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رئیس جمهور:

سیل اخیر ۴۰هزار میلیارد
تومان به کشور خسارت زد

فرمانده معظم کل قوا در دیدار فرماندهان ارتش:

هرکاری دشمن را
عصبانیکند خوب است

در عرصههاي جهاني ميتوان
همچون مدافعان حرم از
ارزشها دفاع کرد

همین صفحه

رئیس نمایشگاه بینالملی کتاب
تهران خبر داد

حضور  ۳۲۰۰ناشر
با  ۴۴۰هزار عنوان کتاب
در نمایشگاه امسال
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ظرفیت ۲۷هزار میلیاردی
بودجه برای جبران
خسارتسیل
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جليلي در ديدار جوانترين استاد شطرنج ايران:

در عرصههاي جهاني ميتوان همچون مدافعان حرم از ارزشها دفاع کرد

نماين��ده مقام معظ��م رهبري در ش��وراي عالي امنيت
مل��ي گف��ت :آري��ن غالمينش��ان داد در عرصههاي
مختلف جهاني ميتوان همچون مدافعان حرم از حريم
ارزشها ،آزادي و استقالل ملتهاي مظلوم دفاع کرد.
ب��ه گزارش «عصر ايرانيان» ،س��عيد جليلي در ديدار با
آرين غالمي ،ش��طرنجباز نوجوان تيم ملي کش��ورمان
که در مس��ابقات بينالمللي ريلتون س��وئد از رويارويي
با حريفي از رژيم صهيونيس��تي امتناع کرده بود ،اظهار
کرد :جوان تراز انقالب اسالميآن است که در مسابقات
بينالمللي در کنار صفحه ش��طرنج ،صفحه مناس��بات
جهاني را نيز ميبيند و با يک حرکت به موقع ،نه حريف
شطرنج که قدرتهاي استکباري را مات ميکند .اين از
رويشهاي پرافتخار انقالب اسالمياست که يک جوان
دهه هش��تادي ما با فهم صحيح از مناسبات ناعادالنه
جهان��ي ،به تنهايي و در ظ��رف دو دقيقه حرکتي را نه
تنها در «صفحه ش��طرنج» بلک��ه در «صحنه جهاني»
انجام ميدهد که منجر به مات شدن رژيم صهيونيستي
ميشود .وي افزود :متحدان رژيم صهيونيستي نيز مات
و مبهوت اق��دام به موق��ع و عدالتخواهان ه نوجوان 17
س��اله ما ميش��وند .اين رويش مبارک نشان داد جوان
انقالب اس�لاميميتواند همچون دوران دفاع مقدس
در عرصهه��اي مختلف ب��ا حضور آگاهان��ه و انقالبي
حرکته��اي مؤثري انجام دهد که دش��منان را به زانو

درآورد .جليلي در تقدير از غالميگفت« :آرين» نش��ان
داد در عرصهه��اي مختلف جهان��ي ميتوان همچون
مدافعان ح��رم از حري��م ارزشها ،آزادي و اس��تقالل
ملتهاي مظل��وم دفاع کرد .رژيم صهيونيس��تي مات
و آمري��کا مبهوت حرکت به موق��ع و انقالبي آرين ،نه
در صفحه ش��طرنج بلکه در صحنه جهاني شدند .عضو
ش��وراي راهبردي سياست خارجي کش��ور اضافه کرد:
آرين نش��ان داد اگر آمريکا و قدرتهاي استکباري در
دهه ش��صت ،هنرنمايي نس��ل نوجوان و ج��وان ما در
دفاع مقدس را تجربه کردند ،نس��ل دهه هفتاد نيز اين
حماس��ه را در دفاع از حرم تکرار کرد و اکنون اين نسل
دهه  80اس��ت که هنر و حماس��ه خود را با همان فهم
و ش��عور عميق ،رش��د داده و در عرصههاي مختلف به
رخ ميکش��د .وي اضافه کرد :هن��ر آرين عزيز اين بود
که با فهم و س��رعت انتقال باال توانست به موقع و در
لحظه حس��اس ،صحيحترين تصمي��م را بگيرد و اقدام
کن��د .کار بزرگ آرين آن بود که در حالي که به تنهايي
و بدون هيچ همراهي در مس��ابقات حضور داش��ت ،در
لحظه اين درک باال را داش��ته باش��د که اکنون صحنه
مبارزه «صفحه ش��طرنج» نيس��ت بلکه صحنه مبارزه
مظلومين با اس��تکبار اس��ت و خود ب��ه تنهايي در اين
صحنه هم نقش ق��رارگاه ،هم فرمانده و هم رزمنده را
ايفاء کند و با يک حرکت تاريخي ،دشمن صهيونيستي

را م��ات کند .اين يک توفيق ب��زرگ براي آرين و يک
افتخار س��ترگ براي ملت اس��ت که چنين فرزنداني را
در دام��ن خود پرورش ميده��د .غالمينيز در توضيح
انتخاب خ��ود مبني بر عدم رويارويي با حريفي از رژيم
غاصب صهيونيستي ،خاطرنشان کرد :براي شرکت در
مسابقات ريلتون در استکهلم سوئد که يک مسابقه آزاد
بينالمللي با حضور شطرنجبازاني از بيش از پنجاه کشور
جهان اس��ت با هزينه ش��خصي و به صورت انفرادي و
بدون همراهي خانواده و اعضاي فدراس��يون عازم اين
کشور شدم .چون سن من کمتر از هجده سال است ،به
سختي هتل گرفتم و حتي براي تبديل کردن پول خود
نيز با مش��کالتي مواجه شدم .وي افزود :بعد از پيروزي
در  6مس��ابقه و مشخص ش��دن حريف بعديام که از
رژيم صهيونيس��تي بود تنها دو دقيقه فرصت داشتم تا
تصمي��م بگيرم .در آنجا اعالم کردم ب��ه خاطر دفاع از
مردم فلس��طين از رويارويي با حريف اس��رائيلي امتناع
ميکنم .مسئولين مسابقات تعجب کردند؛ چراکه حريف
اس��رائيلي از رتبه (رنکينگ) ويژهاي برخوردار نبود و در
صورت پيروزي قهرمان اين مس��ابقات ميشدم .بعد از
اتفاق رسانههاي سوئدي و ساير رسانهها به پوشش خبر
آن پرداختند و مورد توجه ديگر شرکتکنندگان نيز قرار
گرفتم .در نهايت نيز نايب قهرماني اين دور از مسابقات
را کسب کردم و به ايران بازگشتم.

در بيانيه سپاه به مناسبت روز ارتش تاکيد شد؛

ارتش و سپاه آماده واکنش قاطع عليه هرگونه ماجراجويي دشمنان هستند

س��پاه در بيانيهاي با گراميداش��ت روز ارتش ،ارتش و
سپاه را بازوان پرتوان امام و امت و مظهر قدرت ملي،
ضامن پايدارسازي امنيت و مهياي واکنش قاطع عليه
هرگونه ماجراجويي دش��منان دانست.به گزارش مهر
به نقل از س��پاه نيوز ،در بخش��ي از اي��ن بيانيه آمده
اس��ت ۲۹ :فروردي��ن م��اه در تاريخ انق�لاب و ايران
اس�لامييادآور يکي از رخدادهاي بزرگ و حس��اس
کش��ور در يکي از مقاط��ع زماني تعيينکننده اس��ت
ک��ه طي آن و در اوج فتنه آفريني و س��ردادن زمزمه
انحالل ارتش توسط ضد انقالب و تفالههاي استکبار
جهاني ،با هوش��مندي و دورانديش��ي حض��رت امام
خميني (ره) فرمان حفظ ،تقويت و قدرت نمايي ارتش
و ارتش��يان به انقالب و مردم پيوس��ته ،توطئه دشمن
را خنثي و تولد ارتش جمهوري اس�لاميايران را رقم
زد.اين بيانيه ميافزايد :حوادث و وقايع  ۴دهه اخير به
ويژه در حوزههاي دفاع��ي و امنيتي ،داخلي و منطقه
پيراموني که يادآور بحران س��ازيهاي نظام س��لطه و
صهيونيس��م به سرکردگي رژيم ماجراجو ،جنگ افروز
و تروريستي اياالت متحده آمريکا ضد ايران اسالميو

ملته��اي منطق��ه از جمل��ه جنگ تحميلي  ۸س��اله
استکبار و رژيم بعثي صدام ،لشکرکشيهاي امريکا و
متحدان به عراق و افغانستان و اشغال اين کشورها و
جنگهاي نيابتي و تروريستي سالهاي اخير و روزهاي
پر آشوب امروز منطقه غرب آسيا است ،نشان ميدهد
آنچه امنيت پايدار و کم نظير ميهن اسالميرا تضمين
و تماميت ارضي کشور را از گزند دشمنان حفظ کرده
اس��ت ،مجاهدته��ا و نقش آفرينيهاي سرنوش��ت
س��از و مقتدرانه نيروهاي مسلح جمهوري اسالميبه
ويژه ارتش دالور و غيرتمند بوده اس��ت.اين بيانيه در
ادامه با اشاره به پيش��رفتهاي خيره کننده ارتش در
حوزههاي مختلف دفاعي و دس��تيابي به فناوريهاي
نوين و روزآم��د دفاعي در نيروه��اي زميني ،هوايي،
دريايي و پدافند که در منظومه توانمنديهاي دفاعي
جمهوري اس�لاميحيرت و انفعال جبهه بدخواهان و
معاندي��ن نظام و ملت ايران را در پي داش��ته اس��ت،
آورده اس��ت :اين ظرفيت س��ازي که با اتکا به روحيه
خودب��اوري و توانمنديه��اي بوم��يو درون��ي رقم
خورده اس��ت ،امروز ارتش جمهوري اسالميايران را

برای تحقق گام دوم انقالب به نظام
فکری و مدیریتی نیاز داریم

روزنامهصبحايران
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یادداشت

نم��اد بازدارندگي و نقطه اقتدار و امنيت کش��ور قرار
داده اس��ت.اين بيانيه فداکاريها و نقش پذيريهاي
ماندگار و درخش��ان ارتش و نيروهاي مس��لح مقتدر
ايران در عصر جمهوري اسالميرا فراتر از عرصههاي
نظام��يو دفاع��ي ش��کوهمند و موجب خرس��ندي و
افتخار آحاد و اقش��ار مختلف مردم توصيف و تصريح
کرده اس��ت :در ش��رايط کنوني که دشمن در راستاي
انتق��ام از ملت ايران راهب��رد تضعيف قدرت دفاعي و
بازدارندگي کشور را در فصل جديد و با اقدام شيطاني
قرار دادن «س��پاه پاسداران انقالب اسالمي» در زمره
س��ازمانهاي تروريستي جهان دنبال ميکند ،واکنش
معن��ادار ارت��ش غيرتمن��د و انقالب��ي در محکوميت
تصمي��م احمقانه آمريکا و اع�لام حمايت و همراهي
و قرار دادن دست برادري در دست پاسداران انقالب،
عصبانيت مضاعف سردمداران کاخ سفيد را برانگيخته
و همزم��ان با حقد و زبوني ،نظاره گر پيش��تازي ،هم
افزايي و حماس��ه سازيهاي ارتش��يان و پاسداران در
صحن��ه امداد و خدمت رس��اني صادقان��ه و حياتي به
سيل زدگان عزيز کشور شدهاند.

مقدمات تحلیلی و مفاهیم بیانیه گام دوم
انقالب بس��یار فراوان اس��ت .قبال مقام
معظم رهبری دورههای انقالب اسالمی
را ب��ه  5دوره تاس��یس انق�لاب ،تثبیت
انقالب ،دولت اس�لامی ،جامعه اسالمی
و جهانی شدن اسالم تقسیم کرده بودند.
20سال پیش ایشان سند چشمانداز 20
س��اله را مطرح کردند و  10س��ال قبل
یعنی دهه عدالت ،پیش��رفت را به عنوان
پایههای اولیه مطرح کردند.در  40سال
اول مقدمات پیشرفت یک تمدن را ایجاد
کردیم یعنی ظرفیتهایی که باید ایجاد
میشده ،ش��امل تربیت و توسعه نیروی
انس��انی ،فراهم کردن زیرس��اختهای
فرهنگی ،اجتماع��ی و اقتصادی ،تثبیت
و توسعه اس��تقالل و پایداری در مقابل
فش��ار خارجی و عدم فروپاشی علیرغم
آن فش��ار؛ اینها مقدمات بالقوهای بود
که فراهم شده اما در دوره جدید که 40
سال دوم است ،نسل جوان که قرار است
 40س��ال بعدی را مدیریت کند ،وظیفه
دارند با توجه ب��ه ظرفیتهای بالقوهای
ک��ه در ابعاد مختلف وج��ود دارد ،تمدن
ایجاد کنند.بیانی��ه گام دوم انقالب یک
ن��گاه به گذش��ته دارد ب��ه معنی تعریف
تهدید-فرص��ت؛ یک نگاه ب��ه آینده و
ی��ک تعریف ماموری��ت دارد که نگاه به
آینده چگونه و با چ��ه تعریف ماموریتی
ش��کل بگیرد و توس��ط چه کسانی باید
این اتف��اق بیفتد ،تمرکز ای��ن بیانیه بر
کسانی است که  40سال آینده کشور را
به دس��ت میگیرند یعنی به عبارت بهتر
جوانان که مق��ام معظم رهبری نیز آنها
را م��ورد خطاب ق��رار دادند.برای تحقق
این امر دهه پنجاه ،دهه ش��صت و دهه
هفتادیها باید به میدان بیایند و مجلس
و دولتی باید شکل بگیرد که پایه ،نگاه و
آرمان آن بر اساس تحقق گام دوم باشد.
به نظر میرس��د که نی��از به یک رویش
جدید در بین اول نظام فکری و بعد نظام
مدیریتی کش��ور داریم تا بتوانیم به این
اهداف دست پیدا کنیم .

