
 !پیام رسان قفس  جرس،

کٌٌذ ّ ثزیذٍ  کْدکبى افتبى ّ خیشاى راٍ رفتي آغبس هی ،هعوْال حْالی دّطبلگی. اطت «جزص»اهزّس دّهیي طبلزّس تْلذ 

دّراى طفْلیت خْد را ثب  ،جزص ًیش ثَ حْل ّ لٍْ الِی ّ حوبیت ُوْطٌبى ُوفکز ّ ُوذرد. پزداسًذ هیطخي توزیي ثزیذٍ ثَ 

 .رّد راٍ رفتي را تجزثَ کٌذ ّ طخي گفتي را ثِتز ثیبهْسد طزد ّ گزم حْادث طی کزدٍ ّ ایٌک هی خیشی در طیٌَ

ّ ثَ ظبُز هظتمل ّ خْدکفب افتٌذ، درطت اطت کَ اس ػیز گزفتَ  آّرًذ ّ ثَ راٍ رفتي هی ُب ّلتی دطت ّ پب در هی ثچَ

در ثزاثز  اس آًبى در هزالجت ّ هحبفظت ػبى سحوت ّالذیي ّ هظئْلیتُّن  ،طلجٌذ تزی هی ٌْع ّ هفصلُن غذاُبی هت ، اهبػًْذ هی

 .گزدد خطزات ثیؼتز هی

گذرد ّ کتوبى  ثزای اطالع رطبًی اس آًچَ در ّطي هیجٌجغ طجشی اطت کَ ثیزّى اس لفضِ  جزص اس جولَ ًْساداى 

هبم در ایي هذت . حیبت خْد اداهَ داد خْاُی ایي جٌجغ ثَ آگبُی ّ آسادی ًْردّ طبل لجل رّئیذى آغبس کزد ّ در پزتْ ػْد،  هی

 اع ُب، گشارع خجزُب ّارطبل همبالت تغذیَ تز ّ خؼک کزدٍ ّ فزسًذاى هلت ثب ارائَ تحلیل را درآغْع هِز ّ هحجت خْد آىهیِي 

ّ خْد را هذیْى هِز ّ هحجت  کٌین کز ّ تمذیز هیطجش تؼ هتْاضعبًَ اس ُوَ خبًْادٍ طزفزاس ،تْلذ در ایي طبلزّسایٌک . اًذ کزدٍ

 .طزثلٌذ اطت حوبیت ّ ُوکبری ایي خبًْادٍثَ هب ّاثظتَ  آیٌذٍ رػذ ّ ثبلٌذگی تزدیذ ثی .داًین آًبى هی

این، اهب ُوچٌبى کَ ّالذیي ثز کْدکبى خْد در هظیز رػذ ّ کوبل  داػتَ ُن ُب ّ اػتجبُبتی کٌین کن ّ کبطتی اعتزاف هی

ثٌگزًذ ّ اس راٌُوبئی ُبی هب  هلت رػیذ خْد اًتظبر دارین ثَ چؼن اغوبض ثَ ًْالص ّ ًبرطبئی گیزًذ، اس ّ تزثیت عیت ًوی ّتعلین

 .خْد هب را هحزّم ًظبسًذ ّ تذکز

اًذ ّ ُیچ خجزی اس آًبى ًیظت، آسادگبى کثیزی اس پزچوذاراى  گبٍ التذارگزایبى هحجْص ایٌک رُجزاى جٌجغ طجش در پٌِبى

ػًْذ ّ  ُب سیز چکوَ ًظبهیبى لگذکْة هی داًؼگبٍ. ُبی هتعذد اطیز ّ اسحمْق اّلیَ خْد هحزّهٌذ اًفزادی ّ سًذاى ُبی درطلْلطجش 

... عذالتی، گزاًی، فمز، فظبد، فحؼبء ّ هٌی، ثیَاکفبیت ّ هذیزاًی ًبالیك در هتي ًب رحن ّ ثی هلت طتن کؼیذٍ هب در چٌگبل حبکوبًی ثی

 .تز اس ُوَ ادّار گذػتَ اطت ثبر هظئْلیتی کَ ثز دّع آگبُبى جبهعَ لزار دارد طٌگیي تزدیذ ایي ػزایط ثیدر .ثزد ثَ طز هی

 ۷۵تجزثَ اًمالة هؼزّطیت ّ اًمالة طبل . تزاطت طخت عذالت، اس ثَ دطت آّردى آىآسادی ّ گْیٌذ حفظ اًمالة،  هی

طلجبى  اُالى ّ فزصتکزدى هیذاى هظئْلیت ّ طپزدى آى ثَ ًب ًبػی اس رُب ،رّد آهْس ثْدٍ ثبػذ، آًچَ ثز هب هی ثبیذ ثزای هب عجزت

صجز ّ . تْاى ثب تْکل ّ تالع طبخت گزدد، اهب آیٌذٍ را هی ُب ثز ًوی گذػتَُزچٌذ . اطت، ُیچ درهبًی جش ججزاى هبفبت ّجْد ًذارد

 .اطتپیزّسی تضویي کٌٌذٍ  ،ُب ّ اهیذّاری ثَ آیٌذٍ اطتمبهت در ثزاثز طختی

تْاى  ذ ّ عوز کْتبُی دارًذ، ُوَ گٌبٍ را ًویًگیز گز ًِبدُبی هظتمل هزدهی در کؼْرُبی اطتجذاد سدٍ هؼزق سهیي پب ًویا

ّ اطتمبهت، کن  ُب اًذاخت؛ عبدت ثَ سّد ّ سّر ّ ضزثتی عول کزدى، غفلت اس طزهبیَ سهبى ّ تکیَ ثز صجز ثَ گزدى حکْهت

اع  آفت ایي ػجزٍ ُوَ. را ُن ًجبیذ دطت کن گزفت ّ خْدخْاُی فزدی ّ گزُّی ی، خصلتی ثْدىَّگی، سّد رًجی، تک َر حْصلَ

 .اًذ آفبت فزاّاًی الًَ کزدٍ ُبی تٌَ ًیش الثالی پْطتَ ثیزًّی ًیظت، در

ُبی ثزآهذٍ اس دّراى "اى جی اّ"اگز در داخل کؼْر ایي ًظبم توبهیت طلت ّالیت هطلمَ فمیَ اطت کَ ًِبدُبی هظتمل ّ 

کٌذ ّ چؼن دیذى ُیچ ًِبد آساد هزدهی را ًذارد، حذالل درخبرج کؼْر کَ چٌیي سّر ّ اججبری ّجْد ًذارد،  تعطیل هیاصالحبت را 

 کزد؟ تز یبثذ، طْالًی ًظل اداهَ هی ًظل اًذر ،تْاى عوز ایي ًِبدُبی هظتمل را، ُوچٌبى کَ در دًیبی آساد چزا ًجبیذ ّ ًوی

اًزژی خْرػیذ اس تک تک . کٌذ ُبی خْد تٌفض هی ی ثب ػبخَدرخت ُبی ایي ػجزٍ طجش اطت، ُز جزص یکی اسػبخَ

ُب را هضبعف  ُب، هیٍْ رطذ، آثیبری دائوی ایي درخت ّ دارثظت ثْدى ثزای هوبًعت اس ػکظت ػبخَ ُبطت کَ ثَ ثذًَ هی ثزگ

  .ّ هیٍْ ثزای هصزف کٌٌذٍ اطت کٌذ هی
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