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آقای دکتر ایرج ملک ، متن پیام دبیر علمی کنگره
  محمدی 

استاد دانشگاه تھران و پیش کسوت ترویج و 
  آموزش کشاورزی 

تالش و تکاپو در دو جبھه ھمیشه دایر حیات یک ملت زمانی به نفع توسعه و  
آن ملت روز به روز افزون شود و نرخ کاھش عقب ماندگی آن رقم می خورد که نرخ دانایی 

جانمایه این پدیده، ھم فکری و ھمیاری برای . نادانی و نا آگاھی آن دم به دم کاھش یابد
ھمایش و رسیدن به توافق جمعی ای که . رسیدن به توافق برای انجام کارگروھی است

از آن  به صالح نزدیکتر باشد از یک سو و اجرای این تصمیم توافقی، به نحوی که
پشتیبانی جمعی شود، از سوی دیگر پدیده ای است که میزان تحقق آن به نرخ رشد 

این . ت ورزی انجمنی از گرد ھم آمده ھا و مسئولیت پذیری آنھا داردأعقلی و علمی و جر
پدیده، شاخص بارزی از رشد یافتگی اعضای صنف، تخصص و یا دست کم با منافع 

ھم اندیشی را برای رسیدن به راھکار و راھبردی  مشترکی است که یاریگری فکری و
امکان پذیری این پدیده اگرچه بشارتی برای  .خرد گرایانه موھبتی شدنی یافته اند

خردمندان و صاحبان درک و درایت است اما نیازمند تالشی گسترده است و جانکاھی آن 
آن با گشاده رویی و زمانی پایین و روح افزایی آن زمانی باال خواھد رفت که متولیان 

رو هگشاده دستی و پذیرایی پشتیبانان و یاریگران آن صنف و تخصص و منافع مشترک روب
   .شوند

پروردگار عالم که توانایی را در دانایی و دانایی را در بندگی و بندگی را در پیمودن 
علم و  راه راست آیه و نشانه کرد را شکر می کنیم که این نعمت را به انجمنی از اھل

خرد ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی در کشور ما عنایت فرمود تا مشتاقانه که نه 
رزی را از گوشه و کنار این کشور پھناور وبلکه عاشقانه زمان و زمین این موتور توسعه کشا

در نوردند و روز ھا و ساعت ھای پرشماری از حیات حرفه ای خویش را صرف ھم انباشتن 
ی، علمی و اجرایی خود در خلق یک پدیده شگرف دیگر از رشد دانایی در این توان عقل

   .عرصه کنند

بی تردید با درک نقش دست تغییر گر خالق ھستی در این کار گسترده جمعی، 
گذشتگان در می یابند که تا چه اندازه در ھر یک از اعضای این انجمن دگرگونی ایجاد 

تا چه اندازه وام دار این تکاپو ھای دشوار برای توان  شده و آیندگان پی خواھند برد که
افزایی این موتور توسعه و البته پیش از آن گسترش دامنه مسئولیت ھا و نقش آفرینی 

  .ھا در زمان خود باشند

کار گروھی ای که با مشارکت صدھا نفر از دانش آموختگان و پژوھندگان و نظریه 
ورت گرفت را جانانه گرامی می داریم و شاکر پردازان این عرصه علمی و اجرایی ص

پروردگاریم که ھماالن را نعمت بی مثال تغییر به سوی توسعه و تعالی عنایت فرمود تا 
داھیانه جبھه عقب ماندگی را پس برانند و ھوشمندانه جبھه بالندگی را پیش رانندو 

   .مایندنمایشگر توسعه کشاورزی و منابع طبیعی را در این کشور پر شتاب ن



و دست کم به ھمین شمار  شمند پر خروشنفر عضو اندی ٧٠٠انجمنی با بیش از 
سته اما، نیازمند مدیریتی است که خود، نمادی از علم و بعضو مشتاق از زمینه ھای وا

ماترویجی ھا متولیانی خواھان و : بودنی که. حلم و توان و تکاپو برای بودن و شدن باشد
که بر علیه عقب ماندگی میلیون ھا تولید کننده خستگی ناپذیر نایبانی مسئول ھستیم 

ی مین نیازھای حیاتی ده ھا میلیون جمعیت این کشور و ھمسایگانش تالش مأعرصه ت
ما سر سازگاری با بازدارنده ھای توسعه : و شدنی که کنیم، ھر چند با امکانات محدود

یم و با ایجاد تغییر در دانش و نداریم و به پیشرفت ھای مقطعی و لحظه ای قانع نیست
دانایی و توان و تکاپوی خود چشم به راه و الیق دست گیری الھی برای تحقق تغییر 

  .جمعی در این قوم گسترده ایم

و ) بودن(را در درک تکلیف راستینش  احسنت بر عالمان عاشقی که تعالی انسان
 نه فقط زبانی که البته با عمل ھمدانسته و او را در این مسیر  )شدن(عمل به این تکلیف 

ھای واالی انسانی شده  راه برده اند و نظاره گر توانمندی رو به رشد و عروج او به ارزش
  .اند

بشارت بر ھمه کسانی که نه تنھا این مجموعه از غنای علمی را برای مشتاقان 
ایش بی مثال و ترویج و آموزش کشاورزی فراھم نمودند بلکه بر ھمه آنھایی که در این ھم

البته تکرار شدنی برای بھره گیری از این تالش ھای علمی گرد ھم آمدند و ھم کسانی 
دست پر برکت ھمه تالشگران . که پس از این ھمایش از برکات آن بھره مند خواھند شد

عرصه تولید و نگاھبانان و توسعه دھندگان منابع طبیعی را با ھمه توانی که تا این روزگار 
و خردمندی فراھم آمده می فشاریم و   کت توجھات الھی و تالش مشتاقان علمبه بر

قدردان ھمه عزیزانی که ما را الیق بھره مندی از اندیشه پر توان خود دانسته اند و فرصت 
  .ھستیم ،درک افکار و اندیشه ھای واالیشان را داده اند

ت که دانش فراھم اگرچه بحمدهللا مطلب فراوان بود لیکن فرصت محدود نگذاش
آمده به شیوه ای مدیریت شود که از ھمه مطالب مشارکت کنندگان پر شمار برای فراھم 

اما این نمونه ای از انبوھی مطالب ارزشمند است که . آوری این مجموعه استفاده شود
راه انتقال به عالقمندان را به داوری داوران ھمایش بھتر پیمودند و نشانه ھای این 

  .ا بیشتر داشتندپیمایش ر

نفری که نگاشته ھای علمی و تجربه ھای  ٤٣٢مفتخرانه نه تنھا دست پرتوان  
ارجمندي که با ) با تكرار ھا(نگارنده  ١٤٢٢عملی آنھا در اين مجموعه آمده، بلکه دست 

مقاله را پس از داوری  ٤٣٩خالصه مقاله را پس از فراخوانی و  ٦٠٠ارسال نزديك به 
کردند و داوران معظمی که با حوصله و دقت نظر نگاشته ھا را بررسی خالصه ھا تھیه 

کردند واعضای پرتوان کمیته اجرایی و البته اعضای محترم دبیرخانه ھمایش را که این 
مجموعه و فراگرد آمده چند رسانه ای آن را پیش از برگزاری ھمایش آماده کردند، را با 

   .ھمه ارادت و فروتنی می فشاریم

میت و درایت و حمایت حکه شد اگر چه گاھی جانکاه و دشوار می نمود اما  کاری
گروه پر افتخاری که با اشتیاق روند علمی ھمایش را مدیریت کردند آن را دلنشین و 

کاری که ساعت ھا ھمفکری و رایزنی برای بازتر کردن آغوش این عرصه . ممکن ساخت
اما،  ،طلبیدمیو اندیشه خردمندان را  ھای ارزشمند علمعلمی و پذیرش بیشتر تراوش

اگر چه بیش . مصلحتی را با صداقت ره پویانش به خود راه نداد  نفوذ و تحمیل و توجه ویژه
مورد داوری خالصانه، تصمیم ھای جذب حداکثری کمیته علمی و اجرای قاطعانه  ٩٠٠از 



نمایشی در  صفحه نگاشته و صدھا اسالید ٢٦٠٠تصمیم ھای آن و ویرایش و پیرایش
باالخره کارانسان دور ازخطا و کاستی و نارسایی نبود، اما با صداقتی که و  فرصت محدود

وجدان  ...ءاشایدار شد امید آن دارم که انددر مدیریت علمی و اجرایی آن پدید آمد و پ
ھمایش را آسوده و مدیریت آن را نزد خداوند متعال و مشارکت کنندگان گرانقدر این 

  .و سفید کرده باشدھمایش ر

موفقیت ھیات مدیره انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران 
به ویژه استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی که بسیاری از دشواری ھا در برگزاری این 
ھمایش را ھموار و با شکیبایی و خویشتن داری مثال زدنی خود آن را با این شکوه برگزار 

آن و شرکت  یچنان جلوه ای به این انجمن داد که قدردانی از آن بر ذمه ھمه اعضا دنمودن
  .کنندگان واال مقام این ھمایش است

باشد تا اندوخته این مجلد و مجموعه چند رسانه ای آن فایده رسان به ھمه 
به  ،متولیان ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی در سراسر این کشور پھناور بوده

دست و زبان آنان درپژوھش و آموزش و عمل به کار گرفته شوند و بازتاب نظرھا و رھنمود 
  .رو کندھای وزينشان ھمایش ھای آتی را با کاستی کمتر و بالندگی بیشتر روبه

 


