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بیرکار کوچر فیلدز مدال پیرامون
∗ شهشهان سیاوش

مدال برندگان بین تباردر ایران ریاضیدان متوال دوره دو اینکه
اینکه مهم نکته  ای است. توجه درخور پدیدۀ م شود ظاهر فیلدز

مقط پایان تا تحصیالتشان ه بل نبودند، «ایران تبار» صرفاً دو هر
جا همین به هم شباهت بودند. بوده گذرانده ایران در را کارشناس
خارج در را خود ریاضیات دکتری دوره دو هر چند هر نم شود: ختم
شناسایی به منجر که را جدی ای تحقیقات کارهای و گذراندند ایران
به ثمر خارج در نیز را شد بین الملل شان افتخارهای کسب و جهان

کارشناس دوره در کاری شان رشته مقدمات با دو هر ول رساندند،
شباهت ها این نرفتند. خارج به چشم بسته و بودند شده آشنا ایران در
کوچر و میرزاخان مریم اجتماع زمینه بین بزرگ تفاوت ی به کنار،
شهری تحصیل کرده خانواده ی از مریم م آید: به چشم فوراً بیرکار
اولویت را فرزندان تحصیل که دارد را این  سنت و ان ام که قشری بود،
محروم ترین از ی از روستازاده ی کوچر ول دهد، قرار خانواده اول
به دسترس عدم و مادی محرومیت بر افزون که جایی کشور، نقاط
رویایی به را اجتماع پیشرفت م تواند مذهب و زبان تفاوت انات، ام

کند. تبدیل دست نیافتن
که است این من برداشت دارد؟ ما برای پیام چه ایت ح این

آموزش نظام بر که الت مش و نارسایی ها ضعف ها، همه علیرغم
با چند هر بزرگ، موفقیت هایی به نظام این است، مترتب ما کشور
اینکه ی است. یافته دست ایده آل، از فاصله دار و محدود دامنه
نسبت به مراحل تا تحصیل نیستیم، آن منکر که نابرابری هایی علیرغم
و است گرفته قرار عموم دسترس در مالحظه ای قابل حد تا باال
روستا ی اینکه است. اجتماع عدالت درتقویت بزرگ گام این

بهترین از ی به م تواند اقلیت ی از و محروم منطقه از زاده
عنوان به که بشناساند طوری را خود و یابد راه کشور اه های دانش
کار شود، اعزام بین الملل مسابقه به و شده برگزیده علم تیم عضو
تحسین آفرین نهایت فرد این پایمردی و کوشش هم نیست. کوچ
بی تبعیض. شایسته شناس دلیل به کشور آموزش نظام هم و است
برنده زن اولین عنوان به نیز میرزاخان مریم ظهور که نماند ناگفته

آموزش نظام این نسبی سالمت بر ری دی شاهد جهان در فیلدز مدال
ریاض رشته به مربوط شود ذکر باید که ری دی موفقیت است.

و پزش رشته دانش آموختگان که است درازی سالیان است.
خود همتایان با رقابت قابلیت کشورمان مهندس کارشناس دوره
رشته در مشابه پدیده ول داده اند نشان را پیشرفته کشورهای از
از تعدادی اخیر سال س بیست در است. جدید کامال پدیده ای ریاض
با تحصیل ادامه برای توانسته اند کشور ریاض رشته فارغ التحصیالن
به آنجا در و یابند راه کشور خارج اه های دانش بهترین به بورس کسب
دست که م دهد نشان بی ش این آمده اند. نایل موفقیت ها باالترین

ریاض رشته در مطلوب تحصیل ان ام ما اه های دانش بعض در کم
شاخص ول است. آمده فراهم ارشد کارشناس و کارشناس دوره تا

سط و دکتری دوره محصول علم رشته ی در پیشرفت نهایی
پراکنده، و نادر موفقیت های علیرغم اینجا در که است پژوهش کیف
بسیار جهان رقابت سط با ، ساختگ کم آمار پاره ای علیرغم و
مورد در را برجسته ترینش آنچه نظیر موفقیت هایی با داریم. فاصله

ریاض رشته در ما اولویت اکنون بوده ایم، شاهد میرزاخان و بیرکار
برسانیم مدارج همین به را داخل صددرصد محصول که باشد این باید
پژوهش پیشبرد برای را الزم جاذبه های آوردن فراهم یر پی جد به و

باشیم. کشور داخل در اصیل ریاض
خانواده کوچر، شخص به را اخیر موفقیت است الزم خاتمه در
آموزش نظام و تهران اه دانش مریوان، ناحیه هموطنان ، درخشان

ریاض رشته به بیشتر توجه راه به چشم و گوییم تبری کشور مظلوم
باشیم. کشور داخل در
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