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� ��م �	د��ن ا��������� و ���� �	م ��
	ری ا������ 

 

�ری�  ��!�  

   

اش )' %�د و ���ن داد ھ�� %�د%�ن $� �#��#� ارد"! �� ��ل ��ری ����� ای در د���ر �� ط���ا�� "ا��ن" دو���  ٢٩

  ا��,-��,� $+ون در ,�2 )��1 و0/#� ا���� در �+ارس ا"�ان ,����"-� )�د,+. 

@�ا ?<= ����� ای $� �#+ان آ�+ه ا�� 8� ,>; آ��زش و ��ورش و :�� اداره ا8!�ع ��ر�� را $�زی %�+؟ ��5 آ��زش و 

��� �8ا,-� @��I8 1##�� را ��د اHFم و �E�F و ا��ا"� %�+؟! ��5 و0/#� , ،��ورش %� ����B ا��ای ا"1 ط�ح ا�

�؟ ا"1 �#��� $� ظ�ھ� �<�و��8+ا,� @�ا -#, ��ا���� و ا�L�,�ت ��,�,� � ���"1 و ���ھ�+)�ن در :#�� اداره ا8!�ع ��ر

  �M� N��8"�,; اHFم ,�� ?�د؟

� زده @�ا "F �$�(" �!? P�$+ و زاھ+" ?+ه ا��؟ @�ا �O از �� !#I� دم�� �$ ��-#?�و ��R ��ل ر��ر �ق ��1 و 

+��$� ,�) �ن %�د%�ن ��Sوم ا"1  ،ای %� ,� در ا��,-��ن ��"� $�ای ��,+ن دا?��+ و ,� در �� �ری ا���H ا"�ان ���ھ� "�

� آ, � را $/ ،��دم��L: 1#ل ھ��� R�� م %��+؟ ��5 ط� �� و�, �!T $�+ در�+ارس ا"�ان�ن �� "�Lن $� ا��ان %�د%��

 ،ھ�"� و $� ?������� ���ب ,�� %�د؟ ��5 درب �+ارس را $� روی آ,�ن ,�� $-�؟ ��5 %' د��5�ه E!8#���8 راد"�

  روز,��� ھ� و د���P و ��!� �� �ری ا���H $+�8"1 و �-��م �8"1 W� را EF#� ا"1 ��دم $� �� ,�Lد؟! ،V"�E8"�ن

��م "� ���ت و ���ھ�+)�" $� 1L�� 'L? 1"�8 X#M ز"� ��ی �� �ری ا���H  :>�ق اوB#� ? �و,+ی �#E#�, � ا,-�ن $�

واژه "ا��,�" $/��ان �8ھY#<�-� 1# $� ا"1 ��دم ��Y د"+ه %� از $+ :�د�T %�ر?�ن $� �� �ری ا���H ا"�ان  ،�B �� ?�د

  ا��د "ھ+"�" ای ا�� %� روزا,� ,I#] ?�ن �� ?�د.

��ر )[ا?�1  ،ت \�در ?+ه از ��,] وزارت %��ردر:�E% �L#B#� ��ا,#1 و د���را �S8 �$ �"دا �ار" +,���ا���,+ار" � و 

ا���ن و  �١٥ ���"1 و ���ھ�+)�ن ا��,-��,� و ^#��M�ز اHFم %�دن آ, � $>�ت ��د $��� ا��. ��Sو�#� از ا�L�ن در 

� از IS8#' در $-#�ری از ر?�� ،��Sو�#� از %�ر و ا��<+ام ،? � ٤٤#F����  ھ�ا�ن %� ظ�ای آ,�$ ��: �E#IS8 ی�ھ

V#آ� �#<S8 �8ر�I$ '^��� 1"�8 ����ی آ,�ن  ،��L' ا����� ھY ,+ار,+ و �< �%��%�ن �8 � ا�L�ن )[ران ز,+)� ط��

 .�  ا�

اVFام $� %�b �ی ���ھ�+)� $+ون %���"1 ا�L�,�ت ز"-�� در $+�8"1 ?�ا"1L�� N  ،د"�bر8 �ی د���M/� و رد ��ز %�دن

�� �ری ا���H روی د��  ھ��c�ن ��-#?�در :�ل ا,M�م ا��. ده ھ� (ان �� او) $� ��م د�ع از %�د%�ن %�ر %� ر��ر 

�  "� $���ردھ� و 8 +"+ھ�ی ا��#�� و �E#-� رو$�و ?+,+. ،� ���"1 و ���ھ�+)�ن ا��,-��,� )[ا?

و )�دا,�+)�ن آن 0 N��8�W� 1#�$�"� ^#���,�,� اHFم ?+  ،�+ارس ��د )�دا,� %� ? �و,+ان ا��ن ا"M�د %�د,+

 .+��� 8/>#] ��ار )�S8 ��Hری ا�� ��  

   

  ���� �	م ��
	ری ا����

 ��� �ری ا���H را $� "L!�ره دا"� � �$�ن �8 از ��در %�د؟ ��5 ����� ای در ا"1 �� و ��R ��ل %� او از ر"�� V#@ �@

� رھ!�ی در �V"#�ت#$ �$ �#L8 �8 ری� ���!� از ر��ر ^#� ا,-�,�  ،ی د��5�ھ �ی %��ری را �� ?���+�#��� )[ار ،

�ق اB/�ده $� د���Vدھ�ی S8>#� آ�#V و @�+$�ا$� %��� از  �< '#�S8 �5� ؟�$� ? �و,+ان ا��ن $�"fه $� %�د%�ن آ, � ,+ا?

��H و $<�� از $<�� از �#��� %' د��5�ه �� �ری ا� ،$� ھ�"� و $� ?������� %�دن %�د%�ن آ, � ،%�ر)� ا"�ا,�

�!�ا,� %�  '$�� �#^ ���B ؟��� �ری ا�EF ��H#� %��ر ھ�-�"� اش N��8 ھ�1# $#� رھ!�ی ,!�ده ا� P#8��Eb"ر د��

 ��$�ای ھ�#�� ز,+)� \+ھ� ھVار %�دک ا��,-��,� را $� $�د �� ��bد و $�رھ� ��رد ا��Fا0�ت و�#X $#1 ا�EE�B ��ار )�

.�  ا�
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�\�E $�ایH$ �% �c,د آ��ح �#��� ���"' �#�ه $� �-�آن در  ،ھ� آ) ��% �L�B و ��Hری ا�� ��و0/#� ��د 

 .�  ���زF�ت ���>� و ا��i�ده $� و��i از ? �و,+ن ا��ن $�ای اVFام $� �! � ھ�ی ��h ��ر"� و "�1 و �Fاق و . . . ا�

�� �ری ا���H از ? �و,+ان ا��ن ھ��ن ا��i�ده ای را �� $�د  Yھ �M�"ر از در ا�% Y:�#$ زار�دار ا"�ا,� در $ �"���� �%

��ن و ز,+)#; .�$-#�ر %Y ھV"�� ا��.  ،��,�اده اش ،,#�وی %�ر ارزان آ,�ن. ا"�M� ھY ا��i�ده از ا"1 ,#�و ارزان �8 ا�

��"V%���"1 ھ �,� %�د. $�و ��$ �� Y�I,+ دjر و ��ل �-�F+ $�ای ا���� در � � ،را:� �8 �#��ان آن را $L�ر )�

�� �ری ا���H! $� ھ�#1 ��د)�!  

 N��8 ن در ا"�ان و�آ, �$ ��-#?���ر  �$L�ر )#�ی و ا��i�ده ا��#�� و ,2��� و ا,�2��� از ? �و,+ان ا��ن $� �+�

 .�-#, �,�?��j '$�� �5"ن د��د��5�ه ا��#�� �� �ری ا���H ا��. اVFام $� �! � ھ�ی ��h و ا��i�ده از ? �و,+ان ا

EF H��% تj�S8 از ��ی د"�5 8�##� و .��� و آ?L�ر ?+ه ا��. ط�ح ھ�ی "%�رت آ��";" $<�� از ا"1 ,>�� ?�م ا�

�� $�د 8١٣٧٢>�� و اھ+ا� را %� �� �ری ا��F ��H+8� از ��ل  ،�#��� ���>��( ;#�،  .�د@�ر د)�)�,� %�ده ا�

% �$ P#8��Eb"ر د��� ا��اج و ��%�ب ���ھ�M"�ن ا��,-��,� $�ای Bدو ���ر ھ�-�"� ,#V 8�##� %�ده ا��. ا)� ��ار ا�

$�"+ ا��#�زا�8 $�ای  ،و :+ا�' $�Iرت ���n آرام ,5 +ارد ،%��,� ا��,-��ن را $� ھ� �>+ار %� �#��د از �F$-��ن دور %�+

داد 8� راھ �ی آن ��"' ?+. :-1 ھ��Mاری $� اذ"� و آزار �#-�������L: P#8 در �8��o ا��. �O $�"+ �+ری آن را %�ھ; 

� و آن �( �� �M�� وردی�"+ $� د���$' و 8 �ان $�1 %#$ P#8��Eb"د N$در ���>� را �#-� %�د. )-��ش روا ���ری $#�Lھ�

  ���q $� در��ا�� و ا��>�\� دا"�� $�ای 8�##� ر��ر �� �ری ا���H $� ? �و,+ان ا��,-��,� $�د.

!T ن���� ,�م %�د%�ن ا��ن در �+ارس را ا$Hغ �#�Lد. 8� ارزش و و��ھ� �#��� از ھ�#1 رو ا"�M� $�"+ ?<= ����� ای 

و"fه ای $#�$+. :����L: YL %� ھ�� ��I$�ت �#�#1 را $+ون ھ�)�,� 8��i"��L#� o<, �8د و آ��زش و ��ورش و اداره 

  ا8!�ع ��ر�� $/��ان ��M"�ن ط�ح را $<N �� %�د. 

   

  ھ!�ھ	ی ��!�ر �%ای ط%$� ����رآ�"

�� �ری ا���H $� ?������� و $�  8١٨�  ٧ط�ح ,����"-� از %�د%�ن و ,���ا,�ن  N��8 �% در �+ارس �,��-,����ل ا

�� �ری ا���H اHFم ?+ه ا��. از ھ��ن �+م اول ا"1 ط�ح $�  R"�8 ����م و را��!E!8 ل�M��ھ�"� )��� ا,+ $� ھ#�ھ� و 

ھ��اه ا��. ? �"� و ��%#-� %�دن "��i , ;>$ P در ا"1 ا�� ا��.  ا�� و ا)�ھ� و ,#V دروغ ھ� و ,���W�ت ھ�#��5

� E!8#���8 آ,�ا ,��ن  � V#@ از ھ� ;#$ �% ���د ا"1 ط�ح @��ن �#c#+ه و د�� �� )#� و �+ت ا��ای آن @��ن %�8�ه ا�

  �#+ھ+.

R�� د)� %� �� و�ن ��ه ای 8!+"' ?�د. $� ھ�+#c#� "+ $� ��و���م در �+ارس @�ا $�, �!T  ار %�دک را ازVل @�+\+ھ��

$� ھ��ن ��د)� ھY درب �+ارس را $� رو"��ن $�ز %��+ و ,����"-� $�ای آ,�ن را ��,�+  ،�+ر�� و �S� '#IS8وم %�د,+

  د"�5 دا,; آ��زان �/��ل %��+. 

�+ا از ا��ای ط�: �ی "%�رت آ��"; و����,+ھ� در �#  1"��� � t#د� �"����? +I� �$ ��Hری ا�� ����,� �ھ�" ا�� 

و ,#S� V+ود %�دن آ,�ن ��و�� ده ��ده ای �#c#+ه ای را $� �S+وده ز��,� $�+ت >R�� N روز $� ا��ا در �� آورد. در 

از �8س ?����"� ,�+ن  ،:��L#B @�+"1 ھVار ��,�اده ا��,-��,� $+ون %�رت ا���� ا)� ھY از ا"1 ط�ح $� �!� ?+ه $�?�+

#� �5, �i>� ن ��د��cار,+.��د را ھ�+  

� ,�م در در �� ��:�E ا,M�م در ا"1 $�ره �� )�"+: "�+"�%' ا��ر ا8!�ع و � ���ان ��ر�� ا���ن 8 �ان " ,-R ھ�+ا,�"!T

� ا,M�م �� ?�د؛ ��B�i% �8��م ?�د؛ در ,�$� در ��:�E اول، ,�$� دھ� $� ا"1 ا8!�ع در د �8 �ھ�ی jزم  دوم jزم ا�

�B�i% �8�آ��زان ا"1 ا8!�ع ^#� �M�ز $� �+ارس و آ��زش و  در ��:�E ��م، دا,; �L8#' ?�د و $�ای ا"1 ا8!�ع در د

� �� ��ورش�/� +,�?.  �#  ".$#�� ?+ه ا�� آ��زان ا8!�ع در ا���ن 8 �ان �#; ھVار ,�iی $�ای دا,; ٢٠٠ظ�
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� ,�م را ,��ن �#+ھ+!T و���� �(+#c#� �$�>$ ا��ار �+"� %'  ،ھ�#1 ,>' ��ل �ا� �L�"1 $� ا"��ھVار  ٢٠٠ا��ر ا8!�ع و � �

>N در 8 �ان از درس و �+ر�� ��Sوم %�ده ا�� ھ#�: �% �"j�j  8١٨�  ٧%�دک و ,���ان 1#$  ���L: 1#ل را ھ���

 ٢٠٠دا"� � �$�,�� از ��در ?+ه ا�� را $<�$� �-�ن �#+ھ+. $� "P :-�ب ��ا,5��� �#��ان �S��!� %�د %� ,����"-� 

>N در  ھVار دا,; Y ,ل ��اھ+ $�د.  ٧آ��ز آ�S� روز ا��ی R�� ط� �<���  

 �% �� ? �"� %� $� F!�رت " /H" و 8� اطHع T�,�ی و ^#�ه ذ%� ?+ه $<; د"�5ی از ا"1 ��و�� ا�ا�� ���0ع در"�

" ,�@�را رش��و اE�B' و �+ارس ��رج از y��ر وزارت آ��زش و ��Vy ا��ر �x-�� 1#$ل ا8!�ع ��ر� �?�ھ��دا, ا:�+"

� ,�م در$� آن ا��ا �� %�+: "!T �$ ز�M� ،��+ارس y��ر  دار,+)�ن $�)� �+ت دار ��وج از y��ر و ط�ح آ��"; ھ�

�!T ���, 1#"س آ�ھ-��+ و $� ا� ��,��,��� �+ارس،  آ"#1 $�ا��س .)[ر,��� ��i�وت ا�� یو دارا ���ھ�+ه �، ? �"� ا8!�ع ��ر

»�"� ? z#i>8 دا,; آ� ی$�ا» یا��ز,+ان ز,�ن ا"�ا,�د��@� ���ھ�+) یدارا ��زان ا8!�ع ��ر ،� � ��y $� ا8!�ع ��ر

  ."در ,�2 )��� ?+ه ا��و . . .  دا,; آ��زان ��1y � ��,� �ھ� ا,+، ازدواج �yده

� در 8� ا"�M� ��<= ا�� %� ? �"� $+ون $�و $�)�د $�"+ ��دا�� ?�د. $� �8�� $� �� ?+ن � �#� �+ارس ا�L�ن ,����"-

  �+ر�� ای %� ,Vد"��L� 'S� P دا,; آ��ز $�?+ ,#!"�<8 V� 1L���#^ �� )�دد.

  �S+و"� ھ� ھ�1# �� ��" ��, ��8��S� .+$وم %�دن دا,; آ��زان ا��,-��,� $� ا?L�ل درد آور د"�5ی ھ��c�ن ادا�� دارد"  

�EF ��\ا Y{�� �,داV" م�ا��ر $#1 �> V%�� O#{وزارت آ��زش وز"� و ر 'E�Bت ا�#{V�� و ��ورش $� اHFم !T �"� ?  م�,

آ��زان در ��ا%b�� V�د، ,��,� دو��B و ھ�����, �  دا,; : IS8#' ا"1@�#1 �#�5"+آ��زان ا��ن در �+ارس ا"�ا,�  دا,;

��� �ری ?�%� �8�م دا,;ھ��c#1  .����ع ا� Y#<� ��ا���H ا"�ان در �-�$>�ت ر��� ورز?� و  آ��زان ا8!�ع ��ر

Bا ��EFاز YFھ��5 ا���+ و��ھ�. ا�EE�B ����ع ا�� دا��E و b� 1#$#�دھ� و  �,��� �+ارس ��د)�دان ا#B�/��,�,� $�ده  

'#IS8 در ?+ه از ا"1 �!#' �+ارس $�ای ادا���\ �E#IS8 اھ+ $�د و �+ارک�>, �!�/�".  

 �% �%��ر �#V$�ن ��/ + ا�� در ��رد  8�%#+ دارد %�%��ا,-#�ن ��$�ط $� وX0 ���ھ�+)�ن  ٢٢ ��دها"1 در:��B ا�

  !ا8!�ع ��د ر��ر %�+ ھ��,�+ �$� ا8!�ع ��ر� �H#IS8ت ا$�+ا"

� ,�م %�%�ن ا��ن ا��. ا"1 ھ�� ا"1 ط�ح و ھ#�ھ� و !T ای�$ ��Bد �+ارس ^#� دو�M"از ��"� آ��زش و ��ورش در �+د ا

�� �ری ا���H $�ای )�"V از 8/ +ات ��د �% �$�ای ��j?�,� ر��ر 0+$��ی اش $� ا"1 ھ�� ا,-�ن  ،��M�ل E!8#�� ا�

 .�� د"+ه و $�ای $-�ا,M�ن ر��,+ن اھ+اف ?��; ا,M�م داده ا�!#I� درد��+ و  

وا,5 � �� �ری ا���H @>+ر $� 8/ +ات ��د ,-!� $� دا,; آ��زان 8!/� %��ر و�درا $�ده ا�� %� $� دا,; آ��زان 

  ا��,-��,� $�?+؟ 

دار,+ %� �/�E#1 ��ا�� %��ر $� )-��ش دا��� ا��Fا0�ت ��د EF#� ,2�م o#/!8 آ�#V آ��زش و ��دم $tS ا,�2�ر 

� %�#+ه ?�د. :t %�د%�ن $� IS8#' و ھ�� :>�ق ? �و,+ی � �,���ل  ،��ورش-L? �$ �,ا+��F ی�وت )[ار" �i8 1"ا

�E� o#/!8 �,�("+ $+ون ھ��و $ �  ?����� ?�د. �[ھ!� و ,fادی $� "P ��ن $� ر��#� ،���� ،ا�

�� �ری ا���H ر��ا�8 از آن ا�� %� $��ا,+ $� ا��ای ا"1 $�ز" �ی ?�م آور $� ��دم �"!� اش ادا�� دھ+.  

 


