ﺗﺨﺮﯾـﺐ ﻓﺮﻫﻨـﮓ داﻧﺸﮕـﺎه؛ ﯾﮑـﯽ از
اﻫﺪاف دﺷﻤﻦ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﻧﺴﻞ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ
ﺟﻨﮓ ﻧﺮم ﻗﺮار دارد ،دﺷﻤﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ دارد ﺟﻮاﻧﺎن ﯾﻦ ﻧﺴﻞ و ﺑﻮم را ﻧﺸﺎﻧﻪ
رﻧﮓ ﮐﺮدن ارزش ﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮد را در
ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﺑﮕﯿﺮد.

ﺳﺨﺖ ﺣﺎﻻ اﻣﺎ در ﯾﮏ
اﺑﺰارات ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و
ﻗﺮار دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﻢ
ﺷﮑﺴﺖ  8ﺳﺎﻟﻪ ﺟﻨﮓ

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻗﻮای دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮ ﺑﺮﻗﺮاری اﯾﻦ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﺎب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﻮان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﻮان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ آﻣﻮزش در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی
اﯾﺮاﻧﯽ و ﺑﺮﺧﻮرداری از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺠﺮب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آﯾﻨﺪه ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ
دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد.
ﺟﻮان اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ ﺳﮑﻮت
ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد ،او ﻣﯽ داﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﯿﺪن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ
ﻋﺎﺷﻖ وﻃﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺷﺪه ﺧﻮن ﺧﻮد را در اﯾﻦ راه ﻓﺪا
ﮐﻨﺪ ،ﺟﻮان اﯾﺮاﻧﯽ از دﺷﻤﻦ ﻧﻤﯽ ﻫﺮاﺳﺪ و و ﻫﺪف دوﺳﺘﯽ دﺷﻤﻦ ﺑﺎ ﯾﮏ
ﻣﻠﺖ را ﻣﯽ داﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و
ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ داﻧﺶ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻬﺎرت اداﻣﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﻮان ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﻫﺰار ﺟﻮان ﺷﻬﯿﺪی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد را در راه دﯾﻦ ﻓﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ،
ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮﯾﺶ را رﻫﺎ ﮐﺮده ﺗﺎ اﮐﻨﻮن ﺟﻮاﻧﺎن در ﺑﺴﺘﺮی اﻣﻦ و آرام
ﺑﻪ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪان دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﮐﺴﺐ داﻧﺶ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻬﺎرت از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺮ ﻣﺘﻮﻟﯽ آﻣﻮزش دﻫﻨﺪه در ﻫﺮ ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎه آزاد
اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس در ﯾﮏ ﻧﺸﺴﺖ ﮐﺎری ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﺑﺴﺘﮏ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ارزشﻫﺎ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﻧﻘﻼب
در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ اﺣﺴﺎن ﮐﺎﻣﺮاﻧﯽ رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ
ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺳﭙﺎه اﻓﺸﺮه ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺆﻣﻦ ،ﻣﻌﺘﻘﺪ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ
ﺑﻮده و در ﻃﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ،ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﻣﺼﺮوف

ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ و آراﻣﺶ ﻣﺮدم ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﮑﺎری ﺳﭙﺎه و داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪه و ﻫﻤﮑﺎری اﯾﻦ دو ﻧﻬﺎد ﻣﺮدﻣﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ را رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ.
رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس اﻓﺰود :ﺳﭙﺎه ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎد
ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﻨﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺗﻼش ﮐﻨﺪ .اﻣﺮوز دﺷﻤﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی ﻣﺎ را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﺳﻌﯽ دارد ﺑﺎ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺟﻨﮓ ﻧﺮم ،آﻣﻮزهﻫﺎی اﻧﻘﻼب و
دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم را ﮐﻢرﻧﮓ ﮐﻨﺪ.
ﮐﺎﻣﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻮاﻧﺎن اداﻣﻪ داد :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻟﻬﺎم
از ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺷﮑﺴﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ از درون ﺑﺎﺷﯿﻢ و
رﻓﻊ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ راهﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
وی ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ارزشﻫﺎ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﻧﻘﻼب را ﻣﻬﻢ
داﻧﺴﺖ و ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :آﻧﭽﻪ دﺷﻤﻦ را ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻮاﻧﺎن و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز آن ﺷﻬﯿﺪ
ﻫﺴﺘﻪای ﺷﻬﯿﺪ ﻓﺨﺮی زاده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻫﺠﻤﻪ ﻧﺎﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﻪ دﺷﻤﻦ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ درﺟﻪ رﻓﯿﻊ ﺷﻬﺎدت ﻧﺎﺋﻞ آﻣﺪ.
وی ﺑﺎ ﻗﺪرداﻧﯽ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﺳﭙﺎه ،ﺧﻮاﻫﺎن ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای
ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻌﻀﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺪ و اﯾﺠﺎد ﻫﻤﻔﮑﺮی و ﺗﺸﺮﯾﮏﻣﺴﺎﻋﯽ
ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی دﻟﺴﻮز ﻧﻈﺎم را ،راه ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﺮﯾﻢ دﺷﻤﻨﺎن و
ﺷﮑﺴﺖ آﻧﺎن داﻧﺴﺖ.
ﻣﺮاﻗﺒﺖ از اﯾﻦ آﯾﻨﺪهﺳﺎزان ،آﻧﺎن را از ﺧﻄﺮ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی دﺷﻤﻦ دور ﻧﮕﻪ
ﻣﯽ دارد
ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪی زارع ﺧﻔﺮی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺴﺘﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺪون ﺷﮏ
ﻫﻤﮑﺎری ﺳﭙﺎه و داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ در رﺷﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺆﺛﺮ و ﻣﻬﻢ اﺳﺖ؛
زﯾﺮا داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺒﺪأ ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏﻫﺎی
ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺟﺮاﺋﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺴﺘﮏ آﻣﺎدﮔﯽ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد را ﺑﺮای
ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺳﭙﺎه
در ﺣﻮزه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت راﻫﺒﺮدی ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ و
ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺷﮏ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻤﮏرﺳﺎن ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺴﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

زارع ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺗﺠﻬﯿﺰ زﯾﺮﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد و ﻓﺮاﻫﻢﺳﺎزی ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ارﮔﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ذیرﺑﻂ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺪ و
ﻣﻄﺮح ﮐﺮد :ﺳﭙﺎه ﻧﻬﺎد ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم روی ﮐﺎر
آﻣﺪه و ﻫﻤﻮاره ﺣﺎﻓﻆ ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن و ﻫﻤﺮاه ﻣﺮدم ﺑﻮده و ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و
ﺣﻔﻆ آراﻣﺶ و اﻣﻨﯿﺖ ﺗﻼش ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺟﻮاﻧﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ و ﻫﺪف دﺷﻤﻦ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻮاﻇﺒﺖ از اﯾﻦ آﯾﻨﺪهﺳﺎزان ،آﻧﺎن را از ﺧﻄﺮ
ﺗﯿﺮرس دﺷﻤﻦ و ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺷﻮم آﻧﺎن دور ﻧﮕﻪ داﺷﺖ .ﺳﭙﺎه ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری در
ﭘﺮوژه ﻋﻠﻤﯽ در ﺧﺪﻣﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮد و آﻣﺎدﮔﯽ دارد در اﯾﻦ ﺣﻮزه
ﻫﻤﮑﺎری ﻻزم را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﻋﻠﻤﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

