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رمادداد 89

ٌظصث ىهاوٌان ،ىدیران و کارطٍاشان فرٍُگی و ازحيانی داٌظگاهُا و ىّشصات آىّزش نانی ىٍاـق  2و  4کظّر ةا
صؾّر دکحر غالىرؽا غفاری ىهاون فرٍُگی و ازحيانی وزارت نهّم ،جضلیلات و فٍاوری ،دکحر کّروش ٌّذری
شرپرشث داٌظگاه ىازٌدران ،ىهاوٌان و ىدیران شحادی داٌظگاه در شانً کٍفراٌس شازىان ىرکزی داٌظگاه ىازٌدران
ةرگزار طد .
ةر اشاس ایً گزارش ،دکحر غفاری در ایً ٌظصث ةا اطاره ةَ ایً کَ اگر اىروز ىا روٌق را در نرغَ ُای آىّزطی
و پژوُظی ىی خّاُیو ،ةخض ىِيی از ایً روٌق ةَ صّزه فرٍُگی ةرىی گردد ،گفث :فهصفَ جظکیم چٍیً ٌظصثُایی،
جهاىم فکری در ةاب ىصایم و ىّؽّناجی اشث کَ ُو جسرةَ طدهاٌد و ُو در پیض رو دارٌد و ایً جهاىالت ةاید ةا ٌگاه
ىٍفلَای ةَ ایً ىصایم ةّده و روی آنُا كدری جاىم داطحَ ةاطٍد.
وی افزود :اىروز ُيَ اذنان داریو کَ صّزه فرٍُگ ،صّزه ةصیار ىِيی اشث .اگر ٌِاد داٌظگاه را در ٌلر ةگیریو،
چیزی را ٌيیجّاٌید پیدا کٍید کَ فرٍُگی ٌتاطد .ایًُا ىّؽّناجی ُصحٍد کَ نرغَ فرٍُگی ةٍاةر ذات خّد ةا آن ىّازَ
و ةا آن زٌده اشث .ىّؽّناجی کَ ىا ةهؾا ةَ آن ىصانَ ىیگّییو و ىیگّییو داٌظگاه ةضراٌی اشث .صّزه فرٍُگ را ةا
ایً روایث ٌيیطّد ةضراٌی ٌاىید ،صّزه فرٍُگ صّزه پر ىّؽّع و پر ىصانَای اشث ،زیرا ةخض ىِيی از صیات
ازحيانی ُر ٌِادی را درگیر خّد ىیشازد و از ایً ةاةث اُيیث پیدا ىیکٍد کَ اگر از آن غافم طّیو ،جتدیم ةَ ىصانَ
ىیطٌّد .اگر ىصانَ جظدید طّد ،شر از ةضران درىیآورد و وكحی ةضران جهلی طّد ،ةرخّرد ةا آن ىحفاوت ىیطّد .گّیا
نٍاغر و نّاىهی غیر از داٌظگاه ةاید ىصانَ را صم کٍد.
ىهاون فرٍُگی و ازحيانی وزارت نحف ةا جاکید ةر ایً ٌکحَ کَ ایً صّزه ةَ دنیم زٌدهةّدٌض ةَ گٌَّای ٌیصث کَ
ةحّان پایاٌی ةرای آن ىحػّر طد و ىا ٌيیجّاٌیو ةگّییو ىصایم جيام طده اشث ،اداىَ داد :صّزه فرٍُگی و ازحيانی ةَ
دنیم ىاُیث شرزٌدگی و پّیایی آن ،در گرو شر ةرآوردن ىّؽّنات و ىصایم جازه اشث .یکی از ىاىّریثُای صّزه
فرٍُگی ایً اشث کَ ایً رویضُای جازه و پّیایی را صفق کٍد .ىا ةاید از اشحهدادُای زّان و خالق ةِره ةتریو جا
ىّؽّنات ىحٍّعجر و ىخاـتان زدیدی ٌیز پیدا کٍیو ،زیرا اگر ىا ىسيّنَ ىحٍّعجری داطحَ ةاطیو ،ـتها فظارُا کيحر
خّاُد ةّد و ُزیٍَُا ٌیز کيحر ىیطّد.

دکحر غفاری در اداىَ ةَ آغاز شال جضػیهی زدید اطاره کرد و خاـرٌظان کرد :در آغاز شال جضػیهی ،شَ ىصانَ
را ةاید در ٌلر داطحَ ةاطیو .در صّزه فرٍُگی ،ىصایم و ىّؽّنات جيامطدٌی ٌیصحٍد و ىصایم گٌّاگٌّی شر ةر ىی
آوردٌد و نرغَُا و صّزهُای دیگر را ٌیز ةَ کار ىی گیرٌدیکی از ىِيحریً ةضخ ُا ،ىصانَ صساب و نفاف اشث کَ
یک ٌگاه و اُحيام زدی را ىی ـهتد .ىا در ایً صّزه دو ةضخ داریو .ةضذی کَ نیٍیث دارد ،رنایث پّطض در
چِارچّب ؽّاةؿ و آییًٌاىَُا اشث و ةخض دوم کَ ةخض ىِوجری اشث ،ةضخ ةاورپذیری اشث کَ ٌصتث ةَ ایً
ىّؽّع ةاید وزّد داطحَ ةاطد و اگر ىا در ةخض دوم ةحّاٌیو ٌگاُی کَ وزّد دارد را دروٌی کٍیو ،كفها ىصایم کيحری
خّاُیو داطث .ةضخ صساب ،ةضخ دیریٍَ ای اشث کَ فرٍُگی و ازحيانی ،شیاشی و اىٍیحی اشث .ایً ىّؽّع ٌيادی
اشث کَ ىصحهد ایساد اٌصسام و شازگاری اشث و در نیًصال ىیجّاٌد زىیٍَ جلاةم را ایساد کٍد و جيام جالش ىسيّنَُا
ةاید ایً ةاطد کَ کار ةَ جلاةم ٌرشد.
ىهاون فرٍُگی و ازحيانی وزارت نحف در پایان شخٍان خّد ةَ ىّؽّع اٌحخاةات ُو اطاره و گفث :در ایً شال،
جالـو و فهانیثُای ةیظحری ُو از داخم و ُو از ةیرون داٌظگاه داریو و ةاید در ایً زىیٍَ ٌظصثُایی داطحَ ةاطیو و از
ىظّرتُا ةِره ةتریو.
ةَ گزارش رواةؿ نيّىی داٌظگاه ىازٌدران ،دکحر کّروش ٌّذری شرپرشث داٌظگاه ىازٌدران در ٌظصث ىهاوٌان،
ىدیران و کارطٍاشان فرٍُگی و ازحيانی ىٍاـق  2و  4کظّر کَ ةَ ىیزةاٌی داٌظگاه ىازٌدران ةرگزار طد ،ةا اطاره ةَ ایً
کَ داٌظگاه ىازٌدران ةَ نٍّان داٌظگاه زاىم و ىرزم اشحان ،دارای صدود ُ 11زار داٌظسّ ،صدود  444نؾّ ُیات
نهيی و كریب ةَ  654پرشٍم انو از کارىٍدان رشيی ،كراردادی و طرکحی ىیةاطد ،انالم کرد :داٌظگاه ىازٌدران ىٍاةم
اٌصاٌی ةصیار خّةی در صّزه ُای نهيی و فرٍُگی دارد ،ایظان جاکید کرد :ىا ٌختگان ىحهددی صحی در نرغَ ُای
فرٍُگی ،نهّم ازحيانی و جهاىالت و ىٍاشتات ىرجتؿ ةا آن ُا داریو .از شّی دیگر ،داٌظگاه ىازٌدران در رطحَُای
جخػػی ىحهددی در صّزه فٍاوری و نهّم ـتیهی ٌیز ىظغّل فهانیث اشث و ةٍاةرایً ،در ةخض ىٍاةم اٌصاٌی از پحاٌصیم و
كرفیث ىفهّةی ةرخّردار اشث.
شرپرشث داٌظگاه ىازٌدران ،در ةخض دیگری از شخٍاٌض ،یکی از ةرٌاىَُای اغهی خّد را كرار دادن ىٍاةم
ىّزّد ،در ىصیر جّشهَ و جهانی داٌظگاه نٍّان کرد و خاـرٌظان شاخث :اىید دارم در آیٍده ،در یک افق ىظخع و ةر
اشاس یک ةرٌاىَ راُتردی زاىم ةحّاٌیو آن رشانث و ىاىّریحی را کَ داٌظگاه ىازٌدران ةَنٍّان داٌظگاه زاىم و ىرزم
در یک كصيث ىِو از طيال کظّر ةرنِده دارد ،ةَ نرغَ كِّر ةرشاٌیو .
شرآىد نهيی کظّر در رطحَ فیزیک ةا ةیان ایًکَ ىا دچار چانضُای ىظخػی صحی در نرغَ جهاىالت نهيی و
داٌظگاُی ُصحیو و زىان آن رشیده اشث کَ صرکث جازهای را در زِث ٌِادیٍَکردن ٍُسارُای فرٍُگی در داٌظگاه

ىازٌدران آغاز کٍیو ،اداىَ داد :ىا در نرغَ ةیًانيههی ،در ةصیاری از اىّر و صّزهُا در یک وؽهیث ىفهّب كرار
داریو .انتحَ چانضُای ىحهددی ُو داریو ،اىا درصال صاؽر ،جّفیلات ٌلام ىلدس زيِّری اشالىی در دشثیاةی ةَ
جکٍّنّژیُای پیظرفحَ ةَخػّص در ةخض دفانی و ُوچٍیً ىّفلیثُای دیپهياجیک زيِّری اشالىی ةَُیچ وزَ
كاةم اٌکار ٌیصث .طاید ىا در درون کظّر ةَ واشفَ ذایلَُای ىخحهف شیاشی ،گاُی ٌلدی ةر نيهکرد شیاشث خارزی
ٌلام در پارهای از ٌلاط داطحَ ةاطیو ،ونی صلیلث ایً اشث کَ زيِّری اشالىی در نرغَ جهاىالت شیاشی ةیً انيههی
آنكدر ىّفق ةّده کَ آىریکا ةا ُيَ كدرت ىادیٌ ،لاىی و شیاشی کَ از آن ةرخّردار اشث ،در ةصیاری از ىّاؽم و
ىّكهیثُا در ىلاةم ایران اشالىی ،نلبٌظیٍیُای ىظخع و ةارزی داطحَ اشث.
وی افزود :ىا ةهد از یک دوره درخظان اشالىی جا كرون  4یا ُ 5سری كيری ،دیگر جظهظهی در زىیٍَ فرٍُگ و ةَ
خػّص نهّم ىرجتؿ ٌداطحیو .اىا ةَ ةرکث اٌلالب اشالىی در  44شال گذطحَ ،ةَجدریر ةهد از نتّر از ىظکالت در
یک نرغَ فرٍُگشازی جادیرگذار و جيدن شاز كرار گرفحیوٌ .يیطّد در یک رهیافث اشحراجژیک ةَ شيث جيدنشازی
پیض رفث اىا از ىلّنَ فرٍُگ غافم ةّد ،ةَ ُيیً دنیم اشث کَ ىلام ىهلو رُتری در ةیاٌات خّد فرىّدٌد :ىا ةاید یک
ىٍِدشی فرٍُگی ىسددی در داٌظگاهُای کظّر داطحَ ةاطیو .جرةیث اشحادان دیًةاور ،كایم و ىهحلد ةَ جيدنشازی،
جرةیث داٌظسّیان ةاورىٍد و ىهحلد ةَ ایًکَ ایران و زيِّری اشالىی ةاید ةحّاٌٍد شیفره جفکر غضیش و خدایی خّد را
ةر نرغَ کره خاکی ىا اشحیال داده و گصحرده کٍٍد .ةٍاةرایً ىا در یک ىّكهیث صصاس جاریخی از ٌگاه فرٍُگی ُصحیو و
ىً ایً ٌظصث را از ایً ىٍلر ،ةصیار ىِو ارزیاةی ىیکٍو .
دکحر ٌّذری در پایان شخٍان خّد ةا اطاره ةَ ایًکَ اشحان ىازٌدران ةَواشفَ دو ىلّنَ ىِو ،طرایؿ گردطگری
ىٍاشتی کَ ةَواشفَ زاذةَُای ـتیهی دارد و ُوچٍیً ،ةَ واشفَ ىِازرجی کَ در شالُای اخیر اجفاق افحاده اشث ،ةا
چانضُا و ىظکالت فرٍُگی ندیدهجری در ىلایصَ ةا شایر اشحانُا ىّازَ اشث ،اكِار داطث :ایً ىصانَ ةرای ُيکاران
ىً در داٌظگاه ىازٌدران ،یک طرح وكایف و ىاىّریث زدیدی را ایساد ىیکٍد کَ ةَ اىید خدا ةا جالشُای ىدیران و
کارطٍاشان صّزه ىهاوٌث فرٍُگی ةَ واشفَ جهاىهی کَ ةا ةدٌَ فرٍُگی زاىهَ دارٌد ،درغدد طٍاشایی و رفم ایً
چانضُا ةرخّاُیو آىد .انتحَ جهدد ىراکز جػيیو شاز در صّزه فرٍُگ و گاُا" ندم ُو افزایی ایً ىراکز در شفش
کظّر ،ىظکالجی را ةَ ُيراه دارد کَ اىیدواریو در یک جهاىم ىٍاشب ،ایً ىظکم ىرجفم گردد و زىیٍَ شازی جيدن
ةزرگ اشالىی ،ةیض از پیض فراُو گردد.
ةَ گزارش خترٌگار ایرٌا ،شید ؽیاء ُاطيی ،در ٌظصث ىهاوٌان ،ىدیران و کارطٍاشان فرٍُگی و ازحيانی داٌظگاُِای
ىٍفلَ  2و  4کظّر در داٌظگاه ىازٌدران واكم در ةاةهصر ةا دفاع از آزادی ةَ نٍّان یکی دیگر از آرىان ُای اٌلالب
اشالىی  ،افزود :آزادی ةَ ىهٍای اىکان ایفای ٌلض ازحيانی و ةِره گیری از كرفیث ُای فکری طِروٌداٌی اشث کَ
ةخّاٍُد در چارچّب كاٌّن فهانیث داطحَ ةاطٍد.
وی اداىَ داد :اگر ةضخ آزادی شیاشی و ازحيانی طِروٌدان ٌیز ىفرح ىی طّد ةدیً ىهٍاشث کَ طِروٌدان آزاد ةاطٍد

در چارچّب كاٌّن اشاشی ایفای ٌلض کٍٍد.
ُاطيی یادآور طد :آزادیخّاُی الزىَ صرکث اٌلالةی اشث و ٌگاه یک ةهدی ةَ ایً ىلّنَ ىی جّاٌد نّارض زیادی را
ةَ زاىهَ جضيیم کٍد.
ىدیرناىم ایرٌا اكِار داطث  :ىا ٌتاید اشحلالل را فدای آزادی و یا آزادی را فدای اشحلالل کٍیو ،ةهکَ ةاید از ایً دو
آرىان اٌلالةی ةَ درشحی دفاع کٍیو.
وی پرُیز از افراط و جفریؿ را از ویژگی ُای اٌلالةی ةّدن داٌصث و گفث :کصاٌی کَ ةا جٍدروی دشث ةَ شاخحار
طکٍی ةزٌٍد یا اکذریث را فدای اكهیث و اكهیث را فدای اکذریث کٍٍدٌ ،تاید ةَ اطحتاه ةَ نٍّان زریان اٌلالةی ىهرفی
طٌّد.
ىدیرناىم ایرٌا اؽافَ کرد :ةاید جفکری در داٌظگاُِا جرویر طّد کَ ٌَ ةَ دٌتال صذف اکذریث و ٌَ صذف اكهیث ةاطد و
فهانیحض ىٍافاجی ةا كاٌّن و كاٌٌّيحداری ٌداطحَ ةاطد.
ُاطيی اكِار داطث  :ةایدةَ گٌَّ ای نيم طّد کَ جيام گروُِا و شالیق اىکان ةروز و كِّر در صّزه ىدیریحی را
داطحَ ةاطٍد و اگر ىظارکحی ٌیز رخ ىی دُد ةاید در راشحای پرُیز از ةی ندانحی و جتهیؼ ةاطد.
وی جاکید کرد :داٌظسّیان ىا از افراد ٌختَ زاىهَ ُصحٍد کَ ىراصم شخث را ةرای رشیدن ةَ ایً درزَ در داٌظگاه پظث
شر گذاطحَ اٌد و ةاید ةَ نٍّان یک فرد فرُیخحَ در زاىهَ ىهرفی طٌّد و از وزّدطان در صّزه ُای فرٍُگی و
ازحيانی ةیظحر اشحفاده طّد جا ىصئّنیث پذیری و كاٌٌّيداری در آٌِا افزایض یاةد.
ُاطيی ةا اطاره ةَ شرنث جضّالت در زاىهَ  ،اكِار داطث :جّشهَ طتکَ ُای ارجتاـی و رشاٌَ ُا شیر ایً جضّالت را
چٍدیً ةراةر کرده و اىکان کٍض گری و ٌلض آفریٍی ٌختگان را در زاىهَ افزایض داده اشث و ٌگرش ُا ُو در ىهرض
دگرگٌّی شریم كرار گرفحَ اٌد.
ىدیرناىم ایرٌا افزود :در زاىهَ اىروز کار فرٍُگی ةدون جّزَ ةَ رویدادُای ةیروٌی ٌيی جّاٌد ىٍسر ةَ جرةیث ازحيانی
طّد .در ایً ىصیر رویکردُای اكٍانی در نرغَ ُای فرٍُگی ةدون اجکاء ةَ طٍاخث انزاىات ةیروٌی ةَ ویژه در
داٌظگاُِا زّاب ٌيی دُد.
وی اداىَ داد :اىروز داٌظگاُِا ةاید ةرٌاىَ ُای فرٍُگی و ازحيانی را در ةصحر ىظارکث ُای ازحيانی اٌسام دٍُد.
ُاطيی وزّد فؾای ىسازی و طتکَ ُای ازحيانی را فرغحی ةانلّه ةرای ازرای ةرٌاىَ ُای ازحيانی و فرٍُگی در
زاىهَ ةرطيرد و جاکید کرد  :کصاٌی کَ از ىزیث ُای فؾای ىسازی آگاُی دارٌدُ ،یچ وكث ایً فرغث را از دشث
ٌخّاٍُد داد.

ىدیرناىم ایرٌا گفث :وزّد طتکَ ُای ىسازی فرغث زدید و ةصیار ىغحٍيی اشث کَ ةا وزّد ةرخی جِدیدات ،ةا
طفافیث و آگاُی و طٍاخث ىظکالجض ،ىی جّان اشحفاده ُای زیادی از آن داطث.
ُاطيی ةا اطاره ةَ ةاكی ىاٌدن دو شال دیگر از دونث جدةیر و اىید گفث :ةرخی ىٍحلدان ةَ دٌتال ایً ُصحٍد کَ ایً
فرغث ةاكی ىاٌده را جيام طده جهلی کٍٍد جا کاری اٌسام ٌظّد و ایً در صانیصث کَ ایً زىان ىٍاشتی ةرای ایساد جضرك
و جضّل اشث.
وی اؽافَ کرد :ةاید ایً زىان ةاكی ىاٌده کَ ةا رطد شرنث جضّالت ،زىان زیادی ةَ صصاب ىی آید ،ةرای ازرای ةرٌاىَ
ُای فرٍُگی و ازحيانی و آشیب طٍاشی و فرغث طٍاشی و اغالح ةرٌاىَ ُای گذطحَ ىّرد اشحفاده ةِحر كرار گیرد.
غایتیً :داٌظگاُِای :كو ،پردیس فاراةی كو

دکحر نهیرؽا ةِراىی

پیيان ىضيدی
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