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 بیانیه روانشناسان و مشاوران انقالبی و اساتید علوم رفتاری

 

به کودکان و زنان و مردان در هنگام عبادت، قلبها را اندوهگین و مسایل  ی حملهجنایت سنگدالنه 

  زیادی را روشن نمود. روشن کرد که جریانات اجتماعی را باید به صورت یکپارچه دید.

 و ه است، باید مداخالت روانشناختیهرچند برای نوجوانی که از نظر روانشناختی و هویتی به هم ریخت

س افتخار مبتنی بر واقعیات ساحاکرد و برای نوجوان مومن متدین هم باید ارائه  هویتمبتنی بر تربیتی 

 ها و سالها نیست. ی این روزرا بازسازی کرد، ولی این تمام ماجرا و تمام جمعیت حاضر در صحنه 

کشد، اقلیتی وجود دارد که نشان داد اگر فرصت بیابد در دانشگاه و خیابان چادر از سر زن محجبه می

کنند،  ترین وضع ممکن، دانشجوی مومن و متدین را در دانشگاه دچار ترس و دلهره می به فجیع

دختر چادری و پسر مومن برخورد  وار با داعشخودروی مردم را به آتش می کشد و تاجایی که بتواند 

 می کند.

شریف ایرانی باشد، زنان ی دختران و ه مساله حجاب بیش از آن که مسالهاین صحنه ها نشان داد ک

توان گری دارد و نمی ای است که امکانات و انگیزه کافی برای داعشیخوردهی دشمن قسممساله

گری در توهین به مقدسات مردم در دانشگاه و  گری در حرم مقدس شاهچراغ را از داعشی داعشی

 تحلیل کرد. مجزا نگریست و  گانهخیابان توسط جمع معدودی جدا

و گرنه کدام  ؛روز و دیروز باید با هم دیده شودی ام خشونت امروز نشان داد که برهنگی هنجارشکنانه

امیس مردم حمله کند و نوجوان شریف ایرانی است که خودروی همشهری خود را به آتش بکشد، به نو

  ها را وقیحانه سر دهد؟ ترین دشنام در وسط خیابان رکیک

طبیعتا بازداری در این سطح و بازداری در مقابل امنیت و قانون، در تمام دنیا برعهده مردان قانون و 

را البته مورد حمایت قانون، مردم و متخصصان است. تمام کسانی که تا کنون سازمان انتظامی کشور 

در علوم  ماعی را که از اولین درسهای آمارجریانات اجتتوزیع بهنجار منحنی تخطئه کرده اند، بار دیگر 

های بعدی در عرصه های  رفتاری است، نگاه کنند. در غیر این صورت بهتر است پاسخ بدهند که ناامنی

 مختلف را چگونه جبران خواهند کرد؟



کردیم، و باهم که اگر حمایت اجتماعی را از هم دریغ آموخت  این درس مهم راباید این اتفاقات از 

جویی های  ی ما غالب خواهد شد. باید آموخت که عیب خورده ی دشمن قسممتحد نشدیم، اراده

داشت و در صورتی که به دنبال گذشته از سازمان انتظامی کشور در اجرای قانون، چنین عواقبی را 

ج کردیم، دشمن از آن قدرت علیه مقدسات ما استفاده خواهد کرد. باید قدرت انتظامی را از صحنه خار

فکران و همسنگران در نیروی انتظامی و قوه قضاییه و سایر از هم های گذشته جویی آموخت که به عیب

های مختلف آن در مقابل دشمن را در شکل ی امت اسالمیو تبلیغ خاتمه دهیم و ید واحده اهل فکر

های گوناگون مواجهه را به ی شکلجاری حمایت کنیم که دشمن ما همهبا انواع ناهن برای مواجهه

  سمت ما نشانه رفته است.

های داغدار شهدای جنایت حرم  در پایان ضمن همدردی با مردم داغدار ایران اسالمی و به ویژه خانواده

ا از تمامی اقدامات بازدارنده ی امت اسالمی، حمایت خود روان بخشی از ید واحدهشاهچراغ، به عن

اعالم داشته و خواهان برخورد قاطع دستگاههای انتظامی، امنیتی و قضایی در مقابل سردمداران جریانی 

بدون تردید  د.ناحترامی روا میدار اعتنائی و بی هستیم که به جان مردم و امنیت آنان و مقدسات آنان بی

ی کوچکترین پیروزی و احساس موفقیت را به  یکپارچگی، اجازهاین مرتبه نیز مردم و ایران اسالمی با 

 ی خود نخواهد داد. انشااهلل خورده دشمن قسم
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  یاسالم یارشد روانشناس ی، کارشناس یلطف زهرا. ۱۱۵

 مثبت گرا یارشد روانشناس یکارشناس ،یکالنتر معصومه. ۱۱۶

 مثبت گرا یارشد روانشناس ی،کارشناسیقربان قمر. ۱۱۷

 مدرس دانشگاه ،یروان شناس یدکترا ،ینداقاسم. ۱۱8

 ارشد مشاوره خانواده یدانشجو یفیشر دهیحم. ۱۱۹

 یارشد مشاوره توانبخش یصادق هیمرض. ۱۲۰

  یروانشناس یدکترا یمیعظ اکرم. ۱۲۱

 مثبتگرا. یروانشناس _یاسالم یارشد روانشناس یکارشناس ینیحس یحاج فائزه. ۱۲۲



 مثبت گرا یاسالم یارشد روانشناس یکارشناس یدانشجو ،یرمعصومیسادات م نرگس. ۱۲۳

 حوزه ۲ارشد مشاوره خانواده ، طلبه سطح  یکارشناس ،یزدخواصیا زهرا. ۱۲۴

 مثبت گرا یاسالم یارشد رشته روانشناس یزاره زاده، کارشناس هیمهد. ۱۲۵

 از ازدواج شی،ارشد مشاوره خانواده .درمانگر حوزه خانواده و پ یسادات ابطح سهینف. ۱۲۶

 هو مدرس دانشگا یتیفروهرزاده .ارشد علوم ترب دهیحم. ۱۲۷

پژوهان  سسه آموزش عالی دانشعلمی مؤ شناسی، عضو هیأت تر مجتبی طغیانی ـ دکتری رواندک .۱۲8

 وپیشر

 .دکترای قرآن و روانشناسیاصغر کوراوند . ۱۲۹

 حوزه و ارشد مشاوره خانواده ۲اعظم زارع شریف . سطح  .۱۳۰

 .فاطمه سادات قرشی. ارشد روانشناسی اسالمی مثبت گرا۱۳۱

 . سمیه نیری، دکترای مشاوره، مدرس دانشگاه و مشاور آموزش و پرورش.۱۳۲

 مشاور خانواده شبنم امینی ارشد روانشناسی اسالمی مثبت گرا.روانشناس و.۱۳۳

 سارا شهرابی، کارشناس ارشد مشاوره خانواده. درمانگر فردی و خانواده ، مشاوره ازدواج .۱۳۴

  یاسالم-پریسا قاسمی ارشد روانشناسی مثبت گرا.۱۳۵

 تیو ترب میفلسفه تعل یدکتر یدانشجو ،ینیبال یمنش ،ارشدروانشناس یزهرا نجف_۱۳۶

 مدرس دانشکده رفاه. قات،یمشاوره دانشگاه علوم و تحق یدکترا ،یپورموسو میمر دهیس-۱۳۷

 ی، کارشناس روانشناس یزهرا موحد_۱۳8

 ارشد مشاوره ،یمیبتول کر _۱۳۹

  یروانشناس یکارشناس ،یلیفاطمه اسماع _۱۴۰

 دانشگاه تهران یآموزش تیریفاطمه خاکپور، ارشد مد -۱۴۱

 امثبت گر یاسالم یارشد روانشناس ،ینیمحمد سجاد حس -۱۴۲



 عاطفه محسنی ارشد مشاوره مدرسه دانشگاه تهران-۱۴۳

 دکتر معصومه اسماعیلی، دانشیار دانشگاه عالمه طباطبایی)ره( -۱۴۴

 مریم شفاعت زاده، دانشجوی دکتر روانشناسی دانشگاه ازاد-۱۴۵

 و زوج درمانگر یروان شناس یدکتر یکلثوم شفاعت زاده دانشجو _۱۴۶

نسل  ییمدرسه دانشجو یارشد مشاوره خانواده و عضو علم یکارشناس . محمدرضا اخوت.۱۴۷

 یدیتوح

 مشاوره یدکترا ،ی. فاطمه جعفر۱۴8

 ینیبال یارشد روانشناس یکارشناس یدانشجو ،ی. رضا فرض۱۴۹

آل طه، مدرس  یموسسه آموزش عال یعلم ئتیعضو ه ،یروانشناس ی، دکترا ینی. دکتر ندا فراه۱۵۰

 دانشگاه تهران 

 حوزه ۳و سطح  یاسالم یارشد روانشناس ان،ی.  بتول محمد۱۵۱

 یروانشناس یکارشناس ،ینور ی.  هست۱۵۲

 یعموم یکارشناس ارشد روانشناس یدانشجو ،یپازوک ی. سوده حسن۱۵۳

 مدرس دانشگاه _یجهان هیهان _۱۵۴

 یوالدگر یدوره ها یگر و مرب لیتسه _یتیترب یارشد روانشناس _یطهران عتمداریزهرا شر_۱۵۵

 کوثر میمراکز مشاوره شم ریمد _یارشد روانشناس یکارشناس _حسن زاده مهیحک _۱۵۶

 روان شناس و مشاور یگانیگلپا هیمرض _۱۵۷

 ارشد مشاوره خانواده  ینیحس بهیط دهیس_۱۵8

 یتیترب یارشد روانشناس یکارشناس _یسمانه سادات منصور _۱۵۹

 مشاوره یکارشناس ،ینیسادات حس نبی. ز۱۶۰

 مشاوره ی، دکترا ی. محمد طهران۱۶۱



 یعموم یمنش ارشد روانشناس یرازیش نبی. ز۱۶۲

 یدرمانگر خانواده و اختالالت فرد تیواقع

 از دانشگاه تهران یعموم یارشد روانشناس ،یچ . محمدرضا لمسه۱۶۳

 روان شناس و مدرس دانشگاه  ان،یاسالم ری. بش۱۶۴

 یبهشت دیاز دانشگاه شه یخانواده درمان ی.عاطفه محب، ارشد روانشناس۱۶۵

 یبهشت دیخانواده، دانشگاه شه ینیارشد بال یدانشجو ،ی. فاطمه مساوات۱۶۶

 . ارشد مشاوره. مشاور مدرسهیفاطمه جعفرجالل -۱۶۷

 ینیبال یارشد روان شناس ی. دانشجونینجمه سادات عالءالد-۱۶8

 دواجاز از شیمشاور خانواده و پ ینیمحبوبه کاظم _۱۶۹

 یتیترب یارشد روانشناس یکارشناس یدانشجو یمحمد رضا سراوان-۱۷۰

 یارشد روانشناس یکارشناس یدانشجو ی.فاطمه گوگرد۱۷۱

 کودک و نوجوان یپور محقق حوزه  می. زهرا رح۱۷۲

 یاسالم یارشد روان شناس یدانشجو  ،یسادات، سادات منصور هی. حور۱۷۳

 ارشد مشاوره مشاور نوجوان و ازدواج ییلویعل هیآس _۱۷۴

 یروانشناس یکارشناس کین یحاتم هیعط_۱۷۵ 

 مدرس و روانشناس خانواده ن،یساتک یدکتر مجتب -۱۷۶

 یروانشناس ی، کارشناس یمیمحمدرضا کر -۱۷۷

 کارشناس ارشد  خانواده ،ی. اکرم سادات صدر۱۷8

  یتیترب یارشد روانشناس ان،یطالب هی. سم۱۷۹

 دانشگاه تهران ینیبال یشناس ن ارشد روا یدانشجو ،یفاطمه ملک-۱8۰

 کارشناس ارشد مشاوره خانواده یفاطمه قلعه نو _۱8۱



 کارشناس ارشد مشاوره خانواده یفاطمه قلعه نو _۱8۱

 یکارشناس ارشد روانشناس ،یفاطمه مدن -۱8۲

 یارشد روانشناس ،ینیمحمد بحر -۱8۳

 یم شناختارشد علو ،یقاسم نیحس -۱8۴

 فاطمه قدرقدرت روان شناس _۱8۵

 مهین صادقی ارشد روانشناسی مثبت گرا -۱8۶

محبوبه السادات ابطحی.. ارشد روانشناسی.. روانشناس بالینی و کودکمحدثه بخشی، کارشناس -۱8۷

 ارشد روانشناسی

 ارشد مثبت گرا یکارشناس ییزهرا عمو -۱88

دانشگاه  یو روانشناس یتیدانشکده علوم ترب یعلم ئتیعضو ه ؛یکلشتر اریپورشهر نی. دکتر حس۱8۹

 .یبهشت دیشه

 یتخصص یروانشناس یدکترا ،مقام یباقر سهی.نف۱۹۰

 مشاور و پژوهشگر خانواده و نوجوان. ؛ینیبال یارشد روانشناس ی. کارشناسی.زهرا نور۱۹۱

 یعموم یارشد روان شناس یکارشناس ی، دانشجو ی. فاطمه کوچک۱۹۲

 مشاوره مدرس دانشگاه امام صادق ع یدکتر ،هاشم یاجفاطمه ح-۱۹۳

 ارشد مشاوره خانواده یکارشناس یدانشجو ،. فاطمه مجرب۱۹۴

 دانشگاه تهران یتیعلوم ترب یکارشناس ،ی. اسماء آبرود۱۹۵

 مشاوره دانشگاه تهران یکارشناس ی. زهرا محمدزاده، دانشجو۱۹۶

 ییکودکان استثنا یارشد روانشناس ان،یسادات مدن نبی. ز۱۹۷

 مشاوره دانشگاه تهران یکارشناس یدانشجو ،یعبدالله ثهی.حد۱۹8

 دانشگاه تهران یروانشناس یکارشناس یدانشجو ،یمساوات سهینف دهی.س۱۹۹



 مشاوره دانشگاه تهران ی.زهرا ملک ثابت، کارشناس۲۰۰

 یعموم یروانشناس ،ی.زهرا اصالن۲۰۱

 سالمت دانشگاه تهران یروانشناس یدکتر یدانشجو یسادات مدن می. مر۲۰۲

 ییمشاوره دانشگاه عالمه طباطبا یدکتر ینسب. دانشجو یزهرا مطهر ۲۰۳

 یبهشت دیخانواده دانشگاه شه ینیبال یارشد روانشناس ،ی. محمد سجاد غفور۲۰۴

 یو معارف اسالم یتی.کارشناس علوم ترباثی.زهرا غ۲۰۵

 ی، ارشد روانشناس یدمحمدیسع می. مر۲۰۶

 .یکارشناس روانشناس ان،یساسان نبیز .۲۰۷

 یاسالم یارشد روانشناس ،یزهراکشف دهی.س۲۰8

 یاسالم یارشد روانشناس ،یشکوه هی.رق۲۰۹

 یاسالم یارشد روانشناس ،یعی. جعفر رب۲۱۰

 یتیترب یارشد روانشناس ؛یپورموس حهی. مل۲۱۱

 یتهران دانشگاه مجاز یروانشناس یکارشناس یدانشجو ،یری. معصومه نص۲۱۲

 دانشگاه تهران یشناخت یارشد روانشناس یدانشجو ،یزاکان نبی. ز۲۱۳

 .عضو بازنشسته گروه روانشناسی دانشگاه تهران. دکتر سیدمحمدرضا رضازاده، ۲۱۴

 . حمید سعیدبخش،  مشاور و روانشناس۲۱۵

 کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی، ناهیدمحتشم پارسا. ۲۱۶

 یتیترب یارشد روانشناس یعسگرپور، دانشجو . زهرا۲۱۴

 ینیبال یارشد روانشناس یدانشجو ،یی. فاطمه موال۲۱۵

 

 


