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  بهنام صدقي
بي ش�ك خواندن از نخبگان ج�وان مي  تواند ب�راي بس�ياري جوان ها كه 
گاهي ذهن و قلب خ�ود را به حوضچه »نمي ش�ود و نخواهد ش�د« تبديل 
مي  كنند درس هاي بس�ياري داش�ته باش�د. با اينكه اينها در كارنامه شان 
بزرگ  ترين، جنجالي  ترين و نفسگيرترين رقابت ها، پيشرفت ها، موفقيت ها 
و افتخارآفريني ه�ا را دارن�د اما خيلي خونس�رد و متواضعان�ه در برابر ما 
نشس�ته اند، طوري كه انگار هيچ كار مهمي در زندگي شان انجام نداده اند. 
كارنامه پر بار و درخش�ان آنان بي ترديد در تاريخ اين م�رز و بوم به يادگار 
خواهد ماند. قطعاً نخبگان جوان انق�الب يعني همان »رويش هاي انقالب« 

هميشه دشمنان را ناكام گذاشته و س�بكي تازه از جواني و زندگي را به ما 
مي آموزند. از دانشگاه هاي معتبر كشورهاي دنيا دعوتنامه هاي مختلف براي 
بورسيه تحصيلي و اقامت دارند اما نمي روند. مي مانند تا به كشور خودشان 
خدمت كنند و الگويي بي بديل باشند براي جوانان همسن و سال خودشان. 
يكي شان با وجود معلوليت توانسته در بازي هاي پاراآسيايي جاكارتا شش 
مدال طال و يك نقره كس�ب كند، او عضو تيم  ملي ش�ناي معل�والن ايران 
اس�ت. جواني ملقب به پس�ر طاليي ايران. ديگري قهرمان شطرنج باز ۱۷ 
ساله كشورمان است. كسي كه در دفاع از حقوق مردم فلسطين، در جبهه 
شطرنج شكستي ديگر در كارنامه رژيم صهيونيستي قرار داد تا حرف ملت 

مظلوم فلسطين را به گوش جهان برساند. آن يكي را كه بيشتر با عكس هاي 
دوران كودكي اش مي شناسيم، نابغه قرآن است. جوان انقالبي داراي دكتري 
افتخاري از دانشگاه حجاز انگلستان. آنچه در اين صفحه مي خوانيد گفته هاي 
نمونه اي از خيل رويش هاي جوان انقالب است. دهه فجر چله انقالب انگيزه اي 
شد تا در همايش رويش هاي انقالب )تجليل از نخبگان نسل سوم انقالب( كه 
از سوي فرهنگسراي خاتم)ص( در منطقه ۱8 برگزار شد با سه تن از جوانان 
موفق نسل سومي انقالب به گفت وگو بنشينيم. مشروح همكالمي با سه تن از 
رويش هاي جوان انقالب و گفت وگو با محمدصادق دهنادي، دكتراي مديريت 
رسانه و دبير 36 ساله همايش فصل رويش در منطقه ۱8 را با هم مي خوانيم.

 »محصول تالش 40 س��اله، اکنون برابر چشم 
ماس��ت: کش��ور و ملتی مس��تقل، آزاد، مقتدر، 
باعزت، متدین، پیش��رفته در علم، انباش��ته از 
تجربه هایی گرانبها، مطمئن و امی��دوار، دارای 
تأثیر اساس��ی در منطقه و دارای منطق قوی در 
مسائل جهانی، رکورددار در شتاب پیشرفت های 
علمی، رکورددار در رسیدن به رتبه های باال در 
دانش ها و فناوری های مهم از قبیل: هس��ته  ای 
و سلول های بنیادی و نانو و هوافضا و امثال آن، 
سرآمد در گس��ترش خدمات اجتماعی، سرآمد 
در انگیزه های جه��ادی میان جوانان، س��رآمد 
در جمعیت جوان کارآمد، و بس��ی ویژگی های 
افتخارآمیز دیگر که همگ��ی محصول انقالب و 
نتیجه  جهت  گیری های انقالبی و جهادی است 
و بدانید که اگر بی توجهی به شعار های انقالب و 
غفلت از جریان انقالبی در برهه هایی از تاریخ 40 
ساله نمی  بود- که متأسفانه بود و خسارت  بار هم 
بود – بی  شک دستاورد های انقالب از این بسی 
بیشتر و کشور در مسیر رس��یدن به آرمان های 
بزرگ بس��ی جلوتر بود و بس��یاری از مشکالت 

کنونی وجود نمی داشت«.
  

 »مهم  ترین ظرفیت امیدبخش کش��ور، نیروی 
انس��انی مس��تعد و کارآمد با زیربنای عمیق و 
اصیل ایمانی و دینی است. جمعیت جوان زیر 40 
سال که بخش مهمی از آن نتیجه  موج جمعیتی 
ایجاد شده در دهه  ۶0 است، فرصت ارزشمندی 
برای کش��ور اس��ت. ۳۶ میلیون نفر در س��نین 
میانه  ۱۵ و 40 س��الگی، نزدیک به ۱4 میلیون 
نفر دارای تحصیالت عال��ی، رتبه  دوم جهان در 
دانش  آموختگان علوم و مهندسی، انبوه جوانانی 
که با روحیه  انقالبی رش��د ک��رده و آماده  تالش 
جهادی برای کشورند و جمع چشمگیر جوانان 
محقق و اندیشمندی که به آفرینش های علمی و 
فرهنگی و صنعتی و... اشتغال دارند. اینها ثروت 
عظیمی برای کشور است که هیچ اندوخته  مادی 

با آن مقایسه نمی تواند شد«.
  

 »راه طی شده فقط قطعه  ای از مسیر افتخارآمیز 
به سوی آرمان های بلند نظام جمهوری اسالمی 
است. دنباله  این مسیر که به گمان زیاد، به دشواری 
گذشته ها نیست، باید با همت و هشیاری و سرعت 

عمل و ابتکار شما جوانان طی شود. مدیران جوان، 
کارگزاران جوان، اندیشمندان جوان، فعاالن جوان، 
در همه میدان های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی 
و بین  المللی و نی��ز در عرصه های دین و اخالق و 
معنویت و عدالت، باید شانه های خود را به زیر بار 
مسئولیت دهند، از تجربه ها و عبرت های گذشته 
بهره گیرند، نگاه انقالبی و روحیه  انقالبی و عمل 
جهادی را به کار بندند و ایران عزیز را الگوی کامل 
نظام پیشرفته  اسالمی بسازند. نکته  مهمی که باید 
آینده  سازان در نظر داشته باشند، این است که در 
کشوری زندگی می  کنند که از نظر ظرفیت های 
طبیعی و انس��انی، کم نظیر اس��ت و بسیاری از 
این ظرفیت ها با غفلت دس��ت  اندرکاران تاکنون 
بی  استفاده یا کم  استفاده مانده است. همت های 
بلند و انگیزه های جوان و انقالبی، خواهند توانست 
آنها را فعال و در پیشرفت مادی و معنوی کشور به 

معنی واقعی جهش ایجاد کنند«.
  

 »در طول این 40 سال- و اکنون مانند همیشه- 
سیاست تبلیغی و رسانه  ای دشمن و فعال  ترین 
برنامه ه��ای آن، مأیوس  س��ازی م��ردم و حتی 
مس��ئوالن و مدیران ما از آینده است. خبر های 
دروغ، تحلیل های مغرضانه، وارونه نش��ان دادن 
واقعیت ها، پنهان ک��ردن جلوه های امیدبخش، 
بزرگ کردن عیوب کوچک و کوچک نشان دادن 
یا انکار محسنات بزرگ، برنامه  همیشگی هزاران 
رسانه  صوتی و تصویری و اینترنتی دشمنان ملت 
ایران است و البته دنباله های آنان در داخل کشور 
نیز قابل مشاهده  اند که با استفاده از آزادی ها در 
خدمت دشمن حرکت می  کنند. شما جوانان باید 
پیشگام در شکستن این محاصره  تبلیغاتی باشید. 
در خود و دیگران نهال امید ب��ه آینده را پرورش 
دهید. ترس و نومیدی را از خود و دیگران برانید. 
این نخستین و ریش��ه  ای  ترین جهاد شما است. 
نش��انه های امیدبخش در برابر چشم شما است. 
رویش های انقالب بسی فراتر از ریزش ها است و 
دست  و دل های امین و خدمتگزار، به  مراتب بیشتر 
از مفسدان و خائنان و کیسه  دوختگان است. دنیا 
به جوان ایرانی و پایداری ایرانی و ابتکار های ایرانی، 
در بسیاری از عرصه ها با چش��م تکریم و احترام 
می  نگرد. قدر خود را بدانی��د و با قوت خداداد، به 

سوی آینده خیز بردارید و حماسه بیافرینید.«

كالم راهگشای رهبر با جوانان ايران
 دنیا به جوان ایرانی 

با چشم تکریم و احترام می  نگرد

 نخبگان جوان روییده از دل انقالب 
برندهای واقعی چله انقالب هستند

سبك روشنگری

نگاه

رازهاي موفقيت جوان انقالبي در گفت وگو با 3 تن از رويش هاي نسل سوم انقالب

»نمي شود« و »نمي توانيم« را از ذهن جوانان پاك كنيم 

بهانه كافي اس�ت، يا علي بگوييم و بلند  
شويم تا به ايده آل ها برسيم

ش�اهين ايزديار، عضو تيم ملي ش�ناي 
معلوالن ايران 

2۵ ساله و متولد کرج هستم. 
بنده شنا را از 9 سالگي شروع 
ک��ردم و از ۱4 س��الگي وارد 
تیم ملي ش��دم و حاصل این 
۱4 سال حضور در تیم ملي، 
کس��ب 49 م��دال رنگارنگ 
برون مرزي شد. من از کودکي 
عالقه مند به ش��نا بودم و این 
عالقه شخصي با پشتکار خودم و تشویق ها و حمایت هاي 
پدر و مادرم همراه شد و توس��ط پدر یکي از دوستانم که 
جانباز نیز بودند، به هیئت جانبازان استان البرز دعوت و 

بعد از آن وارد تیم ملي شدم. 
در حال حاضر هم در حال تمرین براي مسابقات جهاني 
سال آینده هستم. ان شاءاهلل این مس��ابقات در مرداد ماه 
سال آینده برگزار مي شود. من به عنوان قهرمان این دوره 
از مسابقات جاکارتا تنها یک توصیه براي نسل جوان امروز 
به خصوص جوانان همسن و سال خودم دارم و آن هم اینکه 
وقتي آنها هدفي را در زندگي دنب��ال مي کنند یا آن را به 
صورت صددرصدي انجام دهند و تمام دقت و انرژي خود 
را صرف هدف خود کنند یا اینکه به طور کل مسیر و هدف 

زندگي شان را عوض کنند. 
به نظر من اگر کاري حتي به صورت 90 درصدي هم انجام 
شود، موفقیت کاملي در آن نخواهد بود. من معتقدم تالش، 
پشتکار و توکل به خداوند از مهم ترین رازهاي موفقیت و 
سالمت جوانان جامعه امروز است. اگر بخواهم خودماني تر 
با قشر جوان امروز صحبت کنم باید بگویم بیاییم و جمالتي 
همچون: »سرگرمي نداریم«، »کار نداریم«، »دلیلي براي 
پیشرفت نمي بینیم«، »من نمي توانم موفق باشم«، »در 
حوزه عالقه مندي هایمان حمایت نمي ش��ویم« و... را از 
ذهن و زبانمان پاك کنیم. چراکه در جامعه امروز افراد و 
جوانان موفق بي شماري هستند که با همت، توکل و توسل 
به خداوند و تالش شبانه روزي به قله هاي موفقیت دست 
یافته اند. پس بهانه کافي اس��ت. نمي شود و نمي توانیم را 
باید از ذهن جوانان پاك کنیم. یا علي بگوییم و بلند شویم 

و تمرین و تالش کنیم تا به ایده آل ها برسیم. 
به نظر من از جمله دغدغه هایي که نس��ل جوان امروز در 
حوزه هاي مختل��ف کاري، تحصیلي و... دارند این اس��ت 

که آینده خود را بس��ازند. چه از منظر اقتصادي و جایگاه 
اجتماعي و چه از منظر فرهنگي و بهبود سبک زندگي. من 
فکر مي کنم مسئوالن ما در جریان این دغدغه هاي جوانان 

ما هستند اما نکته مهم ممارست شخصي است. 
بي تردید هموار ساختن مسیر پیشرفت توسط مسئوالن 
مربوطه براي جوانان در راه رسیدن به اهداف آنها تأثیرگذار 
است اما شرط اصلي و زمینه ابتدایي براي بستر پیشرفت 
تالش خود جوانان است. درست اس��ت که حمایت هاي 
افراد، والدین، سازمان ها و ارگان هاي ذیربط کمک شایاني 
به جوانان جهت تحقق اهدافشان مي کند اما اصلي ترین 
الزمه رس��یدن به آرمان ها و امیال جوانان عالقه، انگیزه، 
کوشش و پشتکار است. پس تمام وقت خود را صرف انتظار 
جهت حمایت شدن از سوي مسئوالن نکنیم. اولین الزمه 

تحقق موفقیت ما، همت خود ماست. 
به نظرم جوانان را مي ت��وان از منظر فرهنگي نیز حمایت 
کرد. به عنوان مثال اگر صداوسیما به عنوان یک نهاد دولتي 
برنامه هاي متنوعي براي معرفي جوانان نخبه و موفق به 
جامعه داشته باشد، قطعاً پخش این برنامه ها انگیزه اي براي 
جوانان دیگر مي شود. این برنامه ها مي توانند در زمینه هاي 

مختلف علمي، فرهنگي و ورزشي باشند. 
براي انگیزه بخشي به خیل عظیم نیروي جوان هر شخص 
یا هر نهاد هر کاري که مي تواند کند را باید انجام دهد. نقش 
بي بدیل رسانه ها و مطبوعات در اشاعه سبک زندگي جواني 
و معرفي جوانان برتر علمي و ورزشي به جامعه بسیار حائز 

اهمیت است. 
تردیدي نیست که معرفي جوانان برتر، نخبه و افتخارآفرین 
کشور تأثیر بسیار زیادي در الگوگیري دیگر جوانان دارد و 
عالوه بر بها دادن و انگیزه بخشي به جوانان تالشگر و موفق 
براي ادامه مسیر، باعث مي  شود تا دیگران با الگوگیري از 

آنها اهداف تازه اي را براي خود ترسیم کنند. 
ضرورت برگ��زاري برنامه هایي همچ��ون همایش فصل 
رویش هاي انقالب به منظور معرف��ي جوانان برتر و نخبه 
کشور بیش از پیش احساس مي شود. چون این همایش 
که به مناسبت چهل سالگي انقالب اسالمي برگزار و در آن 
از نخبگان جوان برتر و افتخارآفرین نسل سوم انقالب در 
حوزه هاي مختلف مذهبي، علمي و ورزشي تقدیر شد، گام 
خوبي براي توجه همه مسئوالن در حوزه هاي مختلف به 

نسل جوان انقالب است. 
این همایش ها جدا از اینکه براي ش��خص دعوت ش��ده 
به جهت دیده و مطرح ش��دن هرچه بیشتر امتیاز خوبي 
محسوب مي شود و به نوعي قدرداني از زحمات آنها است، 

باعث مي شود تا دیگران نیز یکسري از افراد موفق را ببینند 
و با الگوگیري از آنها اهداف تازه اي را براي خود ترسیم کنند 
و با پیش رو قرار دادن این هدف ها و تالش مستمر آینده 

بهتري را براي خود رقم بزنند. 
 الگوهاي تربيتي غربي در خانواده ها به 

جايي نمي رسد
دكتر سيدمحمدحس�ين طباطبايي، 

اولين نابغه قرآني ايران
ما ایرانیان غني ترین فرهنگ ها 
را داریم. قرآن کری��م، روایات 
معصومین، س��یره اهل بیت و 
در تمام جزئیات و فرع ها، دین 
مبین اسالم سفارشات بسیاري 
به م��ا دارد. خیلي ها ش��اید از 
این امر غافل باش��ند اما خوب 
مي دانیم که دین ما پر است از 
سفارش هاي اخالقي، اعتقادي و تربیتي. در رابطه با این 
مس��ائل تاکنون کارهاي ارزنده اي صورت گرفته است و 
مس��ئوالن مربوطه از ابعاد مختلف فرهنگي، پژوهشي 
و پرورش��ي این امر حمایت هاي خوبي کرده اند. ما باید 
از پتانس��یل جوانانمان و ظرفیت هاي آنها چه در فضاي 
حقیقي و چه در فضاي مجازي بیش��ترین بهره برداري 
را کنیم. متأس��فانه عامه مردم از این مسائل آگاه و آشنا 
نیس��تند و با توجه به گراي غلطي که دش��منان نظام و 
انقالب مي دهند، ان شاءاهلل برنامه هاي آموزشي و پرورشي 

خوبي از سوي مسئوالن ذیربط صورت بگیرد. 
امروز دش��منان ما به غلط مسائلي را دنبال مي کنند 
تا به اهداف شومش��ان برس��ند و درخواستشان هم 
از خانواده هاي ما این اس��ت که تفک��ر و الگوي آنان 
را پیگیري و دنبال کنند. مطمئن��اً الگوهاي تربیتي 
غربي در خانواده هاي م��ا راه به جایي نخواهد برد. ما 
باید از همین راه ها و تبلیغات و امکانات علیه خود آنها 
استفاده کرده و در مقابلشان بایستیم. بي شک تحقق 

این امر نیازمند تفکر، تعامل و وحدت نظر است. 
پیرو فرمایش��ات رهبري با توجه به ضرورت آش��نایي 
جوانان با سبک زندگي ایراني- اسالمي و در فضایي که 
شبکه هاي اجتماعي فرهنگ نامأنوسي را در میان نسل 
جوان ترویج مي کنند، طبیعتاً نق��ش و وظیفه افرادي 
همچون بنده در این عرصه این است که از اعتبار و توانایي 
که خداوند متعال به ما عطا فرموده است نهایت استفاده 
را کنیم تا در حوزه بحث هاي دیني، فرهنگي، تربیتي و... 

چیزي از مردم به ویژه جوانان دریغ نکنیم. 
ما باید در شهرها و استان هاي مختلف مراکزي را براي 
یادگیري قرآن داشته باشیم. امیدوارم همانطور که در 
خارج از کشور نیز فعالیت هاي مثمرثمري داشته ایم، 
در شهرس��تان ها و استان هاي کش��ور خودمان نیز 

بیشترین خدمت قرآني را به مردممان کنیم. 
در این میان نمي توان نقش بسیار مهم و اساسي آموزش 
و پرورش را نادیده گرفت. توصیه من این اس��ت که حتماً 
مسئوالن ما اهتمام بیشتري به آموزش و پرورش باالخص 
ش��یوه هاي آموزش زندگي قرآني به ک��ودکان، جوانان و 

نوجوانان و حتي خانواده هاي آنها داشته باشند. 
 موفقيت با اتالف وقت ميسر نمي شود، 

سينه خيز به سمتش برويم
آرين غالمي، ش�طرنج باز، قهرمان ۱8 

ساله كشور
آرین غالمي، ۱8 ساله، متولد 
قائمشهر هس��تم. از کودکي 
عالقه مند به ژیمناس��تیک 
بودم و این عالقه شخصي با 
پش��تکار خودم و تشویق ها 
و حمایت هاي پ��در و مادرم 
همراه ش��د اما متأسفانه به 
خاط��ر اینکه پ��س از مدتي 
دستم شکست، نتوانستم این ورزش ارزشمند را ادامه 
دهم و با شطرنج مس��یر زندگي ام را عوض کردم. امروز 

زندگي شخصي من به کل شطرنجي است!
در رقابت  هاي بین المللي ریلتون سوئد اولین نورم استاد 
بزرگي ش��طرنج را طي کردم و از لحاظ فني در جایگاه 
یازدهم اس��تاندارد و هم امتیاز با رده پنجم این رقابت ها 
ش��دم. در بخش »بلیتز« این رقابت  ها ب��ه عنوان نایب 
قهرماني رس��یدم و با انصراف از مبارزه ب��ا نماینده رژیم 
غاصب صهیونیستي مدال طال و دالر ها را از دست دادم تا 

مدال افتخار را بر گردنم بیاویزم. 
با اینکه اخیراً از تیم ملي حذف ش��ده ام اما مفتخرم که 
در دفاع از حقوق مردم فلس��طین، در جبهه ش��طرنج 
شکستي دیگر در کارنامه رژیم صهیونیستي قرار دادم 
تا به نوعي حرف ملت مظلوم فلسطین را به گوش جهان 
برس��انم. امروز من به عنوان یک جوان ایراني مفتخرم 
که توانسته ام مدال انس��انیت را به مدال طالي جهاني 
ترجیح دهم و نام باش��کوه ایران را به دشمنان این مرز 

و بوم یادآور شوم. 
من معتقدم نس��ل جوان امروز دغدغه علم و آینده خود 
را دارند و بي ش��ک موفقیت در این امر با هدر دادن وقت 
و اتالف انرژي ب��راي صرف روي کارهاي بیهوده میس��ر 
نمي شود. پس منتظر معجزه نباش��یم. حرکت کنیم تا 
به موفقیت برسیم. اگر انسان بخواهد مي تواند به سمت 

موفقیت سینه خیز رود!
به نظر من جوانان و آینده س��ازان این کش��ور از س��وي 
مسئوالن کشور به خوبي حمایت نمي شوند. حمایت ها 
بسیار کم و بسنده و جوابگوي انگیزه و پشتکار این خیل 
عظیم جوان نیست. بي شک براي این جوانان و نوجوانان از 
منظر فرهنگي و اعتقادي خیلي کارها مي شود انجام داد، 
اما نکته مهم اینجاست که مسئوالن مربوطه و متولیان امر 
با این دغدغه هاي جوانان و نوجوانان امروز آشنا نیستند. 
متولیان امر بای��د بیش از پی��ش راه را براي هموار ش��دن 
پیشرفت نوجوانان و جوانان کش��ور باز کنند. البته از نقش 
آموزش و پرورش و همچنین نقش��ي که والدین مي توانند 
در شکوفایي استعدادها و موفقیت هاي فرزندانشان داشته 

باشند نیز نباید غافل شد. 

سبك جواني

شاهين ايزديار: بي ترديد هموار ساختن 
مسير پيشرفت توسط مسئوالن مربوطه 
ب�راي جوانان در راه رس�يدن ب�ه اهداف 
آنه�ا تأثيرگ�ذار اس�ت اما ش�رط اصلي 
و زمين�ه ابتدايي براي بس�تر پيش�رفت 
تالش خود جوانان اس�ت. الزمه رسيدن 
به آرمان ها و اميال جوانان عالقه، انگيزه، 
كوشش و پشتكار اس�ت. پس تمام وقت 
خود را صرف انتظار جهت حمايت ش�دن 
از س�وي مس�ئوالن نكنيم. اولين الزمه 
تحق�ق موفقيت م�ا، همت خود ماس�ت

  محمدصادق دهنادي
ما سال های س�ال اس�ت در كارزار رسانه  ای 
دشمنان انقالب اسالمی هستيم. كارزار روانی- 
رسانه  ای كه در واقع هدف اصلی اش از بين بردن 
رؤيا های جوانان و نوجوانان اين كشور است. 
دش�من با اس�تفاده از پروپاگاندای رسانه  ای 
خود س�عی در تزريق يك ايدئولوژی مسموم 
در فضای اجتماعی كشور ما دارد، با اين تفكر 
كه جوانان ايران نمی  توانند پيش�رفت كنند.

مجموعه مبارزات چندین و چند ساله مردم و نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران در این کارزار از 
سال 42 به واسطه امام انقالبی مان تاکنون با این 
هدف بوده که به دشمن بگوییم در دنیای جنگ 
و خش��ونت و تحریم و ترور ما توانستیم با اتکا به 
نیروی جوان انقالبی مان پیشرفت کنیم و جوانان 

نخبه پرورش دهیم.
ما امروز در تربی��ت جوانان برت��ر در حوزه های 
مختلف در سطح جهان موفق بوده  ایم و پرورش و 
تربیت این خیل عظیم جوانان مؤمن انقالبی نخبه 
یا همان رویش های انقالب در عرصه های مختلف 
یکی از مهم  ترین دس��تاورد های انقالب اسالمی 
بوده اس��ت. بی تردید مطرح ساختن این جوانان 
برگزیده و آینده ساز کشور در برنامه هایی همچون 
همایش رویش های انقالب امری ضروری است.از 
مهم  ترین اهداف این همایش مطرح کردن نخبگان 
نسل جدید انقالب در برابر چشمان دشمنان این 
مرز و بوم بود و از اهداف دیگر این همایش می  توان 
به الگوگیری هم نس��ل های این نخبگان جوان، 
ایجاد بس��تر های الزم جهت پیش��رفت هر چه 
بیشتر، رشد بیشتر از منظر اعتقادی و فرهنگی، 
فراهم ک��ردن فضایی صمیمی و دوس��تانه بین 

رویش ها و مسئوالن انقالبی اشاره کرد.

به هر حال انقالب اسالمي  دستاوردهاي فیزیکي 
بس��یار زیادي دارد اما مهم ترین آنها و چیزي که 
به عنوان هدف اصلي انقالب مط��رح بوده، جدا 
از مباحث سیاس��ي و فناوري و...  بحث فرهنگي 
انقالب است. در واقع هدف اصلی انقالب اسالمي، 
 ساختن انس��ان بوده اس��ت و این دستاوردهاي 
فرهنگي در ساختن بناها و یادمان ها و... خالصه 
نمي شود. وقتي صحبت از انقالب مي شود باید از 
خود بپرسیم این انقالب اس��المي  تا به حال چه 
کساني را تربیت کرده است؟ کساني که بتوانند 

بحث تمدن سازي انقالب را محقق کنند.
قطعاً جامعه اي که در ح��وزه جوانان و آیندگان 
هدفمندي و برنامه ریزي نداشته باشد، آینده اي 
هم نخواهد داش��ت. این نخب��گان روییده از دل 
انقالب، جواناني در تراز انقالب هستند. ما عالوه 
بر اهتمام به برگ��زاري چنین همایش هایي باید 
دستاوردهاي جوانان انقالب را تبدیل به پویش 
رس��انه اي کنیم، چراکه جامعه اي که در فضاي 
رسانه اي براي اثبات خودش به جاي کار رسانه اي 
مؤثر و معرفي الگوها مشغول انتقال عفونت ها و 
سیاهي ها از سمتي به سمت دیگر باشد، قطعاً به 

سمت زمین دشمنان انقالب خواهد رفت.
به نظرم پ��س از تجلیل از این افراد، ت��ازه کار ما 
شروع مي شود و لزوم معرفي این افراد در فضاي 
رسانه اي بیش از پیش احساس مي شود، چراکه 
جمهوري اسالمي  در حوزه فرهنگ و هنر احتیاج 
به برندینگ دارد و این برندینگ همین جواناني 
هس��تند که جامعه باید به آنان اتکا کند. در واقع 
برندهای واقعی 40 س��ال انقالب همین جوانان 
نخبه هس��تند که در این س��ال ها از دل انقالب 

روییده اند.
*  دكتراي مديريت رسانه


