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 یریاست محترم و سایر مقامات گرام

 ی فردوسی راهنمائهل مدرسومسؤ
  :احتراماً 

کـه بنـا بدسـتور      » زاده  یفتـ م محمدژیان«پسرم  
 ادب  یمـت وبـ   لبـاس پرزح  پدرش ازپوشیدن   

پوشـد   می»پانتول«کند؛ و ی ميشلوار خوددار 
ــرین   ــه کمتـ ــرکـ ــاحبش  يدردسـ ــراي صـ  بـ

 - و بسیار مـؤدب نیـز هـست          کند  ینم)فراهم(
ین کار معقول کند که در مدرسه از ا یاظهار م 

   -.اند او را منع کرده
وم  پوشیدن لباس مفه   يآیا برا ! راستی دوستان 

 باید مطرح باشد یا خیر؟ اگـر جـواب          یومطلب

 در  یمحیط سه و ، چرا در هیچ مدر    مثبت است 
ــران بچــ ــ های ــا و حت ــردان را از پوشــیدن یه  م
معذرت ( نوعی تبلیغ کفل     جز    که یشلوارهائ

 به این صراحت  منطق  ی ب ي، تقلیدها خواهم  یم
و ! ؟دارنـد یدارد باز نم   ن یمفهوم) وادارم کرد 

 گیرد که زنان تا حد      می ایراد ن  یس چرا ک  یحت
! کننــد؟ی خــود را لخــت مــیاجنــاس تبلیغــات

گرفتــار پوشــیدن شــلوار دوســتان مــن خــودم 
 از دوران   ین ارثـ  ، و متأسفانه ایـ    ام   شده یرسم

-ی ماست، که هنوز بر نسل ما تحکم مپیش از
 نیـز مکلّفـم از      که خود حال عالوه بر این   . کند

 يادبانـه واحمقانـه خـوددار     یقبول این لباس ب   
کنم باز این تکلیف مطرح است که اگر فعـالً          

 ،ورزم یترك این پوشش ننگـین قـصور مـ   در  
 تربیـت   يالاقل پـسرم را از همـین حـاال طـور          

 را یادبـ  ی، وبـ  را به دلیـل مـد   یم که ناراحت  کن
 حـال اگـر پوشـیدن     . هـد نخاطر دستور سـر ن    هب

-ن صفات در جامعهبا ای» پانتول «يشلوار کرد

مـا قابـل قبـول نیـست خوشـوقتم          » ! یمترق« ي
  رم را از مدرسه اخراج فرمائید پس

   .شاید موجب زیان نیز نباشد
           دهزا یاحمدمفت           :با تشکر واحترام
                                        7/7/1355  

  

-زاده در نامهاعتراض شدید کاك احمد مفتی
اي به مسئوالن یکی از مدارس راهنمائی 
سنندج در زمان رژیم پهلوي به خاطر 

لوگیري آن مسئوالن از پوشیدن لباس کردي ج
  :" محمد ژیان"فرزندش به نام
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