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 ن ، ي ناز استیبيروزگار غر
 

د اگر ي خوش نخواهند دیاموزند آه روين آب و خاك بي آنند تا فرزندان ایان آموزگاران رادر بند مي ، بندیاهي سیوارهايدر پشت د
 . داد و ستميبه ب!ده سر باشند و سرآش يش شوريبخواهند همچو پدران خو

 .  نخواهد داشت یيا جاي پر از دروغ و رین وادي در ایداريگر شنيز ديو حالج خواهند شد بر سر دار و بانگ انالحق شان ن
 

ت از آموزگاران اگر آب و نان و ي منفعت طلب باشد، حمایشرفت قشري تواند نردبان پیز مي آه حقوق بشر نیچون در هنگامه ا
 دانم چرا ی ،آه من نمیين آهن خاك اهورايداد ايخ پر از بي ثبت در تاری ارزد مگر برایچ نميزه نداشته باشد به هيشهرت و جا

 ؟ یيم گفت آهن خاك اهورايم و خواهي گویم و مي بوده و باز ما گفته ایمن برآن مستوليه اهريخ سايشه تاريهم
 

 و یورش دشمن خارجيخ ،جنگ و ين دو فرهنگ شاه و شي بیت و سرگشتگيافته در برزخ ،شناخت هوينسل من نسل پرورش 
 . بودد حاآم بر جامعه ياه و سفيشه سياند
 

 نگاه یياز سو. لرزاندیز تن من و هم ساالن ام را مي هنوز نیين فضايك انسان در چنيت يدن و شكل گرفتن شخصيشيآموختن و اند
ن نوجوانان و جوانان ي آنان و حاآم نمودن حس گناه در بی انقالبیشه هايش برنده انديت و پين وابسته به حاآمين مسئولي سنگیهها

 یك جمله نا تمام آنچه را آه در دل داشتند ميا حتا يك نگاه و ي با ی آزاده آه فقط گاهیاد در سكوت،آموزگاراني فریيآن دوره و از سو
م يدي شنی فقط میز همچو ناتوانان ذهني نیم و گاهي شد ی آنان میافت نا گفته هاي توانا به دری ما بود آه گاهین حس درونيگفتند و ا

 .  گفتندیم آنچه را آه ميست تا بداني بایو سالها زمان م. داشتندیان مياد آشان خاموش بيرن فيم آنچه را آه ايدي دیو م
 

 یشه هايج اندي مانند را در تروی بس بین آموزگاران دوران دهشتناك بود آه تالشيدن عاشقانه اياماهر آنچه آه بود عشق ورز
چگاه ي گونا گون هی های و پاك سازی فرهنگی بر آنان و انقالب ها رفتهیز عالرغم همه ستم هايچگاه ني خواهانه داشتند و هیآزاد
 . شت ننمودند ي معیش را فداي ننشستند و رسالت خویاز پا
 ی آنند می می را سپرین آهن ساليش آه هم اآنون سنيك انديافته در دهه شصت در آنار آن آموزگاران نيز من پرورش يهنوز ن

 . اموزم يد بيآموزم آنچه را آه با
 را نموده یين ابر انسانها در آن سالها تحمل چه مرارتهاينكه ايم و مرور خاطرات گذشته و ايني نشی میم و گاهي روی به آوه میگاه

اس ي ما دانش آموزان لبخند بزنند تا آه دچار ی را مجبور بودند تحمل آنند اما به روین و آوته فكري خبر چیاند و چه همكار نماها 
 . مي نشویديو نا ام

ن آموزندگان دانش و اخالق و سازندگان فرهنگ ي توان سراغ گرفت آه با آموزگاران،ای را نمین آره خاآي ایچ آجاي گمان هیب
 ساختار ی دارایيرشان آنند، مگر در آشورهايتكاران رفتار شده و در غل و زنجين هتاآانه و گستاخانه و همچو جناين چنيآشورا
 . تري و توتالیاستبداد

 
ن ياد آور ايتخت آمده بودند ،يران به پاي مختلف ای همكاران خود از شهرستانهایندگي از آموزگاران آه به نمای بند نمودن تعداددر

ن قشر جامعه را ندارندو يف ترين شري آموزگاران ای مدنی حتا توان مدارا نمودن با خواستهاینكته است آه آاربدستان حكومت اسالم
 . ن ساختارنا بسامان نخواهد بوديست در اي زیهاي جامعه به مرز انفجار از دشواری براینديام چندان خوشاين پيا

 ی و زنان برابری و مدنیاسين سيان ،جوانان،فعالي پرشده است از آارگران،دانشجویط آنونيران در شراي ای زندانهایو به عبارت
  .ران ي ای شود به بزرگی ساخته مینگونه است آه زندانيخواه و ا

م ناله ي شنوی نامندش ،چون میداد ميم آنچه را آه بيني بیم آرد ،چون ميد ،سكوت نخواهيست از آنچه آه شما پنداري نی ما را باآیآر
ست ي آه از نجابت حتا حاضر نی رنجور ملتی است ،بر گرده هایت خواهي تمامیانه هاي از درد تازیخواهران و برداران را آه ناش

 . رد و بر تو فرو آورد ي از دستانت بگی اجنبیاريانه ات را به يد تازيتا آه شا. گانگان دهديست در دست ب همچو تو شدن دیبرا
نك يخ شان اي ،بلكه از غرور همه تارید آه چگونه زنانش نه از ناتوانينين آب و خاك را ببي فرزندان اید و گرسنگيادها را بشنويفر

 و ینك مشق آزادي گذارند و آموزگارانش ای میزيداد ستياد و بي فریدانهاي در می پایده عاصيگام به گام همراه مردان ستم آش
 آودآانه شان رنگ ین آب و خاك همچو همه آرزوهاي فرزندان ایهاي نان و آب در آموختنیگر الفباي آنند، چون دیكته مي دیآزادگ

 .  توانند داشته باشندی نمی جز آزادیيباخته است و آروز
 
 . خ اگر باشد ي ،پا بر جا نخواهد بود حتا اگربه قدمت تاریداديچ بيم آه هير دار ما باویآر
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