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  خدانامبه

  

دکتر اسماعیل با آقای آقای دکتر عباس نوروزی  مصاحبة
و آموزش  ترویجکنگرة  به مناسبت برگزاری چھارمین شھبازی

در پردیس کشاورزی و  ١٣٩١شھریورماه  ٢٩و  ٢٨کشاورزی ایران در 
  ١کرج  –منابع طبیعی دانشگاه تھران 

 در توسعة ھای علمی ترویجکنگره و دیگر نشستنقش: پرسش اول
  ؟چیست کشاورزی و روستائی

  : پاسخِ یکم
ضرورت وجود یک ، مبتنی بر تشکّل علمیرفلسفة وجودی ھاالصول علی

وری کارشناسان و متخصّصان گردھمآبه منظور و پایدار مستند  علمیِ پایگاه 
با  علمی ھاییافتهنوظھور و انتقال تخصّصِی طرح مسائل ھر رشته برای 
  :  و از جمله ھای گوناگونروشاستفاده از راه و 

 مباحثاتھای فردی و گفتمانازگونة ھای ادواری برگزاری نشست )١(
  ھای تخصّصیگروھی و ھمایش

  ھا، ومانند این و یمینار و کنگرهکنفرانس و سسمپوزیوم ومانند  
ھای علمی پژوھشی و ترویج و تنفیذ توصیهھای چاپ و نشر یافته) ٢(

  صه مقاالت،ھای خالبه صورت
ھای مجموعه مقاالت، و کتاب و کتابچه و نشریه و بولتن بصورت 

  وحقیقی و مجازی، 
آزاد ھای تکمیلِی آموزشو  بازآموزی و نوآموزیھای برگزاری دوره) ٣(
ھای میدانی و گردش ھای بازدیدو و میزگردھا  ھای آموزشی کارگاهو

 بررسی و و برای نقد »طوفان اندیشه« تشکیل جلساتِ و علمی 
 ارزشیابی نھائی ھایزارشگتحلیل محتوائی ،نیز پردازی ونظریه

   و  ،ھای آموزشی و ترویجیفّعالیّت
ه در ة مجریّ کارشناسان قوّ صان وومشاوره بامسؤالن و متخصّ  تعامل) ۴(

- نمایندگاِن اعضایو ھم چنین، با وملی ایی و منطقهسطوح محلّ 
-شورایدرمجلسھای ذیربط نکمیسیوو دیگر کشاورزیکمیسیون

  اسالمی، و نیز،
پردازان و مسؤالن و مشاوره و تبادل نظر با اندیشمندان و نظریه) ۵(

ھای ترویج المللی در زمینهصی بینھای تخصّ صان نھادھا و اُرگانمتخصّ 
   اورزی و آبادانی و عمران روستائی،و توسعه کش
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  .باشدمیپذیر تحّقق
ھای عملی و یکی از راه و روش کنگره درشمارنبرگزاری ای، سانینبد  

 ھایاز جمله مؤلفه ،دیگر ھای علمی متداول در ھمة انجمننیز، پذیر و امکان
اطمینان از حیات فعّال این تشکّل علمی است ـ که اگر غیر الوجود برای واجب

و ای بسا  ،باید در جوار یک انجمِن غیر فعّالبود، امروزه میمی از این
  !  خوردیممی، افسوس»مااِغحالدر«

-یک انجمن علمی ـ ازگونه ھای آموزشی و پژوھشیِ افزون بر این، فّعالیّت
- ترین سرمایهباال نام برده شدندـ  در واقع عمل مقدمّ  که در ایی پنجگانهھا

-گذاری مفید و مؤثّر درآموزش و پرورش نیروی انسانی الزم در مراتب و رده
.  توسعه کشاورزی و آبادانی و عمران روستائی است ھای مختلف در فرایند

نیاز پیشھمواره  ،محورـ انسان  ھای گذاریاست که  برآیند سرمایهو بدیھی
 .است انسانی امعوواقعی و حقیقی در ھر یک از ج تحوّل و توسعه و تکامل

راه  انسان ـ محور با استفاده از ھایبه تَبَع و در پِی سرمایه گذاری در نتیجه،
ھای گذاریسرمایهبازده که  است ھای علمی ھای متداول در انجمنو روش

در کشاورزی  مالی و فیزیکی برای حفظ منابع خاک و آب و افزایش تولید
   .دنمایانپایدار و مفید و مؤثّر می ھمواره

ھای کشاورزی، به مثابه ھر کنگرة علمی دیگر، یافتهکنگرة ترویج و آموزش
میدانِی اعضای  ھایایج حاصل از مطالعات نظری و پیمایشپژوھشی و نت

) ٩١و ٨٨(مند راکه در فاصلة برگزاری دوکنگرهخود و دیگر اندیشمندان عالقه
 مانند جلسات طرح مسئلة(ای آکادمیکھتھیه و تدوین و بعضاً در گردھمآئی

) خودصیالت تکمیلی دورة تحھای نامهمخصوص و دفاع دانشجویان از پایان 
 در معرض آگاھی و نقد و بررسی مخاطبان ،اندحث و بررسی و تکمیل شدهب

توان درک کرد بدین ترتیب، بسادگی می .گذارندقرار داده و در جریان نشر می
ریزان و مجریان و مدیران به میزان که ھرچه توّجه سیاست گذاران و برنامه

نگرة تخصّصی بیشتر و بیشتری معطوف محتوای مقاالت ارائه شده در یک ک
، چه اندازه ھا متمرکز شوندآن بر باشد و با دیدی پرسشگرانه و نقادانه

کشاورزی و عمران روستائی اثربخش ھای توسعهھا و پروژه برنامه درکیفیّت
ریزان که، در نتیجة عطف توّجه سیاست گذاران و برنامهضمن این .د بودنخواھ

ی توسعه کشاورزی و عمران ھاھا و پروژهو مجریان و مدیران برنامه
ھای آموزشی و پژوھشی در روستائی، روز به روز برکمیّت وکیفیّت فعالیّت

و  که به تعداد حامیانچنانھم .ھای علمی نیز افزوده خواھد شدانجمن
  .افزوده خواھد شد ھمواره ھم،» ـ مدار مشتری«ھای ن پژوھشطرفدارا

 ترویج و آموزش کشاورزیانتطارات از چھارمین کنگرة : پرسش دوم
  ؟چیست

کنندگان در این کنگره ، اعّم از کسانی که با مقاله تمام شرکت :پاسخ دوم
آن که متوقع ھستنددارند و  یاند، انتظاراتو یا بدون مقاله شرکت کرده

و دامنه این انتظارات .  مطلوب برآورده شود یحوبه نانتظارات و توقعات 
کنندگان مثالً تعدادی از شرکت .دھستن ناگونگووسیع و از انواعیتوقعات 
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» تولید ملی«حّق انتظار داشته باشند که امسال که سال است بهممکن
-والترین و اصیلکه نظام کشاورزی ایران اُ است، و با توجه به این اعالم شده

آید، در یکی از به شمار می» تولید ملی«ترین  و ُپراھمیّت ترین بخش 
و علوم و تحقیقات و  کشاورزی جھادو یا اختتامیة آن وزرای جلسات افتتاحیه 

و رئیس انجمن  رئیس دانشگاه تھرانتعاون و کار و رفاه اجتماعی و و  فتاوری
ل ن رئیس جمھوری و یا معاون اوّ ناترویج و آموزش کشاورزی ایران میزبا

به بلکه این حضور  .باشنددر این کنگره  )برای قرائت پیام ریاست جمھور(او
بخش کشاورزی و نیز به عنوان مقدمه ای از عنایت و اعتنای دولتمردان به 

تر شدن ، نویدی برای دلگرمو منابع طبیعی کشور کشاورزیھای علوم حوزه
ای برای تحصیل جوانان تر و انگیزهمولّدان روستائی به تولید بیشتر و با کیفیت

   .ھای مختلف کشاورزی و منابع طبیعی باشددر رشته
مصطلح شده، امروزه ا آن طورکه یسازمان صدا و سیما و در عین حال،  

ه خود به بخش کشاورزی و به انگیزة رسانة ملی ھم برای اثبات عطف توجّ 
که ھمانا  ایران دان کشاورزیجامعة اکثریتی مولّ اطالع رسانی به مزید 

اری این برگزاخبار و اطالعات مربوط به روستائیان می باشند، سخاوتمندانه 
تا . را به طور کافی و وافی پوشش خبری بدھد مھمّ  این سالدر  واقعة مھمّ 

ھای ھای مطرح شده در طول نشستُجستارھا و چالش بلکه با نشرِ 
و  ھاتحلیل ایران، و منابع طبیعی کشاورزیآموزشکنگرة ترویج و چھارمین

اورزی و در بارة سرنوشت بخش کش نظران و اندیشمندانصاحب ھایتفسیر
را مستنداً  در معرض زمین ایران د روستائی و عشایری ھا مولّ اشتغال میلیون
  .دنبگذارآگاھی عموم 

در جوار دھھا انتظار و توقع دیگر از کنگرة چھارم، اینجانب باز ، ھاافزون بر این
ھم انتطار دارد که تعدادی از رھبران و مددکاران و خبرگان روستائی نیز در این 

شوند و از یکی از نمایندگان ایشان ھم درخواست شود تا شرکت دادهکنگره 
  .ندای قرائت کدر یکی از جلسات افتتاحیه و یا اختتامیة کنگره، بیانیه

ھا، ترین انتظار این است که این کنگره به مثابه دیگر کنگره آخرین و بلکه مھمّ 
ھا و انیسخنرھای حاصل از بر مبنای مقاالت ارائه شده و جمع بندی

با شرکت نمایندگان ارائه دھندگان » اینامهتوصیه«ھا، میزگردھا و پانل
تنی چند از نمایندگان   ،ھای علمی و اجرائی و نیزمقاالت و اعضای کمیته

کننده در این کنگره صادر و به  رھبران و مددکاران و خبرگان روستائِی شرکت
ق انجمن ترویج و آموزش از طرید و نطور حقیقی و مجازی طبع و نشر دھ

ھای مجریّه و مقنّنه ابالغ به تمام مقامات ذیربط در دستگاهکشاورزی ایران 
کنگرة چھارم به »نامةتوصیه«، اعضای کمیتة تدوینکهاین ترو مھمّ  .نمایند

طور پیوسته تا کنگرة بعدی، با نظارت و حمایت ھیأت مدیرة انجمن ترویج و 
ارائه شده »ینامهتوصیهبیانیّه یا  «و اجرایآموزش کشاورزی، پیگیر طرح 

  .تا کنگرة بعدی باشند
  ؟چیست دنکنھائی که این کنگره را تھدید میآسیب:پرسش سوم
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به نتایج حاصل از این کنگره این  یرسانآسیب رضةاولین عا :پاسخ سوم
ھا و توصیهھای مورد انتطار برای پذیرش و بکاربستناست که دستگاه

مندرج در مقاالت ارائه شده و نیز،  پذیرِ عملی و امکان ھا و نکاتِ ملالعدستور
که ی برگذارشدهھامیزگردھا و پانلھا وسخنرانیھای حاصل ازجمع بندیدر

 ،را استارائه شده » نامةکنگرة چھارم توصیهبیانیه یا  «صورتنھایتاً به
به آن را طبق و توّجه و عمل  خود نپذیرند اختیار به حسب میل و سلیقه و

که بارھا و بارھا در چند دھة اخیر با نچناھم. معمول به فراموشی بسپارند
-باالی مدیریت اجرائیمقامات رده ایھای سلیقهھمین گونه اختیارداری

و ھائی حادّ دچار دگرگونی تشکیالتی ترویج کشاورزینظام  ،کشور
-کمبود دردناک ھم ناشی از اینمھلک  این عارضة  شده است ـناھماھنگ 

و  وال و اصیلاُ  که تولید ـ است که ترویج کشاورزی در سرزمین مقدس ایران
-و بردبار وکم ھا مولّد پاک نھادش از  بخش کشاورزی و به دست میلیونااھمّ 

.  فاقد قانوِن مصوّب مجلس است آید ـ توقع روستائی و عشایری بدست می
که ھر از چندسال به قدرت و چون چنین است، ھر مسؤلی در ھر دولتی

رسد، به راه و روشی دلخواه، به نوعی با نظام و مکتب آموزشی ترویج می
ھای اخیر از ارائة خدمات آموزشی و در نتیجه، ترویج در دھه. کندعمل می

و لذا، اگرمنشأ . استھای واالی مولّدان روستائی بازماندهشایستة ظرفیّت
چنان به آسیب رسانی رسانی ھمضة آسیباین آسیب از بین نرود،این عار

دارکردن و براین مبنی، امید است که اصل ضرورت قانون.  اھد دادوادامه خ
درج » نامةکنگرة چھارمتوصیهبیانیه یا  «نظام و مکتب آموزشی ترویج در
و حمایت و زیر نظر » نامهتوصیهبیانیّه یا «گردد و به توسط کمیتة پیگیری

حصول نتیجة تا انجمن ترویج و آموزش کشاورزی ایران دائمی ھیأت مدیرة 
این  مثبت نھائی به طور مجّدانه و مسؤالنه ردگیری شود تا مبدأ و منشأ

   .آسیب مھلک ھم از بین برود
 :رویج و آموزش کشاورزی تچھارم  کنگره وآخرین پرسش در مصاحبه در باره

ویج و نظر شما درباره آینده مکتب آموزشی تر: پرسش چھارم  
 مناسب ترین رھیافت برای تداوم آن چیست؟

چون در این زمینه به تفصیل در نشریه مروج به شـماره ھـای  :پاسخ چھارم
فصلنامه سـازمان نظـام مھندسـی   ٣٣، و اخیراً در شمارة  ٩٧و  ٩۶، ٩۵، ٩۴

: کشاورزی و منابع طبیعی مصاحبه کرده ام،  به طور اجمال بیان می شود که
لگو، الگوی بومی ترویج جھادی است که آمیزة تکامـل مناسب ترین ا

یافتـه ای از نظـام ھــای بـومی تـرویج در ســال ھـای پـیش و پــس از 
رسـالت تـرویج ، اصـالتاً در : کـهچـه آن). ١٨ص ( انقالب در ایران اسـت

توانمندسازی توده ھـای نیـروی انسـانی نھفتـه اسـت کـه بـا تبـدیل 
کند و منجر به ایجـاد ارزش ینمود پیدا م شدن  به سرمایه انسانی، 

و چه بھترکه در ایـن ). ١٨ص (افزوده در ذات مولّدان روستائی می گردد
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تر به این پرسش مھم، به منابع مـذکور مراجعـه مجال کم، برای پاسخ مفصّل
   . گردد

کنگرة ترویج و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی به نقل از خبرنامة چھارمین -
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