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 به نام آنکه فرصت داد ما را

 

 سخي سردتیر

 !است تربیت در معرض خطر

 

تا ایني هَونَم هَا نِ ضنذین ونِ لیونا وا ّنا دب وطنَب تنِ طنَب            7931طی سال 

ترخنی  ایي افسایص دب الالم هختلف، هیساى هتفناٍیی داضنا.    چطوگیری افسایص یافا.

طك هختلنف، یییینرا    ّا دب هٌا وا ّا یا سِ تراتر افسایص لیوا داضتٌذ. ّوچٌیي، لیوا

. ایني  اًذن هتفاٍیی داضا؛ اها ًِ چٌاى تَد وِ تتَاى  ایی با یافنا ٍ تنذاً ا اٌناُ تنرد    

 ،خیلی زٍد ًطاى داد وِ ایي ٍ َد ًازًیيافسایص وِ اتتذا تِ لیوا د ب ًسثا دادُ ضذ، 

چگًَِ یوام یابٍاَد زًذگی التصادی ٍ ا تواعی ٍ حتی فرٌّگی ایراًیناى با   ،یعٌی د ب

 یسخیر وردُ اسا.

ّای اٍل ایي اهیذ ٍ نَد داضنا ونِ     سَاد التصادی ن هثل هي ن دب هاُ  ترای اضخاظ ون

َ  ّای یلَیس آًچِ یَلیذ داخل اسا ن وِ تر اساس گسابش  دب ّونِ   ی اینراى ینَى ٍ بادین

ضَد. اهنا خیلنی زٍد دب    چیس تِ خَدوفایی بسیذُ تَدین ن دستخَش افسایص لیوا ًوی 

یمریثا دب ّوِ هَابدی وِ دب زًنذگی بٍزهنرُ تنا آًْنا     ووال حیر  ضاّذ آى تَدین وِ 

ّا افسایص یافا؛ ٍ آًْن چِ افسایطی! گاُ حتی فراینر از افنسایص    سرٍواب داضتین، لویا

تَد:  ی دابای ادعای یَلیذ داخلوا ّالیوا فرایٌذ افسایص  تَد  الةِ آًچوا د ب. لی

ًوایاًذًنذ ٍ دب اایناى تنِ طنَب بسنوی       ضذًذ ٍ تعذ تا لیوا آزاد بخ هی اتتذا ًایاب هی

دب عرصِ خَدبٍسازی بخ ضذ. ًوًَِ  الة آى  هی« َّایی»تا د ب،  لیاس ضاى دب لیوا

تنِ خَدوفنایی   « خَدبٍسنازی »ّا با یحول وردًذ یا  ا بًجهل گذضتِ ّوِ داد. سِ دّۀ
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تابّا ّن  طي خَدوفایی گرفنا اهنا ّویٌىنِ لیونا د ب با دینذ،      ایي صٌعا، ترسذ. 

 یَاًذ یَلیذ وٌذ! حروا ایستاد؛ وِ تذٍى د ب ًوی ازیىثابُ چرخ آى 

 ، هینَُ  هحذٍد ًطذ. لیوا اَضان، حثَتا ، هسنىي،  سازیایي ییییرا  الثتِ تِ خَدبٍ

گینر   ّنن افنسایص چطنن   « تس»ٍ حتی  ، خذها حول ٍ ًمل واغذ، ،گَضادابٍ، لثٌیا ، 

   ِ  یافا. ایي آخری لصِ خاصی دابد. یىی از هعلواًی وِ دب وٌاب ضیل هعلونی خنَد تن

ٍونعیا وناب   ، طی گفتگَیی وِ تا ّن داضتین از وٌذ هیالذام ّن « تس»یعذادی  ًگْذابی

تنا   7931دب تْوي هاُ »وِ:  گفتٌذسخي تِ هیاى آٍبد. ایطاى خَد دب همایسِ تا لیوا تس، 

تنس دابای   1ینا   4تنِ خرینذ    یَاًسنتن  هیسال ساتمِ خذها، تا یه هاُ حمَق خَد  21

وِ یه سال ّن ساتمِ خذها تیطتر دابم، تا حمنَق   7931تسغالِ الذام وٌن اها دب تْوي 

 « تس آى ّن تذٍى تسغالِ تخرم. 2هاّیاًِ خَد فمط لادب ّستن 

دابای آثاب هٌفی تسیابی خَاّذ تَد. هعلوناًی  « 7یرتیا»ایي ٍالعیتی اسا وِ دب عرصِ 

از لذب  خرینذ   می ترای زیستي دیگراى تاضٌذ، دب چٌیي ضرایطیوِ اًتظاب اسا سرهط

تِ چِ ًحَ عونل خَاٌّنذ ونردن زًنذگی هعلوناى اصنَ  تنا         ،وسد بسویدستتر اساس 

آهیختِ اسا؛ اها  ایی وِ لٌاعا ّن ًتَاًذ یابی وٌذ، آًاى تایذ تِ « بوایا»ٍ « لٌاعا»

سنازد. سنایر    ب اینراى هتناثر هنی   ایي یٌْا هَوَعی ًیسا وِ یرتیا با دو ا اٌاُ آٍبًذن 

وا ّای هریثط تا یرتیا ًیس تا چٌیي ٍوعیتی هَا ِ ّستٌذ. لیوا واغذ تِ طنَب  نذی   

وا ّنای حنَزُ     اثنر گذاضنتِ اسنا. ّوچٌنیي اسنا لیونا      « یذابن الالهی یرتیتی» تر

ُ گیرًذ، یرتیا با تِ هخاطر ّا ٍلتی وٌاب ّن لراب هی ایي«. اطالعا  ٍ ابیثاطا  فٌاٍبی»

ّای یرتیتی از  اها عالٍُ تر ایٌْا وِ دب حَزُ هلا هطرح ّستٌذ، یذابن زهیٌِ اًذازًذ. هی

 سَی دٍلا ّن تا چٌیي هطىالیی هَا ِ اسا.  

                                                           
آى « خناظ »ضذى آدهیسادگاى ٍ ّن تِ هعٌنای   آى یعٌی ّر گًَِ یالش ترای آدم« عام»ایٌ ا ّن تِ هعٌای یرتیا دب  .7

 یعٌی ّر گًَِ یالش ًظام یافتِ آهَزش ٍ ارٍبش ترای خردسا ى  اهعِ، لاتل ایگیری اسا.
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یعٌنی دبدی اسنا ونِ    اسنا.  « فریناد  تنی »اسا وِ  هٌذیْای اًساًییرتیا از  ولِ ًیاز

 احسناس ًینازیر   ا تنی یاتذ، دبدهٌذاى آى، خَد ب ًیسا ٍ ّر چِ گسترش هی« دبدآفریي»

ضَد یا تنا گسنترش    خاهَش اسا. خاهَضی ایي دبد سثة هی دبدِ دبدِ یرتیا،وٌٌذ.  هی

آى، وسی از آى ضىایا ًىٌذ ٍ ترای بفع آى ًىَضذ. ایني عٌصنر حینا  تطنر، اصنَ       

ایي حذف ّن دب  اسا. هرتَط تِ هعیطا ّای ف تِ ٌّگام سختیاٍلیي عٌصر لاتل حذ

تِ ّویي سثة تایذ گفا وِ  حَزُ یصویوا  هلتی هطرح اسا ٍ ّن یصویوا  دٍلتی.

 «.اسا گرفتِیرتیا دب هعرض خطر لراب » ی وطَب،وًٌَالتصادی ضرایط دب 

اسا. هثاد ونِ  ّوتای حیا  تطر اسا؛ وِ ّوابُ تذاى چطن اهیذ داضتِ  یرتیا گَّر تی

تِ سثة ترخی از ضرایط گنذبای ایني زهناى، آسنیة      ٍ لطىریاى آى« سلطاى  ْاى»ایي 

 دبهاى ی رتِ وٌٌذ؛ تِ لَل هَ ًا: تی

 گننر اینني سننلطاى هننا با تٌننذُ تاضننی  

 ٍگننر غننن اننر ضننَد اطننراف عننالن    

 ٍگننر چننرخ ٍ زهننیي از ّننن تننذبد     

 ّوننِ گریٌننذ ٍ یننَ دب خٌننذُ تاضننی  

 یننَ ضنناد ٍ خننرم ٍ فرخٌننذُ تاضننی   

ٍبای ّنننر دٍ  ننناًی زًنننذُ تاضنننی 

 

پور اهلل موسی نعمت  
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