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به گزارش سخن شهروند، انقالب  اسالمي 
ايران طی سه دهه گذشته راه پر فراز و نشیبی 
را طی كرده است كه در اين راه، خداباوری 
مشعل فروزاني براي نشان دادن راه بوده است 
و بدون آن يک قدم هم نمی توانستیم براي 
انقالب برداريم و اين مدد خداوند بود كه ما 
را از گردنه های صعب العبور نبرد سخت و 
نرم با دشمنان مستكبر به سالمت عبور داد و 
روز به روز نیرومندتر از هر روز در عرصه های 

منطقه ای و جهانی، ظهور پیدا كرديم.
از اين خداباوري بود كه ملت ايران و به طور 
به خودباوري  بوم  و  مرز  اين  جوانان  اخص 
رسیدند، مگر نه دسیسه ها و قدرت دشمن، 
حتما ما را به زمین می زد؛ اما خداباوري و 
كه  است  شده  باعث  ايران  ملت  خودباوري 
انقالب اسالمی، امروز يک جوان رشید 36 

ساله در اوج اقتدار و بالندگی باشد.

تز »ما می توانیم«، امروز ما را به موقعیت هاي 
مختلفي در صدر نشانده است و ريشه اين 
به  خودباوری  با  ما  است.  خودباوری  در  تز 
كجا می خواهیم برويم؟ هدف، ايجاد »جامعه 
جامعه ای  در  می خواهیم  ما  است.  دينی« 
زندگی كنیم كه در آن حكم، حكم خدا باشد 
و امر، امر خدا،  فقط در چنین جامعه ای است 
كه ديكتاتوری رخت برمی بندد و جمهوريت 
و  است  عملی  ا...،  حاكمیت  با  فقط  نظام 
اكنون  برای رسیدن به جامعه دينی و جامعه 
دينداران، راهی بس طوالنی در پیش داريم 

كه سنگیني اين راه بر دوش جوانان است.
خوب به خاطر داريم حاكمیت در دوره جنگ 
نیروي  و  جوانان  مقدس،  دفاع  و  تحمیلي 
ايمان و اعتماد آنها را باور كرد و به آنها بها 
داد و بهترين و زبده ترين فرماندهان جنگ و  
خیل عظیمي از نیروهاي حاضر در جبهه ها  

جوانان بودند كه البته تعداد زيادي از آنها هم 
به درجه رفیع شهادت رسیدند. 

در حال حاضر در میدان مبارزه جنگ نرم با 
دشمن و براي پیاده كردن ارزش های قرآنی 
و اسالمی در جامعه در مقابل تندبادهای نرم 
و سخت دشمن بايد نیروي خودباوري و اتكا 
به خود را در جوانان پرورش داده و تقويت 
كنیم كه اگر حاكمیت در اين زمینه موفق 
با  مصاف  میدان   در  دشمني  هیچ   شود  

خودباوری جوانان ما وجود ندارد.
 به بركت عنايات الهی و به لطف نفس قدسی 
رهبری  هوشمندی  و  مهارت  و  )ره(  امام 
معظم انقالب، با دادن نقش مثبت و توجه 
كافي به جوانان و  با تكیه بر خودباوری آنان، 
در مبارزه با استبداد و استكبار جهانی حتما 

به پیروزی نهايی خواهیم رسید.
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عزت يك ملت در سايه 
خودباوری و اعتماد به 

جوانان است

نشاط جوانان همداني  
كااليي كم ياب  در سبد 

مطالبات جامعه

ارزش نهادن
به پيشرفت هاي علمي 

جوانان در كشور 
كمرنگ است

طالب جوان 
سنگربانان مرزهاي 

هويتي وعقيدتي 
جامعه هستند

آفرينش كار 
در دست تواناي جوان 

سخت كوش

فاتح گمنام خرمشهر
مهندس شهید محمود شهبازی

شهید شاخص هفته جوان سال94
شهید محمود شهبازی به سال 1337 
در شهر اصفهان به دنیا آمد. وی از بدو 
در  را  فقر  و  محرومیت  طعم  كودكي 
محیط خانواده چشید. پدرش كشاورزي 
بود كه با دسترنج خويش چرخ زندگي 
نزد مادرش كه  را  قرآن  را مي چرخاند. 
فرزند روحاني بود مي آموزد و تحصیالت 
دوره ابتدائي را در زادگاه خود به پايان 
وارد  تحصیل  ادامه  براي  و  مي رساند 
 » سنائي  احمديه حكیم   « دبیرستان 
مي شود. مدرك ديپلم خود را با نمره هاي 
خوب در سال 1356 دريافت مي كند. در 
همان سال در كنكور شركت كرده و در 

رشته مهندسي صنايع دانشگاه علم و صنعت پذيرفته مي شود .
 فعاليتهاي شهيد پيش از پيروزي انقالب اسالمي

او بطور مشخص، فعالیت های مذهبی و سیاسی خود را از دوران دبیرستان 
شروع  و در اين دوران، به مطالعه كتاب هاي شهید استاد مطهری و مرحوم 
عالمه طباطبايی روی آورد و همزمان در محافل مذهبی و مجالس سخنرانی، 

شركت فعالي داشت.
در روزهای پیروزی انقالب اسالمی، در تهران حضوری چشمگیر و دوشادوش 
مردم انقالبی در تسخیر پادگان ها شركت كرد. در اسفند ماه 1357، عضو  سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی شد. اما پس از نفوذ گروهكهای ضد انقالب در محیط 
دانشگاه، عمده فعالیتش را معطوف به آنجا نمود و در مقابله و مبارزه با عناصر 

منحرف و ضد انقالب، جبهه جديدی را در دانشگاه ايجاد كرد.
در سال 1359، برای ساماندهی سپاه پاسداران شهر همدان به اين شهر رفت 
و با عزمی استوار و فعالیتی گسترده، اين امر مهم را تحقق بخشید و پس از 

چندی نیز به »فرماندهی سپاه پاسداران همدان« منصوب شد.
همزمان با شروع جنگ تحمیلی ابتدا به جبهه های غرب رفت و پس از تحكیم 
و تثبیت مواضع رزمندگان اسالم در آنجا، به جبهه جنوب، عزيمت كرد. پیش 
از آغاز عملیات فتح المبین، به مسئولیت معاونت تیپ 27 محمد رسوا... )ص( 
برگزيده شد و به هدايت نیروهای تحت امر تیپ پرداخت و در تحقق اهداف 

عملیات و منهدم كردن نیروهای دشمن، نقش و سهم بسزايی ايفا كرد.
شهید شهبازی سرانجام در دوم خرداد ماه 1361، در آستانه فتح خرمشهر و 

در عملیات »بیت المقدس«، بر اثر اصابت تركش خمپاره، به شهادت رسید .
 ويژگيهاي اخالقي

او قلبي به وسعت عشق و مملو از آيات و انوار قرآن و ايمان داشت، روح متعبد 
و با صفايش بي اختیار هركسي را مجذوب خود مي ساخت. لحنش صمیمي و 
گرم، خلوص،خضوع او  بي نظیر. در حل مشكالت ديگران كوشا و در هیچ كاري 
توكل و اعتمادش را نسبت به خدا از دست نمي داد و به نماز شب اهتمام ويژه 
داشت. در حفظ بیت المال كوشا بود و از آن در امور شخصي استفاده نمي كرد 

و مطیع محض ولي خود بود .
 بخشي از وصيت نامه سردار شهيد محمود شهبازی

...خداوندا! توفیقی عطا فرما كه از جمله كسانی باشم كه خود بشارت به آنها 
داده ای... از تو خواهانم كه زندگیم را زندگی محمدی و مردنم را مردن محمدی 
قرار دهی. ...من استمرار حركت انبیاء را در واليت فقیه می بینم و باز به شما 
برادران و خواهرانم! گوشزد می كنم كه روحانیت را كنار نگذاريد. بدانید كه تمام 
تالش ابرقدرت ها در از بین بردن اسالم، روی روحانیت قرار دارد....سفارش دوم 
من دربارة سپاه پاسداران است، بازوی مسلح واليت فقیه و روحانیت، بايد سپاه 
آنچنان باشد كه پاسدارانش به عنوان فرضیه واجب خدمت نمايند، نه به عنوان 
شغل، تالش شما اين باشد كه ريشة منافقین را بركنید. برادران! فقط بايد به 
فكر اسالم بود و برای ياری اسالم بايد اكنون از روحانیت و سپاه ياری جست 

و امام را ياری كرد. 

دوران جواني 
بی بديل  فصل  يک  و  درخشان  پديده  يک  جوانی، 
هر  در  اگر  است.  انساني  هر  زندگی  از  بی نظیر  و 
كشوری به مسئله جوان و جوانان، آن چنان كه حق 
اين مطلب است، درست رسیدگی بشود، آن كشور 
در راه پیشرفت، موفقیتهای بزرگی به دست خواهد 

آورد. 
درباره مسؤولیتهايی كه نسبت به جوان وجود دارد، 
بايد بگويم كه جوانی، اين دوره مشعشع و درخشان 
دوره ای است كه اگرچه چندان طوالنی نیست، اما 
آثار ماندگار و طوالنی در همه زندگی  آثارش يک 
انسان است. جوانی در دوره جوانی به خصوص در 

آغاز جوانی تمايالت و انگیزه هايی دارد:
 اوال چون در حال تكوين هويت جديد خود است، 
او به رسمیت شناخته  مايل است شخصیت جديد 
مادرها  و  پدر  و  نمی افتد  اتفاق  اين  غالبا  بشود،كه 
به  اوگويا  جديد  شخصیت  و  هويت  در  را  جوان 

رسمیت نمی شناسند. 
رشد  دارد؛  انگیزه هايی  و  احساسات  جوان  ثانيا 
قدم  تازه ای  دنیای  به  دارد؛  روحی  و  جسمانی 
گذاشته است كه غالبا دوروبری ها، خانواده، كسان، 
و  بی خبر  جديد  دنیای  اين  از  جامعه،  در  افراد 
بی اطالع می مانند، يا به آن بی اعتنايی می كنند؛ لذا 
مايلم  من  می كند.  غربت  و  تنهايی  احساس  جوان 
قرار  توجه  مورد  و  بشنوند  بزرگترها  را  چیزها  اين 

بدهند و دوره جوانی خودشان را به ياد بیاورند.
چه  و  بلوغ  اوايل  چه  جوانی  دوره  در  جوان  ثالثا 
با مجهوالت زيادی روبه رو می شود؛ مسائل  بعدها 
جديدی برای او مطرح می شود كه سؤال انگیز است، 
در ذهن او شبهه ها و استفهام هايی به وجود می آيد 
كه مايل است به اين شبهه ها و سؤال ها و استفهام ها 
پاسخ  موارد،  از  بسیاری  در  كه  بشود؛  داده  پاسخ 
بهنگام و دلنشین داده نمی شود لذا جوان احساس 

خأل و ابهام می كند.
رابعا جوان احساس می كند در وجود او انرژی های 
متراكمی وجود دارد توانايی هايی را در خود احساس 
می كند هم از لحاظ جسمانی و هم از لحاظ فكری 
و ذهنی، حقیقتا هم توانايی هايی كه درجوان هست 
جابه جا  را  كوهها  می تواند  كند  معجزه  می تواند 
نیروها  اين  از  كه  می كند  احساس  جوان  اما  كند؛ 
و از اين انرژی متراكم و از اين توانايی های او بهره 

برداری نمی شود، لذا احساس بی هودگی و اهمال 
می كند.

خامسا جوان برای اولین بار با دنیای بزرگی در 
دوره جوانی مواجه می شود كه اين دنیا را تجربه 
نمی داند؛  زيادی  چیزهای  دنیا  اين  از  و  نكرده 
او پیش می آيد  برای  زندگی  از حوادث  بسیاری 
نمی داند؛  آنها  مقابل  در  را  خودش  تكلیف  كه 
احساس می كند كه احتیاج به راهنمايی و كمک 
فكری دارد و از آنجا كه پدر و مادرها غالبا اشتغال 
دارند به جوان نمی رسند و اين كمک فكری به او 

داده نمی شود، مراكزی كه در اين زمینه مسئولند، 
ندارند  حضور  نیاز  نقطه  در  و  الزم  جای  در  غالبا 
لذا اين كمک به او داده نمی شود و جوان احساس 

بی پناهی می كند. 

 همه مسؤولند
دولت، روحانیت، صدا و سیما، بسیج، سازمان ورزش 
كشور،  نهادها و مراكز فرهنگی، اينها مسؤولیت های 
در  به خصوص  دارند.  جوان  نسل  قبال  در  بزرگی 
لحاظ  از  جوان  نسل  كه  ما  كشور  مثل  كشوری 
از لحاظ روحیه، دارای  كمیت، متراكم و گسترده، 
روحیه ايمان، از لحاظ آمادگی آماده كارهای بزرگ 
و از لحاظ استعداد، يک مجموعه بسیار با استعداد. 

فکری،  علمی،  خودسازی  يعني  جوانی 
روحی و جسمی

جوانی  يعنی  عظیم  سرمايه  اين  از  عزيز  جوانان 
برای خودسازی علمی و فكری و روحی و جسمی 
اين  از  ساعت  يک  حتی  مگذاريد  و  كنید  استفاده 
بهار زندگی به هدر رود و صرف غفلت و لهو شود. 
اراده خود را تقويت كنید. با قرآن و عبادت و دعا 
و كتاب انس داشته باشید، ورزش روحی و جسمی 
جوانان  همه  به  را  اين  و  نكنید  فراموش  هم  را 
از  آنچه  و  راه هستید  نیمه  در  بگويید. شما  مؤمن 
مواجه  بزرگي  بسیار  مشكالت  با  گذرانیده ايد،  راه 

راه  نیمه ديگر  توانسته ايد، آن  اما  بوده است، 
دشمن  كه  را،  راه  باقیمانده  بخش  آن  و 
اصلي،  نیمه  آن  شما  نگذارد  مي خواهد 
و  كنید  طي  را  آخر  نیمه 
عزم  با  برسید،  قله ها  به 
دنبال  مي توانید  راسخ 
مي توانید،   شما  كنید، 

همچنان كه ثابت كرده ايد كه مي توانید.

بيشترين چيزی كه روی ذهن جوان اثر 
می كند

بیشترين چیزی كه روی ذهن جوان اثر می كند، دو 
عامل است: يكی تبلیغات گوناگون دشمن كه جوان 
و حقايقی كه  اسالمی  به حقايق مقدس  نسبت  را 
در انقالب به عنوان مسلمات و پايه ها و ستون های 
اصلی اعتقاد شناخته شده، سست و بی تفاوت كند و 
عامل دوم، عدم تبیین و دفاع صحیح از اين حقايق 
و اصول است. من گمان می كنم كه تأثیر عامل دوم، 

كمتر از عامل اول نباشد.

منفعل نشدن از جنگ رواني دشمن
با  را  رواني  جنگ  و  سرد  جنگ  امروز)دشمنان( 
مي خواهند  مي دهند،  انجام  مختلفي  شكلهاي 
شما  بباورانندكه  ايراني  جوان  به  و  ايران  ملت  به 
قدرتهاي  با  اتصال  و  ارتباط  بدون  نمي توانید 
است  بزرگي  خطر  اين  برسید.  جايي  به  سلطه گر 
پیشرفتهاي  آنها  داده اند.  توجه  آن  به  امام)ره(  كه 
اين  انقالب در طول  انكار مي  كنند.  را  ملت  عظیم 
همه  اين  با  و  گذشته  بسیاري  موانع  از  سال  سي 
تهديد، با تحريم، با انواع و اقسام دشمني ها، حیله ها 
را  قله ها  برود،  پیش  است  توانسته  كارشكني ها  و 
قله هاي  به  چشم  همچنان  كند،  فتح 
با  باالتري دارد و همچنان 
مي رود.  پیش  قدرت 
اين  مي خواهند 
از  را  انگیزه 
ايران  ملت 

بگیرند.  

جوان در كالم و  مكتب امام علي)ع( 
نگرش به سيماي جوان از آيينه انديشه هاي بلند و عميق و الهي امام علي )ع( نه 
تنها ضرورت عقلي و علمي بلكه يك »رسالت ديني« و »نيازي اصيل« خواهد بود 
كه امام علي)ع( از مؤلفه ها و مختصاتي در شرح ابعاد وجودي و تفسير هستي 
»جوان« سخن به ميان آورده اند كه اگر يك جوان به آنها با ديده بصيرت و دقت 
بنگرد او را به يك »خويشتن شناسي« مهم و سرنوشت ساز و »كمال شناسي« 
و سعادت گزيني رهنمون خواهد شد. اگرانديشه ورزان و خردگرايان جامعه و 
متوليان امور روان شناختي و تربيتي نيز به اين مؤلفه ها با ديده علمي و تخصصي 
بنگرند در فهم زوايا و اليه هاي وجودي »جوان« و پيدا كردن راه درمان دردها 
بسيار كمك خواهد كرد. در اين متن به برخي كلمات نوراني و حكمت آموز امام 

علي )ع( در خصوص جوان اشاره كرده ايم. 

جواني دوران فرصت ها و ارزش هاي گران بها
امام علي )ع( فرمودند: »دو چیز است كه قدر و قیمتشان را نمي شناسد مگر كسي كه آن 

دو را ازدست داده باشد يكي »جواني« و ديگري »تندرستي و عافیت«.
 امام علي )ع( ما را دعوت مي كند كه از گروه انسان هاي غافل، جاهل و فراموشكار نباشیم 
و به رايگان سرمايه »جواني« را ازدست ندهیم، آن را بشناسیم و از اين موقعیت ممتاز 

براي ساختن يک حیات معقول و مطلوب عقالني و ايماني و سعادت بخش بهره گیريم.

جوان، زمان و دگرگوني
امام علي )ع( فرمودند: »فرزندان خويش را به جبر و استبداد بر آداب خود مجبور نكنید زيرا 
آنان در زماني غیر زمان شما آفريده شده اند و حیات دارند«.  از جمله مسائل بسیار مهم 
در تربیت فكري و اخالقي جوان، در نظر گرفتن زمان، فرهنگ، آداب و عادات زمان هاي 
مختلف است كه امام علي )ع( نسبت به اين مسئله حساس بوده اند لذا  از انديشه و كالم 
امام علي )ع( مي توان فهمید كه هم نبايد سنت هاي ثابت اخالقي و اصول و ارزش هاي 
سعادت بخش فراموش شود و نیز نبايد آداب و سنن اجتماعي و آباء و اجدادي را به زور 

و جبر تحمیل كرد.

جوان، آزادي و آزادگي
امام علي )ع( خطاب به فرزندش امام حسن )ع( فرمودند:»بنده غیر خود نباش كه خداوند 
تو را آزاد آفريده است« و نیز موانع رشد و كمال يا بندگي ها و بردگي هاي شقاوت آور و 
ذلت آفرين را مطرح مي فرمايند كه: »بنده شهوت اسیري است كه هرگز آزادي نخواهد 

داشت«. 
 از جمله ويژگي هايي كه در ذات جوان تجلي دارد و براي او بسیار سرنوشت ساز است 
ويژگي »آزادي خواهي« اوست. »آزادي« از واژه هاي پرجاذبه اي است كه جوان را دلباخته 
و مجذوب خويش مي كند. جوان هر قید و قانون و حد و اندازه اي را نمي پذيرد و طبع او 
به گونه اي است كه در برخي زمینه ها آزادي طلب مطلق و بي قید است. عنصر »آزادي« 
با همه ابعاد و ويژگي هايش از يک سو و آزادگي و هويت طلبي از سوي ديگر سخت مورد 

توجه امام علي )ع( واقع شده است. 
آزادي داراي قوانین و حدود و تعینات و تعريفاتي است كه داراي شرايط و لوازمي است، 

خواه آزادي فكري يا عقیدتي و خواه آزادي اقتصادي، سیاسي و اجتماعي و...

جوان و كرامت  نفس
امام علي )ع( فرمود: »كسي كه نفس شرافتمند و با عزت دارد هرگز آن را با پلیدي گناه، 

خوار و پست نخواهد ساخت«. 
 از جمله خصائلي كه بر فطرت انسان نهفته است گرايش به عزت نفس و كرامت وجودي 
است كه همه انسان ها از جمله جوانان طالب آن هستند و لذا جوان بايد نحوه تربیتش چه 
از سوي خانواده يا مراكز تعلیم و تربیت يا اصحاب حكومت و سیاست و يا مناسبات فكري 
و رفتاري خود جوان به گونه اي باشد كه او را وظیفه شناس، درستكار و داراي شرافت 

اخالقي و عزت نفس به بار بیاورد.

جوان و شيوه هاي برخورد با او
امام علي در اين باره مي فرمايد: »زياده روي در مالمت و توبیخ، آتش لجاجت را مشتعل 
مي سازد« و يا »از تكرار سرزنش بپرهیزيد كه اين كار باعث پیوستن به گناه و بي اثركردن 

مالمت است«.
يكي از پرسش هاي بنیادي در هدايت گري نوجوان و جوان اين است كه با چه شیوه اي و 
چگونه با اين نسل برخورد نمائیم؟ و اين سوال با توجه به پیچیدگي هاي جواني و هزاران 
اليه وجودي وي بسیار مهم و عمیق است و اگر اين موارد تربیتي كه در كالم و سخنان 
امام است به كار گرفته شود ديگر با مشكالت امروزي جوامع مواجه نخواهیم شد و خود را 

سرگدان در كتاب هاي روانشناسي مختلف نمي كنیم.

دوران جواني، دوران »خطر«، »آسيب پذيري« و »هالكت«
امام علي )ع( مي فرمايند: »شايسته است انسان عاقل، خويشتن را، از مستي ثروت، مستي 
قدرت، مستي علم و دانش، مستي تمجید و تملق و از مستي جواني مصون نگاه دارد، زيرا 
هر يک از اين مستي ها بادهاي مسموم و پلیدي دارد كه عقل را زائل مي كند و آدمي را 

خفیف و بي شخصیت مي نمايد«.
دوران بلوغ كه همان دوران نوجواني و جواني است، دوران »بحران« و »انفجار« در بعد 
جسمي و روحي انسان است كه در اين مرحله نوجوان ساده انديش، داراي فطرتي پاك، 
زودباور، تخیلي، ايده آل گراست و غريزه »جنسي« او نیز بیدار و  فعال مي شود و تمايالت 
»تحريكي« دارد بنابراين هر لحظه در معرض »انحراف« و »لغزش« است و چون ديوانگان 
و مستان در عالم رؤيا و با »من تخیلي« و با افسانه ها و اوهام ادامه حیات مي دهد پس بايد 
در اين مرحله مراقب اقوال و افعال و احوال »نوجوان و جوان« بود و آن ها را تحت تعلیم و 
تربیت صحیح قرار داد و احساسات و تمايالت آن ها را شناخت و به ارضاء نیازهاي عاطفي، 

عقلي و طبیعي اش پرداخت. 

جواني دوران تربيت پذيري و تعليم يابي
امام علي )ع( مي فرمايد: » اي گروه جوانان، شرف انساني و سجاياي اخالقي خود را با ادب 
و تربیت محافظت نمايید و سرمايه گران بهاي دين خويشتن را با نیروي علم و دانش از 

دستبرد ناپاكان و خطرات گوناگون بركنار داريد« 
»جوان« خود بیش از هر كس مسئول »خويشتن« است. او نبايد غفلت، جهالت و غرور 
به خرج دهد بلكه بايد با تدبیر، دورانديشي، آينده نگري، حلم و علم، عقل و انديشه عمل 

نمايد. 

جوان و  ناآگاهي 
امام علي مي فرمايد: »ناداني جوانان پذيرفته شدني و علم و دانش آنها كم است«. يعني اگر 
نادانسته كاري انجام دادند عفو نمايید كه علم آنها نیز بسیار قلیل است« و  نیز »هواپرستي 

و شهوت راني دشمن عقل و خرد است«.

جوان و آئين دوست  يابي 
امام علي )ع( فرمودند: »كسي كه دوست پاك ضمیر خود را كه براي خدا با وي دوستي 
داشته از دست بدهد مثل اين است كه شريف ترين اعضاء بدن خود را از كف داده است« 
و نیز »از مصاحبت با مردم شرير و فاسد بپرهیز كه طبیعت به طور ناآگاه، بدي و ناپاكي را 

از طبع منحرف او مي دزدد و تو از آن بي خبري«. 
در نتيجه مكتب امام علي )ع(، مكتب معرفت، محبت و جاذبه هاي علمي و عملي 
درعرصه هاي متنوع و متكثر است و تنها مكتب نظري و تئوريك نيست بلكه 
آميخته اي از حقايق عيني و واقعيات عملي است. نوجوان و جوان در برخورد با 
امام علي )ع( با حكمت ها و آموزه هاي چهره اي مواجه مي شوند كه تجسم عيني 
عدالت فكري، اخالقي و عملي بود و در هر ساحتي الگوي تمام عيار و پرجاذبه 
هر فصلي از فصول حيات انساني بشمار مي رود؛ به هر حال بر نسل بالنده و 
پوينده »جوان« است تا خويشتن را با الگويي چون امام علي )ع( تأويل نمايند و 
در معارف علوي »خود« را جستجو كند و بر مسئوالن است كه حيات ايشان را 
تابلوي علم و عمل در زندگي خود قرار دهند و در صدد مشابهت و الگوپذيري از 

او برآيند كه »الحق مع علي و علي مع الحق«.

جوانی، یک پدیده درخشان و یک فصل بی نظیر از زندگی هر انسانی است

11 شعبان، سال روزميالد فرزند واالمقام حضرت سيد الشهداء، حضرت علي اكبر )ع( است. در مقام 
و منزلت ايشان همين بس كه پدر بزرگوارشان ايشان را شبيه ترين مردم به رسول خدا هم ازجهت 
ظاهر، هم از جهت اخالق، هم از نظر سخن گفتن دانستند و در كشور عزيزمان هم 11 شعبان، روز 

ميالد حضرت علی اكبر )ع(، به عنوان روز جوان نامگذاري شده است. 



هيجان براي جوان، خوب يا بد؟

حسن نايبی روانشناس، در گفت وگو با سخن شهرو ند اظهار كرد: 
لغت هیجان اشاره به يک افكار، حالت های روانی و بیولوژيكی 
مختص آن دارد و يا به عبارتی هر تحريک يا اغتشاش در ذهن، 

احساس عاطفه و هر حالت ذهنی قدرتمند را هیجان گويند.
انواع هیجان چون شادی، عشق، شگفتی،  اينكه  بیان  با  وی 
شرم، نفرت است گفت: جايگاه هیجان در روانشناسی با توجه 
به مفاهیمی كه مطرح شد بیشتر در حوزه رفتار و روان مطرح 
است چراكه فرآيند و پیامدهای هیجان، خود را در رفتار نشان 

می دهد.
عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی با بیان اينكه هیجان ها به 
چون  مثبتی  هیجان های  كرد:  عنوان  می دهند  رنگ  زندگی 
عشق و آرزو، روزگار را با خوشی و هیجان های منفی چون ترس 

و خشم انسان را در ناامیدی غوطه ور می كنند.
و  روشنفكر  خانواده  در  جوانان  از  برخی  كرد:  تصريح  وی 
با فرهنگ باال هیجان مثبت در آنها شكل می گیرد و  اغلب 
جوانانی كه در خانواده هايی با فرهنگ پايین تربیت می شوند، 
هیجان های منفی در آنها شكل می گیرد و هیجانات منفی نتیجه 

تربیت بر اساس خشم و سركوب، تهديد و ... است
نايبی با بیان اينكه هیجان مثبت خوب و هیجان منفی بد است 
برانگیزی كه  انديشه های خشم  در  گفت: خطاهای شناختی 
شكل می گیرد مربوط به حوزه های تربیتی خانوادگی و اجتماعی 

است.
عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی افزود: هیجان منفی اگر كنترل 
و هدايت نشود، بزه كاری و انحرافات اجتماعی را رقم می زند ولی 
اگر هیجان مثبت در زندگی باشد زندگی بارور شده و شكل 

می گیرد.
وی گفت: موانع اعتقادی، تربیت خانواده، اهداف و آرزو ترسیم 
شده برای جوانان، توانمندی جوان، خانواده، مدرسه و دانشگاه، 
رسانه ملی و ... هیجان مثبت و منفی را برای جوان رقم می زند.

نايبی نظر خود را در رابطه با هیجانات جامعه امروز برخالف 
بسیاری از صاحبنظران دانست و افزود: هیجان مثبت از جمله 
هیجان های علمی، ورزشی در جامعه امروز ما بسیار زياد است 
ولی در كل هیجانات به پايه خانواده بستگی دارد كه در اين 
گرفته  هیجان شكل  بر  منفی  تأثیر  نمی تواند  صورت جامعه 

بگذارد.
وی تمايل برخی از جوانان به هیجانات منفی را ناشی از بستر 
تربیتی نامناسب خانواده دانست و گفت: اين امر به روابط عاطفی 

بین اعضاي خانواده ارتباط مستقیم دارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی با بیان اينكه در جامعه ما 
جوانان تربیت شده با ارزش های انقالب و دفاع مقدس بسیار 
هستند كه با وجود شبكه های اجتماعی، جواناني خود را مصون 
از خطر نگه داشته اند گفت: ماهواره و تكنولوژی منفی سكان 

تربیتی جوانان را از بسیاری از خانواده ها گرفته است.
شبكه های  و  ماهواره  به  گرايش  امروز  جامعه  در  افزود:  وی 
اجتماعی منفی باعث شده بسیاری از جوانان هیجانات خود 
را در بزه كاری اخالقی و انحرافات جنسی جستجو كنند كه 
اين امر هم به حوزه تربیتی خانوادگی و سیستم های آموزشی 

برمی گردد.
نايبی افزود: گرايش به ماهواره و شبكه های اجتماعی به اين 
دلیل است كه ظرفیت های آن برای جوانان تعريف نشده و آن را 
به صورت خام و ناقص در اختیار جوانان قرار می دهند و همین 

امر باعث غرق شدن آنها در هیجانات منفی می شود.
وی در پاسخ به اين سوال كه آيا بیشتر جوانان جامعه ما به 
سمت هیجانات منفی در حال پیشروی هستند؟ عنوان كرد: در 
جامعه پروژه های علمی، اجتماعي، ورزشی و ...كه  همه نوعی 
از جذب  بااليي داشته كه نشان  هیجان مثبت هستند رشد 

جوانان به هیجانات مثبت است.
عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی ادامه داد: خانواده اگر از ماهواره 
و شبكه های اجتماعی فاصله منطقی بگیرند، هیجانات منفی از 

جمله حسد، خشم و ... به هیجانات مثبت تبديل خواهد شد.
وی اظهار كرد: هیجان جوانان با بازی كردن، فراهم كردن بستر 
رشد، همراهی خانواده با اجتماع، همراهی اجتماع با خانواده، 
يكسو كردن اهداف تعالی و رشد اخالق جوانان و تبعیت از مبانی 

اعتقادی باعث تخلیه خواهد شد.
رقابت های  علمی،  بسترهای  كردن  فراهم  كرد:  عنوان  نايبی 
قرآنی، رقابت های ورزشی، ورود خانواده به حوزه های علمی و 
ورزشی، نزديک شدن عواطف خانوادگی به هم، همنشینی های 
خانوادگی، خاموش كردن تكنولوژی در ساعت های كنار هم 
بودن خانواده می تواند زمینه تربیت خوب جوان و در نتیجه 

هیجانات مثبت را در جوانان ايجاد كند.
جرأت مندی،  چون  هیجان  سازنده  عنصرهای  افزود:  وی 
عزت نفس، همدلی خانواده، واقعیت سنجی، مسئولیت پذيري 
بايد  فردی  هر  و  است  افراد  در  خوش بینی  ايجاد  اجتماعی، 

حداقل يک بار در عمر خود پااليش سالمت روان شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی در پايان با بیان اينكه جوانان 
واقعأ دوست داشتنی و معصوم هستند گفت: اگر جوانان دچار 
مشكل می شوند ايراد از بزرگ ترهاست چرا كه جوانان آيینه تمام 

نمای بزرگان هستند.

ادامه از صفحه يک
پیشرفت  باعث  جوانان  در  خودباوري  ارتقا 

جامعه مي شود
مرتضی قائمی، عضو هیئت 
سینا  بوعلي  دانشگاه  علمي 
در  نهج البالغه،  پژوهشگر  و 
تأثیر حاكمیت در  خصوص 
اظهار  جوانان  خودباوري 
كرد: نوع نگاه، نگرش، بینش 
و جهان بینی كه حاكمان و 
جوان  به  نسبت  حاكمیت 

نوع  و  جوانان  تربیت  در  هدفگذاری  نوع  در  دارد 
سیاست گذاری و برنامه ريزی برای رسیدن به اين هدف 

تأثیرگذار است.
كه  نگرشی  و  معرفت  نوع  به  بسته  داد:  ادامه  وی 
در  جوان  جايگاه  و  جوان  نقش  جوان،  از  حاكمیت 
جامعه دارد براساس آن برنامه ريزی می شود و راهبرد، 
آن  اساس  بر  جوان  از  توقعات  و  انتظارات  سیاست، 

تعريف می شود.
بوعلی سینا عنوان كرد:  دانشگاه  عضو هیئت علمی 
جوانان  برای  حاكمیت  راهبردی،  برنامه  براساس 

اختیارات، وظايف و امكانات تعیین می كند.
وی تصريح كرد: اگر حاكمیت عزت ملت را در نظر 
ارتقا  و  خودباوری  آن  راه های  از  يكی  باشد،  داشته 
اعتماد به نفس در جوانان است كه اين امر به همان 

نسبت كه ارتقا يابد باعث پیشرفت جامعه می شود.
قائمی به ظرفیت، توان، انرژی و استعداد باالی جوانان 
اشاره كرد و گفت: اگر جامعه توان باالی جوانان را باور 
داشته باشد باعث می شود هر اراده و تصمیم جوان با 
برنامه ريزی به نتیجه برسد كه اين امر در طول انقالب 

اسالمی ثابت شد.

اعتماد به جوانان نباید تنها در حد شعار باشد
وی با تأكید بر اينكه در هر زمانی كه به جوان اعتماد 
شده نتیجه بسیار خوبی را شاهد بوديم، گفت: اعتماد 
به جوانان نبايد تنها در حد شعار باشد چرا كه جوانان 
تنها برای حضور در صحنه انتخابات مجلس و رياست 
جمهوری نیستند بلكه بايد به جوان اعتماد واقعی كرد 

و از او حمايت كرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا خاطرنشان كرد: 
موفقیت های بسیاری از جمله موفقیت در امر هسته ای 
نشان از اعتماد به جوان و ارتقا خودباوری در جوانان 
بوده است و اين امر بايد در تمام مسائل جامعه فراگیر 

شود.
وی افزود: هر چند در زمینه های صنعتی، فرهنگی، 
اجتماعی، نظامی و سیاسی موفقیت های بسیاری، در 
اثر اعتماد به جوانان به دست آمده است ولی ظرفیت 

توفیق و موفقیت جوانان بیشتر از اين موارد است.
قائمی به وجود خالء های بسیاری در مباحث فرهنگی 
و اجتماعی جوانان در جامعه اشاره كرد و گفت: اين 
خالءها می تواند به عملكرد زندگی جوانان آسیب های 
فراوانی بزند و نتیجه اين آسیب به جامعه می رسد كه 
از جمله آنها می توان به مباحث اشتغال و ازدواج آنها 

اشاره كرد.
وی تصريح كرد: بايد با فراهم كردن فضا و امكانات برای 
تحصیل و ازدواج، اشتغال و ديگر مباحث فرهنگی اين 
احساس خالء را در جوانان از بین برد تا جوان بتواند به 
شكوفايی استعدادهای خود بپردازد و از تمام انرژی در 

راستای توسعه كشور قدم بردارد.

از  باید  جهان بینی  و  معرفت  آموزش های 
ابتدای نوجوانی باشد 

عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا اظهار كرد: امام 
علی )ع( و ائمه توجه خاص به جوان و نوجوان داشته اند 
و آنها را يک ظرفیت و استعداد باال می دانند كه می توان 

اين استعداد را بارور كرد.
بر  بسیاری  تأكیدات  علی)ع(  امام  اينكه  بیان  با  وی 
تقويت خودباوری و اعتماد به نفس جوانان دارند گفت: 
جوانان جايگاه ويژه ای در نظر علما دارند كه بايد اين 
ابتدای  از  بايد  نیز   ظرفیت به خوبی هدايت شود و 
نوجوانی آموزش های معرفت و جهان بینی داده شود 
و آنها را در اين مسیر تربیت كرد تا آفت های فرهنگی 

جامعه را شاهد نباشیم.
اين پژوهشگر نهج البالغه با اشاره به اين كه ضعف 

به  كم  اعتماد  علت  اين  به  جوانان  میان  در  كنوني 
آنهاست افزود: از ديدگاه امام علی)ع( جوانان عناصر 
ارزشمند، با ظرفیت و با توان بااليی هستند كه اعتماد 

به آنها اثرات خوبی برای جامعه در برخواهد داشت.
وی با تأكید بر اينكه بايد در تمام حوزه های فكری و 
ايدئولوژی به ائمه، قرآن و نهج البالغه رجوع كرد گفت: 
با رجوع به قرآن می توان از اين دريای عمیق معرفت 
بهره برد و در سايه آنها بهترين روش را برای حمايت از 

جوانان و پیشرفت آنها انتخاب كرد.

نقش مهم  خانواده در خودباوري جوانان 
همچنین اكبر عروتی موفق، معاون فرهنگی و اجتماعی 
دانشگاه بوعلی سینا در گفت و گو با سخن شهروند در 
پاسخ به نقش حاكمیت در خودباوری جوانان، اظهار 
كرد: ايجاد خودباوری عوامل و نهادهای چون خانواده 
بسیار نقش دارند چرا كه شاكله شخصیتی افراد از ابتدا 

در خانواده شكل می گیرد و در مرحله بعد نهادهای 
مختلف اجتماعی چون نهادهاي آموزشي. 

عروتي موفق ادامه داد: تدوين كتب درسی و تعلیم و 
تربیت در آموزش و پرورش و دانشگاه بايد در مسیري 
و  نوجوان  در  خالقیت  ايجاد  و  خودباوری  باعث  كه 

جوانان مي شود، صورت بگیرد.
وی به اشاره به  فرمايشات رهبری و نگاه امام راحل 
بر ايجاد و احیای خودباوری در جوانان اظهار داشت:  
نمونه بارز اين خودباوري در جنگ تحمیلی  مشهود 
است در حالي كه ما در ابتدای جنگ حتی در وارد 
كردن سیم خاردار تحريم بوديم  اما موفق و سربلند 
عمل كرديم و اين تنها بخاطر خودباوري بود كه امام 

در مردم خصوصا جوانان ايجاد كرد.

و  فرهنگی  معاون 
بوعلی  دانشگاه  اجتماعی 
جوانان  كرد:  تاكید  سینا 
ما اكنون در عرصه دانش 
از  درجه ای  به  هسته ای 
كمال رسیده اند كه دنیا از 
اين توانايی و رشد علمی 
خطر  احساس  ما  جوانان 

می كند.
وی اين پیشرفت هاي علمی و ساير پیشرفت ها را از 
تاثیرات خودباوری دانست و ابراز داشت: حاكمیت كه 
در رأس آن امام )ره( و بعد از ايشان رهبر معظم انقالب 
اتكا به جوانان را  باور داشته و تنها راه پیشرفت و تعالي 
كشور را در استفاده از اين استعدادهاي جوان مي دانند 
مختلف  عرصه های  در  جوانان  داشتن  باور  همین  و 

حركات ارزشمندی را باعث شده است.

خودباوري  براي  دقیق  برنامه  باید  حاكمیت 
جوانان داشته باشد

با  می تواند  حاكمیت  اينكه  بیان  با  موفق  عروتي 
و  توانمندی ها  به  نگاه  و  دقیق  برنامه ريزی های 
قابلیت های درونی، خودباوری را به رشد و تعالی در 
جامعه برساند گفت: همه مجموعه های موجود در نظام 
و حاكمیت بايد با هم افزايی و حركت همسو بتوانند 

روحیه خودباوری را در جامعه ايجاد و تقويت كنند. 
 وی تصريح كرد: برخی اوقات قواعد و قوانین دست و 
پاگیری وجود دارد كه مانع از حركت جوان و تالش 
الزم برای ايجاد زندگی ايده آل است و بايد بستر و 
زمینه ای فراهم شود كه اشتغال، كار و فعالیت جوانان 

تسهیل گردد.

اشاره  با  بوعلي  اجتماعي دانشگاه  معاون فرهنگي و 
به فرهنگ سازی در بحث اشتغال و سفارش دين به 
پرهیز از بیكاري جوان گفت:  امروز مسائل در زمینه 
معیشت بسیار پیچیده شده و همه نهادها از خانواده 
تا نهادهای حاكمیتی بايد براي اشتغال جوانان كاري 
بكنند و زمینه الزم را فراهم تا جوانان بتوانند نقش 
معیشتی خود را در آبادانی، عمران جامعه و خانواده 

خود به خوبی ايفا كنند.

مطالبات جوانان در سه حوزه قانون گذاری، 
اجرایی و دینی است

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا  به 
داشت:  ابراز  و  اشاره  جامعه  در  جوانان   خالءهای 
وجود  جوانان  مطالبات  در  قانونی  سلسله خالءهای 
اين  مجلس  مختلف  كمیسیون های  بايد  كه  دارد 
تصويب  با  و  دهند  قرار  بررسی  مورد  را  مطالبات 
قوانین اين مشكالت را رفع كنند و يا دولت با بررسی 
كارشناسان و ارائه اليحه هايی اين خالءها را حل كند.

وی ادامه داد: خالءهای عملكردی و اجرايی مربوط 
به نهادهای اجرايی است و بخشی از اين مطالبات نیز 
به خود جوانان برمی گردد كه جوان بايد خود روحیه 
مطالبه گری داشته و راكد نباشد و خودش هم همتي 
خرج كند و البته بداند در قبال جامعه مسئولیت هايی 
دارد كه بايد انجام دهد و حق و مسئولیت را به عنوان 

دو امر متقابل در نظر بگیرد.
عروتی موفق سه حوزه مهم براي مطالبات جوان را 
بخشی  جوانان  مطالبات  كرد:  خاطرنشان  و  عنوان 
اجرايی  بحث های  به  بخشی  قانونگذاری،  حوزه  به 
و  و مسايل دين  معنوی  مباحث  به  و بخشی حتی 
دينداری برمی گردد كه بايد نهادهای متولی مرتبط 

عهده دار اين مورد باشند.

عزت يك ملت در سايه خودباوری و اعتماد به جوانان است

اگر حاكميت عزت 
ملت را در نظر داشته 
باشد، يكی از راه های 
آن خودباوری و ارتقا 

اعتماد به نفس در 
جوانان است

حاكميت به هر اندازه 
كه شرايط را برای 

حضور جوانان و بروز 
استعدادهای آنها فراهم 
كند سرعت رسيدن به 

پيشرفت و توسعه را 
بيشتر كرده است.

براي  بهانه اي مي شود  نامگذاري روزها  همیشه 
يا  تبريک  گفتن  يا  و  نقد،  بررسي،  تحلیل 
تسلیتي به مناسبت آن روز و باز به بهانه همان 
نامگذاري شده،  همايش ها، سخنراني ها و  روز 
برپا  جلساتي در گوشه و كنار شهر و ديارمان 
چند  نشست ها  اين  پايان  در  گاهي  و  مي شود 
ماده،  قانون و اليحه به تصويب مي رسد اما بعد 
قول  اين  از  نیمي  ديگر،  دمي  سپیده  طلوع  از 
تا  فراموشي سپرده مي شود  به دست  قرارها  و 

سال بعد.
 در اين میان اعالم يک روز به عنوان روز جوان 
عريضه  نبودن  خالی  برای  است  گريزی  فقط 
طوالنی عنوان روزها وگرنه چه روزی را به ياد 
كشور  اين  در  يا  و  نباشد  جوان  روز  كه  داريم 
كدام سازمان، نهاد و وزارتخانه ای را سراغ داريم 
كه با جوان سروكار نداشته باشد؛ از سیاست و 
اقتصاد گرفته تا فرهنگ و اجتماع، همه چیز در 

اين كشور آكنده از جوانان است. 
هر  به  بیرون مي آيیم  از خانه  كه  اول صبح  از 
كجا كه چشم مي اندازيم جوان و يا جواناني را 
مي بینیم، در دانشگاه، در بازار، در مسجد، روی 

رسانه  در  مطبوعات،  در  استاديوم ها،  سكوهای 
ملي، در صنعت، روي زمین كشاورزي،  در گلزار 
شهدا و درجاي جاي شهرها و روستاهاي ايران 

عطر خوش جواني استشمام مي شود.

جواني و بهره از اين نيروي تازه نفس جواني
و  كردن  جوانی  جوان،  سرزمین  اين  در  اما  و 
جوان ماندن سخت است وگرنه هركسی پس از 
نوجوانی، الجرم جوانی است برنا و مسئله مهم 
جواني كردن و بهره بردن از اين نیروي تازه نفس 
جواني است. جوانی كردن واژه ای است لیز، مثل 
دست  از  نیامده  دست  به  خورده؛  آب  صابون 
اين  تاريخ  اگر  و  تیغ؛  مثل  است  تیز  می رود، 
كشور را حتي گذرا مطالعه كني ردپاي جوانانش 
را در سلحشوريهايش،  دفاع از خاكش،  ادبیاتش 
و بیت بیت شعرها و غزلهايش ، رونق و پیشرفت 

فرهنگش ، هنرش، اقتصادش و ...مي بیني.
امروزه جوان ايراني همانند روزش مغفول مانده 
بهانه اي مي شد براي صاحبان  اين روز  و كاش 
قدرت و منصب،  براي قانونگذاران و دولتمردان، 
كور  گره هاي  و  مشكالت  از  بسیاري  كه  آناني 

باز مي شود،  آنان  به دست  از خدا  بعد  جوانان 
مي كردند،  نگاه  گوشه چشمي  ايراني  به جوان 
همان نیروي عظیمي كه رهبر فرزانه بارها در 
سخنان و بیانات خود به آن اشاره كرده اند كه 

اين جوانان را دريابید اما كو گوش شنوا!
در اين میان باز دشمن چه خوب جوان ايراني را 
شناخت و چه خوب بعد از به بار نشستن انقالب 
به اين پتانسیل قوي پي برد، او فهمیده بود تنها 
را  ايران  ساله  ظلم 2500  پايه هاي  كه  چیزي 

جوانان  همین  به خطر،   را  آنها  منافع  و  لرزاند 
كینه  زمان  همان  از  و  بودند  دلیر  و  غیرتمند 
جوانان ايراني را به دل گرفت و ساعت ها، روزها 
و ماه ها زبده ترين نیروهايش را به كار گرفت كه 
و  كنند  كار  ايراني  جوان  مختلف  زواياي  روي 
پس از آن تحقیقات شبانه روزي آماج حمالت و 
تهاجماتش را به شكل هاي مختلفي شروع كرد 
يک روز با گلوله، توپ و تانک سینه جوانان را 
نشانه گرفت كه البته نوجوانان و جوانان واليي 
اين میهن سینه را سپر كردند تا تركش دشمن 

به خاك میهن و ناموسشان نرسد.
دشمن بعد از آن شكست هاي سخت راه خود را 
عوض كرد و اين بار به اجماع رسیدند كه بايد 
روح،  روان و ذهن و هويت جوان ايراني كه ريشه 
در فرهنگ ناب اسالم دارد را نشانه گرفت و چه 
زيركانه حمالتش را نرم با شكل ها و شمايل هاي 
به  حمالت  اين  امروز  به  تا  كه  كرد  آغاز  زيبا 

صورت شديدتر و گسترده تر ادامه دارد.
آري دشمن چه خوب  پتانسیل جواني و جوان  
ايراني را شناخته و درك كرده است زيرا مي داند 
كه اگر به همین جوانان كمي بها بدهي و كمي 

به نیروي آنها ايمان داشته باشي و باورش كني 
راه  به  و...  فرهنگي  علمي،  صنعتي،  انقالب 
مي اندازد كه نه تنها ايران بلكه دنیا را كن فیكون 
مي كند پس با تمام توان خود در به اضمحالل 
كشیدن پتانسیلهاي جوان ايراني هزينه و وقت 
صرف مي كند و حتي ذره اي احساس خستگي 

نمي كند.

زمان  جوانانه عمل كردن  برای جوانان
مسئوالن در پست هاي مختلف از خرد تا كالن 
براي  دشمن  از  كمتر  خیلي  اگر  كه  بدانند 
و  مطالبات  پیگیري  و  توجه  درك،  شناخت، 
پتانسیل جواني، جوان  گرفتن  كار  به  و  نیازها 
ايراني وقت مي گذاشتند اكنون ما صد پله كه 
كرده  طي  را  پیشرفت  و  ترقي  پله  هزاران  نه، 
بوديم اما متأسفانه اين صاحب منصبان هنوز به 
اين باور نرسیده اند كه زمان،  زمان  جوانانه عمل 
با گذشت سالها  اما  است  برای جوانان  كردن  
هنوزم كه هنوز است يک صدا در يک سمفونی 

كشدار كه نامش بی توجهی است مي نوازند.
بعد از گذشت سي و چند سال از انقالب ديگر 

مسئله امروز جوانان و جواني كردن آنها جوان 
جوانان  حوزه  متولیان  مي شد  كاش  و   نیست 
يكبار دقیق و موشكافانه به واسطه روز جوان، 
نگاه  حیاتی  موضوع  يک  شكل  به  روز  اين  به 
جوان ترين  از  يكي  عنوان  به  كه  مي كردند  
جوانی  امكان  و  فرصت  چقدر  جهان  جامعه 
كردن و اعتماد كردن و به كارگیري از پتانسیل 
براي  روستا  و  شهر  در  را  جواني  ظرفیت  و 
جوانانمان پديد آورده اند، چقدر روزنه و پنجره 
و  رفتن  برای  هدف  و  راه  چقدر  ديدن،.  برای 
انگیزه و امكان برای ماندن و  رسیدن و چقدر 
به  بهتر  براي داشتن زندگي  ايجاد كردن  امید 

وجود آورده اند. 
فراموش نكنیم زندگی آن جوانی كه امروز در 
و  عصیان  رنگ  ناخودآگاه  و  آگاهانه  تنگناهای 
همین  آيندگان  می خورد،  بی خیالی  هاشور  يا 
سرزمینند كه چند صباحي ديگر جوان نیستند 
و به خیل كهنساالن كشور اضافه مي شوند اما با 
اين تفاوت كه نیرو و توانشان به تباهي و بدون 

هدف از دست رفته است. 
الهام شهابي

به گزارش سخن شهروند، اين روزها از ازدواج 
و اشتغال جوانان سخنان زيادی در محافل 
مختلف به میان می آيد، اما يک جوان عالوه بر 
اين دو مورد به مسائل ديگری نیز نیاز دارد تا 
دوران جواني اش را با نشاط بیشتري بگذراند.

اين قشر براي ايجاد نشاط  در روح و روان 
خود به عوامل و اسبابي نیاز دارد. حال اين 
توانسته ايم  چقدر  كه  مي آيد  پیش  سوال 
اين نیاز و اسباب آن را تأمین كنیم و براي 
اوقات فراغت آنها برنامه ريزي كنیم تا عالوه 
و  آموزش ها  به خوشي  اوقات  اين  برگذران 
مهارت هاي الزم را براي زندگي كسب كنند.

مناسب  و محیط هاي  مكان ها  در خصوص 
به   مهارت ها  آموزش  و  نشاط  تأمین  براي 
اجتماعي  فرهنگي،  معاون  با  جوان  قشر 
گفت و گو  همدان  شهرداري  گردشگري  و 

كرديم.
ما  هدف  اينكه   بیان  با  بیاناتي  محمدرضا 
قشر  ويژه  به  شهروندان  امور  به  پرداختن 
عظیم نوجوانان و جوانان است، ابراز داشت: 
زير مجموعه در حوزه  با داشتن 14 مركز 
فرهنگی و اجتماعی و مراكز علمی حداكثر 
جوانان  و  نوجوانان  مراكز،  اين  مخاطبان 

هستند.

وی با بیان اينكه فرهنگسراها در نقاط مختلف 
شهر نیز برای جوانان برنامه دارند، اظهار كرد:  
در دو مركز علمی خاص با عنوان مركز نجوم 
خانه  و  همدانی  ابن صالح  اخترشناسی  و 
رياضیات استاد غیور با 36 عنوان كالس های 
روبیک، دومینو، كالس های آموزش رياضی 
در سطوح مختلف، جدول سودوكو، نجوم، 

اخترشناسی و... برگزار مي شود.

معاون فرهنگی، اجتماعی شهرداری همدان 
بیان كرد: اين برنامه ها در راستای برنامه های 
هنری، علمی و توانمندسازی، با رويكردهای 
دينی و اعتقادی برگزار می شود و اعتقاد ما 
اثرگذاري روي نسل جديد است زيرا كودك، 
 نوجوان و جوان ايده آل منجر به انسان ايده آل 

در آينده خواهد شد.
وی با بیان اينكه  اين مراكز فرهنگي در دو 
نوبت صبح و عصر فعال بوده و دارای اعضای 
ثابت هستند، خاطرنشان كرد: كالس هايی 
كه در فرهنگسراها برگزار می شود با حداقل 
شهريه و در مواقعی رايگان نسبت به ساير 
برگزار می شود  آموزشی و خصوصی  مراكز 
و مكان مناسبي براي گذران اوقات فراغت 

جوانان است.
بیاناتي به مراكز ورزشی متعددی در سطح 
شهر اشاره كرد و گفت: 94 تیم محالت،30 
والیبال  تیم محالت  و  تیم كشتی محالت 
المپیادهای  براين اساس  فعال است كه  نیز 
برگزار  نیز  متعددی  مناسبتی  و  ورزشی 

می شود و بیشتر جوانان به آن می پردازند.
وی خاطرنشان كرد: امسال برنامه ريزی برای 
ورزش محالت بانوان نیز صورت گرفته كه 
گام موثری برای پويايی در حوزه بانوان جوان 

است.
معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری همدان 
مناسبتی  جشن های  برپايی  به   اشاره  با 
مختلف در محالت كه مخاطبان اصلی آن 

جوانان و نوجوانان هستند، اظهار كرد:  در 
صورت وجود فعالیت های مرتبط فرهنگی و 
اجتماعی از سوی جوانان، امكانات و فضا در 

اختیار آنان قرار می دهد.
اجراي  سالن هاي  آمفي تئاتر،   سینما،  
كنسرتهاي موسیقي و تئاتر از ديگر مراكز 
نیز   و  فرهنگی مورد عالقه جوانان هستند 
سالن های ورزشی و استخرهای شنا از ديگر 
انرژی جوانی  اماكنی است كه برای تخلیه 
همواره مورد استفاده قرار می گیرد و بايد اين 
ضرب المثل »عقل سالم در بدن سالم«  را 
در میان مردم جامعه خصوصا جوانان نهادينه 
كرد و هرگاه جوانان يک كشور جسم سالمي 
خواهند  سالم  رواني  و  روح  باشند  داشته 
داشت و راحت تر مي توانند در مورد مسائل  و 

مشكالت جامعه خود تصمیم بگیرند.
البته از مكان هايي كه مغفول مانده و  بايد 
عالقه و وابستگي به آن را در نوجوان و جوان 
ايجاد كرد، مساجدي است كه در هر محله 
وجود دارد كه متأسفانه تعداد زيادي از اين 
مساجد يا تعطیل هستند و يا برنامه خاص و 
مورد توجه جوانان در آن برگزار نمي شود  و 
يا توسط افراد مسني اداره مي شود كه اجازه 

اداره و مديريت به جوانان را نمي دهند.
از  بعد  و  قبل  دوران  در  محل  هر  مسجد 
انقالب و جنگ پاتوق جوانان محل بود و در 
آنجا ضمن آشنايي با احكام و فريضه ديني 
خود،  دوستان خوبي هم پیدا مي كردند و نیز 
خیال خانواده ها هم از حضور فرزندانشان در 

مسجد راحت بود.

براي ريشه  را  امروز كه دشمن كمر همت 
كردن هويت و فرهنگ اسالمي از ذهن جوان 
ايراني و تخدير و مسخ كردن  جوانان بسته، 
انديشه  تبیین  با  كه  است  ضروري  و  الزم 
مكانها  اين  از  استفاده  به  كارآمد  و  درست 

با توجه به عالقمندي جوانان پرداخته شود.
جوان  هفته  در  همدان  استان  مسئوالن 
برنامه های  برگزاری  و  سخنرانی  جای  به 
كلیشه ای، بايد فكری به حال اين قشر كنند 

و اين موضوع را از نزديک لمس كنند.
با اين تفاصیل  وظیفه ساختن جوان شاداب 
بر  كه  تكالیفي  از  ايران  براي  طراوت  با  و 
دوش همه بخش های جامعه گذاشته شده 
است كه البته با ذكر چند مكان مورد عالقه 
جوانان هنوز هم جاي كار براي ايجاد روحیه 
پرنشاط جوانان اين شهر وجود دارد و حتي 
يا در  اين مكانها جوابگوي خیل عظیم  و 
دسترس عده اي از جوانان پايین شهرنیست 

كه اين توجه مسئوالن را مي طلبد.
پاساژها و مراكز تجاري شهر هم تبديل به 
محیطهاي موردپسند جوانان شده كه وقت 
آن  در  بي هدف  مواقع  بیشتر  در  را  خود 
مي گذرانند. البته در ماه هاي اخیر فروشگاه 
»همه چي« با يک دمنوشكده سنتي در يكي 
يافته كه چندين  میادين شهر گشايش  از 
جوان دور هم جمع شده اند و اقدام به فروش 
اقالم ايراني- اسالمي مي كنند و دمنوشكده 

هم جايي دنج و آرام براي جوانان است. 
در اين دمنوشكده جواني را ديدم كه از اين 
فضاي آرام استفاده كرده و مشغول مطالعه 
برای  جوانان  امروزه  كرد:  اظهار  وي  بود، 

گذران اوقات فراغت اماكن زيادی را برگزيده 
و از راه های مختلف به دنبال وقت گذرانی 
هستند اما آنچه مهم است اينكه اين اماكن 
چقدر در تقويت ذهن آنها و رشد روحی آنها 

تاثیرگذار است.
وی با بیان اينكه پارك ها امروز بیشتر جوانان 

داشت:  بیان  است،  كرده  جذب  خود  به  را 
وجود چنین مراكزی عالوه بر تزريق آرامش به 
روح آدمی موجب تنوع در تفريحات و استفاده 
از محیط بیرون می شود كه گسترش چنین 

مراكزی بايد بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
اين بانوی جوان با بیان اينكه امروزه تفريحات 
جوان به همراه خانواده كمرنگ شده است، 
جوان  نیز  خود  بنده  اينكه  وجود  با  افزود: 
هستم اما با ورود برخی تكنولوژيها به زندگی 
جايگزين  فردی  تفريحات  ديگر  جوامع، 

تفريحات خانوادگی شده است. 
يكی ديگر از جوانان همدانی با بیان اينكه 
تفريح  بهترين  ورزشی  سالن های  حضور 
است، بیان داشت: با توجه به اينكه تخلیه 
انرژی در ورزش صورت می گیرد بسیاری از 
جوانان ورزش را برای اوقات فراغت انتخاب 

می كنند.
هدف  با  آموزشی  كالس های  افزود:  وی 
اما  است  جوانان  برای  فرصت  بهترين 
اين  هزينه  بودن  باال  علت  به  مواقعی  در 
كالس ها نمی توان به عالقمندی ها پرداخت.

خالی  اوقات  گذشته  در  گفت:  جوان  اين 
افراد صرف مطالعه می شد اما با ورود فضای 
از  بسیاری  جوانان  ما  زندگی  به  مجازی 
بهترين ساعات صرف اين فضاها شده است.

بايد  شهر  يک  در  كرد:  خاطرنشان  وی 
كتابخانه با كتاب هاي متنوع و به روز وجود 
بتوانند   عالقه مند  جوانان  تا  باشد  داشته 

برای ارتقا سطح دانش استفاده كنند.
نگاه  اطرافمان  به  خوب  تفاسیراگر  اين  با 

در كشور شادی  امروز  كه  كنیم مي بینیم 
و نشاط كااليی كمیاب است و در پی آن 
افزايش.  به  رو  روانی  و  بیماری های روحی 
در واقع، به میزانی كه جمعیت جوان كشور 
افزوده می شود لزوم توجه به شادی و نشاط 
برای  بايد  پس  می شود  بیشتر  جامعه  در 
از  بیش  جوانان  و جسم  روح  ماندن  سالم 
اين سرمايه گذاری كرد، حال آنكه بیشترين 
هزينه ها و اعتبارات به جای توجه به نگاه 
فرهنگی و اجتماعی و نرم افزاری  در سطح 
شهرها به بخش سخت افزاری و عمرانی و 
كه  است  شده  داده  سوق  ساخت وسازها 
می بايست اين رويه نادرست تصحیح گردد.

مديران بايد اين مهم را در نظر داشته باشند 
كه برای جوانان بايد مانند جوانان انديشید 
از نزديک ديد و درك  را  آنان  و مشكالت 
كرد و آن وقت برای آن چاره جويی كرد و 
مي توان گفت كه يكی از داليل حل نشدن 
مديران  نبود  جوانان  مشكالت  از  بسیاری 
و  تدبیر  دولت  در  مهم  اين  و  است  جوان 

امید به وضوح خودنمايی می كند.

نشاط جوانان همداني  كااليي كم ياب  در سبد مطالبات جامعه

پتانسيل 
جوان 
ايراني در 
حاشيه 
بي خيالي 
مسئولين

به ميزانی كه جمعيت 
جوان كشور افزوده 
می شود لزوم توجه 

به شادی و نشاط 
در جامعه بيشتر 

می شود

مديران بايد اين مهم 
را در نظر داشته باشند 

كه برای جوانان بايد 
مانند جوانان انديشيد 
و مشكالت آنان را از 

نزديك ديد و درک كرد
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روحانیت،  جامعه  مختلف  اقشار  میان  در 
نقش بیان اسالم اصیل را برای مردم بر عهده 
می خواستند  مردم  اگر  باز  دير  از  و  داشته 
قرآنشان،  اسالمشان،  دينشان،  بفهمند 
كتابشان، سنتشان، عقايد و احكام و اخالق 
اسالمی چه گفته است، به روحانی مراجعه 

می كردند. 
روحانی بايد در متن جامعه زندگي كرده و 
با وجدان جامعه رابطه برقرار  كند و به واقع 
پايگاهي كه در میان مردم مي سازد اصیل تر 

و مؤثرتر است.
در شرايط كنوني كشور، وظیفه روحانیت آن 
هم روحانیون جوان بیش از پیش احساس 
مي شود و يک روحاني جوان عالوه بر حفظ 
مسلط  زمان  علوم  به  بايد  گذشته  وظايف 
بوده و به مسائل اعتقادی، عملی، اخالقی، 
و  اقتصادی  تربیتی،  سیاسی،  اجتماعی، 
..جامعه اشراف كامل داشته باشد و جايگاه 
خود را در میان مردم خصوصا جوانان پیدا 

و مستحكم كنند.
به عنوان يک  درباره نقش روحانیت جوان 
قشر تحصیلكرده با محمد حسین مظاهری  
اين روزها در قم  طلبه جوان 31 ساله كه 
و  است  خارج  درس  تحصیل  به  مشغول 
مهدی جوادی طلبه جوان ديگري كه عضو 
مشغول  و  نور  پیام  دانشگاه  علمی  هیئت 
گفتگو  می باشد  خارج   درس  در  تحصیل 

كرديم:
سخن شهروند: وضعيت انقالب جوان و 
كشور ايران را از ديد يك طلبه چگونه 

ارزيابي مي كنيد؟
مظاهري: در كل حركت های كشور در همه 
زمینه ها از ابتدای انقالب تا به امروز روبه جلو 

بوده است  اما وقتی كه می خواهیم در جز، 
اين مساله را بررسی كنیم میزان اين رشدها 
متفاوت است اما تا مقصد فاصله خیلی زيادی 
داريم و در جاهايي هم كم كاري ها زياد بوده 

است.
جوادي: ديد كلی كه مثبت است و كشور 
اين غالب جوانان  متكی به جوانان است و 

همگی رو به رشد هستند و اين حركت باعث 
بهبود وضعیت كشور در آينده خواهد شد.

سخن شهروند: نقش جوانان در پيشبرد 
فعاليت های علمی كشور چگونه است؟

مظاهري: جوان بخاطر انگیزه و نشاط درون 
مايه ايی خود، ذات پیگیر و مطالبه گری اش 
قاعدتا نسبت به انجام عمل خیر سريع تر از 
بقیه می باشد و از آنجا كه پیشرفت يک عمل 
نیازمند  كشور  پیشرفت  قاعدتا  است  خیر 

حضور جوان براي رسیدن به هدف است.
جوادي: در نكته اول جوان تولیدگر است و 
دوم اينكه ذهن جوان خالق و فعال است و 
تركیب اين باعث جنبش نرم افزاری می شود 
كه حضرت آقا اين بحث را از جوانان مطالبه 
می كند. پس اگر به فكر بهبود آينده علمی 
كشور هستیم بايد مولدهايمان را به سمت 
مسئولین  و  بدهیم  سوق  بومی  علم  تولید 
اين  به  را  جوانان  بايد  نیز  كشور  آموزشی 

سمت هدايت كنند.
جوان  براي  راهكاری  شهروند:  سخن 

ماندن ايران
يكسري  علت  به  متأسفانه  مظاهري: 
سیاسیت های جمعیتی در يک دوره زمانی 
كه سال ها پیش اعمال و تا حدی زياده روی 

اينكه  تا  قرمزگذشت  خط  از  اينكه  تا  شد 
تبديل به تهديدي براي ايران شده است.

سبک  اصالح  به  موضوع  اين  حل  راهكار 
زندگی و ايدلوژی افراد نسبت به زندگی و 
جهان بینی  آنها  برمی گردد نگاه مردم نسبت 
به فرزند آوري و حركت مسولین در جهت 
رفع موانع بايد اصالح و به سمت بهبود اوضاع 

پیش رود و اين مانند يک پازل است كه بايد 
تكه هاي آن كنار هم قرار بگیرد تا مشكل 

پیري جمعیت حل شود.
جوادي: راهكار مناسب در حال حاضر پیاده 
كردن الگوهاي سبک اسالمي و دور كردن 
جوانان از فضاهاي مد و مدگرايی، تجمل گرايي 
را  و... است كه زندگی جوانان و خانواده ها 

تحت تاثیر قرار داده است. 
الگوی  بدون  و  داشته  الگو  بايد  جوان 
محبوبش حركت نخواهد داشت و اگر دغدغه 
بايد باعث پیشرفت  ما اين است كه جوان 
كشور شود پس بايد الگوهاي خوبی را برای 
او ترسیم و او را به سمت اين الگو ها هدايت 

كنیم.
خوب  بسیار  الگوهای  از  يكی  مثال  برای 
حضرا  و  اكبر)ع(  علی  حضرت  ما  اسالمی 
عباس )ع( است در طول اين سالها چقدر 
الگوسازي  شخصیت  دو  اين  از  توانسته ايم 
كنیم و در اختیار جوانان بگذاريم؟ علت اين 
بي توجهي  ديگري  و  دشمن  اغفال  اهمال،  

مسئولین تربیتي و آموزشي است.
امروز ما بیشتر به الگوی رفتاری نیاز داريم 
همانطور كه ماموريت اصلی پیغمبر رفتاری 
عصر  در  جوانان  امروزه  گفتاری،  تا  بود 

ارتباطات هستند و خود به خوبی با الگو های 
گفتاری ارتباط می گیرند ولی آنچه كه شاهد 

فقدان او هستیم الگوی رفتاری است.
جوان های ما يک رفتار خوب را يا كسی كه 
را در كنار خود  رفتار خوب داشته بشاشد 
احساس نمی كنند پس اينجاست كه نقص 

كار نمايان مي شود.
 سخن شهروند: خالءهای جامعه برای 

مطالبات جوانان چيست ؟
است  متفاوت  جوانان  نظر  در  خالءها  اين 
آنها  تفكر  نوع  و  زندگي  سبک  به  باز  كه 
نگاه  خالءها  اين  از  يكی  پس  برمي گردد 
به جايگاهشان در جامعه است كه  جوانان 
مطالبه گری،  جايگاه  كمتر  جوانان  امروزه 
را  جايگاه استقالل و جايگاه حمايتی خود 
نسبت به نظام جمهوری اسالمی می شناسند 
ودومین خالء مربوط به مسئولین و حركت 
قانونی كشور است، وقتی كه مسئولین كشور 

از مباحث جوان، آن جست وخیزها و نشاط 
نیازهاي جوانان  و  به مطالبات  و  باشد  دور 
مي شود.  ايجاد  ندهد خالءها  درست  پاسخ 
امروز توجه به اين قشر را فقط در حد شعار و 
میتینگ های سیاسی می بینیم. وبه نظر من 
حركتی كه در  كشور از سال 1376 به بعد 
اتفاق افتاد برخورد شعاری و جو زده با قشر 
جوان والخصوص دانشجو بزرگترين خیانتی 

بودكه به اين قشر شد.
در جايي كه يک فضای شعاری و پرالتهاب 
با هیجان كاذب برای جوانان درست كرديم 
يا  از گذر زمان اين فضاها يا منحرف  پس 
كامال خاموش شدند و حركت جوان را به 
ولی  است،  نداشته  نتیجه  و  كشید  ركود 

بنیان  يک  به  را  جوان  حركت  كه  آنجايی 
مستحكم مانند اسالم، انقالب و مبانی اصلی 
و اسالمی وصل كرديم نتیجه حاصل شده 

است.
است  ناشكیبا  و  ايده آل  جوان های  جوادي: 
از  و هر روز هم مورد هجمه هاي تبلیغاتي 
سوي رسانه داخلي و خارجي قرار مي گیرد، 
مثال در بحث اقتصادی براي تبلیغ برنج يا 
و  میلیونی  جايزه های  ديگری  كاالی  هر 
جوان  اين  براي  حال  مي گذارند  میلیاردی 
چیزی  چه  كنید  قضاوت  خودتان  ناشكیبا 
حاصل خواهد شد، از اين رو اولین وظیفه 
ما اين است كه جوانان را با مقوله صبر و در 

كنار آن ادب آشنا كنیم.
باعث  ماشیني  زندگي  دارم كه  قبول  البته 
خیلي از اين گونه رفتارها مي شود اما جوانان 
بايد اين نوع زندگي ماشیني را مديريت كنند 
زيرا در صورت اتكا ما به آن مانند ماشین 

بی روح و روان خواهیم شد و و در نتیجه 
به افسردگی، خستگی و استرس ها خواهیم 

رسید.
سخن شهروند:  نقش طالب جوان در پر 

كردن خالءها چيست؟ 
مظاهري: هدف طلبگی و رسالت آن فراگیر 
كردن دين در جامعه است او مي خواهد از 
بلندای معرفت فرآورده هايی تولید كند كه 
و  آدم ها  برای  هضم  قابلیت  فرآورده ها  اين 

قشرهاي مختلف داشته باشد.
يكي از اين رسالت ها كار روي تغییر و اصالح 
سبک زندگي مردم و ترويج سبک زندگی 
خصوصا  مردم  میان  در  اسالمي  ايراني- 
دربر  را  مختلفی  زوايای  كه  است  جوانان 

مي گیرد و بايد از متن دين اين بحث سبک 
زندگی را بیرون بیاورند و از لحاظ مختلف و 
تخصص های متفاوت مورد بررسی قرار دهند 
و فرآورده های تبیین شده اين موضوع را به 
مردم ارائه بدهند. سبک زندگی اسالمی در 
حرف در حد يک جمله است ولی در عمل 
همت  يک  به  نیاز  پس  زندگی  كل  يعنی 
جدی و برنامه ريزی بلند مدت و قابل اجرا 
دارد كه اين موضوع  هم اكنون در حوزه ها و 
مراكز تخصصی وابسته به حوزه های علمیه 

در حال پیگیری است.
فرصت هاي  در  بايد  جوان  طالب  جوادي: 
مناسب ارتباط دوستانه اي را با ديگر جوانان 
برقرار و در همین ارتباط ها، معارف  و متون 

ديني را به نوجوانان و جوانان نشان دهند.
بايد  جوان  طالب  صحیحتر  روش  در 
آنها  به  و  بشنوند  را  جوانان  دغدغه هاي 
مشورت بدهند و زمینه تقويت ابعاد ديني 
را در آنها فراهم كنند و در همین ارتباطات 
مي توان آرام آرام سبک زندگي اسالمي را در 

زندگي جوانان پیاده كرد.
پس در نتیجه روحانیت، پاسداران مرزهای 
هويتی و عقیدتی جامعه ما هستند و مطمئنا 
با  بسیار  مرزها  اين  از  صیانت  و  حراست 
اهمیت تر از دفاع  از مرزهای سرزمینی است. 
تهاجم های  آماج  كه  اسالمی  ايرانی  امروز 
و  گرفته  قرار  دشمنان  فرهنگی  گسترده 
معنوی  مؤلفه های  كردن  ريشه كن  درصدد 
در جامعه ماست اين  طلبه های جوان كه 
با خلوص نیت دل در مسیر قدم گذاشته اند 
بايد خود را  مجهز به ابزار معرفت و دانش 
كنند تا بتوانند سنگربانان اين جامعه باشند 
و مطمئنا اين حركت مورد تائید الهی است.

طالب جوان سنگربانان مرزهاي هويتي وعقيدتي جامعه هستند

نخبگان و قشر تحصیل كرده در هر سطح از هر ملت 
انسان،  پیكره  در  مغز  ياخته هاي  همانند  جامعه،  و 
تجلي گاه و قوه محركه باورها، نیروها و اراده  ي ملت  ها 
و  تفكر عمومي در جهت  گیري ها  راهبري  و  هستند 
را در عرصه هاي  حركت هاي طولي و عرضي جوامع 
دوش  ..بر  و  اجتماعي ،اقتصادي  فرهنگي،  مختلف 
مي كشند؛ طبیعي است ارتباط گسترده اين ياخته هاي 
منفرد با يكديگر و با متن پیكره عظیم جامعه، به صورت 
شبكه اي گسترده از كانال هاي انتقال اطالعات، حجم 
وسیعي از اطالعات و آگاهي ها را با توده هاي اجتماع 
و  متكامل تر  چه  هر  ارتباط  اين  و  مي كند  مبادله 
سازمان يافته تر ايجاد شود، به همان نسبت نوع و حجم 
تأثیرپذيري  جامعه در حركت هاي بزرگ اجتماعي يا 
برآيند حركت كلي يک ملت در سراشیبي ذلت يا اوج 

عزت بیشتر مشهود است.
از اين رو ترقي و پیشرفت هاي شاخص علم و نقاط 
تا  مختلف  جوامع  در  انسان ها  زندگي  تاريخ  عطف 
حد زيادي متأثر از توجه و ارزش نهادن به اين قشر 
علمي است كه البته در كشور ما اين موضوع بر خالف 
تأكیدات رهبري كمرنگ بوده و هرساله شاهد خروج 

بسیاري از اين جوانان نخبه از كشور هستیم.
كشور  آينده  ساختن  برای  را  تحصيل  جوانان 

بپذيرند نه برای گرفتن مدرک
مینا نظری، دانشجوي كارشناسي ارشد رشته رياضي 
و 28 ساله در گفت وگو با سخن شهرو ند اظهار كرد: 
نهفته است كه  پتانسیل های  از  جوان فردي سرشار 
بايد با برنامه های مناسب فرهنگی، علمی، تربیتی به 

آن جهت داده شود تا اين پتانسیل ها بدرستی هدايت 
شود و در صورت هدايت نشدن  اين ظرفیت جوانان 
بايد شاهد از بین رفتن سرمايه های انسانی آينده آن 

كشور بود.
و  سواالت  به  بايد  كرد:  عنوان  ارشد  دانشجوي  اين 
ابهامات ذهنی جوان امروز به درستی پاسخ داده شود 
تا متوجه مشكالت موجود شده در غیر اينصورت به 
به منظور  از راه رسانه هاي غرب كه  گونه ای ديگر و 
گمراه كردن جوان ايراني طراحي شده به سواالتشان 

پاسخ داده می شود.
وی ادامه داد: جايگاه ايران به لحاظ سیاسی بسیار مهم 
است و اين اهمیت به طور ناخوادآگاه جنبه های مذهبی 
و فرهنگی و علمی و ... كشور را هم در برمی گیرد و 

نقطه تیررأس اين توجه جوانان ايران هستند.
كشور  به  بخواهد  دشمن  اگر  اينكه  بیان  با  نظری 
ايران تسلط يابد چه راهی بهتر از نفوذ به جوانان و 
آينده سازان كشور، گفت: دشمنان می توانند با تربیت 
نسل جوان اهداف فردای خود را به راحتی پیش برده و 
وقتی جوان امروز را درگیر مسائل حاشیه ای كنند روز 

به روز از مسايل اصلی و علمی دور می شوند.
وی عنوان كرد: جوانان ايرانی از لحاظ سطح هوشی 
كه  بطوری  دارند  قرار  قبولی  قابل  بسیار  سطح  در 
كشورهای ديگر ترجیح می دهند به جای هزنیه بسیار 
برای پرورش يک فرد از ابتدايی تا مرحله دكترا  يک 
جوانی از كشور ايران را بپذيرد و از هوش و استعداد آن 

در راستای اهداف خود استفاده كنند.
اين جوان دانشگاهي با بیان اينكه تحصیل يک جوان 
در دوره دكتری در ايران  در دانشگاه هاي غیردولتي 
برمي دارد  هزينه  میلیون   70 الی   60 حدود  چیزی 
گفت: در حالی كه می توان  اين هزينه را در كشوري 

غیر از ايران با بهترين سطح رفاهی صرف كرد.
نظری گفت: جوان ايرانی بايد خود و اطرافیان خود را 
از حاشیه سازی ها دور كرده تحت تأثیر تیلیغات سوء 

كشورهای ديگر قرار نگیرد و جوانان بايد تحصیل را 
برای ساختن آينده كشور بپذيرند نه برای گرفتن يه 

برگ كاغذ به عنوان مدرك!!
وي نقش دولت را در بهبود بخشیدن به شرايط كنونی 
و جذب جوانان بسیار چشمگیر دانست و افزود: دولت 
بايد شرايط تحصیل جوانان و نخبگان را فراهم كند 
تا كشور از اين سرمايه های گران بها خالی نشود زيرا 
به  ايران  وابستگی  كشور  از  ايرانی  جوانان  خروج  با 

بیگانگان افزايش مي يابد.
فصل  و  حل  در  می كند  احساس  امروز  جوان 

مسائل كشورش درگير نيست
در ادامه مهدی خلیلی، دانشجوي دكتراي رشته فلسفه 
و 24ساله اظهار داشت: جوانان تحصیلكرده ايرانی به 
دنبال پیدا كردن جايگاه خود در اجتماع هستند و در 
صورتی كه اين جايگاه را نیابند سرخورده می شوند كه 
البته اين سرخوردگی گاهی خروج آنها را از كشور رقم 
ساختارهای  اصالح  به  دست  فداكارانه  گاهی  و  زده 

موجود در كشور می زنند.

وي افزود: جوان امروز احساس می كند در حل و فصل 
مسائل كشورش درگیر نیست و به همین خاطر تعلق 
ندارد در  را  رفع مشكالت كشور  برای  انگیزه الزم  و 
صورتي كه مهم ترين ويژگی جوانان ايرانی داشتن ذهن 
تازه و خالق و انرژی زياد برای رفع مشكالت است كه 

دولتمردان بايد از اين امر استفاده كنند.
دارای  مختلف  ابعاد  در  ايران  اينكه  بیان  با  خلیلی 
جايگاه های متفاوتي در جهان است تصريح كرد:  ايران 
از نظر اقتصادی حرف خاصی برای گفتن ندارد و اگر 
بتواند مشكالت خودش را حل كند كار بزرگی كرده 
عرصه  در  به جوانان  اعتماد  آن هم  راه حل  و  است 

اقتصادي به جاي سنگ اندازي است.
ايران مديون جوانان  اينكه پیشرفت های  بیان  با  وی 
است افزود: ايران از نظر فرهنگی حاوی فرهنگ غنی 
است چرا كه در طول تاريخ فیلسوفان، عرفا، شعرا و 
دانشمندان زيادی پرورش داده است و وجود اين افراد 

باعث غنی شدن فرهنگ ايرانی شده است.
اين جوان دانشجو با بیان اينكه بايد اين فرهنگ غنی 
را از طريق جوانان با استعداد ايرانی در كشور به يک 
الگو تبديل كرد گفت: برای صدور اين فرهنگ به دنیا 
بايد مشكالت داخلی خود و جوانان را رفع كرد تا اين 

فرهنگ خود به خود به عنوان يک الگو مطرح شود.
به  تحصیل كرده  جوانان  از  بسیاری  مهاجرت  به  وی 
كشورهای ديگر اشاره و افزود: از نظر علمی خیلی از 
جوانان به دانشگاه های خوب دنیا می روند و در آنجا 

انسان های قابل تقديری می شوند.
وی تأكید كرد: جوانان ايرانی هرگز  چیزي كمتر از 
جوانان كشورهای مترقي دنیا ندارند و تنها كافی است 
مورد  و  گرفته  را جدی  استعدادهای خود  كه جوان 

حمايت بزرگان كشور خود قرار بگیرد.
سياست هاي  حاشيه  در  تحصيل كرده  جوانان 

علمي كشور هستند
همچنین سعیده كاووشیان،  دانشجوي دكتري زبان 

خارجه و 29 ساله به ظرفیت هاي باالي مادي و معنوي 
ايران اشاره كرد و گفت: استفاده از اين نعمات در گرو به 
كارگیري علم و فناوري است و اين هم محقق نمي شود 
مگر اينكه نخبگان و قشر تحصیل كرده جامعه ارزشي 

تلقي شوند.
وی با بیان اينكه جوانان ايرانی انرژی زيادی دارند و جا 
دارد از اين تازگی و تحرك استفاده شود ادامه داد: ما 
در زمینه های مختلف علمی، فرهنگی و اقتصادی شاهد 
حضور  چشمگیر جوانان پرتالش هستیم و متأسفانه 

آنها بعد از مدتي به حاشیه مي روند.
كاووشیان بیان داشت: شكي نیست كه هر اجتماعي 
برنامه ريزي  و  ساماندهي  شناسايي،  زمینه  در  كه 
نحو  به  خود  نخبگان  پتانسیل هاي  از  استفاده  براي 
و  بالندگي  رشد،  مسیر  در  كند،  عمل  مطلوب تري 
پويايي از ضريب اطمینان باالتري بهره مند خواهد شد.

وي با بیان اينكه اكنون جهان با سرعت حیرت آوري 
در عرصه هاي علم و تكنولوژي در حال پیشرفت است، 
خاطرنشان كرد: اين موضوع مي طلبد كه مسوالن و 
متولیان امر در رسیدگي به جوانان توجه جدي تري به 
مسئله نخبگان كشور به عنوان پیشگامان توسعه علمي 

داشته باشند.
كاووشیان با پذيرش باالي دانشجو در دانشگاه ها اشاره 
و يادآور شد:  در خروجي اين دانشگاه ها با يک قشر 
تحصیل كرده مواجه هستیم كه وقت و هزينه زيادي را 
صرف كرده است و هر روز با وعده و وعیدهايي از سوي 
مسئوالن مواجه است كه به واقع نمي تواند براي زندگي 

خود برنامه ريزي دقیقي كند.
جوانان  كارآفريني  موضوع  به  اگر  حتي  افزود:  وي 
تأكید كنیم باز هم اين نیاز به حمايت و توجه از سوي 
حاكمیت و نیز سیاست هاي درست مسئوالن دارد تا 

يک جوان در عرصه كارآفريني موفق شود.
با در نظر گرفتن مطالب گفته شده، اين گونه به نظر 
می رسد كه زمان پاسخ گويي به جوانان علمي و توجه 
به آنان با توجه به تأكید مقام معظم رهبری بیش از 
پیش احساس می شود و هرگونه اغماض و تعلل در 
اين زمینه خسارتهاي جبران ناپذيری را به جامعه وارد 

مي كند.
مرضيه خليلي

برنامه و سفری  به ذهنم می رسد،  ايده جذابی 
بدهم  تحصیل  ادامه  می خواهم  دارم،  پیش  در 
و... اما هر وقت به او پیشنهاد همراهی می دادم 
معركه گیری؟  و  پیری  سر  می گفت  من  به 
كه  می ديدم  هستی؟  ساله  چند  رفته  يادت 
به  و  نمی رود  آينه  جلوی  می كند،  ناله  يكسره 
ظاهر خود نمی رسد. دائم می گويد ديگر جوان 
نیستم و دل و دماغ آن روزها را ندارم، خسته 
و بی حوصله ام و .... او كیست؟ همسرم؟ دوستم، 
خواهرم، برادرم..... ؟ نه او همان من و تويی است 
كه سال ها بی هدف و بي برنامه تنها گذران عمر 
كرده ايم و حاال كه به مرز میان سالی رسیده ايم 
سال های  حسرت  كرده ايم  رد  را  مرز  اين  يا  و 

ابتدايی نوجوانی و جواني را می خوريم.
دسته  اين  از  ما  اطراف   در  است  ممكن  بله، 
سن  بیان  از  يا  و  می ترسند  پیری  از  كه  افراد 
اين  و   باشند  زياد  می روند،  طفره  واقعی شان 

موضوعی رايج در خانواده ها و جامعه است.
و  توان  زيبايی،  نگران  ها  زن  میان  اين  در 
سالمتی دوران جوانی و مردها هم عالوه بر اين 
امور، نگران حفظ قدرت و اقتدار خود هستند  و 
در بیشتر مواقع دامنه موضوع گسترده تر از اين 
معنای چروك  به  تنها  پیری  از  نگراني  و  است 
شامل  بلكه  نیست  ظاهر  تغییر  و  پوست  شدن 

مسائل روح و روان هم مي گردد كه در جامعه 
كنوني چه زن و چه مرد نمی دانند چگونه بايد 
بر اين پیري جسمي و مهمتر، روحي فايق آيند.

تا  سی  به  رسیدن  با  كارشناسان  گفته  به 
سی و پنج سالگی ساالنه حدود يک درصد انرژی 
پیري  زودرس  بروز  عدم  براي  می كند  افت  ما 
داشتن  چون  كارهايي  مي توان  جسم  و  ظاهر 
وعده های غذايی مناسب، پرهیز از چاقی، كنترل 
...را  و  مناسب  كردن،  خواب  ورزش  استرس، 
انجام داد اما نكته مهم آن است كه براي اصالح 
با  سال ها  اين  طول  در  كه  رفتارهايی  و  سبک 
خود يدك كشیده ايم و به سالمتی روح و جسم 

ما صدمه زده اند چه كاري انجام داده ايم؟
كه  است  اين  می شود  مطرح  كه  سوالی  اما   
چگونه می توان احساس پیری نكرد و چه عوامل 

فیزيكی و ذهنی باعث احساس پیری می شود؟
خیلی وقت ها می ترسیم كه هرچه پیرتر شويم 
دوست  و  ورزيدن  عشق  برای  كمتری  شانس 
دلیل  به  ديگران  و  باشیم  داشته  شدن  داشته 
سنمان تمايلی به برقراری ارتباط با ما نداشته 
زيادی  عوامل  كه  نكنیم  فراموش  اما  باشند، 
چند  مثال  بگذارد  تاثیر  ما  سن  روی  می تواند 
سال ها  می تواند  زندگی،  شیوه  در  ساده  تغییر 

پیری ما را به تأخیر بیندازد. 

اولین گام و نیز مهمترين راه براي جوان ماندن 
در همه دورانهاي بعد از سن جواني تعريف شده 
از نظر فیزيولوژيست ها، روانشناسان و... توجه به 
زيرا  است،  زندگي  در  داشتن هدف  و  معنويت 
عبادت و ارتباط معنوی باعث شده فرد قدرت و 
استعداد درونی خود را بازيابی كند و تحول در 
روح او ايجاد شود و داشتن هدف واال در زندگي 
زندگي  پیرامون  مسائل  از  ما  ديد  تغییر  باعث 
مي گردد حال بايد خود را محک بزنیم كه چقدر 

از اين مسیر را درست پیموده ايم؟
زندگي،  در  معنويات  كنار  در  حال  عین  در 
و  زياد  مطالعه  چون  را  عادت هايي  و  تفاوت ها 
خوب گوش دادن استفاده از نیروی ذهن به جای 
برنامه  در  حال  كنیم،  ايجاد  تلويزيون  تماشای 
جمله حل  از  مغزی  فعالیت های  اين  ما  روزانه 

جدول، مطالعه چه جايگاهي دارد؟
به  چقدر  جواني  و  نشاط  روحیه  ايجاد  براي 
لذت  و  جهان  زيبايی های  با  ارتباط  برقراري 
بردن از طبیعت، نزديكان،  دوستان و فرزندانمان 

اهمیت داده ايم؟ 
گام بعدي جوان ماندن به رفتار و اعمال انسان 
را  ديگران  بدی های  كنید  سعی  برمي گردد، 
اين  غیر  در  نباشید  كینه ای  و  كنید  فراموش 
خواهید  فرسودگی  احساس  تدريج  به  صورت 

بین  ارتباط  متعدد،  بررسی های  نتايج  كرد. 
نشان  را  روحي  و  جسمی  سالمت  و  بخشش 
می دهد. نبخشیدن، فعالیت عصبی را افزايش و 
كیفیت خواب را پايین و باعث افزايش استرس 
روحیه  اندازه  چه  تا  ببینیم  حال  مي شود، 

بخشش پذيري داريم؟
پیری،  از  جلوگیری  برای  ديگر  آسان  راه  يک 
هورمون  كاهش  باعث  خنده  است،  خنده 
استرس، باعث باالرفتن كیفیت عملكرد انسان، 
كاهش  بدن،  ايمنی  سامانه  بهبود  همچنین 
فشارخون، عاملی برای ورزش قلب در بیماران 
خوب  كاركرد  و  هوش  رفتن  باال  بی تحرك، 
حافظه و ... است،  آيا ما در طول زندگي خود 

فردي خوش مشرب و خنده رو بوده ايم؟ 
اينكه فردي جوان  براي  موارد بسیاري ديگري 
و  كوچک  چیزهای  از  بردن  لذت  چون  بماند 
كه  زيارتي  اماكن  و  مراسم   در  شركت  ساده، 
معنويت آن مكان بر روح و روان تأثیر مي گذارد، 
انجام  كوتاه،  مسیر  براي  حتي  كردن  مسافرت 
كسانی  به  قلبي  احساسات  بیان  و  رحم  صله 
خودمان  حال  دارد  وجود  داريد  دوستشان  كه 
انجام  را  باال  از موارد  بزنیم كه چقدر  را محک 
داده ايم يا مي دهیم تا بتوانیم نیروي جواني خود 

را حفظ كنیم.

چگونه 
جوان 
بمانیم؟

ارزش نهادن به پيشرفت هاي علمي جوانان
 در كشور كمرنگ است

 بايد به سواالت و ابهامات 
ذهنی جوان امروز به 

درستی پاسخ داده شده 
تا متوجه مشكالت موجود 

شود در غير اينصورت به 
گونه ای ديگر به سواالتشان 

پاسخ داده می شود

زندگي فروشندگان جوان در گرو بهبود اقتصاد
انسان برای رسیدن به اهداف خود در زندگي به ابرازهای مختلفی 
نیازدارد كه حرفه و شغل يكی از آن ها است. در جامعه ما انسان ها 
با روحیات مختلف به مشاغل متفاوتي مشغول هستند كه حرفه 
براي گذران   يا اجبار  براساس عالقه، شرايط زندگي و  را  خود 
زندگي انتخاب می كنند، كه با افزايش جمعیت اين نیاز برای 
جوانان جامعه افزايش يافته و در صورت پاسخگو نبودن به آن 

معضالت خود را در پي دارد. 
در پیچ و خم بازار همدان به سراغ دو فروشنده جوان رفته و وضع 

موجود را از آنها جويا شدم.
 مصطفي نوري يک جوان 32 ساله كه كارش دريک فروشگاه 
تنها  حرفه  اين  براي  را  خود  انگیزه  است،   موبايل فروشي  
درآمدزايی  مطرح كرده و ادامه داد: در شروع كار اطرافیان و 
كسانی كه قبال وارد كار شده بودند در باغ سبز نشانم دادند ولی 
بعد از ورود به كار از وضعیت موجود راضي نیستم و با توجه به 

شرايط اقتصادي روز به روز هم سختتر و دشوارتر می شود.
نوري بزرگترين مشكل خود را افزايش بی رويه و بی دلیل اجاره 
بهای مغازه های همدان دانست و اظهار داشت: به محض اتمام 
قرار داد يكساله به راحتی 300 تا 500 هزار تومان روی اجاره 

بهای مغازه خواهد رفت كه نه راه پس دارم و نه راه پیش.
اداري  پاس كاري هاي  و  كار  جواز  كسب  را  ديگر  مشكل  وي 
بايدچندين ماه را  بیان كرده و گفت: در قرار داد يكساله من 
صرف گرفتن جواز كسب بگذرانم در صورتي كه شنیده ام  طبق 
قانونی در عقد قرارداد اجاره نامه در سازمان راه و شهرسازی بايد 

قراردادهای اماكن استیجاری سه ساله باشد .
نوري با تأكید بر اين كه اين سه ساله شدن قراردادها براي همه 
اعمال شود و زير نظر يک اداره باشد كه تخلفی انجام نگیرد عنوان 
كرد: با اين قرارداد من جوان، تا سه سال استرس افزايش اجاره بها 

ندارم به راحتی برای گرفتن جواز كسبم اقدام می كنم.
وي با خنده افزود: من حمايتي را نمي خواهم ولي مسئولین هم 

اذيتمان نكنند و برخورد مناسبي با جوانان كسبه داشته باشند.
نوري با بیان اينكه در كشور ما عالقه به شغل يک موضوع مرده 
است گفت: اكثر جوانان به دنبال پول و امرار معاش هستند و با 

توجه به اين تورم بحث درآمدزايي ما بسیار پايین است.
وي  به جذب مشتری توسط فروشندگان جوان اشاره و يادآور 
شد: جوان بودن فروشنده در جذب مشتری تاثیر بسزايی دارد اما 
در بعضی مشاغل معدود هم باال بودن سن تاثیر بیشتر و بهتري 

دارد زيرا مشتري به تجربه او اعتماد مي كند.
نوري به میدان ندادن به جوانان فروشنده توسط بزرگترها اشاره  
و افزود: البته قبول دارم تجربه گوهر گرانبهايي است اما يک جوان 
چگونه بايد تجربه اي در حرفه اي كه انجام نداده كسب كند پس 

نیازمند حمايت و پشتیباني استادكار  و كارفرما دارد. 
در ادامه بهروز يوسفی 28 ساله، فوق لیسانس رياضي و فروشنده 
در يک سوپرماركتي در گفت و گو با سخن شهروند اظهار داشت:  
من بخاطر داشتن درآمدي به اين كار پرداختم و نمي توانستم 

دست روي دست بگذارم.
وي با گاليه از وجود پارتی بازي در ادارات افزود: افرادی هستند 
كه بدون داشتن مدرك درست و حسابي و يا مرتبط نبودن با 
آن حرفه مشغول به كار هستند ولي جوانان با تحصیالت باال بايد 

بیكار بمانند گويا هیچ كس درجای خود نیست.
يوسفي به شادابي و طروات جوانان فروشنده اشاره و اظهار كرد: 
از عامل اصلی جذب مشتری خوشرو و خوش اخالق بودن و با 
مشتری مدارا كردن است كه غالبا جوانان بیشتر می توانند با 

مشتری ها مدارا كنند.
وی نداشتن سرمايه و عدم تجربه كافي از وضع نابسامان بازار را 
از موانع پیش روي جوانان براي حضور در شغل آزاد عنوان كرد و 
خاطرنشان كرد: عاقالنه اين است كه بزرگترها به جوانان اعتماد 
كنند و بزرگترها هم از تجربیات بزرگترها در حرفه و شغل مورد 

عالقه خود كسب تجربه كنند.
يوسفي گفت: فكر مي كنم وقت آن را رسیده كه مردم آگاه شوند 
و به جوانان كشور خود و بیكاري آنها بیشتر فكر كنند كه بیكاري 
يک جوان آن هم پسر مصائب و مشكالت بزرگتري را درپي دارد.

ان شاء ا... پیر شی...!
برداشت اول

مادر بزرگ با لبخندی محبت آمیز گفت: ان شاء ا... پیر شی ...! 
در جوابش گفتم: من نمی خوام پیر شم! او دستان مهربانش را بر 

سرم كشید و لبخند زد!
تا مدتها در ذهنم نقش   تصوير آن لبخند معنادار مادر بزرگ 
بسته بود. مگر نوجوانی و جوانی چیست كه او برايم آرزوی پیری 

كرده بود؟!
برداشت دوم

پیر مرد خوش سیما در جمع جوانان با گويش غلیظ همدانی 
مشغول صحبت بود؛ تا اينكه به اين ضرب المثل رسید: جوانه 

نفرست زن بسانه، پیر نفرست خر بسانه!
اين ضرب المثل هم بارها و بارها از ذهنم می گذشت.

برداشت سوم
پدر با عصبانیت به فرزندش كه موهای سیخكی داشت و هدفونی 

در گوش،گفت: جوانی يک مرض است!
ساعتی بعد فرزند در حالیكه عكسی از جوانی پدرش در دست 
داشت، متفكرانه آن را به پدر نشان داد. پدر در حالی كه احساس 

شرم می كرد، با تأمل مشغول نگاه كردن به آن شد.
نگاه خاص آن پدر و فرزند هم برخی مواقع در ذهنم تداعی می شد.

اينها  و ده ها مورد مشابه تكه های پراكنده يک پازل است. حال 
بايد پرسید جوانی چیست؟

در چند جمله و خیلی مختصر عرض می كنم؛ جوانی دورانی از 
زندگی انسان است كه رقم زننده سرنوشت دنیايی و اخروی وی 
است. جوانی خروج از مرحله كودكی و نوجوانی و دروازه ورود به 
مرحله بزرگسالی است. وارد شدن به مرحله مسئولیت پذيری، 

استقالل فكری و شخصیتی و كسب تجربه است.
طراوت، صفا و سادگی كه در اين مرحله از زندگی است آنرا به 
دورانی شكننده تبديل كرده است؛ چرا كه ديدگاه ها، نگرش ها و 
گرايش های افراد در اين مرحله شكل می گیرد. پس به اين خاطر 
است كه برخی از افراد كه نمی توانند راهنمای خوبی برای جوان 
خود باشند صورت مسأله را تغییر می دهند و می گويند: جوانی 
يک مرض است! در حالی كه خود نیز اين مرحله را پشت سر 

گذاشته اند.
شفافیت روح و احساسی بودن كه ناشی از لطافت طبع اين دوران 
است از يک سو، و تجربیات اندك از سوی ديگر سبب می شود كه 
در بسیاری از تصمیم گیری ها احساس بر عقل غلبه كند و سبب 
شود در برخی مواقع آثار زيانبار آن تا آخر عمر گريبانگیر فرد شود. 
آنجاست كه آن پیر همدانی می گويد: جوانه نفرست زن بسانه و...!

انتخاب صحیح مسیر  و  درونی كردن خصايل خوب  نهايت  در 
به  به نحوی كه منجر  اين دوران صورت می گیرد؛  زندگی در 
عاقبت به خیری و يا خدای ناكرده عاقبت به شری افراد می شود 
و آنجاست كه وقتی مادر بزرگ دعا می كند كه پیر شويم، در واقع 
بهترين دعا را برای نوه اش كرده و منظورش اين بوده كه عاقبت به 

خیر شويم! و اين چه نیكو دعايی است! 
مسعود ويژه 

امروزه جوانان در عصر 
ارتباطات هستند و خود 

به خوبی با الگو های 
گفتاری ارتباط می گيرند 

ولی آنچه كه شاهد 
فقدان او هستيم الگوی 

رفتاری است

آنجايی كه حركت 
جوان را به يك بنيان 

مستحكم مانند اسالم، 
انقالب و مبانی اصلی 

و اسالمی وصل كرديم 
نتيجه حاصل شده است

علي فردوسي پور
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نويسندگان جوان به دنبال بازتاب 
دغدغه هاي قشر خود هستند

مونا اسكندری متولد سال 1361 دارای مدرك كارشناسی كار 
حرفه ای نويسندگی را از 10 سال قبل شروع كرده است.

اسكندری دارای 40 رتبه استانی كشوری و بین المللی است 
و در نمايشنامه نويسی،  قصه نويسی و فیلمنامه نويسی نیز 

دستی دارد.
حرفه اصلی وی داستان كوتاه است و تاكنون كتابهاي وی با 
عنوان پنجره نزديک سقف، زنی از تبار الوند، زمستان گذشت و 
آلبوم انقالب چاپ شده است. رمان اشک جمعه و داستان كوتاه 
نوجوانان با عنوان قشقرق نیز به زودی از سوی انتشارات سوره 

مهر چاپ می شود.

مونا اسكندری در گفت وگو با سخن شهروند با بیان اينكه نوشتن 
عالقه مندی و استعداد می خواهد، اظهار داشت:  بر اين اساس 
آنها،  نتیجه بخش شدن  و  استعدادها  بالقوه شدن  برای  بايد 

اقدامات و بسترهای الزم فراهم شود.
وی با بیان اينكه استعداد نوشتن من از سوی پدرم مورد حمايت 
قرار گرفت، اظهار كرد: پدر من با ازدياد بار تخیالت و كلماتم مرا 

بسیار كمک كرد و موجب تقويت استعداد من شد.
اين نويسنده جوان با بیان اينكه مطالعه و سفر موجب ايجاد 
با سوژه های مختلف برای يک نويسنده مي شود  بینش بهتر 
و  نوشت  جامعه  درخور  مطالبی  می توان  مطالعه  با  گفت: 
داستان سرايی كرد و نیز  نقد داستان نیز در كار نويسنده اثر 

دارد.
وی با بیان اينكه بنیاد حفظ آثار زمینه خوبی برای نويسنده های 
مقدس،  دفاع  ادبی  انجمن  در  كرد:  بیان  كرده،  ايجاد  جوان 
جوانان هم می توانند داستان نوشته و هم نقد داشته باشند كه 

اين بستر مناسبی برای تربیت نخبگان است.
اين بانوی جوان نويسنده با اشاره به چگونگی بیان احساسات در 
نوشتن مطالب خاطرنشان كرد:  يک هنرمند در جامعه زندگی 
كرده و بايد در نوشته های خود بازتاب دغدغه ها و اتفاقات اطراف 

خود را دخیل  كند.
وي با تأكید بر اينكه هنرمند بايد همواره از مردم جلوتر باشد، 
افزود: هنرمند بايد زنگ خطر و هشداردهنده براي جامعه باشد 
و نظر عموم را به مطالب و دغدغه های جلب كند تا اين مطالب 

گوشزدی برای ترمیم دغدغه های روز باشد.
اشاره كرد و  به وضعیت كنونی جوانان در جامعه  اسكندری 
گفت: حوزه هنری و مسئوالنی كه در رابطه با جوانان فعالیت 
می كنند بايد برنامه ريزی الزم را برای ارتقاء سطح هنری و علمی 

جوان داشته باشند.
وی با انتقاد از اينكه مسئوالن زياد جوانان را جدی نمی گیرند، 
اظهار كرد: مسئوالن برای جوانان سرمايه گذاری نمی كنند و 
همین موجب بروز برخی ناماليمات و ايجاد يأس و ناامیدي 

در جوانان می شود.
اين بانوی نويسنده با بیان اينكه برخی از ادارات تنها به ارائه 
سفارش كار به نويسنده ها بسنده می كنند، افزود: اداراتی چون 
ارشاد، بنیاد حفظ آثار و استانداری بیشتر به سفارش كار اقدام 
می كنند كه اين آثار در سازمان مانده و مخاطب خود را پیدا 

نمی كند.
وی ادامه داد: نويسندگان جوان انتظار دارند كار آنها ديده شود و 

بازتاب كارشان در جامعه مورد مطالعه قرار بگیرد.
اسكندری با تأكید بر اينكه وضعیت نسبت به قبل بهتر شده، 
با  و  داده  تشكیل  رمان  اكنون حوزه هنری خانه  يادآور شد: 
شهرستان ادب، ضمن تعامل، جوانان با استعداد را شناسايی 
به رمان   را تشويق  نويسندگان جوان  و  خانه رمان،  می كند 
نويسی می كند كه همچنین خروجی كار نويسندگان جوان از 
اتفاق خوبی  امر  اين  طرف شهرستان ادب چاپ می شود كه 

است.
اين بانوی نويسنده در پاسخ به اين سوال كه نوشتن جوانان 
چقدر در فرهنگ جامعه اثر دارد، افزود: نويسندگان جوان به 
دنبال مطالبی جوان پسند بوده و دغدغه های شخصی و جامعه 
را در آن دخیل می كند و تمايل بر پرداختن به مطالب مرتبط 

با قشر خود است.
وی با بیان اينكه زاويه ديد و كانون نگاه جوان بسیار قابل تأمل 
است، اظهار كرد: مسئوالن باهوش بايد اين را درك كنند كه چه 
چیزی باعث شده كه آثار جوانان ناشی از دغدغه های روز باشد.

اسكندری با بیان اينكه با نگاه به دين مبین اسالم به توجه و 
اهمیت پیامبر به جوانان پی می بريم، يادآور شد: پیامبر با نقش 
و وظیفه ای كه به جوانان می داد، ضمن شخصیت  دادن به جوان 

موجب تقويت روحیه باورپذيری در جوان می شد.
وی ضمن تأكید بر الگوبرداری از تاريخ و جدی گرفتن جوانان 
افزود: بايد با رفتار صحیح با جوانان، زندگی جوانان را به سمت 

زندگي ايراني- اسالمي سوق دهیم. 
اين بانوی نويسنده بیمه شدن جوانان را موجب دوری جوان از 
آسیب های روحی و روانی دانست و تصريح كرد: جوان قشری 
تأثیرپذير است به طوری كه با كارهای اثربخش می توان جوان 

را پويا و از رنجور بودن و دل مردگی خارج كرد.
وی در پايان خاطرنشان كرد: امیدواريم جوانان با روحیه جواني 
خود و بالفعل كردن استعداد بالقوه خود، به مقصدشان برسند 
برنامه ها بهتر پیش  از خود، كارها و  با رضايت هر كس  زيرا 

مي رود.

به گزارش سخن شهروند، از آنجا كه كاهش نرخ بیكاری 
و اشتغال دانش آموختگان و جوانان از دغدغه های اصلی  
كشور به شمار مي آيد، ارائه راهكار اساسی برای ورود 
بازار كسب و كار همواره مهم تلقي  افراد به  اينگونه 
از جوانان  البته در اين میان ديدگاه عده اي  مي شود 
جامعه تنها پشت میزنشینی است كه با واقعیت جامعه 
سازگار نبوده و بايد آنها را به سمتی هدايت كرد كه 

بتوانند خود به كسب كار و تولید بپردازند.
راهكار  می تواند  خاص  مهارت های  آموزش  گاهي 
در  اما  باشد  آنان  بیكاري  مسكل  حل  براي  اساسی 
برخی مواقع نیز خود جوانان با ايده و روش خود به جلو 
رفته و و حتي موفق مي شوند. امروز كه برخی از جوانان 
همدانی به دنبال گذراندن اوقات جواني خود به بطالت 
هستند و پاسخشان نیز در خصوص كار و فعالیت اين 
است كه كار در جامعه نیست، بايد گفت برخی ديگر از 
جوانان هستند كه با واقعیت های موجود كنار آمده و با 
وجود تحصیالت عالیه به تولید و كسب كار پرداخته و 

در اين زمینه نیز موفق بوده اند.
حسین يعقوبی يک جوان 26 ساله و فارغ التحصیل 
رشته حسابداري در گفت و گو با سخن شهروند در اين 
زمینه، اظهار كرد: بعد از اين اينكه نتوانستم در رشته 
تحصیلي خود كاري پیدا كنم از سال 92 وارد پرورش 

بلدرچین تخم گذار شدم.
تولید  به  سنتی  شیوه  به  اول  سال  در  افزود:  وي 
تخم هاي بلدرچین پرداختم و سپس با حمايت های 
صورت گرفته از بسیج سازندگی توانستم 30 میلیون 

تومان وام بگیرم و كار خود را به صنعتي تغییر دهم.
داد: در حوزه مشاغل خانگی  ادامه  موفق  اين جوان 
معموالً تا 500  قطعه بلدرچین را می توان پرورش داد 

و بیشتر از آن را بايد به خارج از شهر انتقال داد.

رأس  هزار   6 حاضر  حال  در  اينكه  به  اشاره  با  وی 
هزار   4 روزانه  كرد:  عنوان  دارم،  تخم گذار  بلدرچین 
و 500 تخم بلدرچین در كارگاه تولید می شود كه با 
بسته بندی های دوازده تايی وارد بازار شده و 70 درصد 
استان  به  نیز  مابقی  و  استان  خود  در  محصول  اين 

لرستان، كرمانشاه و سنندج به فروش مي رسد..
ديگر  جوان  پنج   برای  شغل  اين  اينكه  بیان  وی 
اشتغالزايی داشته، گفت: درآمد ماهانه خودم حدود يک 
میلیون و 500 و ديگر اعضا نیز 800 تا يک میلیون 

تومان است.
وی با اشاره به حمايت های صورت گرفته تصريح كرد: 
صفر تا صد كار، از تأمین اعتبار گرفته تا بازاريابی و 
از  انجام می شود  بزودی  كه  مدرن  تجهیزات  خريد 
سوی بسیج سازندگی سپاه بوده است و به تازگی جهاد 
سازندگی و اداره دامپزشكی نیز حامی تولید ما شده اند.

اجازه  از مواقع قوانین موجود  وی گفت: در بسیاری 
كار به  مسئوالن  را در راستای حمايت از جوانان به 
ويژه تولیدكنندگان نمی دهد، در صورتي كه بايد قوانین 
در حوزه اقتصادي به دنبال حمايت از جوانان باشد تا 

شاهد رونق تولید و كسب و كار باشیم.
در ادامه جواني ديگر در بخش تولید پوشاك اظهار كرد: 
پس از پايان خدمت سربازی و در سن 19سالگی وارد 
اين حرفه شدم و امروز تقريبا 15 سال سابقه كار دارم.

يوسف زارعي با بیان اينكه سه سال شاگرد خیاط بودم 
و در اين مدت كسب تجربه كردم و 12سال به كار 
برای  افزود: سرمايه چندانی  تولیدی مشغول هستم 
شروع كارم پس از دوره شاگردی نداشتم و تقريبا با 
روحیه زياده خواهی كه در من بود با سرمايه اندك در 
تولیدي پوشاك دست به كار شدم و توانستم روزی 

18تا20 ساعت كار مفید انجام دهم.
وی افزود: فقط پشتكار من در اين شغل سرمايه كارم 
شد و امروز صاحب تولیدی هستم كه به طور مستقیم 
و غیر مستقیم برای هفت الي12 نفر اشتغالزايی كرده ام.

زارعی با اشاره به سختی های موجود در كار خیاطی، 
گفت: از آنجا كه كار و سرمايه مال خودم است سختی 
كار برايم معنايی ندارد و همواره با عشق وعالقه به كار 

خود می پردازم.

وی با بیان اينكه تهیه پارچه مرغوب برای تولیدكنندگان 
از مشكالت موجود است، افزود: ركود اقتصادی نه تنها 
تأمین مواد اولیه را برای تولیدكنندگان دشوار ساخته 
پايین  از سوي مصرف كنندگان  بلكه قدرت خريد را 

آورده است.
همچنین مسعود ندافیان به عنوان اولین تولیدكننده 
شیشه دوجداره به نام )شیشه بالكني ( در غرب  كشور 
جوان ديگري  است كه پنج سالي است كه در اين 
حرفه وارد شده و توانسته موفقیت خوبي را در حرفه 

اش كسب كند.
تولیدي خود پرداخت و  به معرفي محصول  ندافیان 
خاطرنشان كرد: شیشه بالكني مي تواند در فصل بهار 
و تابستان كاربري بالكن يا اتاقک را براي خانه ها ايجاد 
كند و اين محصول در كشورهاي اروپايي به ويژه در 
شهرهاي ساحلي رواج بسیاري داشته و در رستوران ها، 

آالچیق ها و تراس ها به كار گرفته مي شود.
وي با اشاره به اينكه تولید اين نوع محصول در كشور 
به كمتر از 10 كارگاه مي رسد، عنوان كرد: اين كار در 
استان نوپا بوده و شايد 10 درصد از مسیر را پیموده ايم.

وي افزود: هر استاني ظرفیت ايجاد دو يا سه كارگاه و 
ايجاد اشتغال براي 20 نفر را دارد.

ندافیان با اشاره به مشكالت موجود، گفت: از آنجا كه 

نیاز مالي در ايجاد اين حرفه نداشتم اما انتظار مي رود 
كه مسئولین در زمینه زيرساخت ها از تولیدكنندگان 

حمايت كنند.
اين جوان فعال با بیان اينكه محصول تولید شده به 
شهرهاي كردستان، كرمانشاه، مشهد و لرستان صادر 
مي شود، گفت: در راستاي ايجاد سرمايه در گردش بايد 

به تولیدكنندگان فرصت تولید داد.
ايجاد شغل هاي  با توصیه به جوانان در راستاي  وي 
جديد و نوپا، عنوان كرد: اعتقاد دارم بیكاري معنايي 
ندارد بلكه برخي از جوانان به ويژه زماني كه تحصیالت 

عالیه دارند به دنبال كار اداري هستند.
وي با بیان اينكه مسئولین بايد حمايت خود را به سمت 
ببرند،  پیش  كوچک  كارگاه هاي  در  تولیدكنندگان 
گفت: كمک هاي 200 تا 300 میلیوني به كارخانه ها 
بزرگ امروزه جواب نمي دهد اما همان میزان مي تواند 
كارگاه هاي كوچک را متحول كند و براي بیش از 10 

نفر نیز اشغالزايي كند.

در ادامه محمد ايجازي نیز كه از سال 78 موفق به 
راه اندازي كارگاه تراشكاري شده است، اظهار كرد: من 
فوق ديپلم متولوژي دارم و  قبل از راه اندازي كارگاه 
اينكه در  با وجود  بودم و  تراشكاري  9 سالي شاگرد 
ابتداي كار به دنبال دريافت وام و تسهیالت بودم اما 
هیچگونه حمايت مالي از سوي دولت با داشتن مدرك 

فني حرفه ام نشد.
ايجازي با اشاره به راه اندازي روش جديد تراشكاري به 
نام   CNC در همدان، گفت: شايد بیشتر از دو يا سه 
دستگاه CNC در همدان نباشد كه اين دستگاه  در 
كارگاه هاي بزرگ تعبیه مي شود اما كارگاه من كوچک 

است.
دستگاه هاي  باالي  قیمت  اينكه  به  اشاره  با  وي 
تراشكاري  CNC گفت: اين دستگاه ها 180 میلیون 
تا يک میلیارد تومان هزينه داشته  اما دستگاه هاي 

سنتي حدوداً 40 تا 50 میلیون تومان است.

اين فعال همداني با بیان اينكه 99 درصد از تراشكاران 
همداني به شیوه سنتي عمل مي كنند، افزود: با روش 
سیستم  داخل  در  را  تراش  هرگونه  مي توان   CNC

انجام داد.

به  از طرق صنعت  بايد  امروزه  اينكه  بیان  با  ايجازي 
كسب و كار پرداخت و متأسفانه جوانان ما به دنبال 
اينكه به دفعات  با  پشت میز نشیني هستند، گفت: 
نیرو  استخدام  براي  آگهي  تراشكاران  سوي  از  مكرر 
صورت مي گیرد اما جوانان تمايلي به كار ندارند و  با 

نبود نیرو صنعت همدان رو به نابودي است.
اين جوان فعال همداني با اشاره به مشكالت موجود، 
افزود: امروزه هزينه برق براي تراشكاران باال است اين 
درحالي بود كه قبال با هزينه كمتري مواجه بوديم زيرا  
قبال اين هزينه هر دو ماه يک بار محاسبه مي شد اما در 
حال حاضر 22 روز يكبار با قیمت هاي گزاف 400 تا 

500 هزار توماني قبض صادر مي شود.
را  كارم  هزينه  تا صد  از صفر  اينكه  بیان  با  ايجازي 
خودم فراهم كرده ام، افزود: در سال 78 همه زندگیم 
امروز  اما  را فروختم تا يک دستگاه تراشكاري بخرم 
خوشبختانه توانستم همه آنها برگردانده و نیز بتوانم 

كارگاهي راه اندازي كنم.
زهره عباسي

آفرينش كار در دست تواناي جوان سخت كوش

ديبا علی نژاد 21 ساله اهل همدان، شاعر جواني كه سرودن شعر نثر 
را از 13 سالگی شروع كرده است و بیشتر اشعار سروده شده توسط 
وي، با مضمون آفرينش و خداوند است؛ وي در جشنواره ای قطعه 
ادبی »نجوا با خدا« مقام نخست آن جشنواره را كسب كرده است.

با سخن شهروند در خصوص چرايی  ديبا علي نژاد در گفت وگو 
سرودن اشعاری با مضمون الهی خاطرنشان كرد: سرودن نثرهای 
ادبی با مضمون خدا به خاطر پديده هايی است كه هر روز در زندگی 
روزمره خود می بینم و بیشتر به نكاتی كه شايد ديگران به آن 

نپردازند و يا كمتر به آن بپردازند، توجه می كنم.
وي بیان داشت: متونی كه من همواره می نوشتم در مورد خدا بود، 
كه برای شركت در جشنواره متون خود را به شكل كتابچه درآورده 
و در جشنواره شركت كردم كه با اين اقدام و گسترش اشعار رتبه 

نخست از آن من شد.
اشعار  سوژه های  انتخاب  چگونگی  به  اشاره  با  جوان  شاعر  اين 
خاطرنشان كرد:  سوژه خاصی در شعرها وجود ندارد بلكه سعی 
می كنم آنچه می بینم را بنويسم زيرا خلقت خداوند در هر عرصه ای 

می تواند احساسات هنرمند را برانگیزد.
وي با تأكید بر اينكه اين روزها به كیفی بودن كارها از سوی جوانان 
شاعر پرداخته نمی شود، يادآور شد: اشعار با مضمون الهی در بین 
جوانان كمرنگ شده و بیشتر احساسات خود را در امور پوچ و 

بی كیفیتی به كار می گیرند.
علي نژاد افزود: بايد با ايجاد ذهنیت ها و ارائه اطالعات به شاعران 
جوان، بتوان برنامه راهبردی را برای بروز احساسات و قوه تخیل 

آنها ارائه كرد.
و  شعر  هنر  با  مرتبط  نهادهای  حمايت  از  نارضايتی  وي ضمن 
نويسندگی بیان كرد: نهادهای مرتبط بايد با برگزاری جشنواره  و 
مسابقات مختلف موجبات رقابت در اين زمینه را فراهم كنند كه 
همین می تواند به نوعی حمايت از شعرای جوان باشد همچنین 

كالس های  افزايش  با 
معرفی  و  آموزشی 
مناسب  الگوهای 
موجب  جوانان،  به 

پیشرفت آنها شد.
اين شاعر جوان با بیان 
ستاد  با  بیشتر  اينكه 

اقامه نماز در ارتباط است، افزود:  اين ستاد با برگزاری كالس های 
آموزشی، مهارت های نويسندگی را آموزش می دهد كه بنده زياد 

وقت حضور در اين كالس ها را ندارم.
شعر  به  جوانان  برخی  پرداختن  عدم  چرايی  خصوص  در  وي 
امروزه  داشت:  اظهار  متون  اين  مطالعه  يا حتي  و  نويسندگی  و 
جوانان با سرگرم شدن به مسائل ديگر چون استفاده گسترده از 
فضاهاي مجازي از تخیالت و تفكرات خود كمتر استفاده می كنند 

و تفريحات ديگری را برای خود انتخاب می كنند.
اين شاعر جوان نقش آموزش و پرورش را در تقويت قوه تخیل و 
تشويق به سرودن شعر كمرنگ دانست و گفت: آموزش و پرورش با 
برگزاری كالس ها و برپايی جشنواره ها و مسابقات شعر می تواند قوه 
محركه در اين زمینه و پیشتاز براي شناسايي استعدادهاي ناب در 

میان نوجوانان و جوانان باشد.
اشاره كرد و گفت:  باب سرودن شعر  نكاتی در  به  ادامه  وی در 
نكته ای كه اساتید همیشه تأكید دارند، اينكه شعرها را بايد الكی 
ننوشت و بايد اشعار با بهره گیری از مضمون صحیح باشد و در حال 
حاضر برخی از اشعار مضمون خاصی نداشته و بداهه نوشته می شود 

كه بنده به شخصه آن را قبول ندارم.
وی در پايان خاطرنشان كرد: در گفتن يک شعر احساسات شاعر 
روز  جامعه  روز  مسائل  و  دغدغه ها  همچنین  اما   است  دخیل 

می تواند در آن دخیل باشد.

مديرعامل سازمان زيباسازی شهرداری همدان: 

فرصت آزمون و خطا به 
جوانان داده شود

با  با سخن شهروند  وحید علی ضمیر در گفت وگو 
بیان اينكه انگیزه، پويايی و مسئولیت پذيری جوانان، 
بهتر ابعاد مديريتی را بهتر پیش می برد، اظهار كرد: 
شاخصه های مديريتی شامل برنامه ريزی، سازماندهی، 
رهبری، نظارت و كنترل است كه اكثر اين شاخص ها 

اكتسابی است.
وی با بیان اينكه بايد فرصت آزمون و خطا را در اختیار 
جوانان گذاشت افزود: عالوه بر استفاده از فكر و ايده 
خالقانه آنها، بايد اين قشر را برای مديريت در سطح 

كالن جامعه آماده كرد.
مديرعامل سازمان زيباسازی شهرداری همدان بیان 
مهم  ابعاد  از  يكی  آموزش  مقوله  به  توجه  داشت:  
ديگري است كه نبايد نسبت به اين قضیه بی تفاوت 

بود.
ذاتی  شاخصه های  همراه  به  آموزش  داد:  ادامه  وي 

يک جوان مانند جسارت، مسئولیت پذيری، راستي 
جامعه  برای  می تواند  زيركی  و  ذكاوت  صداقت،  و 

تحول آفرين باشد.
علي ضمیر با بیان اينكه برخی از ريسک پذيری هراسان 
و ترسان هستند به همین دلیل كار را به دست جوان 
نمی دهند، اين رويكرد را غیر عقالنی دانست و عنوان 
كرد: بی توجهی به سپردن امور به دست جوانان به 
معنای بی تفاوتی نسبت به حس پیشرفت طلبی است.

با عدم  را مساوی  به ريسک پذيری   وي بی توجهی 
پشیرفت خواند و گفت: جامعه امروز ما نیاز به فكر و 

نیروی جوان دارد كه البته اين فكر بايد با فكر باتجربه 
مديران سن باال عجین شود.

همدان  شهرداری  زيباسازی  سازمان  مديرعامل 
با اشاره به اينكه عده اي همه مسئولیت ها را خود 
به عهده مي گیرند و فرصت را برای تجربه به جوان 
نمي دهند خاطرنشان كرد: اين افراد، جوان را دارای 
صالحیت ندانسته و بدين وسیله حس استقالل طلبی 

را از او مي گیرند.
وي گفت: با توجه به جمعیت جوان كشور بايد اجازه 
تصمیم گرفتن و خطا كردن به جوان را بدهیم تا او 

خود تجربه ای متناسب با عصر و روزگار خود پیدا كند 
در حالي كه بايد او را در مسیري درست هدايت كنیم.

علی سلیمانی شاعر 24 ساله همداني، كه از 14 سالگی به صورت 
جدی سرودن اشعار را آغاز كرد. اشعار وی بیشتر در قالب كالسیک با 
مضامین عاشقانه، دفاع مقدس و آئینی است. تاكنون سه كتاب شعر، 

دو كتاب گردآوری و دو كتاب ترجمه از وی به چاپ رسیده است.
اينكه در  بیان  با  با  سخن شهروند،  علی سلیمانی در گفت وگو 
دوران مدرسه مسابقات دانش آموزی و نشريات ديواری برای ادامه راه 
ادبیات امیددهنده بود، اظهار كرد: بیشتر در كانون های فوق برنامه 
سرودن را ادامه دادم زيرا در مدرسه به استعدادهای ادبی و فرهنگی 

توجه نمی شود.
اين شاعر جوان افزود: شاعر و نويسنده عالوه بر عالقمندي  بايد 
به نوعی واكنش خود را نسبت به دغدغه های روز نشان داده و در 

احساسات خود بهره بگیرد.
وی تصريح كرد: شاعران اهل سیاست نیستند كه بیانیه سیاسی 

دهند، بلكه آثار آنهاست كه نشان می دهد دغدغه روز چیست.
سلیمانی در ادامه يكی از مشكالت شاعران جوان را انتشار كتاب شعر 
دانست و گفت: در حال حاضر وضعیت انتشار كتاب نابسامان بوده كه 

بايد مورد توجه قرار بگیرد.
وی نداشتن يک تريبون برای ارائه اشعار را از ديگر مشكالت شاعران 
جوان دانست و گفت: شاعران بايد محلی برای عرضه اشعار خود 

داشته باشند كه در اين زمینه با مشكل جدی مواجه هستند.
برای  درست  سازوكار  تعريف  لزوم  بر  تأكید  در  جوان  شاعر  اين 
انجمن ها اظهار كرد: در همدان در بحث شعر، تعداد انجمن های ادبی 

زياد شده به طوری كه 
حوزه  و  ارشاد  از سوی 
هنری 12 انجمن ادبی 

در همدان فعال است.
وی با بیان اينكه تعدد انجمن ها نه تنها كمک نكرده بلكه آسیب 
نیز می زند، افزود: بايد با برنامه درست و منسج اين انجمن ها در هم 
ادغام شوند تا ضمن هم انديشی بتوان جلسات مفیدتری با حضور 

افراد صاحب نظر داشت.
سلیماني با اشاره به اينكه اشعار برخی از شعرا به لحاظ كیفی آن 
صالبت و پختگی الزم را ندارد، گفت: شعر، محلی برای انديشیدن 
به مخاطب  را هدايت كرده و  انديشه ها  اكنون جريانات  اما  است 

پسندی توجهی نمی كنند.
اين شاعر جوان با بیان اينكه امروزه جوانان انديشه خود را در اشعار 
دخالت نمی دهند، افزود: امروزه در برخی از اشعار كمتر به آن شعر 

ناب كه برآمده از انديشه يک فرد است، پرداخته می شود.
وی تصريح كرد: اداره كردن جلسات انجمن ادبی شايد كار ساده ای 
است، اما هدف دار كردن آن سخت است كه بر اين اساس بودن دو تا 
سه انجمن با هدف و جهت دهی درست و مفید عملكرد بهتري دارد.

سلیمانی بیان كرد: نويسنده و شاعر خوب، نیازمند شاگردی كردن 
است نه اينكه شاگردی فرد خاص، بلكه شاگردی مجموعه قواعد و 
چارچوب هايی كه بايد ياد بگیرند و بسیار مطالعه داشته باشند و 

مجذوب فضاهاي مجازي نشوند كه مخرب روح و ذهن است.

شاعر جوان همداني:

نويسنده و شاعر خوب نيازمند 
شاگردي است

كيفيت شعر شاعران جوان ضعيف شده است

امیرحسین اسكندريان در گفت وگو با سخن 
شهروند دستیابی به موفقیت در هر مجموعه 
مديريتی را منوط به داشتن نیروی انسانی 
متخصص و متعهد دانست و اظهار كرد: در 
اين میان نیروی جوان دارای محسناتی است 

كه نبايد از آن غافل شد.
وی ادامه داد: در قرن حاضر؛ به طور حتم 
در  فعالیت ها  و  اهداف  پیشبرد  و  پیشرفت 
بخش های مختلف نیاز به فكر و نیروی مبتكر 

و باانگیزه دارد.
ورزشی  ـ  فرهنگی  سازمان  مديرعامل 
كه  افرادی  اينكه  بیان  با  شهرداری همدان 
ضمن  بايد  می گیرند  قرار  جامعه  رأس  در 
نیز  به روز  عالیه،  تحصیالت  از  برخورداری 
اين  در  جوانان  كه  جا  آن  از  گفت:  باشند، 
عرصه ورود كرده اند بايد از نیروی آنها نهايت 

استفاده را برد.
وی ادامه داد: مديران سالخورده، هر آن چه 
دارند را در طول فعالیت خود بر روی میز 
از  بايد  ديگر  امروز  دنیای  در  و  گذاشته اند 
نیروی جوان و فكر و ايده خالقانه آن بهره 

گرفت.
اسكندريان افزود: البته اين بدان معنا نیست 
كه نبايد از تجارب مديران سن باال استفاده 

ممكن  موضوع  اين  به  بی توجهی  زيرا  كرد 
است فكر جوان را به بی راهه ببرد.

وی با بیان اينكه در سال همدلی و همزبانی 
بايد نسبت به پیوند دو تفكر مديران جوان و 
سالخورده اهتمام ورزيده و به جوانان اعتماد 
كرد، گفت: بايد به جوانان فرصت داده شود 
تا توانايی هاي خود را در مديريت به نمايش 

بگذارند.
ورزشی  ـ  فرهنگی  سازمان  مديرعامل 
شهرداری همدان پیشرفت ها و دستاوردهای 
نو  و  ابتكاری  ايده  و  فكر  مرهون  را  كشور 
دانست و اظهار كرد: يک مدير جوان آمادگی 
را دارد زيرا مشخصه  با مشكالت  رويارويی 

شجاعت و جسارت جزو ذات جوانی است.
وی از كوته فكری و كوته نظری برخی مديران 
جوانان  به  زدن  محک  برای  را  فضا  كه 
نمی دهند، انتقاد كرد و آن را يكی از موانع 

پیشرفت كشور دانست.
اسكندريان با بیان اينكه اگر انسان با توكل 
به خدا و صادقانه به مردم خدمت كند صبر 
و توان حل مشكالت را نیز به دست می آورد، 
تأكید كرد: داشتن تخصص و تعهد به صورت 
توأمان در نیروی جوان، باعث درخشش او در 

ارتباط با وظايف محوله می شود.

وی از صبر و حوصله جوان برای انجام كار 
خود  اطالعات  كردن  به روز  و  تحقیقاتی 
به  سخن  بشری  دانش  افزايش  با  همزمان 
توسعه  در  كلید مهمی  را  آن  و  آورد  میان 

جامعه خواند.
ورزشی  ـ  فرهنگی  سازمان  مديرعامل 
شهرداری همدان با بیان اينكه تجريه ثابت 
كارهای  جوانان،  به  امور  واگذاری  كرده 
زمان  در  گفت:  می زند،  رقم  را  ماندگاری 
افزايش  و  امكانات  كمترين  وجود  با  جنگ 
فشارهای بین المللی، به واسطه اعتماد امام 
راحل به جوانان پیروزی های بزرگی نصیب 

ايران اسالمی شد.
وی با بیان اينكه نسل امروز نیز همان شور، 
نشاط و ايمان رزمندگان هشت سال جنگ 
تحمیلی را دارند، خواستار اعتماد به جوانان 

از سوی مسئوالن شد.

سخن  با  گفت وگو  در  استعدادی  ارشاد 
شهروند با بیان اينكه مديريت  يک فرد جوان 
منفی  و  مثبت  نكات  دارای  مجموعه اي  در 
است اظهار كرد: البته با برنامه ريزي درست 
و مديريت منسجم و مطلوب می توان نكات 
مثبت را تقويت كرده و مباحث منفی را زدود.

در  مثبت  موارد  معتقدم  اينكه  بیان  با  وی 
مديريت جوان بیشتر از نكات منفی است، 
گفت: در مجموع تراز سپردن كار اجرايی به 

جوان مثبت است.
همدان  عمومی  كتابخانه های  مديركل 
كه خود به عنوان يک مدير جوان فعالیت 
از نیرو و فكر جوان به  بايد  افزود:  می كند، 
امور  بهتر  پیشبرد  برای  فرصت  عنوان يک 

استفاده شود.
وی مشخصه اصلی يک مدير جوان را ابتكار 
و ريسک پذيری دانست و ادامه داد: از آن جا 
كه جوان، جويای نام است، در كار اجرايی نیز 

شجاعت و ريسک پذيری بیشتری دارد.
با  جوان  مدير  يک  كرد:  تأكید  استعدادی 
را  كارها  بیشتری  قوت  و  پويايی  نشاط، 
رشد  باعث  موضوع  اين  كه  می برد  پیش 
معتقدم  البته  و  توسعه خواهد شد  شتابان 
مشخصه های ذاتی جوان در امر مديريت نیاز 

به مالحظاتی دارد كه بايد جدی گرفته شود.
در  همدان  عمومی  كتابخانه های  مديركل 
تشريح اين مطلب گفت: ريل گذاری ها بايد 
انجام  باتجربه و دنیاديده  انسان های  توسط 
چارچوب  يک  در  نیز  مدير  جوان  تا  شود 
قاعده مند بتواند به كار مديريتی خود بپردازد.

اجرايی،  و  كاری  چارچوب  داد:  ادامه  وی 
توسط  بايد  راهبردها  و  چشم اندازها 
در  اقدام  اما  شود  انجام  باتجربه  انسان های 
داخل آن چارچوب ها بهتر است كه توسط 

مديران جوان صورت بگیرد.
استعدادی با بیان اينكه توجه به اين رويكرد 
گفت:  می كند،  شدنی  را  نشدنی  كارهای 
مديريت زنده، بانشاط و پويا نیاز به حركت 

بانشاط  زيرنظر تدبیر و تعقل دارد.
وی با اشاره به اينكه امام خمینی)ره( و رهبر 
فرزانه انقالب نیز بر جوان گرايی تأكید داشته 
جنگ  در  جوان  مديريت  گفت:  دارند،  و 
تحمیلی به همراه استفاده از تجارب بزرگان، 
بهترين تجلی خود را نشان داد و ورق را به 

نفع ايران برگرداند.
مديركل كتابخانه های همدان داشتن خصلت 
جوانی را نیز در مديريت مهم خواند و ادامه 
باال  با وجود سن  مديری  است  داد: ممكن 

همچنان كار مديريتی خود را با خصلت و 
مشخصه جوانی انجام دهد كه اين موضوع 

بسیار حائز اهمیت است.
اين سئوال كه چرا برخی  به  وی در پاسخ 
از سپردن كارها به دست جوانان گريزانند؟ 
گفت: اين موضوع را بايد از زوايای مختلف 

بررسی كرد زيرا داليل مختلفی دارد.
استعدادی با بیان اينكه برخی به جنس مدير 
جوان اعتقاد ندارند، تأكید كرد: يک عده نیز 
خود را در همچنان رده جوانی می بینند و قصد 
ندارند كارها را به جوانان بسپارند و شايد برخی 
نیز هیچ گاه بنای بازنشسته شدن را ندارند و 

بعضی نیز به چرخه مديريتی اعتقاد ندارند.
وي با بیان اينكه متأسفانه برخی نیز نفر اول 
بودن جوان را نمی پذيرند، اظهار كرد: بايد هر 
كدام از اين موارد در جايگاه خود بررسی شود 

و مورد نقد قرار گیرد.

مديرعامل سازمان فرهنگی  ورزشی شهرداری همدان: 
واگذاری امور به جوانان، كارهای ماندگاری را رقم می زند

مديركل كتابخانه های عمومی همدان: 
مدير جوان ابتكار و ريسك پذيری دارد

عده اي از جوانان 
تنها به دنبال پشت 
ميزنشينی هستند 

كه با واقعيت جامعه 
سازگار نيست و بايد 
به سمت كسب كار و 

توليد هدايت شوند

قوانين در حوزه اقتصاد 
و صنعت به دنبال 

حمايت از جوانان باشد 
تا شاهد رونق توليد و 

كسب و كار باشيم

با مديران جوان

با مديران جوان

با مديران جوان


