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آﻣﻮزﺷﯽ ﻓﻌﺎﻻن اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﻤﺎز
 ۹۰ﻧﻔﺮ از ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ زﻧﺪان
ﮐﺸـﻮر ﺑـﻪ ﻣـﺪت ﺳـﻪ روز در
ﻣﻘﺪس ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﺘﺎد اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺳﺎزﻣﺎن  ،دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﻓﻌﺎﻻن ﻧﻤﺎز
زﻧﺪاﻧﻬﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع » اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز  ،وﻇﯿﻔﻪ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ «وﯾﮋه
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺮاﻗﺐ و ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ زﻧﺪان ﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﺪت  ۳روز در
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﺘﺎد اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز در ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺪس ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم رﺑﺎﻧﯽ دﺑﯿﺮ اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺳﺘﺎد ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﻌﺎون دﻓﺘﺮ اﻣﻮر
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﯿﺎن داﺷﺖ  :ﺗﻤﺎم ﺳﻌﯽ و ﺗﻼش ﺑﺮ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺘﺎد اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز وﯾﮋه
ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻫﺪف ﺷﺎﻏﻞ در زﻧﺪاﻧﻬﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﻫﻤﮑﺎران
ﻣﺎ در زﻧﺪاﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺮوﯾﺞ ﻧﻤﺎز در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد آﺷﻨﺎ
ﺷﻮﻧﺪ .
وی اﻓﺰود  :ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ زﻧﺪان ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ را در
زﻧﺪاﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ و اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮب و
ﻣﻮﺛﺮی در اﺟﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﺎﺻﻪ ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ  ،ﻗﺮآن ،
اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ و ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ روﺣﺎﻧﯿﻮن در زﻧﺪاﻧﻬﺎ  ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
زﻧﺪان ﻫﺎ را ﻫﻤﯿﺎری ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﺬﮐﺮ ﻟﺴﺎﻧﯽ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن وﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت درون ﺑﻨﺪﻫﺎ و رﻓﻊ اﺧﺘﻼﻓﺎت زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﺎ
ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻋﻨﺎﺻﺮ و اﺑﺰارﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آراﻣﺶ زﻧﺪان
و زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﮐﻤﮏ ﺑﺴﺰاﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .زﻧﺪاﻧﯿﺎن را ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎی ﻗﺮآﻧﯽ و ﻧﻤﺎز  ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ  ،ورزﺷﯽ و ﻫﻨﺮی ﺗﺸﻮﯾﻖ وﺗﺮﻏﯿﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻻﯾﻞ در اﯾﻦ دوره آﻣﻮزﺷﯽ  ،اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﻣﺸﺎﻏﻞ زﻧﺪان ﻫﺎ
دﻋﻮت ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﻫﻤﭽﻮن ؛ ﻧﻤﺎز و ﺧﺎﻧﻮاده  ،ﻣﻌﺎرف ﻧﻤﺎز
و ﺷﯿﻮه ﻫﺎی دﻋﻮت ﺑﻪ ﻧﻤﺎز و آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﻧﻤﺎز و
ﻓﺮاﮔﯿﺮی روش ﻫﺎی ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﯿﺎن و آﻣﻮزش ﻧﻤﺎز
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ .
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ در اﯾﻦ دوره آﻣﻮزﺷﯽ از ﺣﻀﻮر اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺨﺼﺼﯽ
ﻧﻤﺎز ﻣﺸﻬﺪ آﻗﺎﯾﺎن ﺣﺠﺞ اﺳﻼم ﻓﯿﺾ آﺑﺎدی ،ﺣﺴﯿﻦ زاده ،اﯾﺰدی ،ﺑﺎﻗﺮﯾﻪ

ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻫﺎی دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﻓﻌﺎﻻن اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﻣﺪت
 ۱۸ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺪرﯾﺲ ﮔﺮدﯾﺪ و ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن دوره ﮔﻮاﻫﯽ از ﺳﻮی ﺳﺘﺎد اﻗﺎﻣﻪ
ﻧﻤﺎز ﮐﺸﻮر ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

