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 خالصه یافته ها و پیشنهادات .1

و هنر ملیت ها و استفاده و مشارکت در بازتولید آن برای کودکان متعلق  زبان مادری و فرهنگآموزش حق 

یکی از مواردی است که در کنوانسیون حقوق کودک به شدت مورد تاکید قرار گرفته است.  به آن ملیت

در  1994کنوانسیون بین المللی حقوق کودک را امضا و در سال  1991جمهوری اسالمی ایران در سال 

مجلس شورای اسالمی مشروط به اینکه بندهای کنوانسیون ناقض قوانین اسالم و قانون اساسی 

زبان فارسی را به  تنهااسالمی نباشد، تصویب کرده است. قانون اساسی جمهوری اسالمی جمهوری 

اسمی نبرده از جمله زبان تورکی آذربایجان  ملیتهای ساکن در ایرانسایر  عنوان زبان رسمی شناخته و از

حلی و قومی" با این وجود، قانون اساسی آموزش زبان سایر ملیتها را که از آنان به عنوان "زبان م است.

عمل به بندهایی از  از نقطه نظر تطابق با قوانین ایران، بنا بر اینمیکند را آزاد اعالم کرده است. یاد 

بالمانع را برای دولت ایران الزامی می کند، اقلیتهای ملی  زبان مادریآموزش  کنوانسیون حقوق کودک که

کودکان تورک  زبان مادری در آموزشخود  رژیم ایران نه تنها به وظیفه ،واقعیتبرخالف این است. 

نیز عمل نمی کند، بلکه به انحاء مختلف از انجام آن توسط فعالین و نهادهای غیر دولتی آذربایجانی 

می توان رژیم ایران را که از امضا کنندگان کنوانسیون حقوق کودک به عمل می آورد. از همین رو جلوگیری 

 است، مورد بازخواست قرار داد.

رکان آذربایجان به همراه فارس زبانها از پرجمعیت ترین مردمان ساکن در ایران است. گرچه آمار رسمی تو

برای جمعیت ائتنیکی ایران وجود ندارد، اما اظهار نظر مسئوالن جمهوری اسالمی، نشان می دهد که 

زبان مادریشان  حدود چهل درصد جمعیت ایران به زبان تورکی صحبت می کنند. یعنی جمعیت کودکان کی

تورکی است، حدود نه میلیون نفر تخمین زده می شود. با اینکه اصل پانزدهم قانون اساسی ایران، 

آموزش زبانهای سایر ملیتها را آزاد اعالم کرده ولی تا کنون هیچ اقدام عملی برای اجرای این قانون انجام 

سازی و هویت زدایی از تورک زبانان را نشده است. در واقع دولت مرکزی سیاست رژیم سابق در فارسی 

ادامه می دهد و به صورت سیستماتیک سیاست آسیمیالسیون کودکان تورک زبان را دنبال می کند. 

تحقیقات و آمار ها نشان می دهد که محرومیت کودکان آذربایجانی از آموزش به زبان مادری آنها باعث باال 

از ر و از خود بیگانگی در کودکان آذربایجانی شده است. بودن آمار بیسوادی، افت تحصیلی، حس تحقی

دهه نود میالدی که موج هویت خواهی در بین جوانان آذربایجانی با تاکید بر آموزش به زبان تورکی شکل 

گرفته است، دولت جمهوری اسالمی با بازداشتها و خشونت پلیس با آنها مقابله کرده است. دهها نفر از 

هر ساله در مراسمات ویژه از جمله روز جهانی زبان مادری بازداشت و به اتهام "تجزیه  جوانان آذربایجانی

طلبی" به حبسهای طوالنی مدت محکوم می شوند. با اینکه رییس جمهور ایران، حسن روحانی در 

ه کمپین انتخاباتی خود برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسالمی به حق آموزش به زبان مادری اذعان کرد

و قول اجرای آن را داد، ولی اظهارات کنونی مسئوالن دولتی در این زمینه، امید به اقدام دولت در این 

 زمینه را از بین برده است.

 

، با ارائه گزارش تفصیلی خود در زمینه محرومیت  (آهراز) ایران در آدربایجانیها بشری حقوق از دفاع انجمن

، از کمیته حقوق فرهنگ و زبان خوددر امور به کودکان آذربایجانی از حق فراگیری، استفاده و مشارکت 

 کودک سازمان ملل می خواهد تا توصیه های زیر را به دولت ایران ارائه کنند: 

 

 حق تحصیل به زبان مادری بازداشت و به حبس  آزادی فعالین مدنی آذربایجانی که به علت مطالبه

 محکوم شده اند.

 .آموزش زبان تورکی آذربایجانی و  ادبیات آن در مدارس استانهای تورک زبان 

 در آموزش زبان تورکی. ادانه نهادها و آموزشگاههای غیر دولتیفراهم آوردن شرایط برای فعالیت آز 

  کتابهای آموزشی تورکی برای کودکان.تاسیس فرهنگستان زبان تورکی برای تدوین 

  ی.تورکبرنامه های تلویزیونی مخصوص کودکان و نوجوانان به زبان پخش 

 .تبعیض مثبت در امکانات دولتی و یارانه ها برای چاپ کتابهای کودکان، نشریات به زبان تورکی 
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 .لغو ممنوعیت نامگذاری اماکن عمومی به نامهای تورکی 

  عملی نامگذاری کودکان به نامهای تورکی.لغو ممنوعیت قانونی و 

 .بازنگری کتابهای درسی تاریخ و ادبیات جهت حذف مطالب اهانت آمیز به تورکها 

 مقدمه و پیشینه .2

 کند می موظف را دولتها و کند می ممنوع را کودکان علیه تبعیض گونه هر اعمالکنوانسیون حقوق کودک 

 خود فرهنگ اعمال و برخورداری برای را زبانی یا مذهبی ملی، های اقلیت به متعلق کودکان حقکه 

 و نیازها به توجه بر اعضا وظیفه بر خود 30 و  29 ،20 ،17 مواد در کودک حقوق کنوانسیون .کند تضمین

 و احترام نیز و خود ملیت هنر و ادبیات فرهنگ، ان،زب فراگیری برای ها ملیت به متعلق کودکان حقوق

 در همچنین کودک حقوق کمیته. است داشته ویژه تاکید ها، رسانه در فرهنگی ابراز و بیان آزادی تضمین

 برای مدارس درسی برنامه در باید الزم تخصص و زمان که کند می تاکید خود 17 شماره کامنت جنرال

 هنر شعر، ادبیات، نمایش، موسیقی، شامل خود هنر و فرهنگ بازتولید و مشارکت یادگیری، برای کودکان

 . شود گنجانده خود بازیهای و ها ورزش همچنین و

 با اضافه کردن یک شرط 1994از طرف جمهوری اسالمی ایران امضا و در سال  1991در سال کنوانسیون 

تاکید می کند که "در صورتی که مفاد کنوانسیون  شرط مذکور .ب شددر مجلس شورای اسالمی تصوی

حقوق کودک متناقض با قوانین جمهوری اسالمی و شریعت اسالم باشد، جمهوری اسالمی لزوما آن را 

از مهمترین مواردی هستند که ظاهرا ملیتهای غیرفارس . حقوق مربوط به کودکان 1رعایت نخواهد کرد"

د ندارند. اما در عوض قوانین نانوشته ای که معموال نشات گرفته از هیچ منع قانونی برای احقاق آنها وجو

سیاستهای ملی گرایانه و مذهبی حاکمیت در ایران هستند، نه تنها مانع اجرای این قوانین می شود، 

بلکه فعالین مدنی ای که خواستار اجرای این قوانین هستند، تحت تعقیب قرار گرفته و به شدت با آنها 

شود. کودکان ملیتهای غیر فارس عالوه بر اینکه از نقطه نظر دسترسی به خدمات رفاهی برخورد می 

)اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی( نسبت به کودکان فارس زبان معموال مورد تبعیض قرار میگیرند، از 

زبان مادری نیز به کلی محروم هستند. در این  ی حقوق پایه ای همچون حق آموزشدسترسی به برخ

محرومیت کودکان آذربایجانی )تورک( از حق آموزش به زبان مادری و تبعات این محرومیت در ابعاد  گزارش

 مختلف در تحقیقات دانشگاهی مورد بررسی قرار گرفته ارائه می شود. 

 کودکان تورک آذربایجانی در ایران .3

)آذربایجانی(، فارس،  ، کشوری کثیرالملله است و ملیتهای تورکنفر میلیون 75ایران با جمعیت بیش از 

تورکهای . قرنهاست که در این سرزمین در همسایگی یکدیگر ساکن هستند تورکمن عرب وکرد، بلوچ، 

ایران شامل تورکهای آذربایجانی )ساکن در شمال غرب و مرکز ایران شامل استانهای آذربایجان شرقی، 

، قم، مرکزی، گیالن، کردستان و کرمانشاه (، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، قزوین، همدان، البرز، نهران

 نتورکان خراسان در  شرق ایرا و ن، تورکان قشقایی در مرکز و جنوبهمچنین تورکهای خلج در مرکز ایرا

. آمار رسمی ای که نشان دهنده ی جمعیت ملیتهای ایران باشد، وجود ندارد و یا حداقل ( 1)شکل  است

پراکندگی تورک زبانان در مناطق مختلف و نیز پدیده مهاجرت محاسبه  اینکه اعالن نمی شود. گستردگی و

امری مشکل میسازد. با این وجود دقت در اظهار نظر مسئولین جمهوری اسالمی تخمین  را جمعیت آنها

قابل قبولی از جمعیت تورکها در ایران و همچنین کودکان تورک زبان به دست می دهد؛ وزیر سابق آموزش 

و وزیر سابق امور خارجه نسبت جمعیتی  2کودکان دوزبانه )غیر فارس زبان( را هفتاد درصدپرورش آمار 

                                                           
1
  " Children's Rights: Iran". Library of Congress. 4 April 2011. Retrieved 28 May 2012 . link: 

2
 : لینک .1388حمید رضا بابایی در مراسم بزرگداشت روز ملی پژوهش، آذر  اظهارات

http://www.loc.gov/law/help/child-rights/iran.php
http://www.edunews.ir/index.php?view&sid=23573


4 | P a g e  
 

کل جمعیت ایران اعالم کرد. بنابراین با استناد به این آمار میتوان تعداد  3تورک زبانان در ایران را چهل درصد

خمینی محاسبه کرد. بر درصد جمعیت کل کودکان در ایران به صورت ت 40کودکان تورک زبان در ایران را 

اساس اطالعات مرکز آمار ایران در مورد سن جمعیت و با توجه به اینکه طبق تعریف کنوانسیون حقوق 

 1390کودک افراد تا سن هیجده سالگی کودک محسوب می شود، جمعیت کودکان در ایران در سال 

زبان، بیش از  تورکعداد کودکان درصدی، ت 40که با احتساب  4میلیون نفر بوده است 24(، بیش از 2011)

 نه میلیون نفر برآورد میشود. 

 

  ایران در زبانان تورک جمعیتی پراکندگی. 1

ی در کنار زبان فارسی و عربی یکی از زبانهای اصلی مردمان ساکن تورکزبان  منطقه در تمام دوران تاریخ

جغرافیای کنونی ایران بوده است. این زبان به طور سنتی در مکاتب و حوزه های سنتی همواره تدریس 

ی تدریس تورککه مدارس نوین و آموزش مدرن در ایران تاسیس شد، به زبان  1894می شده است. سال 

یک ملت را پیش  -و روی کار آمدن رضا شاه پهلوی که سیاست یک زبان  1921ی . با کودتا5می کردند

ی ممنوع شد. در این دوران تورکگرفت، زبان فارسی به عنوان تنها زبان رسمی انتخاب و استفاده از زبان 

در مدارس اگر دانش آموزی تورکی حرف می زند، می بایست جریمه می شد. با تاسیس حکومت ملی 

با  1346، دوباره تدریس زبان تورکی در مدارس آذربایجان آغاز شد. ولی در سال 1945در سال  آذربایجان

اشغال آذربایجان توسط ارتش شاهنشاهی دوباره آموزش زبان تورکی ممنوع شده و کتابهای آموزشی که 

با اینکه در اوایل  1979. با انقالب 6سوزانده شد 1946دسامبر  17توسط حکومت ملی چاپ شده بود، در 

ی فراهم شود، ولی با سرکوب اعتراضات تورکانتظار میرفت حقوق ملیتها و مخصوصا امکان تدریس زبان 

ملیتهای مختلف توسط رژیم تازه تاسیس جمهوری اسالمی هیچ اقدامی تا بحال در این زمینه صورت 

 نگرفته است. 

                                                           
3
 : لینک .2012یه، ژانویه تورکاظهارات علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران در  

 لینک:سایت رسمی مرکز آمار ایران.  4
5
 :لینکاستکهلم.  1392ی در ایران، تورکشیوا فرهمند راد، نگاهی به تاریخ آموزش زبان   

6
 :لینک. 1980، مهربان مردمانی و انگیز شگفت های سرزمین ویلیام داگالس،   

http://www.youtube.com/watch?v=Vc9WJ9U2uHo
http://salnameh.sci.org.ir/AllUser/DirectoryTreeComplete.aspx
http://web.comhem.se/zhivago/pdf/Tarikhche-Amouzesh-Azeri.pdf
https://azdemokrasi.wordpress.com/2010/12/09/william-orville-douglas/


5 | P a g e  
 

 ا زبان و فرهنگ ملیتهاقوانین جمهوری اسالمی در ارتباط ب .4

تبعیض بر تنها زبان فارسی را به عنوان زبان رسمی می شناسد. فلذا قانون اساسی جمهوری اسالمی 

قانون اساسی جمهوری اسالمی هیچ . کرده است نهادینهیگر زبانهای بومی ایران را علیه متکلمان د

بدین ترتیب آنها را به صورت  ده وره اشاره نکررک )آذربایجانی(، کرد و غیواشاره ای به نام و زبان ملیتهای ت

بان فارسی بار مفهومی منفی که در ز "محلی و قومی"ز عنوان اتنها  مستقیم به رسمیت نشناخته و 

ایجاد  بان مادری کودکانهیچ منع قانونی برای آموزش ز می کند. با این وجودبرای آنها استفاده  دارد،

  فارسی  ایران  مردم  تورکو مش  و خط رسمی  زبانساسی می گوید: "اصل پانزدهم قانون ا .نکرده است

  از زبانهای  استفاده  و خط باشد ولی  زبان  باید با این  درسی  و کتب  رسمی  و متون  . اسناد و مکاتبات است

  فارسی  کنار زبان، در  آنها در مدارس  ادبیات  و تدریس  گروهی  های  و رسانه  در مطبوعات  و قومی  محلی

باشند   که  و قبیله  از هر قوم  ایران  مردم" نوزدهم قانون اساسی ایران نیز مقرر می دارد:" اصل . آزاد است

 "امتیاز نخواهد بود.  د اینها سببو مانن  ، نژاد، زبان مساوی برخوردارند و رنگ  از حقوق

 ،کودکانو فرهنگ ملی  یمادر زبان آموزش نهیمزبه عبارت دیگر عمل به مفاد کنوانسیون حقوق کودک در 

با این همه، در عمل، حق کودکان تورک برای آموزش  ناقض قانون اساسی جمهوری اسالمی نیست.

 زبان، ادبیات، فرهنگ و هنر ملیت خود، به اشکال مختلف نقض می شود.

 سیاست رژیم جمهوری اسالمی در قبال آموزش زبان مادری .5
رژیم جمهوری اسالمی در ایران مستقر شد، حدود پنجاه سال بود از ممنوعیت  1979زمانی که در سال 

ی در ایران می گذشت. با اینکه حقوق ملیتها یکی از اصلی ترین خواسته ها در دوران انقالب تورکزبان 

جه ای جز اصل پانزدهم بود، ولی تالش سازمانها و فعالینی که در این راستا فعالیت می کردند، نتی 1979

قانون اساسی روی کاغذ نداشت. به این صورت که رژیم تازه تاسیس جمهوری اسالمی در قبال خواسته 

های فعالین حقوق ملیتها با خشن ترین راههای ممکن آنها را سرکوب کرده و هیچوقت هم اصل پانزدهم 

 قانون اساسی را اجرا نکرده است. 

ی عمال سیاسیت آسیمیالسیون در قبال تورکهای ایران ادامه داشته است. در طول دوران جمهوری اسالم

قوانین جمهوری اسالمی که تاکید شدید به اهمیت و گسترش زبان فارسی دارد، به حقوق دیگر زبانها به 

نشریات و موسسات خصوصی که در زمینه زبان، فرهنگ و هنر آذربایجانی صورت مبهم اشاره می کند. 

ند، به شدت تحت فشار ارگانهای امنیتی قرار دارند و در بسیاری موارد مجوز آنها لغو می فعالیت می کن

. همچنین صدور مجوز برای کتابهایی که به تورکی نوشته می شوند به سختی و تحت نظارت 7شود

، سختگیری شدید در 9در اماکن عمومی تورکی استفاده از نامهایممنوعیت . 8نهادهای امنیتی است

، 11تغییر اسامی جغرافیایی منطقه از نامهای تورکی به فارسی، 10امگذاری کودکان به نامهای تورکین

تحقیر تورکها در ، 12استانی یها شبکه در یتورک زبان به نوجوانان و کودکان ی برنامه پخش ممنوعیت

                                                           
7
 :لینک.  1386سال لغو مجوز نشریه آذربایجانی "دیلماج" بدون ارائه هیچ توضیحی،   

8
 :لینک.  1392عفری" مدیر انتشارات "پینار" از سوی ارگانهای امنیتی، سال تهدید خانم "شریفه ج  

9
با هدف پاسداشت زبان فارسی.  اطالعیه اداره کل فرهنگ و ارشاد استان بوشهر در ممنوعیت استفاده از نامهای غیر فارسی در اماکن عمومی  

 :لینک. 1392بهمن 
10

 لینک:. 1393مخالفت اداره ثبت احوال تهران با نامگذاری کودک آقای فیروز یوسفی با نام تورکی " آلپ اورحان". شهریور   
11

 :لینکداده شده است. تغییر اسامی جغرافیای آذربایجان و لیست حدود پانصد اسم جغرافیایی که به فارسی تغییر   
12

نشین  تورکی آذربایجانی در شبکه های استانی استان های تورکصداو سیمای ایران پخش برنامه های ویژه کودکان، نوجوان و جوانان به زبان   

 :لینک. 1389اردیبهشت  .ی را محدود کرده استی آذربایجانتورکرا ممنوع و پخش برنامه به زبان 

http://zamaaneh.com/special/2007/12/post_345.html
http://iranwire.com/blogs/6272/6259/
http://oyannews.com/%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C/
https://hra-news.org/fa/ethnic-minorities/esm
http://www.navidazerbaijan.ir/fa/news1519.aspx
https://hra-news.org/fa/ethnic-minorities/1-590
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به همراه  14درسی، درج مطالب اهانت آمیز به تورکها و تحریف تاریخ آنها در کتابهای 13رسانه های رسمی

گسترده سبب شده است، از نمود های  15تبعیضات اقتصادی بر علیه منطقه آذربایجان که به مهاجرت

سیاست هویت زدایی رژیم در منطقه آذربایجان بوده است. جمهوری اسالمی ایران علیرغم کنوانسیون 

که با فعالین فرهنگی حقوق کودک به وظیفه خود در خصوص حقوق فرهنگی کودکان عمل نکرده است، بل

جامعه مدنی آذربایجان هم به شدت برخورد می کند. "تبلیغ علیه نظام"، "اقدام علیه امنیت ملی" از 

جمله اتهام هایی است که ارگانهای امنیتی جمهوری اسالمی فعالین حقوق ملی را بازداشت کرده و در 

شی به نام "حرکت ملی آذربایجان" در جنب 1990دادگاهها به حبسهای طوالنی محکوم می کند. از دهه 

راستای حقوق ملی تورکها در آذربایجان ایران شکل گرفته است که از اصلی ترین خواسته های آنها 

تاسیس مدارس به زبان تورکی بوده است. تشکیل کالسهای آموزش زبان تورکی، آموزش رقص ملی، 

خانه های فعالین شکل می گیرد، با یورش آموزش موسیقی ملی آذربایجانی که به صورت زیرزمینی در 

فعالین آذربایجانی  1999. از سال 16ماموران رژیم و بازداشت به اتهام "تجزیه طلبی" مواجه می شود

فوریه که از سوی یونسکو به عنوان روز جهانی زبان مادری اعالم شده است، را با  21بزرگداشت روز 

ند. همه ساله در این روز اکثر شهرهای آذربایجان شرایط مراسم ها و تظاهرات خیابانی برگزار می کن

. در طول دوران جمهوری 17امنیتی به خود می گیرد که با بازداشتها و خشونتهای پلیس سرکوب می شود

اسالمی مسئوالن رژیم همواره سعی می کنند که با انکار بازداشتها و اتهام سازی های دیگر وجود 

سعید متین پور )عکس زیر(، ژورنالیست  بان مادری را انکار کنند.خواست عمومی برای آموزش به ز

آذربایجانی یکی از دهها زندانی است که به خاطر فعالیت در زمینه حقوق فرهنگی تورکها به هشت سال 

اتهام وی "تبلیغ علیه  حبس خود را در زندان اوین می گذراند. پنجمزندان محکوم شده و هم اکنون سال 

 18 نظام" و " ارتباط با بیگانگان" عنوان شده است.

 

    تورکها فرهنگی حقوقزندانی  فعال پور، متین سعید

                                                           
13

 :لینک. 1385توهین روزنامه دولتی "ایران" به تورک زبانها با نشر کاریکاتوری که  تورکها را  به سوسک تشبیه کرده بود. خرداد   
14

برای مثال در یک مورد در یک شعر در کتاب فارسی ششم دبستان، تبریز که بزرگترین شهر منطقه آذربایجان است، شهری فارسی زبان   

 لینک:معرفی شده بود و به اعتراضات معلمان تورک زبان منجر شد. 
15

ن مدیر کل اداره ثبت احوال استان آذربایجان شرقی: "استان آذربایجان شرقی باالترین آمار مهاجرت در بین استانهای ایران را دارد."  آبا  

 : لینک. 1392
16

 : لینک. 1393یورش ماموران امنیتی به مراسم عروسی و دستگیری و ضرب و شتم گروه موسیقی. شهریور   
17

 :لینک. 1391جهانی زبان مادری، سال ازداشت گسترده فعاالن آذربایجانی در روز ب  
18

 : لینکسایت حمایت از سعید متین پور،   

http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=3068
http://khabaronline.ir/detail/276300/weblog/abdollahi--
http://www.mehrnews.com/news/2179430/%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C
http://www.hraznews.com/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3/
http://www.hraznews.com/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86/
http://www.saidmatinpur.com/
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همراه با ممانعت سیستماتیک از برگزاری کالسهایی که حتی دارای مجوزهستند، بارها مسئوالن   

ی به یادگیری این زبان ندارند. در انتخابات اخیر جمهوری اسالمی ادعا کرده اند که تورک زبانان عالقه ا

ریاست جمهوری، آقای حسن روحانی برای اولین در تاریخ جمهوری اسالمی به وجود خواست عمومی در 

. اما بعد از انتخاب ایشان به ریاست جمهوری، 19مردم آذربایجان برای تحصیل به زبان مادریشان اذعان کرد

اقلیتها دوباره ادعا کرد که مردم آذربایجان عالقه ای به آموزش زبان مادری خود  دستیار وِیژه ایشان در امور

 . 20ندارند

 تبعات عدم آموزش به زبان مادری در کودکان آذربایجان .6

همانطور که از ملیتهای مختلف در قانون اساسی ایران اسمی برده نشده است و همانطوریکه آمار مربوط 

نمی شود، به همان منوال تحقیقات دانشگاهی با موضوع اقلیتهای  به جمعیت ملیتهای مختلف اعالن

ملی در ایران در عمل با سختگیریهایی مواجه می شود. عالوه بر این، اهمیت آموزش به زبان مادری و 

عمق تاثیر زندگی کودک در دوران مختلف آنقدر پیچیده و عمیق است که بررسی تمام ابعاد تبعات آن امری 

ست. زبان عالوه بر اینکه مهمترین وسیله ارتباط کودک با محیط بیرونی است، از منظر دیگر بسیار مشکل ا

ابزار قدرت در روابط فردی و اجتماعی است. عدم دسترسی کودک به زبان مادری خود در واقع محرومیت 

تحقیر، تاخیر از مهمترین ابزار قدرت در زندگی اجتماعی و ارتباط با دیگری است. امروزه مواردی چون حس 

در حرف زدن کودک، لکنت زبان و الیناسیون و بیگانگی از خود دیگر تبعاتی هستند که محققان در مورد 

 . 21کودکان دو زبانه کامال به آن یقین دارند

با اینحال موضوع "زبان مادری و کودکان تورک آذربایجان" موضوع چند تحقیق دانشگاهی بوده است که در 

نمونه اشاره می شود. این تحقیقات از این جهت حائز اهمیت است که در آنها به  سه یجخالصه نتا زیر به

برخی تبعات محرومیت کودکان آذربایجانی از تحصیل به زبان مادریشان و تاثیر آن در دیگر ابعاد شخصیتی و 

 همچنین زندگی اجتماعی آنها بررسی شده است. 

 دوزبانه در آذربایجان شرقيودكان بررسی مسائل آموزشي ك: تحقیق اول 6.1
 1993خانم سولماز مدرس، دانش آموخته رشته زبان شناسی از دانشگاه عالمه طباطبایی تهران در سال 

نامه فوق  موضوع تحقیق پايان 22مسائل آموزشي كودكان دوزبانه در آذربايجان شرقي" پروژه ی "بررسی

مدرسه بطور  24ورک زبان و فارس زبان در ایران . ایشان برای مقایسه کودکان ت23لیسانس خود انتخاب کرد

مدرسه در  12و روستاهاي اطراف و )پایتخت( مدرسه در تهران  12در انتخاب اين . كند نمونه انتخاب مي

چنانچه در جدول زير مالحظه  و روستاهاي اطراف آن قرار دارند. ضمنا )بزرگترین شهر تورک نشین( تبريز

دخترانه و نیمي ديگر پسرانه، و همچنین نیمي در محیط شهري و نیمي در نیمي از اين مدارس میشود، 

 محیط روستائي واقعند. 

 
 توزیع نمونه مدارس انتخابی در تحقیق اول . 1 جدول

 جمع تبريز تهران 

                                                           
19

 :لینکاظهارات حسن روحانی در سفر انتخاباتی خود به تبریز،   
20

آموزش به " ی، اسفند سال نود و دو:های دینی و مذهب رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیتدستیار ویژه اظهارات علی یونسی،   

  :لینک" ها نیست زبان مادری خواست عموم قومیت

Jim Cummins, Bilingual Children's Mother Tongue: Why Is It Important for Education?, 2001  21 

http://www15.gencat.net/pres_casa_llengues/uploads/articles/Bilingual%20Childrens%20Mother%20Tongue.pdf 
22

 . 31 ـ 41 ، 4.  دیلماج ماهنامۀ. «دوزبانه آموزان دانش مشکالت( . »1383. ) سولماز ، مدرس ـ 
23
  1379 . ”كودكان تحصیلي افت و  غیرمادري زبان به آموزش سیاست“علیرضا صرافی،  

http://www.youtube.com/watch?v=IJYK5-zNMWE
http://cgie.org.ir/fa/news/9895
http://www15.gencat.net/pres_casa_llengues/uploads/articles/Bilingual%20Childrens%20Mother%20Tongue.pdf
http://www15.gencat.net/pres_casa_llengues/uploads/articles/Bilingual%20Childrens%20Mother%20Tongue.pdf
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 شهر
روستاهاي 

 اطراف
 شهر

روستاهاي 

 اطراف

 12 3 3 3 3 مدرسه دخترانه

 12 3 3 3 3 مدرسه پسرانه

 6 6 6 6 جمع مدارس هرناحیه 
24 

 12 12 جمع مدارس هر منطقه 

 

گزيند و پس از  هايشان برمي نفر محصل را به طور اتفاقي از روي پرونده 10ايشان از هر كالس اول ابتدايي 

بررسي و ثبت اطالعاتي از پرونده آنها، در فاصله پیش از امتحانات ثلث سوم به كلیه اين مدارس مراجعه 

درك مطلب، روخواني فارسي، علوم  آموزان امتحان واحدي را در كلیه دروس شامل ديكته، میكند و از دانش

 پردازد.  كند. و كلیه نتايج را جهت مقايسه جمع بندي و نهايتا به استنتاج مي و رياضي اخذ مي

در تز ايشان توضیحات مفصلي به همراه جداول و گرافها و نمونه سواالت امتحاني و جوابهاي مربوطه ارائه 

 نتیجه مهم تز ايشان اشاره میشود: در اينجا تنها به چند اختصارشده است که به 

 

آموزان فارس زبان  غلط و دانش 7آموزان ترك زبان به طور متوسط  در امتحان ديكته فارسي دانش -1

 غلط دارند.  5/1

اند. حال آنكه بهترين  ذربايجانیها در بین كلیه امتحانات بهترين نمره را در درس رياضي اخذ كردهآ -2

بیش از آنکه به وخواني فارسي است. علت اين امر نیز روشن است درس رياضي نمره تهرانیها در درس ر

ذربايجانیها در درس رياضي مشكل آ. لذا مهارت زباني نیاز داشته باشد به مهارت علمي نیازمند است

 كمتري دارند. 

ند ندارآموزان فارس زباني كه والدينشان هیچ كدام سواد  نمرات دانش معدلدر محیط روستايي  -3

 شده است.  10ند ا هباسواد بودهم الدين آنها وآموزان ترك زباني كه هر دو  دانش معدل نمراتاست. اما  14

 شده است.  5/8ا و متوسط معدل ترك زبانه 15فارس زبانها در اين آزمون  نمرات متوسط معدل -4

آموزان آذربايجاني  در درس علوم خانم مدرس دست به آزمايش جالبي میزند و ان اينكه از گروهي از دانش

خواهد كه جواب را نیز به زبان فارسي بگويند. از گروهي ديگر  پرسد و از آنها مي سواالتي به فارسي مي

به زبان مادري خود ارائه دهند.  خواهد جواب را نیز پرسد و از آنان مي همان سواالت را به زبان مادري مي

 شود.  مي 16و در حالت دوم متوسط نمرات  9شود  نتیجه اينكه در حالت اول متوسط نمرات مي

 هاي متوسط و كند كه آموزش دوره ابتدايي به زبان مادري و آموزش دوره وي در پايان تز خود پیشنهاد مي

 عالي به زبان فارسي باشد. 

 زبانان ایرانی تورکدوزبانگی و دیگلوسی  تحقیق دوم: 6.2

دوزبانگی و  (2003)سال  آقای "سونل بوسنالی" برای پایاننامه دکترای خود در دانشگاه سوربن

ترک زبانان ایرانی که به زبان غیر مادری تحصیل کرده و مجبور به نوشتن و حتی صحبت کردن  24دیگلوسی

 . 25,26قرار داده است به زبان فارسی می باشند را مورد تحقیق علمی

آذربایجان غربی( را به عنوان  استان دریک شهر تورک نشین و سلماس ) )پایتخت( ایشان دو شهر تهران

ی را در این دو شهر مورد مطالعه تورکنمونه شهرهای مورد سئوال تحقیقی خود انتخاب کرده و کاربرد زبان 

تهران و سلماس از آن جهت انتخاب شده اند که در حضوری قرار داده است؛ از نظر آقای بوسنالی دو شهر 

ی در همسایگی زبان فارسی و دیگر زبانهای مرسوم ایران قرار دارد و در سلماس نیز این تورکزبان  ،تهران

 همسایگانی چون کردی و ارمنی دارد.  ،زبان

                                                           
24

., 2012Diglossia as a Sociolinguistic Situation, Harold F. Schiffman . Link: 
25
  لینک:. صفحه اینترنتی دکتر سونل بوسنالی 
26
 .1379"، ایران در تركان دیگلوسي یا زبانگي دوحسن راشدی، " 

http://ccat.sas.upenn.edu/~haroldfs/messeas/diglossia/handbuk.html
http://ccat.sas.upenn.edu/~haroldfs/messeas/diglossia/handbuk.html
http://sbosnali.nku.edu.tr/
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می باشد.  36 و عدد 1000/2و در سلماس  555و عدد  10000/1نمونه آماری آقای بوسنالی در تهران 

 ی شروع کرده که تورکایشان سئوال خود را در تهران در بین دوزبانه های 

 زبان بوده است  تورک: یکی از والدین آنها ب زبان بوده و در تهران متولد شده اند تورک: والدین آنها الف

 زبانانی که مدت طوالنی در تهران ساکن بوده اند.  تورک: ج

 اما در سلماس انتخاب خاصی نبوده است. 

همچنین پرسش شوندگان ایشان در تهران از سه قشر مرفه)شمال شهر(، متوسط )مرکز شهر( و فقیر 

 )جنوب شهر( انتخاب شده اند. 

ی را که مورد سئوال آقای بوسنالی بوده چنین نامیده تورکپرسش شوندگان تهرانی و سلماسی نام زبان 

 اند:

 ی تورکی آذری، آذری، تورکی آذربایجانی، تورک در تهران:

 ی، عجمیتورکی آذری، آذری، تورکی آذربایجانی، تورک در سلماس:

 ی اطالق می شده است. (تورک)عجمی نامی است که در بین عده ای از کردزبانان به 

که % دیگر نیز 14ی را زبان مادری خود می دانستند و تورک% پرسش شوندگان زبان 86در سلماس 

 ی می دانستند. تورکداشتند زبان مادری خود را غیر از  تورکوالدین غیر 

بود  تورکداشتند و یا یکی از والدین آنها  تورکپرسش شونده تهرانی که پدر و مادر  146در تهران در بین 

% نیز زبان مادری خود را گیلکی، 4% فارسی و 21% بقیه 26ی، و از تعداد تورک% زبان مادری خود را 74

 تالشی و یا لری می دانستند. 

همچنین کسانیکه یکی از والدین آنها فارس زبان بود زبان مادری خود را فارسی می دانستند اما در بین 

 نبودند.  تورک ی می دانستند که والدینشانتورک% نیز زبان مادری خود را 2پرسش شوندگان 

ی صحبت می کنید؟با توجه به درجه تورکدر بین پرسش شوندگان در سئوال اینکه در چه مکانهای به زبان 

 اهمیت اجتماعی استفاده از آن از کم اهمیت به پر اهمیت جواب چنین بوده است:

 
 ؟دیکن یم صحبت یتورک زبان به یمکانها چه در نکهیا سئوال به شوندگان پرسش. جواب 2 جدول

 همه جا   اداره  مدرسه  بازار  محله  خانه  

 75٪ 70٪ 86٪ 88٪ 91٪ 74٪ سلماس

 26٪ 28٪ 33٪ 48٪ 49٪ 81٪ تهران

 

در اینجا منظور از مدرسه "محیط مدرسه" می باشد و اال در بین پرسش شوندگان که آیا در کالس درس 

 ی صحبت می کنید جواب همه آنها منفی بوده است. تورکبه 

% نیز آن را در همه جا 26ی را فقط در خانه صحبت می کنند و تورک% از پرسش شوندگان تهرانی 29

% نیز گفته اند در همه جا به 3ی سخن نمی گویند و تورک%در هیچ جایی به 10صحبت می کنند اما 

 ی حرف می زنیم. تورکباشند و یا در موقع الزم به  تورکی سخن می گوییم مشروط بر اینکه همه تورک

ی را تنها در خانه صحبت می کنید؟ فقط یک تورکدر بین پرسش شوندگان سلماسی در سئوال اینکه آیا 

 نفر به این سئوال جواب مثبت داده است. 

بیشتر در محیط ی تورکبا توجه به آمار داده شده در دو شهر نمونه تهران و سلماس استفاده از زبان 

خانواده انجام می گیرد. در تهران تعداد استفاده کنندگان از این زبان در خارج از کانون خانوادگی و با توجه 

در تهران بیشتر  .دید کاهش یافته استبه اهمیت اجتماعی مکانهای عمومی به خصوص در بین نسل ج

ی می دانند و از صحبت کردن آن در تورکپرسش شوندگان خانه را محل مناسب برای استفاده از زبان 

مکانهای عمومی و رسمی مکانهای عمومی خودداری می کنند و بعضی ها هم حتی استفاده از آن را در

 .رد می کنند

از نظر آقای بوسنالی "دو زبانگی و یا دیگلوسی" در تهران به صورت آشکار مشاهده می شود اما 

 زبانان سلماسی نمی توان مشاهده کرد.  تورکن دیگلوسی و یا رد زبان مادری را در بی
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ی بیشتر از خانه است و این روند تورکدر سلماس در مکانهای عمومی تعداد صحبت کنندگان به زبان 

زبانان، کردزبانان و یا دیگر زبانان ساکن سلماس نیز در مکانهای عمومی به  تورکنشان می دهد عالوه بر 

 ی صحبت می کنند. تورک

کاهش می یابد؛ آمار بدست نسبتا ی تورکفقط در مکانهای رسمی است که استفاده از زبان  در سلماس

ی است اما این موقعیت در تهران به قدری تورکآمده در سلماس نشان از موقعیت اجتماعی باالتر زبان 

قای با توجه به تحقیقات ا. ی صحبت کنندتورکضعیف می شود که بعضی ها حاضر نیستند در هیچ جا به 

 بوسنالی می توان نتایج زیر را هم بدست آورد:

ی را فقط در خانه صحبت می کنند و از صحبت کردن آن در بیرون تورک، تهرانکودکان دوزبانه ساکن % از 29

ی سخن نمی گویند. این آمار نشان از احساس تورک% نیز در هیچ جا به 10از خانه دوری می کنند و 

است که تاب مقاومت در مقابل تحقیرها و توهین ها به زبان مادری را  نباناز تورک کودکان % از39حقارت 

نداشته و باانکار زبان مادری و یا صحبت نکردن آن در بیرون خانه حتی با کسانیکه فارسی نمی دانند 

همچنین فارسی نامیدن زبان مادری . ن فارسی پناه می گیرندیعنی با آسیمیله کردن خود، در سنگر زبا

می باشد نشان از احساس عدم امنیت در هویت  تورک% از کسانیکه یکی از والدین آنها 70خود توسط 

 ی و چسباندن خود به هویت فارسی می باشد. تورک

% از 86در سلماس نیز در عین حالیکه نمی توان از دیگلوسی و یا رد زبان مادری صحبت کرد اما در بین 

ی صحبت می کنند یعنی تورک% آنها در خانه به 74ی می دانند، فقط تورککسانیکه زبان مادری خود را 

رسانه های فارس زبان  تلویزیون، روزنامه ها و دیگر-% از این خانواده ها تحت تاثیر تبلیغات رادیو12

آسیمیله شدن را از درون خانه خود شروع کرده اند و در خانه با خود و با فرزندان خود به فارسی صحبت 

می کنند، اینان تحت تاثیر فشار روانی دست به این کار می زنند و این بدان معناست که در تهران 

ن از درون خانه ها ا در سلماس این جریاآسیمیله شدن هم در خانه صورت می گیرد هم در خیابان. ام

 شروع شده است!

 استانهای با اکثریت فارس و تورکآمار باسوادی در : مقایسه تحقیق سوم 6.3

ارائه شده  2006مرکز آمار ایران سال  آخرین آمار مربوط به میزان باسوادی در استانهای مختلف ایران از طر

با اکثریت  چهار استانمیزان باسوادی )یعنی توانایی خواندن و نوشتن به فارسی( در زیر جدول در  27است.

 . استشده آورده  تورک زبان با چهار استان با اکثریت فارس زبان

 
 1385 رانیا آمار مرکز  یسرشمار نیآخر در جانیآذربا یاستانها در یباسواد درصد. 3 جدول

 رتبه کشوری صد باسوادیدر  نام استان

 استانهای با اکثریت فارسی زبان

 1 % 83.73 تهران

 2 % 80.34 سمنان

 3 % 80.08 اصفهان

 4 % 78.89 فارس

 استانهای با اکثریت تورکی زبان

 17 % 73.98 آذربایجان شرقی

 19 % 73.82 زنجان

 24 % 72.40 اردبیل

 29 % 69.56 ربیغآذربایجان 

                                                           

  :لینک.1385. آمار ایرانسرشماری مرکز  14 

 

http://liveweb.archive.org/web/20121115040324/http:/www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=549&agentType=View&PropertyID=1483
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ی استانهای تورک زبان در باسوادی جمعیت آنها و مقایسه با استانهای فارس نشین که در  دقت در رتبه

جمعیت فارس زبان حدودا ده درصد بیشتر از جمعیت بوضوح نشان میدهد ، رتبه های نخستین قرار دارند

)در کنار رک زبان وزبان مادری در استانهای تبه  عدم تحصیلبدون شک نوشتن بلد هستند.  -تورک خواندن

 . یادگیری خواندن و نوشتن را کاهش داده است ومدرسه  کمبود امکانات الزم( تمایل به

 

 پایان


