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ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ اﻧﺠﻤﻦ ﻗﻠﻢ اﯾﺮان )در ﺗﺒﻌﯿﺪ(

ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز ﺟﮭﺎﻧﯽ زﺑﺎن ﻣﺎدری
ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ،روز ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﻓﻮرﯾﮫ را روز ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﺑﺎن ﻣﺎدری ﻧﺎم ﮔﺬاری ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﮫ ﺑﺎور ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ،
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﻘﺶ زﺑﺎن در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻓﺮدی و ھﻮﯾﺖ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،ﻓﺮھﻨﮓ ﮐﺸﻮری و ﻓﺮھﻨﮓ
ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺗﺮ ﮐﺮد.
زﺑﺎن ،ﺑﺎزﺗﺎب دھﻨﺪه ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺮدﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ آن زﺑﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺟﮭﺎن آﻧﺎن را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .زﺑﺎن ﭘﺪﯾﺪه ای
اﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﻮﻧﺎن ﻣﻮﺟﻮدی ﺟﺎﻧﺪار ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آن زﺑﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ،زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺣﺘﺎ ﮔﺎھﯽ ﻣﯽ ﻣﯿﺮد.
زﺑﺎن ﻣﺎدری ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ از ﻧﺎﻣﺶ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ،زﺑﺎﻧﯽ ﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﻮدک از ﻣﺎدر ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﻰ ﺷﻨﻮد و آﻧﺮا ﻣﯽ
آﻣﻮزد.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺑﺮآورد ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ،از ﺣﺪود  ۶ھﺰار زﺑﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺟﮭﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﯿﺶ از ﺳﮫ ھﺰار زﺑﺎن در ﺣﺎل ﻧﺎﺑﻮدی ھﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ زﺑﺎن ھﺎ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ،از ﺳﻮی ﮔﺮوه ھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺨﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﻘﺎ ﻧﺪارﻧﺪ.
اﻗﺪام ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺣﻘﻮق ﻓرھﻨﮕﯽ ﻣﺮدم ﺟﮭﺎن و ﻧﯿﺰ ،ﺑﺮای دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﭼﻨﺎن ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﯽ
ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺗﻤﺎم ﺟﮭﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ آن ھﺎ ،ﺑﺎ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﮫ اﻣﺮ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .در ﺟﮭﺎن
ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﻓﺮاوان ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﺸﻮرھﺎی ﭼﻨﺪ زﺑﺎﻧﯽ ﮐﮫ در آن ھﺎ ،ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮑﯽ از زﺑﺎن ھﺎی راﯾﺞ ،رﺳﻤﯿﺖ دارد و ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ
و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﮫ دﯾﮕﺮ زﺑﺎن ھﺎی ﻣﺮﺳﻮم ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .اﯾﺮان ،از ﺟﻤﻠﮫ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎﺳﺖ.
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای ﻣﺮدم ھﺮ ﻣﻨﻄﻘﮫ ،آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﮫ زﺑﺎن ﻣﺎدری ،اﻣﺮ ﻓﺮاﮔﯿﺮی را آﺳﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ
ﺑﮫ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی زﺑﺎن ﻣﺎردی ،اﻣﮑﺎن رﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺮای ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﮫ وﺟﻮد ﺧﻮاھﺪ آورد.
ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ زﺑﺎن ﻣﺎدری را ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ اﻣﺮ آﻣﻮزش و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و ﮔﺴﺘﺮش ﻓرھﻨﮓ آن ﻣﺮدم را ﺑﺎ
دﺷﻮاری روﺑﺮو ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ ،در ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﻓﺮودﺳﺘﯽ و ﺳﻠﺐ ﺣﻘﻮق ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ،ﺳﮭﯿﻢ ھﺴﺘﻨﺪ
و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارﻧﺪ.
در ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ھﻤﯿﻦ ﺣﻘﻮق طﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎری در ﺟﮭﺎن ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪه و آزادی و ﺟﺎن
ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از زﺑﺎن ﻣﺎدری ،از دﺳﺖ داده اﻧﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﺑﮫ وﯾﮋه در ﮐﺸﻮرھﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﮫ و در
ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و آﺧﻮﻧﺪ زده ای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺧﻮد اﺑﺰاری ﺳﺖ ﺑﺮای ﺳﻠﻄﮫ و ﮔﺴﺘﺮش ﺧﺮاﻓﮫ و
رواج ﯾﮑﯽ از ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ از ﺳﻮی ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺘﺒﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﮭﺎن.
اﻧﺠﻤﻦ ﻗﻠﻢ اﯾﺮان در ﺗﺒﻌﯿﺪ ،از ﺣﻖ آﺷﮑﺎر ﻣﺮدم ﺟﮭﺎن ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از زﺑﺎن ﻣﺎدری در اﻣﺮ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی
ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﺗﺮوﯾﺞ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﮐﻮﺷﺎﺳﺖ.
اﻧﺠﻤﻦ ﻗﻠﻢ اﯾﺮان در ﺗﺒﻌﯿﺪ ،از ھﻤﮫ ﻧﮭﺎدھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺘﻈﺎر دارد ﮐﮫ در راﺳﺘﺎی ﮐﻮﺷﺶ ھﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮای آزادی
ھﻤﮫ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻟﻐﻮ ﺳﺎﻧﺴﻮر و اﻋﺪام ،در ﺟﮭﺖ آزادی آﻧﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ،ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮای آزادی زﺑﺎن ﻣﺎدری ،در
روزھﺎی اﺧﯿﺮ در ﺷﮭﺮھﺎی آذری ﻧﺸﯿﻦ اﯾﺮان ،دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ ،و ﺑﮫ ﻋﻼوه در ﻣﻨﺎطﻖ ﮐﺮدﻧﺸﯿﻦ ،ﻟﺮﺳﺘﺎن ،ﺳﯿﺴﺘﺎن و
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ،...ﮐﮫ ھﻤﻮاره ﺑﺮای آزادی زﺑﺎن ﻣﺎدری ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮده و ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،از ﺗﻤﺎم اﻣﮑﺎن ھﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻨﺪ و ﮔﺎم ھﺎی ﻋﻤﻠﯽ در اﯾﻦ راه ﺑﺮدارﻧﺪ.
اﻧﺠﻤﻦ ﻗﻠﻢ اﯾﺮان در ﺗﺒﻌﯿﺪ
ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﻓﻮرﯾﮫ ٢٠١۴

