
 

 

 89 اددادرم سومنشست:
 

کظّر ةا  4و  2ىٍاـق  یُا و ىّشصات آىّزش نان داٌظگاه یو ازحيان یو کارطٍاشان فرٍُگ رانیٌظصث ىهاوٌان، ىد

 یدکحر کّروش ٌّذر ،یو فٍاور لاتیوزارت نهّم، جضل یو ازحيان یىهاون فرٍُگ یصؾّر دکحر غالىرؽا غفار

داٌظگاه ىازٌدران  یداٌظگاه در شانً کٍفراٌس شازىان ىرکز یشحاد رانیشرپرشث داٌظگاه ىازٌدران، ىهاوٌان و ىد

  .ةرگزار طد

 یآىّزط یکَ اگر اىروز ىا روٌق را در نرغَ ُا ًیٌظصث ةا اطاره ةَ ا ًیدر ا یگزارش، دکحر غفار ًیةر اشاس ا      

 ،ییُا ٌظصث ًیچٍ میگردد، گفث: فهصفَ جظک یةرى یروٌق ةَ صّزه فرٍُگ ًیاز ا یةخض ىِي و،یخّاُ یى یو پژوُظ

ةا ٌگاه  دیجهاىالت ةا ًیرو دارٌد و ا ضیاٌد و ُو در پ طده ةَاشث کَ ُو جسر یو ىّؽّناج میدر ةاب ىصا یجهاىم  فکر

 .جاىم داطحَ ةاطٍد یُا كدر آن یةّده و رو میىصا ًیةَ ا یا ىٍفلَ

 و،یریاشث. اگر ٌِاد داٌظگاه را در ٌلر ةگ یىِي اریکَ صّزه فرٍُگ، صّزه ةص ویافزود: اىروز ُيَ اذنان دار یو       

ةٍاةر ذات خّد ةا آن ىّازَ  یُصحٍد کَ نرغَ فرٍُگ یىّؽّناج ُاً یٌتاطد. ا یکَ فرٍُگ دیکٍ دایپ دیجّاٌ یرا ٌي یزیچ

اشث. صّزه فرٍُگ را ةا  یداٌظگاه ةضراٌ وییگّ یو ى وییگّ یکَ ىا ةهؾا ةَ آن ىصانَ ى یو ةا آن زٌده اشث. ىّؽّناج

 اتیاز ص یةخض ىِي رایاشث، ز یاَ صّزه فرٍُگ صّزه پر ىّؽّع و پر ىصان د،یٌاى یةضراٌ طّد یٌي ثیروا ًیا

ةَ ىصانَ  میجتد و،یطّکَ اگر از آن غافم  کٍد یى دایپ ثیةاةث اُي ًیو از ا شازد یخّد ى ریرا درگ یُر ٌِاد یازحيان

 ای. گّطّد یطّد، ةرخّرد ةا آن ىحفاوت ى یةضران جهل یو وكح آورد یطّد، شر از ةضران درى دی. اگر ىصانَ جظدطٌّد یى

 ىصانَ را صم کٍد. دیاز داٌظگاه ةا ریغ ینٍاغر و نّاىه

کَ  صثیٌ یا ةّدٌض ةَ گٌَّ زٌده میصّزه ةَ دن ًیٌکحَ کَ ا ًیةر ا دیوزارت نحف ةا جاک یو ازحيان یىهاون فرٍُگ

ةَ  یو ازحيان یجيام طده اشث، اداىَ داد: صّزه فرٍُگ میىصا وییةگّ ویجّاٌ یآن ىحػّر طد و ىا ٌي یةرا یاٌیةحّان پا

صّزه  یُا ثیاز ىاىّر یکیجازه اشث.  میىّؽّنات و ىصا رآوردنآن، در گرو شر ة ییایو پّ یشرزٌدگ ثیىاُ میدن

جا  ویزّان و خالق ةِره ةتر یاز اشحهدادُا دیرا صفق کٍد. ىا ةا ییایجازه و پّ یُا ضیرو ًیاشث کَ ا ًیا یفرٍُگ

ـتها فظارُا کيحر  و،یداطحَ ةاط یجر اگر ىا ىسيّنَ ىحٍّع رایز و،یکٍ دایپ زیٌ یدیجر و ىخاـتان زد ىّؽّنات ىحٍّع

 .طّد یکيحر ى زیٌ ُا ٍَیخّاُد ةّد و ُز
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شَ ىصانَ  ،یهیاطاره کرد و خاـرٌظان کرد: در آغاز شال جضػ دیزد یهیدر اداىَ ةَ آغاز شال جضػ یدکحر غفار       

 یشر ةر ى یگٌّاگٌّ میو ىصا صحٍدیٌ یطدٌ و ىّؽّنات جيام میىصا ،ی. در صّزه فرٍُگویدر ٌلر داطحَ ةاط دیرا ةا

ةضخ ُا، ىصانَ صساب و نفاف اشث کَ  ًیاز ىِيحر یکیرٌدیگ یىةَ کار  زیرا ٌ گرید یُا ُا و صّزه آوردٌد و نرغَ

ض در پّط ثیدارد، رنا ثیٍیکَ ن ی. ةضذویصّزه دو ةضخ دار ًیـهتد. ىا در ا یرا ى یٌگاه و اُحيام زد کی

 ًیاشث کَ ٌصتث ةَ ا یریاشث، ةضخ ةاورپذ یجر اشث و ةخض دوم کَ ةخض ىِو ُا ٌاىًَ ییچِارچّب ؽّاةؿ و آ

 یکيحر میكفها ىصا و،یکٍ یکَ وزّد دارد را دروٌ یٌگاُ ویوزّد داطحَ ةاطد و اگر ىا در ةخض دوم ةحّاٌ دیىّؽّع ةا

 یىّؽّع  ٌياد ًیاشث. ا یحیو اىٍ یاشیش ،یو ازحيان یاشث کَ فرٍُگ یا ٍَیریداطث. ةضخ صساب، ةضخ د ویخّاُ

ُا  کٍد و جيام جالش ىسيّنَ سادیجلاةم را ا ٍَیزى جّاٌد یى صالً یاشث و در ن یاٌصسام و شازگار سادیاشث کَ ىصحهد ا

 .ةاطد کَ کار ةَ جلاةم ٌرشد ًیا دیةا

شال،  ًیىّؽّع اٌحخاةات ُو اطاره و گفث: در اشخٍان خّد ةَ  انیوزارت نحف در پا یو ازحيان یىهاون فرٍُگ     

و از  ویداطحَ ةاط ییُا ٌظصث ٍَیزى ًیدر ا دیو ةا ویداٌظگاه دار رونیُو از داخم و ُو از ة یظحریة یُا ثیجالـو و فهان

 .ویُا ةِره ةتر ىظّرت

شرپرشث داٌظگاه ىازٌدران در ٌظصث ىهاوٌان،  یداٌظگاه ىازٌدران، دکحر کّروش ٌّذر یةَ گزارش رواةؿ نيّى

 ًیداٌظگاه ىازٌدران ةرگزار طد، ةا اطاره ةَ ا یزةاٌیکظّر کَ ةَ ى 4و  2ىٍاـق  یو ازحيان یو کارطٍاشان فرٍُگ رانیىد

 اتینؾّ ُ 444ُزار داٌظسّ، صدود  11صدود  یکَ داٌظگاه ىازٌدران ةَ نٍّان داٌظگاه زاىم و ىرزم اشحان، دارا

انالم کرد: داٌظگاه ىازٌدران ىٍاةم  ةاطد، یى یو طرکح یكرارداد ،یپرشٍم انو از کارىٍدان رشي 654ةَ  بیو كر یينه

 یُادر نرغَ  یصح یکرد: ىا ٌختگان ىحهدد دیجاک ظانیدارد، ا یو فرٍُگ ینهي یدر صّزه ُا یخّة اریةص یاٌصاٌ

 یُا داٌظگاه ىازٌدران در رطحَ گر،ید ی. از شّویو جهاىالت و ىٍاشتات ىرجتؿ ةا آن ُا دار ینهّم ازحيان ،یفرٍُگ

و  میاز پحاٌص یدر ةخض ىٍاةم اٌصاٌ ً،یاشث و ةٍاةرا ثیىظغّل فهان زیٌ یهیو نهّم ـت یدر صّزه فٍاور یىحهدد یجخػػ

 .ةرخّردار اشث یىفهّة ثیكرف

خّد را كرار دادن ىٍاةم  یاغه یُا از ةرٌاىَ یکیاز شخٍاٌض،  یگریر ةخض دشرپرشث داٌظگاه ىازٌدران، د          

افق ىظخع و ةر  کیدر  ٍده،یدارم در آ دیداٌظگاه نٍّان کرد و خاـرٌظان شاخث: اى یجّشهَ و جهان ریىّزّد، در ىص

ٍّان داٌظگاه زاىم و ىرزم ن را کَ داٌظگاه ىازٌدران ةَ یحیىاىّرآن رشانث و  ویزاىم ةحّاٌ یةرٌاىَ راُترد کیاشاس 

    .ویكصيث ىِو از طيال کظّر ةرنِده دارد، ةَ نرغَ كِّر ةرشاٌ کیدر 

و  یدر نرغَ جهاىالت نهي یصح یىظخػ یُا ىا دچار چانض کًَ یا انیةا ة کیزیکظّر در رطحَ ف یشرآىد نهي        

در داٌظگاه  یفرٍُگ یٍُسارُا کردن ٍَیٌِادرا در زِث  یا اشث کَ صرکث جازه دهیو زىان آن رش ویُصح یداٌظگاُ



ىفهّب كرار  ثیوؽه کیُا در  از اىّر و صّزه یاریدر ةص ،یانيههً یاداىَ داد: ىا در نرغَ ة و،یىازٌدران آغاز کٍ

ةَ  یاةی در دشث یاشالى یٌلام ىلدس زيِّر لاتیاىا درصال صاؽر، جّف و،یُو دار یىحهدد یُا . انتحَ چانضویدار

وزَ  چیُ ةَ یاشالى یزيِّر کیپهياجید یُا ثیىّفل ًیچٍ و ُو یخػّص در ةخض دفان ةَ ظرفحَیپ یُا یجکٍّنّژ

 یخارز اشثیةر نيهکرد ش یٌلد یگاُ ،یاشیىخحهف ش یُا لَیىا در درون کظّر ةَ واشفَ ذا دی. طاصثیاٌکار ٌ مكاة

 یانيهه ًیة یاشیدر نرغَ جهاىالت ش یاشالى یاشث کَ زيِّر ًیا لثیصل یون و،یاز ٌلاط داطحَ ةاط یا ٌلام در پاره

از ىّاؽم و  یاریکَ از آن ةرخّردار اشث، در ةص یاشیو ش یٌلاى ،یةا ُيَ كدرت ىاد کایكدر ىّفق ةّده کَ آىر آن

 .داطحَ اشث یىظخع و ةارز یُا یٍیٌظ نلب ،یاشالى رانیدر ىلاةم ا ُا ثیىّكه

فرٍُگ و ةَ  ٍَیدر زى یجظهظه گرید ،یكير یُسر 5 ای 4جا كرون  یدوره درخظان اشالى کیافزود: ىا ةهد از  یو       

ةهد از نتّر از ىظکالت در  ریجدر شال گذطحَ، ةَ 44در  ی. اىا ةَ ةرکث اٌلالب اشالىویخػّص نهّم ىرجتؿ ٌداطح

 یشاز ةَ شيث جيدن کیاشحراجژ افثی ره کیدر  طّد ی. ٌيویفحو جيدن شاز كرار گر رگذاریجاد یشاز نرغَ فرٍُگ کی

 کی دیخّد فرىّدٌد: ىا ةا اٌاتیدر ة یاشث کَ ىلام ىهلو رُتر میدن ًیرفث اىا از ىلّنَ فرٍُگ غافم ةّد، ةَ ُي ضیپ

 ،یشاز يدنو ىهحلد ةَ ج میكا ةاور،ً ین داشحادا ثی. جرةویکظّر داطحَ ةاط یُا در داٌظگاه یىسدد یفرٍُگ یىٍِدش

خّد را  ییو خدا شیجفکر غض فرهیةحّاٌٍد ش دیةا یاشالى یو زيِّر رانیا کًَ یةاورىٍد و ىهحلد ةَ ا انیداٌظسّ ثیجرة

و  ویُصح یاز ٌگاه فرٍُگ یخیصصاس جار ثیىّكه کیىا در  ًیداده و گصحرده کٍٍد. ةٍاةرا الیىا اشح یةر نرغَ کره خاک

  .کٍو یى یاةیار ىِو ارزیىٍلر، ةص ًیٌظصث را از ا ًیىً ا

 یگردطگر ؿیواشفَ دو ىلّنَ ىِو، طرا اشحان ىازٌدران ةَ کًَ یشخٍان خّد ةا اطاره ةَ ا انیدر پا یدکحر ٌّذر     

اجفاق افحاده اشث، ةا  ریاخ یُا کَ در شال یةَ واشفَ ىِازرج ً،یچٍ دارد و ُو یهیـت یُا واشفَ زاذةَ کَ ةَ یىٍاشت

ُيکاران  یىصانَ ةرا ًیُا ىّازَ اشث، اكِار داطث: ا اشحان ریةا شا صَیدر ىلا یجر دهیند یُا و ىظکالت فرٍُگ چانض

و  رانیىد یُا خدا ةا جالش دیکَ ةَ اى کٍد یى سادیرا ا یدیزد ثیو ىاىّر فیطرح وكا کیىً در داٌظگاه ىازٌدران، 

 ًیو رفم ا ییازاىهَ دارٌد، درغدد طٍاش یکَ ةا ةدٌَ فرٍُگ یةَ واشفَ جهاىه یکارطٍاشان صّزه ىهاوٌث فرٍُگ

ىراکز در شفش  ًیا ییندم ُو افزا "شاز در صّزه فرٍُگ و گاُا ویآىد. انتحَ جهدد ىراکز جػي ویُا ةرخّاُ چانض

جيدن  یشاز ٍَیىظکم ىرجفم گردد و زى ًیهاىم ىٍاشب، اج کیدر  ویدواریرا ةَ ُيراه دارد کَ اى یکظّر، ىظکالج

 فراُو گردد. ضیاز پ ضیة ،یةزرگ اشالى

 یداٌظگاُِا یو ازحيان یو کارطٍاشان فرٍُگ رانیدر ٌظصث ىهاوٌان، ىد ،یُاطي اءیؽ دیش رٌا،یةَ گزارش خترٌگار ا

اٌلالب  یاز آرىان ُا گرید یکیةَ نٍّان  یکظّر در داٌظگاه ىازٌدران واكم در ةاةهصر  ةا دفاع از آزاد 4و  2ىٍفلَ 

اشث کَ  یطِروٌداٌ یفکر یُا ثیاز كرف یریو ةِره گ یازحيان لضٌ یفایاىکان ا یةَ ىهٍا ی، افزود: آزاد یاشالى

 .داطحَ ةاطٍد ثیةخّاٍُد در چارچّب كاٌّن فهان

ىهٍاشث کَ طِروٌدان آزاد ةاطٍد  ًیطّد ةد یىفرح ى زیطِروٌدان ٌ یو ازحيان یاشیش یاداىَ داد: اگر ةضخ آزاد یو



 .ٌلض کٍٍد یفایا یدر چارچّب كاٌّن اشاش

را  یادیجّاٌد نّارض ز یىلّنَ ى ًیةَ ا یةهد کیاشث و ٌگاه  یالزىَ صرکث اٌلالة یخّاُیطد: آزاد ادآوری یُاطي

 .کٍد میةَ زاىهَ جضي

دو  ًیاز ا دیةهکَ ةا و،یاشحلالل کٍ یرا فدا یآزاد ایو  یآزاد یاشحلالل را فدا دیاكِار داطث : ىا ٌتا رٌایا رناىمیىد

 .ویدفاع کٍ یةَ درشح یآرىان اٌلالة

دشث ةَ شاخحار  یکَ ةا جٍدرو یةّدن داٌصث و گفث: کصاٌ یاٌلالة یُا یژگیرا از و ؿیاز افراط و جفر زیپرُ یو

 یىهرف یاٌلالة انیةَ اطحتاه ةَ نٍّان زر دیکٍٍد، ٌتا ثیاکذر یرا فدا ثیو اكه ثیاكه یرا فدا ثیاکذر ایةزٌٍد  یکٍط

 .طٌّد

ةاطد و  ثیو ٌَ صذف اكه ثیطّد کَ ٌَ ةَ دٌتال صذف اکذر ریدر داٌظگاُِا جرو یجفکر دیاؽافَ کرد: ةا رٌایا رناىمیىد

 .ٌداطحَ ةاطد یةا كاٌّن و كاٌٌّيحدار یىٍافاج حضیفهان

را  یحیریاىکان ةروز و كِّر در صّزه ىد قینيم طّد کَ جيام گروُِا و شال یگٌَّ ا دةَیاكِار داطث : ةا یُاطي

 .ةاطد ؼیو جته یندانح یاز ة زیپرُ یدر راشحا دیدُد ةا یرخ ى زیٌ یداطحَ ةاطٍد و اگر ىظارکح

درزَ در داٌظگاه پظث  ًیةَ ا دنیرش یىا از افراد ٌختَ زاىهَ ُصحٍد کَ ىراصم شخث را ةرا انیکرد: داٌظسّ دیجاک یو

و  یفرٍُگ یطٌّد و از وزّدطان در صّزه ُا یدر زاىهَ ىهرف خحَیفرد فرُ کیةَ نٍّان  دیشر گذاطحَ اٌد و ةا

 .ةدای ضیدر آٌِا افزا یيدارو كاٌٌّ یریپذ ثیاشحفاده طّد جا ىصئّن ظحریة یازحيان

جضّالت را  ًیا ریو رشاٌَ ُا ش یارجتاـ یةا اطاره ةَ شرنث  جضّالت در زاىهَ ، اكِار داطث: جّشهَ طتکَ ُا یُاطي

داده اشث و ٌگرش ُا ُو در ىهرض  ضیٌختگان را در زاىهَ افزا یٍیو ٌلض آفر یةراةر کرده و اىکان کٍض گر ًیچٍد

 .كرار گرفحَ اٌد میشر یدگرگٌّ

 یازحيان ثیجّاٌد ىٍسر ةَ جرة یٌي یروٌیة یدادُایةدون جّزَ ةَ رو یافزود: در زاىهَ اىروز کار  فرٍُگ رٌایا رناىمیىد

در  ژهیةَ و یروٌیةدون اجکاء ةَ طٍاخث انزاىات ة یفرٍُگ یدر نرغَ ُا یاكٍان یکردُایرو ریىص ًیطّد. در ا

 .دُد یداٌظگاُِا زّاب ٌي

 .اٌسام دٍُد یازحيان یرا در ةصحر ىظارکث ُا یو ازحيان یفرٍُگ یةرٌاىَ ُا  دیاداىَ داد: اىروز داٌظگاُِا ةا یو

در  یو فرٍُگ یازحيان یةرٌاىَ ُا یازرا یةانلّه ةرا یرا فرغح یازحيان یو طتکَ ُا یىساز یوزّد فؾا یُاطي

رغث را از دشث ف ًیوكث ا چیدارٌد، ُ یآگاُ یىساز یفؾا یُا ثیکَ از ىز یکرد : کصاٌ دیزاىهَ ةرطيرد و جاک

 .ٌخّاٍُد داد



 

 

 

 

 

 

ةا  دات،یجِد یاشث کَ ةا وزّد ةرخ یىغحٍي اریو ةص دیفرغث زد یىساز یگفث: وزّد طتکَ ُا رٌایا رناىمیىد

 .از آن داطث یادیز یجّان اشحفاده ُا یو طٍاخث ىظکالجض، ى یو آگاُ ثیطفاف

 ًیُصحٍد کَ ا ًیىٍحلدان ةَ دٌتال ا یگفث: ةرخ دیو اى ریاز دونث جدة گریىاٌدن دو شال د یةا اطاره ةَ ةاك یُاطي

جضرك  سادیا یةرا یزىان ىٍاشت ًیکَ ا صثیدر صان ًیاٌسام ٌظّد و ا یکٍٍد جا کار یىاٌده را جيام طده جهل یفرغث ةاك

 . و جضّل اشث

ةرٌاىَ  یازرا یةرا د،یآ یةَ صصاب ى یادیىاٌده کَ ةا رطد شرنث جضّالت، زىان ز یزىان ةاك ًیا دیاؽافَ کرد: ةا یو

 .ردیگذطحَ ىّرد اشحفاده ةِحر كرار گ یو اغالح ةرٌاىَ ُا یو فرغث طٍاش یطٍاش بیو آش یو ازحيان یفرٍُگ یُا

 پردیس فاراةی كو، كو داٌظگاُِای: : غایتیً

 دکحر نهیرؽا ةِراىی

 4دةیر طّرای ىهاوٌان فرٍُگی داٌظگاه ُای ىٍفلَ 

 پیيان ىضيدی

 4ىٍفلَ  یداٌظگاه ُا یىهاوٌان فرٍُگ یطّرا ىصئّل دةیرخاٌَ


