2- واحد  هاى تخصصى (30 درصد): آموزش زبان (زبان مادرى و زبان انگليسى) 
– آموزش رياضى – آموزش علوم طبيعى – آموزش علوم انسانى – آموزش بهداشت 

و تربيت بدنى – آموزش هنر – آموزش عملى
علوم  آموزش   / علوم  آموزش  درصد):   10) العاده  فوق  تخصصى  واحد  هاى   -3

اجتماعى و گزينش 
(در  آموزش  در  مشاركت   – عملى  كار  درصد):   40) كارورزى  واحد هاى   -4

كالس  هاى ابتدايى و دوره دوم ابتدايى)
اصول و اهداف كلى آموزش:

از جمله مهمترين اهداف آموزشى كشور هندوستان مى توان به موارد ذيل اشاره 
نمود:

1- نشر دانش و آزداى افكار در ميان كليه شهروندان هندى
2- ارائه رايگان آموزش پايه به كليه كودكان رده سنى 14 سال

3- رعايت حقوق شهروندى با توجه به زبان، خط و فرهنگ بومى
4- توجه ويژه به عالئق اقتصادى و آموزشى مناطق محروم و دور افتاده كشور. 





هلند
جغرافيا:

هلند كشورى است در شمال غربى اروپا كه از شرق با آلمان و از جنوب با بلژيك 
نفر  هلند 16371000  جمعيت  است.  همسايه  بريتانيا  با  دريا  طريق  از  غرب  از  و 
است. مساحت هلند 41526 كيلومتر مربع مى باشد. پايتخت هلند شهر آمستردام 
است اما به منظور تمركز زدايى بسيارى از وزارتخانه ها و سفارتخانه ها در شهر الهه 
به  هلند  پادشاهى  اروپايى  و  اصلى  بخش  هلند  است.  شده  مستقر  آن  پيرامون  يا 

شمار مى رود كه جزايرى را در آمريكاى مركزى نيز شامل مى شود. 

دين و زبان:
اديان رايج در هلند عبارتند از: كاتوليك (30 درصد)، كليساى اصالح شده (20 
درصد)، مسلمان (6 درصد)، بدون دين (40 درصد) و بقيه (4 درصد). در كشور هلند 

دو زبان رسمى مى باشند. زبان  هاى رسمى در هلند عبارتند از: هلندى و فريزى. 
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نظام سياسى:
قانونگذارى  مجلس  دو  با  سلطنتى  مشروطه  نوع  از  هلند  كشور  سياسى  نظام 
در  نقشى  ملكه  يا  شاه  آن  در  كه  است  مشروطه  پادشاهى  هلند  حكومت  مى باشد. 
سياست ندارد و تنها نماد ملى است. دو مجلس نمايندگان در اين كشور وجود دارد و 
نخست وزير را حزب داراى بيشترين راى در انتخابات پارلمانى بر مى گزيند و او دولت 
را تشكيل مى دهد. او مهمترين مقام سياسى كشور شناخته مى شود. ساختار حكومتى 
جدا  هم  از  دولت  و  كليسا  هلند  سرزمين  در  مى كند.  تضمين  را  مذهب  آزادى  هلند 
هستند و هيچ دين رسمى وجود ندارد. هلند همراه با بلژيك و لوكزامبورگ، بينلوكس 
را تشكيل مى دهد. اين نام يك پيمان همكارى منطقه اى بين اين سه كشور است و 
از تركيب نخستين حروف نام اين كشور ها ساخته شده است و اين پيمان مادر پيمان 
سوسيال  مسيحى،  دموكرات،  احزاب  كشور  اين  مهم  احزاب  است.  يكپارچه  اروپاى 
دموكرات  حزب  اكنون  كه  هستند  ليبرال  و  سبزها  حزب  سوسياليست،  دموكرات، 

مسيحى، سوسيال دموكرات و اتحاديه ى مسيحيان در دولت هستند. 

اقتصاد:
هلند در پرورش و تجارت گل مقام اول را در جهان دارد و دامدارى و كشاورزى نيز 
از پايه  هاى اقتصاد هلند محسوب مى شود هلندى ها عليرغم كوچكى كشورشان سهم 
بزرگى در تجارت و بانكدارى جهانى دارند. بيش از نيمى از سهام شركت نفتى – گازى 

شل را هلند در اختيار دارد و مابقى را بريتانيا. 

زبان و سيستم آموزشى:
ساكنان سرزمين هلند به زبان هلندى ( DUTCH ) صحبت مى كنند اين زبان 
خانواده ى  از  و  دارد  شباهت هايى  آلمانى  به  و  است  ژرمنى  زبان  هاى  از  شاخه اى 
زبان  هاى هند و اروپايى است. برخى واژگان فرانسويان نيز از دوره ى تسلط فرانسويان 
هلندى  زبان  جغرافيايى  گستره ى  است.  شده  جذب  هلندى  زبان  در  منطقه  اين  در 
در  كه  فرانسه  از  كوچكى  بخش  و  بلژيك  شمالى  استان  هاى  شامل  هلند  بر  عالوه 
غرب بلژيك قرار دارد مى باشد. همچنين زبان هلندى در سورينام و آتتيل  هاى هلند 
كه مستعمرات سابق هلند مى باشند كابرد داشته و بعنوان زبان ادارى استفاده مى شود. 
عالوه بر اينها زبانى اشتقاقى از اين زبان كه آفريكانس نام دارد يكى از زبان  هاى ملى 
جمهورى آفريقاى جنوبى است. در ايالت فريزلند هلند عالوه بر زبان هلندى، زبان 
فريزين نيز صحبت مى شود. فريزين دومين زبان رسمى كشور است. فريزين نيز يك 
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زبان آلمانى است كه در داخل استان جنبه رسمى داشته و رسمًا بعنوان زبان ملى در 
فريزلند شناخته شده است. در مدارس فريزلند هر دو زبان داچ ( Dutch ) و فريزين 
تدريس مى شود. مگر اينكه مدارس از طرف هيات اجرايى استانى از تدريس فريزين 

معاف شده باشند. 
در مناطقى كه زبان فريزين يا هر زبان زنده ى محلى كه در كنار زبان داچ صحبت 
مى شود آن زبان به همراه زبان داچ مى تواند بعنوان زبان آموزشى در موسسات آموزشى 
درخواست والدين مى توانند  قومى در صورت  اقليت هاى  آموزان  استفاده شود. دانش 
در مدارس ابتدايى، متوسطه مطالب آموزشى را از زبان خاص خود دريافت كنند. در 
زبان  به  قانون  طبق  امتحانات  و  كالس ها  بايد  بزرگساالن  حرفه اى  و  عالى  آموزش 
داچ برگزار شود. مگر اينكه درس به زبان خارجى باشد يا يك سخنران غير هلندى در 
حال سخنرانى باشد يا طبيعت ساختار يا كيفيت تدريس يا خاستگاه دانشجويان چنين 
ضرورتى را ايجاب كند. خط رايج هلند التين و زبان ملى آن هلندى است. زبان هلندى 
يكى از 2 زبان رسمى بلژيك نيز مى باشد. در عرف انگليسى عبارت Dutch ( هلندى 
) براى زبان هلندى هلند و عبارت Flemish براى ( فالندرى ) هلندى بلژيك به كار 
مى رود اما در حقيقت اين دو يكى است. زبان هلندى بعنوان يك زبان نوشتارى كامًال 
يكنواخت مى باشد. اين زبان نوشتارى، در هلند و بلژيك تفاوت دارد اما ميزان آن به 
اندازه اى كه ميان انگليسى نوشتارى در آمريكا و بريتانياى كبير موجود است نمى باشد 

اما بعنوان يك زبان گفتارى تنوع بسيار بيشترى نسبت به يكديگر دارند. 
 Algemeen Beschaafd Nederland در يك سو هلندى معيار قرار دارد كه
در  آموزشى  زبان  و  بوده  عمده اى  و  رسمى  مقاصد  براى  زبان  اين  مى شود.  خوانده 

مدارس و دانشگاه ها مى باشد. 
هلندى معيار در همه جا نسبتًا يكنواخت بوده اگر چه متكلمان آن بواسطه ى تكيه 
از  مى دهند.  نشان  را  آمده اند  آن  از  كه  عمومى اى  منطقه ى  خويش  گفتن  سخن  در 
سويى ديگر، گويش  هاى محلى قرار دارد كه ميان خانواده و دوستان و نيز افراد يك 

روستا به كار مى رود. 

سياست  هاى زبانى:
 در سند سياست فرهنگى سال 2000-1996 تاكيد ويژه اى بر آموزش زبان هلندى 
و اجراى تدابير جهت ارتقاء و ترويج اين زبان در داخل و خارج كشور گرديده است. 
همچنين بر توليد فيلم و نمايشنامه و آثار ادبى به زبان هلندى و تاسيس موزه  هاى 

ادبى هلندى تاكيد فراوان شده است. 
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قوانين زبانى: 
الزم به ذكر است كه اتحاديه زبان هلندى در سال 1980 آغاز به فعاليت نمود. 

1- اتحاديه ى مذكور متحمل معاهده بين دولتى دو كشور هلند و جامعه ى فالندرى 
زبان بلژيكى است كه هدف آن متحد نمودن جامعه فالتدرو هلندى زبان مى باشد. 

ريزى  هاى  برنامه  در  كه  است  كشور  رسمى  زبان  هاى  از  يكى  فريزين  زبان   -2
بودجه اى، امتحانات آموزشى و گزارش  هاى رسمى پارلمانى از آن استفاده مى گردد. 



بوسنى و هرزگوين
جغرافيا:

كشور بوسنى و هرزگوين در شبه جزيره بالكان و در جنوب شرق اروپا واقع شده 
است. بوسنى و هرزگوين، يكى از بخش  هاى جمهورى سوسياليست يوگسالوى سابق 
شمال  از  و  گرفته  استقالل  يوگسالوى  از  مورخه ى 1992/3/1  در  كشور  اين  است. 
و غرب با كروواسى، از شرق با صربستان، و از جنوب شرقى با مونته نگرو همسايه 
است. مساحت آن 51129 كيلومتر مربع و جمعيت آن 3855000 نفر است پايتخت 

اين كشور سارايوو مى باشد. 

تاريخچه:
مردم بوسنى و هرزگوين اساسآ ايلرى هستند كه در قرن دهم ق.م در شمال شرقى 
بالكان اسكان يافتند. درباره تاريخ سياسى اين سرزمين گفته مى شود كه در ابتداى قرن 
دوم ق.م رومى ها بر آن تاختند، آن را به تصرف خود در آورده و به  مدت پنج قرن بر 
آن حكومت كردند. پس از آن، تا مدتى اقوام بومى منطقه حكومت را در اختيار داشتند 
و از قرن هفتم اسالوها بر آن حاكم شدند. اين كشور از قرن 12 م. در صحنه سياسى 
اروپا مطرح و از قرن چهاردهم به  صورت دولتى مقتدر ظاهر شد. در قرن پانزدهم به 
 دنبال لشكركشى  هاى دولت عثمانى به منطقه بالكان، سرزمين بوسنى و هرزگوين به  
تصرف آنها در آمد و مدت چهارصد سال بخشى از امپراتورى عثمانى محسوب مى شد. 
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ورود عثمانى ها به اين منطقه باعث منسوخ شدن فرهنگ اسالوها شد و گسترش دين 
اسالم و تداخل فرهنگ اسالمى و اسالوى سبب بروز تحولى عميق در فرهنگ بوسنى 
و هرزگوين گرديد. گسترش شهرسازى و توجه به توسعه مراكز دينى و علمى، مانند 

مساجد و كتابخانه ها، تأثيرى فراوان بر اعتالى فرهنگى اين منطقه داشت. 
اين سرزمين در 1878 به  دنبال تصميم كنگره برلن از سيطره دولت عثمانى خارج 
امپراتورى اتريش - مجارستان پيوست و در 1908 رسمآ تحت سلطه اين  شد و به 
امپراتورى در آمد. پس از جنگ جهانى اول، با فروپاشى امپراتورى اتريش - مجارستان، 
جمهورى سوسياليست بوسنى و هرزگوين تأسيس شد و پس از جنگ جهانى دوم به 
جمهورى يوگسالوى (متشكل از بوسنى و هرزگوين، اسلوونى، كرواسى، مقدونيه، مونته  
نگرو، و صربستان) پيوست. پس از فروپاشى اتحاد جماهير شوروى، و به تبع آن بلوك 
شرق، بوسنى و هرزگوين نيز به همراه ساير جمهورى  هاى يوگسالوى، در 1991 اعالم 
استقالل كرد. اما اين تحول با جنگ و خونريزى همراه بود. درگيرى  هاى شديدى كه 
اقتصادى  ساختار  در  بسيارى  مخّرب  آثار  داد،  رخ  صرب ها  و  بوسنى  مسلمانان  ميان 
و فرهنگى اين منطقه به جاى گذاشت. اين كشور پيشتر از اين، بخشى از جمهورى 
يوگسالوى محسوب مى شد در نهايت بوسنى و هرزگوين در مارس 1992 به استقالل 
رسيد. پس از آن، جنگى ميان مسلمانان بوسنى، كروات ها و صرب ها در كشور روى 
داد، در اين رويداد، صرب ها به طور ناجوانمردانه ابتدا به اسلوانى، سپس به كرواسى و 
نهايتاً به بوسنى و هرزگوين حمله كردند. با پايان جنگ در سال 1995، صرب ها 49 
درصد قلمرو كشور را در كنترل خود گرفتند كه اين سرزمين صرب يا صربستان شناخته 
مى شود. قلمرو باقيمانده نيز رسماً به عنوان فدراتيو بوسنى و هرزگوين معرفى شد كه از 
سوى فدراسيون بوسنيايى ها و كروات ها كنترل مى گردد. امروزه فدراتيو بوسنى- كروات 
عليرغم  مى دهند.  تشكيل  را  هرزگوين  بوسنى  كشور  يكديگر  با  صرب  جمهورى  و 
تالش  هاى بين المللى براى متحد كردن مردم، در حقيقت، اين كشور از هنگام جنگ، 

بين مردم بوسنى و كروات و صرب تقسيم شده باقى مانده است. 

دين و زبان:
تركيب دينى در كشور بوسنى وهرزگوين عبارت است از: مسلمان سنى (40درصد)، 
ارتدوكس صربى (31 درصد)، كروآت (17 درصد) و بقيه (8 درصد). در كشور بوسنى و 
هرزگوين سه زبان بوسنيايى، كروآتى (با خط التين)، صربى (با خط سيريل) زبان  هاى 

رسمى محسوب مى شوند. 

نظام سياسى:
نوع حكومت در كشور بوسنى و هرزگوين، جمهورى چند حزبى فدرال با دو مجلس 

قانونگذارى مى باشد. 



سوئيس
جغرافيا:

سوئيس با 41285 كيلومترمربع وسعت در نيمكره شمالى، نيمكره شرقى، در مركز 
قاره اروپا، بدور از درياى آزاد، در كوه هاى آلپ و در همسايگى كشور هاى آلمان غربى 
در شمال، فرانسه در شمال غربى و غرب، ايتاليا در جنوب و اتريش و ليختن اشتاين 
در شرق واقع شده است. جمعيت سوئيس 7607000 نفر مى باشد. سوئيس يكى از 
كوهستانى ترين و مرتفع ترين كشور هاى اروپاست. رشته كوه آلپ مهمترين رشته 
كوه آن است كه حدود 60 درصد خاك سوئيس را در برگرفته و پس از آن رشته كوه 
ژوار است كه در غرب واقع شده است. آب و هواى آن معتدل كوهستانى همراه با 

بارندگى فراوان است. 

نظام سياسى:
سيستم سياسى سوييس مركب از دموكراسى مستقيم و غير مستقيم بر مبناى حق 
شهروندان  همه ى  فدرال  انتخابات  در  مى باشد.  قدرت ها  از  جدايى  و  مردم  حاكميت 
باالى 18 سال، واجد شرايط راى دادن هستند. مردم سوييس با فرهنگ سياسى غنى 
در  كشور،  اين  تاريخى  گرانبار  تجربيات  و  اساسى  قانون  پشتوانه ى  به  و  پيشرفته  و 
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فرآيند هاى قانون گذارى و اجرايى، به شيوه اى بديع و فعال مشاركت دارند. بدين گونه 
صورت  پرسى  همه  كشور  در  خاص  قانون  هاى  نشدن  يا  شدن  تصويب  براى  كه 
مى گيرد. بر طبق قانون اساسى اگر دادخواستى حداكثر آرا را كسب كند تصويب خواهد 
شد. حكومت سوئيس جمهورى بوده و قدرت اجرايى در اختيار شوراى فدرال است 
كه شامل 7 نفر مى باشد و به مدت 4 سال توسط مجلس فدرال انتخاب مى شود. قوه 
مقننه از مجلس فدرال شامل مجلس شوراى اياالت و مجلس شوراى ملى تشكيل 
يافته است. قانون اساسى موجود در سال 1848 تدوين شده و پس از آن اصالحات 
زيادى در آن صورت گرفته است. بر اساس آخرين تقسيمات كشورى، سوئيس از 26 
ايالت تشكيل يافته كه هر كدام زير نظر نمايندگان قانونگذار منتخب مردم اداره شده 
و هر يك به بخش هاى كوچكترى تقسيم مى شود. كنفدراسيون سوئيس كه از سال 
1848 به دولتى فدرال مبدل شده، 26 منطقه خود مختار را درخود جاى مى دهد. اين 
مناطق، خود به شهرهايى تقسيم مى شوند كه به نوبه خود تا حدودى از خود مختارى 
برخوردارند. اصل مردم ساالرى مستقيم در قانون اساسى فدرال تصحيح شده است 
كه حتى در سطوح منطقه اى وشهرى نيز اعمال مى شود. مركززدائى و مردم ساالرى 
مستقيم كه از ويژگى هاى نظام سياسى آموزشى است به حوزه  هاى نظامى نيز بسط 
يافته است. در سطح فدرال پارلمان از 2 مجلس با اختياراتى برابر تشكيل مى شود. 
اساسا سازمان سياسى ادارى مناطق مشابه سازمان كنفدراسيون است كه قوه مقننه، 
مجريه و قضائيه از خودمختارى مالى و اعتبارى برخوردارند. ساختارها از يك منطقه 
تا منطقه ديگر به دليل رشد اقتصادى و به ويژه بزرگى منطقه تفاوت قابل مالحظه اى 
اينر  زل  آپن  منطقه  جمعيت  برابر   79 زوريخ  منطقه  جمعيت  مثال  عنوان  به  دارند. 
رودس است. الزم به ذكر است كه فعاليت احزاب در سوئيس آزاد بوده و اين كشور 
در سازمان هاى افتا، شوراى اروپا، سى سى دى، فائو، كميته بين المللى صليب سرخ، 

يونسكو، يونيسف و. . . عضويت دارد. 

سيستم آموزشى:
مسئول  بخش   26 صورت  به  فدراليسم  وسيله  به  سوئيس  تحصيالت  سيستم 
مدارس توصيف مى شود. تنوع سيستم  هاى تحصيالتى گوناگون در تحصيالت اجبارى 
مشهود است. بر اساس اين 26 بخش، دو يا سه و يا چهار تيپ متفاوت در مدارس 
متوسطه مقدماتى براى پيدا كردن تواناييها وجود دارد. مدارس خصوصى در سوئيس 
خيلى قديمى اند و نقش مهمى در سيستم تحصيلى بازى مى كنند. امروزه اين مدارس 
به صد هزار شاگرد از 100 مليت مختلف سرويس مى دهند. اكثر اين مؤسسه ها حالت 
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پانسيونى داشته و كامال وسايل رفاهى را فراهم مى سازند. در سوئيس هر منطقه قوانين 
آموزشى خاص خود را دارست كه حوزه مسئوليت را تعريف مى كند و طرز سازماندهى 
آموزش دركليه مقاطع را تنظيم مى نمايد. برنامه درسى توسط مقامات منطقه اى تعيين 
مى شود. در برخى از بخش هاى سوئيس برنامه درسى مشتركى پذيرفته شده است. 
خود  خاص  برنامه  هاى  دروس،  از  مجموعه  يا  جداگانه اى  دروس  براى  منطقه اى  هر 
را دارد كه به موجب آن برنامه ساليانه تدوين مى گردد. عنصر اصلى، اهداف برنامه 
است كادر آموزشى در تعيين محتواى برنامه درسى زبان هاى خارجى و برخى وجوه 
زبان مادرى از استقالل زيادى برخوردار است. آزادى انتخاب در روش هاى تدريس از 
طريق اهداف مقرر تضمين مى شود. در تمام بخشها، زبان مادرى و نيز رياضيات، زبان 
ملى دوم، علوم طبيعى، جغرافى، تاريخ، مدنى، موسيقى، هنر و تربيت بدنى تدريس 
مى شود. در بخشهايى با حداقل شرايط، بر كاردستى نيز تاكيد مى شود. در بخشهايى 
پيشنهاد مى گردد. از  كتابدارى، زبان التين و يونانى نيز  با شرايط عالى، زبان سوم، 
جمله زبان  هاى آموزشى مراكز عالى سوئيس مى توان از زبان هاى فرانسه، آلمانى و 
ايتاليايى نام برد. در سوئيس دانشگاه هاى دو زبانه (فرانسه و آلمانى) عبارتند از دانشگاه 
Fribouig واقع در بخش فرانسوى زبان سوييس و دانشگاه Hugano كه در منطقه 

ايتاليايى زبان قرار دارد. 
از آنجا كه هر منطقه اى قوانين آموزش خاص خود را دارد، اهداف آموزش در سراسر 
سوييس يكسان نيست. تعريف ذيل نمونه اى از اصول كلى مقرر در قوانين كلى مناطق 
سنت  از  چارچوبى  در  را  كودك  توانايى هاى  هماهنگ  رشد  دولتى،  «آموزش  است: 
مردم ساالرانه ى تمدن غرب تامين مى كند و به او درس مدارا و احساس مسئوليت در 

قبال محيط پيرامون خود و نيز احترام به ديگر زبانها و فرهنگ ها را مى آموزد. »

اصول و اهداف كلى سياست فرهنگى:

عناصر اصلى الگوى جارى سياست فرهنگى كشور
مشخصه اصلى سياست فرهنگى كشور سوئيس عدم يگانگى آن است. چارچوب 
فرهنگى كشور به صورت جزء به جزء و متشكل از 26 بخش بوده و نشان از طرح 
اختيار  در  هنرها  گونه  اين  آموزش  مانند  زيبا  هنر هاى  از  حمايت  ندارد.  واحدى  ملى 
مناطق مختلف كشور قرار دارد. از جملة عناصر اصلى الگوى سياست فرهنگى كشور 
سوئيس مى توان به فدراليسم و كنترل مضاعف فرهنگى از پايين به باال و از باال به 

پايين اشاره نمود. 
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فدراليسم:(Federalism) تصميم گيرى و اجراى موازين سياست فرهنگى در 
هنرمندان  نيازمندى هاى  كار  اين  با  زيرا  مى گيرد  صورت  منطقه اى  و  محلى  سطوح 

كشور بهتر منعكس مى گردد. 
مضاعف به  كنترل  طرف  مضاعف (Double subsidiarity): از يك  كنترل 
معناى آن است كه در خصوص منابع مالى (ديدگاه از باال به پايين)، دولت فدرال منابع 
عمومى مورد نياز بخش فرهنگ را به بخش هاى كشور داده و بخشها نيز به نوبه خود 
شهر هاى كشور را تأمين مى نمايند. از طرف ديگر، الزمه دريافت كمك هاى دولتى 
از سوى بخش هاى خصوصى، حمايت و پشتيبانى آنان از فرهنگ از طريق تشكيل 
مثابه  به  خصوصى  بخش  ديگر  عبارت  به  مى باشد.  فرهنگى  بنياد هاى  از  حمايت  يا 
ضامن در امر تهيه منابع مالى مورد نياز بخش فرهنگ عمل نموده تا از اين طريق از 

كمك هاى دولتى بهره مند گردد. 
نتيجه چنين اقدامى، پايه ريزى سيستمى با اشكال مختلفى از همكارى است كه 
به صورت پروژه اى اداره مى گردد. تالش در جهت دستيابى به چارچوب كلى سياست 

فرهنگى مشترك ميان سطوح دولت فدرال، بخشها و شهر هاى كشور ادامه دارد. 

تعريف ملى از واژة فرهنگ:
وجود اصول فدراليسم و كنترل مضاعف (double subsidierity)، وجود 4 زبان 
رسمى و ملّى و وجود پيش زمينه  هاى گوناگون فرهنگى در كشور ارائه تعريف ملى 

واحد از واژه فرهنگ را با مشكل مواجه ساخته است. 
مطالب زير در خصوص تأمين مالى بنياد پروهلويتا (Pro Helvetia) طى سال 
(2002-2000) كه از طرف دولت فدرال به پارلمان تقديم شده است منعكس كننده 

اين گونه پيچيدگيها مى باشد:
كشور سوئيس از فرهنگ ملى متجانس و هويت ملى شفافى برخوردار نمى  باشد. 
فرهنگ عمومى عمدتًا آميزه اى از تالشهايى است كه به منظور حيات تنوع فرهنگى 
جهت  است كه  تدابيرى  اتخاذ  تالشها،  گونه  اين  مهم  ابعاد  مى پذيرد.  صورت  كشور 
ارتقاء درك متقابل و ايجاد يكپارچگى و اتحاد ميان مناطق مختلف زبانى و فرهنگى 
كشور انجام مى گيرد. به همين ترتيب، پروژه  هاى فرهنگى به منظور باز كردن باب 
گفتگو و سازماندهى جلسات مذاكره، مفيد و سودمند مى باشند. الزم به ذكر است كه 

انجام چنين پروژه  هاى مبادالتى شفاف باعث يكپارچگى كشور مى گردد. 
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تمركز زدايى در برابر مركزگرايى:
طى چند سال گذشته فدراليسم سوئيس تحّول جديدى را تجربه نموده است. ريشه 
اين تحول را مى بايستى در منطقه گرايى اروپايى، اصول جديد مديريتى دولت و تقسيم 
مسئوليت هاى اقتصادى و مالى ميان بخشها و شهر هاى كشور جستجو نمود. در زمينه 
سياست فرهنگى، مى بايستى هماهنگى موثر ميان مسئوالن سطوح مختلف دولت اعم 
از سطوح فدرال، بخش و شهر برقرار گردد. هدف از اين گونه اقدامات، شفاف سازى 
حمايت هاى همه جانبه از فرهنگ و ارتقاء ارزش سياست فرهنگى در مباحث سياسى 

عمومى با در نظر گرفتن اصل كنترل مضاعف مى باشد. 

سياست هاى زبانى:
تشكيل  سوئيسى  زبان  را  سوئيس  كشور  فرهنگى  انداز  چشم  از  مهمى  بخش 
مى دهد. ماده قانون شماره (VOBV) ويژة زبان كه در قانون اساسى جديد كشور ثبت 
گرديده و تحت نظارت كامل اداره فدرال فرهنگ اجرا مى گردد در جهت تقويت وجهه 

كشور سوئيس به عنوان كشورى چند زبانه در خارج از مرزها گام بر مى دارد. 
فرهنگى  آثار  برخى  ترجمه  از  سازمانها  ديگر  و   (Pro Helvetia) پروهلويتا 

پشتيبانى به عمل مى آورند. 

رابطه ميان رسانه ها و فرهنگ:
رسانه  هاى  براى  جديد  چالشى  سوئيس  كشور  در  زبانى  و  فرهنگى  تنوعات  وجود 
دولتى و خصوصى كشور محسوب مى گردد. سازمان راديو و تلويزيون سوئيس با عنوان 
(SRG) مسئوليت توليد و پخش برنامه  هاى راديو تلويزيونى به چهار زبان را بر عهده 
دارد. امكانات توليدى سازمان مذكور در ميان كلية مناطق زبانى و فرهنگى كشور توزيع 
مى گردد. كشور سوئيس عالوه بر چند زبانه بودن داراى چندين فرهنگ نيز مى باشد. 
براى آن بخش از مناطق كشور نظير مناطق آلمانى زبان كه به زبان فرانسه و ايتاليايى 
تكلم مى نمايند، بودجه الزم و اضافى جهت توليد برنامه به زبان هاى محلى در نظر 

گرفته شده است. تنظيم نظام خبررسانى سوئيس در دو جهت ذيل صورت مى گيرد:
- آزادى عمل بخش خصوصى كشور جهت مشاركت در زمينه خبررسانى.

بيشتر  كه  دولتى  خبررسانى  توليدى  نظام  جهت  الزم  ساختار هاى  از  حفاظت   -
داليل سياسى و فرهنگى دارد. بعالوه تمايالت ويژه اى براى حضور گسترده كشور در 
نظام خبررسانى جهانى وجود دارد، اگرچه رسانه  هاى محلى و منطقه اى كشور در اين 

خصوص به فعاليت مى پردازند. 
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تنوع مطبوعات كشور نمايانگر وجود ساختار هاى چندزبانه و فدرالى كشور مى باشد. 
در حال حاضر 95 روزنامه در كشور وجود دارند كه حداقل چهار روز در هفته منتشر 

مى گردند. 

قوانين زبانى:
كشور سوئيس داراى 4 زبان ملى و 3 زبان رسمى است. زبان هاى رسمى كشور، 
آلمانى، فرانسوى و ايتاليايى مى باشد. زبان Rhaeto ِromanic نيز يكى از زبان هاى 

رسمى كشور است كه به زبان ادارى مشهور است. 
تمامى  به  تلويزيونى  برنامه   6 تعداد   (SRG) سوئيس  دولتى  خبررسانى  سازمان 
زبان هاى كشور توليد مى نمايد. و در اين ميان دولت فدرال توجه ويژه اى را به اشاعة 
فرهنگ (romanic Rhaeto) در اين برنامه ها مبذول داشته است. منابع مالى قابل 
اعطا   (SRG) به  ايتاليايى  و  فرانسه  زبان هاى  به  خبر  و  برنامه  پخش  جهت  توجهى 
ديگر  عبارت  به  است.  مشابه  زبانى  تعهدات  داراى  نيز  كشور  فيلم  صنعت  مى گردد. 
صنعت فيلم نيز مانند راديو و تلويزيون موظف به بهره گيرى از زبان هاى رسمى كشور 
مى باشد. در كشور سوئيس توزيع كننده فيلم تنها در صورتى مى تواند فيلمى را توزيع 

نمايد كه حقوق كامل فيلم را قبًال دريافت نموده باشد. 
عالوه بر قوانين و آيين نامه  هاى ويژه صنعت فيلم، مقررات و اقدامات مشروحه 

ذيل نيز نقش مهمى را در صنعت فيلم سوئيس ايفاء مى نمايند:
فيلمنامه،  از  پشتيبانى  و  حمايت  در  فدرال  كشور  وزارت  اصول  و  مقررات   -1

پروژه  هاى توليد فيلم و سينماى سوئيس
2- آيين نامه ويژة الزام ثبت فيلم

3- آيين نامه ويژة وضع ماليات هاى صنعت فيلم

تشويق و اهداء جايزه به فيلم هاى منتخب:
جايزه فيلم سوئيس، كه از سوى اداره فدرال فرهنگ، سازمان راديو و تلويزيون 

سوئيس، فستيوال فيلم لوكارنو، نيون، سالوترن و مركز فيلم سوئيس اهدا مى گردد. 
توليد  اروپايى  كشور هاى  ديگر  همكارى  با  سوئيسى  فيلم هاى  تمامى  تقريبًا 
مى گردند. به همين دليل كشور سوئيس نقش مهمى را در كانون فيلم هاى اروپايى 

(Euro images) كه توسط شوراى اروپا تأسيس گرديده ايفا مى نمايد. 
كشور سوئيس جهت توليدات مشترك با 18 كشور جهان موافقتنامه هايى را منعقد 

نموده است. 



چين
جغرافيا 

جمهورى خلق چين با 9572900 كيلومتر مربع وسعت پس از روسيه وكانادا 
پرجمعيت ترين  سكنه  نفر   1317925000 با  و  بوده  جهان  پهناور  كشور  سومين 
كشور جهان است. اين كشور از20هزار كيلومتر مرز دريايى و14هزار كيلومتر مرز 
كشور هاى  به  مى توان  چين  كشور  همسايگان  جمله  از  مى باشد.  برخوردار  زمينى 
مغولستان، روسيه، قزاقستان، قرقيزستان، تاجيكستان، كره شمالى، ويتنام، الئوس، 
برمه، بوتان، نپال، هند، پاكستان وافغانستان اشاره نمود. حدود 92 درصد جمعيت 
به نژاد هان و 8 درصد باقيمانده به اقليت هاى قومى نظير زوانك، سانكو، طويى، 
مايو، اويغور، زحى، توجيا، مغول و تبتى تعلق دارد. زبان رسمى كشور زبان ماندارين 
و بجز در برخى موارد زبان آموزشى مدارس نيز مى باشد. اين كشور ساالنه از 9 
درصد رشد جمعيتى برخودار مى باشد. 72 درصد از مردم در مناطق روستايى زندگى 
مى كنند. كشور چين با 22 استان و 5 منطقه خود مختار، كشورى در حال توسعه 
است. كشور چين بزرگترين كشور در حال توسعه جهان است كه از بزرگترين نظام 

آموزشى نيز برخوردار مى باشد. 
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تقسيمات كشورى
جمهورى خلق چين به 22استان (به استثناى تايوان) و 5 منطقه خود مختار تقسيم 
مى گردد كه دو منطقه آن مسلمان نشين است. چهار منطقه كشور نيز از شهردارى 
است  گفتنى  مى گردند.  اداره  مركزى  دولت  نظارت  تحت  كه  است  برخوردار  مستقل 

بيش از دو هزار شهرستان نيز در كشور چين وجود دارد. 
خوننان،  شاندونگ،  چوان،  سى  به  مى توان  كشور  استان هاى  مهمترين  جمله  از 
شاانسى،  يوننان،  ليايونينگ،  جيانگ،  خه  آنخوى،  واندونگ،  بى،  سوخه  جيانگ 
لين،  جى  خاى،  چينگ  فوجيان،  رئيجو،  هيلونجيانگ،  شانسى،  جيانگشى،  چياانسى، 
گانسو، خنان وخاينان اشاره نمود. از جمله مناطق خود مختار كشور نيز مى توان به 
مسلمان  خويى(2منطقه  شيا  و  كيانگونين  سين  چوانگ،  گوانشى،  داخلى،  مغولستان 
تيان  هاى،  شانگ  پكن،  از  نيز  چين  شهردارى  ى  ويژه  مناطق  نمود.  اشاره  نشين) 
جين و چونگ چن متشكل مى گردد. از جمله مناطق متعلق به كشور چين كه بعدها 
استقالل يافته و تحت عنوان مناطق خودمختار شناخته شدند مى توان به مناطق ذيل 

اشاره نمود:

• تايوان: طى سال1949پس از آن كه نيرو هاى كمونيست به رهبرى «مائو تسه 
دونگ» به سرزمين اصلى چين تسلط يافتند، نيرو هاى ملى گرا به رهبرى «چيانگ 
كامى چينگ» به جزيره تايوان گريخته و تحت حمايت آمريكا حكومت چين ملى را 
بنيان نهادند. شعار رئاليستها در آن اثنا، رهايى سرزمين چين از سيطره كمونيستها بود. 
پس از برقرارى مناسبات رسمى سياسى ميان چين وآمريكا طى ژانويه 1979 موقعيت 
تايوان تضعيف و حمايت هاى علنى آمريكا از تايوان كاهش يافت. با اين حال بسيارى 
از سرمايه داران منتفذ آمريكايى همچنان از تايوان حمايت مى نمايند. جزيره تايوان از 
لحاظ استراتژيك وبازرگانى جزيره مهمى به شمار مى رود و به اين دليل كشور چين 
از اين جزيره همچنان به عنوان جزيى از سرزمين اصلى خود ياد نموده و با موجوديت 
اعالم  چين  كشور  روى  اين  از  مى نمايد.  مخالفت  تايوان  نام  تحت  مستقلى  كشور 
نموده كه تايوان با حفظ اجتماعى و اقتصادى خود به صورت يك منطقه خود مختار 
بايد به سرزمين اصلى ملحق گردد. طى سال هاى اخير با رفع پاره اى از موانع، روابط 
اقتصادى، تجارى و ارتباط مردمى و رسمى دو طرف تنگه رو به افزايش گذارده است. 
سازمان  عضويت  به  چين  كشور  با  همزمان  مختارتايوان  خود  نوامبر2001منطقه  از 

تجارت جهانى پذيرفته شد. 
• هنگ كنگ: منطقه هنگ كنگ از 30 جزيره بزرگ وكوچك متشكل گرديده و 
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سومين مركز مهم مالى دنيا به شمار مى رود. اين منطقه از 1092كيلو متر مربع وسعت 
توليد  مى باشند.  چينى  آن  درصد  كه 95  مى باشد  برخوردار  جمعيت  نفر  و6780000 
ناخالص داخلى اين منطقه طى سال 2000 بالغ بر12ميليون دالر هنگ كنگ برآورد 

شده است. ساالنه حدود 13ميليون نفر از اين جزيره ديدن مى كنند. 
الزم به ذكر است كه سهم عمده سرمايه گذارى  هاى صورت گرفته در كشورچين 
متعلق به سرمايه داران هنگ كنگى و تايوانى است. طى سال1839 به دنبال جنگ هاى 
ترياك، اين بخش از خاك چين به اشغال انگليسى ها در آمده و در سال 1898اين 
جزيره و تعدادى از جزاير اطراف آن به مدت 99 سال تا سال 1997به اجاره انگلستان 
در آمد. پس از برقرارى مذاكرات مفصل و طوالنى ميان چين و انگلستان نهايتا دو 
بر  چين  مجدد  حاكميت  بر  مبنى  موافقتنامه هايى  امضاى  به  سال 1984  طى  كشور 
اين جزيره مبادرت نمودند. طبق اين قرار داد دولت چين متعهد به حفظ نظام سرمايه 
دارى، سيستم قضايى و آزادى  هاى فردى و اجتماعى هنگ كنگ به مدت 50 سال 

گرديده است. 
• ماكائو: جزيره كوچكى در نزديكى شهر «جوخاى» واقع در جنوب چين و در 
مجاورت «هنگ گنگ» است كه از 6 مايل مربع مساحت و 450 هزار نفر جمعيت 
برخوردار مى باشد. تا سال 1999 اين منطقه، مستعمره دولت پرتغال محسوب گرديده 
و از سيستم اقتصاد آزاد برخوردار بود. اين در حاليست كه براساس موافقتنامه اى كه 
طى مارس1987 ميان 2 كشور چين و پرتغال به امضاء رسيد، از سال1999حاكميت 

سرزمين ماكائو به دولت چين باز گردانده شد. 

پايتخت چين
مركز ادارى، سياسى و فرهنگى كشور چين، شهر تاريخى پكن است كه به احتساب 
حومه از وسعتى معادل 16/008كيلومتر مربع و جمعيتى بالغ بر 10/717/000ميليون 
نفر در سال 2005 برخوردار مى باشد. به استثناى دوره زمانى كوتاه پيش از پيروزى 
انقالب كمونيستى چين كه شهر «نانجينگ» به عنوان پايتخت اين كشور مطرح بود، 
در ساير دوره  هاى زمانى شهر پكن براى مدت بيش از 800 سال پايتخت سلسله  هاى 

مختلف امپراطورى چين بوده است. 

سيستم حكومتى
سيستم حكومتى چين، جمهورى خلق و مبتنى بر حاكميت مطلق حزب كمونيست 
مندرج  ارگان   7 عملكرد  بر  كمونيست  حزب  كشور،  اساسى  قانون  اساس  بر  است. 
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تاسيس  زمان  از  كشور،  اين  اساسى  قانون  و  داشته  كامل  نظارت  اساسى  قانون  در 
جمهورى خلق چين تاكنون 5 بار اصالح شده و متن نهايى آن طى سال 1992 به 

تصويب رسيده است. 
از جمله مهمترين ارگان  هاى حكومتى كشورچين مى توان به موارد ذيل اشاره نمود:

1- كنگره ملى خلق (مجلس نمايندگان)
2- رياست جمهورى 

3- شوراى دولتى 
4- حكومت  هاى محلى (استانها)

5- دادگاه عالى خلق
6- دادستانى عالى خلق

7- كنفرانس مشورتى- سياسى خلق
گفتنى است كه دركشورچين تفكيك كامل قوا وجود نداشته و تعدادى از مقامات 

دولتى و حزبى عضو مجلس نيز مى باشند. 

حزب كمونيست چين
حزب كمونيست چين از كميته مركزى، دفتر سياسى كميته مركزى و كميته دائم 
متشكل مى گردد. كميته دائم باالترين نهاد تصميم گيرنده كشور است كه خود از 7 

عضو تحت عناوين ذيل متشكل مى گردد: 
1- دبيركل و رئيس كميسيون مركزى نظامى حزب كمونيست ( رئيس جمهور)

2- نخست وزير
3- رئيس كنگره خلق

4- رئيس مجلس سياسى – مشورتى خلق
5- معاون رئيس جمهور

6- عضو كميته دائم دفتر سياسى حزب كمونيست

كنگره ملى خلق چين (مجلس نمايندگان)
كنگره ملى خلق چين باالترين ارگان قانونگذارى كشور محسوب مى گردد. كنگره 
خلق از 2978 نفر عضو برخوردار مى باشد كه براى مدت 5 سال توسط كنگره  هاى محلى 
انتخاب مى گردند. كنگره ملى، به برپايى اجالس عمومى ساليانه مبادرت نموده و كميته 
دائمى آن نيز كه متشكل از معاونين كنگره و تعدادى از نمايندگان برگزيده است، تشكيل 
جلسه مى دهد. از جمله اهم وظايف كنگره مى توان به تدوين يا اصالح قانون اساسى، 
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وضع قوانين جديد، تصويب طرحها و لوايح و تصميم گيرى در خصوص سياست هاى 
جنگ و صلح و انتخاب و عزل رئيس جمهور، رئيس كميسيون نظامى، رئيس ديوان 
عالى كشور، نخست وزير و اعضاء كابينه اشاره نمود. عالوه بر اين واحد هاى كوچكى 
از كنگره محلى خلق در سطح ايالتها، شهرستانها و شهركها فعاليت دارند كه اعضاء آن 
توسط مردم انتخاب مى گردند. گفتنى است كه وظيفه كنگره  هاى محلى نظارت بر اجراى 

صحيح قانون اساسى و ساير قوانين كشور در سطوح مختلف جامعه است. 

رياست جمهورى
مقام رياست جمهورى از نظر سلسله مراتب پس از دبيركل حزب قرار دارد. از جمله 
اهم وظايف وى مى توان به ابالغ قوانين مصوب كنگره به دستگاه  هاى اجرايى، معرفى 
حكومت  جنگ،  اعالم  دولتى،  نشان  هاى  اعطاى  كنگره،  به  معاونين  و  وزير  نخست 
نظامى و بسيج عمومى و دريافت استوارنامه كارداران خارجى، عزل و نصب كارداران 
چينى مستقر در خارج از كشور و تائيد قرارداد هاى منعقده با دول خارجى، اشاره نمود. 

شوراى دولتى 
شوراى دولتى، ارگان اجرايى و يا در واقع همان هئيت دولت است كه بر نخست وزير، 
شوراى  دبيركل  كميسيون ها،  رؤساى  و  دولت  عالى  مشاورين  نخست وزير،  معاونين 
رياست  سمت  عهده دار  وزير  نخست  حاضر  حال  در  مى گردد.  مشتمل  وزرا  و  دولتى 

شوراى دولتى چين مى باشد. 

دادگاه عالى خلق چين 
دادگاه ها و دادستانى  هاى خلق با همكارى نهاد ها و سازمان  هاى امنيتى عهده دار 
مسئوليت نظارت بر اجراى عدالت و رعايت قوانين كشور مى باشند. ارگان هاى امنيتى 
نيز عهده دار مسئوليت تحقيق و پى گيرى موارد جرم و جمع آورى و ارائه مدارك 
بندى شده اند كه از  طبقه  مختلف  دادگاه ها در4 سطح  دادگاه ها مى باشند.  مستند به 
آن جمله مى توان به دادگاه عالى خلق، دادگاه  هاى استانى، دادگاه  هاى شهرستانى و 
دادگاه  هاى بخشى اشاره نمود. دادگاه عالى خلق باالترين مرجع قضائى كشور است 
تحت  نيز  خلق  دادستانى  هاى  دارد.  قرار  خلق  ملى  كنگره  مستقيم  نظارت  تحت  كه 
نظارت دولت فعاليت داشته و عهده دار مسئوليت نظارت بر اجراى عدالت مى باشند. 
گفتنى است كه نهاد هاى مذكور خود از دادستانى عالى خلق، دادستانى  هاى محلى و 

دادستانى  هاى ويژه متشكل مى گردد. 
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كنفرانس مشورتى- سياسى خلق چين
كنفرانس مشورتى- سياسى خلق چين نهادى است كه با نظارت بر اوضاع جارى 
كشور پيشنهاداتى در خصوص برطرف نمودن مشكالت و مسائل سياسى و اجتماعى 
جارى كشور به دولت ارائه مى نمايد. گفتنى است كه سازمان مذكور در دوران اوليه 
فعاليت خود كه به سال هاى آغازين انقالب كمونيستى چين باز مى گردد، نقش ارگان 
قانون گذار كشور را بر عهده داشته و به جاى كنگره ملى فعاليت مى نموده است. بعدها 
با تشكيل كنگره ملى خلق، تقش سازمان فوق كاهش يافته و به مجلس مشورتى تغيير 
وضعيت داد. درحال حاضر نقش اين سازمان، ضمن نظارت و ارائه مشاوره در خصوص 
سياستها و برنامه  هاى عمده حزب كمونيست، درصدد برقرارى تماس و وحدت ميان 

گروه  هاى اجتماعى، احزاب سياسى و شهروندان چينى تبار مقيم خارج مى باشد. 

تاريخچه معاصر چين 
نظام امپراتورى چين با سابقه چندين هزار ساله، طى انقالب سال 1911 به رهبرى 
دكتر سون يات سن سرنگون شد. اين انقالب نيز به تدريج در اثر پراكندگى و انشقاق 
نيرو هاى موثر آن، رو به افول گذاشت. تا اينكه طى سال 1949 با پيروزى نيرو هاى 
كمونيست، جاى خود را به رژيم جمهورى خلق چين داد. رژيم مذكور طى نخستين 
سال  هاى تشكيل خود به كمك  هاى اقتصادى و نظامى اتحاد جماهير شوروى سابق 
متكى بود، اما مائو كه در صدد تعقيب خط مشى سوسياليستى براساس افكار خود و 
الزامات جامعه چين بود به تدريج با شوروى سابق كه خود را رهبر و پيشرو كشور هاى 
سوسياليستى جهان مى دانست اختالف نظر پيدا كرده و اين اختالف منجر به تيرگى 
روابط دو كشور طى سال 1960 و بروز درگيرى  هاى مرزى در اواخر دهه 60 گرديد. 
در پى اين رويداد، كشور چين درصدد تقويت مناسبات خود با ژاپن و كشور هاى غربى 
برآمد. در اوايل دهه 1970 اغلب كشور هاى صنعتى غرب، دولت جمهورى خلق چين 
را به رسميت شناخته و طى سال 1971 اين كشور به عوض تايوان كرسى چين در 
سازمان ملل متحد را در اختيار گرفت. مقارن با تيرگى روابط چين و اتحاد جماهير 
شوروى و خروج كارشناسان روسى از چين، مائو به اجراى برنامه هايى جهت خودكفايى 
اقتصادى مبادرت نمود كه از جمله مهم ترين اين برنامه ها مى توان به (برنامه جهش 
بزرگ به پيش) اشاره نمود كه با توفيق چندانى همراه نبود. طى سال 1966مائو به 
منظور مبارزه با انديشه  هاى بورژوا ليبرالى و مقابله با مخالفين خود كه از گرايشات 
اثنا،  اين  در  نمود.  مبادرت  فرهنگى  انقالب  اعالن  به  بودند،  برخوردار  دارى  سرمايه 
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افراطى  اقداماتى  به  مائو  طرفدار  كارگران  و  دانشجويان  از  متشكل  سرخ  گارد هاى 
مبادرت نموده و بسيارى از روشنفكران، اساتيد دانشگاه ها و مقامات بلند پايه جهت 
فعلى  رهبران  شدند.  فرستاده  اجبارى  كار  اردوگاه  هاى  و  روستاها  به  بيگارى  انجام 
چين از دوران10ساله انقالب فرهنگى كشور تحت عنوان دوره هرج و مرج و ركود 
فعاليت  هاى اقتصادى و اجتماعى جامعه ياد مى كنند. در اين اثنا بود كه (ليوشائوچى) 
رئيس جمهور (دنگ شيائو پينگ) دبير كل وقت حزب از مناصب خود خلع گرديدند. 
طى سال 1976 خواكوفنگ قدرت را به دست گرفته و همسر مائو و يارانش كه از 

عناصر افراطى انقالب فرهنگى به شمار مى آمدند، بازداشت شدند. 
ظاهر  كشور  سياسى  صحنه  در  شيائوپينگ  دنگ  ديگر،  بار  براى  ترتيب  اين  به   
شد. در مارس 1982 تشكيالت حكومتى دستخوش تغييرات زيادى شده و پست دبير 
ايجاد و خويائو بانگ  كل حزب كه در زمان انقالب فرهنگى حذف شده بود، مجدداً 
عهده دار آن گرديد. طى سال1983، پست رياست جمهورى نيز كه از زمان انقالب 
برقرار شده و شيان نيان به اين سمت برگزيده شد.  فرهنگى حذف شده بود مجدداَ 
بدين ترتيب پايه  هاى قدرت دنگ شيائوپينگ كه طرفدار سياست معتدل و پراگماتيك 
بود، مستحكم گرديد. به دنبال آغاز جنبش دانشجويى طى سال 1987 خويائوبانگ 
از سمت خود بركنار و جائوزيانگ نخست وزير وقت به دبير كلى حزب برگزيده شد. 
مرگ خويائوبانگ زمينه گسترش حركت  هاى دانشجويى را فراهم آورد. اين تظاهرات 
در شهر هاى بزرگ چين گسترش يافت. در پكن تظاهرات به شدت سركوب شده و 
جائوزبانگ، چيانگ زمين شهردار سابق و دبيركل وقت حزب كمونيست شانگ هاى به 

سمت دبير كلى حزب كمونيست چين برگزيده شد. 

سياست خارجى
گرايشات  از  جدا  كشورها  كليه  با  رابطه  برگسترش  چين  كشور  خارجى  سياست 
ايدئولوژيك و پرهيز از هرگونه درگيرى استوار مى باشد. از جمله مهمترين پايه ها و 

اصول سياست خارجى كشور چين مى توان به 5 اصل ذيل اشاره نمود:
1- احترام متقابل به حاكميت و تماميت ارضى كشورها

2- عدم تجاوز به حقوق ساير كشورها
3- عدم مداخله در امور ساير كشورها

4- نيل به اتخاذ سياست كسب منافع متقابل در برقرارى رابطه با ساير كشورها
5- برقرارى هم زيستى مسالمت آميز با ساير كشورها

از آنجاييكه كشور چين به عنوان يك كشور جهان سوم و در حال توسعه، جهت 
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و  خود  همسايگى  در  آرامش  و  ثبات  نيازمند  خود  ملى  توسعه  به  نيل  و  پيشرفت 
برخوردارى از محيط امن بين المللى است، لذا به تالش در جهت پرهيز از هرگونه 
برخورد نظامى و حتى مناقشات سياسى با سايركشورها مبادرت مى نمايد. اين كشور 
هم زمان با توسعه مناسبات خود با كشور هاى جهان سوم به عنوان يكى از اولويت  هاى 
سياست خارجى خود در راستاى كسب اعتبار بين المللى بيشتر و به ويژه كشور هاى 
آسيايى و افريقايى، جهت تحكيم روابط خود با كشور هاى توسعه يافته صنعتى نظير 
ژاپن، آمريكا و اروپا غربى نيز اهميت ويژه اى قائل است، چراكه كشور هاى مذكور به 
عنوان منابع اصلى تامين سرمايه و تكنولوژى مورد نياز كشور چين جهت اجراى برنامه 
اصالحات اقتصادى به شمار مى آيند. اين درحاليست كه كشور چين در روند برقرارى 
روابط خود با كشور هاى غربى با مشكالتى نيز مواجه است كه عمدتًا ناشى از اختالف 
نوع نظام  هاى سياسى مى باشد. كشور چين همچنين مايل است، جايگاه مطلوب ترى 
در نظم نوين جهانى به خود اختصاص داده و از سهم بيشترى در مشاركت و اداره امور 

جهانى برخوردار باشد. 

ساختار نظام آموزشى 
نظام آموزشى جمهورى خلق چين بر مقاطع آموزش ابتدايى، مقدماتى و تكميلى 
متوسطه و آموزش عالى مشتمل مى گردد. آموزش مقاطع ابتدايى و مقدماتى و تكميلى 
مليت  جنسيت،  گرفتن  اجباريست. كودكان رده سنى 6 سال بدون در نظر  متوسطه 
و نژاد از برنامه  هاى آموزش رايگان بهره مند مى گردند. در صورت شرايط خاص، با 
ضمانت خانواده سن آموزش كودك به 7 سالگى بالغ مى گردد. در اين كشور، گذراندن 
آموزش پايه 9 ساله اجبارى است. به عبارت ديگر هر دانش آموز مى بايد حداقل مدت 
زمان 9 سال به مدرسه برود. دانش آموزان ملزم به گذراندن دوره ابتدايى و مقدماتى 
دانشگاه  به  ورود  حق  از  مقاطع  كليه  آزمون  هاى  در  قبولى  از  پس  و  بوده  متوسطه 
برخوردار مى گردند. جهت ورود به مراكز آموزش متوسطه فنى و حرفه اى نيز قبولى در 
آزمون ورودى الزامى است. دركشور چين، توسعه نظام آموزشى در اولويت قرار دارد. 
سياست مربوط به پيشرفت كشور بر مبناى آموزش پايه و رايگان به دانش آموزان به 
مدت 9سال به اصالح نظام آموزشى كشور منجر گرديده است. مدرنيزه شدن جهان 
در آينده عامل اصلى اين توسعه مى باشد. نظام آموزشى چين به مراحل ذيل تقسيم 

مى گردد:
مقطع آموزش پيش دبستانى ويژه كودكان رده  هاى سنى 5- 3 سال 
مقطع آموزش ابتدايى ويژه دانش آموزان رده  هاى سنى 11-6 سال 
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عمده مراكز آموزش ابتدايى كشور توسط مقامات آموزشى محلى اداره مى شوند. 
گفتنى است كه مدارس خصوصى ابتدايى نيز فعاليت داشته و شهريه دريافت مى دارند. 
مدارس مقدماتى و تكميلى متوسطه نيز ويژه دانش آموزان رده  هاى سنى 17-12 سال 
مى باشد. اين مدارس توسط مقامات و مسئوالن محلى اداره مى گردد. اغلب مدارس 
متوسطه خصوصى آموزش فنى و حرفه اى ارائه مى دهند اما كيفيت آموزش ارائه شده 
توسط اين مدارس با مدارس دولتى يكسان است با اين وجود فارغ التحصيالن مدارس 
برخوردار مى باشند.  بيشترى  آمادگى  خصوصى جهت ورود به دانشگاه ها از  متوسطه 
مدت  به  مى توانند  رسانده اند  پايان  به  را  متوسطه  مقدماتى  مقطع  كه  آموزانى  دانش 
3 تا 5 سال در مدارس متوسطه فنى و حرفه اى ادامه تحصيل دهند. جهت ورود به 
دانشگاه ها، دانش آموزان ملزم به حضور در آزمون ورودى كه هر ساله در ماه جوالى 
براى  خاصى  سنى  شرايط  دوره  اين  در  كه  است  گفتنى  مى باشند.  مى گردد،  برگزار 
داوطلبان وجود نداشته و گزينش دانشجو بر مبناى نمرات او در آزمون مذكور صورت 
مى گيرد. آن دسته از دانش آموزانى كه پذيرفته نشده اند جهت ادامه تحصيل بايد به 
دانشگاه ها  شهريه  از  بيشتر  مؤسساتى  چنين  شهريه  بروند.  خصوصى  دانشكده  هاى 
دولتى است. از سال 1950 كشور چين مبادرت به پذيرش دانشجوى خارجى نموده 
است، در حال حاضر تعداد دانشجويان خارجى بيش از 41000 نفر است كه به 125 
مبادرت  تحصيل  به  تحصيلى  مقاطع  و  رشته ها  كليه  در  و  داشته  تعلق  جهان  كشور 
مى نمايند. دانشجويان خارجى از نياز  هاى آموزشى متفاوتى برخوردار مى باشند. معموًال 
مى شود.  ارائه  دانشجويان  از  دسته  اين  براى  متفاوتى  آموزش  چين  دانشگاه  هاى  در 
نظام آموزشى چين بر مبناى هماهنگى با موازين حكومت كمونيستى سازمان يافته 
و وزارت آموزش به تعيين اكثريت قوانين مربوطه مبادرت مى نمايد. اين وزارت خانه 
مهمترين نهادى است كه مسئوليت تدوين قوانين حاكم بر تشكيالت آموزشى كشور 
آموزشى  برنامه  هاى  از  دولت  مالى  حمايت  و  نظارت  جهت  در  و  داشته  عهده  بر  را 
سياست گذارى مى نمايد. وزارت خانه فوق به هماهنگى فعاليت هاى مختلف دولت با 
اهداف نظام آموزش (هماهنگى ميان برنامه  هاى آموزشى دوره  هاى ابتدايى و آموزش 
عالى) مبادرت مى نمايد. دولت، اشخاص و گروه  هاى مختلف از آموزش عالى حمايت 
و مقامات محلى نيز نقش مهمى در آموزش پايه ابتدايى ايفا مى نمايند. عالوه بر نقش 
مديريتى طى سه سال آموزش پايه نقش مقامات استانى در مديريت آموزش عالى نيز 
در حال افزايش است. مقامات محلى، به اداره مدارس ابتدايى از محل بودجه محلى 
مبادرت نموده و دولت نيز به اداره دانشگاه ها از محل درآمد ملى مبادرت مى نمايد. 
اين در حالى است كه نمايندگى هايى در سطح استانى به فراهم آورى تسهيالتى براى 
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مقطع ابتدايى با مشاركت مقامات محلى در جهت تامين هزينه ها مبادرت مى نمايد. 
و  شده  قلمداد  محلى  آموزش  نظام  از  جزئى  آموزشى  فعاليت هاى  پيشبرد  و  بررسى 
حمايت مردمى در خصوص تامين هزينه  هاى آموزشى گسترش يافته است. با وجود 
حمايت  هاى مختلف از سال 1978 دولت به اختصاص بودجه بيشترى به نظام آموزشى 
كشور مبادرت نموده است. در سال 1986 قانون آموزش پايه تصويب شده و طى چند 
سال اين قانون مرحله به مرحله به اجرا درآمد. جهت برآوردن نياز هاى آموزش پايه هر 
كودك چينى ملزم به گذراندن برنامه  هاى آموزشى پنج ساله در مدارس ابتدايى و چهار 
ساله در مراكز مقدماتى متوسطه و يا شش سال در مدارس ابتدايى و سه سال در مراكز 
مقدماتى متوسطه مى باشد. در برخى مناطق كشور اجراى كامل اين قانون امكان پذير 
نبوده است از اين روى در قوانين جديد كشور چين به سه منطقه شهر ها و نواحى كه 
از لحاظ اقتصادى پيشرفت كرده اند، شهر هاى كوچك و روستاها و مناطق محروم 
تقسيم مى گردد. در هر يك از اين مناطق شرايط گوناگونى جهت اجراى برنامه  هاى 
آموزش پايه حاكم است. در مناطق پيشرفته اين آموزش كامال اجرا مى گردد. آمارها 
نشان مى دهد آموزش ابتدايى در اين مناطق كه 91 درصد از جمعيت را در خود جاى 
داده فراگير است. در مناطق روستايى كه10 تا 20 درصد جمعيت را شامل مى گردد. 
اجراى آموزش پايه برمبناى عدم رشد اقتصادى صورت گرفته و اجراى آن يك هدف 
و نه واقعيت است. غير از آموزش پايه، تحصيالت برمبناى شايستگى ها و با هزينه 
چين  آموزشى  نظام  مى گيرد.  صورت  خصوصى  منابع  و  دولت  سوى  از  شده  تامين 
برگرفته از نظام آموزشى روسيه است و از زمان تشكيل جمهورى خلق چين درسال 
1949 به اجرا درآمد. براى حمايت از حقوق نژادها و اقوام مختلف برنامه  هاى آموزشى 
آموزشى  نظام  حاضر  درحال  است.  گرفته  شكل  گذشته  سال  پنجاه  طى  پيچيده اى 
كشور چين از چهار بخش اصلى تشكيل آموزش پايه، آموزش پلى تكنيكى و حرفه اى، 

آموزش عالى و آموزش بزرگساالن متشكل مى گردد. 
ابتدايى،  دوره  ساله  شش  آموزشى  دوره  دبستانى،  پيش  مقاطع  شامل  پايه  آموزش 
آموزش3 ساله دوره مقدماتى متوسطه و سه سال دوره تكميلى متوسطه مشتمل مى گردد. 
درحال حاضرآموزش پايه از آموزش اجبارى فراتر رفته و دوره تكميلى متوسطه را نيز در 
برمى گيرد. پس از به اجرا درآمدن برنامه  هاى آموزش اجبارى طى سال 1986 اهميت 
اين مسئله در مناطق شهرى و روستايى متفاوت بوده است. در شهرها دوره تكميلى 
متوسطه نيز به آموزش اجبارى افزوده شد اما در مناطقى كه از رشد اقتصادى كمى 
برخوردار بوده از تحصيالت پايه به نه سال آموزش پايه محدود شده است. طبق آمار به 
دست آمده طى سال 1999 تعداد مدارس ابتدايى كشور بر582 هزار و تعداد دانش آموزان 
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بر135/5 ميليون بالغ مى گردد. اين در حالى است كه درحال حاضر نرخ ثبت نام كودكان 
در مدارس ابتدايى تا 99 درصد تخمين زده شده است. طبق آمار به دست آمده طى سال 
1999 هم چنين تعداد مدارس مقدماتى متوسطه نيز بر 64400 مدرسه بالغ مى گردد. 
آموزش حرفه اى عمدتاً شامل آموزش  هاى تخصصى، تكنيكى، حرفه اى - تكنيكى كوتاه 
مدت مى باشد. طى20سال اخير به علت رشد سريع اقتصادى، اين بخش ها سريعاً توسعه 
يافتند. طبق آمار به دست آمده طى سال 1997 تعداد مدارس حرفه اى- پلى تكنيكى 
كشور بر33464 مدرسه با 18ميليون دانش آموز بالغ مى گردد. عالوه براين در تعداد2100 
مركز مهارت  هاى فنى و تكنيكى در قالب دوره  هاى كوتاه مدت آموزشى ارائه مى گردد كه 
هر ساله بالغ بر يك ميليون دانش آموز دراين مراكز آموزش مى بينند. آموزش عالى در 
سياست  هاى آتى كشور چين از اهميت بسزايى برخوردار است. طى سال 1995 حدود30 
درصد از فارغ التحصيالن مدارس متوسطه به دانشگاه ها راه يافته و باقى در مراكز فنى 
ورود  قصد  كه  آموزانى  دانش  از  دسته  آن  داده اند.  ادامه  خود  تحصيالت  به  وحرفه اى 
به دانشگاه را دارند ملزم به حضور در آزمون ورودى با ديگران مى باشند تا در يكى از 
دانشگاه ها پذيرفته شوند. طى سال  هاى گذشته تقريباً كليه دانشجويان از بورس تحصيلى 
بهره مند شده و از حق انتخاب جهت ادامه تحصيل برخوردار بوده اند. طى سال  هاى اخير 
بدون افزايش كمك  هاى مالى دولت از برنامه  هاى دراز مدت براى توسعه آموزش عالى 
هزينه  هاى  از  بخشى  پرداخت  به  دانشجويان  اكثر  حاضر  حال  در  است.  شده  استفاده 
آموزشى مبادرت مى نمايند كه اين مسئله خود به افزايش تعداد دانشجويان دوره  هاى 
آموزش از راه دور با هزينه كمتر تحصيلى منجر گرديده است. هر دانشجو قبل از ورود 
به دانشگاه و طى دوره آموزشى 1 ساله به گذراندن دروس مربوط به علوم سياسى در 
جهت آشنايى با سياست  هاى كشور مى پردازد. همان گونه كه قبًال نيز بدان اشاره شد 
قبل از سال 1985 دولت چين به كليه دانشجويان كمك هزينه تحصيلى اعطا مى نمود 
جديد  برنامه  هاى  زمره  در  دانشجويان  توسط  شهريه  پرداخت  كه  است  درحالى  اين  و 
آموزشى كشور است. از سال 1985 قانونى مبنى بر اعطاى انحصارى بورس تحصيلى 
به دانشجويان ممتاز به تصويب رسيد. بر اساس اين قانون آن دسته از دانشجويانى كه 
ملزم به ارائه خدمت پس از اتمام تحصيالت به مدت شش سال مى باشند. اعطاى بورس 
براساس شايستگى دانشجو (سالمت جسمانى و اخالقى) اوست. طى اين سال ها تعداد 

دانشجويان رشته  هاى علمى وكاربردى نيز افزايش يافته است. 

آموزش پيش دبستانى
آموزش پيش دبستانى همواره به عنوان يكى از مقاطع آموزشى كشور چين مدنظر 
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قرار داشته است. در نواحى شهرى، آموزش پيش دبستانى عمدتُا در كودكستان ارائه 
گرديده و مدت زمان سه، دو يا يك سال به طول مى انجامد. گفتنى است كه مراكز 
فوق بصورت تمام وقت، پاره وقت و يا پانسيونى فعاليت مى نمايند. در نواحى روستايى 
بصورت كالس  هاى نگهدارى اطفال و كودكستان  هاى  آموزش پيش دبستانى عمدتاً 
فصلى است. در مناطق باستانى، قومى، دور افتاده و فقيرنشين كشور عالوه بر آموزش 
پيش دبستانى طبيعى و معمول، آموزش غير معمول با اشكال مختلف از قبيل مراكز 
فعاليتى كودكان، مراكز تفريحى و مراكز آموزشى متحرك «كاروان» فعاليت دارند. در 
اين مقطع، كودكان رده سنى3 تا 6 سال به كودكستان نزديك خانه خود رفته و درآنجا 
به تعليم موضوعات اصلى و زبان بومى خود مبادرت مى نمايند. آن ها بازى مى كنند، 
مى رقصند و آواز مى خوانند. در اين مقطع به كودكان ارزش حقيقت، مهربانى و زيبايى 
آموخته مى شود. در كشور چين آموزش كودكان جدى گرفته مى شود زيرا شخصيت 
آموزشى  سياست  اخير،  سال هاى  طى  مى گيرد.  شكل  اوليه  سال  هاى  طى  فرد  هر 
برنامه  هاى  اخير  سال هاى  طى  است.  بوده  روبرو  چشمگيرى  توسعه  با  پيش دبستانى 
آموزش پيش دبستانى در شهر هاى بزرگ و متوسط كشور گسترش يافته است. اين 
در حالى است كه برنامه  هاى آموزش پيش دبستانى در نواحى روستايى، دورافتاده و 
فقيرنشين نيز از رشد چشمگيرى برخوردار بوده است به نحوى كه طى سال 1998، 
از ميان 11 استان جنوب غربى و شمال غربى كشور بالغ بر 39/9 درصد از كودكان 
نواحى فقيرنشين از برنامه  هاى آموزش پيش دبستانى سه ساله دولتى و 66/7 درصد 
نيز از برنامه  هاى يكساله آموزش پيش دبستانى بهره مند گرديده اند. از جمله مهم ترين 
و  مراقبتى  امور  تركيب  به  چين  كشور  دبستانى  پيش  مراكز  و  كودكستان ها  مزاياى 
در  كودكان  شناسى  زيبايى  و  فكرى  اخالقى،  بدنى،  رشد  جهت  در  كودكان  آموزشى 
اجزاء موزون و آمادگى آنان جهت بهره بردارى از آموزش مدرسه اى ضابطه مند اشاره 
نمود. فعاليت هاى آموزشى مراكز پيش دبستانى در ساختارى متشكل، هدفمند و چند 
جانبه از آموزش هدايت كننده به سوى تقويت و توانمندسازى و رشد ذهنى كودكان 
سازمان يافته است. عالوه بر پرداختن به فعاليت هاى تفريحى كودكان كه بخش اصلى 
فعاليت هاى مراكز پيش دبستانى است، فراهم سازى محيط مناسب جهت ايجاد شرايط 
و فرصتهايى جهت مواجهه واقعى كودك با مسائل و مشكالت زندگى و تقويت درك 
معانى از اهم اهداف اين گونه مراكز محسوب مى گردد. در جهت ارتقاء كيفيت مديريت 
مراكز پيش دبستانى، دولت به اتخاذ سرى قواعد دسته بندى شده مشتمل بر«نظام 
مديريتى و نظام كارى كودكستانها» بر پايه اصول علمى مديريتى مبادرت نموده است. 
دولت چين همچنين به طراحى نظام ها و قوانينى در جهت ارزيابى كيفيت كارى معلمين 
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و برآورد توانايى  هاى آنان اقدام نموده است. 
اولويت هاى آموزشى

از جمله مهمترين اولويت هاى آموزشى مقطع آموزش پيش دبستانى در كشور چين 
مى توان به موارد ذيل اشاره نمود:

1- توسعه سرمايه گذارى هاى خارجى در حوزه آموزش پيش دبستانى 
2- تأمين سالمت و بهداشت كودكان 

3- اجبارى سازى درس انگليسى در دوره  هاى آموزش پيش دبستانى 
براى  خود  فرزندان  سازى  آماده  به  والدين  عالقه  افزايش  به  رو  روند  به  باتوجه 
آينده، درس انگليسى در مهد هاى كودك شهر هاى بزرگ كشور چين به ويژه شهر 
پكن به صورت اجبارى در آمده و در بسيارى از مهد هاى كودك، از معلمين انگليسى 
و كانادايى جهت تدريس دروس انگليسى استفاده مى شود. بنا بر آمار منتشره، بيش 
از 3 هزار مؤسسه آموزش زبان خارجى، در كشور چين فعاليت دارند كه درآمد آنها 

بر10ميليارد يوان (معادل 1/2 ميليارد دالر آمريكا) بالغ مى گردد. 

معضالت آموزشى
از جمله مهمترين مشكالت پيش روى آموزش مقطع پيش دبستانى مى توان به 
افت راندمان نظام آموزش پيش دبستانى اشاره نمود. در قانون آموزش و پرورش چين 
بطور واضح آمده است كه آموزش و پرورش كودكان پيش دبستانى نخستين مرحله 
آموزش و پرورش و بخش مهمى از برنامه  هاى آموزشى دولت است. اين نوع آموزش 
در “برنامه اجرايى ارتقا آموزش و پرورش چين طى قرن 21 “ پيش بينى شده و در آن 
آمده است كه آموزش و پرورش كيفى و توانمند بايد از مقطع آموزش پيش دبستانى 
پيش  آموزش  مراكز  تعداد   2001 تا   1995 سال  از  كه  حاليست  در  اين  گردد.  آغاز 
دبستانى و شمار كودكان تحت تعليم اين مراكز با سير نزولى مواجه بوده است. تعداد 
مراكز آموزش پيش دبستانى سراسر چين از180 هزار باب به 110 هزار باب و شمار 
كودكان حاضر در اين مراكز نيز از 112 / 27 ميليون نفر به 218 / 20 ميليون نفر و 
نسبت كودكان رده  هاى سنى3 تا 6 سال از 41 درصد به 34 درصد كاهش يافته است. 
علت اصلى اين مسئله آن است كه برخى از دولت  هاى محلى به آموزش وپرورش 
پيش دبستانى اهميت نداده و بر اين عقيده اند كه آموزش و پرورش پيش دبستانى 
بخشى از آموزش اجبارى محسوب نمى  گردد. در زمان اجراى كوچك سازى ساختار 
ادارى دولت، برخى از سازمان هاى ادارى مرتبط با آموزش پيش دبستانى حذف شده و 
آموزش كودكستانى تحت نظارت دولت قرار نگرفته است، برخى از دولت هاى محلى 
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به  مبادرت  و  نموده  خصوصى  بازار  عرصه  وارد  را  دبستانى  پيش  آموزش  مقطع  نيز، 
قطع بودجه مدارس پيش دبستانى نمودند. بدين ترتيب حقوق معلمين مدارس پيش 
دبستانى و هزينه آنان تامين نگرديده است. بلكه آنان جهت تامين بودجه مورد نياز 
خود به كار هاى ديگر روى آوردند. به علت كمبود بودجه حتى تعدادى از مدارس پيش 
دبستانى به بخش خصوصى فروخته شده و يا به انبار تبديل گرديده اند. با توجه به 
وضعيت پيش آمده و جهت جلوگيرى از بروز لطمات بيشتر به بخش آموزش پيش 
دبستانى، ادارات مربوطه دولتى در حال تدوين مقرراتى جهت “اصالح ساختار و توسعه 

آموزش پيش دبستانى“ مى باشند. 

مقطع آموزش ابتدايى
اين مقطع شامل مقطع آموزش پيش دبستانى و ابتدايى است. مهد كودك ويژه 
سه  وارد  كه  است  كودكانى  ويژه  دبستانى  پيش  و  سال  سه  سنى  رده  زير  كودكان 
سالگى شده و در شش سالگى وارد مدارس ابتدايى مى گردند. مقطع آموزش ابتدايى 
از كالس اول شروع و بسته به نظام آموزشى تا كالس پنجم يا ششم ادامه مى يابد. 
سال تحصيلى به دو ترم تقسيم مى شود كه هر ترم شامل 19 هفته و در مجموع مدت 
دو ترم 38 هفته آموزشى در طول سال است. همچنين يك هفته اضافى (مثال براى 
روز هاى برفى در چين) هم در نظر گرفته اند و 13 هفته باقيمانده ويژه تعطيالت است. 
طى مقطع ابتدايى، دانش آموزان ملزم به گذراندن دروس متنوعى نظير زبان چينى، 
مى باشند.  العاده  فوق  فعاليت هاى  و  ورزش  همچنين  و  اخالقى  مطالب  و  رياضيات 
گفتنى است كه يادگيرى زبان خارجى (انگليسى) طى سال  هاى آخر اين دوره در زمره 

دروس اختيارى است. 

(EFEM) آموزش اقليت  هاى قومى
تاريخچه

جمهورى خلق چين (PRC) كشورى متحد با چندين مليت است. عالوه بر مليت 
هان(Han)، 55 اقليت ملى ديگر با جمعيت 108 ميليون نفر، ( حدود 8/98 درصد از 
كل جمعيت كشور) وجود دارد. آموزش اقليت  هاى قومى (EFEM) جزء مهم نهضت 

آموزشى كشور چين به شمار مى آيد. 
پس از پايه ريزى جمهورى خلق چين طى سال 1949، توجه عمده اى بر آموزش 
اقليت  هاى قومى معطوف گرديده و اين حوزه آموزشى همواره توسعه يافته است. تا قبل 
از سال 1949، اغلب نواحى اقليت هاى قومى از نظر اقتصادى و اجتماعى نسبتاً عقب 
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افتاده بوده و تعدادى نيز در مرحله فئوداليسم قرار داشتند. طى سال 1950، تنها 0/9 
درصد دانشجويان مراكز آموزش عالى، 0/4 درصد دانش آموزان مدارس متوسطه و 0/2 
درصد دانش آموزان مدارس ابتدايى به دانش آموزان اقليت  هاى قومى تعلق داشت. به 
عبارت ديگر تعداد دانش آموزان اقليت  هاى قومى در آن اثنا بسيار پايين تر از درصد 
جمعيت قومى نسبت به كل جمعيت حدود( 6 درصد كل) بود. عالوه بر اين در سرتاسر 
كشور حتى يك مؤسسه آموزش عالى ويژه اقليت  هاى قومى وجود نداشت. پس از سال 
1949، دولت چين، توجه قابل مالحظه اى به توسعة EFEM معطوف داشت. از اين 
روى، پس از كنفرانس  هاى كارى متمركز بر هدف EFEM تشكيل يافته و قانون ويژه 
خود مختارى ناحيه اى قومى، آموزش پايه ويژه اقليت  هاى قومىPRC، ماده قانون ويژه 

حمايت و كمك به توسعه آموزش قومى به طور وضوح تصريح شد. 
در اين اثنا، ارگان هاى ادارى به تفكيك گروه  هاى آموزشى درقالب دو سطح محلى 
و مركزى مبادرت نمودند. گفتنى است كه ارگان هاى فوق عهده دار مسئوليت انجام 
سياستها و مديريت  هاى آموزشى كشور در خصوص آموزش اقليت  هاى قومى و مطالعه 
و حل مسائل مربوط به آموزش اقليت  هاى قومى مى باشند. عالوه بر اين به بودجه 
ويژه اى جهت به اجرا در آوردن طرح كمك مالى به آموزش اقليت  هاى قومى براى بر 

آورده نمودن نياز هاى مالى نهضت آموزش قومى اختصاص يافت. 
پس از 50 سال توسعه، آموزش اقليت  هاى قومى چينى (EFEM) به موفقيت  هاى 
برخى  حتى  كه  است  حالى  در  اين  است.  آمده  نائل  آموزشى  سطوح  كليه  در  بزرگى 
از نواحى اقليت  هاى قومى از روند توسعه اى با سرعتى باالتر از متوسط توسعه ملى 
برخوردار بوده اند. با توجه به آمار سال 1998، تعداد دانش آموزان اقليت  هاى قومى 
كليه سطوح آموزشى بر 18/5322 ميليون نفر بالغ مى گردد كه 16/92 برابر افزايش 
داشته است. تعداد معلمان با زمينه قومى نيز بر 888400 نفر بالغ مى گردد كه 12/60 
برابر افزايش يافته است. در حال حاضر سيستم آموزش قومى مطابق با خصوصيات 
اقليت  هاى قومى به صورت پايه اى در كشور تأسيس يافته است. با توجه به آمار بدست 
آمده، تعداد 90704 مدرسه ابتدايى، 11486 مدرسه متوسطه و 92 مؤسسه آموزش 
عالى در نواحى اقليت  هاى قومى احداث گرديده است. عالوه بر اين بيش از 20900 
مدرسه ابتدايى، 3500 مدرسه متوسطه و 12 مؤسسة آموزش عالى نيز در مناطق غير 
به  مذكور  مدارس  است.  گرديده  احداث  قومى  اقليت  هاى  آموزان  دانش  براى  بومى 
آموزش تعداد زيادى از شهروندان اقليت  هاى قومى با مهارت  هاى تخصصى مبادرت 
نموده اند كه اين خود به توسعه اقتصادى و اجتماعى نواحى اقليت  هاى قومى منجر 

گرديده است. 
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زبان آموزشى
تا قبل از سال 1949، تنها 19 اقليت قومى كشور چين به نگارش به زبان  هاى 
قومى خود مبادرت مى نمودند. پس از سال 1949، حكومت مركزى مبادرت به قاعده 
متدسازى قانون ويژه خود مختارى بخش  هاى قومى كشور نمود. بر اين اصل كليه 
اقليت  هاى قومى از حق كاربرد زبان نوشتارى بومى و توسعه آن برخوردار گرديدند. 
عالوه بر اين حكومت مركزى به حمايت از اقليت  هاى قومى در جهت توسعه آموزش 
كاربردى زبان نوشتارى خود مبادرت نمود. پس از آزادى كشور نيز، حكومت مركزى 
به حمايت از 10 اقليت قومى در جهت اصالحاتى در ساختار زبان بومى مبادرت نموده 
است. در حال حاضر، به جزء اقليت  هاى هويى(Hui) و مانچو(Manchu) به طور كلى 
از زبان چينى هان(Han) در تكلم و نگارش خود بهره مى برند، 53 اقليت قومى ديگر 
كشور تمامًا از زبان  هاى بومى خاص خودبر خوردار مى باشند. عالوه بر اين اقليت  هاى 
 Mongolian , Uygur , Tibetun, Yi , Bai , Hani , Dong , Buyi , قومى
 Zhuang , Miao , Korean , Sibo , Kirgiz , Kazak Vzbek , Dia , Wa ,
Lahu , Lisa , Jingpo , Naxi به كاربرد زبان بومى خود در اجراى برنامه  هاى 

آموزشى مبادرت نموده اند. 
همچنين مراكز انتشاراتى ويژه انتشار كتب آموزشى اقليت  هاى قومى و سازمان هاى 
همكارى آموزش زبان  هاى قومى با هدف ويرايش و ترجمه مواد آموزشى زبان  هاى 
قومى تأسيس يافته است. گفتنى است كه مراكز انتشاراتى ويژه چاپ كتب آموزشى 
 InnerMongolia، Xinjiang، مختار  خود  نواحى  يا  استانها  در  قومى  اقليت  هاى 
Jilin، Qinghhai، Sichuan، Guizhou، Yunnan، Guangxi راه اندازى گرديده 
است. عالوه بر اين نهاد هاى ويرايش و ترجمه زبان هاى قومى در 8 استان و ناحيه 
خود مختار كشور تأسيس گرديده اند. همچنين گروه  هاى ويژه اى در جهت تهيه كتب 
مرجع مدارس ابتدايى و متوسطه به زبان هاى مغولى(Mongolian)، تبتى و كره اى 
تشكيل يافته است. طى سال1988 نيز، 3500 عنوان كتاب مرجع ويژه مدارس ابتدايى 
و متوسطه درقالب 29 زبان قومى براى دانش آموزان 21 اقليت قومى كشور انتشار 
يافت. درحال حاضر، به منظور پرورش پرسنل با زمينة قومى در جهت فراهم سازى 
احتياجات توسعه منطقه اى و توانايى در زمينه تكنولوژى و اطالعات آموزشى، مدارس 
صورت  به  خدمات  انواع  ارائه  به  قومى  اقليت  هاى  آموزان  دانش  ويژه  كالس هاى  و 
وسيع در قالب آموزش 2 زبانه مبادرت مى نمايند. طبق آخرين آمار بدست آمده، بالغ 
بر 10000 مدرسه در كشور چين فعاليت دارند كه به ارائه برنامه  هاى آموزشى 2 زبانه 



نگاهى به كشورهاى
 كثيرالمله و چند زبانه

75

به 6 ميليون دانش آموز مبادرت مى نمايند. 
حمايت آموزشى 

و  مدارس  احداث  به  چين  كشور  قومى،  اقليت  هاى  از  آموزشى  حمايت  منظور  به 
سازماندهى نواحى پيشرفته اقتصادى داخلى مبادرت نموده است. در اين راستا، تعداد 
زيادى از معلمان و فارغ التحصيالن دانشگاه هاى داخلى ملزم به انجام وظيفه در نواحى 
 Xingian، قومى گرديدند. بيش از 100 دانشگاه داخلى نيز به مشاركت با دانشگاه هاى
و   Inner Mongolia، Ningxia، Guangxi Tibet، Guizhou، Qinghai
مشاركتها مى توان  جمله اين  نمودند. از  مبادرت   Gansu نواحى خود مختار و استان
به ثبت نام دانش آموزان قومى، فراهم سازى جلسات سخنرانى در مناطق قومى توسط 
اساتيد برجسته داخلى، فرستادن افراد با تجربه جهت مشاركت در برنامه  هاى تحقيقاتى 
كالج ها و دانشگاه هاى منطقه اى، اهداء تسهيالت آموزشى و ابزار كتابخانه اى و تبادل 
تجربيات و آموزش كادر آموزشى اشاره نمود. عالوه بر اين نشست ها، همكارى ميان 
دانشگاه هاى ملى و منطقه اى صورت گرفته كه به ثبت نام تعداد 7 هزار دانشجو در 50 
دانشگاه ملى (با بيش از 110 تخصص) و آموزش 800 معلم منتهى گرديد. كمك به 
تبت (Tibet) از جمله اين نشست  هاى همكارى است. به نحوى كه تعداد كالس هاى 
آموزشى ويژه دانش آموزان تبتى د رمدارس ملى از روند فزاينده طى سال هاى 1985 تا 
1998 برخوردار گرديده و بر 19444 دانش آموز بالغ گرديد. عالوه بر اين، آموزش  هاى 
توسط  نواحى  اين  معلمان  و  قومى  نواحى  كادر  براى  داخلى  استاندارى  هاى  و  شغلى 
شهردارى ها فراهم آمده است. تعدادى از معلمان با استعداد انتخاب شده و به آن نواحى 
فرستاده شدند تا به عنوان راهنما براى آموزش در مدارس نواحى قومى به ايفاى نقش 
بپردازند. اجراى تعدادى طرح با سود دوجانبه در تالش هاى مشترك توسعه يافت. ساختار 
اقتصادى مدارس به واسطه مشاركت داخلى تامين اعتبار گرديده و وامهايى با سود كم 
در جهت فراهم سازى تجهيزات آموزشى و كتب كتابخانه ها به اين امر اختصاص يافت. 
گفتنى است كه كليه كمك هاى مختلف توسط دانشگاه  هاى داخلى و در جهت پيشرفت 

اصالحات و توسعه شرايط آموزشى در نواحى قومى صورت مى گيرد. 

توسعه آموزشى 
طى سال هاى اخير مدارس شبانه روزى براى دانش آموزان ابتدايى و متوسطه اقليت  هاى 
قومى احداث گرديده است. عمده جمعيت اقليت  هاى قومى در نواحى كوهستانى، دورافتاده 
و نواحى روستايى كشور ساكن بوده و خانواده  هاى آنها به صورت پراكنده و غير قابل 
دسترسى مى باشند كه اين خود سبب مى گردد تا كودكان چينى با مشكالت عديده اى به 
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مدرسه راه يابند. جهت برطرف نمودن اين مشكل دولت چين در اوايل آزادى كشور به 
احداث مدارس ابتدايى مناسب مبادرت نمود. از جمله اين مدارس مى توان به مدارس ابتدايى 
ويژه چوپانها، مدارس ابتدايى خيمه اى، مدارس پوشالى و مدارس متحرك ويژه كودكان 
اقليت  هاى قومى اشاره نمود. در اواخر دهه 1950، در نواحى اقليت  هاى قومى تعدادى 
مدارس شبانه روزى متناسب با شرايط ويژه ناحيه اى بنا گرديد. عالوه بر اين دولتها در كليه 
سطوح بودجه اى جهت تأمين هزينه  هاى تحصيلى و زندگى روزانه دانش آموزان، افزايش 
حقوق معلمان، احداث مدارس و دسته بندى روش هاى مديريتى اختصاص دادند. طى 
دهه 1990 مدارس شبانه روزى ويژه دانش آموزان اقليت  هاى قومى هر چه بيشتر توسعه 
يافت. در حال حاضر، تعداد 6 هزار مدرسه شبانه روزى براى بيش از يك ميليون دانش 
آموز مقاطع ابتدايى و متوسطه اقليت  هاى قومى ساكن 18 استان كشور و نواحى خودمختار 
احداث گرديده است. احداث مدارس شبانه روزى ابتدايى و متوسطه در نواحى اقليت  هاى 
قومى با پيشرفتهايى مواجه بوده است كه به علت اداره و سازماندهى متمركز آموزشى و 
متمركز شدن افراد در يك مكان و ايجاد منابع مادى و اقتصادى بوده است. گسترش 
احداث مدارس شبانه روزى نيز به نوبه خود به افزايش نرخ ثبت نام، ابقا دانش آموزان 
در مدارس و عمومى تر شدن آموزش ابتدايى و متوسطه در نزد دانش آموزان اقليت  هاى 
سياست  هاى  طبق  است.  گرديده  منجر  روستايى  نواحى  و  كوهستانها  در  ساكن  قومى 
اتخاذ شده براى آموزش اقليت  هاى قومى آن دسته از دانش آموزان اقليت هاى قومى كه 
از سطح سواد در حد استاندارد برخوردار نمى  باشند ابتدا در كالس هاى مقدماتى ثبت نام 
به عمل مى آيد تا به مدت يك تا دو سال به ارتقاء سطح سواد خود مبادرت نموده و پس 
از گذراندن آزمون  هاى سنجش به كالس هاى معمولى راه مى يابند. برنامه  هاى آموزشى 
و كتاب هاى مرجع ويژه اى مطابق با خصوصيات كالس هاى درسى اقليت  هاى قومى 
طراحى گرديده است. در اين كتب از عادات زندگى، باور هاى مذهبى و جشن هاى قومى 
به صورت خاص و با احترام ياد شده است. عالوه بر اين سيستم مديريت خاصى متناسب 
با خصوصيات اقليت  هاى قومى در خصوص ثبت نام، آموزش، مديريت و تكاليف درسى 
طراحى گرديده است. در حال حاضر بيش از 100 مؤسسه آموزش عالى در سراسر كشور 
به برگزارى كالس هاى معمولى و يا مقدماتى ويژه دانش آموزان اقليت  هاى قومى (9000 
آموزان  دانش  ويژه  مقدماتى  كالس  اين 86  بر  عالوه  مى نمايند.  مبادرت  آموز)  دانش 
اقليت  هاى قومى مدارس متوسطه كشور با بيش از 10 هزار دانش آموز فعاليت دارند. 12 
دانشگاه ويژه دانشجويان اقليت  هاى قومى در 11 استان، و نواحى خود مختار نيز توسط 
شهردارى ها احداث گرديده است. گفتنى است دانشگاه هاى مذكور منحصرا از دانشجويان 
اقليت  هاى قومى ثبت نام نموده و از رشته  هاى ويژه تحصيلى و عناوين كاربردى خاص 
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همچنين به اتخاذ  برخوردار مى باشند. اين دانشگاهها  مطابق با نياز هاى نواحى قومى 
و اجراى روش هاى ادارى و آموزشى خاص منطبق بر مدل آموزشى اقليت  هاى قومى 
بر  بالغ  دانشگاهها  اين  در  سال 1989،  طى  آمده  بدست  آمار  طبق  مى نمايند.  مبادرت 
39332 دانشجو و4897 كادر آموزشى فعاليت داشتند. طى سال هاى اخير در جهت تقويت 
ساختار آموزش عالى تعداد زيادى از پرسنل با توانايى باال و با مهارت هاى تخصصى 
مختلف آموزش ديده اند كه در جهت افزايش سرعت توسعه اقتصادى و آموزشى نواحى 

قومى كشور نقش مهمى ايفا مى نمايند. 

كادر آموزشى 
توسط  قومى  اقليت  اصالت  با  معلمان  آموزش  تحقيقاتى  طرح   ،1951 سال  طى 
دولت چين به مورد اجراء درآمد. هدف اصلى اين طرح احداث مدارس ملى در سطوح 
مختلف در ارتباط با نياز توسعه آموزشى مناطق قومى بود. در آن دسته از نواحى كه 
ويژه  آموزشى  كالس هاى  نبود،  مهيا  مدارس  گونه  اين  تاسيس  جهت  الزم  شرايط 
آموزش اقليت  هاى قومى در مدارس ابتدايى و متوسطه عمومى تشكيل يافت. بدين 
 Inner- Mongolia، Xinjiang، Ningxia، Guangxi، Tibet، ترتيب در مناطق
كالج  هاى  ملى،  دانشگاه  از 100  بيش  مختار،  خود  مناطق  و   Guizhou، Yunnan
متوسطه  مدارس  معلمان،  حرفه اى  آموزش  ويژه  ساله  دو  دانشگاه هاى  دانشگاهى، 
عمومى و بيش از 100 كالج آموزشى راه اندازى گرديد. در همان اثنا همچنين گروه  هاى 
آموزشى ويژه آموزش معلمان اقليت  هاى قومى و تعدادى كالج ملى ودانشگاه جامع 
راه اندازى گرديد. به عالوه به منظور آموزش معلمان اقليت  هاى قومى در نواحى شمال 
غرب و جنوب غرب چين، ارتباط مركز آموزش معلمان اقليت  هاى قومى شمالغرب و 
مركز آموزش جنوب غرب و معلمان قومى فارغ التحصيل از خارج پايه گذارى گرديد. 
بر اساس نياز هاى توسعه آموزش منطقه اى، در اين مراكز، برنامه  هاى آموزش معلمان 
 Bejing با اصليت قومى مدرسين ارائه مى گردد. در دانشگاه شرقى چين و دانشگاه
با  قومى  نواحى  ساكن  اد  افر  ويژه  آموزشى  كالس هاى  كليدى،  سايردانشگاه هاى  و 
پرسنل آموزشى قومى برگزار مى گردد. پس از 50 سال الزام كارى، بالغ بر 888400 
معلم با اصليت قومى در سراسر كشور فعاليت دارند و اين در حالى است كه در ابتداى 

آزادى چين اين رقم بر35 نفر بالغ مى گرديد. 

مدارس ويژه دختران 
طى سال هاى اخير، به تدريج بر شمار مدارس با كيفيت ويژه دختران و محبوبيت 
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كه  است  حالى  در  اين  و  مى شود  افزوده  چينى  دختران  و  خانوادها  نزد  مدارس  اين 
بالغ  دالر   800 از  بيش  بر  پكن  عالى  مدرسه  همچون  مدارس  اين  ساليانه  شهريه 
مدارس  اينگونه  به  نام  ثبت  براى  خانواده ها  از  زيادى  تعداد  وصف  اين  با  مى گردد. 
در  آزمونى  ناگزير  داوطلبين،  زياد  تعداد  واسطه  به  روى،  اين  از  مى نمايند.  مراجعه 
سال 2001  طى  مثال  عنوان  به  مى گردد.  برگزار  افراد  ترين  شايسته  گزينش  جهت 
در مدرسه عالى پكن از تعداد 900 داوطلب دختر، تنها تعداد 90 نفر از آنها گزينش 
شدند. طى دهه 1990 همچنين مدارس دخترانه ديگرى مانند ”دانشكده زنان چين” 
كه  باورند  اين  بر  چينى  خانواده  هاى  از  بسيارى  يافت.  تأسيس  دختران”  “مدرسه  و 
مدارس دخترانه، محلى مناسب و بدون هرگونه مشكالت روحى، افسردگى، پريشان 
احوالى و مشكالت دوران بلوغ براى دختران آنان مى باشد. نظر سنجى  هاى به عمل 
آمده نشان مى دهد كه اغلب دانش آموزان دختر و پسر به ويژه در شهر هاى بزرگ، 
پس از پاگذاردن به سن بلوغ (رده  هاى سنى14 تا 16 سال) در صدد برقرارى روابطى 
مى باشند كه بعضًا از جمله موانع و عوامل باز دارنده تحصيلى آنان محسوب مى گردد. 
گونه  هيچ  و  نبوده  مواجه  مسائلى  چنين  با  آنان  دختران،  ويژه  مدارس  در  آنكه  حال 
عواملى از اين دست، بازدارنده و مانع تحصيلى آنان به شمار نمى رود. عالوه بر اين، 
رقابت شديد جهت حضور در دانشكده ها و دانشگاهها و فشار هاى وارده به خانواده ها و 
دانش آموزان موجب گرديده است تا بر محبوبيت مدارس دخترانه افزوده شود. ضمن 
آنكه، مدارس فوق در زمره اماكن و محيط  هاى امن و آرام محسوب مى گردند كه در 
جهت پرورش و آموزش دختران و آمادگى آنان در مواجهه صحيح با دنيا از چشم انداز 
با  مواجهه  طريقه  و  زندگى  شيوه  مدارس،  اين  در  مى نمايند.  تالش  زنانه  ديدگاه  و 
مشكالت به دختران آموزش داده شده و آنان جهت رقابت با همتايان مرد خود مهيا 
مى گردند. از سوى ديگر، از آنجاييكه، دانش آموزان پسر همواره از مزيت و برترى در 
رشته  هاى مختلف علمى برخوردار مى باشند، از اين روى، در اين مدارس به دختران 
حس اعتماد داده شده و در جهت آماده سازى آنان براى رقابت با دانش آموزان پسر 
بويژه در رشته  هاى علمى تالش مى شود. به اعتقاد مسئولين مدارس دخترانه، دانش 
آموزان مدارس مذكور با اعتماد به نفس، با هيچ گونه نگرانى در رويارويى علمى با 
پسران مواجه نمى باشند. عالوه بر اين، بيش از دو سوم معلمين مدارس دخترانه را 
زنان تشكيل مى دهند و معلمين مرد نيز با لباس هاى كامًال رسمى و مناسب در كالس 
درس حاضر مى شوند. پوشيدن لباس  هاى غير رسمى ( تى شرت – شلوارك ) در اين 
مدارس براى معلمين ممنوع است. معلمين اينگونه مدارس همواره از احساس آسودگى 
خاطر برخوردار بوده و معتقدند كه دانش آموزان دختر بسيار آرامتر از دانش آموزان پسر 
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بيشتر  آگاهى  هاى  از  برخوردارى  مدارس،  گونه  اين  مزاياى  ديگر  جمله  از  مى باشند. 
دانش آموزان دختر اين گونه مدارس درخصوص حقوق زنان، نسبت به همتايان خود 
در مدارس مختلط و عمومى و مواجهه با مشكالت كمتر شغل يابى در جامعه مى باشد. 
از نقطه نظر ديگر، برخى كارشناسان انتقاداتى بر اين گونه مدارس ايراد داشته و از 
انزواى دختران از جامعه و جنس مخالف تحت عنوان نقطه ضعف اينگونه مدارس ياد 
نموده اند. رسانه  هاى گروهى نيز به طرح مسائلى در اين خصوص مبادرت نموده و 
مساله عدم برابرى ميان مردان و زنان را مطرح نموده اند. با اين حال، مشوقين توسعه 
مدارس دخترانه آن را اقدامى آزمايشى دانسته و بر اين اعتقادند كه نظارت دولتى بر 
اين مدارس از نقش اساسى در جهت بهبود سطح كيفى آموزش دختران و حل مسأله 

تبعيض ميان دختران و پسران برخوردار مى باشد. 

تبعيض  هاى موجود در چين 
با وجود توضيحاتى كه درباره چين داده شد نبايد چنين تصور كرد كه قوميت هاى 
مختلف در اين كشور وضع به سامانى دارند و بدون هيچ مشكلى به حيات خود ادامه 
كشور هاى  بين  در  قومى  و  ملى  اقليت  زندان هاى  بزرگترين  از  يكى  چين  مى دهند. 
جهان است. اين كشور با داشتن 56 قوميت به ثبت رسيده و 350 گروه قومى ديگر به 
عنوان كلكسيون نژاد و اقوام فراوان به حساب مى آيد و نيز حداقل 10 قوميت مسلمان 
مانند اويغور، ازبك، تاتار، تاجيك، قزاق و قرقيز وجود دارند كه جمعيت آنها هميشه از 
سوى دولت چين به درستى اعالم نمى  شود. تبت، تركستان شرقى و مغولستان داخلى 

از عمده ترين سرزمين هاى تحت اشغال چينى هاست. 
قتل عام هاى  و  شكنجه ها  انسانى ترين  غير  تحت  چين  ملى  اقليت هاى  كنون  تا 
سوى  از  بارها  تبتى  بوداييان  و  اويغور  مسلمانان  و  داشته اند  قرار  چينى ها  بى رحمانه 
سلطه  چينى ها در تحت  اصرار  گرفته اند.  مركزى مورد تجاوز و قتل عام قرار  دولت 
را  ديگر  ملى  اقليت هاى  كه  سرزمينهايى  ساير  و  تبت  شرقى،  تركستان  نگه داشتن 
داراست صرفا به منظور استثمار منابع مادى و قتل عام قومى با استفاده از شيوه  هاى 
توسط  اجبارى  سقط جنين  و  وحشيانه  سركوب  هاى  اجبارى،  كوچ  جمله  از  گوناگون 
چينى ها اعمال شده است. بر همين اساس بين سال هاى 1952-1949، 2800000 
سال هاى 1958- 1960،  بين  و  نفر  سال هاى 1957-1952، 3509000  بين  و  نفر 
6700000نفر و در نهايت بين سال هاى 1961-1965، 13300000 نفر از مسلمانان 
تركستان شرقى به طرق گوناگون كشته شدند. نمونه اخير اين درگيريها مربوط مى شود 
به درگيرى  26 ژوئن 2009، كه در آن عد ه اى ازچينى  هاى هان به خوابگاه كارگران 
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اويغور ( ترك  هاى شمالغرب چين ) كه در يك كارخانه اسباب بازى سازى درگانگ 
دونگ واقع در ايالت كانتون در جنوب چين هجوم مى برند و دو نفر از كارگران اويغور 
را به اتهام تجاوز به دو زن هان كشته و 118 نفر را به شدت زخمى مى كنند درحاليكه 

اويغورها مدعى هستند كه هان ها به زن  هاى اويغور تجاوز كرده اند. 
ژوئيه  پنجم  يعنى  بعد  روز  ده  و  مى شود  پخش  دنيا  سراسر  در  حادثه  اين  خبر 
خودمختار  جمهورى  پايتخت  در  اورومچى  شهر  در  اويغور  جوانان  از  نفر  صد  چند 
سين كيانگ (تركستان شرقى ) در مقابل دفتر حزب كمونيست چين در ميدان مركزى 
جمع مى شوند و با تظاهرات آرام از مقامات مسئول چينى مى خواهند كه علت كشتار 
اويغور ها در گانگ دونگ روشن شود و عاملين جنايت مجازات شوند. دعوت به اين 

تجمع از طريق اينترنت انجام گرفته بود. 
پليس براى متفرق كردن تظاهرات به خشونت متوسل مى شود و تظاهركنندگان با 
پليس درگير مى شوند. در عرض چند ساعت اين درگيرى به جنگ بين چينى  هاى هان 
و ترك  هاى اويغور تبديل مى شود و تعداد زيادى كشته و زخمى مى شوند. روز ششم 
ژوئن هان ها كه عضو ارتش خلق هستند با همراهى پليس به محالت اويغور نشين 
و  مرد ها  تمام  و  كشته  زيادى را  تعداد  مغازه ها  و  خانه ها  تخريب  با  و  مى كنند  حمله 
جوان ها را دستگير مى كنند. دولت چين پنجاه نفر از خبرنگاران خارجى را به اورومچى 
عام  قتل  را  مسلمان  غير  هان  هاى  مسلمان،  اويغور هاى  كه  بكند  وانمود  تا  مى برد 
كرده اند اما تظاهرات زنان اويغور كه شوهران و پسرانشان كشته يا دستگير شده بود 

دولت چين را غافلگير مى كند و واقعيت قضيه آشكار مى گردد. 
بالفاصله دولت چين بيست هزار نيروى نظامى كمكى به اورومچى اعزام نموده 
وحكومت نظامى برقرارمى كند اما باز ناآرامى ها تا روز جمعه يازده ژوئيه ادامه مى يابد 
مساله  اين  كه  شود  جلوگيرى  مساجد  به  مردم  ورود  از  كه  مى دهد  دستور  دولت  و 
ناآرامى  هاى  در  دولتى  آمار  آخرين  طبق  مى كند.  ناراضى  را  طرف  بى  مسلمانان  نيز 
اورومچى و در گيرى قومى بين هان ها و اويغور ها 192 نفر كشته، 1600 نفر زخمى 
واقعه  از  بعد  اويغور ها  و  هان ها  بين  درگيرى  اند.  شده  دستگير  نفر  هزار  دو  و  شده 
ميدان تى آن من كه بيست سال پيش رخ داد بزرگترين حركت عليه حكومت مركزى 
بوده است. طبق نوشته روزنامه لوموند بر اساس اظهارات پزشكان بيمارستانهائى كه 
كشته ها و زخمى ها را پذيرفته اند اكثر اويغورها بر اثر تيراندازى پليس و با گلوله كشته 

شده اند در حاليكه هان ها با سنگ و چوب كشته شده اند. 
با اينكه خبر جنگ قومى در تركستان شرقى از روز شروع درگيرى سر تيتر خبرهاست 
اما جمهورى اسالمى آن را ناديده مى گيرد زيرا دولت چين در صحنه بين المللى براى 
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جمهورى اسالمى پوشش ديپلماتيك ايجاد مى كند و در عوض از امتياز  هاى اقتصادى 
در ايران بهره مند مى گردد. هر دو دولت هماهنگى كاملى در تبليغات خود با يكديگر 
دارند و بدين جهت عليرغم اينكه تعداد زيادى مسلمان در اورومچى كشته شده اند و 
حتى نخست وزير و رئيس جمهور تركيه وقايع شهر اورومچى را نسل كشى مسلمانان 
تمام  با  ايران  سانسور  تحت  مطبوعات  و  اسالمى  جمهورى  سران  ناميده اند  اويغور 
ادعا هاى اسالم خواهى شان عمال درباره اين وقايع سكوت كامل اختيار كرده اند و با 
اين كار خود نشان داده اند كه دفاع از مسلمانان فلسطين تبليغات سياسى بيش نبوده 
گرفته  ناديده  اويغور  مسلمانان  جمعى  دسته  مرگ  است.  سالم  انگيزه  و  قصد  فاقد  و 
مى شود درعوض همزمان با آن براى مرگ يك زن مسلمان در اروپا   هياهو راه انداخته 
مى شود. جمهورى اسالمى در گذشته در چچن به روسها باج داد و اكنون در تركستان 
شرقى هم به چينى ها باج مى دهد. با اين وصف هيچ مسلمان واقعى ديگر اسالمى 

بودن حكومت تهران را باور نخواهد كرد. 

اويغورها 
اويغورها كيستند؟

خواجه رشيدالدين فضل اله همدانى در مجمع التواريخ مى نويسد كه كلمه اويغور در 
زبان تركى قديم بمعنى جمع خان ترك است، اوغوزخان نه پسر داشته است كه جمع 
آنها را اويغور گفته اند. اويغورها يكى از معروفترين ملل ترك هستند كه فرهنگ و 
زبان آنها پايه ساير زبان هاى تركى محسوب مى شود و از اولين ملل ترك زبان بوده اند 
كه به دين اسالم گرويده اند. موطن اصلى اويغورها تركستان شرقى در آسياى مركزى 
است.  بوده  بزرگ  تركستان  قديمى  پايتخت  شهركاشغر  مى باشد و  چين  شمالغرب  و 
مغولستان  و  شرقى  تركستان  شامل  كه  بزرگ  تركستان  در  تاريخ  طول  در  اويغورها 
محمود  كرده اند.  حكومت  مى باشد  مركزى  آسياى  فعلى  كشور  هاى  عمده  قسمت  و 
بنام  را  دنيا  المعارف  دايره  اولين  ترك ها  تمام  تاريخى  شخصيت  بزرگترين  كاشغرى 
« ديوان لغات الترك » درقرن يازده ميالدى تدوين كرده است. اين كتاب كه ماخذ 
اصلى لغات و اصطالحات و ضرب المثل  هاى تركى مى باشد براى معرفى ترك ها به 

اعراب در دوران طالئى اسالم تدوين شده است. 
رشته كوه هاى بلند به ارتفاع پنج هزار متر تركستان شرقى را از خاك اصلى چين 
جدا مى سازد. از اين منطقه در ادبيات فارسى بنام ختا و ختن ياد شده است. تركستان 
شرقى بزرگتر از ايران و حدود يك ميليون و هفتصد هزار كيلومتر مربع وسعت دارد 
كه بخش بزرگى از آن صحارى آسياى مركزى است. جمعيت فعلى تركستان شرقى 
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كه چينى ها آنرا سين كيانگ نامگذارى كرده اند بيست ميليون نفر است. شغل عمده 
اويغور ها در گذشته غير از دامدارى و زراعت، پيشه ورى و تجارت در جاده ابريشم بوده 
و خط و زبان اويغورى در جاده ابريشم رايج بوده است. اويغور ها خط مخصوص خود را 
دارند و اغلب نوشته هائى كه از دوره مغوالن و حكومت تيموريان در ايران باقى مانده 
به خط اويغورى مى باشد. زبان مغولى خط مخصوص به خود نداشته لذا مغول ها براى 

اداره امپراطورى مغول خط اويغورى را انتخاب كرده بودند.

نفوذ چين در تركستان شرقى
سابقه نفوذ چينى ها در تركستان شرقى به دوره باستان مى رسد و چينى ها آنجا را 
همواره جزئى از خاك چين دانسته اند اما در طول تاريخ، تركستان بزرگ حكومت  هاى 
مستقل خود را داشته است و رابط چين با دنياى اسالم در آسياى مركزى بوده است. 
در قرون معاصر در سال 1884 ميالدى در دوره امپراطورى منچو، چينى ها تركستان 
شرقى را تسخير كردند و نام آنرا تغيير داده و آن را «سين كيانگ» ناميدند كه در زبان 

چينى بمعنى «مرز جديد» مى باشد. 
در سال 1933 جمهورى مستقل تركستان شرقى ايجاد شد و در دوره جنگ دوم 
سال  تا  و  شد  تاسيس  شوروى  كمك  با  تازه اى  حكومت  نيز  سال 1944  در  جهانى 
نظاميان  توسط  كه  داشت  را  خود  مخصوص  ارتش  دولت  اين  يافت.  ادامه   1949
شوروى آموزش داده شده بودند. با پيروزى مائو تسه تونگ و تاسيس چين كمونيست 
شوروى ها مايل بودند كه حكومت تركستان شرقى به چين ضميمه شود ولى رهبران 
حكومت آنجا موافق نبودند بدين جهت شوروى ها رهبران تركستان شرقى را به مسكو 
دعوت كردند كه هواپيماى حامل آنان بعلت نامعلومى سقوط مى كند و تمام رهبران 

اويغور كشته مى شوند. 
ارتش چين بدنبال اين واقعه و كشته شدن رهبران اويغور بدون مقاومت جدى وارد 
تركستان شرقى مى شود و باين ترتيب تركستان شرقى بعنوان يك ايالت خود مختار 

جزو فدراسيون چين كمونيست مى شود و اورومچى پايتخت سين كيانگ مى گردد.
در سال 1949 هنگامى كه ارتش چين وارد تركستان شرقى شد، چينى  هاى ساكن 
با  دولتى  رسمى  آمار  طبق  ولى  مى دادند  تشكيل  را  جمعيت  صد  در  شش  تنها  آنجا 
مهاجرت انبوهى كه طى شصت سال گذشته انجام گرفته هم اكنون چينى  هاى هان 
41 در صد جمعيت را تشكيل مى دهند و در شهر دوميلون نفرى اورومچى چينى ها 
اكثريت شده اند. با توجه به وجود انبوهى از قزاق ها، اوزبك ها و قيرقيزها، مغول ها 
و هوئى ها در تركستان شرقى بنظر مى رسد كه اگر وضع به همين منوال ادامه يابد 
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بزودى اويغورها در وطن خودشان به اقليت مطلق تبديل خواهند شد. اويغور هاى چين 
بيست ميليون نفر بر آورد شده اند كه هم اكنون تنها 9 ميليون نفر آنان در تركستان 

شرقى ساكن هستند. 
منابع عظيم نفت و گاز در تركستان شرقى آنجا را به يك منطقه استراتژيك تبديل 
كرده است. در تركستان شرقى قانون هر زن و شوهر يك فرزند كه در ساير نقاط 
چين رايج است اجبارى نمى باشد و اويغور ها اغلب فرزندان متعدد دارند با اين وجود 
چين  دولت  است.  زده  بهم  كامال  را  جمعيتى  تركيب  چينى  هان  هاى  انبوه  مهاجرت 
كال  گذارى  سرمايه  اين  ولى  است  كرده  خطه  اين  در  عظيمى  گذارى  هاى  سرمايه 
به ضرر اويغور ها تمام شده زيرا هان  هاى مهاجر در كادر ارتش خلقى به اين منطقه 
اعزام مى شوند و صاحب زمين و پست  هاى كليدى مى گردند و تنها كار هاى كوچك و 
روزمزدى براى اويغور ها باقى مى ماند به طورى كه كارگران زراعى عموما از اويغورها 
است  خلقى  ارتش  عضو  كه  كسى  هستند.  هان  مهاجرين  كارها  صاحب  و  مى باشند 
خانواده اش نيز ارتشى محسوب مى شود و داراى امتيازات بيشمارى است. بعد از انقالب 
فرهنگى چين، سياست  هاى آزادسازى اقتصادى با سياست انقالب كشاورزى كه در 
تركستان شرقى عمال بصورت كلنيزاسيون زراعى در آمده همراه شد و تركستان شرقى 
بعلت خاك مرغوب و هواى مناسب به مركز توليد پنبه و باغدارى تبديل شد تا آنجا 
كه بزرگترين كارخانه توليد رب گوجه فرنگى دنيا كه محصوالتش به تمام كشور  هاى 

جهان صادر مى شود در تركستان شرقى تاسيس شده است. 
چين  صادرات  سوم  يك  كه  دونگ  گانگ  در  قومى  درگيرى  اقتصادى  نظر  از 
چين  در  جهانى  اقتصادى  بحران  سرايت  آشكار  دليل  است،  صنعتى  منطه  آن  از 
را  بومى  غير  كارگران  بحران  از  حاصل  بيكارى  بعلت  محل  يك  كارگران  و  است 
تحمل نمى كنند و سياست هاى نادرست حزب كمونيست چين در برخورد با مساله 
بحران  است  شده  ايجاد  ثروت  و  فقر  بين  كه  فاصله اى  به  توجه  با  ملى  اقليت  هاى 
براى  چين  دولت  و  مى كنند  زندگى  مختلف  مليت   56 چين  در  مى كند.  تشديد  را 
آسيميله كردن آنها نيروى جوان را جابجا كرده و دور از زادگاهشان بكار مى گيرد در 
مورد اويغور ها كه يكى از پر شمارترين ملت ها هستند جابجائى نيروى كار گاهى  با 
زور همراه است و قبل از واقعه اخير هشتصد كارگر اويغور براى كار دريك كارخانه 
اسباب بازى سازى درگانگ دونگ يعنى پنج هزار كيلومتر دورتر از تركستان شرقى 

زادگاه اويغورها انتقال يافته اند.
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اهميت ژئوپلتيك تركستان شرقى
وجود منابع عظيم نفت و گاز و همسايگى تركستان شرقى با روسيه، مغولستان، 
قزاقستان، قرقيزستان، افغانستان و پاكستان، اين ايالت زرخيز را به ميدان رقابت  هاى 
سياسى قدرت هاى بزرگ تبديل كرده است. از آغاز قرن بيستم روشنفكران اويغور تحت 
روشنفكران  از  بخشى  جهانى  جنگ  دو  بين  ما  اند.  بوده  گوناگون  سياست  هاى  تاثير 
در  كه  داشته اند  كماليسم  به  گرايش  ديگر  بخشى  و  سوسياليسم  به  گرايش  اويغور 
مى رسد  بقدرت  سوسياليستى  تمايل  سال 1944  در  مستقل  دولت  تشكيل  با  نهايت 
ولى با پيوستن تركستان شرقى به چين، مخالفان دولت چين ازجمله آمريكا مى كوشند 
از مساله ملى اويغور عليه چين كمونيست بهره بردارى بكنند تا اينكه در سال 1972 
آمريكا  و  چين  روابط  و  مى كند  سفر  چين  به  آمريكا  جمهور  رئيس  نيكسون  ريچارد 

عادى مى گردد و آمريكا سياست حمايت از گروه هاى جدائى طلب را كنار مى گذارد. 
مرحله  تا  و  مى شود  ايجاد  مرزى  شديد  اختالفات  شوروى  و  چين  بين  آن  از  بعد 
جنگ محلى پيش مى رود. در اين دوره شوروى مى كوشد بخشى از اويغورها را كه از 
دوره حكومت مستقل تركستان باقى مانده بودند دوباره فعال سازد اما چندان موفق 

نمى شود و با بهبود روابط چين و شوروى مساله خاتمه مى يابد. 
هنگام حضور شوروى ها در افغانستان، دولت اسالمى پاكستان براى گرفتن بعضى 
امتيازات از چين اقدام به جذب بعضى از اويغور هاى مسلمان تند رو نموده و آنها را در 
كنار گروه مجاهدين افغان آموزش نظامى مى دهد و بدينسان گروه هاى تندرو اسالمى 
اويغور شكل مى گيرد اما بعدا دولت پاكستان براى مقابله با دشمن اصلى اش هندوستان 
به كمك  هاى فنى و تسليحاتى چين نيازمند مى شود و چين نيز هم براى تكميل پروژه 
بمب اتمى پاكستان و هم ساخت موشك  هاى دور برد با پاكستان همكارى مى كند و 

باين ترتيب مساله حمايت از اسالميون تند رو اويغور منتفى مى شود. 
هم اكنون دياسپوراى اويغور در كشور هاى قزاقستان، قرقيزستان، تركيه، آلمان و 
اياالت متحده متشكل و فعال است و در مجموع به مبارزه مسالمت آميز و نافرمانى 

مدنى روى آورده است. دياسپوراى اويغور در تركيه سيصد هزار نفر است.

جنبش ملى اويغور در سال  هاى اخير
مركزى  آسياى  جمهورى  هاى  مجدد  استقالل  با  و  شوروى  اتحاد  انحالل  با 
دوران،  اما  مى يابد،  دوباره  تولد  بود  نشده  خاموش  هرگز  كه  نيز  اويغور  ناسيوناليسم 
ديگر دوران جنگ سرد و مبارزه ايدئولوژيك نبود بدين جهت گروه هاى متعدد اويغور و 
عموما در خارج از كشور فعال مى شوند. چند سالى جنبش ملى اويغور در كشمكش  هاى 
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جنبش  يك  بعنوان  اويغورها  جهانى  كنگره  اينكه  تا  مى كند  سر  پراكندگى  و  درونى 
دموكراتيك و الئيك به پراكندگى ها پايان مى دهد. در همين حال واقعه يازده سپتامبر 
در آمريكا به دولت چين امكان مى دهد تحت عنوان مبارزه با تروريسم تبليغات وسيعى 
اندازد  راه  به  اويغور  ملى  جنبش  دادن  نشان  تروريست  و  افراطى  مسلمانان  عليه  را 
دستگيرى عده اى از اويغور ها در افعانستان و انتقال آنان به زندان گوانتانامو نيز خوراك 

تبليغاتى براى دولت چين مى شود. 
محور فعاليت اويغور ها در دوره جديد شامل حفظ هويت فرهنگى، دينى و ملى و 

همچنين پايان تبعيضات سياسى و اقتصادى است. 
دور جديد فعال شدن جنبش ملى اويغور با نام « ربيعه قادر» زنى شصت و سه 
ساله و مادر يازده فرزند گره خورده است. اين زن كه به مادر اويغور معروف شده در 
پانزده سالگى با يك كارمند حزب كمونيست ازدواج مى كند و از او صاحب شش فرزند 
مى شود. در دوره انقالب فرهنگى چين از شوهرش جدا شده و يك مغازه لباسشوئى 
داير مى كند و بزودى آن را به فروشگاه هاى زنجيره اى تبديل مى كند و همچنين با 
يك روشنفكر اويغور بنام صديق روزى كه مدت ده سال در اردوگاه هاى كار اجبارى 
استقالل  با  مى رساند.  يازده  به  را  فرزندانش  تعداد  و  مى كند  ازدواج  بود  برده  بسر 
گسترش  كشور ها  اين  با  را  اش  تجارى  كار  مركزى  آسياى  در  تازه  جمهورى  هاى 
مى دهد و به عنوان زن ميلياردر و ثروتمند ترين زن اويغور معروف مى شود و در عين 
حال به عضويت شوراى خلق برگزيده مى شود. دولت چين پيروزى  هاى تجارى ربيعه 
قادر را به حساب درستى سياست هاى اقتصادى دولت مى گذارد و او را چون سمبل 

موفقيت زن اويغور معرفى مى كند. 
شورش  قرقيزستان  مرز هاى  نزديكى  در  گلجه(مينينگ)  شهر  در  سال1997  در 
محلى اويغور ها رخ مى دهد. ربيعه قادر از اويغور ها طرفدارى مى كند و اين عمل به 
مزاق مسئولين حرب كمونيست خوش نمى  آيد اما چون ربيعه قادر مصونيت نمايندگى 
شوراى  نمايندگى  به  او  بعدى  انتخاب  مانع  اينكه  تا  بكنند  كارى  نمى توانند  داشت 
خلق مى شوند و چندى بعد بعنوان خيانت به خلق و فاش كردن اسرار دولتى به مرگ 
محكوم مى كنند. جرم او ارسال بريده  هاى روزنامه  هاى چينى به شوهرش در خارج از 
چين بود و ربيعه قادر شش سال در زندان مى ماند و سازمان تجارى او از هم مى پاشد 

و دو پسرش زندانى مى شوند كه همچنان در زندان هستند. 
در سال 2005 در اثر فشار هاى بين المللى ربيعه قادر به علت بيمارى از زندان آزاد 
مى شود و به شوهرش در اياالت متحده آمريكا مى پيوندد. آزادى او يك معامله سياسى 
بود. به گفته رئيس سازمان عفو بين الملل، سازمان ملل متحد قطعنام هاى را براى 
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محكوم كردن چين بخاطر نقض حقوق بشر حاضر كرده بود. در آن موقع با مذاكراتى 
كه با مسئولين چينى صورت مى گيرد ربيعه قادر آزاد مى شود و قطعنامه مربوطه نديده 
انتخاب  اويغور ها  جهانى  كنگره  رهبرى  به  معالجه  از  بعد  قادر  ربيعه  مى شود.  گرفته 
مى شود و در سال 2008 دوباره در اين پست ابقاء مى شود. وى كه هميشه با كاله 
اويغورى (عرقچين چهارگوش) و با زبان اويغورى با رسانه  هاى خبرى روبرو مى شود 

مى گويد. 
دولت چين بيش ازهمه به ما حمله مى كند چون ما مبارزه مسالمت آميز مى كنيم 
زيرا اگر بمبى در گوشه اى منفجر شود مقامات رسمى چين خوشحال مى شوند و آزادى 

خواهان اويغور را تروريست معرفى مى كنند. 
آمريكا،  سياست هاى  دست  آلت  را  قادر  ربيعه  رسمى  تبليغات  در  چين  دولت 
تروريست و تجزيه طلب معرفى مى كند و ادعا مى كند كه درگيرى اتنيك در اورومچى 
نيز با برنامه ريزى او بوده است. چينى ها ربيعه قادر را با داالى الما رهبر اوپوزيسيون 
تبت مقايسه كرده و تمامى عمليات تروريستى را در سين كيانگ زير سر او مى دانند. 
دولت چين از اتباع خود مى خواهد كه در سايه رونق اقتصادى كشور به اندوختن 
نمى توان  را  انسانها  همه  ولى  نكنند.  دخالت  سياست  در  و  بشوند  مشغول  ثروت 
براى هميشه غير سياسى نگاه داشت. تجربه نشان مى دهد كه نه سوسياليسم و نه 
دموكراسى قادر بحل مساله ملى نيستند و اين مساله تنها با حق تعيين سرنوشت ملل 

بدست خودشان قابل حل است. 

آينده تركستان شرقى چه خواهد بود؟
استراتژى  هاى  دارد  وجود  اويغور  ملى  جنبش  در  متعدد  ديدگاه هاى  اينكه  به  نظر 
چين  كه  معتقدند  گروهى  ميان  اين  در  مى شود.  طراحى  آينده  براى  نيز  متعددى 
كمونيست هم مانند اتحاد شوروى سابق دير يا زود از هم خواهد پاشيد و ملل موجود 
استقالل  شرقى  تركستان  و  تبت  جمله  از  و  شد  خواهند  مستقل  چين  فدراسيون  در 
كامل خود را بازخواهند يافت و مبازه ملل موجود در فدراسيون چين تحقق اين هدف 

را تسريع خواهد كرد. 
گروهى ديگر آرزوى ايجاد جمهورى اسالمى را دارند بويژه كه در گذشته جنبش 
شكل يافته اى با اين استراتژى وجود داشته است و شخصى بنام «يوسف آلب تكين» 
سالگى  سن 94  در  سال 1995  در  كه  بود  شرقى  تركستان  اسالمى  جمهورى  رهبر 
درگذشت. هم اكنون در كشور هاى آسياى مركزى يك حزب اسالمى بنام « حزب 
در  حاكميت  كننده  تهديد  نيروى  يك  به  است  توانسته  حتى  و  است  فعال  تحرير» 
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كشور  هاى آسياى مركزى تبديل شود. حزب تحرير در ميان اويغورها نيز نفوذ دارد و 
عليرغم اينكه روشنفكران اويغور كمتر به مذهب گرايش دارند ولى مردم عادى بويژه 
روستائيان اسالم را مبناى هر حركت سياسى مى دانند اسالم اويغور ها جنبه تصوف 

دارد و طرفدار مداراست. 
كسب  هان،  چينى  هاى  توسط  شرقى  تركستان  كلنيزاسيون  به  دادن  پايان 
خودمختارى واقعى، برداشته شدن تبعيضات اقتصادى و سياسى و مهمتر از همه دفاع 
اين  اگر  است  حاضر  حال  در  اويغور  مبارزان  همه  خواست  اويغور  فرهنگ  و  زبان  از 
خواسته ها بر آورده شده و موانع موجود برطرف شوند ملت اويغور خواهد توانست آزادانه 

و آگاهانه آينده خود را بدست خود رقم بزند. 

تبت:
مشكالت  كرد.  اشاره  تبت  در  داده  روى  فجايع  به  مى توان  ديگر  نمونه  هاى  از 
تاريخى اصلى تبت به قرن 19 و رقابت شديد امپراطورى روسيه تزارى و امپراطورى 
و  نظامى  حمله  به  نهايت  در  كه  مى گردد  باز  مركزى  آسياى  كنترل  سر  بر  بريتانيا 
اشغال تبت توسط نيروهاى انگليسى انجاميد. بعدها قرارداد صلحى ميان سران تبت و 
انگلستان امضا شد كه بسيارى از تاريخ دانان تبتى آن را نشانه هويت مستقل كشور 
تبت مى دانند. امپراطورى چين از حضور انگلستان در تبت ناخرسند بود ولى به علت 
ضعف تاريخى وادار شد به روش هاى ديپلماتيك اكتفا كند و از آن پس نيز همواره از 

لحاظ سياسى بر مالكيت تبت تاكيد كرده است. 
قرن 7 تا 11 ميالدى: امپراطورى تبت

قرن 13: اشغال توسط مغول ها
 قرن 16 و 17: مغول هاى حاكم بر تبت به آيين بودا روى مى آورند و عنوان « 

داالى الما » به رهبران مذهبى مغول- تبت اطالق مى شود. 
 قرن 19: گسترش قلمرو امپراطورى هاى انگلستان (شبه قاره هند و افغاستان) و 

روسيه تزارى در آسياى مركزى. 
1904: ارتش انگستان تبت و لهاسا را اشغال مى كند. 

1906: در توافقى انگلستان به چين تعهد مى دهد كه در امور تبت دخالت نكند و 
در مقابل چين مانع دخالت و نفوذ دولت هاى ديگر (به خصوص روسيه) در تبت شود. 

در اين معاهده انگلستان تبت را تحت الحمايه چين مى شناسد. 
1950: به فرمان مائو ارتش آزادى بخش خلق چين، تبت را آزاد مى كند (يا اشغال 
مى كند بسته به اين كه از چه زاويه اى نگاه كنيد). در اين دوران نخبگان و رهبران 
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تبت از دخالت چين حمايت مى كنند. 
و  ارضى  اصالحات  سر  بر  كه  اختالفاتى  علت  (به  مى كنند  قيام  تبتى ها   :1959
مخالف با آيين بوداييت دولت خلق چين پيش آمده بود) كه سركوب مى شود. هزاران 
نفر كشته مى شوند و و رهبر تبتى ها يا « داالى الما » با هشتاد هزار نفر از طرفدارانش 
به هندوستان مى گريزد و تشكيالت مركزى تبت (CTA) يا دولت در تبعيد تبت را 

تشكيل مى دهد)
1965: منطقه خودمختار تبت تشكيل مى شود (به عنوان بخشى از خاك چين)

 1966: آغاز انقالب فرهنگى در چين. « گارد سرخ تبت » مجسمه بودا را خراب 
و معابد را تعطيل مى كند. 

چريكى  مبارزه  آموزش  برنامه  و  مى كند  بازديد  چين  از  نيكسون  ريچارد   :1972
تبتى ها عليه دولت چين را (كه توسط سازمان سيا انجام مى شد) متوقف مى كند. 

ميدان  در  شدت  به  دانشجويان  مى شود.  برقرار  لهاسا  در  نظامى  حكومت   :1989
تيانمن سركوب مى شوند. 

1990: پايان حكومت نظامى. داالى الما دولت در تبعيد را منحل مى كند. 
1994: داالى الما مذاكرات با دولت چين را به حال تعليق در مى آورد (به دليل 

عدم پيشرفت مذاكرات)
مارس 1999: چين اعالم مى كند داالى الما در صورتى كه بپذيرد تبت بخشى از 

خاك چين است، مى تواند بازگردد. 
حاكميت  داشتن  به  تبت  بودن  راضى  اعالم  ضمن  الما  داالى   :1999 دسامبر 

خودگردان، چين را به قتل عام نژادى و نسل كشى متهم مى كند. 
جوالى 2006: گروه هاى تبتى، چين را متهم به شتاب بخشيدن به ورود چين هاى 

هان (Han) به منطقه تبت مى كنند. 
مارس 2008: شورش ضد چين در لهاسا در سال روز گرامىداشت سركوب سال 

 1959



روسيه
جغرافيا:

روسيه با نام رسمى فدراسيون روسيه (راسيسكايا فدراتسيا) پهناورترين كشور جهان 
خاورى  اروپاى  و  شمالى  آسياى  در  كشور  اين  دارد.  قرار  اوراسيا  شمال  در  كه  است 
واقع است و با اقيانوس آرام شمالى و اقيانوس منجمد شمالى و نيز با درياى خزر، 
درياى سياه و درياى بالتيك مرز آبى دارد. روسيه با 14 كشور آسيايى و اروپايى مرز 
زمينى دارد و با كشور هاى پيرامون درياى برينگ، درياى ژاپن، درياى خزر، درياى 
سياه، و درياى بالتيك ارتباط دريايى دارد. روسيه با 17075400 كيلومتر مربع وسعت، 
پهناورترين كشور جهان است. مساحت روسيه دو برابر مساحت كانادا يا چين يا اياالت 
متحده آمريكا است. اين كشور در عرض هاى باالى جغرافيايى واقع شده است و بيشتر 
مناطق كشور سردسير و كم بارش است، به همين دليل بيشتر مناطق اين كشور (به 
ويژه سرزمين بزرگ سيبرى) خالى از سكنه هستند و كشاورزى در اين مناطق ميسر 

نيست. پايتخت روسيه شهر مسكو است كه در غرب و بخش اروپايى كشور است. 
روسيه 141378000 نفر جمعيت دارد. تراكم جمعيت روسيه 8/3 نفر در هر كيلومتر 
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مربع است كه از پايين ترين نرخ هاى تراكم جمعيت در جهان است. همچنين نرخ 
كشور  اين  غرب  در  روسيه  جمعيت  بيشتر  است.  منفى  كشور  اين  در  جمعيت  رشد 
(بخش اروپايى) زندگى مى كنند.كشور روسيه داراى21جمهورى خودمختار، 46 منطقه، 
9قلمرو و دو شهر خودمختار مسكو و سنت پترزبورگ است. در شهر مسكو پارلمان و 
دوماى كشورى و مجلس سنا و شوراى فدراسيون فعاليت دارند. علت اينكه اين دو 
شهر خودمختار هستند اين است كه از نظر مساحت و جمعيت با ساير مناطق قابل 
اهميت  از  بودند  پايتخت  مختلف  دوران  در  شهر  دو  اين  كه  آنجا  از  و  نبوده  مقايسه 
خاصى برخوردار هستند و به عنوان مناطق خودمختار معرفى شده اند. شهر مسكو با 

جمعيت 8,4 ميليون نفر پايتخت فعلى روسيه است. 

دين و زبان:
دين رسمى اين كشور مسيحى ارتدوكس و اديان رسمى در اين كشور مسيحيت، 
اسالم، يهوديت و بودايى مى باشند. از لحاظ جمعيتى، دين اسالم بعنوان دومين دين 
در كشور فدراتيو روسيه محسوب مى گردد. حـدود20 ميليون نفر مسلمان در روسيه 
هستند.  ساكن  خزر  درياى  شمال  و  قفقاز  شمال  نواحى  در  اكثرا  كه  مى كنند  زندگى 
حدود 80 درصد از مردم روسيه از نژاد روسى هستند و ساير نژاد هاى اين كشور عبارتند 
از: تاتار، اوكراينى، چوواش، چچنى، ارمنى، ترك، داغستانى، مغول، آوارى، اينگوش، 
چركس، بالكار، اوستيايى، آذربايجانى، گرجى، و. . . است. زبان رسمى روسيه، روسى 
است. ولى 27 زبان رسمى ديگر نيز در جمهورى ها و مناطق خودگردان اين كشور 
و  تولستوى  مانند  معروفى  نويسندگان  و  دارد  پربارى  فرهنگ  روسيه  دارد.  وجود 

داستايوفسكى روس بوده اند. 

سياست و اقتصاد:
روسيه تا پيش از قرن هجدهم يك حكومت نه چندان نيرومند در شرق اروپا بود 
و وسعت آن چندان زياد نبود. تا اينكه در آغاز قرن 18 ميالدى و با اصالحاتى كه پتر 
كبير انجام داد، اين كشور به يك امپراتورى بزرگ تبديل شد. در سال 1917 انقالب 
كمونيستى در اين كشور به وقوع پيوست و نام كشور به «اتحاد جماهير شوروى» تغيير 
يافت. در سال 1991 شوروى پس از جنگ سرد طوالنى با غرب فروپاشيد و فدراسيون 
روسيه به جاى آن نشست. واحد پول روسيه روبل است. اقتصاد روسيه صنعتى و نيز 
وابسته به منابع بزرگ انرژى اين كشور به ويژه گاز است. راه هاى ترابرى اين كشور 
نيز بسيار مهم هستند. اقتصاد اين كشور بر پايه سرمايه دارى و خصوصى سازى است، 



نگاهى به كشورهاى
 كثيرالمله و چند زبانه

91

سوسياليستى  و  دولتى  اقتصاد  از  رهايى  و  شوروى  فروپاشى  از  پس  موضوع  اين  كه 
انجام شد. 

اكنون دميترى مدودف رييس جمهور روسيه  است، ولى والديمير پوتين كه نخست 
روسيه،  كنونى  سياست  مى شود.  محسوب  كشور  واقعى  فرمانرواى  است،  فعلى  وزير 
همكارى و عدم تنش با غرب و تالش براى اتحاد كشور است. ولى به خاطر گسترش 
ناتو به شرق و پس از درگيرى روسيه با گرجستان بر سر اوستياى جنوبى، روابط روسيه 

و غرب به تيرگى گراييده است. 

برخى از اصول قانون اساسى روسيه:

اصل66: وضعيت يك جمهورى بايد توسط قانون اساسى فدراسيون روسيه و قانون 
اساسى آن جمهورى تعيين شود. 

اصل 68:
1) زبان روسى بايستى در كل قلمرو فدراسيون روسيه زبان رسمى باشد. 

اين  در  باشند.  داشته  را  خود  ملى  زبان  از  استفاده  حق  بايستى  جمهورى ها   (2
جمهورى ها، در هيئت  هاى دولت ملى، در هيئت  هاى خود گردان محلى و موسسات 
دولتى، زبان محلى بايد در كنار زبان رسمى فدراسيون روسيه (روسى) استفاده شود. 

3) فدراسيون روسيه بايد حق تمام مردمش براى حفظ زبان محلى و ايجاد شرايط 
براى تحصيل و گسترش آن را تضمين كند. 

سيستم آموزشى روسيه
بر  عمدتا  كشور،  تجزيه  از  پيش  1917تا  سال  از  جماهيرشوروى  اتحاد  سياست 
پرورش  و  آموزش  سنتى  بطور  داشت.  تاكيد  كشور  جمعيت  كلى  سواد  نرخ  افزايش 
كشور شوروى از نظام با ارزش اجتماعى بهره برده و از پيشرفت قابل توجه در اين 
روسيه  سنتى  آموزش  سياست هاى  ترين  عمده  جمله  از  بود.  گرديده  برخوردار  زمينه 

پيش ازاصالحات مى توان از موارد ذيل نام برد:
• تقويت ساختار نظام آموزش پيش دبستانى

• افزايش سطح سواد همگانى
• تدارك و توزيع كتب رايگان درسى 

• ارائه برنامه  هاى آموزش آزاد در سطحى گسترده
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• ارائه برنامه  هاى فوق برنامه به دانش آموزان به ويژه دانش آموزان تيزهوش در 
دروس فيزيك و رياضى

• فراهم سازى تنوع وسيعى از برنامه  هاى آموزش تكميلى 
• اجراى طرح تغذيه رايگان كودكان خانواده  هاى كم در آمد در مدارس سراسر كشور

• سياست  هاى آموزشى دوره گذار
• حفظ يكپارچگى فضاى آموزشى كشور 

• تبيين و تدوين مقررات واحد فدرال آموزشى 
• توسعه استاندارد  هاى آموزش ايالتى

بر  كيفيت  وكنترل  آموزشى  تاسيسات  به  بخشى  اعتبار  واحد  مكانيسم  ايجاد   •
خدمات آموزشى 

• نظارت بر رعايت ضمانت حقوق شهروندى در برخوردارى از آموزش پايه
• كاهش روند خصوصى سازى نظام تاسيسات آموزشى ايالتى و فراهم سازى و 

ارائه خدمات آموزش پايه
• تهيه سرمايه مالى اختصاصى مورد نياز براى مدارس فعال و پيشنهاد آموزش 

عمومى اجبارى 

سياست هاى آموزشى حال حاضر
اولياى امور روسيه به اين موضوع پى برده اند كه آموزش و پرورش از نقش هدايت گر 
در دوره انتقال براى آموزش نسل فعلى و آتى جهت زندگى در جامعه جديد برخوردار است. 
از اين روى سياست اصلى بخش آموزش روسيه، ايجاد تغييرات وسيع و پايه اجتماعى 
به منظور ساماندهى روسيه جديد است. در چنين شرايطى، همبستگى پيچيده اى ميان 
تغييرشكل سيستم آموزشى و محتواى آن وجود دارد. ساختار همبستگى چند جانبه است. 
به نحوى كه آموزش از يك سو بعنوان عامل نوسازى ارتباطات اجتماعى و از سوى ديگر 
بعنوان نيروى محرك توسعه جامعه مطرح مى گردد. اتخاذ فضاى آموزشى واحد كه از 
يك سو بر سنت  هاى آموزشى روسيه مشتمل گرديده و از سوى ديگر از همسويى با 
تمايالت جهانى برخوردار باشد، نيز از جمله سياست هاى اصلى آموزشى روسيه مى باشد. 

بند 8قانون فدرال در زمينه آموزش و پرورش، نظام آموزشى روسيه 
• ارائه برنامه  هاى آموزشى منسجم و تبيين و تدوين معيار هاى آموزشى در سطوح 

مختلف آموزشى
• اهميت دهى به مراكز آموزشى بدون توجه به شكل سازمانى و حقوقى، نوع و قسم آن 
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• مديريت بركادرآموزشى و تقويت وابستگى آنان به نهادها و سازمان هاى آموزشى 
• گسترش آموزش اجتماعى معلمين 

• آماده سازى شغلى كودكان و افراد بزرگسال 
• آماده سازى برنامه فدرال توسعه آموزشى روسيه 

• توسعه آموزش تكميلى كودكان نواحى شهرى 
• افزايش بودجه تاسيسات تكميلى كودكان تا سقف129ميليون روبل 

• تشكيل صندوق مالى جهت خريد كتب آموزشى طى سال1998 
• تخصيص27/7ميليون روبل از بودجه فدرال جهت انتشار كتب درسى كودكان نابينا 

استراتژى هاى آموزشى
از جمله مهمترين استراتژيهاى آموزشى روسيه مى توان از موارد ذيل نام برد:

• توسعه دمكراسى آموزشى
• اتكا به خويشتن ملى، هماهنگى ارتباطات بين المللى، حذف تنش  هاى اجتماعى و 
توسعه قدرت اقتصادى روسيه در شرايط جديد به واسطه طراحى و اجراى سياست هاى 

مدرن آموزشى
• تضمين حقوق شهروندى جهت برخوردارى از برنامه  هاى آموزش با كيفيت باال 
برخوردارى كليه شهروندان روسى از حق انتخاب برنامه ها و امكانات آموزشى مطابق 

با تمايالت طبيعى، قابليتها و منافع ملى 
• ابقاء فضاى يكپارچه و منسجم آموزشى 

• اصالح محتواى آموزشى 
• طراحى نظام آموزشى وهدايت تحصيلى دانش آموزان در زمينه انجام تحقيقات 

آموزشى 
• تفكيك موسسات آموزشى 

 سياست  هاى تبعيض آميز و ضد انسانى در دوران حاكميت بلشويكها:
از جمله اعمالى كه دولت شوروى پس از استقرار رژيم بلشويسم براى محو هر گونه 
آثار اسالمى و هويت ملى در مناطق زير سلطه ى خود در روسيه انجام داد عبارتند از:

1- خراب كردن مساجد در شوروى:
پس از استقرار بلشويسم در روسيه، نيرو هاى بلشويكى در نواحى مسلمان نشين 
به هر شهرى مى رسيدند اول مساجد آن شهر را خراب مى كردند و بقيه را نيز اشغال 
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اين  شبيه  مى نموند،  تبديل  اصطبل،  به  حتى  و  خانه  تماشا  گاراژ،  اداره،  به  و  كرده 
اعمال وحشيانه را در سال هاى نه چندان دور ارمنستان با اراضى اشغالى قره باغ و 
مردم مسلمان آن منطقه انجام مى داد. تعداد زيادى از مساجد، در جريان جنگ ميان 
تزار  زمان  در  رسمى  آمار  يك  موجب  به  شد.  خراب  بلشويكى  نيرو هاى  و  مسلمانها 
هفت هزار مسجد در روسيه وجود داشت ولى در سال 1949 بنا به گفته ى مجله ى 
اخبار جنگ شوروى بيش از 1312 مسجد در روسيه وجود ندارد. به نقل از مجله ى 
مال نصرالدين چاپ تفليس تا قبل از انقالب روسيه فقط در شهر باكو 34 مسجد وجود 
داشت اما در سال 1949 تنها يك مسجد موجود بود ! آن را هم دولت شوروى به 
اين دليل خراب نكرده بود كه به عنوان آزادى دين به رخ مسلمانها بكشند و بگويند: 

مسلمان هاى شوروى آزادند !

2- دستگيرى و تبعيد رهبران مسلمان:
از اقدامات ديگر شورويها براى از بين بردن دين اسالم و هويت ملى و دينى مردم 
سرزمين هاى زير سلطه ى شوروى، دستگيرى پيشوايان دينى مسلمان بود. شورويها در 
هر كشورى كه رژيم بلشويك را مستقر مى كردند، كليه پيشوايان مذهبى را دستگير و 
به محاكمه مى كشيدند. در اين محاكمه هر كس را كه از مذهب خود دست كشيده و 
مرام كمونيسم را قبول مى كرد آزاد مى نمودند و بقيه را كه در تعصبات مذهبى پا بر 
جا و حاضر به همكارى با كمونيستها نمى شدند، محاكمه و سپس به اعدام يا حبس و 

تبعيد محكوم مى كردند. 

3- محاكمه ى تاريخى تاشكند  و اعدام سلطان گاليوف رهبر مسلمانان تاتار:
در سال 1929 محاكمه معروف تاشكند شروع شد. در اين سال عده ى زيادى از 
اتهام  شدند.  محاكمه  پان اسالميزم  و  پان تورانيسم  نهضت  پيشوايان  بنام  مسلمانان 
اين عده اين بود كه با اجراى توطئه  هاى پان اسالميزم فعاليت هاى ضد شوروى در 
بين مردم ترك زبان اتحاد شورى بعمل مى آوردند. اين محاكمه با شورش نيرو هاى 
باسماچى در تركستان نيز ارتباط داشت و ماجراى آن از اين قرار بود كه در تركستان 
و ازبكستان و قسمتى از نقاط آسياى مركزى، عده اى از مسلمانان ترك به مخالفت 
با رژيم شوروى شورش كرده و به هيچ وجه تسليم كمونيستها نمى شدند. در محاكمه 
تاشكند صرفنظر از افراد عادى مسلمان چند تن از افراد برجسته ى دولتى نيز محكوم 
شدند كه از آن جمله بايد سلطان گاليوف رهبر مسلمانان تاتار را نام برد. گاليوف در 
اين محاكمه به جرم قيام عليه دولت شوروى و فعاليت براى تشكيل يك حكومت 
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اسالمى د ر آسياى مركزى محكوم به اعدام گرديد و بال فاصله نيز از طرف مامورين 
محبوبيت  و  نفوذ  تاتار  مسلمان  مردم  ميان  در  گاليوف  شد.  تيرباران  شوروى  دولت 
فوق العاده اى داشت و در سال 1917 فريب بيانيه ى حقوق ملل روسيه را خورد و به 
تصور اينكه مطابق اعالميه ى لنين و استالين خطاب «به كارگران مسلمان» دولت 
جديد شوروى اجازه ى تشكيل يك حكومت ملى مذهبى را به ملت تاتار خواهد داد 
حاضر شد با دولت موقت لنين همكارى كند. به همان دليل بود كه استالين در سال 
1922 وى را به همكارى در كميسيارياى مليت ها كه خود در راس آن بود دعوت كرد. 
گاليوف بعد ها كم كم مشاهده كرد كه نظر استالين و لنين در باره اقليت  هاى مذهبى 
ديگرى نمى باشد به  چيز  تبليغاتى  مركزى جز يك مشت الفاظ  و ملى مردم آسياى 
را  اسالمى  نهضت  هاى  شوروى  دولت  روش  برخالف  خفا  در  شد  ناچار  دليل  همين 
در تركستان، ازبكستان و تاتارستان تقويت نمايد و در نهايت به جرم داشتن همين 

تمايالت ملى و مذهبى به اعدام محكوم گرديد. 

4- تبعيد دسته جمعى مسلمانان و كوچاندن روسها به نواحى مسلمان 
نشين آسياى مركزى:

آسياى  مسلمان  مردم  مذهبى  و  ملى  مظاهر  آخرين  زدن  برهم  براى  شورويها 
مركزى دست به يك جنايت وحشيانه عظيم ديگر زدند كه در تاريخ بربريت نيز نظير 
آن ديده نشده است. اين عمل عجيب جنايت بار، تبعيد دسته جمعى مسلمانان آسياى 
مركزى به سيبرى و نقاط ديگر روسيه بوده است. شورويها مليونها نفر از مردم مسلمان 
كرده،  بيرون  خود  اجدادى  و  آبا  كاشانه  و  خانه  از  سرخ،  ارتش  نيزه ى  سر  زور  به  را 
دولت  مى نمودند.  تقسيم  نشين  روس  نواحى  برده و در  پياده  آنها را  كيلومتر  هزاران 
شوروى بجاى اين عده مسلمان تبعيد شده به نقاط مختلف من جمله سيبرى، عده ى 
ديگرى از روسها را نيز از نواحى ديگر كوچانده در آسياى مركزى مستقر مى كرد تا 
بدين وسيله هم نقشه ى روسى كردن آسياى مركزى را عملى نموده و هم مسلمانان 

را بى خانمان و در بدر نموده باشد. 

5- تصويب قوانين بر ضد مسلمانان:
دولت بلشويكى شوروى در مورد ترك هاى مسلمان تنها به موارد فوق اكتفا نكرد 
بلكه براى محو و از بين بردن هر گونه مظاهر دين اسالم، دست به وضع يك رشته 
آزادى  بر  مبنى  شوروى  فرمان  بند 3  مغاير با  آن  مواد  از  يك  هر  كه  زد  نيز  قوانين 

عقايد مذهبى بود. 
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6- تغيير خط مسلمانان يا آخرين مرحله روسى كردن نواحى مسلمان 
نشين روسيه:

قبل از انقالب اكتبر خط كليه مسلمانان روسيه خط عربى بود. مسلمانان هر ناحيه، 
نوشتجات خود را به زبان محلى منتها به خط عربى قرآنى مى نوشتند، شورويها پس از 
تصرف هر ناحيه مسلمان خط آن ناحيه را به التين تبديل مى نمودند. پس از اجراى 
سال 1939  در  روسيه  نشين  مسلمان  مناطق  كردن  روسى  مرحله  آخرين  نقشه  اين 
روسى  به  التين  از  نشين  مسلمان  جمهورى هاى  تمام  خط  كه  معنى  بدين  شد  اجرا 

تبديل گرديد. 

تبعيض  هاى موجود در فدراسيون روسيه 
غيرروس در  مليت هاى  مذهبى براى  حقوق ملى و  بينى بعضى از  با وجود پيش 
قانون اساسى روسيه، سياست هاى تبعيض آميز از طرف دولت هاى حاكم بر روسيه در 
زمان هاى مختلف بر اين مليتها اعمال شده است كه ريشه بسيارى از اين تبعيض ها به 
زمان حكومت تزارها و بخصوص شوروى سابق بر مى گردد. در حال حاضر سياست هاى 
در  گسترده  نارضايتى  هاى  باعث  كه  دارد  ادامه  مختلف  اشكال  به  آميز  تبعيض 
جمهورى هاى غيرروس و عمدتا مسلمان و ترك نشين شده است. قفقاز شمالى كه 
در حال حاضر كانون بحران و درگيريها در روسيه فعلى به شمار مى آيد، شامل چند 
جمهورى خودمختار است كه به ترتيب از شرق به غرب عبارتند از داغستان، چچن، 
اينگوش، اوستياى شمالى، كاباردا- بالكار، قره چاى - چركس و آديغه (آديگه) است. 
تراكم اصلى جمعيت مسلمانان روسيه نيز در اين منطقه است و به رغم جمعيت باال از 
نظر سازمانى هيچ نهاد يا جامعه فراگير اسالمى در روسيه وجود ندارد و مسلمانان در 

مجلس روسيه فاقد كرسى  هاى ويژه هستند. 
بسيارى از اختالفها و كشمكش هاى كنونى در قفقاز ريشه در نوع تقسيمات ارضى 
تقسيم  اين  از  بسيارى  دارد.  سابق  زمامداران  توسط  مختلف  مليت هاى  و  اقوام  بين 
بندى ها بدون توجه به گروه هاى قومى ساكن منطقه و خواسته  هاى آنها انجام گرفته 
است. در سايه چنين تقسيماتى، مردمانى يكسان، خود را در واحد هاى متفاوت و نيز 
بروز  خطر  وضعيت  اين  اند.  يافته  خودمختار  واحد  يك  درون  را  خود  متفاوت  اقوام 
درگيرى هاى قومى را افزايش مى دهد. عوامل مختلفى مانند تبعيض  هاى سياسى، ملى 
و اقتصادى سبب بروز درگيريها در اين منطقه مى شود بطوريكه دراين جمهورى ها، 
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استاندارد هاى زندگى در سطوح بسيار پايينى قرار دارد. بيكارى شديد و فساد و جرم 
اينها  بر  عالوه  است.  گرديده  مردم  نارضايتى  موجب  شديداً  گسترده  بسيار  جنايت  و 
حس نفرت در ميان مردمان منطقه (در ميان تمام جمهورى  هاى قفقاز شمالى) نسبت 
به روس ها چنان شديد است كه همواره و در هر فرصتى موجب بروز شورش بر عليه 
دولت مركزى مى شود. يكى از داليل تاريخى نفرت مردم منطقه از روسها را بايد در 
در  نمونه  عنوان  به  كه  كرد  وجو  جست  شوروى  زمان  در  اجبارى  كوچ  سياست هاى 
خيانت، به  اتهام  به  كوچك  قومى  گروه  شش  جوالى 1944،  تا  اكتبر 1943  فاصله 
آسياى مركزى و سيبرى كوچ داده شدند كه جمعيت آنان به بيش از يك ميليون تن 
مى رسيد. (براساس آمارسال 1939: چچنها 690,407 ؛ اينگوشها 470 ,92 ؛ قره چايها 
737, 75 ؛ بالكارها 666 ,42 ؛ كوميكها 271 ,134 ؛تاتار هاى كريمه بيش از 200 هزار 

و آلمان هاى ساكن ولگا 380 هزار نفر). 
در سال هاى ابتداى سقوط شوروى موج استقالل طلبى ملل قفقاز شمالى را نيز 
دربر گرفت كه روسيه با اقدامات خشونت بار آنها را سركوب كرد كه شديدترين آنها در 
سال 1994 و 1999 در دو جنگ با استقالل طلبان چچن صورت گرفت. استقالل طلبان 
و  شمالى  اوستياى  داغستان،  همچون  جمهورى ها  ساير  در  بلكه  چچن  در  تنها  نه 
كاباردينو- بالكار نيز فعال بوده و از هر فرصتى براى انتقام از روسيه استفاده مى نمايند. 
قفقاز در كل و بويژه قفقاز شمالى همواره مستعد درگيرى و بى ثباتى است زيرا ريشه 
چنين منازعاتى بسيار عميق و در هم تنيده است و تا وقتيكه خواسته  هاى مليت هاى 
معارض و چالشگر منطقه در شكل قابل قبولى از طرف دولت مركزى روسيه تامين 
نشود، نمى توان آينده مشخصى براى اين منطقه از نظر رشد و شكوفايى متصور شد . 
به همين خاطر كارشناسان منطقه قفقاز شمالى را به دليل وجود نارضايتى  هاى ملى و 

مذهبى از حكومت مركزى، پاشنه آشيل و نقطه ضعف روسيه مى دانند. 
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اياالت متحده آمريكا
جغرافيا:

چهارمين كشور وسيع جهان  كيلومتر مربع  متحده آمريكا با 9/363/364  اياالت 
است كه در نيمكره شمالى، نيمكره غربى، در قاره آمريكاى شمالى، دركنار اقيانوس هاى 
كبير، اطلس و منجمد شمالى و خليج مكزيكو واقع شده است و با كشور هاى كانادا در 
شمال و مكزيك در جنوب همسايه است. اياالت متحده آمريكا از 48 ايالت همجوار 
و 2 ايالت جدا از ديگر ايالت ها تشكيل شده است كه دو ايالت جداى اين كشور به 
نام هاى آالسكا (در شمال غربى كانادا) و هاوايى (در اقيانوس كبير) با خاك اصلى آن 

فاصله زيادى دارند. 

دين و زبان:
طور  به  آمريكا  داريم.  ايمان  خدا  به  ما  از:  است  عبارت  آمريكا  كشور  ملى  شعار 
رسمى يك كشور سكوالر مى باشد. در اياالت متحده آمريكا بر اساس متمم اول قانون 
اساسى اياالت متحده آمريكا، هيچ دينى بطور رسمى وجود ندارد، اما همين متمم نيز 
آزادى تمام اديان را تضمين كرده  است. به همين دليل است كه زنان محجبهٴ مسلمان 

آمريكايى اجازه حضور در مراكز دولتى و دانشگاهى كشور را از نظر قانونى دارند. 
اين  در  مهمى  نقش  و  اهميت  دين  آمريكا،  در  سياست  از  دين  جدايى  وجود  با 
كشور دارد كه نماد آن جمله ما به خدا ايمان داريم شعار كشور آمريكا است كه بر 
روى اسكناس دالر آمريكا نيز نقش بسته است. گروه  هاى مذهبى قدرت اثرگذارى 
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ترغيب  را  دولت  توانستند  گروهها  اين  دهه 1920  در  دارند.  آمريكا  در  توجهى  قابل 
اساسى  قانون  بيستم  (اصالحيه  كنند  الكلى  مشروبات  مصرف  و  توليد  ممنوعيت  به 
در  تكامل  نظريه  تدريس  بر  و   ( شد  برداشته  يكم  و  بيست  اصالحيه  در  كه  آمريكا 
مدارس آمريكا بصورت محدود و در برخى اياالت محدوديت ايجاد كنند ولى با افزايش 
خشونت ها در پى گسترش قاچاق مشروبات الكلى اين قوانين برداشته شد. گروه هاى 
مذهبى به خصوص پروتستان هاى اونجليكال و كاتوليك ها مواضع سرسختا نه اى را 
مدارس  در  مختلط  آموزش  و  جنين  سقط  همجنسگرايى،  چون  موضوعاتى  دربرابر 

آمريكا، اتخاذ كرده اند. 
اديان دراياالت متحده آمريكا

درصددين
83/3مسيحيت  
1/9يهوديت  
1/6اسالم  
0/9بودايى  
12/3ديگر  

كشور اياالت متحده آمريكا داراى زبان رسمى نيست، گرچه انگليسى آمريكايى 
نقش زبان ملى را دارد و در عمل نيز زبان اصلى كشور است. يكى از پيش نياز هاى 
مهاجرت و اقامت در آمريكا براى خارجيان، تسلط نسبى به زبان انگليسى است. الزم 
به توضيح است كه زبان انگليسى در 28 ايالت به عنوان زبان رسمى شناخته مى شود، 
و فعاليت هايى براى به رسميت شناختن انگليسى به عنوان زبان رسمى دولتى نيز در 

جريان است. 
زبان  هاى مرسوم در آمريكا به ترتيب عبارت اند از:

انگليسى آمريكايى: 82٫1٪ 
اسپانيولى: 10٫7 درصد 

ساير زبان  هاى هند و اروپايى: 3٫8 درصد 
زبان  هاى آسيايى و اقيانوسيه: 2٫7 درصد 

ساير زبان ها: 0٫7 درصد 
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تنوع و پراكندگى زبانى و قومى در اياالت متحده آمريكا

ساختار سياسى:
شكل حكومت در كشور اياالت متحده، جمهورى فدرال با دو مجلس قانونگذارى 
مى باشد. قوه مقننه از دو مجلس تشكيل شده يكى كنگره و ديگرى مجلس نمايندگان. 
اين كشور در تاريخ 1776/7/4 ميالدى از انگلستان استقالل گرفت. قانون اساسى 
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موجود در سال 1789 تدوين شده است و تا كنون 25 اصالحيه خورده است. بر اساس 
فدرال  بخش  يك  و  ايالت   50 از  آمريكا  متحده  اياالت  كشورى،  تقسيمات  آخرين 
تشكيل گرديده كه به صورت فدرال و زير نظر يك فرماندار انتخابى اداره مى شوند. 
و  خواه  جمهورى  اصلى  حزب  دو  بين  رقابت  و  بوده  آزاد  آمريكا  در  احزاب  فعاليت 
دموكرات است. احزاب كوچك ديگرى نيز فعاليت دارند كه مهمترينشان عبارتند از: 
احزاب محافظه كار آمريكا، آمريكا، خلق، آزاديخواه، سوسياليست كار و سوسياليست 
كارگر. روز ملى آمريكا چهارم ژوئيه مى باشد. اين كشور در سال 1945 ميالدى به 
سازمان  ناتو،  مهم  سازمان هاى  در  آن  بر  عالوه  و  آمده  در  ملل  سازمان  عضويت 

كشور هاى آمريكائى، فائو و. . . نيز عضويت دارد. 

سياست خارجى:
خود،  توجه  قابل  نظامى  و  اقتصادى  توانايى  هاى  كمك  به  آمريكا  متحده  اياالت 
نقش مهمى را در سياست جهانى ايفا مى كند. اين كشور عضو ثابت شوراى امنيت 
سازمان ملل است و دفتر مركزى سازمان ملل در شهر نيويورك قرار دارد. به استثناى 
كشور هاى ايران، كره شمالى، تايوان، بوتان و سودان، كوبا، ونزوئال و بوليوى ساير 

كشورها داراى روابط ديپلماتيك رسمى با آمريكا مى باشند. 
آمريكا بوسيله قرارداد تجارت آزاد آمريكاى شمالى و سازمان كشور هاى آمريكايى 
با همسايگان خود (كانادا و مكزيك) روابط نزديكى دارد. دولت اين كشور هر ساله 
ميلياردها دالر كمك مالى براى توسعه كشور هاى ديگر اختصاص مى دهد، اما درصد 
اين كمك ها از توليد ناخالص ملى نسبت به ديگر كشور هاى كمك كننده پائين مى باشد. 
رئيس جمهور آمريكا يكى از عوامل اصلى تعيين كنندهٴ جهت  هاى كلى سياست 
امروزه  جمهور  رئيس  هر  دوران  اسناد  و  مدارك  از  بسيارى  است.  آمريكا  خارجى 
بودجه  هاى  آمريكا  كنگره  مى باشد.  موجود  جمهور  رئيس  هر  ويژه  كتابخانه  هاى  در 
كمك  به  و  مى كند،  وضع  خارجى  تحريم  هاى  مى كند،  تعيين  را  خارجى  كمك  هاى 
كميته  هاى مخصوصى در مسائل سياست خارجه اختيارات بررسى و بازبينى امور ويژه 

را دارد. 
بسته به نوع حزب يا گروه در قدرت در هر برهه از زمان (همانند حزب دموكرات 
يا حزب جمهورى خواهان) سياست خارجهٴ آمريكا تحت تاثير تحوالت و گرايش  هاى 
خاص آن حزب يا گروه قرار مى گيرد. گروه  هاى البى نير داراى قدرت نفوذ زيادى در 

تصميم گيرى  هاى سياست خارجه هستند. 
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سياست  هاى كلى اقتصاد آمريكا:
توليدات كشاورزى حدود 1 درصد توليد ناخالص ملى اين كشور را تشكيل مى دهد. 
اياالت متحدهٴ آمريكا اقتصاد كاپيتاليستى از نوع سرمايه دارى انحصارى دارد. ويژگى 
بارز اقتصاد اياالت متحدهٴ آمريكا عبارت است از تسلط انحصارها در رشته  هاى مختلف، 
كه بر مبناى منابع طبيعى فراوان، زيربناى توسعه يافته، توليد انبوه، و مصرف زياد استوار 
است. توليد ناخالص داخلى اياالت متحدهٴ آمريكا با بيش از 13 تريليون دالر، يعنى 
حدود 20 درصد توليد ناخالص جهان، نخستين اقتصاد بزرگ جهان است. اياالت متحده 
بزرگ  ترين وارد كننده، و - پس از آلمان و چين - سومين صادركنندهٴ بزرگ جهان 
است. كانادا، چين، مكزيك، ژاپن و آلمان، به ترتيب بزرگ ترين شركاى تجارى آمريكا 
هستند. آمريكا در دههٴ اخير بزرگ ترين بدهى جهان را نيز بر شانه داشته  است. بزرگ  
ترين اقالم صادراتى آمريكا به ترتيب تجهيزات صنعتى، ماشين آالت، كاال هاى مصرفى 
غير اتومبيل، خودرو و توليدات وابسته، توليدات صنايع غذايى، و توليدات صنايع هوايى 
هستند، در حالى كه بزرگ ترين اقالم وارداتى به آمريكا كاال هاى مصرفى غير اتومبيل، 
سوخت، ماشين آالت، تجهيزات صنعتى، توليدات خودرو، صنايع غذايى، و صنايع هوايى 
هستند. اما بزرگ  ترين محصوالت توليدى آمريكا مواد شيميايى، توليدات نفتى، فوالد، 
و  مصرفى،  و  غذايى  توليدات  الكترونيك،  ارتباطات،  هوايى،  صنايع  توليدات  خودرو، 
نفت،  پااليش  ظرفيت  برق،  توليد  در  همچنين  آمريكا  هستند.  چوب  و  معدن  صنايع 
ذخيره  هاى ذغال سنگ، توليد انرژى بادى و انرژى هسته اى در جهان رتبه نخست را 
دارا است. بيشتر چرخ  هاى اقتصادى آمريكا متعلق به بخش خصوصى است، تا جاييكه 
بخش دولتى فقط 12٫4 درصد توليد ناخالص ملى را ساليانه باعث مى شود. با اينحال 
توليدات  اينكه  با  بوده است.  خدماتى  بخش  محصول  ملى  ناخالص  توليد  درصد   75
كشاورزى آمريكا حدود 1 درصد توليد ناخالص ملى اين كشور است، همين سطح توليد 
حدود 60 درصد كل توليدات كشاورزى جهان را تشكيل مى دهد. بخش بهداشت و 
خدمات اجتماعى با داشتن 16 ميليون نفر شاغل، بزرگ ترين بخش اشتغال آمريكا را 
تشكيل مى دهد. از لحاظ مجموع ساعات كارى در طول سال، آمريكايى ها بيشترين 
تعداد روز در سال را كار مى كنند. با اين حال در مقايسه با كشور هاى صنعتى ديگر از 
نظر توليد بر حسب ساعات كارى آمريكايى ها از برخى كشور هاى اروپايى عقب ترند. 
در ميان 50 ايالت آمريكا، از لحاظ درآمد سرانه، ايالت نيوجرسى در رتبه اول و ايالت 
ميسى سيپى در رتبه آخر در مقايسه با اياالت ديگر قرار دارند. نزديك به 13 درصد 
آمريكاييان در زير خط فقر تعيين شده توسط دولت فدرال قرار دارند و فاصله طبقاتى 

بين باالترين و پايين ترين اقشار جامعه آمريكا همچنان در حال افزايش است. 
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رسانه ها:
هيئت  يا  و  آمريكا  صداى  شماره اى،  فرارسى  گروه  همانند  ارگان هايى  از  غير  به 
كارفرمايان پخش كه توسط ارگان  هاى دولتى براى مخاطبين خارج از آمريكا تنظيم 
مى شوند، اكثر رسانه  هاى درون آمريكا يا همانند شبكه هايى نظير فاكس، اچ بى او، ام  
تى  وى و سى ان ان بطور كامال خصوصى و با درآمد حاصل از تبليغات و آگهى  هاى 
تجارتى اداره مى گردند و يا همانند راديوى عمومى ملى و پى  بى اس توسط موسسات 
و بنياد هاى خيريه تامين مالى مى گردند. از 1200 شبكهٴ تلويريونى آمريكا از بزرگترين 
و نامدارترين آنان در تاريخ رسانه  هاى آمريكا مى توان به 3 شبكهٴ اى  بى  سى، ان  بى 

 سى و سى  بى  اس اشاره نمود. 

برده دارى در اياالت متحده آمريكا:
در اوايل قرن هفدهم آشوب هاى دينى و سياسى در انگلستان و وجود ظلم و ستم 
در فرانسه موجب مهاجرت افراد بسيارى از اين كشورها به آمريكاى شمالى شد. به جز 
اينان مهاجران اروپايى زياد ديگرى نيز به سرزمين جديدى پاى نهادند. در قرن هفدهم 
سال 1619  از  آمدند.  وجود  به  فيالدلفيا  و  نيويورك  بوستون،  چون  بزرگى  شهر هاى 
ورود بردگان سياه به آمريكا آغاز شد و از اين راه ميليونها سياه آفريقايى بكار در مزارع 
گمارده شدند. از همين دوران مسئله تبعيض نژادى در آمريكا آغاز شد. مهاجرنشينها از 
همان آغاز سازمان هاى پارلمانى داشتند. جنگ استقالل آمريكا از نوزدهم آوريل 1775 
با نبرد هاى لكسينگتون و كنكورد آغاز شد. اين نبردها به عقب نشينى انگلستان منجر 
گرديد. در ماه ژوئن همين سال كنگره ى مهاجرين، جرج واشنگتون را به فرماندهى 
سپاهيان خود انتخاب كرد. در ماه ژوئيه سال 1776، اعالميه استقالل آمريكا از سوى 
كنگره در شهر فيالدلفيا صادر گشت كه اين سال معموال سال استقالل آمريكا خوانده 
مى شود. به موجب پيمان پاريس كه در سال 1783 ميان نمايندگان انگلستان و آمريكا 
منعقد گرديد، اياالت متحده به عنوان ملتى مستقل شناخته شد. در سال 1787 قانون 
برقرار  وسيع  اجرايى  قدرت  با  ملى  حكومتى  آن  طى  كه  شد  تصويب  آمريكا  اساسى 
رئيس  اولين  سمت  به  انقالب  جنگ هاى  قهرمان  واشنگتون،  جرج  در 1789  گرديد. 
با  لوئيزيانا  خريد  پيمان  كردن  منعقد  با  آمريكا   1803 سال  در  شد.  انتخاب  جمهور 
فرانسه و پرداختن 15 ميليون دالر به آن كشور نواحى وسيعى را به خاك خود ضميمه 
كرد. بموجب اين خريد وسعت آمريكا دو برابر شد. بدنبال اختالفات دامنه دار آمريكا 
با انگلستان در ماه ژوئن 1812، آمريكا در جنگ با آن كشور به پيروزيهايى نايل آمد. 
در ادامه جنگ، انگليسى ها پايتخت آمريكا را گرفته و ويران كردند. سرانجام به موجب 
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دوران  همان  در  يافت.  پايان  جنگ   ،1814 دسامبر  چهارم  و  بيست  در  گان  پيمان 
جنگ ميان بوميان (سرخپوستان) و سفيد پوستان شدت گرفت و بدنبال آن قتل عام 
سرخپوستان آغار گرديد. از اوايل قرن نوزدهم اقتصاد آمريكا رو به پيشرفت نهاد. برده 
دارى تا حدودى جو سياسى را متشنج كرده بود. طى سال هاى 53-1846، آمريكا با 
استفاده از جنگ و پول، نواحى وسيعى را در غرب از مكزيك تجزيه و به خاك خود 
الحاق نمود و از اين زمان جمعيت فراوانى به آن مناطق روان شدند از همان دوران 
برده دارى  وجود  عدم  يا  وجود  سر  بر  نيز  كنگره  در  يافت.  گسترش  مجددا  برده دارى 
دو دستگى افتاد. اين اختالفات پى در پى باال مى گرفت و اساس احزاب از هم مى پاشيد. 
در آن زمان اياالت متحده آمريكا به دو دسته ى جنوبى (طرفدار برده دارى) و شمالى 
(مخالف برده دارى) تقسيم شده بودند. با انتخاب لينكلن به رياست جمهورى در سال 
تجزيه  خواستار  مى ديدند  خطر  معرض  در  را  خود  منافع  كه  جنوبيها  رهبران   ،1860
اياالتشان از آمريكا شدند و خود «ائتالفيه اياالت آمريكا» را تشكيل دادند. بهمين خاطر 
جنگ داخلى (انفصال) در گرفت كه چهار سال (65-1861) به طول انجاميد. جنوبيها 
در جنگ  هاى اول و سوم و شماليها در جنگ  هاى دوم و چهارم به پيروزى دست يافتند. 
جنگ سرانجام در نهم آوريل 1865 پس از صدمات مالى و جانى بسيار به نفع شمالى ها 
پايان يافت. چند روز پس از پايان جنگ لينكلن ترور و كشته شد. در نتيجه ى جنگ هاى 

انفصال، برده دارى رسما لغو گرديد. 

تبعيض ن ژادي در آمريكا:
با پايان جنگ داخلى آمريكا و آزادى ميليون ها برده رهايى يافته از نظام برده دارى، 
جامعه آمريكا وارد نبرد بى وقفه نژادى شد. در يك سوى اين نبرد، سفيدپوستان جنوب 
بودند كه در جريان جنگ داخلى، تمام ثروت و امتيازات اشرافى خود را از دست داده 
بودند و مى بايست با بردگان سابق خود همانند انسان  هاى برابر رفتار كنند و در سوى 
ديگر سياهپوستان مى خواستند حقوق تضييع شده خود و اجدادشان را در كوتاه ترين 
زمان ممكن طلب كنند. بديهى است چنين فضاى آشفته اى، رابطه ميان نژاد سفيد 
و سياه را بيش از پيش تخريب كرد. برخى از بردگان سابق راه سرزمين  هاى وسيع 
غرب را كه هنوز به تصرف كامل در نيامده بود، در پيش گرفتند و زندگى جديدى را 
براى خود و فرزندانشان بوجود آوردند. اما ميليون ها سياه فقير كه هنوز به اربابان سابق 
خود وابسته بودند در جنوب باقى ماندند و با مشكالت عديده از جمله فقر، بيكاري و 

نژاد پرستى مواجه شدند. 
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دولت فدرال براى حل معضل برده دارى، اصالحيه سيزدهم قانون اساسى اياالت 
متحده آمريكا را در سال 1865 به تصويب رساند. براساس  اين اصالحيه «بردگى و 
كار اجبارى جز به عنوان مجازات جرمى كه شخص، طبق مقررات به آن محكوم شده 
باشد، در اياالت متحده يا هر مكان ديگرى در حوزه قضايى آنها» ممنوع شد. اين قانون 
سه سال بعد با اعطاى حق شهروندى به كليه اتباع اياالت متحده آمريكا فارغ از نژاد و 

رنگ پوست بر اساس اصالحيه چهاردم قانون اساسى تكميل شد. 
تا يك قرن بعد، ميليون ها سياهپوست آمريكايى در فقر و تنگدستى گرفتار بودند. 
بگمارند.  كار  به  را  سياهان  كه  نداشتند  عالق هاى  جنوب  در  كارفرمايان  از  بسيارى 
زمان  تا  داشت.  قرار  اسفناكى  شرايط  در  نيز  سياهان  آموزشى  و  تحصيلى  وضعيت 
الغاى برده دارى، سواد خواندن و نوشتن براى برده ها جرم غير قابل بخششى بود. بعد 
از الغاى برده دارى نيز سياهپوستان فقير قادر نبودند كه كودكان خود را در مدارس 
ثبت نام نمايند. آن دسته از كودكان سياه كه از شانس بيشترى برخوردار بودند، مجبور 
بودند در مدارسى جدا از سفيد پوستان تحصيل كنند. سياهان در حالى با اين مشكالت 
تشكيل  با  پوست  سفيد  متعصب  نژادپرستان  از  گروهى  كه  بودند  گريبان  به  دست 
جوخه  هاى مرگ به نام كوكالكس كالن سياهان را هدف حمالت خود قرار مى دادند. 
اين افراد به بردگان سابق حمله مى كردند، اموال ناچيزشان را غارت مى كردند و به 
شكل دلخراشى آنان را به قتل مى رساندند. شيوه شكنجه سياهپوستان نيز به شكل 
«لينچ كردن» بود كه آنان را قطعه قطعه و يا زنده زنده مى سوزاندند. اين اقدامات ضد 
انسانِى متعصبين سفيد پوست با بى تفاوتى حكومت فدرال، پليس و دستگاه قضايى 

همراه بود. 
تعارض نژادى ميان سياهان و سفيدپوستان در سال  هاى پايانى قرن 19 و اوايل 
قرن 20 متأثر از رقابت  هاى حزبى بود. حزب دموكرات اياالت متحده آمريكا كه از ابتدا 
جنوب برده دارى را پايگاه اصلى خود قرار داده بود، همچنان از اين نظام غيرعادالنه 
پاى  تا  حتى  جنوب  كشاورزان  كالن  منافع  از  دفاع  براى  حزب  اين  مى كرد.  حمايت 
تجزيه اياالت متحده آمريكا نيز پيش رفت. شمال كه توسط آبراهام لينكلن و حزب 
تازه تأسيس جمهوريخواه رهبرى مى شد، آزادى برده ها را به جنوب دموكرات تحميل 
كرد. بدين ترتيب دو حزب بزرگ آمريكا، يكى در جايگاه حمايت از حقوق سياهپوستان 

قرار گرفت و ديگرى دفاع از شرايط پيش از جنگ را سرلوحه خود قرار داد. 
شد.  دگرگون  اساسى  شكل  به  بيستم  قرن  اوايل  در  بندى  تقسيم  اين  البته 
دموكرات ها كه از حاكميت مطلق 40 ساله حزب جمهوريخواه اياالت متحده آمريكا 
منطق هاى  شرقى،  شمال  درايالت  هاى  را  خود  نفوذ  تدريج  به  بودند،  آمده  تنگ  به 
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كه روز به روز مهاجرين تاز هاى را به خود جلب مى كرد، افزايش دادند. مهاجرين، 
رنگين پوستان و اقشار فرودست جامعه به دور دموكرات ها جمع شدند و اين حزب كه 
روزگارى سمبل نظام برده دارى بود، براى كسب قدرت به حامى اصلى سياهپوستان 
جمله  از  پوستان  رنگين  مدافع  حزب  دموكرات ها،  تاكنون  زمان  آن  از  شد.  تبديل 

سياهان و حزب جمهوريخواه حزب سفيد پوستان لقب گرفته اند. 
وقوع جنگ جهانى دوم و شركت گسترده سياهپوستان در دفاع از آزادى در مقابل 
فاشيسم، موقعيت اين گروه نژادى را در تحوالت داخلى آمريكا تغيير داد. اولين گام 
براى ارتقاى موقعيت اجتماعى آنان، با ادغام واحد هاى نظامى سياهپوستان در ديگر 
واحد هاى ارتش آمريكا در سال 1945 صورت گرفت. سپس ديوان عالى فدرال اياالت 
متحده آمريكا در سال 1954 كه جمهوريخواهان در كاخ سفيد حضور داشتند، با صدور 
حكم تاريخى براون در برابر هيئت آموزش جدايى نژادى در مدارس را غير قانونى 

اعالم كرد. اين حكم سياهان را از يك تبعيض نارواى تاريخى نجات داد. 
اما مقاومت در برابر ادغام نژادى در ايالت  هاى سابقًا برده دار همچنان به شكل 
از  پوستان  سفيد  مخصوص  اماكن  به  ورود  از  همچنان  سياهان  داشت.  ادامه  جدى 
جمله باشگاهها، رستوران ها و بارها محروم بودند. حتى در برخى از شهر هاى جنوب، 
اتوبوس  هاى  در  پوستان  سفيد  مخصوص  صندلى  روى  بر  نداشتند  حق  سياهپوستان 
ايالت  مونتگمرى  شهر  در  سال 1955  در  پاركس  روزا  خانم  اقدام  بنشينند.  عمومى 
آالباما روح تاز هاى به مبارزات سياهپوستان داد. پاركس در اقدامى شجاعانه، از بلند 
شدن از روى صندلى مخصوص سفيد پوستان در يك اتوبوس عمومى خوددارى كرد 
و توسط پليس دستگير شد. اين اقدام، خشم سياهان را شعله ورتر كرد. كشيش جوانى 
به نام مارتين لوتر كينگ يك تحريم چند ماهه را عليه سيستم حمل و نقل عمومى 
در ايالت آالباما شكل داد. اين اعتراض سپس به جنبش حقوق مدنى تبديل شد. در 
سال 1960 با تالش و كوشش مارتين لوتر كينگ «قانون حقوق مدنى» با هدف رفع 

تبعيص نژادى به تصويب رسيد. 
دهه  در  دموكرات ها  حكومت  دوران  در  نژادى  قوانين  در  بنيادين  تغييرات 
را  بلندى  گام  هاى  جانسون  ليندون  جانشينش  و  كندى  اف  جان  شد.  1960حاصل 
اين  برداشتند.  آمريكا  متحده  اياالت  در  نژادى  تاريخى  معضل  بر  آمدن  فائق  براى 
تحوالت سبب شد جناح محافظه كار كه همچنان بر اصالت نژادى فرهنگ آنگلو – 
پروتستانى سفيد پوستان پافشارى مى كرد، هم قسم شود و جنگ ايدئولوژيكى عليه 

ليبرال ها را آغاز كند. 
كم  اقدامات  از  برخى  سفيد  كاخ  در  خود  حضور  زمان  در  جمهوريخواهان  اگرچه 
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خارجه  وزير  نخستين  يا  و  فدرال  ديوانعالى  عضو  زن  نخستين  انتخاب  نظير  سابقه 
سياهپوست را در كارنامه خود به ثبت رسانده اند، اما هنوز اليه  هاى اصلى اين حزب 
بخصوص در ايالت  هاى جنوبى بر طبل جدايى نژادى مى كوبند. در سوى ديگر اين 
حمايت  پوستان  رنگين  حقوق  از  قويًا  آن  چپ  جناح  بويژه  ليبرال ها  نژادى،  تعارض 
مى كنند. به اعتقاد برخى از ليبرال ها، رفع نابرابرى نژادى در آمريكا نمى  تواند حقوق 
پايمال شده تاريخى سياهپوستان را تامين كند. از اين رو حاميان حقوق رنگين پوستان، 
نظريه Affirmative Action و يا تبعيض مثبت را مطرح كرده اند. بر اساس اين 
نظريه، آفريكن – آمريكن ها (اصطالحى براى نام بردن سياهپوستان) بايد از مزاياى 
بيشترى در مقايسه با سفيد پوستان در زمينه آموزش و تحصيل بر خوردار باشند. در 
حال حاضر برخى از دانشگاه  هاى آمريكا از جمله دانشگاه ميشيگان براى دانشجويان 
عميقى  چالش  سال 2003  در  هستند.  قائل  بيشترى  امتيازات  سياهپوست  وارد  تازه 
ميان ليبرال  هاى طرفدار تبعيض مثبت و دولت محافظه كار جورج بوش در خصوص 
نظام سهميه بندى دانشگاه ها از جمله در دانشگاه شيكاگو بروز كرد. اما از آنجا كه 
تبعيض مثبت بر اساس حكم تاريخى ديوانعالى فدرال در 25 سال پيش به تصويب 
رسيده است، تالش محافظه كاران براى لغو امتيازات دانشجويان سياهپوست به نتيجه 

نرسيد. 

مارتين لوتركينگ رهبر مبارزه با تبعيض نژادي در آمريكا:
مارتين لوتركينگ يكى از رهبران پرنفوذ جنبش حقوق مدنى جهان و از چهره هاي 
درخشان مبارز سياه پوست آمريكا وكشيشى كه به سبك گاندى وارد مبارزه مدنى شد، 
چنان فصيح و شمرده سخن مى گفت كه تاريخ آمريكا چنين صدايى را به ياد ندارد. 
« لوتركينگ » در15 ژانويه سال 1929ميالدى در“ آتالنتا“ به دنيا آمد، ديپلم خود را 
در رشته جامعه شناسى از پوهنتون“ مورهاوس“ اخذ كرد، درخواست وى براى ادامه 
تحصيل در مدرسه“ الهيات ييل“ پذيرفته نشد و به همين دليل به “چستر پنسيلوانيا” 
رفت تا در مدرسه دين شناسى ” كروزر“ الهيات بخواند. در سال 1951ميالدى سند 
با  1955ميالدى  سال  در  كرد.  دريافت  رشته“الهيات“  در  را  خود  تحصيلى  فراغت 
درجه دكتراى“ دين شناسى“ از دانشگاه ”بوستون” فارغ التحصيل شد. راه  پيمايى  هاى 
دستمزد  او براى بسيج سياه پوستان جهت دفاع از حقوق مدنى شان و حق رأى و 
اليحه  شد.  آمريكائى  پوست  سياه  ميليونها  آوردن  در  حركت  به  و  بسيج  باعث  برابر 
دل  از  سال 1965ميالدى  رأى  حق  اليحه  و  سال 1964ميالدى  شهروندى  حقوق 
همين راه پيمائى ها بيرون آمد و وارد قانون اساسى اياالت متحده گرديد. سال 1965 
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سياست  برابر  در  و«لوتركينگ»  بود  ويتنام  جنگ  ضد  جنبش  گيرى  اوج  آغاز  سال 
جنگى دولت وقت اين كشور مقاومت كرد و سخنرانى 4 آپريل سال 1967ميالدى 
آمريكا براى  پيكر ب 52  طيارات غول  پرواز  سفيد در اوج  بمباران كاخ  زمينه  او در 
بمباران ويتنام شمالى بود، « لوتركينگ » بانگ برداشت كه آمريكا مى خواهد ويتنام 
را مستعمره خود كند و آمريكا بزرگ  ترين مروج خشونت در جهان شده است. « لوتر 
كينگ»  كالم را از اين مرز نيز گذراند و اعالم داشت:« به زودى يك انقالب حقيقى 
در ارزش ها براى تقابل شديد فقر و ثروت الزامى است، سرمايه داران غرب پول زيادى 
در آسيا، آفريقا و آمريكاى جنوبى سرمايه گذارى كرده اند تنها براى اين كه سود فراوان 
داشته  كشورها  اجتماعى  بهبود  به  كارى  كه  آن  بدون  آورند؛  بدست  طريق  اين  از 
افزود:  و  شد،  آمريكا  سياسى  نظام  در  ريشه اى  لوتركينگ خواهان تغييراتى  باشند.» 
«شما نمى  توانيد در مورد مشكل سياهان صحبت كنيد بدون آن كه از ميلياردها دالر 
صحبت نكنيد، نمى  توانيد در مورد پايان دادن به محالت فقيرنشين (اسكان غيررسمى 
افراد فقير بدون امكانات شهرى) صحبت كنيد بدون آن كه در ابتدا از سود موجود 
در محالت فقيرنشين صحبت نكنيد… مشكالتى در سرمايه دارى وجود دارد … 
بايد توزيع بهترى از ثروت وجود داشته باشد، شايد و بايد آمريكا به سوى سوسيال 

دموكراسى حركت كند.»
براى  را  فقير"  مردمان  بزرگ  "راهپيمائى  لوتركينگ  ميالدى  سال 1968      در 
به  كمك  خواهان  آنها  كرد.  برگزار  اقتصادى  عدالت  نامناسب  وضعيت  دادن  نشان 
در  را  انقالب  اجتماعى  يك  رهبرى  تا  مى رفت  او  بودند.  متحده  اياالت  محرومان 
آمريكا برعهده بگيرد و اين بزرگترين زنگ خطر براى سرمايه دارى آمريكا بود كه 
خود را حامى مذهب و كليساها مى دانست. بانگ انقالب از دهان كشيشى بلند شده 
بود كه بسيار پرقدرت تر و جذاب تر از رهبران وقت آمريكا سخن مى گفت و كالمش 
ميليون ها آمريكائى را به حركت در مى آورد، ساعت 6 و يك دقيقه بعد از ظهر 4 آپريل 
سال 1968ميالدى اين دهان را از سرب پر كردند و به دست يك سفيد پوست نژاد 
پرست، در حالى كه براى يك راهپيمائى طوالنى آماده مى شد ترور كردند. او زمانى 
ترور شد كه از روى  بالكن يك هتل  با چند تن از همراهان خود گفتگو مى كرد و 
آماده شركت در يك سخنرانى مى شد. اين سخنان تاريخى او كه اكنون در متن يك 
موزيك بسيار هيجان انگيز در ميليون ها نسخه در سراسر جهان پخش شده خواندنى 

است، كه گفته بود: 
زندگى  حقيقى  معناى  به  و  خاست  برخواهد  ملت  اين  روزى  دارم؛  رؤيايى   «من 

خواهد كرد. 
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ما اين حقايق را آشكار خواهيم كرد: كه همه انسان ها برابر خلق شده اند. 
من رؤيايى دارم؛ روزى بر روى تپه  هاى سرخ"جورجيا" فرزندان برده  هاى پيشين و 

فرزندان برده داران پيشين با يكديگر پشت ميز هاى برادرى خواهند نشست. 
من رؤيايى دارم؛ روزى ايالت "ميسى سيپى "، ايالتى" بيابانى " خسته از گرماى 

سوزان ظلم و بى عدالتى، به سبزه زار آزادى و عدالت بدل خواهد شد. 
من رؤيايى دارم؛ چهار كودك من روزى در سرزمينى زندگى خواهند كرد كه با 

رنگ پوست شان قضاوت نشوند بلكه با ظرفيت شخصيت شان سنجيده شوند. 
با اين ايمان مى توانيم از كوه ياس، سنگ اميد استخراج كنيم

با اين ايمان مى توانيم با هم كار كنيم، با هم نيايش كنيم
با هم تالش كنيم، با هم به زندان برويم 

با هم براى آزادى قد علم كنيم. . . 
با يقين به روزى كه آزاد خواهيم شد». 

سخنان فوق مارتين لوترگينگ قابل دقت است زيرا هدف و پيام او امروز نيز به 
همان اهميت خويش باقيست، اينطور به نظر مى آيد كه نطق ها و سخنرانى  هاى دكتر 
لوتركينگ براى اين دوره نوشته شده است زيرا مبارزه مسالمت آميز نه تنها در برخورد 
با مشكالت امروزه مؤثر است بلكه اگر غلو نشود براى يك هزار سال ديگر نيز موثر 
خواهد بود. لوتركينگ يك سال بعد از تحصيالت بعنوان خطيبى يك كليسا شروع 
بكار كرد و پاى در جاى پاي پدر خود گذاشت. در اين زمان او يك فعال حقوق مدنى 
شناخته شده به حساب مى  آمد و از اعضاى كميته اجرائيه اتحاديه ملى پيشبرد حقوق 
" رنگين پوستان " بزرگترين سازمان سياه پوستان آمريكا بود در اين حال تا تبديل 
شدن لوتركينگ به يك رهبر سر شناس و پر نفوذ جنبش مدنى در آمريكا اندكى طول 
كشيد.  دكتر لوتركينگ اولين تظاهرات بزرگ مسالمت آميز سياهان آمريكا را در سال 
1955 ميالدى رهبرى كرد. اين تظاهرات با اقدام اعتراض آميز "روزا پارك" خانم 
سفيدپوست  به يك  سرويس  در  خود  واگذارى جاى  از  كه  شد  آغاز  پوست  سياه  پير 
براى  ديگرى  هر كس  اندازه  آمريكا با آنكه به  سياهان  كرد. در آن زمان  خوددارى 
عقب  صندلى هاى  در  داشتند  اجازه  تنها  اما  مى دادند،  بليط  پول  سرويس  سوارشدن 
بنشينند. اگر صندلى هاى  جدا خالى بود تا زمانيكه يك سفيد پوست سر پا بود آنها 
حق نشستن نداشتند، روزا پارك اولين سياه پوست آمريكايى نبود كه از دادن صندلى 
قانون  اين  به  بسيارى  اعتراضات  اين  از  پيش  زد،  باز  سر  پوست  سفيد  يك  به  خود 
نژادپرستانه آمريكايى شده بود. اما نه بصورت گسترده و سازمان يافته. در اين زمان 
بود كه لوتركينگ جوان رهبرى اين مخالفت ها را بر عهده گرفت. سياه پوستان در 
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شهر "ماستان مرى" براى382 روز از سوارشدن به سرويس ها ابا و خوددارى ورزيدند 
تا زمانيكه  در روز 21 دسمبر سال 1956 ديوان عالى آمريكا قانون جدايى صندلى  هاى 
سياه پوستان و سفيد پوستان در سرويس را مخالف قانون اساسى خوانده و نقض كرد.
اين اعتراض گسترده سياه پوستان به تحريم  سرويس "مات كامرى " مشهور شد 
و« لوتركينگ » به عنوان يك رهبر پر نفوذ جنبش مدنى بر سر زبانها افتاد. دكتر« 
كينگ »  براى كسب حقوق سياه پوستان دست به اقدامات بيشمارى زد، تنها بين 
بيش  و  كرده  سفر  مايل  ميليون  شش  از  بيش  او  ميالدى  تا1968  سال هاى 1957 
از25 هزار سخنرانى ايراد كرد و در هر جاى آمريكا كه بى عدالتى و تظاهرات بود او 
حضور پيدا مى كرد. « لوتركينگ » مبارزه با تبعيض نژادي را پيشينه خود ساخته بود 
و همنوعان خود را از هر خشونتي مانع مى شد. در سال 1963ميالدي جنبش عظيمي 
به رهبري وي با راهپيمايي بزرگ به منظور رفع تبعيض نژادي و اخذ حقوق سياهان 
در امريكا برپا شد. مارتين لوتركينگ بواسطه مبارزات صلح آميز و بدون خشونت در 
جهان شهرت دارد. در اين سالها او همچنين پنج كتاب نوشت و مرد سال مجله تايمز 
شد و در سن 35 سالگى جوان ترين شخصى شد كه در سال 1964ميالدي موفق 
به دريافت جايزه صلح نوبل شد. راهپيمايي مارتين لوتركينگ از“ آالباما ” با تقاضاي 
لغو تبعيض نژادي در موتر  هاى سرويس شروع شد و در ديگر اياالت جنوبي امريكا 
به تظاهر عليه هر نوع بروز آپارتايد (به ويژه در مدارس) تبديل شد و روز 28 اگوست 
سال 1963 ميالدى به تجمع وسيعي در واشنگتن انجاميد كه مارتين لوتركينگ در 

آن جمع جمله ي معروف خود:
با  او  بدانيم  است  جالب  كرد.  ادا   " (I have a dream) دارم رويايي  من   "
وسواس به راهپيمايان تذكراتي در جهت رعايت عدم خشونت داده بود و حتي توصيه 
كرده بود تا اوال مواظب جاده و پياده رو و مرز بين آن ها باشند و از كنار حركت كنند 

و ثانيا در راهپيمايي ها همه آهسته، در سكوت و صلح جويانه، با اميد به پيش روند.

سياست  هاى آموزشى در اياالت متحده آمريكا
متحده  اياالت  در  متوسطه  و  مدرس هاى  سطوح  در  تحصيالت  و  آموزش  هزينهٴ 
دولت پرداخت مى كند. اياالت متحده با داشتن قريب به 5،800 دانشگاه و  را اكثراً 
مؤسسه آموزش عالى تقريبًا امكان تحصيالت در سطوح آموزش عالى را براى تمامى 
افراد جامعه فراهم كرده  است. وام  هاى كم  بهره، كمك هزينه  هاى بالعوض و انواع 
بورس  هاى تحصيلى از اقسام راههايى اند كه دانشجويان اقدام به پرداخت شهريه  هاى 
خود مى كنند. در اين ميان دانشگاه ايالتى اوهايو با داشتن بيش از 53،715 دانشجو 
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در يك پرديس، پرجمعيت ترين دانشگاه آمريكا محسوب مى شود. در ميان آمريكاييان 
وارد  درصد  شده اند، 52٫6  فارغ التحصيل  دبيرستان  از  درصد  سال، 84٫6  باالى 25 
كالج، دانشگاه يا مؤسسات ديگر آموزش عالى شده اند، 27٫2 درصد مدرك كارشناسى 

دريافت كرده اند، و 9٫6 درصد داراى مدارك كارشناسى ارشد و باالتر هستند. 
تقريبا 99 درصد آمريكاييان داراى حداقل سواد پايه هستند. در طبقه بندى سازمان 
ملل متحد، شاخص آموزشى در كشور اياالت متحده 0٫97 است كه در رتبه دوازدهم 

جهانى جاى دارد. 
توانايى  تفاوت هاى  با  برخورد  نحوه  خصوص  در  ملى  سياست  هيچ  آمريكا  در 
رؤساى  و  گوناگون  مناطق  در  محلى  مدارس  عوض  در  ندارد.  وجود  دانش آموزان 
مدارس فعاليتهايى را انجام مى دهند كه مبتنى است بر تفاوت هاى فردى، تصورات 
در  كلى  مختارى  خود  آنها.  مالى  منابع  همچنين  و  آموزان  دانش  نياز هاى  از  آنها 
از  بسيارى  است.  شده  موجب  آموزشى  برنامه  هاى  در  را  وسيعى  تنوع  مدارس  سطح 
مدارس دولتى در اياالت متحده به دانش آموزان خدمات آموزشى ارائه مى كنند كه از 
زمينه  هاى اجتماعى و توانايى  هاى متفاوتى برخوردار هستند. در اياالت متحده آمريكا 
سيستم منسجمى براى نحوه مواجهه با تفاوت هاى فردى در توانايى  هاى دانش آموزان 
وجود ندارد بلكه در اين زمينه سيستم  هاى متنوعى وجود دارد. هر يك از مناطق و 
هر مدرسه اى برنامه ها و رويكرد هاى خاص خود را در اين باره بسط و گسترش داده 
است. عليرغم اين برخى استراتژيها توسط مدارس و مناطق مختلف رعايت مى شود. 

پاسخ به نياز هاى دانش آموزان مختلف در مدارس دولتى، موضوعى است كه در 
اياالت متحده بحث در خصوص آن هيچگاه پايان نمى پذيرد. خط مشى دهندگان، 
آموزگاران، دادگاهها و والدين دائما در جستجوى بهترين روش ها براى آموزش همه 
دانش آموزان هستند. به عنوان مثال تصميمات اخذ شده دادگاهها و سياست جبران 
بى عدالتى  هاى گذشته نسبت به اقليت ها، باعث ايجاد ابتكاراتى مى شوند كه كيفيت 
آموزش را در همه مدارس و به ويژه آماده نمودن و حمايت از معلمان جهت تدريس در 
كالس هايى كه تنوع مليتى دانش آموزانشان زياد است، بهبود مى بخشند. برنامه  هاى 
ارزيابى، براى اجراى آزمون  هاى مناسب دانش آموزان اقليت  هاى زبانى و دانش آموزان 

معلول، در حال گسترش هستند. 
در سطح ابتدايى اكثر دانش آموزان كه نياز به آموزش ويژه دارند خدمات آموزشى 
كه براى آنها در نظر گرفته شده است را در همان كالس هاى معمولى دريافت مى دارند؛ 
به اين معنى كه آنها به هنگام آموزش ويژه كالس هاى عادى خود را ترك مى كنند 
و به همراه گروه كوچكى متشكل از ساير دانش آموزان به كالس هاى خاصى رفته و 
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آموزش مى بينند و پس از آن به كالس هاى عادى خود باز مى گردند. آمار هاى ملى كه 
توسط مركز ملى آمار هاى آموزشى در سال تحصيلى 4-1993 تهيه شده است نشان 
مى دهد كه دانش آموزان به درصد هاى زير در برنامه ها و يا خدمات خاص و تقويتى 
شركت كردند. 3/7 درصد در آموزش دو زبانه، 3/97 درصد در آموزش زبان انگليسى 
به عنوان زبان دوم و 10/88 در مطالعه تقويتى، 6/90 درصد در آموزش تقويتى رياضى 

و 6/88 درصد در برنامه معلولين. 

جمعيت شناسى قومى دانش آموزان
تنوع جديد زبانى در مدارس آمريكا به  طور عمده با تنوع زبانى مهاجران سابق تفاوت 
دارد. اين تنوع، جامع و فراوان است. به  عنوان مثال، مونت گومرى كانتى مريلند  و 
آرلينگتون  ويرجينيا  كه هر دو در منطقه كالن شهر واشنگتن هستند، دانش آموزانى 
را ثبت نام مى كنند كه والدينشان به بيش از 36 زبان متفاوت صحبت مى كنند(زبان 
مادرى اين دانش آموزان متفاوت از هم است). در النگ بيچ كاليفرنيا كه به طور ناگهانى 
به  عنوان پناهگاه كسانى كه از غرب ميانه اياالت متحده مى آيند، شناخته شد، بيش از 
يك سوم ثبت نام دانش آموزان در مدارس دولتى امروزه از آسياى جنوب شرقى است. 
عالوه بر اين، حفظ ارتباط با « سرزمين كهن» آسان تر است. حمل و نقل و ارتباطات 
مدرن به خانواده  هاى مهاجر اجازه مى دهد به ارتباطاتشان ادامه بدهند و بدين ترتيب 
زبان و فرهنگشان را حفظ مى كنند. در يك مدرسه متوسطه در النگ بيچ، خانواده  هاى 
كامبوجى به اجراى دروس روزانه در ِخِمر براى بچه هايشان كمك كردند. مهاجرت اخير، 
پاسخ  گوى بيشتر تنوعى است كه در مدارس آمريكا بوجود آمده است. اما مدارس بدون 
 ،(K-12) مهاجرت هم تنوع مى يابند. حدود 17 درصد دانش آموزان مقاطع 12 گانه
آفريقايى– آمريكايى هستند و حدود يك در صد آمريكايى بومى هستند. خانواده  هاى 
بسيارى از آنهايى كه اسپانيايى يا التين هستند، مى توانند ميراث اجدادشان را با زندگى در 
مناطق كه جزو مناطق جنوب غربى اياالت متحده شدند، دنبال كنند. در بين بيشتر زير 
گروه  هاى جمعيت دبستانى اسپانيايى ها، بيشتر در صد دانش آموزانى كه تولد بومى دارند، 
مربوط به اجداد مكزيكى ها هستند. زير گروه  هاى بزرگ ديگر شامل پويرتو ريكانس و 
آمريكايى  هاى كوبايى هستند كه مهاجرتشان پيش از مهاجرت خانواده  هاى آمريكايى 
مركزى شروع شد. در مجموع، اسپانيايى ها تا سال 2005 بزرگ  ترين گروه اقليت در 
مدارس دولتى آمريكا به حساب مى آمدند. هدف مدارس آمريكايى ايجاد سرزمين چند 
مليتى است. اين خط مشى سابقه فرهنگى طرفدار يكسان سازى را به حداقل مى رساند. 
امروزه، هنوز مدارس بر روى سواد زبان انگليسى تأكيد مى كنند عمال آنها همچنين بر 
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يادگيرى فرهنگ  هاى گوناگون نيز تمركز دارند. كتاب  هاى درسى و ساير منابع كالسى 
كوشش مى كنند معرفى گسترد ه اى از فرهنگ  هاى متفاوت ارائه دهند و تالش هايى كه 
براى استخدام معلمان گوناگون انجام مى شود با هدف ايجاد تنوع بيش تر در كار تدريس 
صورت مى گيرد. دولت فدرال و برخى از برنامه  هاى ايالتى، بودجه هايى را براى آموزش 
و پرورش دو زبانه در نظر مى گيرند. اين استراتژى يادگيرى چند تا از دروس آموزشى 
به زبان بومى در كنار زبان انگليسى، در اواخر قرن گذشته به منظور نگه داشتن دانش 
آموزان آلمانى زبان در مدارس دولتى در شهر  هاى ايالت  هاى ميانى اياالت متحده، به 
كار مى رفت. ترس از خارجى ها پس از جنگ جهانى اول منجر به واكنش شديد عليه 
برنامه  هاى آموزش دو زبانه شد. تصميمى كه يك دادگاه عالى اياالت متحده در سال 
و  آموزش  زبانى،  اقليت  هاى  آموزان  دانش  براى  گرفت،  ميالدى)  (دهه ى 70   1970
پرورش ويژه و مناسب و در نتيجه حمايت از بازگشت برنامه  هاى دو زبانه را تضمين 
كرد. اما به هر حال، نگرانى از موج گسترده مهاجرت به كاليفرنيا، در جلب موافقت رأى 
دهندگان در رفراندمى كه شديداً كالس  هاى دو زبانه را در آن ايالت محدود مى كند، تأثير 
داشت. با اين كار، اولويت به يك تغيير و تحول سريع به سمت زبان منحصر انگليسى به 
 عنوان پيروى از قانون دادگاه عالى، داده مى شود. از سوى ديگر، وزير آموزش و پرورش 
اياالت متحده ريچارد ريلى پشتيبانى خود را از برنامه  هاى متمركز دو زبانه جهت كمك 
به دانش آموزانى كه به زبان  هاى اقليت صحبت مى كنند كه بتوانند شيوايى و روانى زبان 
خودشان را حفظ كنند، در گذشته اعالم كرده بود. اين برنامه ها در كنار آموزش انگليسى 
دادن يك فرصت خوب به دانش آموزان انگليسى زبان تا بتوانند يك زبان ديگر را ياد 
بگيرند، اجرا مى شوند. تأثير تنوع قومى و نژادى در مدارس، در بين ايالت  هاى مختلف، 
متفاوت است پنج ايالت كاليفرنيا، تگزاس، فلوريدا، نيويورك و ايلى نويس بزرگ ترين 
ثبت نام اقليت  هاى زبانى را تجربه مى كنند. تنوع ثبت نام ها همچنين گرايش به متمركز 
شدن در مدارس شهر  هاى مركزى دارد (تقريباً همة نواحى شهرى بزرگ اكنون دانش 
آموزان اقليت را بيشتر از دانش آموزان سفيد پوست دارند). اما حتى در مدارس روستايى 
در چنين ايالت هايى همچون آالباما و كانزاس مى توان تعداد زيادى بچه  هاى اقليت  هاى 
زبانى يافت كه خانواده هايشان جذب جوامع نه چندان صنعتى شده اند. نكته ديگر دربارة 
تنوع نژادى – قومى در مدارس اياالت متحده، كه مهمتر هم هست، اين است كه چگونه 
اين مراكز آموزشى پاسخ اين تنوع را مى دهند. در گذشته، معموًال كاركنان مدارس انتظار 
داشتند پيشرفت دانش آموزان اقليت كمتر از دانش آموزان سفيد پوست باشد و در نتيجه 
دانش آموزان اقليت قومى و نژادى زيادى را در برنامه  هاى جبرانى و يا حرف هاى جاى 
مى دادند. ترك تحصيل اين دانش آموزان پيش از گرفتن ديپلم دبيرستان نسبت به دانش 
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آموزان سفيد پوست خيلى بيشتر بود. اصالحات آموزشى كه از سالها پيش شروع شد، 
بر مبناى استاندارد  هاى باالتر براى همه دانش آموزان بود. اين اصالحات، مدارسى را 
كه عملكرد ضعيفى دارند و عمدتاً بچه  هاى خانواده  هاى كم درآمد و يا اقليت را ثبت نام 
مى كنند، به يك چالش خاّص كشاند. « از بين بردن فاصله » پيشرفت براى اين مدارس 
يك اولويت شده است و اين تا حدودى نشانة پيشرفت است. ميزان فارغ التحصيالن 
دانش آموزان سفيد پوست و آفريقايى – آمريكايى اكنون تقريباً برابر است، اگر چه دانش 
آموزان اسپانيايى هنوز خيلى عقب ترند. چند ايالت، مانند تگزاس، احتياج به مدارسى دارند 
كه ميزان بهبود سطح پيشرفت در بين زيرگروه  هاى دانش آموزان را نشان دهد. اين 
به اين معنى است كه نمرات كلى نمى  توانند مسائل و مشكالت دانش آموزان اقليت را 
پنهان كنند. هر جا مدارس امكانات ويژ هاى براى دانش آموزان اقليت با عملكرد ضعيف 
مهيا مى كنند – مانند كالس  هاى كوچك تر، استراتژى خواندن بر مبناى تحقيق و انگيزه 
آمادگى براى دانشگاه – پيشرفت دانش آموز اقليت اغلب از ميانگين ملى فرا تر مى رود. 

اهميت تحصيل و تدريس دو زبانه در اياالت متحده آمريكا:
امروزه اينترنت اجازه مى دهد تكنولوژى از مرز هاى ملى عبور كند و حتى مشاغل 
كوچك وارد و صادر مى شوند. سيستم آموزش و پرورش اياالت متحده اين تغييرات و 
تحوالت را بايد انعكاس دهد. در واكنش به اين پيشرفت ها و در واكنش به تالش  هاى 
كلينتون  پرزيدنت  المللى،  بين  روابط  تقويت  براى  آمريكا  متحده  اياالت  وقفه ى  بى 
دست به يك ابتكار تاريخى براى قوى كردن تعهد آمريكا نسبت به آموزش و پرورش 
نوع  در  متحده  اياالت  ابتكار  اولين  اين  سال،   35 از  بيش  طول  در  زد.  المللى  بين 
خودش بود. اين ابتكار چهار هدف عمده دارد: 1- افزايش تعداد مبادالت دانش آموزان 
و گسترش تكنولوِژى آموزش و پرورش 2- گسترش زمان موقعيت  هاى يادگيرى 3- 
مطمئن شدن از اينكه دانش آموزان آمريكايى حداقل يك زبان خارجى را ياد گرفته 
و فرهنگ بيگانه را ياد گرفته اند 4- تقسيم كردن اطالعات مربوط به تمرينات خوب 
آموزشى با ديگر كشورها. جيسون (يكى از محققين و پژوهشگران و صاحب نظران 
مسايل آموزشى آمريكا) مى گويد در اقتصاد بين المللى، دانش – دانش زبانى– يعنى 
جيسون،  عقيده ى  به  است.  چيزى  هر  از  تر  ارزش  با  دوم  زبان  يك  دانستن  قدرت. 
در  آمريكا  ملت  عظيم  ذخاير  بلدند،  ديگر  زبان  يك  و  انگليسى  زبان  كه  شهروندانى 

سال  هاى آتى خواهند بود. 
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آفريقاى جنوبى (ملت رنگين كمان)
جغرافيا:

كشور آفريقاى جنوبى در جنوبى ترين نقطه ى قاره آفريقا قرار گرفته است. از شمال 
غربى با ناميبيا، از شمال با بوتسوانا و زيمبابوه، از شمال شرقى با موزامبيك، از شرق 
با سوازيلند همسايه بوده و همچنين اقيانوس  هاى اطلس و هند از جنوب، جنوب غربى 
و جنوب شرقى آن را احاطه كرده اند. كشورى تقريبآ كم آب، در طول ساحل شرقى 

گرم استوائى، داراى روزهائى گرم و شب هاى سرد مى باشد. 
كشور  سياسى  مركز  دولت و  مقر  پرتوريا است كه  شهر  جنوبى  آفريقاى  پايتخت 
است.  فونتن  بلوم  شهر  قضائيه  قوه  مركز  و  تاون  كيپ  شهر  در  پارلمان  مى باشد. 
محسوب  كشور  اقتصادى  فعاليت هاى  اصلى  مركز  و  شهر  بزرگترين  ژوهانسبورگ 
مى شود. اين كشور داراى 9 استان ( نيمه خود مختار)، مساحتى برابر 1. 219,090 
كيلومتر مربع، 2798 كيلومتر ساحل و جمعيتى برابر 47851000 نفر مى باشد، (نرخ 
نزولى  بيمارى ايدز روند  گستردگى  خاطر  درصد مى باشد ولى به  جمعيت 0. 9  رشد 
دارد) كه از 4 نژاد اصلى سياه (حدود 79درصد)، سفيد (حدود 10درصد)، رنگين پوست 
(حدود 9 درصد) و آسيائى و هندى تبار(2 درصد)تشكيل شده است. الزم به ذكر است 
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كه آفريقاى جنوبى ميزبان جام جهانى 2010 بود و اين اولين بار بود كه اين تورنمنت 
در آفريقا برگزار مى شد. 

دين و زبان: 
 پيروان تمام اديان الهى در اين كشور وجود دارند. مسيحى(68 درصد)، مسلمان 
(2 درصد)، هندو (1/5درصد) و اعتقادات بومى (28/5درصد) و يهود نيز داراى پيروانى 
هستند. بيش از يك ميليون نفر مسلمان در اين كشور وجود دارد كه به نسبت جمعيت، 
جديد، 11 زبان به  طبق قانون اساسى  عهده دار مى باشند.  مهمى را  دولتى  مشاغل 
عنوان زبان رسمى كشور به رسميت شناخته شده كه زبان هاى انگليسى و آفريكانس 
حدود  مى باشند.  رسمى  دارند  اكثريت  كه  مناطقى  در  زبانها  بقيه  و  كشور  سراسر  در 
پنج هزار عنوان نشريه ملى و محلى منتشر مى گردد كه در ميان اين نشريات روزنامه 
سويتن با تيراژ 210 هزار نسخه و هفته نامه ساندى تايمز با تيراژ 468 هزار نسخه 
اين  مهم  روزنامه  هاى  ديگر  از  مى گردند.  محسوب  كشور  اين  نشريات  پرتيراژترين 

كشور مى توان روزنامه  هاى سيتى زن، پرتوريا نيوز و بيزينس دى را نام برد. 

ساختار سياسى:
بر اساس قانون اساسى سال 1996 آفريقاى جنوبى به صورت نوعى تلفيق قوا و 
سيستم جمهورى اداره مى شود. در قانون اساسى تصريح شده است كه بر ارزش هاى 
و  باز  جامعه  آن  اساس  و  مبتنى  بشر  اساسى  حقوق  و  اجتماعى  عدالت  دمكراسى، 
كشور هاى  معدود  از  كشور  اين  مى شود.  اداره  مردم  خواست  طبق  بوده،  دمكراتيك 
يك  طول  در  منظم  انتخابات  و  نشده  كودتا  وقت  هيچ  آن  در  كه  است  آفريقايى 
قرن اخير در آن برگزار شده  است. با اين حال اكثريت سياه پوستان تا سال 1994 
داراى حق راى نبودند. اين كشور داراى بهترين وضعيت اقتصادى در ميان كشور هاى 
آفريقايى است و زيرساخت هاى مدرن به طور مساوى در همه جاى كشور به وجود 

آمده اند. آفريقاى جنوبى يكى از اعضاى سازمان كشور هاى مشترك المنافع است. 
داراى  نيز  كشور  ملى  پارلمان  در  كه  جنوبى  آفريقاى  احزاب  مهمترين  جمله  از 
 ANC، PAC ، DP، UDM، NNP، AZAPO،:نماينده هستند مى توان به احزاب
FEDERAL، ALLIANCE ,IFP، CDP، FF اشاره نمود. بقيه احزاب از جايگاه 
پائيين ترى برخوردار هستند. گاهى اوقات با توجه به مقتضيات زمان درجه اهميت 
برخى جابجا شده و يا اينكه ائتالف با ديگر احزاب مى تواند براى آن حزب جايگاه 

ممتازترى را به همراه داشته باشد. 
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بنام  يكديگر  از  متمايز  قوه  سه  شامل  جنوبى  آفريقاى  سياسى  نظام  و  سيستم 
قواى مجريه، مقننه و قضائيه است. بر پايه قانون اساسى آفريقاى جنوبى وزراء بايد 
از نمايندگان پارلمان باشند. در انتخابات پارلمانى، كانديدا هاى معرفى شده از سوى 
رقابت  ملى (National Assembely) به  مجلس  كرسى  هاى  تصدى  براى  احزاب 
اكثريت  حائز  نيز  مجلس  در  كه  حزبى  آراء،  الزم  اكثريت  كسب  از  پس  و  پرداخته 

نمايندگان باشد رياست مجلس را برعهده مى گيرد. 

قوه مجريه:
اعضاى  توسط  احزاب  روساى  است.  كابينه  رئيس  و  كشور  رئيس  جمهور،  رئيس 
حزب تعيين شده و رئيس حزبى كه در انتخابات عمومى، حائز اكثريت آراء ( كرسى 

پارلمان ) گردد براى يك دوره 5 ساله بعنوان رئيس جمهور انتخاب مى شود.
كابينه آفريقاى جنوبى متشكل از رئيس جمهور، معاون رئيس جمهور و 28 وزير 
مى باشد. الزم بذكر است كه از ميان 28 وزارتخانه موجود، فقط 21 وزارت خانه داراى 

معاون مى باشند كه آنان نيز از ميان نمايندگان پارلمان انتخاب مى شوند. 
استان  هاى 9 گانه آفريقاى جنوبى داراى دولت  هاى محلى(استانى) مى باشند كه سر 

وزير( Premier)، بلند پايه ترين مقام اجرائى آن استان به حساب مى آيد. 

پارلمان:
 (National Assembly) پارلمان مركز قانون گذارى كشور و شامل دو مجلس ملى
با 400 نماينده و شوراى ملى استانها (National Council of Provinces) با 81 
بين  از  بايد  حتما  كابينه  معاونين  و  وزرا  مى باشد.  نماينده)   9 استان  هر  (از  نماينده 
نمايندگان مجلس انتخاب گردند و در جلسات پارلمان نيز حاضر شوند. مقر پارلمان 
پارلمان  داراى  جداگانه  صورت  به  استان  هر  آن  بر  عالوه  مى باشد.  تاون  كيپ  شهر 

استانى خود مى باشد. 

نحوه كار مجلس:
هنگامى كه اليحه و يا طرحى براى بررسى به مجلس ارائه مى گردد در ابتدا در 
كميته مربوطه (Portfolio) بررسى و سپس براى مناظره به صحن علنى مجلس 
مورد  در  را  خود  نظر  مجلس  در  موافق  و  مخالف  احزاب  تمامى  مى شود.  فرستاده 
موافقت يا مخالفت با آن قانون ابراز داشته و سپس به راى گذاشته مى شود. اگر قانون 
مورد نظر مورد تصويب مجلس قرار گيرد به شوراى ملى استانها (NCOP) فرستاده 
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مى شود چون اين شوراها تا حدودى قدرت تصميم گيرى و ايجاد تغييرات در آن را دارا 
مى باشد. همه اين مصوبات پس از طى مراحل مختلف، براى تبديل شدن به قانون 
نيازمند امضاء رئيس جمهور مى باشد كه در مرحله نهائى به وى تقديم شده و پس 
از امضاء به صورت قانون( Law ) در مى آيد. مجلس درمورد بودجه دولت، مسائل 
بسيار مهم سياسى و اجتماعى نيز تصميم گيرى مى نمايد. در صورت سفر رهبران و 
جنوبى پارلمان اين اختيار را دارد كه از آنان  آفريقاى  رؤساى كشور هاى خارجى به 

براى سخنرانى در مجلس دعوت نمايد. 
الزم به ذكر است عالوه بر مجلس ملى (National Assembely)، بر اساس 
 National Council Of) قانون اساسى مجلس ديگرى به نام شوراى ملى استانها
Provinces) كه متشكل از نمايندگان محلى مى باشد وجود دارد كه فقط در خصوص

مسائل محلى و استانى تصميم گيرى مى نمايد. 
هر دوره مجلس 5 سال به طول مى انجامد و تصميمات اساسى كشور در مجلس 
ملى اتخاذ مى گردد. لذا رئيس جمهور و تمامى وزراء درمقابل مجلس مسئول هستند 
و درمورد اقدامات خود بايد به مجلس گزارش دهند. در اين مجلس همانند بسيارى از 

كشورها به دو گونه عمل قانون گذارى صورت مى پذيرد:
 الف - اليحه  هاى قانونى كه از سوى وزراء به مجلس براى تصويب ارائه مى شود. 
(نمايندگان مجلس در مورد تصويب،  عدم تصويب و يا تغيير در اليحه هائى كه از 

سوى دولت ارائه مى شود آزاد هستند)
ب - طرح هايى كه از سوى نمايندگان ارائه مى گردد. 

مجلس  رئيس  معاون  يك  و  رئيس  يك  داراى  جنوبى  آفريقاى  ملى  مجلس   
مى باشد. همچنين نماينده ويژه اقتصادى دولت ( غالبا معاون رييس جمهور ) به عنوان 
مختلف  احزاب  مى نمايد.  وظيفه  انجام  پارلمان  و  دولت  ميان  روابط  كننده  هماهنگ 
 Chief) موجود در پارلمان براى هماهنگى امور خود يك رهبر يا رئيس فراكسيون بنام

Whip) معرفى مى كنند. 
 

ارتباط با مردم:
طبق قانون اساسى كشور، بايد دسترسى آزاد براى عموم به مجلس وجود داشته 
باشد. همه افراد جامعه حق حضور در پارلمان و يا كميته  هاى آن را دارا مى باشند. مردم 
همچنين مى توانند با نمايندگان منتخب خود در تماس باشند و نظرات خود را بيان 
دارد  وجود  حق  اين  مى رسد  تصويب  به  مجلس  در  مصوبه  يك  كه  هنگامى  نمايند. 
كه مردم بتوانند احساس و نظر خود را در اين مورد بيان كنند و همانطور كه از لغت 
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پارلمان ( به معناى گفتگو و سخن گفتن ) بر مى آيد اين امر مهم مى باشد كه صدا هاى 
همه مردم شنيده شود و به آن عمل نيز گردد. 

سياست خارجى:
اصول اعالم شده سياست خارجى آفريقاى جنوبى عبارتند از: تشويق دموكراسى و 
احترام به حقوق بشر، تالش جهت ممانعت از بروز درگيرى و تشويق به حل و فصل 
مسالمت آميز اختالفات، ترويج توسعه پايدار و فقرزدائى. آفريقاى جنوبى پيرو سياست 
تالش  ملل  سازمان  نظير  المللى  بين  مجامع  در  فعال  حضور  با  و  بوده  تعهد  عدم 
مى نمايد كه چهره ى مستقلى از خود ارائه دهد. اساس سياست خارجى اين كشور را 
نگاه به كشور هاى قاره آفريقا تشكيل مى دهد. آفريقاى جنوبى در سال هاى اخير ضمن 
گسترش روابط ديپلماتيك با آمريكاى التين، خاورميانه و جنوب آسيا تالش نموده 
در بسيارى از بحران هاى سياسى منطقه اى، خصوصا در سطح آفريقا بعنوان ميانجى 
عمل نمايد كه اين روند به موازات استمرار روابط با كشورهايى نظير ليبى، كوبا و. . . 
بعضأ با انتقادهايى نيز از سوى دول غرب باالخص آمريكا روبرو گرديده است. آفريقاى 
جنوبى تالش مى كند كه در منطقه جنوب آفريقا در تمامى ابعاد نقش رهبرى را ايفا 
نمايد. پايتخت اين كشور، پرتوريا بعنوان يكى از پايتخت  هاى پر رفت و آمد و محل 
تردد مقامات بلند پايه جهان مطرح مى باشد. طى سال هاى گذشته رهبران كشور هاى 
بزرگ جهان (آمريكا، انگليس، فرانسه، چين و هند و. . . ) از اين كشور ديدار داشته اند. 
با كناره گيرى آقاى ماندال از رياست جمهورى در سال 1999 و انتخاب آقاى امبكى 
تغيير محسوسى در سياست خارجى آفريقاى جنوبى صورت نگرفت ولى مى توان گفت 
تمركز سياست خارجى بر مسائل آفريقا و عملگرائى در روابط با كشور هاى غربى از 
ويژگى هاى بارز سياست خارجى دولت آقاى امبكى بوده است. آقاى امبكى با تبليغ 
ايده رنسانس آفريقا تالش كرد رهبرى نهضت جديدى در اين قاره را بدست گيرد. 
در  طرح  اين  كرد.  آغاز  راستا  اين  در  را  جديدى  تالش   NEPAD طرح  ارائه  با  وى 
اجالس سران اتحاديه آفريقا (OAU ) به تصويب رسيد. آقاى امبكى با انتخاب مجدد 
در سال 2004 بر پيگيرى سياست خارجى خود در منطقه و قاره آفريقا و سرتاسر جهان 
باالخص بر مواضع آفريقاى جنوبى در بحران زيمبابوه، اعاده صلح در بروندى و كنگو، 

بحران عراق و فلسطين تاكيد نمود. 

آفريقاى جنوبى و سالح  هاى هسته اى:
كرد  آغاز  را  خود  هست هاى  سالح  هاى  توليد  برنامه  جنوبى  آفريقاى  دهه 70  در 
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و ممكن است يك آزمايش هست هاى با نام Vela را در سال (1979) در اقيانوس 
اطلس اجرا كرده باشد اما پس از آن برنامه هست هاى خود را كنار گذاشته و پيمان 
منع گسترش سالح  هاى هست هاى را در سال 1991 امضا كرد و زرادخانه كوچك 
خود را نابود نمود. اين كشور تنها كشور آفريقايى است كه توانسته سالح اتمى توليد 
كند و تا امروز تنها كشورى در دنياست كه داوطلبانه زرادخانه سالح  هاى هست هاى 

خود را نابود نموده  است. 

وضعيت كلى اقتصاد آفريقاى جنوبى:
 اقتصاد آفريقاى جنوبى داراى دوگانگى ويژه اى است. از يك بعد اقتصادى توليدى 
و صنعتى در سطح كشور هاى پيشرفته و از بعد ديگر با زير ساخت هاى اساسى داراى 
بسيارى از شاخص  هاى مربوط به كشور هاى در حال توسعه مى باشد. توزيع ناهماهنگ 
ثروت و درآمد و نيز تقسيم نامتعادل فرصت  هاى شغلى، جامعه را به دو بخش نامتوازن 
توصيف  پوستان)  سفيد  از  سياهان  (جدائى  آپارتايد  دوران  ميراث  كه  مى كند  تقسيم 

مى شود. 
 باسقوط آپارتايد و روى كارآمدن دولت دموكراتيك سياهان در 1994، سياست  هاى 
اقتصادى جديدى براى حصول رشد پايدار و جبران نابرابرى هاى اقتصادى اجتماعى 
برنامه ريزى شد. اين روند جديد موجب توقف كاهش ساليانه توليد ناخالص داخلى 
همراه  به  گذشته  سال  ده  طى  را  مناسبى  اقتصادى  رشد  متقابًال  و  گرديده    (GDP)
داشته است. با اين وجود تقويت رابطه بين رشد اقتصادى و صادرات در كنار ايجاد 
اشتغال، فقرزدائى و كاهش نابرابرى  هاى اجتماعى همچنان چالش اصلى اقتصاد اين 

كشور مى باشد. 
بخش رسمى اقتصاد آفريقاى جنوبى متكى به معدن، توليد، خدمات و كشاورزى 
پيشرفته است. دولت آفريقاى جنوبى متعهد به اقتصاد بازار آزاد، خصوصى سازى و 
فراهم ساختن شرايط مطلوب سرمايه گذارى مى باشد. اين كشور بعنوان يك عضو 

فعال سازمان تجارت جهانى (WTO) تعرفه  هاى وارداتى را كاهش داده است.
 آفريقاى جنوبى ساختار مالى پيشرفته اى دارد. اين كشور داراى بازار بزرگ و فعال 
بوده و بورس اين كشور از نظر كل سرمايه گذارى بازار هاى بورس، مقام هفدهم جهان 
كنترل  غربى  و  اروپائى  مركزى  بانك  هاى  همانند  كشور  اين  مركزى  بانك  دارد.  را 
نقدينگى و نرخ بهره را عهده دار است. بانك  هاى تجارى آفريقاى جنوبى نيز بر اساس 
محدوديت ها و  بقاياى  حذف  درصدد  دولت  مى كنند.  عمل  المللى  بين  استاندارد هاى 

كنترل ارز خارجى مى باشد كه معموًال شامل حال مقيمين اين كشور مى شود.
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آفريقاى جنوبى با دارا بودن معادن غنى، بزرگترين توليد كننده و صادر كننده طال 
و پالتين جهان است. همچنين زغال سنگ فراوانى صادر مى كند. فوالد و آلياژ هاى 
قطار،  واگن  و  آهن  راه  توليدات  مى دهد.  تشكيل  را  كشور  اين  اصلى  صنعت  آهنى، 
تجهيزات و ماشين آالت معدنى و نيز توليد سوخت تركيبى، از عمده ترين بخش  هاى 

تخصصى برجسته اين كشور در جهان به حساب مى آيد. 
صنعت اتوموبيل سازى و قطعات يدكى در آفريقاى جنوبى توسعه فراوانى داشته 
و از 1996 تا 2002 ده برابر شده است بطوريكه رشد ساليانه صادرات آن نيز 8/7 

درصد بوده است. 
تورم ( شاخص ب هاى مصرف CPI ) از 15/3 درصد در سال 1991 به 5/4 درصد 
بدليل اجراى سياست  هاى مالى  در سال 2000 كاهش يافت. در سال 2002 مجدداً 
و پولى و گشايش در هاى اقتصاد به تجارت جهانى كه موجب ورود سرمايه شد، تا 
10 درصد باال رفت. اين روند تا مارس 2003 ادامه داشت و به 11/2 درصد رسيد. 
ليكن در اواخر سال 2003 و در سال 2004 تعديل شده به كمتر از 6 درصد پايين 
آمد. در اين رابطه دو برابر شدن ارزش رانت هم موجب كاهش فشار خارجى بر روى 
درصد  زير 4  سطح  در  تورم  نرخ  كنترل  هرصورت،  به  مى شود.  ارزيابى  داخلى  تورم 
طى سال 2004 از موفقيت  هاى دولت به حساب مى آيد زيرا براى بيست سال نرخ 
آفريقاى جنوبى دو رقمى بود. هم اكنون نرخ تورم حدود 5 درصد گزارش  تورم در 
 (SACU) آفريقا  جنوب  كشور هاى  گمركى  اتحاديه  عضو  جنوبى  آفريقاى  مى شود. 
دارد.  عضويت   (SADC) آفريقا  جنوب  كشور هاى  توسعه  جامعه  در  همچنين  است. 
پروتكل تجارت منطقه اى اين جامعه كه در سال 1996 امضاء و از سال 2000 به اجرا 
درآمد 85 درصد تجارت بدون عوارض تا سال 2008 و صد در صد تا 2012 را مورد 

هدف قرار داده است. 
آفريقاى جنوبى همچنين عضو سازمان تجارت جهانى WTO است و با استفاده از 
قانون آمريكائى فرصت و رشد براى آفريقا ( AGOA ) ، اكثر محصوالت خود را بدون 

عوارض به بازار آمريكا صادر مى كند. 

رسانه ها:
آفريقاى جنوبى داراى مطبوعات آزاد و بسيار قوى است كه عملكرد دولت را طبق 
عادت شكل گرفته در دوران آپارتايد به چالش مى كشند. اغلب رسوايى  ها، براساس 
گزارش  هاى مطبوعات از فساد دولتى به وجود آمده  است كه در مواردى مانند رسوايى 
شركت شيك اتهامات وارده درست بوده  است. در اين مورد ژاكوب زوما معاون رئيس 
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جمهور نيز مورد اتهام قرار گرفت و يا اتهامات وارد به دينى ماندال نماينده مجلس، 
ديدگاه دولت در مورد انتخابات پارلمانى سال 2005 زيمباوه و مساله ايدز از عناوين 

مهم خبرى در سال  هاى اخير بوده اند. 
شبكه  هاى  زمينه  در  پيشرفته  كشور هاى  از  يكى  امروزه  جنوبى  آفريقاى  چه  اگر 
خبرى و رسان هاى است اما جزء آخرين كشورهايى بود كه اجازه استفاده از تلويزيون 
را صادر كرد و پخش تلويزيونى در اين كشور از سال 1975 آغاز شد. در پايان آپارتايد 
در سال 1994 شبكه  هاى تلويزيونى مناطق شهرى آفريقاى جنوبى برخى از مناطق 
كم جمعيت تر را پوشش دادند و شبكه  هاى راديويى در كل كشور مهمان خانه  هاى 

مردم شدند. 
توسط  تلويزيونى  كانال  هاى  و  راديويى  ايستگاه  هاى  اغلب  آپارتايد  دوران  طى 
شركت پخش رسان هاى آفريقاى جنوبى SABC اداره مى شد و دولت وظيفه كنترل و 
سانسور شديد اطالعات را برعهده داشت و تنها چندين شبكه محلى به صورت محدود 
فعاليت مى كردند. با پيدايش خانه  هاى مادرى سياه پوستان مستقل ( يا بانتوزان ها ) در 
دهه 1970شبكه  هاى تلويزيونى و راديويى خارج از كنترل دولت شكل گرفتند. پس 
از زوال آپارتايد صنعت رسانه دچار تحول شده و بسيارى از شبكه  هاى تلويزيونى و 
ايستگاه  هاى راديويى SABC و ايستگاه  هاى بانتوزان ها خصوصى شدند و اغلب آنها 

به شركت هاى تحت مديريت سياه پوستان فروخته شدند. 
در سال SABC 1981 اولين شبكه تلويزيونى آفريقايى در دوران آپارتايد را روى 
آنتن برد و دومين شبكه هم در همين دهه به آن اضافه شد. در سال 1986 با ورود 
 SABC دوران يكه تازى تلويزيون M – Net يك شبكه تلويزيونى خصوصى به نام

به پايان رسيد M – Net از پخش اخبار منع شده بود. 
هم اكنون آفريقا دو شبكه تلويزيونى رايگان ( SABC و Etv آفريقاى جنوبى ) 
 (DStv ) دارد و دسترسى به شبكه ماهوار هاى ( M – Net ) و يك شبكه اشتراكى
توسط M – Net امكان پذير است. e. tv مجاز به ارائه خدمات تلويزيونى اخبارى 
مستقل است. SABC اخبار و كانال  هاى سرگرمى را از طريق ماهواره در سراسر آفريقا 

پخش مى كند. 

آپارتايد در آفريقاى جنوبى:
تبعيض نژادى در سال هاى پس از جنگ جهانى دوم

منازعات نژادى بين اقليت سفيد پوستان و سياهپوستان اكثريت، در تاريخ و سياست 
آفريقاى جنوبى نقش مهمى را بازى كرده   است و به دوره تاريخى آپارتايد در آفريقاى 
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جنوبى منجر شده است. در سال 1948 حزب ملى آفريقاى جنوبى از طريق راى گيرى 
به قدرت رسيد و شروع به انجام يك سرى قوانين مبنى بر جداسازى نژادى كه به نام 
«آپارتايد» شناخته مى شود، كرد. الزم به ذكر است كه در سال 1934 حزب آفريقاى 
جنوبى و حزب ملى آفريقاى جنوبى براى تشكيل حزب متحد آفريقاى جنوبى و به 
دنبال آشتى بين آفريقايى ها و سفيد پوستاِن انگليسى  زبان ادغام شدند. ولى اتحاديه به 
دليل ورود به جنگ جهانى دوم به عنوان متحد بريتانيا از هم پاشيد. حركتى كه حزب 
ملى به شدت مخالف آن بود. جاى تعجبى نيست كه اين تبعيض در مورد ثروت به 
دست آمده از صنعتى سازى سريع دهه  هاى 50، 60 و 70 ميالدى نيز به كار رفت. در 
حالى  كه اقليت سفيد پوستان از باالترين استاندارد زندگى قاره آفريقا، كه برابر سطح 
زندگى در كشور هاى غربى جهان اول بود، برخوردار گشته بودند اكثريت سياه  پوستان 
دولتى  حتى ورود به ادارات  تحصيل و  درآمد،  همچون  استانداردى  هرگونه  از لحاظ 
مورد تبعيض قرار داشتند. دولت برآمده از آپارتايد، ميان يك سياه  پوست، هندى و يا 
رنگين پوست آفريقاى جنوبى به مانند مردم كشورهايى همچون غنا و تانزانيا فرقى 

قائل نبود و با تمامى آنها به عنوان شهروند درجه آخر رفتار مى كرد.

آزادى ماندال و انتخابات آزاد
به  منجر  و  مى شد  بيشتر  جنجال  باعث  جهان  در  روز  به  روز  نژادى  آپارتايد 
مدت  مى شد.  داخلى  سركوب هاى  و  شورش  و  غربى  كشور هاى  خارجى  تحريم  هاى 
مديدى از سركوب شديد توسط دولت متشكل از سفيدپوستان و مقاومت، اعتصاب، 
ملى  كنگره  مخصوصًا  آپارتايد  ضد  احزاب  توسط  خرابكارى  و  اعتراض  راهپيمايى، 
آفريقا (ANC) ادامه يافت. در سال 1990 دولت حزب ملى اولين گام براى مذاكره 
كناره گيرى از قدرت را با لغو ممنوعيت كنگره ملى آفريقا و ديگر موسسات سياسى 
چپ گرا برداشت و نلسون ماندال را بعد از 27 سال زندان، آزاد كرد. قوانين آپارتايد به 
تدريج از كتاب  هاى قانون حذف شدند و اولين انتخابات چند نژادى در سال 1994 
برگزار شد و اين به دليل منازعات خشونت آميزى بود كه بين اكثريت سياهپوستان 
و بسيارى از سفيد پوستان، رنگين پوستان و هنديان اتفاق مى افتاد. حزب ANC با 
اكثريت آراء پيروز انتخابات شد و از آن زمان تاكنون قدرت را در دست داشته  است. 

اصطالح  اين  مى كنند،  ياد  كمان  رنگين  ملت  به  عنوان  جنوبى  آفريقاى  از  اغلب 
را اسقف اعظم دسموند توتو خلق كرد و بعدها رئيس  جمهور آفريقاى جنوبى نلسون 
ماندال از آن به عنوان استعار هاى براى توصيف پيشرفت  هاى جديد تنوعات فرهنگى 

نشات گرفته از ايدئولوژى آپارتايد استفاده كرد. 
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وقتى كه آپارتايد در سال 1994 تمام شد دولت مجبور شد تا بانتوسان  هاى مستقل 
و نيمه  مستقل قبلى را به ساختار سياسى آفريقاى جنوبى تبديل كند. به همين دليل 
چهار استان قبلى با نام  هاى استان كيپ، استان كوازولو ناتال، ايالت آرنج فرى و ترانس 
وال كنار گذاشته شدند و 9 استان ديگر جايگزين آنها شدند. اين استان  هاى جديد از 
استان  هاى قبلى كوچك ترند كه براى تخصيص منابع بيشتر اين طور كوچك در نظر 

گرفته شده اند. 
در  همچنان  هستند،  سياهپوست  اكثرا  كه  جنوبى  آفريقاى  مردم  از  نفر  ميليون ها 
فقر و حاشيه شهرها زندگى مى كنند. بسيارى اين امر را ميراث رژيم آپارتايد مى دانند 
موضوعات  با  مقابله  در  اخير  دولت  ناكامى  از  ناشى  را  فقر  اين  بسيارى  همچنين  و 
براى  دولت،  پولى  و  مالى  قوانين  در  ضعف  قبيل  از  عواملى  البته  مى دانند.  اجتماعى 
سياست  حال  هر  به  مى دانند.  مقصر  نيز  را  اقتصادى  رشد  و  ثروت  تقسيم  تضمين 
و  مالى  هزينه  هاى  جهت  تغيير  طريق  از  بسيارى  زندگى  شرايط  در   ANC مسكن 

پيشرفت سيستم جمع آورى ماليات بهبود حاصل كرده  است. 

فرهنگ و آموزش در آفريقاى جنوبى:
 26292 و  معلم   386600 آموز،  دانش  هزار   300 و  ميليون   12 جنوبى  آفريقاى 
آفريقاى  مدارس  دارد.  وجود  خصوصى  مدرسه   1098 بين  اين  از  كه  دارد.  مدرسه 
جنوبى به دو دسته تقسيم مى گردند. مدارس ابتدايى شامل كالس هاى0 تا 6 و مدارس 
متوسطه شامل كالس هاى7 تا 12 هستند. از بين مدارس اين كشور 6000 مدرسه 

متوسطه وجود دارد و بقيه مدارس ابتدايى هستند. 
در اين كشور در مدارس دولتى براى هر 32/6 دانش آموز يك معلم وجود دارد در 

حالى كه اين نسبت در مدارس خصوصى براى هر 17/5 دانش آموز است. 
دپارتمان ملى آموزش مسئوليت امور آموزشى در كل كشور را بر عهده دارد و هر 
كدام از 9 استان دپارتمان آموزشى مخصوص خود را داراست. دولت مركزى چارچوب 
كلى و ملى مربوط به سياست مدارس را تعيين مى كند اما ساير مسئوليت ها را هر يك 

از استانها جداگانه بر عهده دارند. 
پيشرفته در اين كشور داراى استقالل  انيستيتو هاى آموزش  مدارس خصوصى و 
نسبى هستند اما بايد برخى از قوانين دولتى را حتما اجرا كنند كه قابل چشم پوشى 
نيستند ؛ مثال هيچ مدرسه اى در اين كشور حق ندارد دانش آموزى را به خاطر مذهب 

يا نژادش اخراج كند. 
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آفريقاى جنوبى داراى سه سطح آموزشى است:
 General education and training-1

 Further education and training-٢
Higher education and training -٣

 R دوران آموزش در اين كشور به 13 سال تقسيم مى گردد. كه از كالس 0 يا
دوره  دارد.  ادامه  دانشگاه)  ورودى  امتحان  (سال   M كالس 12يا  تا  پذيرش)  (سال 
تعليم و تربيت عمومى از كالس 0 تا 9 است. شايان ذكر است كه از سال 1996 به 
بعد، آموزش عمومى براى تمام مردم آفريقاى جنوبى از سن 7 تا 15 سال اجبارى شد. 
تعليم و تربيت متوسطه از كالس 10 تا 12 است. اين دوره همچنين آموزش  هاى 
مربوط به كار و كسب مهارت   هاى فنى را نيز شامل مى گردد. اهداى مدرك ديپلم در 

اين دوره صورت مى پذيرد. 
آماركسانى كه سال 12 را با قبولى گذرانده اند در حال افزايش است و از 40 درصد 

در اواخر دهه 1990 به 68/3 درصد در سال 2005 رسيد است. 
افريقاى  است.  دكترى  سطح  تا  تحصيل  ادامه  به  مربوط  عالى  آموزش  و  تعليم 
جنوبى داراى بيش از يك ميليون دانش آموز در سطح عالى است كه اين افراد در 

دانشگاهها و انيستيتو ها در حال آموزش هستند. 
در اين كشور همچنين صدها انيستيتو در استان ها فعال هستند كه توانايى اعطاى 

ديپلم و مدارك خاص فنى را از طريق دپارتمان ملى اين كشور برعهده دارند. 
بيشتر دانشگاه هاى اين كشور در سطح جهانى هستند و گوى سبقت را در برخى از 
زمينه  هاى تحقيقاتى از ساير كشورها ربوده اند. در اين كشور گرچه دانشگاهها تحت 
حمايت مالى دولت هستند اما در عملكرد خود، خودمختار هستند و به وسيله شوراى 

دانشگاه اداره مى گردند. 

دانشگاه هاى آفريقاى جنوبى:
بودجه مصرفى دولت در زمينه آموزش 20 درصد از كل بودجه اين كشور را دربر 
مى گيرد. در سال 2006 بودجه آموزش اين كشور 92/1 بيليون بود، چيزى در حدود 
17/8 درصد از بودجه كشور. اين كشور مجبور است هزينه زيادى را هر ساله در زمينه 
آموزش مصرف كند تا بتواند عقب ماندگى ناشى از 40 سال آپارتايد در اين كشور را از 
بين ببرد. در سيستم آپارتايد آفريقاى جنوبى، سفيدپوستان داراى مزاياى زيادى بودند 
و مى توانستند از مدارس عالى، بصورت رايگان استفاده كنند در حالى كه سياه پوستان 

اين كشور محدوديت هاى زيادى در آموزش داشتند. 
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در سيستم  هاى آپارتايد، سيستم آموزش نقش مهمى را در تحقق آپارتايد بر عهده 
كه  شغلهايى  همچنين  و  شهرى  محدوديت هاى  آپارتايد  آموزشى  سيستم  در  دارد. 
افراد يك نژاد خاص در آينده مى توانند احراز كنند ديكته مى گردد ؛ مثال در آفريقاى 
جنوبى سيستم آموزشى، شغل  هاى آينده سياه پوستان را فقط خدمتكارى و كارگرى 
كه  طور  همان  دارند.  را  كار  اين  انجام  توانايى  فقط  سياهان  كه  گويى  مى داد  نشان 
HF Verwoerd بنيانگذار سيستم آموزشى تبعيض آميز مى گفت: در دنياى اروپا هيچ 
شغلى به غير از كارگرى و خدمتكارى براى سياهان وجود ندارد و آنها هيچ ارزشى در 

جامعه اروپا ندارند و محكوم به خدمتكارى و كارگرى هستند. 
گرچه دولت تالش زيادى را براى از بين بردن آثار آپارتايد انجام داده است ولى 

هنوز هم برخى اثرات آن باقى مانده است. 
KwaZulu- شرقى و Cape بيشترين مشكل در استان هاى فقير و روستايى شبيه
Natal وجود دارد كه مدارس آنها داراى امكانات كمترى نسبت به استان هاى ثروتمند 

Cape غربى و Gauteng است. 
در اين كشور درصد بيسوادى در بين بزرگساالن باالى 15 سال در حدود 24 درصد 
است. همچنين معلمان در شهرستانها، تعليمات كمى ديده اند در نتيجه نرخ ورودى 

دانشگاهها در شهرستانها نسبتا كم است. 
تحصيالت  داراى  باالى 20 سال  هندى  هاى  درصد  سفيدپوستان، 40  درصد   65
عالى هستند كه اين نسبت در بين سياهان به 14 درصد و بين رنگين پوستان 17 

درصد است. 
دولت براى آموزش مردم زير خط فقر اين كشور دو برنامه در سر لوحه كار خود 

قرار داده است:
1- راه اندازى مدارس و انيستيتو هاى كامال رايگان كه همه منابع و مخارج آنها 
از طريق دولت تامين مى گردد. اين مدارس بيشتر در مناطق فقير ايجاد شده اند و در 

حدود 40 درصد از كل مدارس در سال 2007 را تشكيل داده اند. 
2- برنامه تامين تغذيه مدارس كه وظيفه تغذيه 1/6 ميليون بچه مدرسه اى را بر 
عهده دارند. اين برنامه در مدارس ابتدايى در 13 ناحيه روستايى و 8 ناحيه شهرى 

قحطى زده اجرا مى گردد. 
و  مدارس  در  ايدز  باره ى  در  آگاهى  براى  نيز  را  ديگرى  فعاليت هاى  كشور  اين 

همچنين باسواد كردن افراد بزرگسال انجام مى دهد. 
و  مدارس  مى گردد:  بندى  رده  مختلفى  عوامل  وسيله  به  آفريقا  آموزشى  سيستم 
و  مدارس  مى گردند.  بندى  تقسيم  مالى  منابع  و  آموزش  سطح  حسب  بر  دانشگاهها 
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دانشگاه هاى سطح باال به طور متناسبى در حوزه دولتى و خصوصى پراكنده شده است. 
دولت منابع اوليه بيشتر مدارس دولتى را تهيه مى كند و والدين نيز مدارس را در 

تامين هزينه  هاى خود يارى مى دهند. 

زبان ها:
آفريقاى جنوبى 11 زبان رسمى دارد. زبان انگليسى در سراسر جهان و از جمله 
آفريقاى جنوبى متكلمين زيادى دارد اما پرمتكلمترين زبان آفريقاى جنوبى محسوب 
نمى  شود. نكته ى جالب اينكه 11 نام رسمى براى آفريقاى جنوبى وجود دارد كه به 

ازاى هر زبان يك نام مستقل در نظر گرفته شده است. 
 Afrikaans •

 English •
 IsiNdebele •

 IsiXhosa •
 IsiZulu •
 Sepedi •

 Sesotho •
 Setswana •

 SiSwati •
 Tshivenda •
 Xitsonga •

همچنين در اين كشور هشت زبان غيررسمى وجود دارد: زبان هاى فاناگالو، خويى , 
لوبدو، ناما، دبل شمالى، فوتى، نس و زبان اشار هاى آفريقاى جنوبى. اين زبان ها گاهى 
در مقاله  هاى رسمى به كار گرفته مى شوند. شهرت آنها و تعداد متكلمينشان بسيار كم 

است و به عنوان زبان رسمى به رسميت شناخته نشده اند. 
شامل  خويخوى  و  بوشمن-سان  قبيله  هاى  غيررسمى  زبان  هاى  از  بسيارى 
لهجه  هاى محلى است كه به سمت شمال كشور يعنى ناميبيا و بوتسوانا هم كشيده 
شده اند. مردم اين كشورها از لحاظ قبيله با بقيه آفريقايى ها تفاوت دارند و به عنوان 
جوامع شكارچى معروف هستند. آنها به حاشيه رانده شده اند. اغلب، زبان هايشان در 

حال تبديل شدن به زبان  هاى انقراض يافته است. 
بسيارى از سفيد پوستان آفريقاى جنوبى به زبان  هاى اروپايى مانند پرتغالى (كه 
سياه پوستان آنگوال و موزامبيك هم به آن سخن مى گويند) آلمانى و يونانى صحبت 
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مى كنند و بسيارى از آسيايى  هاى مقيم آفريقاى جنوبى و هندى ها به زبان  هاى آسياى 
جنوبى مانند هندى گوجاراتى و زبان تاميل صحبت مى كنند. 

توزيع زبان ها در آفريقاى جنوبى

• Afrikaans                 13/3 درصد
• English                     ٨/٢  درصد
• IsiNdebele                1/6  درصد
• IsiXhosa                  17/6 درصد
• IsiZulu                     23/8 درصد
• Sepedi                      9/4  درصد
• Sesotho                    7/9  درصد
• Setswana                 8/2  درصد
• SiSwati                    2/7  درصد
• Tshivenda                2/3  درصد
• Xitsonga                   ٤/٤  درصد

 
توزيع زبانى و نژادى توامان در آفريقاى جنوبى

منطقه اى كه در آن  بسته به  مى گردد  صحبت  كشور  زبانى كه در اين   
هستيد متفاوت است. براساس آمارگيرى سال 2001 جمعيت متكليمن به زبان مادرى 

(home language) بدين صورت است:
IsiZulu با 23/8 درصد (بيشترين جمعيت صحبت كننده )، Isixhosa با 17/6 
 8/2 با   Setswana درصد،   9/4 با   Sepedi درصد،   13/3 با   Afrikaans درصد، 

درصد و انگليسى با 8/2 درصد. 
درصد متكلمين زبانها بر حسب استانها:

Eastern Cape - isiXhosa (٪٨٣), Afrikaans (٪٩) 
Free State - Sesotho (٪٦٤), Afrikaans (٪١٢) 
Gauteng - isiZulu (٪٢١), Afrikaans (٪١٤), Sesotho (٪١٣), English (٪١٢) 
KwaZulu-Natal - isiZulu (٪٨١), English (٪١٣) 
Limpopo - Sepedi (٪٥٢), Xitsonga (٪٢٢), Tshivenda (٪١٦) 
Mpumalanga - siSwati (٪٣١), isiZulu (٪٢٦), isiNdebele (٪١٢) 
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Northern Cape - Afrikaans (٪٦٨), Setswana (٪٢١) 
North West - Setswana (٪٦٥), Afrikaans (٪٧) 
Western Cape - Afrikaans (٪٥٥), English (٪١٩), isiXhosa (٪٢٣) 

گروه بندى زبان ها 
   زبان             خانواده     گروه   زيرگروه    متكلمين
• Afrikaans: هند و اروپايى، آلمانى، آلمانى غربى 5811547

• English: هند و اروپايى، آلمانى، آلمانى غربى 3457467
586961 Nguni جنوب شرقى :IsiNdebele Bantu Bantu •
7196118 Nguni جنوب شرقى :IsiXhosa Bantu Bantu •
9200144 Nguni جنوب شرقى :IsiZulu Bantu Bantu •

3785426 Nguni جنوب شرقى :Setswana Bantu Bantu •
3695846 Sotho جنوب شرقى :Sepedi Bantu Bantu •

3104197 Sotho جنوب شرقى :Sesotho Bantu Bantu •
1013193 Nguni جنوب شرقى :Siswati Bantu Bantu •

• Tshivenda Bantu Bantu: غيرجنوب شرقى 876409
• Xitsonga Bantu Bantu: غيرجنوب شرقى 1756105

الزم به توضيح است كه متكلمين زبان Afrikaans كه در حدود 5811547 نفر 
است در كشور ناميبيا و همچنين توسط برخى از اهالى آفريقاى جنوبى كه در اياالت 

متحده آمريكا، انگليس، كانادا، استراليا و نيوزلند زندگى مى كنند صحبت مى گردد. 





ايران
جغرافيا:

در  نفر   71243000 جمعيت  و  مربع  كيلومتر   1648195 مساحت  با  ايران  كشور 
نيمكره شمال شرقى و در جنوب آسيا و منطقه خاورميانه واقع شده است. اين كشور 
از شمال با تركمنستان، آذربايجان، ارمنستان و درياى خزر، از جنوب با خليج فارس، 
درياى عمان، از غرب با عراق و تركيه و از شرق با پاكستان و افغانستان همسايه است. 
بر اساس بخش بندى كشورى (مصوب 1286 شمسى ) ممالك محروسه ايران به 4 
ايالت «آذربايجان»، «خراسان»، «فارس» و «كرمان و بلوچستان» تقسيم شد و هر 
ايالت به چند واليت حاكم نشين و هر واليت به چند نايب الحكومه نشين تقسيم شد. 
در سال 1287 اين تقسيمات شامل 4 ايالت، 38 واليت و137 بلوك تثبيت گرديده و 
از سال 1290 واليات ايران به حكومت هاى درجه اول و دوم تقسيم و تا سال 1316 

اين تقسيمات با دگرگونى  هاى كوچكى به همين گونه ماند. 
به  ايران  كشورى،  تقسيمات  جديد  قانون  تصويب  با  خورشيدى   1316 سال  در 
10 استان و 49 شهرستان تقسيم شد. به مرور زمان با ايجاد استان هاى جديد، تعداد 
استان هاى ايران افزايش يافت. براى مدت هاى مديدى پس از پيروزى انقالب بهمن 
استان  از  اردبيل  استان  سال 1372  در  بود.  استان  داراى 24  همچنان  ايران   ،1357
آذربايجان شرقى جدا شد. همچنين استان قم در سال 1374 از استان تهران جدا شد و 
استان قزوين در سال 1373 از استان زنجان جدا و به استان تهران پيوست و در سال 
1376 به استان قزوين مبدل شد. در سال 1383 استان خراسان به سه استان: خراسان 
جنوبى، خراسان شمالى و خراسان رضوى تقسيم شد. به اين ترتيب اكنون ايران از 30 

استان تشكيل شده است. پايتخت كنونى ايران شهر تهران مى باشد. 
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دين و زبان:
اسالم دين رسمى و تشيع مذهب رسمى ايران است. اديان رايج در ايران عبارتند 
از: مسلمان: 99/43 درصد، مسيحى: 0/16 درصد، زرتشتى: 0/03 درصد، بقيه: 0/38 
درصد (با وجود تالش هاى فراوان آمار دقيقى از پيروان مذهب تشيع و تسنن بدست 
نيامد). زبان رسمى و آموزشى در ايران زبان فارسى است اما با وجود اين گروه هاى 
زبانى ديگرى نيز در ايران زندگى مى كنند كه با وجود داشتن جمعيت  هاى چند ميليونى، 
زبان آنها در حد زبان محاوره مورد استفاده قرار مى گيرد. بزرگترين گروه هاى زبانى 
ايران عبارتند از: فارسى، تركى، كردى، عربى، بلوچى و. . . طبق بررسى هاى بدست 
آمده در ايران حدود 75 زبان و گويش رواج دارد كه از ميان آنها تنها زبان فارسى 
وجود  با  متاسفانه  كه  است  ذكر  به  الزم  است.  شده  پذيرفته  رسمى  زبان  عنوان  به 
تالش هاى فراوان براى بدست آوردن آمار متكلمين زبان  هاى تركى، كردى، عربى، 
تركمنى و. . .، از هيچ يك از كتب دولتى و سايت  هاى دولتى آمارى بدست نيامد حتى 
در كتاب «اطلس جامع گيتا شناسى 88-87» كه به معرفى تمام كشور هاى جهان 
پرداخته و آمارها و درصدهايى از نژادها و گروه هاى زبانى كشور هاى مختلف جهان 
بدست داده، هيچ آمار و درصدى از گروه هاى زبانى و نژادى و مذهبى ايران در اختيار 

خوانندگان قرار داده نشده است. 

نظام سياسى:
قانونگذارى است.  جمهورى اسالمى با يك مجلس  نظام سياسى حاكم بر ايران، 
اركان نظام جمهورى اسالمى عبارتند از: واليت فقيه، قوه مجريه، قوه مقننه، قوه قضائيه، 

مجلس خبرگان، شوراى نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شورا هاى شهرى. 
نظام سياسى ايران برپايه قانون اساسى مصوب سال 1358 (بازنگرى سال 1368) 
پايه ريزى شده است. باالترين جايگاه رسمى ايران پس از انقالب، واليت فقيه است. 
الزم به ذكر است كه طبق اصل يكصد و دهم قانون اساسى فرماندهى كل نيرو هاى 
مسلح با مقام رهبرى است و مقام رهبرى عهده دار نصب و عزل و قبول استعفاى 
فق هاى شوراى نگهبان، رئيس قوه قضائيه، رئيس سازمان صدا و سيما، رئيس ستاد 
فرماندهان  و  اسالمى  انقالب  پاسداران  سپاه  كل  فرمانده  مسلح،  نيرو هاى  مشترك 
عالى نيرو هاى نظامى و انتظامى است. ايران به واسطه قرار گرفتن در منطقه اوراسيا 
موقعيتى راهبردى دارد. اين كشور از اعضاى سازمان ملل متحد، جنبش عدم تعهد، 
در  مهمى  جايگاه  كشور  اين  است.  اكو  سازمان  و  اوپك  اسالمى،  كنفرانس  سازمان 
اقتصاد جهانى به دليل در اختيار داشتن معادن نفت، صنعت پتروشيمى و گاز طبيعى و 

معادن مختلف آبى وخاكى براى خود بدست آورده است. 
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سيستم آموزشى:
آموزش پيش دبستانى: مشتمل بر دوره آموزش اختيارى 1 ساله ويژه كودكان رده 
سنى 5 سال با هدف آمادگى كودكان جهت ورود به مراكز آموزش ابتدايى مى باشد. 

آموزش ابتدايى: مشتمل بر دوره آموزشى 5 ساله ويژه كودكان رده  هاى سنى 6 تا 
11 سال مى باشد. 

رده  هاى  آموزان  دانش  ويژه  ساله  آموزشى 3  دوره  بر  مشتمل  راهنمايى:  آموزش 
سنى 14-11 سال مى باشد. 

آموزش متوسطه، شاخه نظرى، شاخه فنى حرفه اى، شاخه مهارتى (كاردانش) و 
دوره پيش دانشگاهى، ديگر سطوح آموزشى تا ورود به دانشگاه مى باشند. 

نهاد هاى مركزى آموزش رسمى:
مسئوليت اداره و نظارت بر امور آموزشى و پرورشى  جمهورى اسالمى ايران  در 
پرورش  و  آموزش  وزارت   -1 از:  عبارتند  كه  مى باشد  وزارتخانه   3 عهده  بر  كشور 

2-وزارت علوم، تحقيقات و فن آورى 3- وزارت بهداشت و درمان

تاريخچه اى از مدارس و نظام آموزشى ايران:
نخستين  فرستاده شد و  انگليس  قمرى، 5 نفر دانشجو به  هجرى  در سال 1231 
چاپخانه سربى در سال 1227 هجرى قمرى در تبريز به كار افتاد. نخستين مدرسه به 
شيوه ى امروزى با همت ميرزا حسن رشديه در 1254 هجرى قمرى در اورميه و در 
سال بعد در تبريز كار خود را آغاز كرد. ميرزا حسن رشديه كتابى به نام «وطن ديلى» 
را به زبان تركى آذربايجانى براى تدريس در مدارس آذربايجان تاليف نمود و اين كتاب 
براى آموزش زبان تركى آذربايجانى در مدارس آن روز به كار مى رفت. دارالفنون مركز 
آموزشى دانش و فن نوين بود كه در سال 1231 هجرى شمسى با تالش ميرزا تقى خان 
اميركبير در تهران بنيانگذارى شد. نخستين معلمان اين مدرسه، اروپايى و بيشتر اتريشى 
بودند. نخست صد نفر فراگير از ميان فرزندان اشراف و بزرگان دولتى براى تحصيل در 
دارالفنون انتخاب شدند كه در رشته  هاى نظامى، پزشكى، دارو سازى، معدن و مهندسى 
به  دينى  اقليت  هاى  و  مذهبى  مسيونر هاى  سال 1298  در  شدند.  مشغول  تحصيل  به 
احداث كودكستان ها و مركز آموزش پيش دبستانى در تهران مبادرت نمودند. در همان اثنا 
زنده ياد جبار باغچه بان در سال 1303 به احداث باغچه اطفال در شهرستان تبريز مبادرت 
نموده و چند سال بعد در سال 1307 كودكستان ديگرى در شهرستان شيراز داير نمود. 

برنامه  هاى آموزشى:
از:  عبارتند  دبستانى  پيش  آموزش  مقطع  آموزشى  برنامه  هاى  مهمترين  جمله  از 
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آموزش زبان فارسى، رياضيات مقدماتى، مفاهيم ابتدايى علوم و اعتقادات مذهبى و. . 
. از جمله مهمترين برنامه  هاى آموزشى مقطع آموزش ابتدايى مى توان به موارد ذيل 
اشاره نمود: علوم قرآنى و تعليمات دينى، انشاء و امالء فارسى، زبان فارسى (خواندن و 
درك مطلب)، تعليمات اجتماعى، رياضى و. . . از جمله مهمترين برنامه  هاى آموزشى 
مقطع راهنمايى عبارتند از: زبان و ادبيات فارسى، زبان عربى، زبان خارجى، رياضيات، 

تعليمات دينى، تاريخ، جغرافيا، آمادگى دفاعى، علوم قرآنى و. . . 
سيستم آموزشى ايران و كودكان دو زبانه:

مناطق دو زبانه كشور حين  توجه به مشكالت زبانى كودكان   از سال 1989 با 
ورود به مقطع آموزش ابتدايى، نرخ باالى تجديد كودكان طى سال هاى اوليه آموزش 
ابتدايى، عدم تسلط كافى در برقرارى ارتباطات به زبان فارسى و مشكالت عديده اى 
همچون ترك تحصيل و فرار از مدرسه هر ساله كالس  هاى آمادگى يك ماهه قبل 
از شروع سال تحصيلى در مناطق غير فارس زبان تشكيل مى گردد. همچنين وزارت 
آموزش و پرورش به فراهم نمودن زمينه هايى جهت آمادگى كودكان ساكن مناطق 
ابتدايى از طريق تعيين برنامه  هاى مورد نياز و  مذكور جهت ورود به مقطع آموزش 
صدور بخشنامه  هاى مربوطه اقدام مى نمايد. اما با اين وجود مناطق غير فارس زبان 

هنوز نتوانسته اند بر مشكالت آموزشى فائق آيند. 
سياست  هاى آموزشى:

از جمله مهمترين سياست  هاى كشور ايران در جهت ارتقاء روابط علمى، منطقه اى 
و بين المللى در حوزه آموزش عالى پس از پيروزى انقالب مى توان به موارد ذيل اشاره 

نمود:
1- بازنگرى و اصالح ساختار برنامه ريزى و برنامه  هاى آموزشى 

2- تقويت و توسعه دوره  هاى تحصيالت تكميلى و ارتقاء كيفيت علمى آن در جهت 
تامين هيات علمى به مراكز آموزشى و پژوهشى، رفع نياز هاى تخصصى بخش هاى 

مختلف و كاهش اعزام دانشجو به خارج از كشور. 
3- اهتمام به توسعه زبان فارسى و فرهنگ اسالمى و فارسى در منطقه خاورميانه 

و آسيا و تقويت كرسى هاى آموزش زبان فارسى در مراكز معتبر علمى جهان. 

اهميت زبان فارسى در سيستم آموزشى ايران: 
در اصل پانزدهم قانون اساسى آمده است:
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زبان و خط رسمى و مشترك مرم ايران فارسى است. اسناد و مكاتبات و متون رسمى و 
كتب درسى بايد با اين زبان و خط باشد ولى استفاده از زبان هاى محلى و قومى در مطبوعات 

و رسانه  هاى گروهى و تدريس ادبيات آنها در مدارس، دركنار زبان فارسى آزاد است. 
در اصل شانزدهم قانون اساسى نيز آمده:

از آنجا كه زبان قرآن و علوم و معارف اسالمى عربى است و ادبيات فارسى كامال 
با آن آميخته است اين زبان بايد پس از دوره ابتدايى تا پايان دوره متوسطه در همه ى 

كالسها و در همه ى رشته ها تدريس شود. 
مقاطع  تا  گرفته  دبستانى  پيش  از  تحصيلى  مقاطع  كليه  در  فارسى  زبان  آموزش 
در  مى شود.  محسوب  مهم  و  ضرورى  درس  هاى  جز  دانشگاهها،  در  تحصيلى  عالى 
اهميت  چشم مى خورد.  فارسى به  پويش زبان  تحصيلى، رشد و  مقاطع  كليه  اهداف 

زبان فارسى در مقاطع مختلف به صورت زير نمايان است:
در اهداف مقطع آموزش پيش دبستانى مى بينيم كه: 1- رشد و پويش زبان فارسى 
2- آموزش زبان فارسى در جهت تقويت ارتباطات و ابزار هاى آموزشى كودكان اعم 
همچنين  مى روند.  شمار  به  مهم  اهداف  از  زدن  حرف  و  شنيدن  نوشتن،  خواندن،  از 
تركيب  و  فارسى  زبان  الفباى  با  فراگيران  آشنايى  ابتدايى،  درمقطع  هدف  مهمترين 
حروف در جهت ساختن كلمات و جمالت مى باشد. عالوه بر اين آموزش مهارت  هاى 
سواد آموزى جهت كسب مهارت در قرائت و نگارش متون ساده فارسى نيز از اهم 

اهداف آموزشى مقطع ابتدايى به شمار مى رود. 
كرسى هاى  تقويت  و  آسيا  و  خاورميانه  منطقه  در  فارسى  زبان  توسعه  به  اهتمام 
آموزش زبان فارسى در مراكز معتبر علمى جهان از جمله مهمترين سياست هاى كشور 
عالى  آموزش  حوزه  در  المللى  بين  و  منطقه اى  علمى،  روابط  ارتفاء  جهت  در  ايران 
مى باشد. اعزام و پشتيبانى مدرسين زبان و ادبيات فارسى به دانشگاه هاى كشور هاى 
پذيرش  همچنين  و  يمن  و  لهستان  اسپانيا،  سوريه،  اردن،  ژاپن،  بنگالدش،  چين، 
گذراندن  جهت  شناسى  ايران  و  فارسى  ادبيات  و  زبان  رشته  غيرايرانى  دانشجويان 
دوره  هاى كوتاه مدت آموزش زبان فارسى در كشور از مهمترين اقدامات كشور ايران 

در جهت ارتقاء روابط علمى، منطقه اى و بين المللى درحوزه آموزش عالى مى باشد. 

زبان تركى و سيستم آموزشى ايران:
اگر نگاهى به وقايع انقالب مشروطه بيندازيم خواهيم ديد كه زبان و ادبيات تركى 
نقش چشم گيرى در پيروزى انقالب مشروطه داشته است. بزرگانى چون ميرزا حسن 
رشديه و جبار باغچه بان كه براى اولين بار در تاريخ ايران اقدام به تاسيس مدارس 
امروزى نمودند، آذربايجانى بودند. نويسندگان و روزنامه نگارانى چون ميرزا على اكبر 
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سردبير  و  مسئول  مدير  زاده،  قلى  جليل  ميرزا  و  نامه  هوپ  هوپ  اثر  صاحب  صابر، 
آفريدند.  آذربايجانى  تركى  زبان  به  را  خود  هنرى  و  ادبى  آثار  نصرالدين  مال  نشريه 
كتاب وطن ديلى كه توسط ميرزا حسن رشديه تاليف شده بود در سال هاى مشروطه 
به عنوان زبان درسى در مدارس آذربايجان تدريس مى شد. اما با وجود اين، در طول 
نود سال گذشته (از زمان تشكيل حكومت پهلوى تا امروز) زبان و ادبيات تركى تنها 
در سال هاى 1325-1324 هجرى شمسى در مدارس آذربايجان تدريس شد. در سال 
ورى  پيشه  جعفر  سيد  رهبرى  به  آذربايجان  ملى  حكومت  آمدن  كار  روى  با   1324

تغييرات و تحوالت زيادى در آذربايجان به وقوع پيوست كه برخى از آنها عبارتند از:
اين  با  آذربايجانى  تركى  زبان  به  تحصيلى  مقاطع  تمام  در  تحصيل  رسميت   -1
شرط كه در سه كالس اول ابتدايى تدريس فقط به زبان تركى بوده و از آن به بعد 
زبان فارسى به عنوان زبان مشترك تدريس گردد. اقليت  هاى زبانى از آن جمله كردها، 
ارمنى ها، آسورى ها و. . . كه در آذربايجان مقيم هستند حق دارند كه در سه كالس 

اول ابتدايى به زبان مادرى خود تدريس كنند. 
2- تنبيه بدنى ممنوع شد. 

مجلس،  انتخابات  در  زنان  به  شدن  انتخاب  و  كردن  انتخاب  حق  تفويض   -3
انجمن  هاى ايالتى و واليتى، انجمن  هاى شهر و بخش و ده، با حقوقى برابر با مردان. 
4- به موجب مصوبه مورخ 24/10/9 تاسيس دانشگاه ملى آذربايجان به مرحله 

اجرا درآمد. 
تاسيس دانشگاه ملى آذربايجان انحصار دانشگاه تهران را در ايران شكست و لزوم 

امكان تاسيس دانشگاه در ساير استان ها و نقاط كشور را به اثبات رساند. 
تركى  رسميت زبان  ملى،  حكومت  مورخ 24/10/16  تصويب نامه  موجب  5- به 
تدريس  بر  عالوه  آن  موجب  به  كه  شد.  گذاشته  اجرا  موقع  به  و  اعالم  آذربايجانى 
و  رسمى  مذاكرات  ادارى،  مكاتبات  كليه  تركى،  زبان  به  تحصيلى  مقاطع  تمام  در 

رسيدگى ها در دادگاهها و تابلوى مغازه ها بايد به زبان تركى باشد. 
6- قانون تقسيم اراضى خالصه و امالك مصادره شده مالكينى كه آذربايجان را 

ترك كرده و برعليه حكومت ملى توطئه چينى مى كنند. 
7- تعديل روابط مالك و زارع بر حسب قانون خاص و با توافق و تراضى مالك و 

زارع و نظارت و اداره كشاورزى با موفقيت انجام گرفت. 
8- احداث راديو تبريز. 

به  تاريخ 1325/2/6  در  و  آزمايشى  طور  به  مورخه 1325/1/26  در  كه  هنگامى 
طور رسمى جمله ى «دانيشير تبريز» از ايستگاه فرستنده راديويى تبريز طنين افكند، 

دل هاى همه ى آذربايجانيان آزادى خواه لبريز از شادى گرديد. 
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9- تاليف كتب درسى كالس  هاى ابتدايى درمدت كوتاه و چاپ و ارسال آنها به 
مدارس در سراسر آذربايجان، تاسيس چاپخانه آذربايجان، تشويق انتشار 50 روزنامه و 

مطبوعات در تبريز و شهرستان ها. 
هم اكنون در هيچ يك از مدارس و دانشگاه هاى آذربايجان تدريس زبان تركى 
و  مادرى  زبان  به  تحصيل  از  آذربايجان  فرزندان  و  نمى گيرد  صورت  آذربايجانى 
مشكالت  و  مختلف  مقاطع  در  تحصيلى  افت  هستند.  محروم  مادرى  زبان  يادگيرى 
عديده ى تحصيلى، ترك تحصيل، فرار از مدرسه و دهها مشكل ديگر همگى از نتايج 

تدريس تك زبانه ى فارسى در مدارس آذربايجان است. 

زبان هاى كردى، عربى، تركمنى، بلوچى و. . . و سيستم آموزشى ايران:
زبان كردى همچون زبان تركى آذربايجانى تنها در سال هاى 1325-1324 اجازه 
زبان  عرب  شهر هاى  در  همچنين  يافت.  را  كردنشين  شهر هاى  مدارس  در  تدريس 
كشور، زبان عربى تنها طبق اصل 16 قانون اساسى از مقطع راهنمايى تدريس مى شود 
كه متاسفانه با وجود تدريس زبان هاى عربى و انگليسى در مقاطع راهنمايى و متوسطه 
تا به حال ديده نشده كه دانش آموزى تحت تاثير اين كالس ها موفق به يادگيرى زبان 
عربى يا انگليسى شود. ساير زبان هاى رايج در ايران نيز وضعيتى مشابه با زبان  هاى 
تركى آذربايجان و كردى و عربى داشته و به استثناى زبان ارمنى هيچ كدام از آنها در 

مدارس ايران تدريس نمى شود. 

زبان ارمنى و سيستم آموزشى ايران:
تدريس  ارمنى  زبان  به  زبان  ارمنى  مدارس  در  درسى  مواد  كليه   1936 سال  تا 
مى شد. از سال 1941 زبان اصلى تدريس همان زبان فارسى گرديد و در كنار آن به 
طور كلى هفته اى 6 ساعت به مواد درسى ارمنى (زبان – ادبيات – تاريخ - دينى) 
اختصاص يافت و اين در حالى بود كه پيش از 1936 بطور كلى از 36 ساعت درسى 
نيمى به مواد ارمنى و نيمى ديگر به ساير مواد از جمله زبان و ادبيات فارسى، تاريخ، 
علوم، زبان خارجى، رياضيات و غيره اختصاص مى يافت. در سال 1946 با وساطت 

شوراى خليفه گرى ارمنيان تهران درس دينى به عنوان ماده درسى رسميت يافت. 
وضع تدريس زبان و ادبيات و تاريخ و درس دينى به همين منوال ادامه يافت تا 
سال 1982 به دستور وزير آموزش و پرورش وقت كتاب دينى فارسى به عنوان ماده 
درسى رسمى در اين زمينه در مدارس ارمنى تعيين شد. ساعات تدريس ارمنى كاهش 
مواد  كليه  تدريس  شد.  حذف  درسى  برنامه  از  ارمنيان  تاريخ  كتاب  تدريس  و  يافت 
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درسى ارمنى در دبيرستان ها نيز از برنامه درسى حذف گرديد. در نتيجه سطح دانش 
ارمنى (زبان، دينى، تاريخ و ادبيات) در ميان دانش آموزان ارمنى به شدت تنزل يافت. 
از سال تحصيلى 80-1379 دگرگونى هايى درمدارس ارمنى صورت مى گيرد اكنون 
بتدريج مديران مدارس از ميان آنان منصوب مى شوند. تعداد ساعات درسى ارمنى رو به 
افزايش است. عليرغم وجود اين مسايل ارمنيان ايران از نظر آموزش زبان مادرى همواره 
برتر از ارمنيان ساير كشورها (غير از ارمنستان) بوده اند كه اين امر خود گواه آزادى  هاى 

نسبى بيشترى در زمينه حق استفاده از زبان ارمنى براى ارمنيان ايران مى باشد. 
برخى از اصول قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران

اصل 15 – زبان وخط رسمى و مشترك مردم ايران فارسى است. اسناد و مكاتبات 
و متون رسمى وكتب درسى بايد با اين زبان و خط نوشته شود ولى استفاده از زبان هاى 
درمدارس  آنها  ادبيات  تدريس  و  گروهى  رسانه  هاى  و  مطبوعات  در  قومى  و  محلى 

دركنار زبان فارسى آزاد است. 
اصل 19 – برابرى قومى: مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوى 

برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود. 
هرگونه  نفى  اساس  بر  ايران  اسالمى  جمهورى  خارجى  سياست   –  152 اصل 
سلطه جويى و سلطه پذيرى و حفظ استقالل همه جانبه و تماميت ارضى كشور و دفاع 
از حقوق مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت هاى سلطه گر و روابط صلح آميز متقابل 

با دول غيرمحارب استوار است. 
اصل 30 – دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براى همه ملت 
تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيالت عالى را تا سرحد خودكفايى 

كشور به طور رايگان گسترش دهد. 
اصل 23 – منع تفتيش عقايد: تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمى توان 

به صرف داشتن عقيده اى مورد تعرض و مواخذه قرار داد. 
اصل 27 – تشكيل اجتماعات و راهپيمايى ها بدون حمل سالح به شرط آن كه 

مخل به مبانى اسالم نباشد آزاد است. 
اصل 37 – اصل برائت: اصل، برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته 

نمى شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. 
اصل 26 – احزاب، جمعيتها، انجمن  هاى سياسى و صنفى و انجمن هاى اسالمى يا 
اقليت هاى دينى شناخته شده آزادند مشروط به اين كه اصول استقالل، آزادى، وحدت 
ملى، موازين اسالمى و اساس جمهورى اسالمى را نقض نكنند. هيچ كس را نمى توان 

از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكى از آنها مجبوركرد. 
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آپارتايد و تبعيض نژادى در ايران:
عصر  با  همزمان  مى توان  را  ايران  در  نژادى  تبعيض  و  آپارتايد  رشد  و  پيدايش 
مدرنيزاسيون و ظهور سلطنت پهلوى دانست. نگاهى به تاريخ معاصر نشان دهنده ى 
اين است كه به طور كلى آپارتايد و تبعيض نژادى در ايران در دوره ى متفاوت از هم 

قابل بررسى و تامل است:
ابتدا نگاهى اجمالى و كوتاه به پيدايش و رشد آپارتايد در مرحله ى اول داشته، سپس به طور 

اجمالى به بررسى روند روبه رشد آپارتايد و تبعيض نژادى در مرحله ى دوم خواهيم پرداخت. 

مرحله ى اول: از ظهور سلطنت پهلوى تا انقالب بهمن 1357 و سقوط 
رژيم شاهنشاهى 

و  انگليس  چون  استعمار گر  كشور هاى  توسط  پهلوى  سلسله ى  آمدن  كار  روى  با 
يكسان  شاه،  رضا  مستبد  حكومت  و  كشورها  اين  نژادپرستانه ى  سياست هاى  اعمال 
سازى فرهنگى و زبانى در ايران شروع شد و تبعيض  هاى نژادى و زبانى در شكل هاى 
مختلف در جامعه نمايان شد و اقوام و ملل مختلف ايرانى چون ترك ها، عرب ها، 
گرفته و  مستبد مركزى قرار  . زير سلطه ى حكومت   . كردها، بلوچ ها، تركمن ها و. 
متحمل وحشيانه ترين سياست  هاى فاشيستى و نژادپرستانه شدند. مناطق ترك نشين 
ايران به خصوص آذربايجان كه پيش از اين وليعهدنشين بود از هم تجزيه شد و اسامى 
فرهنگ و زبان تركان سركوب  مختلف در ايران عوض شد.  مناطق  اصيل و تركى 
و دستور ممنوعيت استفاده از زبان تركى و تحصيل و تدريس آن از سوى حكومت 
تبعيض  جعلى،  سازى  هويت  تاريخ،  جعل  سازى،  جوك  شد.  صادر  پهلوى  فاشيست 
اقتصادى، فشار هاى سياسى و... در دستور كار حكومت فاشيست پهلوى قرارگرفت. 
فقر و فساد و بيكارى روز به روز در آذربايجان بيشترشد بسيارى از تركان براى بدست 
آوردن شغل و داشتن يك زندگى عادى، شهر و ديار خود را ترك كرده و راهى مناطق 
مختلف ايران شده و آواره ى شهر هاى بزرگ چون تهران شدند. تركان كه درمدت 
و  دهنده  پرورش  خود  عثمانى،  و  ايران  در  اسالم  دنياى  بر  امپراطورى  سال   1100
شايان  خدمات  و  بودند  مختلف  زبان هاى  و  تمدن ها  و  فرهنگ ها  كننده ى  شكوفا 
زبان  و  عربى  زبان  ازجمله  مختلف  زبان هاى  و  فرهنگها  و  اسالم  دنياى  به  توجهى 
فارسى انجام داده بودند اين بار خود در خطر حل شدن در فرهنگ و زبان فارسى و 
از دست دادن هويت واقعى و زبان مادرى خود قرارگرفتند. عوامل حكومت پهلوى با 
مطرح كردن تئورى يك زبان، يك ملت و يك حكومت، وحشيانه ترين ستم ها را در 
حق اقوام و ملل ايرانى روا داشتند. آنان عقيده داشتند كه براى رشد و پيشرفت جامعه 
ساير  و  بنويسند  و  بخوانند  فارسى)  (زبان  زبان  يك  به  تنها  ايرانيان  تمامى  بايستى 
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زبان ها (تركى، عربى و. . . ) كه به عقيده ى آنان غيرايرانى محسوب مى شد بايد به 
تدريج از بين مى رفت. عوامل ياد شده و بسيارى از عوامل مختلف كه فرصت پرداختن 
به آن نيست، موجب شكل گيرى حركت ملى و مردمى آذربايجان شد كه اين حركت 
تا به امروز ادامه داشته و هم اينك به حركت ملى آذربايجان معروف است. با تضعيف 
شمسى،  هجرى  درسال 1320  ايران  اشغال  و  دوم  جهانى  درجنگ  پهلوى  حكومت 
مردم آذربايجان با الهام گيرى از مبارزات دوران مشروطه و قيام شيخ محمد خيابانى در 
شكل گيرى و گسترش فرقه ى دمكرات آذربايجان كه از مدت ها پيش فعاليت خود را 
آغاز كرده بود، كوشيدند تا اينكه در نهايت آذربايجانيان توانستند در21 آذر سال 1324 
هجرى شمسى فضاى استبداد و خفقان را شكسته و اداره ى امور آذربايجان را بدست 
گيرند و تحوالت و اصالحات بى نظيرى را در سراسر آذربايجان پديد آورند كه درتاريخ 
ايران بى سابقه بوده است. انسان  هاى بزرگوارى چون سيد جعفر پيشه ورى، فريدون 
ابراهيمى، محمد بى ريا و. . . تمام تالش خود را در عمران و آبادانى و سروسامان دادن 
به امور آذربايجان به كار بستند. سيد جعفرپيشه ورى، معلم، ژورناليست و فعال سياسى 
كه از سال 1309 تا 1320 هجرى شمسى در زندان رضاشاه به سربرده بود به عنوان 
نخست وزيرحكومت ملى آذربايجان انتخاب شد و اعالم داشت كه تالش خواهد كرد 
حركت  اين  سردمدار  آذربايجان  و  برقراركند  درسراسرايران  را  دمكراسى  و  آزادى  تا 
بسيارى  درآذربايجان  دموكراتيك  حكومت  باسركارآمدن  بود.  خواهد  وملى  عظيم 
به  اصفهان  و  تهران  جمله  از  كشور  مختلف  نواحى  از  فرهنگى  و  سياسى  ازفعالين 
آذربايجان آمده و تحت حمايت حكومت ملى آذربايجان قرارگرفتند. برخى ازاصالحاتى 

كه حكومت دموكراتيك آذربايجان درعرض يك سال انجام داد عبارتند از:
1- نخستين بار در تاريخ ايران زنان از حق راى برخوردار شدند. 

2- كالس  هاى سواد آموزى، مدارس و دانشگاه به زبان تركى آذربايجانى تاسيس شد. 
3- نخستين اصالحات ارضى توسط حكومت ملى آذربايجان اجرا شد و زمينها از 

اربابان و خوانين ستانده شد و بين روستاييان و كشاورزان تقسيم شد. 
4- درمانگاه هاى رايگان در اختيار مردم قرارگرفت. 

5- قانون جامع كار به تصويب رسيد. 
6- با گشودن فروشگاه هاى دولتى قيمت مواد غذايى ثابت ماند. 

7- شورا هاى نظارت بركار هاى دولتى تاسيس شد. 
8- خيابان ها آسفالت كشى شد و همچنين يك ايستگاه راديويى قدرتمند (راديو 

تبريز) تاسيس شد. و. . . . 
متاسفانه  درآذربايجان  عظيم  تحوالت  و  نظير  بى  اصالحات  سال  يك  از  پس 
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زد  و  آمريكا  و  انگليس  روس،  خيانت هاى  با  شمسى  هجرى   1325 سال  آذرماه  در 
وبند هاى دولت هاى استعمارگر با رژيم پهلوى و حمايت اين دولتها از رژيم شاهنشاهى، 
آذربايجان ازهوا وزمين مورد تجاوز ارتش شاهنشاهى قرارگرفت وجنايت هاى اسفناكى 
درآذربايجان رخ داد. دهها هزارنفركشته و آواره شدند و خاك و ناموس مردم بيگناه 
مورد تجاوز قرارگرفت و فجيع ترين جنايتها به وقوع پيوست و در نهايت حكومت ملى 
و دموكراتيك آذربايجان سرنگون شد. نسل كشى مردم آذربايجان و تجاوز بى شرمانه 
به ناموس و خاك مردم بى گناه آذربايجان هنوز هم در ياد و خاطره ى پيرمردان و 

پيرزنان آذربايجان باقى است. 
به  و  گرفت  خود  به  جديدى  ابعاد  آذربايجان  ملى  حركت  سال 1325،  آذر  از  پس 
نمود.  آزادى  و  عدالت  راه  تقديم  شهيد  هزاران   1357 سال  تا  و  داد  ادامه  مسيرخود 
تبريزلى و  نويسندگان سرشناسى چون غالمحسين ساعدى، محمد على فرزانه، على 
انسان  هاى بزرگوارى چون صمد بهرنگى و بهروزدهقانى و. . . نمونه هايى بى نظير از 
جانبازى و فداكارى در راه آذربايجان و به دست آوردن آزادى ومبارزه با ظلم وستم هستند. 

مرحله ى دوم: از انقالب بهمن 1357 و شكل گيرى حكومت جمهورى 
اسالمى تا به امروز

با وقوع انقالب بهمن 1357، تركان كه خود نقشى اصلى و محورى دراين انقالب 
داشتند جانى دوباره گرفتند و بار ديگر با فرو ريختن ديوار استبداد بوى خوش آزادى به 
مشام رسيد. درهمان دوران، كتابها و نشريات زيادى به زبان تركى منتشر شد و اصول 
ملل  و  اقوام  حقوق  اداى  بر  مبنى  ايران  اسالمى  جمهورى  اساسى  قانون  در  مختلفى 
مختلف ايران به تصويب رسيد و موجبات شادى و خرسندى تركان ايران على الخصوص 
ملت بزرگ آذربايجان را فراهم نمود. متاسفانه فضاى باز سياسى و چاپ و نشر كتب 
و روزنامه ها به زبان تركى تنها در 2 سال اول بعد از انقالب يعنى تا سال 1360 ادامه 
داشت و پس از محكم شدن پايه  هاى حكومت جمهورى اسالمى دوباره فضاى خفقان 
و سركوب بر آذربايجان حاكم شد. البته ذكر اين نكته الزم است كه قبل از اين، يعنى 
در همان اوايل شكل گيرى حكومت جمهورى اسالمى و رفتار قهر آميز حكومت با 
آيت اهللا شريعتمدارى مرجع تقليد عاليقدر دنياى اسالم كه آذربايجانى بود و سركوب 
طرفداران آيت اهللا شريعتمدارى و. . . مواردى است كه هيچ گاه از حافظه ى تاريخ ملت 
آذربايجان و ديگر تركان ايران پاك نخواهد شد. با حاكم شدن مجدد خفقان و استبداد 
در سال هاى اول پس از پيروزى انقالب از طرفى و نيز آغاز جنگ ايران و عراق از طرف 
ديگر، فرزندان آذربايجان چون گذشته به ميدان هاى نبرد شتافتند و جان و مال خود را 
در راه دفاع از كشور تقديم نمودند. در مدت هشت سال دفاع مقدس مسئولين جمهورى 
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اسالمى به بهانه  هاى مختلف از جمله اوضاع و شرايط نابسامان جنگ، از اجراى اصول 
قانون اساسى شانه خالى كردند و وعده ى اجراى آن را در آينده دادند. اما پس از پايان 
جنگ نيز متاسفانه چون گذشته آذربايجان مورد بى مهرى مسئولين قرارگرفت و نه تنها 
اصول قانون اساسى اجرا نشد بلكه محروميت و تبعيض  هاى زبانى وفرهنگى و اقتصادى 
و فشار هاى سياسى و. . . ازجوانب مختلف بر آذربايجان بيشتر شد. همزمان با پايان 
جنگ تحميلى دور جديدى ازحركت ملى آذربايجان شروع شد كه نشريات مختلف و 
انواع كتاب هاى منتشرشده و نامه  هاى مختلف كه ازجانب فعالين و نخبگان آذربايجانى 
به مسئولين لشكرى و كشورى از جمله مقام رهبرى، رياست جمهورى، رياست مجلس 
شوراى اسالمى، وزيرآموزش وپرورش و. . . درسال هاى اخير ارسال شده شاهدى براين 
مدعاست. به طور كلى مى توان آپارتايد و تبعيض نژادى حاكم بر آذربايجان در دوران 

جمهورى اسالمى را از دو جنبه مورد بررسى قرار داد كه عبارتند از:
1- جنبه ى داخلى كه عبارت است از: آپارتايد و تبعيض نژادى حاكم بر آذربايجان 

و ترك  هاى ايران
2- جنبه ى خارجى كه عبارت است از: سياست  هاى تبعيض آميز جمهورى اسالمى 
در عرصه ى بين المللى در قبال ترك هاى مسلمان كشور  هاى مختلف چون جمهورى 

آذربايجان، چين، روسيه وغيره.

بررسى جنبه ى داخلى سياست  هاى تبعيض آميز جمهورى اسالمى:
قبال  در  اسالمى  جمهورى  آميز  تبعيض  سياست  هاى  داخلى،  جنبه ى  از  منظور   
ترك  هاى ايران مى باشد كه شامل آذربايجانيان،  قشقايى ها، تركمن ها و. . . مى شود. 
شبكه  هاى  اندازى  راه  چون  اقداماتى  انجام  با  ظاهر  در  اسالمى  جمهورى  چند  هر 
استانى و. . . سعى نموده تا نشان دهد كه درصدد احقاق حقوق اقوام و ملل ستمديده ى 
ايرانى است كه در دوران شاهنشاهى مورد تبعيض واقع شده اند اما از طرف ديگر با 
طريق  از  آذربايجان  ملت  كردن  آسيميله  روند  گرفتن  پيش  در  چون  اقداماتى  انجام 
همين شبكه  هاى استانى، توقيف روزنامه ها و نشرياتى مختلف آذربايجانى از گذشته 
تا كنون، اخراج دانشجويان و ممانعت از ادامه تحصيل آنان، دستگيرى و شكنجه ى 
فعاالن فرهنگى و مدنى آذربايجان چون سعيد متين پور و. . . و مهمتر از همه با عدم 
اجراى اصل 15 و اصول 19 و 48 قانون اساسى و دهها اقدام تبعيض آميز ديگر، عمال 
نشان داده در مسيرى گام بر مى دارد كه پيش از اين، سردمداران سلطنت پهلوى دقيقا 
در همان مسير گام بر مى داشتند. نمونه هايى زير دليل روشنى بر ادامه ى روند آپارتايد 

و تبعيض نژادى در جمهورى اسالمى است. 
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1- گردهمايى عظيم و با شكوه آذربايجانيان در قلعه بابك كه در نهايت با رفتار 
قهر آميز حاكميت مواجه شد و مورد سركوب واقع شد. 

و  ستارخان  بزرگداشت  در  تهران  ترك هاى  و  آذربايجانيان  باشكوه  همايش   -2
انقالب مشروطيت در شاه عبدالعظيم كه آن هم در نهايت مورد بى مهرى حاكميت 

قرار گرفت و سركوب شد. 
3- اقدامات توهين آميز رسانه ها و روزنامه  هاى جمهورى اسالمى نسبت به ملت 
آذربايجان كه در ارديبهشت 1374 و ارديبهشت و خرداد 1385 به اوج خود رسيد و 
موجب بروز اعتراضات گسترده ى آذربايجانيان شد كه همين اعتراضات نيز با خشونت 

تمام سركوب شد. 
عدم  به  اعتراض  و  اورميه  درياچه  از  حمايت  در  آذربايجانيان  عظيم  همايش   -4
توجه حاكميت به مسايل زيست محيطى آذربايجان در سالهاى اخير كه آن هم در 

نهايت با رفتار قهر آميز و سركوب خشونت آميز حاكميت مواجه شد. 
5- بزرگداشت 21 آذر سالروز تشكيل حكومت ملى آذربايجان، مراسم 21 فوريه 
(روز جهانى زبان مادرى) و دهها حركت مدنى و فرهنگى ديگر كه همگى سركوب و 
بايكوت شدند داليل روشنى بر ادامه ى روند استبداد و آپارتايد و تبعيض نژادى و رفتار 

قهرآميز با آذربايجان است. 
عالوه بر موارد ياد شده، ادامه ى روند جعل تاريخ و تحريف تاريخ آذربايجان چون 
پوشيده نگه داشتن واقعيت  هاى موجود در سال هاى انقالب مشروطه، قيام شيخ محمد 
كردن  محكوم  عدم  و  سال هاى 1324-1325  در  آذربايجان  ملى  حكومت  خيابانى، 
انجام  شاهنشاهى  رژيم  توسط  كه   1325 سال  ماه  آذر  در  آذربايجان  مردم  قتل عام 
گرفت و دهها عمل ناشايست كه فرصت پرداختن به آن نيست، همگى نشان دهنده ى 
آن است كه حكومت جمهورى اسالمى حتى نسبت به ظلم تاريخى به آذربايجان در 

دوران حكومت پهلوى نيز بى تفاوت است. 

بررسى جنبه ى خارجى سياست  هاى تبعيض آميز جمهورى اسالمى:

طبق اصل 152 قانون اساسى: 
و  جويى  سلطه  هرگونه  نفى  براساس  ايران  اسالمى  جمهورى  خارجى  سياست 
سلطه پذيرى، حفظ استقالل همه جانبه و تماميت ارضى كشور و دفاع از حقوق مسلمانان 
و عدم تعهد در برابر قدرت هاى سلطه گر و روابط صلح آميزمتقابل با دول غيرمحارب 

استوار است. 
اما آنچه كه تاكنون در سياست  هاى خارجى جمهورى اسالمى مشاهده شده كامال 
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شدن  مستقل  شوروى و  فروپاشى  پس از  است.  اساسى  قانون  اصل 152  تضاد با  در 
آذربايجان شمالى و با وقوع جنگ بين آذربايجان و ارمنستان و اشغال منطقه ى مسلمان 
نشين قره باغ از سوى ارمنستان، جمهورى اسالمى به جاى اينكه به حمايت از كشور 
مسلمان و ترك جمهورى آذربايجان بپردازد عمال به حمايت از ارمنستان پرداخت و حتى 
مرز هاى شمالى را به روى پناهندگان آذربايجانى بست و مانع از ورود مردم جنگ زده ى 
آذربايجان شمالى به آذربايجان جنوبى شد. در حاليكه ارمنى ها پس از اشغال قره باغ 
وحشيانه ترين  و  مى كردند  طويله  و  اصطبل  به  تبديل  يا  و  كرده  ويران  يا  را  مساجد 
جنايت  هاى تاريخ بشرى را در خوجالى و. . . مرتكب شدند، جمهورى اسالمى به جاى 
محكوم كردن اين اعمال وحشيانه، عمال به فراهم كردن امكانات اوليه چون خوراك، 
پوشاك و تهيه مواد سوختى چون گاز و. . . براى ارمنستان پرداخت، در حاليكه در همين 
دوران كليه ى كشور هاى مسلمان همسايه با ارمنستان مرز هاى خود را به روى ارمنستان 
بسته بودند، جمهورى اسالمى مرز هاى خود را به روى ارمنستان باز گذاشت و عالوه بر 
آن به فراهم كردن امكانات براى آنان پرداخت تا بيشتر به قتل و غارت بپردازند. جالبترين 
نكته در مورد سياست  هاى داخلى و خارجى جمهورى اسالمى اين است كه ارمنى ها تنها 
گروه قومى هستند كه در ايران از حق تحصيل به زبان مادرى برخوردار هستند در حاليكه 

آذربايجانى ها، تركمن ها، اعراب و. . . از اين حق محروم هستند. 
در كشتار مسلمانان تركستان شرقى به دست دولت چين كه در سال گذشته به وقوع 
پيوست، دولت جمهورى اسالمى عمال هيچ واكنشى نشان نداد و سكوت اختيار كرد و 
اين مسئله را يك مسئله ى داخلى خواند! با اينكه خبر جنگ قومى در تركستان شرقى از 
روز شروع درگيرى سر تيتر خبرها بود اما جمهورى اسالمى آنرا نديده گرفت زيرا دولت 
چين در صحنه بين المللى براى جمهورى اسالمى پوشش ديپلماتيك ايجاد مى كند و در 
عوض از امتياز  هاى اقتصادى در ايران بهره مند مى گردد. هر دو دولت هماهنگى كاملى 
در تبليغات خود با يكديگر دارند و بدين جهت عليرغم اينكه تعداد زيادى مسلمان در 
اورومچى كشته شدند و حتى نخست وزير و رئيس جمهور تركيه وقايع شهر اورومچى را 
نسل كشى مسلمانان اويغور ناميدند، سران جمهورى اسالمى و مطبوعات تحت سانسور 
ايران با تمام ادعا هاى اسالم خواهى شان عمال درباره اين وقايع سكوت كامل اختيار 
كردند و با اين كار خود نشان داده اند كه دفاع از مسلمانان فلسطين تبليغات سياسى بيش 
نبوده و فاقد قصد و انگيزه سالم است. مرگ دسته جمعى مسلمانان اويغور ناديده گرفته 
مى شود درعوض همزمان با آن براى مرگ يك زن مسلمان در اروپا،   هياهو راه انداخته 
مى شود. جمهورى اسالمى درگذشته نيز در چچن به روسها باج داد و عمال به جاى دفاع 
از مسلمانان روسيه به دفاع از دولت روسيه پرداخت. با اين وصف هيچ مسلمان واقعى، 

ديگر اسالمى بودن حكومت تهران را باور نخواهد كرد. 
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نتيجه
قومى،  تنوع  وجود  ميكند  خودنمايى  كتاب  اين  صفحات  تمامى  در  كه  چيزى 
ديديم  كه  همانگونه  است.  مذكور  كشور هاى  تمامى  در  زبانى  و  نژادى  فرهنگى، 
ترين  وسعت  كم  از  جهان  كشور هاى  از  بسيارى  در  زبانى  و  فرهنگى  قومى،  تنوع 
ترين  پرجمعيت  تا  گرفته  آنها  ترين  جمعيت  كم  از  آنها،  پهناورترين  تا  گرفته  آنها 
آنها، از فقيرترين آنها گرفته تا ثروتمندترين آنها امرى مشهود و طبيعى است. ليكن 
سياست گذارى ها و نحوه برخورد با اين تنوع از كشورى به كشور ديگر متفاوت است. 
بسيارى از كشور هاى جهان كوشيده اند تا با برقرارى نوعى عدالت سياسى، اجتماعى، 
اقتصادى و فرهنگى و زبانى، زمينه ى رشد و توسعه ى تمامى زبان ها و فرهنگ  هاى 
كامال  مسيرى  ايران  كشور  ميان  اين  در  اما  آورند.  فراهم  را  كشورشان  در  موجود 
متفاوت و متضاد با ساير كشور هاى جهان را پيموده است. هر چند كه اصولى در 
تاكيد  ايرانى  ملل  و  اقوام  تمامى  برابرى  بر  ايران  اسالمى  جمهورى  اساسى  قانون 
دارد و برقرارى عدالت سياسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى در بسيارى از اصول 
قانون اساسى به چشم مى خورد اما متاسفانه تا به امروز نظام حكومتى حاكم بر ايران 
نتوانسته است در اين زمينه موفق عمل كند و رضايت اقوام و ملل مختلف ايرانى 
را بدست آورد. در سياست گذارى  هاى نظام حاكم بر ايران موارد ضد ونقيض، بسيار 
آشكار و مشهود است به عنوان مثال با اينكه جمعيت كمتر از صد هزار نفرى ارمنى 
زبان، از كليه امكانات تحصيل به زبان مادرى برخوردار است اما در مقابل جامعه ى 
حداقل بيست ميليونى ترك ايران از تحصيل و تدريس به زبان مادرى بى بهره بوده 
و حتى يك مهد كودك هم به زبان تركى به طور رسمى در ايران فعاليت ندارد. 
عالوه بر وجود تبعيض در امر آموزش به زبان مادرى، حوادث مختلف تاريخى چون 
19 ارديبهشت سال 1374 (پخش پرسش نامه تبعيض آميز از سوى صدا و سيماى 
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جمهورى اسالمى ايران در شهر تهران كه در آن موارد تبعيض آميزى عليه مردم 
آذربايجان مطرح شده بود)، وقايع ارديبهشت و خرداد سال 1385 (اعتراض همگانى 
مردم آذربايجان به چاپ كاريكاتور موهن در روزنامه دولتى ايران كه در آن مردم 
آذربايجان و زبان مادريشان مورد اهانت قرار گرفته بود)، اعتراض مردم آذربايجان 
به   سياست خشكاندن درياچه اورميه در سالهاى اخير و ... نشان از وجود عوامل 
و افكار فاشيستى در برخى از نهاد هاى رسمى و سازمان هاى حكومتى دارد. به تبع 
تبعيض فرهنگى، تبعيض اقتصادى و سياسى هم در مناطق مختلف ايران به چشم 
مى خورد. در حاليكه در مناطق فارس زبان و مركزى ايران سرمايه گذارى  هاى كالن 
براى توسعه ى صنعت، اقتصاد، . . . و در نهايت رفاه مردم اين مناطق صورت گرفته 
در مناطق ترك نشين، عرب نشين و. . . شاهد افزايش روز افزون بيكارى و مهاجرت 
هستيم، گفتنى است كه بنا بر اخبار خود حكومت، استان آذربايجان شرقى باالترين 
نرخ مهاجر فرستى را داراست. عالوه بر موارد مذكور وجود سياست  هاى پيچيده و 
سردرگم كننده در برخى موارد نيز باعث شگفتى وتعجب آدمى مى شود به عنوان 
مثال حكومت ايران در سال هاى اخير با احداث شبكه  هاى استانى سعى در تقويت 
فرهنگ بومى برخى از مناطق كرده اما متاسفانه باز به دليل نگرش امنيتى و سياست 
يكسان سازى فرهنگى و زبانى تمام ايران كه ريشه در سياست  هاى اشتباه دوران 
پهلوى دارد، شبكه  هاى استانى نتوانسته اند آنگونه كه بايد و شايد به وظيفه خود عمل 
نموده و به توسعه ى فرهنگ بومى مبادرت ورزند. به عنوان مثال برنامه كودك شبكه 
استانى آذربايجان غربى به زبان فارسى است ! عالوه بر اين در طول شبانه روز چند 
مرتبه اخبار به زبان فارسى و زبان تركى آذربايجانى نيز پخش مى شود كه اخبار و 
برنامه  هاى تركى زبان عالوه بر ضعف ادبى و ديالوگى به جاى تقويت فرهنگ و زبان 
آذربايجانى رفته رفته به تحريف و از بين بردن زبان و فرهنگ آذربايجانى كمك 
ميكنند. متاسفانه كيفيت و محتواى برنامه  هاى شبكه  هاى استانى در حد و اندازه  هاى 
شبكه  هاى ملى نبوده و نتوانسته اند آنگونه كه بايد و شايد مخاطبان پرشمارى را از 
جمله از طيف  هاى كودك و نوجوان و جوان جذب كنند. جالبترين نكته در شبكه  هاى 
استانى، مربوط به استان آذربايجان غربى مى باشد. اين استان تنها استانى است كه 
از دو مركز صدا و سيما برخوردار است (صدا و سيماى مركز اورميه و صدا و سيماى 
مركز مهاباد). وجود شهر هاى كرد زبان در قسمت هاى جنوبى استان آذربايجان غربى 
سبب شده تا اين استان از دو مركز صدا و سيما برخوردار باشد و عالوه بر آن برخى 
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از برنامه  هاى صدا و سيماى مركز اورميه نيز به زبان كردى است. اين مورد هر چند 
نشان از يك روند عادالنه و منصفانه در نحوه ارائه خدمات فرهنگى و. . . براى مردم 
استان آذربايجان غربى دارد اما اين سؤال را پيش مى آورد كه چرا با وجود اينكه بيش 
از 50 درصد مردم استانهايى چون تهران، قم و. . . ترك زبان هستند، شبكه  هاى 
تهران و. . . هيچ برنامه اى به زبان تركى ندارند !!؟؟ يا چرا استان فارس كه مامن 
جمعيت حداقل يك ميليونى قشقايى هاست در امر سياست گذارى فرهنگى و زبانى 
متفاوت از استان آذربايجان غربى عمل ميكند!!؟؟ اگر واقعا قصد حاكميت ارائه ى 
امكانات فرهنگى و زبانى به تمامى اقوام و ملل ايرانى است بايستى شرايطى فراهم 
آورد كه تمامى اقوام و ملل ايرانى در سراسر ايران بتوانند به حقوق سياسى، فرهنگى، 
زبانى و. . . دست يابند. اعمال سياست  هاى ضد و نقيض و گاها مشكوك عالوه بر 
اقوام  و  شده  ايرانى  جامعه  افتادگى  عقب  سبب  حاكميت  و  مردم  بين  فاصله  ايجاد 
و ملل مختلف را از پيشرفت و توسعه بازميدارد. با نگرش به سياست گذارى  هاى 

حكومت ايران، ما در آينده شاهد ادامه يكى از دو روند متفاوت زير خواهيم بود. 

روند اول: ادامه ى سياست  هاى گذشته 
ايرانى  ملل  و  اقوام  خصوص  در  گذشته  سياست  هاى  به  همچنان  حاكميت  اگر 
ادامه دهد طبيعتا ما شاهد وجود اختالفات قومى و مذهبى و در نتيجه عدم پيشرفت 
ايران خواهيم بود. در اين صورت بين مردم و مسئولين فاصله افتاده و روز به روز 
بر نارضايتى مردم افزوده خواهد شد. به تبع اين شرايط حاكميت سعى در كنترل و 
مديريت و سركوب نارضايتى ها كرده و مردم نيز براى احقاق حقوق خود تالش هاى 
بيشترى خواهند كرد. نتيجه اين امر آن خواهد شد كه نخبگان و روشنفكران اقوام 
و ملل مختلف ايرانى به جاى تالش براى توسعه ى اقتصاد، فرهنگ و. . . در تالش 
و مبارزه براى احقاق حقوق ابتدايى خود بوده و سياست گذاران و مسئولين حكومتى 
صحيح  گيرى هاى  تصميم  جاى  به  ايران  بر  حاكم  امنيتى  نگرش  به  توجه  با  نيز 
كرد.  خواهند  مختلف  ملل  و  اقوام  و  نخبگان  سركوب  نهايت  در  و  توجيه  در  سعى 
ادامه چنين روندى نه تنها در داخل ايران بلكه در سطح جهانى نيز به ضرر هيئت 
حاكمه تمام شده و رفته رفته اعتماد داخلى و وجهه مثبت خارجى خدشه دار شده و 
از بين خواهد رفت. عواقب ادامه سياست  هاى غلط گذشته، سنگين تر و هزينه برتر 

از آنچه كه ذكر شد خواهد بود. 
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روند دوم: بازنگرى، اصالح و اتخاذ سياست  هاى صحيح 
و  سياسى  فعاالن  اينكه  جاى  به  منطقى  و  صحيح  نگرش  با  حاكميت  اگر 
فرهنگى اقوام و ملل ايرانى را تجزيه طلب بخواند، سعى در جذب آنان و استفاده 
از نظرات و افكار آنان بكند و خواسته  هاى آنان را با كمال ميل گوش داده و فاصله 
توانست  خواهد  زمان  مرور  به  آنگاه  كند،  كم  را  مختلف  ملل  و  اقوام  و  خود  بين 
ملل  و  اقوام  رضايت  ايرانى،  جامعه ى  سازنده ى  و  هنگام  زود  اصالح  بر  عالوه 
احقاق  مى تواند  خصوص  اين  در  حاكميت  اقدام  اولين  آورد.  بدست  نيز  را  ايرانى 
حقوق فرهنگى و زبانى باشد. حاكميت مى تواند با اجراى اصل 15 قانون اساسى 
كشور هاى  سازنده  برنامه  هاى  و  تجربيات  از  استفاده  و  جديد  قوانين  تصويب  و 
آموزشى  و  فرهنگى  اقتصادى،  اجتماعى،  سياسى،  الگو هاى  مطالعه ى  و  جهان 
كشور هاى كثيرالملله و چند زبانه جهان همچون كشورهايى كه در اين كتاب ذكر 
مختلف  ملل  و  اقوام  رضايت  ايجاد  و  حقوق  احقاق  در  را  اساسى  گام  اولين  شد، 
بردارد. حاكميت مى تواند با كنار گذاشتن نگرش امنيتى و استفاده از فعاالن اقوام 
ساختار  ايجاد  بر  عالوه  آنان  پيشنهادات  و  نظرات  بردن  كار  به  و  مختلف  ملل  و 
صحيح و دموكراتيك، در جلب اعتماد تمامى مردم ايران نيز بكوشد. مطمئنا ادامه 
حاكميت  انجاميد.  خواهد  ايران  نقاط  تمامى  هنگامى  زود  پيشرفت  به  روند  اين 
تنها  نه  ايرانى  مختلف  ملل  و  اقوام  فرهنگ  معرفى  و  سازى  فرهنگ  با  متيواند 
به شناخت هر چه بيشتر ايرانيان از خود كمك كند بلكه اختالفات قومى و ملى 
احمق  و  كودن  و  منفى  شخصيت  هاى  كه  مادامى  برساند.  خود  حد  كمترين  به  را 
تركان  خصوص  مختلف به  ملل  اقوام و  ميان  راديويى از  تلويزيونى و  برنامه  هاى 
انتخاب مى شود، و در كتاب  هاى درسى و دانشگاهى و. . . فرهنگ و هويت تركان 
و ساير اقوام و ملل مورد تحريف واقع مى شود، نيمتوان انتظار پيشرفت و عدالت 
را در ايران داشت. تا زمانى كه واژه هايى چون اقليت، خرده فرهنگ و. . . در مورد 
اند!!!)  شده  واقع  اقليت  كه  هستند  اكثريتى  (تركان  تركان  ميليونى  چند  جمعيت 
وساير اقوام و ملل ايرانى به كار ميرود و با آذربايجانى ها و ساير اقوام و ملل ايرانى 
در حد و اندازه  هاى شهروند درجه دوم رفتار مى شود، نمى  توان انتظار ايرانى آباد و 
متحد را داشت. الزم به ذكر است كه حاكميت هميشه و در طول تاريخ از اقوام 
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و ملل مختلف ايرانى به خصوص آذربايجانيان خواسته كه به دليل اتحاد در برابر 
عوامل مختلف به خصوص دشمن خارجى از حقوق خود صرف نظر كرده و سكوت 
كنند. ديگر ادامه چنين روندى نه تنها امكان پذير نيست بلكه خنده دار نيز هست 
و  فرهنگى  و  اقتصادى  اجتماعى،  سياسى،  عدالت  ايجاد  اتحاد،  الزمه ى  كه  چرا 
زبانى است نه سكوت يا سركوب! حاكميت بايستى مسئله ى تنوع قومى، فرهنگى 
و زبانى را جدى گرفته و با بررسى دقيق و اتخاذ سياست  هاى صحيح و مديريت 
باشد.  داشته  ايرانى  ملل  و  اقوام  تمامى  حقوق  احقاق  در  سعى  علمى  و  اصولى 
مادامى كه حاكميت به پاك كردن صورت مسئله و انكار مسايل مربوط به اقوام 
و ملل ايرانى ادامه ميدهد، نمى  توان انتظار موفقيت در اداره ى امور كشور و ايجاد 

رضايت براى تمامى ايرانيان را داشت. 

سردار داغچى
دانشگاه استنفورد آمريكا/ زمستان91
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برخى از كشور هاى كثيرالملله ى جهان كه در آنها بيش از يك زبان رسمى وجود دارد

يف
زبان  هاى رسمى و ملىنوع حكومتنام كشوررد

جمهورى چند حزبى با دو آفريقاى جنوبى1
مجلس قانونگذارى

 Afrikaans, English,
 IsiNdebele, IsiXhosa,

 IsiZulu, Sepedi,
 Sesotho, Setswana,
 SiSwati, Tshivenda,

Xitsonga
11 زبان رسمى

رژيم كودتايى با يك مجلس آفريقاى مركزى2
مشورتى

زبان  هاى فرانسوى و سانگو
2 زبان رسمى

زبان  هاى پشتو وفارسى درىجمهورى اسالمىافغانستان3
2 زبان رسمى

جمهورى غير حزبى با يك اوگاندا4
مجلس قانونگذارى

زبان  هاى سواحلى و انگليسى
2 زبان رسمى

جمهورى چند حزبى با دو ايرلند5
مجلس قانونگذارى

زبان  هاى ايرلندى و انگليسى
2 زبان رسمى

مشروطه سلطنتى فدرال با دو بلژيك6
مجلس قانونگذارى

زبان  هاى هلندى، فرانسوى و 
آلمانى

3 زبان رسمى

7
بوسنى و 
جمهورى چند حزبى فدرال با هرزگوين

دو مجلس قانونگذارى
زبان  هاى بوسنيايى، صربى و 

كروآتى
3 زبان رسمى
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رژيم انتقالى با يك مجلس بوروندى8
قانوگذارى انتقالى پس از 

كودتاى سال 1996

زبان  هاى كى روندى و 
فرانسوى

2 زبان رسمى

جمهورى چند حزبى با دو بوليوى9
مجلس قانونگذارى

زبان  هاى اسپانيايى، كچوا، آيمارا
3 زبان رسمى

جمهورى چند حزبى با دو پاراگوئه10
مجلس قانونگذارى

زبان  هاى اسپانيايى و گوارانى
2 زبان رسمى

جمهورى با دو مجلس پاالئو11
قانونگذارى

زبان  هاى پاالئويى وانگليسى
2 زبان رسمى

جمهورى چند حزبى با يك پرو12
مجلس قانونگذارى

زبان  هاى اسپانيايى، كچوا و 
آيمارا

3 زبان رسمى

جمهورى چند حزبى فدرال با تانزانيا13
يك مجلس قانونگذارى

زبان  هاى سواحلى و انگليسى
2 زبان رسمى

مشروطه سلطنتى با يك تونگا14
مجلس قانونگذارى

زبان هاى تونگايى و انگليسى
2 زبان رسمى

جمهورى دموكراتيك تيمور شرقى15
چند حزبى با يك مجلس 

قانونگذارى
زبان  هاى تتوم و پرتغالى

2 زبان رسمى

جمهورى چند حزبى با يك جيبوتى16
مجلس قانونگذارى

زبان  هاى عربى وفرانسوى
2 زبان رسمى

فرماندارى كل (تحت حكومت تووالو17
تشريفاتى انگلستان)

زبان  هاى تووالويى و انگليسى
2 زبان رسمى

جمهورى با يك مجلس چاد18
قانونگذارى

زبان  هاى فرانسوى و عربى
2 زبان رسمى

جمهورى چند حزبى با دو روآندا19
مجلس قانونگذارى

زبان  هاى فرانسوى و كينياروآندا
2 زبان رسمى

20
روسيه سفيد 
جمهورى چند حزبى با دو (بيالروس)

مجلس قانونگذارى
زبان  هاى بيال روسى و روسى

2 زبان رسمى
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فرماندارى كل (تحت حكومت زالندنو21
تشريفاتى انگلستان)

زبان  هاى انگليسى و مائورى
2 زبان رسمى

مشروطه سلطنتى با يك ساموآ22
مجلس قانونگذارى

زبان  هاى ساموآ وانگليسى
2 زبان رسمى

جمهورى سوسياليستى سرى النكا23
چند حزبى با يك مجلس 

قانونگذارى
زبان  هاى سينهالى و تاميلى

2 زبان رسمى

جمهورى چند حزبى با يك سنگاپور24
مجلس قانونگذارى

زبان  هاى چينى، مااليايى، تاميل 
و انگليسى

4 زبان رسمى

سلطنتى با دو مجلس سوازيلند25
قانونگذارى

زبان  هاى سوازى و انگليسى
2 زبان رسمى

دولت فدرال با دو مجلس سوئيس26
قانونگذارى

زبان  هاى آلمانى، فرانسوى و 
ايتاليايى

3 زبان رسمى
دولت موقت انتقالى با يك سومالى27

مجلس قانونگذارى
زبان  هاى سوماليايى و عربى

2 زبان رسمى
زبان  هاى حسانيه و عربىجمهورى دموكراتيكصحرا28

2 زبان رسمى
جمهورى چند حزبى با يك عراق29

مجلس قانونگذارى
زبان  هاى عربى و كردى

2 زبان رسمى
جمهورى چند حزبى با دو فيجى30

مجلس قانونگذارى
زبان  هاى انگليسى، هندى و 

فيجى
3 زبان رسمى

جمهورى چند حزبى با يك قبرس31
مجلس قانونگذارى

زبان  هاى يونانى و تركى
2 زبان رسمى

جمهورى چندحزبى با دو قرقيزستان32
مجلس قانونگذارى

زبان  هاى قرقيزى و روسى
2 زبان رسمى

جمهورى چند حزبى با يك كامرون33
مجلس قانونگذارى

زبان  هاى فرانسوى و انگليسى
2 زبان رسمى
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فرماندارى كل (تحت حكومت كانادا34
تشريفاتى انگلستان)

زبان  هاى انگليسى و فرانسوى
2 زبان رسمى

جمهورى چند حزبى با يك كنيا35
مجلس قانونگذارى

زبان  هاى سواحلى و انگليسى
2 زبان رسمى

جمهورى چند حزبى با يك كوزوو36
مجلس قانونگذارى

زبا ن  هاى آلبانياى و صربى
2 زبان رسمى

جمهورى فدرال با يك كومور37
مجلس قانونگذارى

زبان  هاى كومورى، عربى و 
فرانسوى

3 زبان رسمى
جمهورى با يك مجلس كيريباس38

قانونگذارى
زبان  هاى كيريباتيايى و انگليسى

2 زبان رسمى
مشروطه سلطنتى با دو لسوتو39

مجلس قانونگذارى
زبان  هاى سوتو و انگليسى

2 زبان رسمى
جمهورى چند حزبى فدرال با ماداگاسكار40

يك مجلس قانونگذارى
زبان  هاى ماالگاسى و فرانسوى

2 زبان رسمى
جمهورى با دو مجلس مارشال، جزاير41

قانونگذارى
زبان  هاى مارشالى و انگليسى

جمهورى چند حزبى با يك ماالوى42
مجلس قانونگذارى

زبان  هاى انگليسى و چيچوا
2 زبان رسمى

جمهورى چند حزبى با يك مالت43
مجلس قانونگذارى

زبان  هاى مالتى و انگليسى
2 زبان رسمى

جمهورى با يك مجلس نائورو44
قانونگذارى

زبان  هاى انگليسى ونائورويى
2 زبان رسمى

جمهورى با يك مجلس وانوآتو45
قانونگذارى

زبان  هاى بيسالما، انگليسى و 
فرانسوى

3 زبان رسمى



زبان  هاى رسمى و ملىنوع حكومتنام كشوررديف

مشروطه سلطنتى با دو هلند46
مجلس قانونگذارى

زبان  هاى هلندى و فريزى (در 
ايالت فريسالند)
2 زبان رسمى

جمهورى چند حزبى با دو موريتانى47
مجلس قانونگذارى

زبان عربى (زبان رسمى) و 
زبان  هاى فوالنى و سونينكه و 

ولوف (زبان  هاى ملى )
4 زبان رسمى وملى

مشروطه سلطنتى با دو لوكزامبورگ48
مجلس قانونگذارى

زبان فرانسوى (زبان رسمى) و 
زبان لوكزامبورگى (زبان ملى)

2 زبان رسمى وملى
جمهورى چند حزبى با يك فنالند49

مجلس قانونگذارى
زبان  هاى فنالندى و سوئدى 

(زبان  هاى ملى)
2 زبان ملى

جمهورى چند حزبى با يك سيشل50
مجلس قانونگذارى

زبان  هاى كريولى، انگليسى و 
فرانسوى (زبان  هاى ملى)

3 زبان ملى
فرماندارى كل (تحت حكومت پاپوآگينه ى نو51

تشريفاتى انگلستان)
زبان انگليسى (زبان رسمى) و 
زبان  هاى توك پيسين و موتو 

(زبان  هاى ملى)
3 زبان رسمى و ملى

جمهورى چند حزبى با يك بوتسوانا52
مجلس 

زبان انگليسى (زبان رسمى) و 
تسوانا (زبان ملى)
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*. الزم به توضيح است كه آمار ذكر شده در جداول فوق از كتاب اطلس جامع گيتا 
شناسى( 88-87) گرد آورى شده است. طبق بررسى هاى بعمل آمده از سايت  هاى معتبر 
انگليسى زبان عالوه بر كشور هاى فوق در بسيارى از كشورها جهان مانند اياالت متحده 
آمريكا، هند، روسيه و. . . بيش از يك زبان رسمى وجود دارد، همچنين در كشور هاى فوق 
و كشور هاى ذكر شده عالوه بر زبان  هاى رسمى، زبان  هاى محلى و مادرى بسيارى در 
سيستم آموزشى مورد استفاده قرار مى گيرد. در اين كتاب براى نشان دادن صحت ادعاى 
ياد شده سيستم آموزشى كشورهايى مانند اياالت متحده آمريكا، روسيه و هند و. . . نيز 
مورد بررسى قرار گرفته و چند زبانه بودن سيستم آموزشى و ادارى آنها به اثبات رسيده 
است. متاسفانه داليل ناقص بودن اطالعات مربوط به كشور هاى جهان در كتاب اطلس 

جامع گيتاشناسى بر نويسندگان و گردآورندگان اين مجموعه معلوم نشد. 
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آپارتايد و تبعيض نژادى 
يكى از وجوه حقوق بشر، تساوى افراد است. هيچ كس را بر ديگرى مزيتى نيست  
انسان ها از جهت حقوق و حيثيت انسانى برابرند و هر نوع برترى و تفوق بر اساس 
نژاد، رنگ، نسب و يا منش ملى و قومى مردود و باطل است و اين نكته به كرات مورد 
تاييد و تاكيد سازمان ملل متحد قرار گرفته است، از جمله قرارداد بين المللى رفع هر 
نوع تبعيض نژادى كه مشتمل بر يك مقدمه و بيست و پنج ماده در 21 دسامبر 1965 
به تصويب مجمع عمومى سازمان ملل رسيد و از سال 1969 به مرحله اجرا در آمد. 

اين قرارداد كه در مارس 1967 (1345) به امضاء نماينده دائمى ايران در سازمان 
ملل متحد رسيده بود در سال 1347 به تصويب پارلمان ايران نيز رسيد و از جهت 

حقوق داخلى جنبه قانونى يافت. 
عاقد  دولت  هاى  نژادى،  تبعيض  نوع  هر  رفع  المللى  بين  قرارداد  اول  بخش  در 
قرارداد متعهد هستند كه هيچ روش تبعيض نژادى را كه از طرف فرد يا سازمانى اتخاذ 
گرديده مورد تشويق و يا تاييد قرار ندهند و از همه مهمتر دولت  هاى طرف قرارداد بايد 
نشرهرنوع افكار مبتنى بر تفوق يا نفرت نژادى و تحريك به تبعيض نژادى را قانونا از 

جرائم قابل مجازات اعالم نمايند. 

كنوانسيون بين المللى منع و مجازات جنايت آپارتايد:
كنوانسيون بين المللى منع و مجازات آپارتايد كه در سى ام نوامبر 1973 به تصويب 
رسيد، مشتمل بر يك مقدمه و 19 ماده است. دولت ايران به اين كنوانسيون كه در 
آن سياست  هاى نژادى مورد تقبيح قرار گرفته بود، بعد از پيروزى انقالب ملحق شد 
و متن كنوانسيون در سال 1363 به تصويب پارلمان ايران رسيد و با اين ترتيب جزء 

منابع حقوق داخلى شد. 
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در مقدمه اين كنوانسيون چنين آمده است: « با ملحوظ داشتن اينكه شوراى امنيت 
تاكيد نموده است كه آپارتايد و توسعه و تشديد مداوم آن، صلح و امنيت بين المللى را 
مختل نموده و در معرض تهديد قرار مى دهد. . . » و بدين ترتيب سازمان ملل متحد 
كه تبعيض نژادى را يكى از عوامل مؤثر در ايجاد ناآرامى ها و اغتشاشات بين المللى 

معرفى نموده، درصدد چاره جويى و ارائه راه حل براى آن برآمده است. 

ماده 1:
عليه  بر  جنايتى  آپارتايد  كه  مى دارند  اعالم  كنوانسيون  اين  طرف  كشور هاى   -1
نيز  و  آپارتايد  رويه  هاى  و  سياست ها  از  ناشى  كه  غيرانسانى  اعمال  و  بوده  بشريت 
سياست ها و روش  هاى مشابه جدائى نژادى و تبعيض به ترتيبى كه در ماده 2 اين 
بخصوص  و  المللى  بين  حقوق  و  اصول  كه  مى باشند  است،  شده  تعريف  كنوانسيون 
مقاصد و اصول منشور ملل متحد را نقض مى كنند و نيز تهديدى جدى عليه صلح و 

امنيت بين المللى به شمار مى آيند. 
2- كشور هاى طرف اين كنوانسيون، سازمان ها، مؤسسات و افرادى كه مرتكب 

جنايت آپارتايد بشوند را مجرم اعالم مى دارند. 

ماده 2:
سياست ها و رويه  هاى مشابه  آپارتايد» كه  جنايت  واژه «  كنوانسيون  از نظر اين 
شامل  مى گرديد،  اعمال  جنوبى  آفريقاى  در  كه  را  نژادى  تبعيض  و  نژادى  جدائى 
مى شود، به ديگر اعمال غير انسانى كه به منظور ايجاد و برقرارى سلطه يك گروه 
نژادى بر گروه نژادى ديگر انجام مى گردد و به طور سيستماتيك آنان را مورد ظلم قرار 

مى دهد نيز اطالق مى گردد. اعمال زير جنايت آپارتايد محسوب مى شود:
الف) انكار حق حيات يا آزادى شخصى در مورد عضو يا اعضاى يك گروه و يا 

گروه هاى نژادى از طريق:
1- قتل عضو يا اعضاء يك گروه و يا گروه هاى نژادى. 

2- وارد آوردن صدمات شديد روحى و جسمى بر يك گروه و يا گروه  هاى نژادى 
به وسيله نقض آزادى و يا حيثيت آنها و يا شكنجه نمودن، يا انجام رفتار و يا مجازات 

ظالمانه، غير انسانى و ترذيلى در مورد آنان. 
3- از طريق خودسرانه و حبس غير قانونى اعضاى گروه و يا گروه هاى نژادى. 

ب) تحميل تعمدى شرايط زندگى بر يك گروه يا گروه هاى نژادى كه غرض از آن 
نابودى تمام يا قسمتى از گروه و يا گروه هاى مزبور باشد. 
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ج) هر گونه اقدامات قانونى و يا اقدامات ديگر كه منظور از آنها بازداشتن گروه 
و يا گروههايى از مشاركت در زندگى سياسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى كشور 
گروههايى  يا  گروه  چنين  يك  توسعه  از  جلوگيرى  جهت  شرايطى  تعمدى  ايجاد  يا 
بخصوص با محروم كردن اعضاى يك گروه و يا گروه هاى نژادى از حقوق بشر و 
آزادى ها شامل: حق كار، حق تشكيل اتحاديه  هاى كارگرى مجاز، حق تحصيل، حق 
ترك و بازگشت به وطن، حق داشتن مليت، حق آزاد بودن در رفت و آمد يا اقامت، 

حق آزادى عقيده و بيان، حق آزادى تشكيل مجمع و يا انجمن مسالمت آميز. 
د) هر گونه اقدام از جمله اقدامات قانونى كه منظور از آنها تقسيم جمعيت بر اساس 
مرز هاى نژادى از طريق ايجاد جايگاهها و محله  هاى جداگانه براى اعضاء گروه و يا 
گروه هاى نژادى، تحريم ازدواج  هاى مختلط در بين اعضاى گروه هاى نژادى مختلف، 

سلب مالكيت اراضى از اعضاى يك گروه و يا گروه هاى نژادى، باشد. 
ه) استعمار از نيروى كار اعضاى گروه هاى نژادى بخصوص با تحميل نمودن كار 

اجبارى به آنان. 
و) تعقيب و آزار سازمان ها و اشخاصى كه مخالف آپارتايد باشند، از طريق محروم 

نمودن آنان از حقوق و آزادى  هاى سياسى. 
كشور هاى طرف كنوانسيون تعهد مى نمايند كه با تصويب قوانين و اتخاذ تدابير 
و  محاكمه  مى شوند  آپارتايد  جنايت  مرتكب  كه  را  گروههايى  و  اشخاص  ضروى، 
مجازات كنند، همچنين كشور هاى عضو مى پذيرند كه جرائم مندرج در كنوانسيون، از 
لحاظ استرداد مجرمين، جرم سياسى تلقى نمى گردد و كشور هاى عضو در اين گونه 

موارد بايد اجازه استرداد مجرمين را بدهند. 

مبارزه با تبعيض در امر تعليمات:
اطالعيه جهانى حقوق بشر ضمن تاييد اصل عدم تبعيض، حق مسلم يكايك افراد 
بشر را در برخوردارى از آموزش و پرورش به رسميت شناخته است. اصل 26 اعالميه 

جهانى حقوق بشر مقرر مى دارد: 
1- هر كس حق دارد كه از آموزش و پرورش بهره مند شود، آموزش و پرورش 
باشد.  مجانى  بايد  است  اساسى  و  ابتدايى  تعليمات  به  مربوط  كه  حدودى  تا  الاقل 
آموزش ابتدايى اجبارى است. آموزش حرفه اى بايد عموميت پيدا كند و آموزش عالى 
بايد با شرايط تساوى كامل، به روى همه باز باشد تا همه، بنا به استعداد خود بتوانند 

از آن بهره مند گردند. 
2- آموزش و پرورش بايد طورى هدايت شود كه شخصيت انسانى هر كس را به 
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حد اكمل رشد آن برساند و احترام به حقوق و آزادى  هاى بشر را تقويت كند. آموزش 
و پرورش بايد حسن تفاهم، گذشت و احترام به عقايد مخالف و دوستى بين تمام ملل 
و جمعيت  هاى نژادى يا مذهبى و همچنين توسعه فعاليت  هاى ملل متحد را در راه 

حفظ صلح، تسهيل نمايد. 
3- پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به ديگران 

اولويت دارند. 
جهت تحقق هر چه بيشتر اصل فوق و مبارزه با هر نوع تبعيض در امر آموزش 
و پرورش، يازدهمين اجالسيه كنفرانس عمومى سازمان تربيتى و علمى و فرهنگى 
امر  در  تبعيض  با  مبارزه  المللى  بين  قرارداد  دسامبر 1960،  در  (يونسكو)  متحد  ملل 
تعليمات را تصويب نمود. قرارداد مذكور مشتمل بر يك مقدمه و 19 ماده است كه 
دولت ايران به آن ملحق گرديده و با تصويب پارلمان در سال 1346 رسما جزء منابع 
حقوق داخلى شد. در قرارداد بين المللى فوق الذكر، دول متعاقد گرديدند كه سياستى 
اتخاذ نمايند كه نتيجه عملى آن دادن فرصت و امكان مساوى به افراد و اتخاذ رفتار 

مساوى با آنان باشد. 
مفهوم تبعيض: 

بنابر تعريف ماده اول قرارداد بين المللى مبارزه با تبعيض در امر تعليمات، تبعيض 
شامل هر گونه وجه تمايز خاص، محروميت تحديدى و يا ترجيحى است كه بر مبناى 
نژاد، رنگ، جنس، زبان، دين، عقيده سياسى يا هر گونه عقيده ديگر، مليت يا وضع 
اجتماعى اصلى، شرايط اقتصادى و يا تولد باشد و موضوع يا نتيجه آن از ميان بردن 
تساوى رفتار نسبت به افراد در برخوردارى از تعليمات يا تحريف آن و به خصوص در 

موارد مذكور در زير باشند:
الف) محروم كردن يك شخص يا گروه از دسترسى به انواع و يا درجات مختلف 

تعليمات. 
ب) محدود كردن تعليم و تربيت يك شخص يا يك گروه به حد پائين ترى. 

ج) ايجاد و حفظ روش ها يا مؤسسات تعليماتى جداگانه براى اشخاص يا گروهها. 
د) قرار دادن شخص يا گروه در وضعى كه مغاير با شئون انسانى باشد. 

مدارس مخصوص اقليت  هاى ملى:
داشتن  حق  ملى  اقليت  هاى  افراد  به  است  الزم  كه  نموده اند  قبول  متعاقد  دول 
برحسب  همچنين  و  مدارس  اداره  جمله  من  خودشان  خاص  آموزشى  فعاليت  هاى 
داده  آنها  خاص  زبان  تعليم  يا  استعمال  اجازه  و  آموزشى  امور  در  دولت  هر  سياست 

شود، مشروط بر اينكه:
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1- از اين حق به نحوى استفاده نشود كه افراد اقليت ها با فرهنگ و زبان اصلى 
جامعه بيگانه شده و در نتيجه به حاكميت ملى لطمه اى وارد آيد. 

2- سطح معلومات در مدارس مزبور پايين تر از سطح عمومى تعليماتى نباشد كه 
مقامات ذيصالح تعيين كرده اند. 

3- رفتن به اين مدارس اختيارى باشد.
 

قانون مجازات تبليغ تبعيض نژادى ( تصويب شده در دوران پهلوى):
ماده 1: نشر هر نوع افكار مبتنى بر تبعيض بر اساس نژاد و يا جنس و نفرت 
نژادى و تحريك به تبعيض بر اساس نژاد و يا جنس از طريق يكى از وسائل تبليغ 
عمومى عليه هر گروه كه از حيث نژاد، جنس و رنگ و قوميت متفاوت باشند و نيز 
است  ممنوع  نژادى  تبعيض  فعاليت  هاى  به  مالى  كمك  جمله  من  مساعدت  نوع  هر 
تا  هزار  ده  از  نقدى  جزاى  پرداخت  به  يا  ماه  شش  تا  جنحه اى  حبس  به  مرتكب  و 
پنجاه هزار ريال محكوم خواهد شد مگر اينكه عمل به موجب قوانين ديگر مستوجب 

مجازات شديدترى باشد كه در اين صورت مجازات اشد قابل اعمال خواهد بود. 
مجامع  در  نطق  از  عبارت  ماده  اين  در  عمومى  تبليغ  وسايل  از  منظور  تبصره: 
مجله،  و  روزنامه  و  كتاب  نشر  و  چاپ  اعالميه،  انتشار  تلويزيون،  يا  راديو  يا  عمومى 

نمايش فيلم و امثال آنها است. 

ماده 2: هر كس به منظور تبليغ تبعيض بر اساس نژاد يا قوم و يا جنس يا به 
منظور ايجاد نفرت يا دشمنى و يا به منظور ايجاد نفاق بر اساس نژاد و قوم و يا جنس 
جمعيتى تشكيل دهد يا اداره نمايد به حبس جنحه اى از سه ماه تا يك سال يا به 
پرداخت جزاى نقدى از ده هزار تا يكصد هزار ريال محكوم مى شود مجازات قبول 

عضويت در جمعيت فوق حداقل مجازات مذكور خواهد بود. 
قانون فوق مشتمل بر دو ماده و يك تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه 
روز چهارشنبه 2536/4/8 در جلسه روز پنچ شنبه سى ام تير ماه دو هزار پانصد و سى 

و شش شاهنشاهى به تصويب مجلس شوراى ملى رسيد. 
رئيس مجلس شوراى ملى – عبداهللا رياضى



اى
ره

شو
ه ك

ى ب
گاه

ن
نه
زبا

ند 
و چ

له 
الم
ير
 كث

164



نگاهى به كشورهاى
 كثيرالمله و چند زبانه

165

اعالميه جهانى حقوق زبانى
مقدمه

با در نظر گرفتن "اعالميه جهانى حقوق بشر" مورخ 1948 كه در مقدمه اش اعتقاد 
خود را به "برابرى حقوق پايه اى بشر كرامت و ارزش افراد انسانى و حقوق برابر مرد 
و زن" بيان مى نمايد؛ و نيز در ماده دوم خود كه اعالم مى كند "همه افراد بدون در 
نظر گرفتن "نژاد، رنگ، جنسيت، زبان، دين، باور هاى سياسى و يا ديگر باورها منشاء 
ملى و يا اجتماعى، مالكيت، محل تولد و يا خصوصيات ديگر" داراى همه حقوق و 

آزاديها مى باشند".
با در نظر گرفتن "عهدنامه بين المللى حقوق سياسى و مدنى" مصوب در تاريخ 16 
دسامبر 1966 (ماده 27) و "عهدنامه بين المللى حقوق فرهنگى اجتماعى و اقتصادى" 
آزاد  نمى  توانند  بشر  نوع  آحاد  مى نمايند  بيان  خود  مقدمه  هاى  در  كه  تاريخ  همان  به 
شمرده شوند، مگر آنكه شرايطى فراهم گردد كه آنها را قادر به اعمال و بهره بردارى 
از هر دو حقوق مدنى و سياسى و حقوق فرهنگى و اجتماعى و اقتصادى خود نمايد؛

سازمان  عمومى  دسامبر 1992مجمع   18 "قطعنامه 47-135"  گرفتن  نظر  در  با 
ملل متحد كه "بيانيه حقوق افراد متعلق به اقليت هاى ملى، ائتنيكى، دينى و زبانى" 

را تصويب نمود.
مانند  اروپا  مجمع  (كنوانسيونهاى)  توافقنامه  هاى  و  اعالميه ها  گرفتن  نظر  در  با 
"كنوانسيون اروپائى براى حفظ حقوق بشر و آزادى هاى اساسى" به تاريخ 4 نوامبر 

1950 (ماده 14).
 "كنوانسيون شوراى وزيران مجمع اروپا" به تاريخ 29 ژوئن 1992 كه "مقاوله نامه 
(چارتر) اروپائى براى زبان هاى منطقه  اى و يا اقليتى" را تصويب نمود؛ "اعالميه درباره 
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اقليت هاى ملى" تهيه شده توسط نشست سران مجمع اروپا در تاريخ 9 اكتبر 1993؛ و 
"كنوانسيون چهارچوب براى محافظت از اقليت هاى ملى" نوامبر 1994.

با در نظر گرفتن "بيانيه انجمن بين المللى قلم در سانتياگو د كومپوستال" و "بيانيه 
با  رابطه  در  قلم  جهانى  انجمن  ترجمه اى  و  زبانى  حقوق  كميته   1993 دسامبر   15

پيشنهادى براى برگزارى كنفرانسى جهانى در موضوع حقوق زبانى".
 1987 اكتبر   9 "اعالميه  برزيل  رسيف  شهر  در  كه  امر  اين  گرفتن  نظر  در  با 
دوازدهمين سمينار انجمن بين المللى براى توسعه تفاهم و ارتباط بين فرهنگها" به 
سازمان ملل متحد توصيه نمود كه گام هاى الزم را براى تصويب و اجراى اعالميه 

جهانى حقوق زبانى بردارد.
با در نظر گرفتن "كنوانسيون 169 سازمان جهانى كار" مورخه 26 ژوئن 1989 

درباره مردمان بومى و طايفه اى در كشور هاى مستقل.
با توجه به "اعالميه جهانى حقوق جمعى خلق ها" بارسلونا مه 1990 كه اعالم نمود 
همه خلق ها در درون چهارچوب هاى سياسى متفاوت از حق افاده و توسعه فرهنگ 
زبان و قواعد سازمان يابى خويش و در نهايت از حق پذيرش و دارا بودن نهاد هاى 

حكومتى ارتباطاتى تحصيلى و سياسى خود برخوردار مى باشند.
با در نظر گرفتن "بيانيه نهائى پذيرفته شده در همايش عمومى فدراسيون جهانى 
معلمان زبان مدرن" در شهر پچ (مجارستان) به تاريخ 16 آگوست 1991 كه به شناخته 

شدن رسمى حقوق زبانى به عنوان حقوق پايه اى انسانى توصيه نموده بود.
ملل  سازمان  اجتماعى  و  اقتصادى  شوراى  كميسيون  "گزارش  گرفتن  نظر  در  با 
متحد 20 آوريل 1994 "در ارتباط با طرح "اعالميه در حقوق خلق هاى بومى" كه به 

حقوق فردى در پرتو حقوق جمعى نظر مى كند.
با در نظر گرفتن طرح "بيانيه كميسيون حقوق بشر بين آمريكائى در باره مردمان 

بومى" مصوب نشست 1278 به تاريخ 18 سپتامبر 1995.
گروه هاى  به  متعلق  نابودى  خطر  در  زبان هاى  اكثريت  اينكه  گرفتن  نظر  در  با 
مردمانى مى باشند كه از حق حاكميت ملى خود برخوردار نيستند و اينكه عوامل اصلى 
كه از توسعه اين زبانها ممانعت كرده و به روند جايگزينى زبانى ديگر به جاى آنها 
كه  دولتها  سياست  و  آنها  خودگردان  حكومت هاى  نبود  از  عبارتند  مى بخشند  شتاب 

ساختار هاى سياسى و ادارى و زبان خود بر آنها را تحميل مى نمايند.
با در نظر گرفتن اينكه حمله نظامى، مستعمره نمودن، اشغال و ديگر نمونه  هاى 
به انقياد در آوردن اجتماعى، اقتصادى و سياسى اغلب اوقات شامل تحميل مستقيم 
زبانى خارجى بوده و يا حداقل تصورات موجود درباره ارزش و منزلت زبانها را خدشه دار 
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نموده و موجب ايجاد آنچنان رفتار هاى زبانى سلسله اى مى گردند كه وفادارى زبانى 
متكلمين به آنها را از بين ميبرند.

خود  ملى  حاكميت  كه  خلق هائى  از  برخى  زبان هاى  اينكه  گرفتن  نظر  در  با  و 
قدرت هاى  قبلى  زبان  كه  سياستى  نتيجه  در  و  متعاقبا  آورده اند،  بدست  بتازگى  را 

استعمارى و يا امپرياليستى را مقدم ميشمارد در روند جانشينى زبانى در مى غلطند.
و  زبانى  تنوع  از  تلقى  اساس  بر  مى بايست  شدن  جهانى  اينكه  گرفتن  نظر  در  با 
فرهنگى غالب آمده بر روند هاى يكسان سازى و تجريد حذفى زبانها و فرهنگها بنياد 

گذارده شود.
با در نظر گرفتن اين نكته كه به منظور تامين نمودن همزيستى صلح آميز بين جمعيت هاى 
زبانى مى بايست اصولى عمومى يافت شوند كه تشويق و ارتقاء موقعيت و احترام به همه 

زبانها و كاربرد اجتماعى آنها در محيط هاى عمومى و خصوصى را تضمين نمايند.
با در نظر گرفتن اينكه عوامل گوناگون با ماهيت هاى غيرزبانى (عامل هاى تاريخى، 
سياسى، سرزمينى، جمعيت شناسى، اقتصادى، اجتماعى- فرهنگى و اجتماعى- زبانى و 
عوامل ديگر مربوط به رفتار هاى جمعى) مسائلى را ايجاد مى كنند كه منجر به نابودى 
و به حاشيه رانده شدن و يا انحطاط زبان هاى بيشمار مى گردند و نيز براى اينكه بتوان 
به  مى بايست  زبانى  حقوق  نمود  اعمال  خاصى  مورد  هر  براى  مناسبى  حل  هاى  راه 

طورى همه جانبه بررسى گردند.
با اعتقاد به اينكه "اعالميه جهانى حقوق زبانى" به منظور تصحيح عدم توازن هاى 
زبانى در پرتو تضمين احترام و توسعه كامل همه زبانها و پايه گذارى اصولى براى 
صلح و برابرى عادالنه زبانى در سراسر جهان به عنوان عاملى كليدى در حفظ روابط 

اجتماعى موزون مورد نياز مى باشد.
بدينوسيله اعالم مى دارند كه آغاز موقعيت هر زبان در پرتو مالحظاتى كه در زير 
سياسى،  ماهيت هاى  با  عوامل  از  وسيعى  دامنه  اندركنش  و  تقارب  محصول  آمده اند 
قانونى، ايدئولوژيك، تاريخى، جمعيت شناختى و قلمرو- سرزمينى اقتصادى، اجتماعى، 

فرهنگى، زبانشناختى و زبانى- اجتماعى بين زبانى و ذهنى است. 
در حال حاضر اين فاكتورها بدينگونه تعريف مى شوند:

- تمايل ديرينه يكسان سازى اكثريت دولتها به كاهش تنوع و تشويق رفتارهائى 
كه بر ضد چندگانگى فرهنگى و تكثر زبانى مى باشند. 

و  ارتباطات  اطالعات،  جهانى  بازار  آن  بدنبال  و  جهانى  اقتصاد  سوى  به  سير   -
فرهنگ، باعث مختل گرديدن محيط هاى مناسبات مشترك و گونه  هاى تاثير متقابل 

كه انسجام درونى جمعيت هاى زبانى را تضمين مى نمايند مى شود. 
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- مدل رشد اكونوميسيستى پيشنهاد شده توسط گروه هاى اقتصادى ماوراء ملى كه 
خواهان يكى نشان دادن كاهش كنترل هاى دولتى همراه با پيشرفت و فرديت گرائى 
و  اجتماعى  فرهنگى  زبانى  فزاينده  و  جدى  نابرابرى هاى  ايجاد  باعث  و  بوده  رقابتى 

اقتصادى مى گردد. 
- جمعيت هاى زبانى در عصر حاضر از سوى عواملى مانند نداشتن حكومت هاى 
و  قسما  جغرافيائى  لحاظ  به  كه  جمعيتى  يا  و  محدود  نفوس  خود  (خودگردان)  ملى 
مدلى  يا  و  نشده  استاندارديزه  زبانى  شكننده،  اقتصادى  است،  شده  پراكنده  كامال  يا 
فرهنگى در ضديت با مدل فرهنگ مسلط، در معرض تهديد قرار دارند. اين عوامل 
ادامه حيات و گسترش بسيارى از زبانها را عمال غيرممكن مى سازد مگر آنكه اهداف 

اساسى زيرين ملحوظ شوند:
الف) از ديدگاه سياسى؛ هدف طراحى روشى براى سازماندهى، تكثر و تنوع زبانى 
به گونه اى كه به مشاركت موثر جمعيت هاى زبانى در اين مدل توسعه جديد اجازه 

دهد. 
با  سازگار  جهانى   ارتباطات  محيط  ايجاد  و  تامين  هدف  فرهنگى؛  ديدگاه  از  ب) 

مشاركت برابر همه خلق ها، جمعيت هاى زبانى و افراد در روند توسعه. 
ج) از ديدگاه اقتصادى؛ هدف تشويق پايدار توسعه بر پايه مشاركت همه و بر اساس 

احترام به تعادل محيط زيست جوامع و در روابط برابر بين همه زبانها و فرهنگها. 
بنا به همه داليل فوق الذكر اين اعالميه مبداء حركت خود را "جمعيت هاى زبانى" 
موسسات  تقويت  متن  در  اعالميه  اين  به  مى بايست  و  مى دهد  قرار  "دولتها"  نه  و 
بين المللى قادر به تضمين نمودن توسعه برابر و پايدار همه جامعه بشرى نگريست. به 
همين داليل همچنين از اهداف اين اعالميه تشويق ايجاد چهارچوبى سياسى براى 

تنوع زبانى مبتنى بر احترام همزيستى هماهنگ و منافع متقابل مى باشد. 

عنوان مقدماتى: مفاهيم

ماده 1
جامعه  هر  است:  شده  تعريف  گونه  بدين  زبانى  جمعيت  بيانيه،  اين  در   -1
رسميت  به  از  فارغ  معينى  سرزمينى"  "محيط  در  تاريخى  لحاظ  به  كه  انسانى 
با  توده  يك  عنوان  به  را  خود  و  گزيده  سكنى  آن  نشدن  يا  و  شدن  شناخته 
ارتباط  براى  طبيعى  وسيله اى  عنوان  به  را  مشتركى  زبان  و  دانسته  واحد  هويت 
يك  خاص  "زبان  تعبير  است.  داده  توسعه  آن  اعضاى  بين  فرهنگى  بندى  هم  و 
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محيطى  همچو  در  فوق  شرح  به  كه  جمعيتى  زبان  به  نياخاكى)  (زبان  سرزمين" 
مى شود.  اطالق  باشد  گزيده  سكنى 

2- اين اعالميه مبداء حركت خود را بر اين اصل قرار ميدهد كه حقوق زبانى در 
حقوق  كامل  دامنه  تعريف  در  مى باشند.  جمعى  هم  و  فردى  هم  يكجا،  و  حال  عين 
زبانى اين اعالميه مرجع خود را مورد يك جمعيت زبانى تاريخى در محيط سرزمينى 
خود قبول مى نمايد. آنچه از اين محيط درك مى شود نه تنها گستره جغرافيايى كه 
جمعيت در آنجا زندگى مى نمايد بلكه محيط اجتماعى و عملياتى كه براى توسعه و 
شكوفائى تمام و كمال يك زبان حياتى است مى باشد. تنها بر اين اساس امكان دارد 
كه حقوق زبانى گروه هاى ذكر شده در ماده 5 ام اين اعالميه و حقوق افرادى كه در 
خارج سرزمين زبانى خويش ميزيند را برحسب پيوستگى و درجه بندى تعريف نمود. 

3- به منظور كاربرد در اين بيانيه گروههايى كه داراى يكى از موقعيت هاى زير 
باشند نيز متعلق به يك جمعيت زبانى و ساكن در سرزمين خود شمرده ميشوند:

الف- هنگامى كه آنها از بدنه اصلى جمعيت خود توسط مرز هاى ادارى و يا سياسى 
جدا شده باشند. 

ب – هنگامى كه در طول تاريخ در منطقه كوچك جغرافيايى محصور شده توسط 
اعضاء جوامع زبانى ديگر تثبيت شده باشند. 

ج- هنگامى كه در منطقه جغرافيايى كه در آن با اعضاء جمعيت هاى زبانى ديگرى 
با سوابق تاريخى مشابه سهيم و شريكند تثبيت شده باشند. 

قشالق-ييالق  مناطق  در  كننده  كوچ  عشايرى  مردمان  همچنين  بيانيه  اين   -4
خودشان و همچنين مردمان تثبيت شده در نواحى به لحاظ جغرافيايى پراكنده را به 

عنوان جمعيت هاى زبانى در سرزمين هاى تاريخى خود ميپذيرد. 
5- اين اعالميه "گروه زبانى" را بدين شكل تعريف مينمايد: هر گروه از اشخاص 
داراى زبان واحد كه زبانشان در محيط سرزمينى جمعيت زبانى ديگرى تثبيت شده 
اما داراى سابقه تاريخى برابرى با اشخاص جمعيت مهمانپذير نبوده نباشد. نمونه  هاى 
دياسپورا  اعضاى  و  شده  ديپورت  اشخاص  پناهندگان  مهاجرين  گروهها،  چنين  اين 

مى باشند. 

ماده 2
در  گوناگون  زبانى  جمعيت هاى  و  گروهها  هرگاه  كه  ميدارد  اعالم  بيانيه  اين   -1
سرزمين واحدى مشترك باشند حقوق مندرجه در اين اعالميه مى بايست بر اساس احترام 

متقابل و به گونه اى اعمال شوند كه دمكراسى به حداكثر اندازه ممكن تضمين گردد. 
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عبارت  به  بخش  رضايت  اجتماعى-زبانى  تعادل  به  وصول  براى  جستجو  در   -2
ديگر به منظور ايجاد هماهنگى مناسب بين حقوق مربوطه چنين جمعيتها و گروه هاى 
آنها  مربوطه  تاريخى  سوابق  بر  مختلفى -عالوه  عوامل  بدانها  متعلق  افراد  و  زبانى 
مى بايد  اند-  شده  بيان  دمكراتيك  روش هاى  به  كه  آنها  مطالبات  و  سرزمينها  در 
منجر  كه  مهاجرتها  اجبارى  ماهيت  شامل  عواملى  چنين  اين  شوند.  گرفته  نظر  در 
پذيرى  آسيب  درجه  همچنين  و  مى شود  مختلف  گروه هاى  و  جمعيتها  همزيستى  به 

فرهنگى اجتماعى-اقتصادى و سياسى آنها مى گردد. 

ماده 3
1- اين اعالميه حقوق زير را به عنوان حقوق شخصى غيرقابل سلبى كه در هر 

گونه شرايط امكان برخوردارى از آنها وجود دارد قبول مينمايد:
- حق به رسميت شناخته شدن شخص به عنوان عضوى از يك جمعيت زبانى؛

- حق شخص براى استفاده از زبان خود در مكان هاى خصوصى و عمومى؛
- حق شخص براى استفاده از نام خود

- حق شخص براى ايجاد مناسبات و پيوند با ديگر اعضاى جمعيت زبانى مبداء خود؛
- حق شخص براى حفظ و گسترش فرهنگ خود

- و همه حقوق ديگر مربوط به زبان كه در عهدنامه بين المللى حقوق سياسى و 
و  اجتماعى  اقتصادى،  حقوق  باره  در  بين المللى  عهدنامه  و  دسامبر 1966  مدنى 16 

فرهنگى" به همان تاريخ به رسميت شناخته شده اند. 
2- اين بيانيه اعالم ميدارد كه حقوق جمعى گروه هاى زبانى عالوه بر حقوق فوق 
الذكر كه تك تك افراد عضو گروه هاى زبانى از آنها برخوردار مى باشند در تطابق با 

شرايط تشريح شده در بند 2. 2 شامل موارد زير مى باشد:
- حق گروه هاى زبانى براى آموزش زبان و فرهنگشان

- حق گروه هاى زبانى براى دستيابى به خدمات فرهنگى؛
- حق گروه هاى زبانى براى حضور برابر زبان و فرهنگهايشان در رسانه  هاى ارتباطى
روابط  در  و  حكومتى  نهاد هاى  اعتناء  و  توجه  دريافت  در  زبانى  گروه هاى  حق   -

اجتماعى-اقتصادى تهيه شده به زبان خود. 
3- حقوق فوق الذكر اشخاص و گروه هاى زبانى به هيچ طريقى نمى بايست مانع 
زبانى  جمعيت  با  زبانى  گروه هاى  و  اشخاص  اينگونه  بين  متقابل  مناسبات  برقرارى 
مهمانپذير و يا ادغامشان در آن جمعيت گردد. همچنين اين حقوق نبايد به محدود 
نمودن حقوق جمعيت مهمانپذير و يا اعضاء آن در كاربرد زبان خود جمعيت در سراسر 

فضاى سرزمينى آن زبان منجر شود. 
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ماده 4
1- اين اعالميه بيان مى دارد اشخاصى كه به سرزمين جمعيت زبانى ديگرى رفته 
در آنجا ساكن ميشوند حق دارند و موظف اند كه نسبت به اين جمعيت (ميزبان) رفتارى 
همگرايانه از خود نشان دهند. آنچه از اين بيان استنباط مى شود تالشى مضاعف است 
از سوى اينگونه اشخاص براى انسيت با اعضاء جمعيت ميزبان به طرزى كه در ضمن 
حفظ خصوصيات فرهنگى اصلى خويش  مراجع ارزشها و گونه  هاى رفتارى كافياى را 
با جامعه اى كه در آن سكنى گزيده اند سهيم شوند. اين امر آنها را قادر خواهد ساخت 
كه به لحاظ اجتماعى و بدون مواجه شدن با مشكالتى بيش از آنچه اعضاى جمعيت 

مهمان پذير با آن مواجه اند كار عمل نمايند . 
سازى–آسيميالسيون  يكسان  كه  ميكند  بيان  ديگر  سوى  از  اعالميه  اين   -2
فرهنگى  خصوصيات  كه  شكلى  به  ميزبان  جامعه  فرهنگ  اخذ  مفهوم  به  تعبيرى 
مى گردند  جايگزين  پذير  مهمان  جامعه  رفتارى  گونه  هاى  و  ارزشها  مراجع  با  اصلى 
انتخابى  محصول  كه  مى تواند  تنها  و  بوده  جبرى  يا  و  تحميلى  نبايد  هيچوجه  به 

تماما آزادانه باشد. 

ماده 5
اين اعالميه بر اين اساس استوار است كه حقوق تمامى جمعيت هاى زبانى مساوى 
و مستقل از موقعيت اين زبانها به عنوان زبان رسمى محلى و يا اقليتى بودن مى باشد. 
در اين اعالميه تعبيراتى مانند محلى و يا اقليتى بكار برده نشده اند زيرا - هرچند در 
بعضى موارد مشخص شناسايى زبانها به عنوان اقليتى و يا محلى مى تواند احقاق برخى 
از حقوق معين را تسهيل نمايد- با اين همه اين و ديگر تعابير جرح و تعديل كننده 

غالبا براى اعمال محدوديت بر حقوق جمعيت هاى زبانى بكار برده ميشوند. 

ماده 6
اين اعالميه اعالم ميكند كه نمى  توان تنها بر اين مبنا كه يك زبان، زبان رسمى 
دولت است و يا به طور سنتى براى مقاصد ادارى و يا برخى از فعاليت هاى فرهنگى 

مشخص در يك سرزمين بكار رفته است آنرا "زبان خاص سرزمين" بشمار آورد. 

عنوان اول: اصول عمومى
ماده 7

1- همه زبانها بيان هويتى جمعى و راهى مجزا براى درك و توصيف واقعيت اند و 
بنابراين مى بايست كه از همه شرايط الزم براى گسترش و پيشرفتشان در همه نوع 
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فعاليت و كاركرد برخوردار باشند. 
2- همه زبانها محصول آفرينش جمعى بوده و به عنوان ابزار همبستگى تعيين 
دسترس  در  جمعيت  يك  درون  در  فردى  استفاده  براى  خالق  افاده  و  ارتباط  هويت 

همگان قرار دارند. 

ماده 8
براى  خويش  منابع  مديريت  و  سازماندهى  حق  از  زبانى  جمعيت هاى  همه   -1

تضمين نمودن كاربرد زبانهايشان در همه فعاليتها در درون جامعه برخوردارند. 
براى  ممكن  الزمه  وسائط  هرگونه  بر  كه  محق اند  زبانى  جمعيت هاى  همه   -2

تضمين نمودن انتقال و پيوستگى زمانى زبان خود دسترسى داشته باشند. 

ماده 9
همه جمعيت هاى زبانى حق دارند كه سيستم زبانى خود را بدون مداخالت اجبارى 

و يا القائى تنظيم ، حفظ ، توسعه و ارتقاء دهند. 

ماده 10
1- همه جمعيت هاى زبانى داراى حقوق برابرند. 

2- اين اعالميه تبعيض بر عليه جمعيت هاى زبانى را غيرقابل قبول ميداند فارغ 
از آنكه اين تبعيض بر مبناى درجه حاكميت سياسى مستقل جمعيت زبانى موقعيت 
تعريف شده آن جمعيتها از لحاظ اجتماعى، اقتصادى و غيره ، درجه به روز شدگى 

زبانهايشان و يا هر معيار ديگرى اعمال گردد. 
آن  موثر  آوردن  جا  به  و  برابرى  اصل  تحقق  براى  ضرورى  گام هاى  همه   -3

مى بايست برداشته شوند. 

ماده 11
همه جمعيت هاى زبانى از حق دستيابى و استفاده از همه امكانات ترجمه به ديگر 
زبانها و يا ترجمه از ديگر زبانها كه براى تضمين نمودن اعمال و برخوردارى از حقوق 

ذكر شده در اين اعالميه ضرورى باشند برخوردارند. 

ماده 12
1- هر كس حق دارد كه كليه فعاليت هاى خود را در محيط هاى عمومى به زبان 
خويش به جا آورد؛ به شرط آنكه آن زبان "زبان خاص سرزمينى" محلى باشد كه وى 
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در آن ساكن است. 
2- هر كس حق دارد كه زبان خود را در محيط  هاى شخصى و خانوادگى بكار برد. 

ماده 13
1- هر كس حق دارد كه زبان خاص سرزمينى (زبان نياخاكى) خود را كه در آن 

زندگى ميكند بياموزد. 
2- هر كس حق دارد كه چند زبانه شود و بر اساس تضميناتى كه در اين اعالميه 
براى كاربرد عمومى زبان خاص سرزمينى (زبان نياخاكى) تثبيت شده اند و بدون هيچ 
گونه پيشداورى مناسبترين زبانى را كه موجب پيشرفت شخصى و يا تحرك اجتماعى 

وى مى گردد آموخته و بكار برد. 

ماده 14 
تدابير اين اعالميه نمى  توانند به طرزى تفسير شوند و يا بكار روند كه به نرمها و 
يا رويه  هاى عملى ناشى از موقعيت داخلى و يا بين المللى يك زبان - كه براى كاربرد 

آن زبان در سرزمين خود مناسب تر مى باشند- زيان برسانند. 

عنوان دوم: رژيم جامع زبانى

بخش اول: ادارات دولتى و نهاد هاى رسمى

ماده 15
1- همه جمعيت هاى زبانى حق دارند كه زبانهايشان در سرزمين- قلمرو خود به 

طور رسمى بكار برده شوند. 
2- همه جمعيت هاى زبانى از اين حق برخوردارند كه تمام اسناد ادارى مدارك 
شخصى و دولتى و قيديات محضر هاى عمومى ثبت شده به زبان خاص سرزمينشان 
(زبان نياخاكيشان) معتبر و قابل اجراء شناخته شوند. و هيچ كس و مقامى نمى  تواند 

تظاهر به ناديده گرفتن و بيخبرى از اين زبان بنمايد. 

ماده 16
خويش  دولتى به زبان  مقامات  دارند كه با  حق  زبانى  جمعيت  اعضاى يك  همه 
حق  اين  كنند.  دريافت  آنها  از  را  خود  زبان  در  متقابل  اعتناء  و  كرده  برقرار  ارتباط 
همچنين بخش هاى مركزى سرزمينى محلى و تقسيمات فرامنطقه اى شامل سرزمينى 
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كه زبان مورد نظر زبان خاص نياخاكى آن مى باشد را فراميگيرد. 
ماده17 

مدارك  و  اسناد  همه  به  كه  برخوردارند  حق  اين  از  زبانى  جمعيت هاى  همه   -1
رسمى كه به نحوى مربوط به سرزمين نياخاكى يك زبان مى باشد تهيه شده در زبان 
خودشان دسترسى داشته و آنها را كسب نمايند چه اين مداركى چاپى قابل خواندن با 

ماشين و يا در هر فرم ديگرى باشد. 
2- فرمها و اسناد ادارى استاندارد چه در شكل چاپى و چه در شكل قابل خواندن 
توسط ماشينها و يا به هر فرم ديگر بايد به همه زبانها تهيه شده و در محل هاى قابل 
دسترسى براى عموم و استفاده آنها قرار گيرند. اين خدمت بايد توسط مقامات دولتى 
به شكلى انجام پذيرد كه همه سرزمينهايى را كه براى يك زبان سرزمين خاص زبانى 

(نياخاكى) شمرده ميشوند تحت پوشش قرار دهد. 

ماده 18
1- همه جمعيت هاى زبانى حق دارند كه قوانين و ديگر مالحظات قانونى كه به 
و  تهيه  نياخاكشان)  (زبان  سرزمينيشان  خاص  زبان  به  مى شود  مربوط  آنها  به  نحوى 

منتشر شوند. 
خاص  زبان  يك  از  بيش  داراى  خود  حاكميت  حوزه  در  كه  دولتى  مقامات   -2
سرزمينى (زبان نياخاكى) تاريخى هستند مى بايست همه قوانين و مقررات ديگر قانونى 
و حقوقى داراى ماهيت عمومى را به تك تك اين زبانها تهيه و منتشر سازند. فارغ 
از اينكه متكلمين به هر كدام از اين زبانها قادر به فهم زبان هاى ديگر باشند و يا نه. 

ماده 19 
طور  به  كه  باشد  زبانى  به  مى بايست  نمايندگى  مجالس  همه  رسمى  زبان   -1

تاريخى رايج در سرزمينهايى كه نمايندگان نمايندگى آن را بر عهده دارند . 
2- اين حق همچنين شامل زبان هاى جمعيت هاى زبانى سكنى گزيده در مناطق 

جغرافى پراكنده كه به آنها در بند 1 پاراگراف چهار اشاره گرديد نيز مى شود. 

ماده 20
1- هركس حق دارد زبانى را كه به طور تاريخى در يك سرزمين به آن تكلم 
مى شود - هم به شكل شفاهى و هم به شكل نوشتارى- در محاكم و دادگاه هاى 
قضائى واقع در آن سرزمين بكار برد. محاكم قضائى بايد در امورات داخلى خود زبان 
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خاص سرزمين (زبان نياخاكى) را بكار برند و اگر بنا به سيستم حقوقى فعال موجود 
در كشور ضرورتى به ادامه جريان محاكمات در محلى ديگر موجود باشد مى بايد به 

كاربرد زبان اصلى در محل جديد همچنان ادامه داده شود. 
2- هر كس حق دارد كه در تمام موارد به زبانى كه آن را درك ميكند و قادر 
به تكلم به آن است محاكمه شود همچنين حق دارد كه از خدمت مترجمى مجانى 

بهره مند گردد. 

ماده21 
همه جمعيت هاى زبانى حق ثبت و بايگانى مدارك و اسناد به زبان سرزمينى خود 

(زبان نياخاكى) توسط محضر هاى عمومى را دارا مى باشند. 

ماده 22
اسناد  ثبت  توسط  آنها  شده  تائيد  مدارك  كه  دارند  حق  زبانى  جمعيت هاى  همه 
محضر هاى عمومى و يا ديگر ماموران صالحيتدار دولتى به زبان خاص سرزمين (زبان 

نياخاكى) محل خدمت ماموران دولتى و يا محضر هاى عمومى تهيه و تنظيم شوند. 

بخش دوم: تحصيل

ماده23
1- آموزش و تحصيل مى بايست در سرزمينى كه در آن عرضه مى گردد به تشويق 

افاده فرهنگى خود از سوى جمعيت زبانى كمك نمايد. 
2- آموزش و تحصيل مى بايست در سرزمينى كه عرضه مى شود به حفظ و توسعه 

زبانى كه يك جمعيت زبانى به آن سخن ميگويد يارى رساند. 
3- آموزش و تحصيل همواره مى بايست در خدمت تكثر و تنوع زبانى و فرهنگى و 

روابط هماهنگ بين جمعيت هاى زبانى گوناگون در سراسر جهان باشد. 
4- در بستر اصول پيش گفته هر كس حق دارد كه هر زبانى را بياموزد. 

ماده 24
همه جمعيت هاى زبانى حق دارند در باره گستره حضور زبانشان به عنوان زبان 
رابط و به عنوان زبان مورد مطالعه در تمام سطوح تحصيلى در سرزمين خود (پيش 
دبستانى، ابتدائى، متوسطه، فنى و حرفه اى، دانشگاهى و آموزش بزرگساالن) تصميم 

بگيرند. 
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ماده 25
همه جمعيت هاى زبانى از حق دستيابى و كاربرد همه منابع انسانى و مادى الزم 
از  خود  نياخاك  در  تحصيلى  سطوح  همه  در  زبانشان  حضور  نمودن  تضمين  براى 
قبيل آموزگاران ورزيده، روش هاى آموزشى مناسب، كتب و متون درسى، منابع مالى، 
تكنولوژى  هاى سنتى و مدرن و در وسعتى كه خواهان آنند  ساختمانها،  تجهيزات و 

برخوردار مى باشند. 

ماده 26
همه جمعيت هاى زبانى محق اند از تحصيلى كه اعضاى آن جامعه را قادر به تسلط 
كامل در كاربرد زبانشان سازد شامل توانائى هاى مختلف مربوط به همه محيط هاى 
كه  ديگرى  زبان  هر  به  ممكنه  تسلط  ترين  گسترده  همچنين  زبان  كاربرد  روزمره 

خواهان يادگيرى آن باشند برخوردار شوند. 

ماده27 
همه جمعيت هاى زبانى حق دارند از تحصيلى كه اعضاى آن جمعيت را قادر به 
كسب دانش هر زبانى كه مربوط به سنن فرهنگيشان بوده باشد برخوردار شوند. مانند 
زبان هاى ادبى و يا زبان هاى مقدس كه سابقا زبان هاى معمول آن جمعيت بوده اند. 

ماده 28
به  را  جمعيت  آن  اعضاى  كه  تحصيلى  از  كه  دارند  حق  زبانى  جمعيت هاى  همه 
ادبيات  جغرافيا  (تاريخ  خود  فرهنگى  ميراث  باره  در  جانبه  همه  آگاهى  به  دستيابى 
از  كه  محق اند  همچنين  شوند.  برخوردار  سازد  قادر  فرهنگيشان)  نمود هاى  ديگر  و 
گسترده ترين آگاهى ممكنه در باره هر فرهنگ ديگرى كه خواهان دانستن آن باشند 

بهره مند شوند. 
ماده 29

1- هر كس محق است كه از تحصيل و آموزش به زبان خاص سرزمين خود كه 
در آنجا ساكن است (زبان نياخاكى) برخوردار گردد. 

2- اين حق، حق كسب دانش گفتارى و نوشتارى زبانى ديگر را كه شخص ممكن 
است به عنوان ابزار ارتباط با ديگر جمعيت هاى زبانى بكار برد نفى و سلب نمى كند. 

ماده 30
زبان و فرهنگ همه جمعيت هاى زبانى مى بايست كه موضوع مطالعه و تحقيقات 
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علمى در سطح دانشگاهى قرار گيرند. 

بخش سوم: نام هاى شخصى

ماده 31
همه جمعيت هاى زبانى حق دارند كه سيستم نام هاى شخصى خويش را در همه 

محيطها و در همه مناسبتها حفظ نموده و آنها را بكار برند. 

ماده 32
همه جمعيت هاى زبانى حق دارند كه نام هاى محل و مكان به زبان خاص سرزمينى 
خود را (زبان نياخاكى) هم به صورت شفاهى و هم به صورت كتبى در محيط هاى 

خصوصى عمومى و رسمى بكار برند. 
2- همه جمعيت هاى زبانى حق دارند كه نام هاى بومى محلها و مكانها را تثبيت و 
حفظ نموده در آنها اصالحاتى اعمال نمايند. مانند نام هاى اماكن را نمى  توان به طور 
كيفى موقوف و منسوخ نمود و يا تحريف و جرح و تعديل كرد. همچنين نمى  توان 

اينگونه نامها را پس از تغييرات سياسى و يا هر گونه دگرگونى ديگر تغيير داد. 

ماده 33
در  كه  نامى  همان  به  را  خود  جمعيت  كه  دارند  حق  زبانى  جمعيت هاى  همه 
از  مى بايست  ديگر  زبان هاى  به  ترجمه  هرگونه  بنامند.  ميبرند  بكار  خودشان  زبان 

نامگذارى هاى تحقير آميز و ابهام انگيز اجتناب نمايد. 

ماده 34
هر كس حق دارد كه نام خود را در همه محيطها به زبان خويش بكار برد. همچنين 
حق دارد كه نامش اگر لزومى به بكاربردن سيستم نوشتارى متفاوت با زبان وى وجود 

داشته باشد با لحاظ دقيقترين آوانگارى ممكن ثبت گردد. 
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بخش چهارم: رسانه  هاى ارتباطى و تكنولوژى هاى جديد

ماده 35
همه جمعيت هاى زبانى از اين حق برخوردارند كه در باره درجه حضور زبانشان در 
رسانه  هاى ارتباطى در سرزمين خود (نياخاك خود) بدون در نظر گرفتن متد پخش و 
يا انتقال توليدات آنها تصميم بگيرند. چه اين رسانه ها محلى و يا سنتى چه رسانه  هاى 
استفاده  تر  پيشرفته  تكنولوژى هاى  از  كه  رسانه هايى  چه  و  گسترده تر  شمول  داراى 

ميكنند باشند. 

ماده 36
براى  الزم  انسانى  و  مادى  منابع  همه  به  كه  دارند  حق  زبانى  جمعيت هاى  همه 
تضمين نمودن درجه مطلوبى از حضور زبان خويش و درجه مطلوبى از افاده فرهنگى 
مالى  منابع  ورزيده  پرسنل  از  و  خود؛  سرزمين  در  ارتباطى  رسانه  هاى  در  خودشان 

ساختمانها و تجهيزات تكنولوژى هاى سنتى و مدرن دسترسى داشته باشند. 

ماده 37
همه جمعيت هاى زبانى حق دارند كه از طريق رسانه  هاى ارتباطى آگاهى كاملى 
در باره ميراث فرهنگى خويش (تاريخ، جغرافيا، ادبيات و ديگر نمود هاى فرهنگ شان) 
همچنين حداكثر اطالعات ممكنه در باره هر فرهنگ ديگرى كه اعضاى آن جمعيت 

خواستار دانستن آن باشند را دريافت نمايند. 

ماده 38
در  مى بايست  جهان  سراسر  در  زبانى  جمعيت هاى  همه  فرهنگ هاى  و  زبانها 

رسانه  هاى ارتباطى از معامله و برخوردى برابر و غيرتبعيض آميز بهره مند شوند. 

ماده 39
جمعيت هاى توصيف شده در ماده 1 پاراگراف 3 و 4 اين اعالميه و گروه هاى ذكر شده 
در پاراگراف 5 همان ماده از حق برابر تمثيل زبانشان در رسانه  هاى ارتباطى سرزمينى كه 
در آن ساكنند و يا به آنجا مهاجرت مينمايند برخوردارند. اين حق بايد در هماهمنگى با 

حقوق ديگر گروهها و جمعيت هاى زبانى ساكن در آن سرزمين اعمال گردد. 
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ماده 40
در عرصه تكنولوژى اطالعاتى همه جمعيت هاى زبانى حق دارند كه به تجهيزات 
تطبيق داده شده با سيستم زبانيشان و به ابزارآالت و محصوالت تهيه شده در زبان 
پتانسيل هاى  و  امكانات  همه  از  بتوانند  كه  نحوى  به  باشند  داشته  دسترسى  خودشان 
ممكنه توسط چنين تكنولوژيهايى براى افاده خود براى تحصيل در ارتباطات انتشارات 
ترجمه و جريان اطالعاتى و پخش و  تبليغ فرهنگشان حداكثر بهره بردارى را بنمايند. 

بخش پنجم: فرهنگ

ماده 41
1- همه جمعيت هاى زبانى حق دارند كه زبان خويش را در همه فرم هاى افاده 

فرهنگى بكار برده آن را حفظ نموده و توسعه دهند. 
2- همه جمعيت هاى زبانى مى بايست بتوانند حق مذكور را تمام و كمال اعمال نمايند 

بى آنكه محيط آن جمعيت به اشغال سلطه گرايانه فرهنگى بيگانه معروض شود. 

ماده 42
همه جمعيت هاى زبانى از حق رشد و توسعه تمام و كامل در داخل محيط فرهنگى 

خود برخوردارند. 

ماده43 
همه جمعيت هاى زبانى از حق دستيابى به آثار آفريده شده به زبان خود برخوردار 

مى باشند. 

ماده 44
پخش  طريق  از  فرهنگها  بين  برنامه  هاى  به  كه  محق اند  زبانى  جمعيت هاى  همه 
اطالعات كافى دسترسى داشته باشند. همچنين حق دارند كه از فعاليتهايى مانند آموزش 
زبانشان به خارجيان، ترجمه، دوبالژ، پست، سنكرونيزاسيون و زيرنويسى حمايت نمايند. 

ماده 45
همه جمعيت هاى زبانى از اين حق برخوردارند كه زبان خاص سرزمينيشان (زبان 
نياخاكيشان) جايگاه ممتازى را در رويدادها و خدمات فرهنگى (كتابخانه ها كلوب هاى 
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ويدئويى، سينماها، تئاترها، موزه ها، آرشيوها فرهنگ عامه، صنايع فرهنگى و در همه 
ديگر نمود هاى حيات فرهنگى) اشغال نمايد. 

ماده 46
شامل  را  خويش  فرهنگى  و  زبانى  ميراث  كه  دارند  حق  زبانى  جمعيت هاى  همه 
و  تاريخى  ابنيه  معمارى  و  هنرى  آثار  اسناد  مجموعه  هاى  مانند  آن  مادى  نمود هاى 

متون نوشته شده به زبان خود را محافظه نمايند. 

بخش ششم: محيط اجتماعى- اقتصادى

ماده 47
1- همه جمعيت هاى زبانى حق دارند كه كاربرد زبان خويش در همه فعاليت هاى 

اجتماعى-اقتصادى در سرزمين هاى خود را نهادينه نمايند. 
2- همه اعضاى جمعيت هاى زبانى محق اند كه براى اجراى فعاليت هاى حرفه اى 
مرجع،  كار هاى  و  اسناد  مانند  زبانشان  به  شده  تهيه  ضرورى  امكانات  همه  به  خود 
دستورالعملها، فرمها و تجهيزات كامپيوترى ابزارآالت و توليدات دسترسى داشته باشند. 
3- استفاده از زبان هاى ديگر در اين محيط تنها در صورتى مى تواند مورد احتياج 
باشد كه طبيعت فعاليت حرفه اى نياز به آنرا موجه سازد. به همه حال در هيچ شرايطى 
زبان تازه واردتر نمى  تواند موقعيت زبان نياخاكى را تنزل داده و يا جانشين استفاده از 

آن گردد. 

ماده 48
1- در درون سرزمين جمعيت زبانى خويش هر كس حق دارد كه زبان خود را با 
اعتبار قانونى كامل در همه معامالت اقتصادى از هر جنس مانند خريد و فروش كاالها 

و خدمات بانكدارى بيمه قرارداد هاى شغلى و غيره بكار برد. 
زبان  كاربرد  نمى  تواند  خصوصى  عقد هاى  و  مقررات  اينگونه  از  ماده ى  هيچ   -2

خاص سرزمين (زبان نياخاكى) را محدود و يا ممنوع سازد. 
3- در داخل سرزمين يك جمعيت زبانى هر كس محق شمرده مى شود كه به 
همه اسناد الزم براى انجام عمليات فوق الذكر تهيه شده به زبان خويش دسترسى 
حسابها،  صورت  رسيدها،  قراردادها،  چكها،  فرمها،  شامل  اسناد  اين  باشد.  داشته 

سفارشنامه ها ، دريافت نامه ها و غيره مى شود. 
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ماده 49
در داخل سرزمين هر جمعيت زبانى هر شخص حق دارد كه زبان خويش را در انواع 
كارگرى  سنديكا هاى  و  اتحاديه اى  تشكيالت  مانند  اجتماعى-اقتصادى  سازمان هاى 

انجمن هاى حرفه اى كارفرمايان اصناف و بازرگانى بكار برد. 

ماده 50
1- همه جمعيت هاى زبانى حق دارند كه زبانشان از جايگاهى ممتاز در تبليغات 
كشور  چهره  در  كل  يك  عنوان  به  و  بيرونى  نشانگاه هاى  و  عالئم  تابلوها  آگهى ها 

برخوردار باشد. 
2- در داخل سرزمين جمعيت زبانى هر كس حق دارد به اطالعات تمام و كامل 
شفاهى و نوشتارى تهيه شده به زبان خود در باره كاالها و خدمات عرضه شده توسط 
موسسات بازرگانى از جمله به نحوه استفاده اتيكتها، ليست  هاى مواد، سازنده تبليغات 

و آگهى ها ضمانت نامه ها و غيره دستيابى داشه باشد. 
3- همه عالئم و نشانه  هاى عمومى كه تاثير گذار بر سالمتى اشخاصند به قيد آن 
كه پست تر از نشانه  هاى مربوط به زبان هاى ديگر نباشند مى بايست كه اقال به زبان 

خاص سرزمين (زبان نياخاكى) تهيه شوند. 

ماده 51
1- همه كس حق دارد زبان خاص سرزمين خود را در ارتباط با شركتها و مؤسسات 
بازرگانى و نهاد هاى خصوصى بكار برد و به همان زبان پاسخ و يا خدمت دريافت دارد. 
2- هر كس حق دارد به عنوان يك مشترى مصرف كننده، خريدار و يا استفاده 
خاص  زبان  به  شده  تهيه  نوشتارى  و  شفاهى  اطالعات  عمومى  موسسات  از  كننده 

سرزمين خود را (زبان نياخاكى) دريافت دارند. 

ماده 52
هر كس حق دارد تمام فعاليت هاى حرفه اى خويش را به زبان خاص سرزمين خود 
(زبان نياخاكى) به انجام رساند. مگر آنكه طبيعت شغلش كاربرد زبان هاى ديگرى را 

الزامى سازد مانند معلمين زبان هاى خارجى مترجمين و يا راهنمايان توريستى. 
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مالحظات اضافى
اول: مقامات دولتى مى بايد تمام گام هاى الزم براى تحقق و جارى شدن حقوق 
طور  به  بردارند.  خويش  صالحيت هاى  حوزه  محدوده  در  را  اعالميه  اين  در  مندرجه 
جنبه  از  آشكارا  كه  جمعيتهايى  زبانى  حقوق  تحقق  نمودن  تشويق  براى  مشخص تر 
منابع مالى در مضيقه مى باشند مى بايست منابع مالى بين المللى تدارك ديده شوند. 
بنابراين مقامات دولتى مى بايست حمايت الزمه براى استاندارد شدن ترجمه آموخته 

شدن و استفاده از زبان هاى جمعيت هاى گوناگون تحت اداره خود را فراهم نمايند. 

دوم: مقامات عمومى مى بايست مطلع شدن نهاد هاى رسمى سازمانها و اشخاص 
مرتبط را با حقوق و وظائف مربوطه ناشى از اين اعالميه تضمين و تامين نمايند. 

سوم: مقامات عمومى مى بايست در پرتو سيستم قانونگذارى موجود مجازاتهائى 
قابل اجراء براى هرگونه اخالل در حقوق زبانى تشريح شده در اين بيانيه برپادارند. 

مالحظات نهائى
اول: اين اعالميه بنيانگذارى "شوراى زبانها" در بنيه سازمان ملل متحد را توصيه 
مينمايد. مجمع عمومى سازمان ملل متحد عهده دار برپاساختن چنين شورائى تعريف 
قوانين  در  نهادى  ايجاد  دار  عهده  همچنين  و  شورا  اعضاى  انتساب  و  آن  وظائف 
بين المللى براى حفاظت از جمعيت هاى زبانى در دستيابى و اعمال حقوق خويش كه 

در اين اعالميه شناخته شده اند خواهد بود. 

دوم: اين اعالميه تشكيل "كميسيون جهانى حقوق زبانى" را نهادى غير رسمى 
و مشاوره اى مركب از نمايندگان سازمان هاى غير دولتى و ديگر تشكيالت فعال در 

زمينه قوانين زبانى توصيه و تشويق مينمايد. 
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حق آموزش زبان مادرى در اسناد و حقوق بشر ايران
مقدمه

 اهميت زبان مادرى – يعنى نخستين زبانى كه شخص توسط آن با جهان اطراف 
خود آشنا مى شود - بر هيچ كسى پوشيده نيست. بر اساس هشدار جدى زبانشناسان 
مبنى بر احتمال نابودى 40 درصد زبانها، سازمان ملل و يونسكو اقدام به تدوين طرحى 
روز 21  نامگذارى  به  مى توان  آن  موارد  از  كه  كرده اند  موجود  زبان هاى  حفظ  براى 

فوريه به نام روز جهانى زبان مادرى اشاره كرد. 
بنگالدش اولين كشورى بود كه در نوامبر سال 1999 پيشنهاد رسمى  خود را مبنى 
بر نامگذارى روز 21 فوريه به نام روز جهانى زبان مادرى به سازمان يونسكو ارائه كرد. 
طرح ارائه شده از سوى دولت بنگالدش و انجمن جهانى طرفداران زبان مادرى در 
سى امين نشست عمومى  سازمان يونسكو به تصويب نمايندگان كشور هاى عضو رسيد. 
يكى از مهمترين نمود هايى كه در زمينه ى مسئله ى زبان مادرى رخ مى نمايد حق 
آموزش ديدن و آموزش دادن به زبان مادرى هر فرد است. امروزه اهميت آموزش 
به زبان مادرى با استناد به نتايج تحقيقات و پژوهش هاى متخصصان امور تربيتى و 
روانشناسى بر كسى پوشيده نيست. به طورى كه در اسناد حقوق بشرى از آن به عنوان 

يك حق بشرى ياد مى شود. 

 بررسى اسناد حقوق بشر
به طورى كه گفتيم جامعه بين المللى اهميت و ضرورت آموزش زبان مادرى را 
به درستى پذيرفته و آن را به عنوان يك حق اساسى بشرى به رسميت شناخته است. 
به طورى كه در چندين معاهده و اعالميه تهيه شده از سوى مراجع بين المللى ضمن 
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تصريح به حقوق اشخاص در آموزش زبان مادرى خود، تعهدات مثبت و منفى دولتها 
نيز در شناسايى اين حق مورد تصريح و تاكيد قرار گرفته است. منظور از تعهدات مثبت 
تعهداتى است كه دولتها بر اساس اين معاهدات و اعالميه ها مكلف شده اند تا با به 
وجود آوردن شرايط و امكانات الزم و حمايت هاى مورد نياز، دسترسى افراد را به اين 
حق تسهيل نمايند و منظور از تعهدات منفى نيز تعهداتى است كه دولتها را از تجاوز و 
تعدى به آن منع مى نمايد. در هر حال براى آشنايى با اسناد و معاهدات موجود در اين 

زمينه ذيال به تعدادى از مهمترين آنها اشاره مى كنيم. 

1 – ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى
 ماده 27 ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى مصوب 16 دسامبر 1996مجمع 
عمومى سازمان ملل متحد مقرر مى دارد: در كشورهائى كه اقليت  هاى نژادى، مذهبى 
و يا زبانى وجود دارد، افرادى كه متعلق به اين اقليتها هستند را نبايد از حق تشكيل 
اجتماعات با اعضاى گروه خود و (نيز) بهره مندى از فرهنگ و اظهار و انجام فرايض 

مذهبى و يا كاربرد زبان خودشان، محروم نمود. 

2 – كنوانسيون حقوق كودك 
 مواد مختلف از جمله ماده 30 كنوانسيون حقوق كودك مصوب 20نوامبر 1989 
مجمع عمومى سازمان ملل متحد در اين خصوص بيان مى دارد: در كشورهايى كه 
اقليت  هاى بومى، مذهبى يا زبانى يا افرادى با منشاء بومى وجود دارند، كودك متعلق 
به اين گونه اقليت ها يا كودكى كه بومى است نبايد از حق برخوردارى از فرهنگ خود، 
برخوردارى از مذهب خود و اعمال آن يا استفاده از زبان خود به همراه ساير اعضاى 

گروهش محروم شود. 

و  مذهبى  ملى  قومى  اقليت هاى  به  متعلق  افراد  حقوق  اعالميه   –  3
زبانى

مواد مختلف از جمله بند هاى 3 و 4 ماده 4 اين اعالميه مصوب 18 دسامبر 1992 
مجمع عمومى سازمان ملل متحد مقرر مى دارند: 

 ملل متبوع در صورت امكان بايد اقدامات الزم را در اينكه افراد متعلق به اقليتها، 
فرصت هاى مناسبى براى يادگيرى زبان مادرى ويا دريافت قوانين و مقررات به زبان 

مادرى خود داشته باشند ايجاد نمايد. 
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 ملل متبوع در صورت امكان تمهيدات الزم را در زمينه تحصيل به زبان مادرى 
و تشويق در كسب معلومات تاريخى سنتها زبان و فرهنگى كه در درون مرز هاى آن 

اقليتها وجود دارد اعمال خواهند نمود. 

4 – اعالميه جهانى حقوق زبانى
اعالميه جهانى حقوق زبانى مصوب سال 1996 در 52 ماده مبسوط تهيه و تدوين 
شده است كه در آن تمامى جزئيات مربوط به حمايت از زبان اقليتها و تكاليف دولتها 

در اين خصوص قيد گرديده است. 

5 – منشور زبان مادرى 
اين منشور نيز توسط سازمان يونسكو تهيه و تصويب شده است. مطابق بند هاى 
سه گانه اين منشور: "همه ى شاگردان مدارس بايد تحصيالت رسمى خود را به زبان 

مادرى خود آغاز كنند". 
"همه ى دولتها موظف هستند كه براى تقويت و آموزش زبان مادرى كليه ى منابع، 
مواد و وسايل الزم را توليد و توزيع نمايند". "براى تدريس زبان مادرى بايد معلم به 
اندازهء كافى تربيت و آماده شود زيرا تدريس به زبان مادرى وسيله اى براى برابرى 

اجتماعى شمرده مى شود." 

بررسى حقوق ايران
احترام به زبان مادرى و حق بر آموزش آن در قوانين و مقررات ايران جز ء بديهيات 
و مسلمات حقوق ايران به شمار مى آيد، به طورى كه قسمت اخير اصل 15 قانون 
اساسى جمهورى اسالمى ايران كامال شفاف و صريح در اين خصوص مقرر مى دارد:  
استفاده از زبان  هاى محلى و قومى در مطبوعات و رسانه  هاى گروهى و تدريس ادبيات 
آنها در مدارس، در كنار زبان فارسى آزاد است. ” همچنين اصول 19، 22 و 23 اين 
قانون با اشاره به برابرى و هرگونه عدم تبعيض اجتماعى و فرهنگى و غيره به نوعى 

ديگر اين حق مسلم بشرى را مورد شناسايى قرار داده است. 
از طرف ديگر دولت ايران با الحاق به چندين معاهده بين المللى از جمله ميثاق بين 
المللى حقوق مدنى و سياسى، ميثاق بين المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى 
و نيز كنوانسيون حقوق كودك كه طبق ماده 9 قانون مدنى در حكم قوانين مصوب 
مجلس شوراى اسالمى به شمار مى آيند، حق آموزش زبان مادرى را بدون هيچ قيد و 
شرطى به رسميت شناخته است بنابراين در پذيرش حق آموزش زبان مادرى در حقوق 

ايران هيچ ترديدى وجود ندارد. 
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اهميت زبان مادرى در حيات انسان
گوشش  به  كه  صدايى  اولين  مى گشايد،  هستى  عالم  به  چشم  انسان  كه  هنگامى 
مى رسد، صداى گريه  هاى خود اوست و پس از آن صداى شيرين مادر است كه او را 
به خود مى خواند. مادر مهربان فرزند عزيزش را در آغوش مى گيرد و با مهر و عطوفت 
اين  مى كند.  نوازش  را  او  و  مى گويد  سخن  او  با  كودكانه  و  شيرين  جمالتى  با  خود 
جمالت و سخن ها در ضمير ناخودآگاه كودك ثبت و ضبط مى شود و به مرور زمان، 
زبان مادرى اولين عامل در شكل گيرى شخصيت و فرهنگ و هويت فرد مى شود. در 
اينجا مى خواهم به اهميت زبان مادرى از چند ديدگاه بپردازم تا برهمگان روشن شود 
كه آنجا كه زبان مادرى مى ميرد، شخص نيز وجود حقيقى خود را از دست مى دهد و 
در كالم ساده از هويت خويش فاصله مى گيرد تا آنجا كه خود را در ورطه ى نابودى 

مى بيند و. . . 
 

1- جنبه ى شخصى و شخصيتى 
همه ى روانشناسان و جامعه شناسان بر اين باورند كه زبان مادرى اولين و مهمترين 
مهمترين  و  اولين  روانشناسى  نظر  از  است.  انسان  شخصيت  گيرى  شكل  در  عامل 
وسيله ى برقرارى ارتباط با افراد همين زبان مادرى است. انسان به زبان مادرى خود 
ونيازها و آرزو هاى او ابتدا بر  خواسته ها  برقرار مى كند و  عاطفى  با ديگران رابطه ى 
زبان مادرى جارى مى شود و مادر اولين شخصى است كه انسان با او چنين رابطه ى 
گرم و صميمى برقرار مى كند. همانگونه كه انسان به زبان مادرى سخن مى گويد، در 
قالب زبان مادرى نيز فكر مى كند و مى انديشد. تصميم ها، آمال و آرزوها و. . . هر 
فرد در ارتباط مستقيم با زبان مادرى در ذهن او شكل مى گيرد. يادگيرى هر زبان در 
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چهار مرحله صورت مى گيرد اول: شنيدن دوم: صحبت كردن سوم: خواندن و چهارم: 
نوشتن. طبيعى است كه زبان مادرى اولين زبانى است كه بايستى در اين چهار مرحله 
آموخته شود. چنانچه در فرايند يادگيرى زبان اين چهار مرحله طى نشود و يا نيمه 
كاره طى شود و يا به جاى زبان مادرى، زبان ديگرى آموخته شود، مشكالت زيادى 
براى فرد و جامعه به وجود مى آيد به عنوان مثال ممكن است چنين فردى دچار ضعف 
در يادگيرى و آموزش شده و از درك حقايق آنگونه كه هست باز بماند يا دچار ضعف 
شخصيتى شده و خصوصيات اخالقى مانند ترس، كم رويى، خجالتى بودن، منزوى 
بودن و. . . در وجود او شكل گيرد. چنين فردى در برقرارى ارتباط سالم و مفيد با 
پيرامون خود دچار مشكل شده و خود را از جامعه اى كه در آن زندگى مى كند جدا 
مى يابد، جامعه نيز چنين فردى را يك فرد غير عادى و بيگانه به حساب آورده و در 

نتيجه بين فرد و جامعه فاصله مى افتد. 
 

2- جنبه ى مكتبى و مذهبى 
خداوند حكيم در قرآن كريم مى فرمايد همانا ما قرآن را به زبان عربى نازل كرديم 

و در نزول آن به زبان عربى براى آنان كه مى انديشند حكمتهايى وجود دارد. 
همه مى دانيم كه قرآن در يك سرزمين عرب زبان نازل شده است. بديهى است كه 
يك فرد عرب زبان بايد به زبان عربى آموزش ببيند چرا كه به زبان عربى تسلط دارد 
و آن را بهتر از همه ى زبانها مى فهمد و درك ميكند. اين امر نشان دهنده ى آن است 
كه براى درك مفاهيم دينى و. . . بهترين راه آموزش، آموزش به زبان مادرى است. 
چرا كه انسان با زبان مادرى بهتر و سريع تر مى فهمد و درك مى كند. آيا اگر قرآن 
كريم به زبانى غير از زبان عربى نازل شده بود مى توانست در عربستان طرفدارانى پيدا 
كند!!؟ آيا اصال اعراب آن را مى فهميدند !!؟ حال چه رسد كه آن را حفظ و صيانت 
كنند و در سراسر جهان گسترش دهند!!! از طرفى ديگر اگر قرار بود همه ى انسانها 
براى درك قرآن و مفاهيم اسالم عربى بياموزند در اين صورت چه لزومى داشت كه 
اين همه ترجمه به زبان هاى مختلف دنيا از قرآن كريم صورت گيرد!!؟ موارد ياد شده 
نشان مى دهد كه براى فهم و گسترش يك فكر و دين و مذهب و. . . بايد آن را به 
زبان هركس به او فهماند و مفاهيم آن را اشاعه داد. خداوند حكيم در قرآن مى فرمايد 
ما انسان ها را با تنوع قومى و زبانى آفريديم و همانا در آفرينش آن براى خردمندان 
درسهايى است. اين امر نشان دهنده ى توجه و احترام خداوند به همه ى اقوام و زبانها 

است. 
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3- جنبه ى تاريخى، اجتماعى و فرهنگى 
اولين و بهترين راه براى تحريف تاريخ يك ملت و نفوذ در فرهنگ و اجتماع آن از 
بين بردن زبان مادرى آن ملت است. پايه و اساس تاريخ يك ملت و فرهنگ و هويت 
او زبان مادرى اوست. ملتى كه تاريخ خود را نداند همانند فردى است كه شناسنامه 
ندارد و از كجا آمدن و به كجا رفتن او معلوم نيست. اگر زبان مادرى از بين برود رفته 
رفته تاريخ ملت نيز به فراموشى سپرده شده و سوء استفاده كنندگان به تحريف تاريخ 
آن پرداخته و ذهن و فكر يك ملت را بيمار خواهند نمود. با مرگ زبان مادرى رفته 
رفته همه ى ابعاد وجودى يك ملت مانند تاريخ، آداب و رسوم، موسيقى، ادبيات و. . . 

نيز از بين خواهد رفت. 
 

4- جنبه ى سياسى 
هيتلر مى گويد اگر مى خواهيد يك ملت را از بين ببريد ابتدا زبان مادرى او را از بين 
ببريد. اين حرف آن هم از زبان شخصى كه زمانى جهان را به لرزه در آورده و يكى 
از بزرگترين جنايتكاران جهان است، نشان دهنده ى اهميت زبان مادرى است. زبان 
مادرى عالوه بر اينكه نقش اساسى در شكل گيرى هويت شخصى فرد دارد، در شكل 
گيرى هويت ملى نيز مهمترين نقش را ايفا مى كند. استعمارگران و استثماركنندگان 
با ازبين بردن تدريجى زبان مادرى يك ملت راه را براى استعمار و استثمار سياسى و 
فكرى و فرهنگى و دريك كالم استعمار و استثمار تمامى وجود يك ملت باز مى كنند. 
مستبدين و استعمارگران پس از، از بين بردن زبان مادرى يك ملت اقدام به ساخت 
هويت جعلى براى ملت مى كنند و تمام هستى آن ملت را در دست مى گيرند. چنين 

ملتى مانند كشتى است كه سكان آن در دست استعمارگران و مستبدين است. 
 

5- اهميت زبان مادرى در ايران 
ملل  و  اقوام  كه  است  كثيرالملله  كشور  يك  ايران  كه  است  روشن  همگان  بر 
مختلفى در آن دركنار هم زندگى مى كنند. آموزش به زبان مادرى در كشور ما از همه 
چيز مهمتر و واجبتر است. چرا كه براى احقاق حقوق انسانى برابر بين همه ى اقوام و 
ملل و برقرارى اتحاد و آشنايى هريك از ملل و اقوام با تاريخ، فرهنگ و هويت خود و 
شناساندن آن به ديگران و در نهايت ايجاد يك زندگى آرام و برابر در كنارهم آموزش 
به زبان مادرى را ايجاب مى نمايد. در همه جاى دنيا انسان ابتدا زبان مادرى و ملى 
خود سپس زبان رسمى كشورى را كه در آن زندگى ميكند و بعد زبان بين المللى را 
مى آموزد. من به عنوان يك آذربايجانى كه در ايران به دنيا آمده ام و دراين كشور 
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زندگى مى كنم، زبان تركى را زبان مادرى و ملى خود و زبان فارسى را زبان رسمى و 
ارتباط با ملل و اقوام ساكن در ايران و زبان انگليسى را زبان بين المللى خود مى دانم. 
طرف  از  بايد  امر  اين  كه  دارد  نيز  شدن  رسمى  قابليت  مادرى  زبان  كه  بگويم  بايد 
هيئت حاكمه صورت گيرد. تاريخ نشان داده است كه زبان مادرى و ملى هيچ گاه 
تغيير نمى كنند ولى زبان رسمى و بين المللى با توجه به رويداد هاى سياسى، فرهنگى، 
علمى و در كل مقتضيات زمان قابل عوض شدن است. پيشنهاد من به عنوان يك 
شهروند ايرانى اين است كه آموزش برا ى هركس در مدارس و دانشگاهها ابتدا به 
زبان مادرى باشد سپس به زبان  هاى ديگر دليل اين امر هم در سراسر اين مقاله قابل 

شهود و درك است. 
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زبان آموزى يا سواد آموزى
ايران،  مثل  توسعه  حال  در  كشور هاى  بويژه  كشورها  فرهنگى  مباحث  از  يكى 
آموزش زبان مى باشد كه همواره از چالش هاى روبروى مسئولين و صاحبان امر بوده 
است. اما آنچه كه واضح است اينكه متاسفانه دولت در راستاى وظايف خود در قبال 
عمل به اصل 15 قانون اساسى (آموزش زبان مادرى)همچنان كوتاهى ميكند و اين 
در حالى است كه اجراى اين ماده از قانون اساسى نه تنها هيچ مشكلى ايجاد نمى كند 
بلكه جامعه را از دوگانگى فرهنگى و مليتى كه كودكان دو زبانه در اثر عدم يادگيرى 
زبان مادرى خود به آن دچار هستند، نجات مى دهد. آنچه كه بيش از ساير جنبه ها 
در اين ميان به چشم مى خورد شكاف عظيمى است كه در آموزش بين كودكان تك 
زبانه (كودكانى كه به فارسى صحبت مى كنند) و دو زبانه ( مثل كودكان ترك زبان 
مناطق آذربايجان) در كشور ما وجود دارد كه اين مسئله از ديدگاه زبان شناسى قابل 
تامل است. صاحبان قلم و خرد در امر زبان شناسى خود واقفند كه نگاهى گذرا به 
سير طبيعى يادگيرى زبان نشان مى دهد كه كودك زبان را در 4 مرحله ى شنيدارى- 
گفتارى- خواندن و نوشتن (Listening,Speaking,Reading and writing) به 
ترتيب ياد مى گيرد. كودك بايد حدود 7 سال دو مرحله ى اول را در محيط خانواده ياد 
بگيرد يعنى شنيدارى و گفتارى سپس در دوره ى آموزش ابتدائى دو مرحله ى ديگر 
توسط روان شناسان و متخصصان  بگيرد كه اين امر  خواندن و نوشتن را ياد  يعنى 
علوم تربيتى همچون كمونيوس با عنوان اين مطلب كه كودك بايد تا 12 سالگى به 
زبان مادرى تحصيل كند تاييد و تاكيد مى شود. اما آنچه كه در كشور ما اتفاق مى افتد 
نه تنها آموزشى صحيح نيست بلكه يك فاجعه است. چراكه كودكان دو زبانه در كشور 
ما مثل كودكان ترك زبان بعد از آموزش دومرحله از زبان مادرى خود يعنى شنيدارى 
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وگفتارى وارد مدرسه كه مى شوند دچار شوك زبانى مى گردند، چون آنها زبان مادرى 
خود را كه دو مرحله اش را نيز پاس كرده اند الجرم بايد دم در مدرسه بگذارند و زبان 
رسمى كشور را شروع به يادگيرى نمايند آن هم نه از مرحله اول بلكه از مرحله سوم 
در  كه  نبودند  محيطى  در  كودكان  اين  كه  آنجا  از  نوشتن  و  خواندن  يعنى  چهارم  و 
مدت يادگيرى دو مرحله قبلى يعنى شنيدارى و گفتارى را پشت سر گذاشته باشند، 
نتيجه آن مى شود كه اين كودكان نه زبان مادرى خود را كامل ياد مى گيرند و نه زبان 
رسمى را. اما اين براى كودكان يك زبانه (آنهايى كه به فارسى صحبت ميكنند )اتفاق 
نمى افتد چون آنها به طور كامال طبيعى چهار مرحله ى يادگيرى را به ترتيب پشت سر 
مى گذارند، يعنى دو مرحله ى شنيدارى و گفتارى را در خانه و مرحله ى سوم و چهارم 
(خواندن و نوشتن) را در مدرسه به طوركامل و طبيعى ياد مى گيرند. در واقع كودكان 
تك زبانه (آنهايى كه به فارسى صحبت مى كنند) زبان را در خانه ياد گرفته اند و براى 
سوادآموزى به مدرسه مى روند يعنى اينكه چه طور بخوانند و بنويسند. اما كودكان دو 
زبانه (مثل كودكان ترك زبان) براى زبان آموزى به مدرسه مى روند. تا بعد از آن به 
مرحله سوادآموزى بپردازند. به همين دليل كودكان دو زبانه دركشور ما در اثر لطف 
وعنايت خاص دولت در اجراى ماده 15 قانون اساسى هميشه يك گام از كودكان تك 
زبانه عقب هستند و اين مرحله تا آخر ادامه دارد ! چرا كه حتى در دانشگاهها نيز با 
سوادترين اساتيد و دانشجويان دو زبانه در نحوه ارائه و اداى مطالب علمى و فرهنگى 
خود دچار مشكل هستند. به اميد روزى كه شعار هاى نظام عدالت محور !!! جمهورى 

اسالمى ايران به عمل نيز نزديك شود. 
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عدم آموزش به زبان مادرى و عواقب آن
يوهان آموس كومنيوس كه به عنوان پدر آموزش و پرورش نوين در دنيا شناخته 
شده است، در نيمه دوم قرن 17 اصولى را براى آموزش و پرورش و يادگيرى عنوان 
كرد كه آموزش و پرورش امروزى در دنيا از آن تبعيت مى كند. وى اعتقاد داشت كه 
كودكان را بايستى با شناخت و بينش اجسام آشنا كرد. يعنى معانى مستقيم اشيا و 
اجسام را به كودكان آموخت و در اين مسير همواره بر ضرورت استفاده از زبان مادرى 
تاكيد مى كرد. وى اعتقاد داشت كه آموزش تا سن 12 سالگى بايستى فقط و فقط به 
زبان مادرى باشد و از اين سن به بعد است كه آموزش به زبان  هاى ديگر مى تواند در 
برنامه آموزشى فراگيران قرار گيرد و آموزش زبان  هاى ديگر نه از روى دستور زبان 
بلكه از طريق خواندن متون انجام گيرد. كومنيوس بر استفاده از عكس و تصوير در 
آموزش زبان تاكيد ميكرد. بدين ترتيب كه ابتدا كودك با مفهومى كه با آن آشنا است 
ارتباط برقرار مى كند و سپس طريقه نوشتارى آن مفهوم را به آن پيوند مى دهد و آن 

مطلب را درك مى كند. 
و  بوده  تبريز  متولد  و  آذربايجان  اهل  كه  رشديه  حسن  ميرزا  نيز  كشور  داخل  در 
بنيانگذار آموزش و پروش به سبك نوين در كشور است، با ايجاد مدارس با سبك 
جديد پايه آموزش و پرورش نوين در كشور را گذاشت. وى كه از سوى مقامات دولتى 
تاسيس  به  اقدام  كشور  نقاط  اكثر  در  بود  فشار  تحت  شديدا  خود  زمان  حكومتى  و 
مدارسى كرده بود. در آموزش او نيز زبان مادرى در درجه بااليى از اهميت قرار داشت. 
وى كه در تدريس زبان تركى در آذربايجان كتابى تحت عنوان «وطن ديلى» را نيز 
آماده كرده بود و اين كتاب تا مدت ها در منطقه قفقاز به عنوان كتاب آموزش زبان 
تركى مورد استفاده قرار مى گرفت، از اصولى پيشرفته در آموزش استفاده ميكرد. هر 
عوامل  دست  به  كوتاهى  مدت  از  پس  وى  دست  به  شده  تاسيس  مدارس  كه  چند 



اى
ره

شو
ه ك

ى ب
گاه

ن
نه
زبا

ند 
و چ

له 
الم
ير
 كث

194

مى اندازيم.  كشور  امروزه  پرورش  آموزش و  نگاهى به  ويران مى گشتند. حال  دولتى 
اصول آموزشى مختلفى ذكر شد اما متاسفانه در مورد كودكان دو زبانه در كشور ما كه 
بيش از 53 درصد كودكان كشور را تشكيل مى دهند، بسيارى از اين اصول آموزشى 
متاسفانه  و  نمى گيرند  قرار  توجه  مورد  ميرسند  نظر  به  بديهى  كامال  دنيا  كل  در  كه 
تنها در مورد كودكان فارس زبان كشور اجرا مى شود. ابتدا مختصرا با مفهوم دو زبانه 
بودن آشنا شويم. در يك نوع طبقه بندى دو زبانه بودن را به دو دسته طبيعى (برابر) 
و آموزشى (نابرابر) تقسيم بندى ميكنند. در دو زبانگى برابر فرد از آغاز تولد در يك 
خانواده و جامعه دو زبانه زندگى مى كند و در هر دو زبان هم شفاهًا و هم كتبًا قادر به 
برقرارى ارتباط است. در دو زبانگى نابرابر آموزشى فرد پس از يادگيرى زبان مادرى 
به صورت شفاهى به داليل آموزشى يا فرهنگى با يك زبان ديگر تماس مى يابد و 
همانطور  است.  زبانگى  دو  نوع  كشور از اين  موجود در  زبانگى  دو  مى شود.  دو زبانه 
كه در مطالب فوق نيز اشاره شد آموزش در مدرسه تا سن 12 سالگى فقط و فقط 
بايستى به زبان مادرى باشد و بعد از اين سن بايستى زبان هاى ديگر در برنامه آموزشى 
فراگيران قرار گيرد. چرا كه طبق نظريه روانشناسان و زبانشناسان دوازده سال اول 
تطبيق محسوب مى شود و بعد از  فراگيرى زبان دوران  زندگى هر شخص از لحاظ 
آن دوران يادگيرى. يعنى در دوازده سال اول زندگى شخص ضمن فراگيرى زبان، با 
زبان فراگرفته شده خود را به محيط اطراف تطبيق مى دهد و سيستم فكرى اش شكل 
مى گيرد. زمانى اين نظام فكرى و تطبقى تكميل مى شود كه سوادآموزى شخص به 
زبان مادرى تكميل گردد، يعنى عالوه بر فراگيرى كامل تكلم به زبان مادرى، خواندن 
و نوشتن به زبان مادرى را نيز ياد بگيرد. در كشور كودكان فارس زبان تا سن 12 
سالگى فقط و فقط به زبان مادرى خود آموزش مى بيينند و از اين سن به بعد است 
كه آموزش زبان عربى و انگليسى در برنامه درسيشان گنجانده مى شود، اما در مناطق 
دوزبانه كشور وضع بسيار متفاوت و آشفته است. يك كودك شش ساله غير فارس 
از همان اولين روز تحصيل بايستى با زبانى غير از زبان مادرى خود تحت تعليم قرار 
بگيرد. بعنوان مثال يك كودك ترك كه كوچكترين آشنايى با زبان فارسى ندارد و 
تنها به زبان مادرى خود با طبيعت و اطرافيان ارتباط برقرار مى كند، از همان روز اول 
ببيند.  آموزش  فارسى  زبان  يعنى  خود،  مادرى  زبان  از  غير  زبانى  با  بايستى  مدرسه 
كليه اصول و قواعد ديگرى كه در مورد آموزش در سال هاى ابتدايى مدرسه بود نظير 
استفاده از عكس و تصوير و … براى تداعى مفاهيم انتزاعى، تنها در مورد كودكان 
فارس زبان كاربرد دارد و مفيد واقع مى شود. چون اين اصول براى آموزش به زبان 
مادرى فرد پيش بينى و طراحى شده اند. يك كودك فارس زبان با ديدن تصوير آب 
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مفهوم آب در ذهنش تداعى مى شود و هنگامى كه كلمه آب را نيز در كنار آن مى بيند 
با اين مفاهيم ارتباط برقرار كرده و مطلب را درك مى كند. اما در مورد كودكان غير 
كلمه  همان  مثال  عنوان  به  كه  چرا  است.  دشوار  بسيار  و  متفاوت  وضع  زبان  فارس 
آب را كه به تصوير مربوط به (سو) نسبت مى دهند براى كودك ترك تازگى دارد و با 
دانسته ها و معلومات قبلى او مغايرت دارد، چه برسد به صورت نوشتارى كلمه كه خود 

سبب بروز مشكالت بعدى مى گردد. 
پرورش  و  آموزش  برنامه  در  است  دراز  ساليان  كه  آموزشى  نادرست  سيستم  اين 
كشور قرار گرفته است باعث دلسردى دانش آموزان مناطق دوزبانه از تحصيل و درس 
و مدرسه مى شود. عمق فاجعه زمانى مشخص مى شود كه نيم نگاهى به آمار افت 
تحصيلى و ترك تحصيل در مناطق دو زبانه كشور بيندازيم. به گفته مدير كل دفتر 
آموزش و پرورش دوره ابتدائى و كارشناسان اين دفتر، دو زبانه بودن دانش آموزان 
در بدو ورود به مدرسه مهمترين علت افت تحصيلى و در نتيجه عامل ترك تحصيل 
آنهاست. به كار بردن اين اصول غيرعلمى در آموزش و پرورش مناطق دوزبانه باعث 
مى شود كه بسيارى از فرزندان اين مناطق كه هركدام مى توانستند روزى گرهى از 
مشكالت مردم باز كنند، به دامان اعتياد و ساير بزهكارى  هاى اجتماعى كشيده شوند. 
نتايج برخى از تحقيقات نشان مى دهد كه كودكى كه زبان مادرى خود را فرا نگرفته و 
ساخت  هاى زبان در ذهن او استحكام نيافته شرايط مساعدى براى يادگيرى زبان دوم 
نخواهد داشت، و اگر به اين كودك زبان دومى غير از زبان مادرى ياد بدهيم باعث 
ايجاد اختالل در گويايى و درهم ريختن فكر كودك خواهد شد. مخصوصا اگر زبان 
دومى كه ياد مى گيرد از لحاظ دستورى كامال متفاوت با زبان مادرى اش باشد. مثل 
زبان فارسى و زبان تركى كه يكى هند و اروپايى و ديگرى التصاقى است. عالوه بر 
مشكالت ياد شده مشكالت فراوان ديگرى نيز پديد مى آيد كه پرداختن به آنها در 

اين مجال نمى گنجد. 
كه  زمانى  تا  وضعيت  اين  كه  است  اين  داد  قرار  نظر  مد  بايستى  كه  نكته هايى 
متاسفانه تفكر كليشه اى «احياى زبان مادرى يعنى تجزيه طلبى!!! » در افكار بسيارى 
النه كرده است ادامه خواهد داشت و معلوم نيست چه زمانى كارشناسان آموزش و 
پرورش كشور از اغماض و چشم بستن بر عواقب وخيم عدم آموزش به زبان مادرى 
كودكان دوزبانه كشور دست بر مى دارند و چشم به حقايق تلخ مسائل آموزشى مناطق 
دو زبانه كشور مى گشايند و به اين اصل تن مى دهند كه آموزش به زبان مادرى حق 

همه مردم دنياست. 
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تاثير مهم زبان مادرى در آموزش كودكان
امروزه اصطالح جهانى شدن كه احساسات مثبت و منفى زيادى را برانگيخته است، 
محكوم  را  شدن  جهانى  كه  كسانى  مى خورد.  چشم  به  روزنامه ها  اول  صفحه ى  در 
مى كنند، عميق تر شدن فاصله ى بين مردم و كشور هاى غنى و فقير را به طرز چشم 
گيرى نتيجه ى جهانى شدن مى دانند. از طرفى ديگر عده اى از آن استقبال مى كنند 

زيرا تاسيس بازار هاى جهانى، داد و ستد همه جانبه را افزايش مى دهد. 
يكى از ابعاد جهانى شدن كه از نظر متخصصين آموزش و پرورش اهميت دارد، 
باعث  بسيارى  عوامل  است.  ديگر  كشور  به  كشورى  از  مهاجرت  فزاينده ى  افزايش 
جابه جا شدن مردم مى شود: رسيدن به شرايط بهتر اقتصادى، نياز به نيروى كار در 
فجايع  يا  و  گروهى  سركوب  هاى  و  كشمكش ها  كمتر،  ولد  و  زاد  نرخ  با  كشورهايى 
راحت  جابجايى  باعث  اقتصادى،  نظر  از  اروپا،  اتحاديه  شدن  يكى  همچنين  بومى. 
كارگران و خانواده هايشان بين كشور هاى عضو شده است. و اين واقعيت كه امروزه 

رفت و آمد سريع بين كشورها جابجايى جمعيت را آسان  تر كرده است. 
تنوع زبانى، فرهنگى، مذهبى و «نژادى» از پيامد هاى جابه جايى جمعيت است. 
براى مثال در تورنتوى كانادا، 58 درصد بچه  هاى مهد كودك، اهل كشورهايى هستند 
كه زبان اصلى آن ها انگليسى نيست. مدارس اروپا و آمريكاى شمالى سال هاست كه 
به صورت بحث انگيزى با اين نوع ناهمگونى مواجه بوده و هنوز هم هستند. تدابير 
آموزشى و عملى بين كشورها و حتى در داخل كشورها بسيار متفاوت است. گروه  هاى 
پرستانه  نژاد  سياست  هاى  از  پروا  بى  و  آشكارا  كشورها  از  بعضى  در  فاشيست  نئو 
گروه  هاى  و  احزاب  مى كنند.  حمايت  مختلف  جوامع  اقليت  هاى  و  مهاجران  درباره ى 
سياسى ديگر نيز تا حدى موضع روشن بينانه اتخاذ كرده و در پى يافتن روش هايى 
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براى «حل معضل» اقليت  هاى گوناگون و ادغام آنها در مدارس و جامعه هستند. با 
وجود اين، آنها از حضور اقليت  هاى مختلف به عنوان «معضل» ياد مى كنند و معتقدند 
پيامد هاى مثبت كمى براى كشور ميزبان به همراه دارند. آنها نگران هستند كه تنوع 
زبان، فرهنگ، «نژاد» و مذهب هويت كشور ميزبان را تهديد كند، بنابراين براى حل 

اين معضل از تدابير آموزشى كارساز حمايت مى كنند. 
در حاليكه گروه هاى نئوفاشيست از اخراج مهاجران و يا به حاشيه كشاندن آنها از 
جريان اصلى جامعه (براى مثال جدا كردن مدارس و مناطق مسكونى) حمايت ميكنند، 
بسيارى از گروه هاى ليبرال طرفدار پذيرفتن آنها در بطن جامعه هستند. درست است 
كه «پذيرش» مهاجران و «محروم كردن» آنها از بسيارى جهات به هم شباهت دارند، 
اما هر دو براى حل «معضل» طراحى شده اند. در هر دو اين خط مشى ها گروه هاى 
مختلف فرهنگى ناديده گرفته مى شوند. روش هاى جذب مهاجران، دانش آموزان را از 
حفظ و نگهدارى زبان مادريشان نااميد مى كند. و اگر آنها زبان و فرهنگشان را حفظ 
كنند، در آن صورت در جريان اصلى فرهنگى و آموزشى جامعه كمتر جذب مى شوند. 
هرچند دانش آموزان در مدرسه به علت صحبت كردن به زبان مادرى شان تنبيه 
پيام  اين  مى شد)،  اعمال  رفتارى  چنين  كشورها  از  بسيارى  در  (قبال  نمى شوند  بدنى 
شديداللحن به آنها القا مى شود كه براى پذيرش از جانب جامعه و معلم ها بايد از هر 

گونه سرسپردگى به فرهنگ و زبان اصلى شان چشم پوشى كنند. 
كشور هاى  از  بسيارى  در  هم  هنوز  معضل»،  «حل  در  گيرى ها  جهت  نوع  اين 
اروپايى و آمريكاى شمالى وجود دارد كه با كمال تاسف مى تواند نتايج مصيبت بارى 
براى بچه ها و خانواده هايشان به بار آورد: متزلزل كردن رابطه ى آنها و والدينشان. هر 
متخصص با تجربه اى براين باور است كه مدارس بايد بر پايه ى تجربه و ميزان دانش 
دانش آموزان بنا گردد. همچنين آموزش بايد توانايى و استعداد هاى آن ها را نيز بارور 
سازد. خواه ناخواه، وقتى زبان مادرى كودكان را از آنها گرفته و روابط شان را با والدين، 
مادر بزرگها و پدر بزرگها قطع كنيم، در واقع آموزش را از جوهره اش تهى كرده ايم. 
از بين بردن زبان و فرهنگ در مدارس براى خود جامعه ى ميزبان نيز زيانبار است. 
در عصر جهانى سازى، جامعه اى كه با منابع چند زبانه و چند فرهنگى سر و كار دارد، 
شايستگى آن را دارد كه از نظر اجتماعى و اقتصادى نقش مهمى در صحنه جهانى 
برعهده گيرد. در تاريخ بشر، هويت تمامى جوامع بر اساس تقابل و اختالط فرهنگى 
بوجود آمده. هويت جوامع و گروه هاى قومى هرگز ايستا نبوده و ساده انديشانه است 
باور كنيم در عصرى كه آهنگ تغيير جهان مانند امروز بسيار سريع است، آنها همچون 

نقاشى تك رنگ و موزه ى تك فرهنگى ثابت مانده اند. 



نگاهى به كشورهاى
 كثيرالمله و چند زبانه

199

چالش متخصصين تعليم و تربيت و سياستمداران براى شكل دادن به رشد هويت 
ملى به گونه اى است كه حقوق تمامى شهروندان (از جمله دانش آموزان) رعايت شده 
و منابع اقتصادى، زبانى و فرهنگى كشور به بيشترين حد بهره دهى رسانده شود. هدر 
دادن منابع زبانى كشور از طريق دلسرد كردن كودكان از رشد زبان مادريشان، از نقطه 

نظر منافع ملى و همچنين نقض حقوق كودك، كارى نابخردانه است. 
مدارس چگونه مى توانند براى دانش آموزانى كه از نظر فرهنگى و زبانى تفاوت 
دارند، آموزش مناسبى را ارايه دهند؟ اولين قدم آگاهى از تحقيقات انجام شده در مورد 

نقش زبان، مخصوصا زبان مادرى، در پيشرفت تحصيلى آنهاست. 

آنچه ما درباره ى رشد زبان مادرى مى دانيم
و  شخصيتى  رشد  در  دوزبانه  كودكان  مادرى  زبان  كه  مى دهد  نشان  تحقيقات 
اين  يافته  هاى  درباره ى  بيشتر  جرئيات  ميكند.  ايفا  مهمى  بسيار  نقش  آنها  آموزش 

تحقيق چنين است:
وقتى  دارد.  آموزان  دانش  تحصيلى  رشد  و  زبانى  فرايند  بر  مثبت  تاثير  دوزبانگى 
دانش آموزان در دوره ى ابتدايى توانايى هايشان را در دو يا چند زبان بپرورانند، شناخت 
عميق ترى نسبت به زبان و چگونگى استفاده ى مؤثر از آن را كسب مى كنند. اگر آن ها 
در فرايند يادگيرى هم زمان هر دو زبان را بيشتر تمرين كنند، مخصوصا وقتى سطح 
سواد را در هر دو مورد رشد دهند، در حقيقت مى توانند هر دو زبان را نظم داده كنار هم 
گذاشته و با هم مقايسه كنند. بيش از 150 تحقيق انجام شده در طول 35 سال گذشته 
بر آنچه فيلسوف آلمانى، گوته، اظهار داشته است صحه مى گذارد: كسى كه فقط يك 
زبان مى داند، در واقع با آن زبان آشنايى كامل ندارد. همچنين تحقيقات نشان مى دهد 
كه دانش آموزان دو زبانه، از طريق زبان  هاى مختلف، در پردازش اطالعات انعطاف 

پذيرى بيشترى از خود نشان مى دهند. 
آنها  دوم  زبان  بيشتر  رشد  باعث  مسلما  آموزان،  دانش  مادرى  زبان  رشد  ميزان 
مى شوند،  مدرسه  وارد  مادريشان  زبان  در  قوى  پايه ى  با  كه  آموزانى  دانش  مى شود. 
و  والدين  مى دهند.  نشان  خود  از  بيشترى  توانايى  مدرسه  زبان  دروس  يادگيرى  در 
سرپرست  هاى كودكان ( مثال پدر بزرگها و مادر بزرگها) اوقاتى را با بچه ها مى گذرانند، 
داستان تعريف و يا با آنها درباره ى موضوعات مختلف بحث مى كنند، در نتيجه دايره ى 
لغات و مفاهيم زبان مادرى كودكان تقويت شده و وقتى با آمادگى كامل براى يادگيرى 
قابليت  هاى  و  دانش  هستند.  تر  موفق  آموزشى  نظر  از  شوند،  مدرسه  وارد  دوم  زبان 
آنها در زبان مادرى كه در خانه ياد گرفته اند به زبانى كه در مدرسه مى آموزند، منتقل 
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مى شود. از نقطه نظر رشد آنها در مفاهيم و مهارت هاى انديشه، هر دو زبان الزم و 
زبان  از  مدرسه  در  گيرد:  انجام  صورت  دو  به  مى تواند  زبان  انتقال  يكديگرند.  ملزوم 
و  زبان  مفاهيم،  زبانه)،  دو  آموزشى  برنامه ى  در  مثال  طور  (به  شده  حمايت  مادرى 
مهارت هاى يادگيرى كه كودكان از زبان اكثريت آموخته اند به زبان خانه منتقل شود. 
در نتيجه وقتى محيط آموزشى به كودكان اجازه ى دسترسى به هر دو زبان را دهد، دو 

زبان همديگر را حمايت مى كنند. 
حمايت از زبان مادرى در مدرسه نه تنها زبان مادرى كه توانايى  هاى دانش آموزان 
را در يادگيرى زبان مدرسه رشد مى دهد. اين يافته با توجه به يافته  هاى قبلى غافل 
گير كننده نيست، يافته هايى مانند: الف- دو زبانگى دانش آموزان را با اصول زبان 
شناسى آشنا مى كند. و ب- قابليت  هاى هر دو زبان به طور چشم گيرى به هم مربوط 
و يا الزم و ملزوم يكديگرند. در صورتى كه زبان مادرى در مدرسه به طور موثر تدريس 
شود، عملكرد دانش آموزان دو زبانه بهتر شده و سطح سواد آموزى در آن زبان افزايش 
مى يابد. بر عكس، وقتى براى ناديده گرفتن زبان مادرى شان تشويق شوند، رشد آنها 

كند و شالوده ى ذهنى و شخصيتى شان نيز براى يادگيرى خدشه دار مى شود. 
صرف اوقات آموزشى براى زبان اقليت در مدرسه هيچ آسيبى به رشد آكادميك 
تربيت و  تعليم و  متخصصين  چند از  تنى  نمى رساند.  اكثريت  آموزان در زبان  دانش 
والدين به برنامه  هاى آموزشى دو زبانه يا تدريس زبان مادرى شك داشتند، زيرا نگران 
بودند كه در اجراى اين برنامه ها زمان بسيارى صرف شود. براى مثال، در برنامه ى دو 
زبانه كه 50 درصد وقت صرف تدريس به زبان مادرى و 50 درصد به زبان اكثريت 
است، به يادگيرى زبان اكثريت لطمه وارد مى شود؟ يكى از يافته  هاى بديهى تحقيقات 
آموزشى كه در بسيارى از كشور هاى جهان اجرا شده، نشان مى دهد كه برنامه  هاى 
عملى كارآمد دو زبانه مى تواند سطح سواد و آگاهى را در زبان اقليت بدون هيچ تاثير 
در  اروپا،  در  مثال  براى  دهد.  افزايش  آموزان  دانش  اكثريت  زبان  پيشرفت  در  منفى 
بلژيك، برنامه ى فوير كه توانايى  هاى آموزشى و تكلم دانش آموزان را به سه زبان 
مزيت  هاى  بيانگر  كرده،  شكوفا  ابتدايى  دوره ى  در  فرانسه)  و  هلندى  مادرى،  (زبان 

آموزش به دو يا سه زبان است. 
از يافته  هاى تحقيقاتى مذكور، مى توان متوجه چگونگى رخ داد آن شد. وقتى در 
مدرسه دانش آموزان دروس را به زبان اقليت هم ياد بگيرند (براى مثال زبان مادرى)، 
فقط اين زبان را در سطح محدود فرا نمى گيرند. آنها مفاهيم و مهارت هاى عقالنى 
را كه كامال به توانايى آنها در كاركرد زبان اكثريت مربوط است ياد مى گيرند. دانش 
آموزانى كه مى توانند ساعت را به زبان مادرى شان بگويند، مفهوم زمان را به خوبى 
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دوباره ى  يادگيرى  به  نيازى  ديگر  دوم  زبان  به  ساعت  گفتن  براى  و  كرده اند  درك 
مفهوم زمان ندارند؛ آنها براى قابليت عقالنى كه قبال فرا گرفته اند، كافى است به 
سادگى قالب  هاى جديد و يا «ساختار هاى ساده» را جايگزين كنند. همچنين در مراحل 
پيشرفته تر، مهارت هاى آموزشى و آكادميك مانند تشخيص ايده ى اصلى از جزئيات 
تنظيم  نظريه،  حقيقت از  تمييز  معلول،  شناختن علت و  داستان يا مقاله،  فرعى يك 

توالى حوادث يك داستان يا روايت تاريخى از طريق زبان منتقل مى شود. 
زبان مادرى آسيب پذير است و به آسانى در اوايل دوران مدرسه خدشه دار مى شود. 
براى بسيارى از مردم شگفت انگيز است كه كودكان دو زبانه در اوايل دوران مدرسه 
چقدر سريع مهارت  هاى گفتارى را از زبان اكثريت «جذب مى كنند» (ولى براى كسب 
مهارت هاى آكادميك پروسه زمانى بيشترى طول مى كشد). متخصصين تعليم و تربيت 
اغلب از اين كه دانش آموزان چقدر سريع مى توانند تواناييشان را در به كارگيرى زبان 
مادرى شان، حتى در محيط خانه، از دست دهند، آگاهى كمترى دارند. ميزان و سرعت 
از دست دادن اين توانايى بستگى به تجمع خانواده در گروه زبانى خاص دارد. اگر در 
بيرون از مدرسه زبان مادرى به طور گسترده اى استفاده شود، اين زبان در ميان بچه ها 
كمتر از بين مى رود. و يا اگر جايى براى ارتباطات زبانى متمركز و مناطق خاصى براى 
«اسكان» وجود نداشته باشد، آنها توانايى ارتباط با زبان مادرى شان را در طول 2 يا 3 
سال بعد از مدرسه از دست مى دهند. آنها ممكن است مهارت هاى ادراكى را حفظ كنند 
اما هنگام صحبت با همساالن و خوهران و برادران و در جواب دادن به والدين شان 
از زبان اكثريت استفاده كنند. وقتى آن بچه ها بزرگ شوند، جدايى زبانى بين والدين و 
فرزندان به شكاف عميق عاطفى تبديل مى شود. با نتايج قابل پيش بينى دانش آموزان 

نسبت به هر دو فرهنگ مدرسه و خانه بيگانه خواهند شد- بحران هويت. 
براى كاهش ميزان از دست دادن زبان، والدين بايد تدابير زبانى خانگى قوى اعمال 
كنند تا فرصت  هاى زيادى براى وسعت بخشيدن به كاربرد زبان مادرى براى بچه ها 
فراهم آيد. مواردى همچون ارتباط با زبان مادرى، بازى  هاى گروهى، رفتن به كشور 

مبدا و. . . . 
معلم ها مى توانند به دانش آموزان در حفظ و رشد زبان مادرى شان كمك و ارزش 
دانستن يك زبان بيشتر را به آنها منتقل كنند. براى مثال برنامه هايى همچون موارد 
زير در كالس اجرا كنند: الف- با ارزيابى و تجليل از دانش آموزان دو زبانه در كالس، 
آگاهى آنها را نسبت به اهميت زبان باال برند. ب- هر روز يك دانش آموز لغت خاصى 
را از زبان مادرى اش در كالس مطرح كرده و تمام دانش آموزان حتى معلم آن لغت 

را ياد گرفته و درباره ى آن در كالس صحبت كنند- مشاركت زبانى. 
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بى اعتنايى به زبان كودك مساوى است با ناديده گرفتن خود كودك. وقتى اين 
پيام، چه تلويحى و چه آشكار، كه «زبان و فرهنگ خودت را پشت در كالس بگذار» 
به دانش آموزان منتقل شود، آنها همراه با اين پيام هويتشان را نيز پشت در كالس جا 
مى گذارند. آنها وقتى احساس كنند كه طرد شده اند، در فعاليت  هاى كالسى غيرفعاالنه 
و با اعتماد به نفس كمترى شركت مى كنند. اين كافى نيست كه معلم با بى اعتنايى 
زبان و تفاوت فرهنگى دانش آموزان را در مدرسه قبول كند بلكه بايد ابتكار عمل را 
براى تاييد هويت زبانى آنها در دست گرفته، با انجام كارهايى همچون نصب پوستر 
از زبان هاى مختلف و تشويق براى نوشتن هم به زبان مادرى و هم به زبان اكثريت 
طور  به  آموزان  دانش  تمام  فرهنگى  مهارت  و  زبان  كه  آورند  پديد  آموزشى  فضاى 

فعاالنه، تاييد و پذيرفته شود. 

ساختن هويتى پويا براى آينده 
و  درسى  برنامه  داده،  رشد  مدرسه  در  را  زبانى  تدابير  تربيت  و  تعليم  متخصصين 
تمامى  در  آموزان  دانش  فرهنگ  و  زبان  كه  كنند  دهى  سازمان  طورى  را  آموزشى 
روابط متقابل در مدرسه رعايت شده، مدرسه نيز نگرش  هاى منفى و عدم بى اطالعى 
درباره ى تنوع موجود در جامعه را كنار گذارد. با به چالش طلبيدن ساختار قدرت جبرى، 
مدرسه از دانش آموزان دو زبانه حمايت كرده و نگرش مثبتى به آنها دهد تا بدانند 
چه كسى هستند و در آينده در جامعه چه نقشى خواهند داشت. دانش آموزان چند 
زبانه در ساختن جامعه و در مقياس وسيع تر در جامعه جهانى نقش مهمى دارند، اگر 
ما متخصصين تعليم و تربيت هر آنچه كه به آن اعتقاد داريم و به صالح آنهاست به 

مرحله ى عمل در آوريم:
- فرهنگ دانش آموزان و مهارت زبانى آنها در خانه، پايه ى يادگيرى آتى آنها را 
مى سازد. و ما بايد آموزش آنها را بر روى پايه  هاى قبلى بسازيم نه بر روى خرابه  هاى 

آن. 
- هر دانش آموزى حق دارد استعدادهايش كشف شده و در مدرسه شكوفا شود. 

خالصه اين كه به تفاوت  هاى زبانى و فرهنگى به عنوان «معضلى كه بايد حل 
شود» نگاه نكنيم و به جاى آن چشم هايمان را باز كرده و منابع عقالنى، فرهنگى 
و زبانى آنها را ببينيم كه چطور از وطنشان به مدرسه و جامعه ى ما به همراه آورده 
اند. اگر چنين كنيم، آنگاه سرمايه عقالنى، زبانى و فرهنگى جامعه مان به طور چشم 

گيرى افزايش خواهد يافت. 
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اصل اساسي دموكراسي در ايران، 
 باسواد شدن به زبان مادرى 

نگارش مقاله در باره دوره خاصي از خفقان در كشور، از ديدگاه من، كه هرگز، و در 
هيچ مرحله اي، عزم ورود به عرصه سياسي را نداشته ام و ندارم، به معناي آن نيست 
كه وقتي خفقان را در دوره بعدي ديدم از آن چشم بپوشم. برعكس معتقدم كه دوران 
خفقان جمهوري اسالمي، بويژه در سه مقطع، سال 60 و 61 شمسي، سال 67 شمسي 
و سالي كه در آن قتلهاي زنجيره اي شروع شد و تا به امروز ادامه پيدا كرده است، 
از هر دوران رژيم پهلوي تيره تر و بدتر بوده است. اما من اين خفقان را هم ناشي از 

آن خفقان قبلي ميدانم. 

دو پهلوي مشروطيت را بازيچه اميال و هوسهاي نامشروع خاندان خود كردند. آنها 
بر سر زبانها و فرهنگهاي غيرفارس ايران كوبيدند. شاه سابق همه فرصتهاي كثرت 
فرهنگي را با كشتار در تبريز، زنجان، اردبيل، مهاباد و شهرهاي كردستان از بين برد، 
و در واقع اصل اساسي دموكراسي در ايران، يعني باسواد شدن در عصر تعليم و تربيت 
به زبان مادري را، تبديل به يادگيري زبان فارسي، يعني زبان يك سوم مردم ايران 
كرد. ميگويم عصر تعليم و تربيت، و غرضم اين است كه پيش از مشروطيت روي 
هم رفته دو گروه باسواد ميشدند: دربار و اطرافيان دربار، و روحانيت در حوزه خاص 
خود. يعني كشوري كه با ذات كثرت فرهنگي و زباني خود بايد در عصر ورود تعليم و 
تربيت جديد تكيه بر زبانهاي مادري ميكرد، يعني رابطه مادر و بچه را بر روي زبان 
در راستاي عواطف ذاتي اين زبان نگه ميداشت، توسط عصر دو پهلوي از ذات خود، 
يعني زبان به عنوان پديده اي كه به زن و مادر مربوط ميشد، جدا شد، و تبديل شد 
به تحميل پدرساالرانه مركز، يعني تحميل زبان فارسي از طريق حكومت پهلوي بر 
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سراسر نقاط ايران، يعني بر دو سوم مردم ايران، و نتيجه: جدا شدن زبان تحصيالت 
سواد  اينكه  دليل  به  مردم.  از  روشنفكري  تفكر  شدن  جدا  و  مردم،  اكثريت  زبان  از 
روشنفكر فارسي بود، يعني او در زبان مادري اش بيسواد بود، و زبان مادري زباني 
غير از فارسي بود. در حالي كه برعكس روحانيت فارس با فارس، فارسي حرف ميزد، 
روحانيت ترك با ترك، تركي صحبت ميكرد، روحانيت كرد با كرد، كردي صحبت 
ميكرد، روحانيت تركمن با تركمن، تركمني، روحانيت عرب با عرب، عربي و الي آخر. 
قطع رابطه روشنفكر با مردم خود آن روشنفكر در ذات سياست زباني و فرهنگي مبتني 
بر راسيسم بود. فكر ميكردند كه كشور از طريق حاكميت زبان فارسي بر سراسر ايران 
پابرجا ميماند، در حالي كه راسيسم پهلوي، با بيسواد نگه داشتن روشنفكران كشور 
در زبان مادريشان در حوزه هاي غيرفارسي زبان، دست روحانيت را در اين حوزه ها به 
كلي باز ميگذاشت از يك سو؛ و كينه ايجاد ميكرد بين مردمان غيرفارس، و فارس 
از سويي ديگر؛ و نژادپرستي غريبي را در ميان روشنفكران فارس و فارسي زده ايجاد 
ميكرد كه نمونه بدخيم و عقب مانده و فاشيستي آن را در امثال دكتر جالل متيني و 
اصحاب او ميتوان ديد، كه مدام پرچم رسميِت سرچشمه گرفته از عقب ماندگي دو 
پهلوي را، حتي پس از سقوط مفتضحانه هر دو، در مجالت عقب مانده راسيستي و 
تلويزيونهاي راسيستي افراشته نگه ميدارند، و هرگز كسي از اينان نميپرسد كه چرا دو 
پهلوي، يعني محمدرضا و رضا چيزي از زبان مادري خود نميدانند، و چرا ياد نگرفتند 
و چرا ياد نميگيرند، و آيا يادگيري زبان مادري مهم بود و زبانهاي خود كشور و يا 
يادگيري فرض كنيد فرانسه، يا انگليسي؟ در ذات اين روابط، عدم رابطه قرار داشت. 
رابطه روشنفكر را از مردم بريدن، و آن هم در عصر تعليم و تربيت، نه تنها به ضرر 
روحانيت،  اينكه  دليل  به  شد،  تمام  هم  پهلوي ها  خود  ضرر  به  بلكه  شد،  تمام  مردم 
از طريق زبانهاي بريده با مردم رابطه برقرار كرد، و روشنفكران به علت تحصيل در 
زباِن به قلدري رسميت يافته، مردم مناطق خود را روشن نكردند، و به همين دليل 
گرچه همه روشنفكران اعم از فارس و ترك و كرد و عرب و بلوچ و تركمن مخالف 
سلطنت بودند، نهايتا آنهايي كه رابطه با بخش بيسواد جامعه داشتند، يعني روحانيت، 
هم سلطنت را، كه روشنفكران نيز براي سقوط آن زحمت كشيده بودند، ساقط كردند 
و هم اجازه ندادند روشنفكران در اداره جامعه سهمي داشته باشند، و حتي آن نيمچه 
اولين  در  را،  او  اطرافيان  و  بازرگان  يعني  داشتند،  قبول  خودشان  كه  را  روشنفكراني 
فرصت تار و مار كردند. و سئوال اين است؟ آيا كشف حجاب مهم تر بود، آيا دادن حق 
انتخاب شدن و انتخاب كردن براي زنها مهمتر بود، يا تدريس و تعليم و تربيت به 
زبان مادري، و پرچم حيثيت زن را از همان ابتدا برافراشته نگه داشتن؟ آيا ميشد زبان 
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مادر را بريد، و فقط به زور از سر او حجاب برداشت؟ و آيا نبايد خود او به زبان مادري 
باسواد ميشد و خود، نه تنها آن حجاب و دهها حجاب ديگر را هم از سر و روي خود و 
جامعه برميداشت؟ و يا در سي سال بعدتر، آيا يادگيري زبان مادري مهم تر بود يا حق 
راي دادن و انتخاب كردن و انتخاب شدن به دو مجلس فرمايشي؟ و حقيقت اينكه 
آن زنها كه انتخاب شدند چه گلي بر سر مادرها و دخترهايي زدند كه كودكان دو سوم 
آنها قرار بود باز هم به زبان فرمايشي پهلوي ها، تحصيالت پيدا كنند، و مدام در حال 
بيگانه شدن به عاطفه زبان مادري، فقط ستون عظيم از خودبيگانگي نسبت به زن و 
مادر را بلندتر نگاه دارند؟ روحانيت به دليل ذات كاري كه ميكرد، كارهايش را به زبان 
خود آن مردم انجام داد، در نتيجه درست در زماني كه پهلوي تيشه به ريشه ريشه 
دار شدن تفكر در ايران ميزد و با ايجاد فاصله ايجاد تفكر مدرن از طريق تحصيل به 
زبان مادري را تعليق به محال ميكرد و بين روشنفكر و مردمي كه روشنفكر از ميان 
آنها برخاسته بود و همه چيز را به فارسي ميگفت و مينوشت و ميخواند رابطه را قطع 
ميكرد چرا كه مردم نميفهميدند او چه ميگويد روحانيت خود را در راس امور قرار داد، 
هم از شر سلطنت خالص شد، هم از خير روشنفكر ؛ و كشور به دليل راسيسم و عقب 
ماندگي سلطنت پهلوي، و به دليل بريدگي دو سوم جمعيت از مادر و زبان مادري، 
غرق در قهقراي غريبي شد كه نمونه اش را در عصر حاضر در هيچ كشوري نميتوان 
سلطنت  روي  روحانيت  كرد،  روشنفكركشي  كه  نبود  پهلوي  سلطنت  تنها  كرد.  پيدا 
پهلوي را از نظر روشنفكركشي سفيد كرد. بويژه كه همين روشنفكرها، به تصور اين 
كه در انقالب آزادي انديشه و بيان خواهد آمد، منويات خود را پيش از انقالب و در 
حين انقالب، بروز داده بودند، و پرونده هاي ساواك نيز بود كه در اختيار ساواما بود و 
به محض اينكه دري به تخته خورد، روحانيت افتاد به جان روشنفكران، و بگير و ببند 
شروع شد. و هنوز هم ادامه دارد. در دوران پهلوي اول از طريق لومپن هاي او، در 
دوران پهلوي دوم از طريق لومپن هاي او، در جمهوري اسالمي، از طريق لومپن هاي 
اسالمي. و هر سه دمار از روزگار روشنفكر عصر درآوردند، روشنفكري كه ميدانست 
مردم  آن  خود  زبان  با  بايد  مردم  با  كه  نميدانست  و  بگيرد،  تماس  مردم  با  بايد  كه 
تماس بگيرد. و رضا پهلوي، سِر چشمه را از همان اول با رسمي شناختن زبان فارسي 
به عنوان زبان همه مردمان ايران، كور كرده بود، و با اين كور كردن، در واقع زمين 
روحانيت را براي شخم و تخم آماده كرده بود، تا اينكه پس از گذشت هفتاد سال نهايتا 

مشروعه را به جاي مشروطه به كرسي نشاندند. 
و در خارج از كشور هم دعواست، و بنگريد صالح ترين دعواكنندگان را كه وقتي 
قانون اساسي مينويسند اول ميگويند زبان رسمي كشور فارسي است، و بعد ميگويند 
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همه اقوام ايران با هم مساوي هستند، و اين را به نام تجدد مينويسند و مينويسانند، و 
نميفهمند كه اگر اين نوشته را به يك خارجي نشان بدهند و تركيب زبانشناختي و قوم 
شناختي سازمان ملل از ايران را هم در برابر او بگذارند، و بگويند ما با اين قانون و يا 
قوانين اساسي ميخواهيم در ايران مدرنيته را رواج دهيم، با يك ويرايش كوچك، هر 
شاگرد متوسطه كانادايي حتي خط بطالن بر اين قوانين اساسي ميكشد، چرا كه آدمي 
كه بويي از دموكراسي برده باشد آنا ميفهمد كه اغلب قوانين اساسي نوشته شده توسط 
همين روشنفكران ما فقط تجزيه ايران را ميخواهند، وگرنه درك تركيب، و نگارش 
قانون اساسِي اين تركيب، امر بسيار ساده اي است. فقط بايد خود را از سبعيت تعصب، 
از فاشيسم و شووينيسم آريايي گرايي رضا و محمدرضا پهلوي، و افالس و اندراس 
قوم گرايي منحطي كه كشور را براي اقوام ديگر به صورت دارالعجزه ميخواهد، رهايي 
داد. و چنين چيزي حاصل نميشود جز از طريق دقت در ساختار قومي مردماني كه در 
يك حوزه جغرافيايي تاريخي زندگي ميكنند، و اين كه يك قوم نبايد برده و غالم قوم 

ديگر محسوب شود. 
پس از ورود وسيله اوليه مدرنيته به ايران، كه عبارت بود از مدرسه جديد و تعليم و 
تربيت جديد، هيچكس از باشعورهاي كشور نبايد زير بار بيشعورترين شعارها كه زبان 
رسمي كشور فارسي است ميرفتند، چرا كه سه چهارم مردم ايران هرگز بوي تحصيل 
قيد  بخواهد  رعيت  اگر  ارباب،  زبان  به  تحصيل  اينكه  دليل  به  نخورد،  مشامشان  به 
رعيت بودن را از سر خود وابكند به درد هيچ رعيتي نميخورد. و هم از اين نظر است 
كه اعاده حيثيت از كساني كه زندگانيشان را بر سر حقوق مليتهاي ستمديده ايران 
گذاشتند، براي هر كسي كه در جهت آزادي و برابري در ايران گام برميدارد حياتي 
است. من در اين ترديد ندارم كه اگر زنده ياد دكتر محمد مصدق درك متوسع تري از 
دموكراسي ميداشت، و در همان زمان كه نفت را ملي اعالم ميكرد، مسئله اصلي قانون 
اساسي، يعني موضوع شوراهاي ايالتي و واليتي را نيز احيا ميكرد، و از روح گسترده و 
بالديده آن زنده ياد ديگر يعني سيد جعفر پيشه وري كه به حيله ي قوام و استالين در 
باكوي باقراوف تنش را تشريح كرده، در جذام خانه باكو دفنش كردند الهام ميگرفت، 
و دموكراسي چند سري را براساس كثرت اقوام و مليتهاي ايران شكل ميداد، هرگز، به 
صراحت ميگويم، هرگز، فاتحه حكومتش را پنج يا شش هزار لومپن برادران رشيديان 
نميتوانستند  هيتلري  نازيسم  در  يافته  پرورش  زاهدي  سرلشگر  و  روزولت  كرميت  و 
بخوانند. وقتي كساني كه در چارچوب كشوري مثل ايران دموكراسي ميخواهند بايد 
به اين قضيه توجه كنند كه اين دموكراسي را براي اين كشور ميخواهند، و يا براي 
كشوري ميخواهند يكسان و يكدست ساخته از يك مليت و زبان و فرهنگ و ريشه. و 
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اگر قبول داشته باشيم كه ايران كشوري است چند مليتي و چند فرهنگي، آنگاه كساني 
كه شيفته دموكراسي هستند ميتوانند با هم كار كنند. چرا كه اگر تنها بمانند در سال 
45 قاضي محمد باالي دار ميرود، پيشه وري به تبعيد ميرود و پناه دهنده اش دشمن 
جانش از آب درميآيد، و آن يكي هم، مصدق به آن حال و روز دچار ميشود. و بدتر از 
آن حال و روز مردمي است كه در آن شبانه روز يك نفر دست نشانده به نام محمدرضا 
پهلوي، به ملتي در سكوت نگه داشته شده، و در زندان نشسته، الف عظمت خود را 
بزند تا اينكه به قول تيمسار ربيعي در دادگاه اسالمي، ژنرال "هايزر"ي بيايد و گوشش 
را مثل سگ بگيرد و از ايران بيرون بكند، و نيز در همان دادگاه وقتي كه از خلعتبري 
وزير خارجه سئوال ميكنند چه كسي با سيا تماس ميگرفت؟ بشنوند: "محرمانه است. 
" يعني يك نفر حتي تا آخرين لحظه نداند در كجا زندگي كرده، دارد در كجا ميميرد، 
و هنوز هم گمان كند كه همه اش بازي بوده. و به راستي كه چه كساني بر كودكي 
من، جواني من، ميانسالگي من و بر دربدري امروز من حكومت كرده اند! آدم ميخواهد 
دو مشتش را بلند كند و بزند توي مخش تا آخرين بارقه نور از كاسه چشمش بيرون 

بپرد تا دست كم اين تاريكي عظيم را در كوري مطلق نظاره كند. 
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