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یکسال پرفراز و نشیب را پشت سر گذاشتیم، 
تا رس��یدن به س��ال 1398 چند روز بیشتر باقی 
نمانده اس��ت. س��الی که پش��ت س��ر گذاشتیم با 
اتفاقات خوشایند و ناخوشایند همراه بود. اما سال 

98 را چگونه باید آغاز کنیم و ادامه دهیم؟
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب 
اسالمی در رسمی همیشگی سال جدید را در کنار 
مرقد مطهر علی بن موسی الرضا)ع( آغاز می کنند و 
در جمع زوار آن حضرت، سخنرانی خواهند داشت. 
ایش��ان در سنوات گذشته همواره راه را برای ادامه 
س��ال تبیین کرده اند و مسیر سال را با نام گذاری 
هموار ساخته اند،  هم مسئولین و هم مردم خطاب 
ایش��ان در سخنان عیدانه هس��تند،  در سال جدید 
باید همه مقامات، مسئولین و مردم، مسئولیت های 

خود را بهتر، دقیق تر و متعهدانه تر انجام دهند.
نظام س��لطه ب��رای جمهوری اس��المی ایران 
خواب هایی دیده است که باید همگان برای مقابله 
با توطئه ها و دسیسه های دشمن هوشیاری خود را 
افزایش دهند تا بتوانند با کار مضاعف، توطئه هایی 
ک��ه در قالب تحریم ه��ای اقتصادی و فش��ارهای 

سیاسی علیه ایران اعمال می شود، خنثی کنند.
دولت در س��ال آینده وظیفه بس��یار سنگین 
ت��ری را ب��ر دوش خ��ود دارد، ب��ا وج��ود این که 
ظرفیت های بسیار باالیی در کشور داریم که اگر از 
آن ظرفیت ها به طور بهینه استفاده شود، مشکالت 
ایجاد ش��ده رفع خواهد شد، اما یک نکته را نباید 
از نظر دور داش��ت و آن توجه به این موضوع است 
که چش��م امید به دست بیگانه باید برداشته شود. 
اروپ��ا هیچگاه منافع ای��ران را تأمین نخواهد کرد، 
بلکه در صدد آن است تا با اعمال فشارهای بیشتر 
که از سوی آمریکا نیز تدارک دیده می شود، موانع 

بیشتری در مسیر انقالب اسالمی قرار دهد.
اگ��ر رویکرد همچن��ان تعامل بیش��تر با اروپا 
باشد، نمی توان امید داشت که مشکالت اقتصادی 
کشور حل ش��ود. توافق هسته ای در طول دوران 
خود نه تنها مشکلی را حل نکرد، بلکه باعث زاییده 

شدن مشکالت دیگری شد.
کش��ور نیازمن��د ی��ک تغیی��رات در برخ��ی 
س��اختارهای خود اس��ت، تا بتواند با نیروی جوان 
کارآم��د، متعهد و متخصص از گردنه های دش��وار 
عبور کند، در س��ال آینده و در روزهای پایانی آن 

انتخابات مجلس شورای اسالمی را داریم.
انتخاب درست و متعهدانه مردم می تواند مجلس 
شورای اسالمی را پرتحرک تر کند، مجلس کارآمد، 
همراه با نظارت دقیق بر عملکرد مسئولین است که 
می تواند از لغزش ها جلوگیری کند، اگر مجلس خود 
لغزش و ضعف زیادی داشته باشد، وظایف اصلی این 

نهاد کارآمد، روی زمین خواهد ماند.
مردم باید در انتخاب خود دقت بیشتری نشان 
دهند و به تبلیغات گسترده و پر زرق و برق نامزدهای 
انتخاب��ات توجه نکنند، نباید باری به هر جهت پای 
صندوق رأی حاضر شوند و تنها تکلیف خود را حضور 
در انتخابات بدانند، بلکه با بررسی دقیق ویژگی های 
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای 
اسالمی و شوراهای شهر و روستا، افرادی را برگزینند 
که شرایط الزم را برای خدمتگذاری به مردم و نظام 
جمهوری اسالمی داشته باش��ند. احساسات باید از 

گردونه انتخابات حذف شود.
روش��ن است که برای س��ال آینده بیانیه گام 
دوم انق��الب می تواند و بای��د در همه امور اجرایی 

کشور با توجه ویژه روبرو شود. 
ق��وه مجری، قضایی��ه و مقننه باید خ��ود را با 
بیانیه گام دوم انقالب که از س��وی حضرت آیت اهلل 
خامنه ای تبیین شده وفق دهند و در چارچوب آن 
حرکت کنند. این بیانیه نباید مغفول واقع شود، اگر 
در جایی مشاهده ش��د که برخی نسبت به آن کم 
توجهی و با ب��ی توجهی می کنند، نیروهای انقالب 
وظیف��ه دارند با آتش به اختیار خود وارد ش��وند و 
ضعف ها و بی توجهی هایی که نسبت به این دکترین 

بسیار قوی و کارآمد می شود، واکنش نشان دهند.
س��ال آینده را باید س��ال حضور انقالبیون در 
صحنه نظام اس��المی دانس��ت، چرا ک��ه تاکنون، 
جبه��ه انقالبی، خود را از عرصه مدیریتی کش��ور 
کنار کشیده بود و فرصت را به دیگران سپرده بود، 
اکنون زمان آن رسیده است که مدیریت های کشور 
به دست جبهه انقالب بیفتد تا با مدیریت انقالبی و 
جهادی، راهکارهای برون رفت از مشکالتی که به 
واسطه حضور تفکرات مغایر انقالب اسالمی  ایجاد 

شده، به کارگیرد و پیاده کند و بر طرف نماید.
تنها راه برای انقالب اسالمی حضور پر تحرک 
و پ��ر رنگ نیروهای جبهه انقالب��ی در عرصه های 
سیاس��ی، اقتص��ادی و فرهنگی اس��ت. احس��اس 
وظیف��ه انقالبی اکن��ون با بیانی��ه گام دوم انقالب 
در می��ان اردوگاه پرکار و پرتحرک جوانان انقالبی 
ایجاد ش��ده، فرصت را باید غنیمت شمرد و از این 

ظرفیت باالی انسانی استفاده کرد.
انق��الب اس��المی، ب��ا وج��ود هم��ه تنگناها، 
دش��منی ها، توطئه ه��ا و خیانت ه��ا ب��ه راه خود 
ادامه می دهد. راهی که آغاز ش��ده توقعی ندارد و 

شکستی هم در کار نیست.

سرمقاله
خانه تکانی سیاسی؛

تقویت اقتدار
غبارروبی از آرمان ها
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سوشیانت آسمانی

اتفاقات  سال گذشته سال  مهم بود اما ش��اید در بین در حاشـــیه
اتفاق��ات و رخدادهای مهم رس��یدن انقالب به 
چهل سالگی آن هم با وجود دشمنی های آشکار 
و نهان آنهایی که قس��م خ��ورده بودند نگذارند 
نهال انقالب به بار نش��یند، از همه چشمگیرتر 
بود و در پ��س این اتفاق بیانیه گام دوم انقالب 
بود که باعث ش��د خ��ون تازه ای ب��ه رگ های 
انقالبیون تزریق ش��ود، اما برخ��ی می گویند از 
زم��ان ابالغ این بیانیه تا اتمام س��ال که حدود 
یک ماه و اندی گذشته می شد اقداماتی داشت 
تا سال آتی س��ال رسیدن به محصول دستاورد 
بیانیه گام دوم باش��د که س��هل انگاری ها مانع 

شد.

ثبات و امنیت و حفظ تمامیت ارضی ایران
یک��ی از بندهای گام دوم انق��الب به امنیت 
و اقت��دار مربوط می ش��د، رهب��ری در این بیانیه 
فرمودند: »ثبات و امنّیت کشور و تمامّیت ارضی و 
حفاظت از مرزها را که آماج تهدید جّدی دشمنان 
قرار گرفته بود ضمانت کرد و معجزه ی پیروزی در 
جنگ هشت ساله و شکست رژیم بعثی و پشتیبانان 

آمریکایی و اروپایی و شرقی اش را پدید  آورد.«
ب��ر همی��ن اس��اس در ی��ک ماه گذش��ته 
دس��تاوردهای نیروهای مس��لح چ��ه در زمینه 
زمینی، چه دریایی و چه هوایی بیش از گذشته 
نمایان ش��د و در این مسیر نمایش پهبادها اوج 
اقتدار جمهوری اس��المی را نشان داد، هر چند 
که در کنار اینها می ش��د اتفاق��ات اقتصادی در 
ش��هرهایی ک��ه اقدام��ات مستش��اری در آن ها 
داشتیم بیش از این دنبال شود، شهرهایی چون 
حلب، بغداد، کربال، دمش��ق، ج��والن، دیرالزور، 
الذقی��ه و... ظرفیت هایی داش��ت ک��ه گرچه در 
سال گذشته کمتر به آن در دیپلماسی عمومی 
توجه نش��ان داده شد اما انتظار می رود در سال 

آتی توجهات بیشتری به آن نشان داده شود.

پیشرانی در علم و فناوری
یکی دیگر از توصیه ها علمی بود و فرمودند: 
»موتور پیش��ران کشور در عرصه ی علم و فّناوری 
و ایج��اد زیرس��اخت های حیات��ی و اقتصادی و 
عمرانی ش��د که تا اکن��ون ثم��رات بالنده ی آن 
روزب��ه روز فراگیرت��ر میش��ود. ه��زاران ش��رکت 
دانش بنیان، هزاران طرح زیرس��اختی و ضروری 
برای کش��ور در حوزه های عمران و حمل ونقل و 
صنعت و نیرو و معدن و س��المت و کش��اورزی و 
آب و غیره، میلیون ها تحصیل کرده ی دانشگاهی 
ی��ا در حال تحصیل، هزاران واحد دانش��گاهی در 
سراسر کشور، ده ها طرح بزرگ از قبیل چرخه ی 
سوخت هسته ای، سلّول های بنیادی، فّناوری نانو، 
زیس��ت فّناوری و غیره با رتبه های نخس��تین در 
کّل جهان، ش��صت برابر شدن صادرات غیرنفتی، 
نزدیک به ده برابر ش��دن واحدهای صنعتی، ده ها 
برابر ش��دن صنایع از نظ��ر کیفی، تبدیل صنعت 
مونتاژ به فّناوری بومی، برجس��تگی محسوس در 
رش��ته های گوناگون مهندسی از جمله در صنایع 
دفاعی، درخش��ش در رش��ته های مهم و حّساس 
پزشکی و جایگاه مرجعّیت در آن و ده ها نمونه ی 
دیگر از پیشرفت، محصول آن روحیه و آن حضور 
و آن احساس جمعی است که انقالب برای کشور 
به ارمغان آورد. ایراِن پیش  از انقالب، در تولید علم 
و فّناوری صفر ب��ود، در صنعت به جز مونتاژ و در 
علم به جز ترجمه هنری نداشت.« این موضوع هم 

جزو موضوعاتی است که باید به آن توجه شود.

مسابقه خدمت رسانی
سال گذشته مردم در غم صف های طوالنی 
ب��رای تهیه مایحتاج زندگی ش��ان بودند، اما در 
بیانی��ه گام دوم رهبر انقالب به این موضوع نیز 
توجه نشان داده و فرموده اند: »به اوج رسانیدن 
مشارکت مردمی و مسابقه ی خدمت رسانی توجه 
شد، مشارکت مردمی را در مسائل سیاسی مانند 
انتخاب��ات، مقابله با فتنه های داخلی، حضور در 
صحنه های ملّی و استکبارستیزی به اوج رسانید 
و در موضوعات اجتماعی مانند کمک رسانی ها و 
فّعالّیتهای نیکوکاری که از پیش  از انقالب آغاز 
شده بود، افزایش چشمگیر داد. پس  از انقالب، 
مردم در مس��ابقه  ی خدمت رس��انی در حوادث 
طبیعی و کمبودهای اجتماعی مشتاقانه شرکت 
میکنن��د.« این مهم نیز جزو مورادی اس��ت که 
گرچه سال گذشته به آن توجه کمتری شد اما 
امیدواریم در سال آتی بیشتر به آن عمل شود.

بینش سیاسی آحاد مردم
رهب��ر انق��الب در بیانی��ه گام دوم توصیه 

کردند: »بینش سیاس��ی آحاد مردم و نگاه آنان 
به مس��ائل بین المللی را به گونه ی شگفت آوری 
ارتق��اء داد. تحلی��ل سیاس��ی و فه��م مس��ائل 
بین المللی در موضوعاتی همچون جنایات غرب 
بخص��وص آمریکا، مس��ئله ی فلس��طین و ظلم 
تاریخی به ملّت آن، مس��ئله ی جنگ افروزی ها 
و رذالته��ا و دخالتهای قدرته��ای قلدر در امور 
ملّتها و امث��ال آن را از انحصار طبقه ی محدود 
و عزلت  گزیده ای به نام روش��نفکر، بیرون آورد؛ 
این گون��ه، روش��نفکری میان عم��وم مردم در 
همه ی کشور و همه ی ساحتهای زندگی جاری 
شد و مسائلی از این دست حّتی برای نوجوانان 
و نونهاالن، روش��ن و قابل فهم گشت.« در این 
مسیر الزم است برانه ای بلندمدت با توجه ویژه 
ب��ه آموزش عال��ی و آموزش و پ��رورش صورت 

گیرد که امید داریم در سال آتی محقق شود.

سنگین کردن کفه  عدالت
توجه ب��ه »عدالت« نکته مهمی ب��ود که در 
بیانی��ه رهبری ه��م وجود دارد، رهب��ر انقالب در 
این زمینه فرمودند: »کّفه ی عدالت را در تقس��یم 
امکانات عمومی کش��ور س��نگین کرد. نارضایتی 
ای��ن حقی��ر از کارکرد عدالت در کش��ور به دلیل 
آنک��ه این ارزش واال باید گوه��ر بی همتا بر تارک 
نظام جمهوری اس��المی باش��د و هنوز نیس��ت، 
نباید به این معنی گرفته ش��ود که برای اس��تقرار 
عدالت کار انجام نگرفته است. واقعّیت آن است که 
دستاوردهای مبارزه با بی عدالتی در این چهار دهه، 
با هیچ دوره ی دیگر گذش��ته قابل مقایسه نیست. 
در رژیم طاغوت بیش��ترین خدمات و درآمدهای 
کشور در اختیار گروه کوچکی از پایتخت نشینان 
یا همس��انان آنان در برخی دیگر از نقاط کش��ور 
بود. مردم بیشتر شهرها بویژه مناطق دوردست و 
روستاها در آخر فهرست و غالباً محروم از نیازهای 
اّولّیه ی زیرساختی و خدمت رسانی بودند. جمهوری 
اسالمی در شمار موّفق ترین حاکمّیتهای جهان در 
جابه جای��ی خدمت و ث��روت از مرکز به همه جای 
کش��ور، و از مناطق مرّفه نشین شهرها به مناطق 
پایین دس��ت آن بوده اس��ت. آمار بزرگ راه سازی 
و خانه س��ازی و ایجاد مراکز صنعتی و اصالح امور 
کشاورزی و رس��اندن برق و آب و مراکز درمانی و 
واحدهای دانشگاهی و سد و نیروگاه و امثال آن به 
دورترین مناطق کشور، حقیقتاً افتخارآفرین است؛ 
بی شک این همه، نه در تبلیغات نارسای مسئوالن 
انعکاس یافته  و نه زبان بدخواهان خارجی و داخلی 
به آن اعتراف کرده اس��ت؛ ولی هست و حسنه ای 
برای مدی��ران جهادی و بااخالص نزد خدا و خلق 
است. البّته عدالت مورد انتظار در جمهوری اسالمی 
که مایل است پیرو حکومت علوی شناخته شود، 
بس��ی برتر از اینها است و چشم امید برای اجرای 
آن به ش��ما جوانها است که در ادامه بدان خواهم 
پرداخت.« عدالت مس��اله ای بسیار مهم است که 
ب��دون توجه ب��ه ضرورت هایی که ب��رای محقق 
ش��دن دارد نمی  تواند به ثمر بنش��یند، بر همین 
اساس ضروری به نظر می رسد که این امر پیگیری 
جدی تری در س��ال آتی داشته باشد و نه تنها قوه 
مجریه بلکه هر سه قوه باید در این مسیر برنامه ای 

عملیاتی و مدون داشته باشند.

تقویت مقاومت
بح��ث مه��م ای��ن مس��یر تقوی��ت روحیه 
مقاومتی اس��ت که باید ص��ورت گیرد، مقاومتی 
که به »ایس��تادگی روزاف��زون در برابر قلدران و 
زورگویان و مس��تکبران جه��ان« در بیانیه گام 
دوم انقالب تعبیر شده است، رهبر معظم انقالب 
در این زمینه فرمودند:»نماد پُرابّهت و باشکوه و 
افتخارآمیز ایستادگی در برابر قلدران و زورگویان 
و مس��تکبران جه��ان و در رأس آن��ان آمریکای 
جهان خوار و جنایت کار، روزبه روز برجسته تر شد. 
در تمام این چهل سال، تسلیم ناپذیری و صیانت 
و پاسداری از انقالب و عظمت و هیبت الهی آن 
و گردن برافراشته ی آن در مقابل دولتهای متکّبر 
و مس��تکبر، خصوصّیت شناخته ش��ده ی ایران و 
ایرانی بویژه جوانان این مرز و بوم به شمار میرفته 
است. قدرتهای انحصارگر جهان که همواره حیات 
خود را در دست اندازی به استقالل دیگر کشورها 
و پایمال کردن مناف��ع حیاتی آنها برای مقاصد 
ش��وم خود دانس��ته اند، در برابر ایران اسالمی و 
انقالب��ی، اعتراف ب��ه ناتوانی کردن��د. ملّت ایران 
در فضای حیات بخش انقالب توانس��ت نخس��ت 
دست نش��انده ی آمریکا و عنصر خائن به ملّت را 
از کشور برانَد و پس از  آن هم تا امروز از سلطه ی 
دوباره ی قلدران جهانی بر کشور با قدرت و شّدت 
جلوگی��ری کن��د.« این رفتار در دوره سیاس��ت 
تدبیر و امید کمتر به چشم آمد و امید داریم در 
راستای عمل به منویات رهبری و بیانیه گام دوم 
سال آتی بیشتر شاهد حمایت از روحیه مقاومت 

و رفتارهای استکبارستیزانه قرار بگیریم.


