سرتیپ آشتیانی :وزارت دفاع نقشی تعیینکننده در ارتقای قدرت نیروهای مسلح دارد

شنبه  10مهر 1۴۰۰
وطنامروز شماره 3317

امیر سرتیپ محمدرضا آشتیانی ،وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت :از آن جایی که وزارت دفاع به عنوان یک سرمایه ملی نقشی
تعیینکنندهای در ارتقای قدرت دفاعی نیروهای مسلح کشور عزیزمان دارد ،شایسته است تمام سازمانهای صنعتی و خدماتی وزارت
دفاع با هماهنگی ،همگرایی و یکپارچگی و با وحدت فرماندهی به سمت اهداف بلند و متعالی خود حرکت کنند.

سیاسی

اخبار

رزمایش «فاتحانخیبر» نیروی زمینی ارتش در منطقه عمومی شمال غرب کشور
برای خنثیسازی فتنه رژیمصهیونیستی و مقابله با طمعورزی سران آنکارا و باکو آغاز شد

رئیس دستگاه قضا:

برخیوکالبارفتارهایغیرمتعارف
موجباخاللدررونددادرسیمیشوند

رئیس دس��تگاه قضا طی سخنانی در دیدار قضات و
کارکنان قضایی استان قزوین ،اظهار داشت :امروز مردم
نسبت به دولت ،قوه قضائیه و مجلس امیدوار شدهاند و
این امیدواری و اعتماد آنها تکلیف ما را سنگینتر میکند.
حجتاالسالم محس��نیاژهای گفت :دشمن تالش
زیادی کرد با فضاسازی ،اعتماد مردم را کامال مخدوش
کند ،اما اکنون که در سایه همدلی و هماهنگی قوا اعتماد
مردم ترمیم ش��ده است موظف به صیانت و ارتقای آن
هس��تیم .وی اعتماد مردم را بزرگترین سرمایه نظام
عنوان کرد و گفت :اعتمادسازی با حرف ممکن نیست
و بای��د در عمل کارآمدی نظام را نش��ان دهیم چرا که
اکنون با وفاق و همکاری ایجاد شده طی  ۳ماه گذشته،
اگر خدای نکرده امید مردم از بین برود بیش از گذشته
ضرر خواهیم کرد.
وی با اش��اره به س��ختی کار در برخی مجموعههای
قضایی وابسته به عدلیه مانند پزشکی قانونی و سازمان
زندانها که ارتباط بیشتری با بدنه مجموعه دارند ،حل
مشکالت این مجموعهها را برای کاهش مشکالت مردم،
اولویت دانس��ت .رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه تذکر و
تکرار برخی توصیهها برای بهبود عملکرد یک س��ازمان
س��ودمند است ،به بیان چند توصیه به همکاران قضایی
خود در استان قزوین پرداخت.
محسنیاژهای از قضات ،بازپرسها و دادیاران خواست
حتیالمقدور از صدور قرار بازداشت اجتناب کنند .رئیس
قوهقضائیه گفت :اگر نیاز به صدور قرار بازداشت موقت
بود باید شرایطی فراهم شود که افراد بتوانند در نخستین
فرصت ممکن تامین وثیقه کنند و به محض تامین وثیقه
نیز رفع بازداشت صورت گیرد .محسنیاژهای همچنین
ب��ه قضات و بازپرسه��ا و دادیاران توصیه کرد در صدور
قرارها و رس��یدگی به پروندههای دارای حکم زندان ،به
سرعت عمل کنند.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه وکال محترم هستند و
وکیل خوب معاضد قاضی است در عین حال متذکر شد
گاه��ی اوقات برخی وکال به دلیل رفتارهای غیرمتعارف
موجب اطاله دادرسی و اخالل در روند دادرسی میشوند.
محسنیاژهای با بیان اینکه مقام قضاوت منصب الهی و
متعلق به رسولاهلل(ص) و امیرالمومنین(ع) است به همه
قضات و کارکنان قضایی توصیه کرد مراقب وسوسه شیطان
و شیطانصفتان باشند و با پرهیز از قرار گرفتن در موضع
تهمت از دستگاه قضایی صیانت کنند.
رئیس سازمان انرژی اتمی:

آژانس بینالمللی انرژی اتمی بازیچه
گروهکهای تروریستی نشود

«محمد اس�لامی» معاون رئیسجمه��ور و رئیس
س��ازمان ان��رژی اتمی که به منظور دی��دار با مقامات
هستهای روسیه به مسکو سفر کرده بود ،در گفتوگو
با اسپوتنیک درباره مواضع اخیر آژانس بینالمللی انرژی
اتمی و اجازه دسترس��ی ندادن به دوربینهای نظارتی
در سایت کرج اظهار داشت :در ایران بر اساس پادمان
سالهاست آژانس دوربین نظارتی دارد و بازرسیهای
آژانس مداوم انجام میش��ود ،بر اساس وظایف نظارتی
آژانس ،بازرسیها از طریق دوربین یا سر زدن حضوری
بازرسها انجام میشود و سیستمهای نظارتی مختص
کشورهای دیگر هم هست .متاسفانه به دلیل شیطنتها
و دش��منیهایی که با ایران میش��ود ،نحوه برخورد با
برنامه هستهای ایران ،سیاسی و گزینشی و تبعیضآمیز
ب��وده و این رفتار کامال غیرقانونی و مردود اس��ت .به
گزارش فارس ،رئیس س��ازمان انرژی اتمی اضافه کرد:
ای��ران داوطلبانه نظارت اضاف��ی و الحاقی را در جهت
اعتمادسازی پذیرفته است تا اینکه تحریمها برداشته
شوند .اما شاهد تحریمهای جدید ظالمانه ،غیرانسانی،
غیرقانون��ی و پرتکرار به جای رفع تحریمها هس��تیم.
طبق پادمان ،نظارتها انجام میشود ،وقتی به تعهدات
خودت��ان عمل نکردید چه نظارتی میخواهید فراتر از
پادمان داشته باش��ید؟! جمهوری اسالمی ایران طبق
قانون عمل کرده است.
رئیس س��ازمان انرژی اتمی درباره گزارش مدیرکل
آژانس مبنی بر وجود ذرات اورانیوم با منشأ انسانی در ایران
هم گفت :این موضوع از همان داستانهای گروهکهای
ضدانقالب و تروریس��تی است که در پناه امن اروپاییها
زندگی میکنند و تأمین مالی میشوند و با اخبار کذب،
آژانس را تحت تاثیر قرار میدهند .وی اضافه کرد :در برجام
این موضوعات بحث شده است و پرونده بسته به حساب
میآید .با ترفندهای فتنهآمیز و کاغذ و عکس ماهوارهای
که اصالتی ندارند و با شواهد غیرمستدل اتهام وارد میکنند
که این رفتارها نخنما است؛ آژانس نباید بازیچه گروهکهای
تروریستی قرار بگیرد.

واکنش ایران به سفر وزیر خارجه
رژیم صهیونیستی به بحرین

سعید خطیبزاده ،سخنگوی وزارت امور خارجه طی
اظهاراتی درباره سفر وزیر خارجه رژیم صهیونیستی به
بحری��ن ،با یادآوری اق��دام خفتبار حاکمان بحرین در
علنیسازی روابط با رژیم صهیونیستی ،استقبال حقیرانه
حاکمان این کشور از مقام رژیم اشغالگر قدس را خالف
خواس��ت و رای مردم شریف و آزاده بحرین خواند .به
گزارش تسنیم ،سخنگوی وزارت امور خارجه هر گونه
زمینهس��ازی برای تثبیت حضور مخرب اس��رائیل در
منطقه را در راستای تنشزایی و ناامنی بیشتر دانست
و آن را محکوم کرد.
س��خنگوی دس��تگاه دیپلماس��ی با اظهار تأسف از
نادیده گرفتن جنایات روزمره رژیم صهیونیستی علیه
مردم س��تمدیده و مظلوم اما مقاوم فلس��طین از سوی
حاکمان بحرین ،اظهار داشت :این گونه اقدامات موجب
مش��روعیتافزایی رژیم صهیونیس��تی نخواهد ش��د و
تاثیری نیز بر آرمان آزادی قدس شریف به عنوان قبله
اول مسلمانان جهان ،ندارد .خطیبزاده با تاکید بر این
نکته که این لکه ننگ از دامان حکام بحرین پاک نخواهد
ش��د ،اظهار داشت :مردم منطقه همچنان مخالف روند
عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی باقی خواهند ماند.

خیبرخیبر یا صهیون

خطوط قرمز ثابت ایران؛ تغییر مرزهای رسمی
و حضور صهیونیستها و تکفیریها در نزدیکی مرز

گروه سیاسی« :جمهوری اسالمی ایران کامال نسبت به تغییرات
مرزهای رسمی کشورها در این منطقه حساس است و آن را قابل
یداند»؛ این بخشی از سخنان فرمانده نیروی زمینی ارتش
قبول نم 
در حاشیه رزمایش «فاتحان خیبر» را احتماال میتوان خالصهای
جامع از تحوالت اخیر در مرزهای شمال غرب کشورمان و موضع
تغییرناپذیر ایران در مواجهه با س��ناریوهای احتمالی جمهوری
آذربایجان دانست.
به گزارش «وطنامروز» ،یک س��ال پس از جنگ جمهوری
آذربایجان و ارمنس��تان در مهر سال گذشته ،با توجه به حضور
مشکوک تروریس��تهای اجارهای و تکفیری در مرزهای شمال
غرب ایران ،کماکان نگرانیها درباره سرنوشت این منطقه وجود
دارد؛ نگرانیهای��ی که البته در هفتههای گذش��ته با مزاحمت
نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان برای تعدادی از کامیونهای
کش��ورمان ،به ش��کل عیانتری بروز کرد .در این میان برگزاری
رزمایش نظامی مشترک جمهوری آذربایجان ،ترکیه و پاکستان
در کنار افزایش مراودات مقامات باکو با رژیم صهیونیستی به تشدید
تنشها کمک کرده است .با این حال موضع ایران همانند جنگ
س��ال گذشته آمیزهای از تساهل و هشدار باقی ماند؛ تساهل در
مواجهه با برخی شیطنتهای همسایه شمالی و هشدار نسبت
به خط قرمز تغییرناپذیری با عنوان حضور نیروهای تروریستی و
رژیم صهیونیس��تی در مرزهای ایران .با این حال شواهد موجود
حکایت از عدم توجه به هشدارهای ایران داشت .در این فضا انتشار
خبر برگزاری رزمایش نیروی زمینی ارتش در مرزهای ش��مال
غربی کشورمان با واکنش مداخلهجویانه الهام علیاف همراه شد.
رئیسجمهور آذربایجان دوشنبه هفته گذشته در واکنش به خبر
برگزاری این رزمایش گفت :مایه تعجب ما است؛ چرا طی  30سال
گذشته که این منطقه در اختیار ارمنستان بود ،هیچ رزمایشی را
از سوی ایران شاهد نبودیم اما بعد از آزادسازی این منطقه چنین
رزمایشی برگزار میشود .اظهارات مداخلهجویانه علیاف با واکنش
ایران نیز مواجه شد و سعید خطیبزاده ،سخنگوی وزارت امور
خارجه کشورمان ضمن تاکید بر لزوم احترام به تمامیت ارضی
کشورها و مرزهای شناخته شده بینالمللی ،بار دیگر به خط قرمز
تغییرناپذیر ایران اشاره کرد و گفت :روشن است جمهوری اسالمی
ایران ،حضور هر چند نمایش��ی رژیم صهیونیس��تی در نزدیکی
مرزهای خود را تحمل نخواهد کرد و در این رابطه هر اقدامی را
که برای امنیت ملی خود الزم بداند ،انجام خواهد داد.
اقدامات تحریکآمیز جمهوری آذربایجان در روزهای گذشته
ادامه پیدا کرد تا جایی که پنجشنبهشب خبر تعرض به سفارت
جمهوری اس�لامی ایران در باکو منتش��ر شد .در همین زمینه
سیدعباس موسوی ،سفیر کشورمان در باکو اظهار داشت :در پی
تعرض و بیاحترامی عدهای به س��فارت جمهوری اسالمی ایران
در باکو در نیمهشب پنجشنب ه و اعتراض شدید و پیگیریهای
رسمی ،پلیس دیپلماتیک و وزارت کشور جمهوری آذربایجان 4
متعرض به سفارت جمهوری اسالمی ایران را شناسایی ،بازداشت
و بازجویی کردند.
■■آغاز رزمایش «فاتحان خیبر»

با تمام این اوصاف رزمایش «فاتحان خیبر» نیروی زمینی ارتش
جمهوری اسالمی ایران روز گذشته در منطقه عمومی شمال غرب
کشور آغاز شد .در این رزمایش ،ابتدا یگان پهپاد نیروی زمینی
گروه سیاسی :رئیسجمهور در پنجمین سفر استانی خود صبح
روز گذشته وارد استان کهگیلویهو بویراحمد شد.
به گ��زارش «وطنام��روز» به نقل از پایگاه اطالعرس��انی
ریاس��تجمهوری حجتاالسالم رئیس��ی در آغاز سفر به این
استان گفت :قبل از انجام سفر بررسیهایی نسبت به مشکالت
و نیازهای استان انجام شده است .رئیسجمهور افزود :کهگیلویه
و بویراحمد با توجه به نعمتهای خوبی که خداوند به این استان
عطا کرده است و همچنین دارا بودن زمینههای خوب اقتصادی،
نباید با مش��کالتی مثل محرومیت یا بیکاری مواجه باش��د و
امیدواریم بتوانیم با همکاری جوانان استان ،مدیران ،نمایندگان،
مسؤوالن و با راهنماییهای نماینده محترم ولیفقیه در استان،
گامهای مؤثری برای حل مش��کالت برداریم .رئیسجمهور با
عذرخواهی از مردم اس��تان به دلیل فراهم نبودن امکان دیدار
حضوری و عمومی با توجه به شیوع کرونا ،گفت :سعی خواهیم
کرد در دیدارهایی که با برگزیدگان و منتخبان مردم اس��تان
داریم ،سخنان آنها را شنیده و مسائل استان را بررسی کنیم.
س��یدابراهیم رئیس��ی که در بازدید از س��د تنگ سرخ از
س��وی وزیر نیرو همراهی میش��د با توضیحات مهندسان و
دستاندرکاران از جزئیات ساخت این سد خاکی مطلع شد.
س��د خاکی تنگ س��رخ که با هسته رس��ی در این استان
درحال س��اخت اس��ت 66/5 ،متر ارتفاع و  ۹۱۷متر در ناحیه
تاج ،طول خواهد داشت و ظرفیت ذخیرهسازی  ۱۲۵میلیون
مترمکعب آب را دارد.
برای احداث این سد  ۴۴۰میلیارد تومان اعتبار پیشبینی
شده و با بهرهبرداری از آن برای  ۳۰۰هزار نفر اهالی استان آب
شرب پایدار تأمین میشود و بخشی از نیازهای آب کشاورزی،

امیرعبداللهیان :حضور و فعالیت رژیم صهیونیستی را تحمل نمیکنیم

سفیر جدید جمهوری آذربایجان که برای تقدیم استوارنامه از سوی رئیسجمهور کشورمان مورد پذیرش قرار نگرفته بود،
روز پنجشنبه میهمان حسین امیرعبداللهیان بود که با تذکر جدی وزیر امور خارجه کشورمان درباره اظهارات اخیر مقامات
باکو و رفتارهای تنشزای کشورش مواجه شد .امیرعبداللهیان در دیدار علی علیزاده ،سفیر جدید جمهوری آذربایجان از
برخوردهای نامناسب اخیر نیروهای مرزبانی جمهوری آذربایجان با رانندگان کامیونهای ایرانی و بازداشت  ۲نفر از آنها ابراز
نارضایتی کرد و اظهارات منفی اخیر از سوی جمهوری آذربایجان را تعجبآور و تاسفبرانگیز خواند .وی انجام رزمایش نظامی
از سوی کشورها در داخل اراضی خود را در چارچوب حق حاکمیت ملی دانست و با اشاره به تحرکات رژیم صهیونیستی در
کنار مرزهای مشترک کشورمان تصریح کرد :جمهوری اسالمی ایران حضور و فعالیت رژیم صهیونیستی علیه امنیت ملی
خود را تحمل نمیکند و در این رابطه هر اقدامی که الزم باشد ،انجام میدهد.

ارتش به شناسایی کلی منطقه پرداخت و پس از ارسال تصاویر به
قرارگاه فرماندهی ،تیپ ۲۵واکنش سریع با هلیبرن نیرو در منطقه
رزمایش ،به اجرای عملیات رزم پرداخت .در ادامه رزمایش ،یگان
توپخانه به اجرای آتش تهیه بر مواضع و اهداف از پیش تعیین
شده پرداخت و همزمان با آتش تهیه یگانهای توپخانه ،یگانهای
زرهی عملیات قدرت ضربت زرهی را اجرا کردند .در تمام مراحل
رزمایش فاتحان خیبر ،بالگردهای کبرای هوانیروز ارتش با اجرای
آتش ،یگانهای عملکننده را پشتیبانی کردند .فرمانده قرارگاه
منطقهای شمال غرب ارتش با اشاره به برگزاری این رزمایش گفت:
ظرف مدت کمتر از  48ساعت توانستیم نیروها و تجهیزات را از
شمال غرب کشور به منطقه رزمایش فاتحان خیبر منتقل کرده
و رزمایش را با موفقیت اجرا کنیم .امیر سرتیپ علی حاجیلو افزود:
رزمایش فاتحان خیبر با به کاریگیری بخشی از توان یگانهای
عمده شما ل غرب کشور از جمله یگانهای مستقر در استانهای
قزوین ،مرکزی ،تهران ،گروه پهپاد نزاجا و هوانیروز انجام شد .وی
خاطرنش��ان کرد :رزمایشها معموال مرحله تکمیلی آموزشها
هستند و چون نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران مرتبا
در حال بهروزرسانی ساختار و تجهیزات و توسعه دانش نظامی
است ،لذا در جهت هماهنگی ساختار جدید ،آموزشها و نیروها
الزم است در رزمایشهای مختلف کارایی این بهروزرسانیها در
میدان عمل تمرین شود.
■■مرزهای شمال غرب کشور تغییرناپذیر است

امیر سرتیپ کیومرث حیدری ،فرمانده نیروی زمینی ارتش
جمهوری اسالمی ایران اظهار داشت :جمهوری اسالمی ایران و
ای��ران عزیز ما در  ۲قرن اخیر هیچگاه مهاجم نبوده و هیچگونه
چشمداشتی به خاک همسایگان نداشته و ندارد و صرفا از خود دفاع
کرده است .در مدت دوره طوالنی اشغال قرهباغ توسط ارمنستان
نیز همواره بر تمامی��ت ارضی آذربایجان تاکید کرده و هیچگاه
اشغالگری را تایید نکردهایم .وی افزود :رزمایشهای نیروهای مسلح
ما در این منطقه و سایر مناطق برابر یک برنامهریزی دقیق و با
هدف آزمایش سالحها و تجهیزات و ارزیابی آمادگی رزم نیروهای
مسلح در هر صحنه از جغرافیا و مرزهای جمهوری اسالمی ایران
است .زمان رزمایشها ،مکان رزمایشها و اندازه نیروها ،برابر تدابیر
نیروهای مسلح است.
فرمانده نیروی زمینی ارتش تصریح کرد :انجام این رزمایشها
با هدف ارتقای آمادگی است ،همانطور که چندین رزمایش اجرا
شده در کشور همسایه ما با اهداف خاص خودشان در حال انجام

است 4-5 .رزمایش طی ماه گذشته در شمال مرزهای جمهوری
اسالمی ایران انجام شده و همین االن هم یک رزمایش در جوار
مرزهای ما در ترکیه در حال اجراس��ت و این روندها ادامه دارد.
امی��ر حیدری گفت :در این منطقه ،یک عنصر ناخوانده و برهم
زننده امنیت داریم که از جای دیگر آمده و آن رژیم نامش��روع
صهیونیستی است و از موقعی که این رژیم آمده ،حساسیت ما
به این مرز افزایش یافته؛ فعالیت آنها در اینجا کامال در رصد ما
اس��ت .وی افزود :در کن��ار این موضوعات ،هنوز برای جمهوری
اسالمی ایران خروج نیروهای تروریستی که از سوریه به این منطقه
آمدهاند ،محرز نشده و جمهوری اسالمی ایران از این بابت حساس
است .امیر سرتیپ حیدری تصریح کرد :جمهوری اسالمی ایران
کامال نسبت به تغییرات مرزهای رسمی کشورها در این منطقه
حساس است و آن را قابل قبول نمیداند .فرمانده نیروی زمینی
ارتش یادآور ش��د :همه مرزهای قانونی باید حفظ شود و ضعف
احتمالی یک کشور در حفظ مرزهای خود دلیل نمیشود کشور
دیگری با کمک بیگانه ،مرزها را ب ه هم بریزد و جمهوری اسالمی
ایران اجازه این کار را نمیدهد.
وی با بیان اینکه رزمایشهای ما به تنهایی انجام میشود و
انتظار داریم سخنان مسؤوالن کشورها در این رابطه از روی صدق
باش��د ،اضافه کرد :زمانی در این منطقه جنگ بوده و االن زمان
امنیت و بازسازی است و تاریخ کشور ما و رفتار کشور ما نسبت
به همسایگان در این منطقه گواه بزرگی در جهت ثبات و امنیت
است .فرمانده نیروی زمینی ارتش اظهار داشت :تردد کامیونها
از خاک آذربایجان به جمهوری اسالمی ایران و از آنجا به ترکیه یا
به نخجوان یا از جمهوری اسالمی ایران به آذربایجان و ارمنستان،
باید در امنیت و آرامش کامل انجام شود .انتظار میرود کشورها در
این رابطه به مسؤولیت خودشان که احترام به امنیت و مسیرهای
اقتصادی و انتقال انرژی است ،توجه کنند و از بازیهای رسانهای
خود را دور کنند.
■■پیام رزمایش برای دشمنان کوبنده خواهد بود

امیر سرتیپ فرهاد آریانفر ،معاون عملیات نیروی زمینی ارتش
هم با اشاره به اینکه هدف از برگزاری این رزمایش نمایش آمادگی
نیروی زمینی ارتش برای صیانت از مرزهای جمهوری اسالمی ایران
است ،اظهار داشت :نیروی زمینی ارتش برای واکنشهای سریع و
متناسب با هر تهدیدی آمادگی الزم و کافی را دارد.
وی افزود :یگانهای عملکننده در منطقه رزمایش با تحقق
اهداف آموزش��ی ،اطالعاتی و عملیاتی نش��ان دادند هر لحظه

کهگیلویه و بویر احمد مقصد پنجمین سفر استانی رئیس جمهور

دفاع از حق کارگران

صنعتی و محیطزیستی استان
نیز از محل ذخایر این سد تأمین
خواهد شد.
حجتاالسالم رئیسی پس از
بازدید از روند ساخت سد تنگ
سرخ در س��خنان کوتاهی در
جمع کارگران و مهندسان فعال
در این پروژه ،گفت :متأس��فانه
اجرای این پروژه حدود  ۱۰سال
از زمان پیشبینی شده عقب است ،اما روحیهای که امروز در
شما دیدم این امیدواری را ایجاد میکند که این عقبافتادگی
در فاصله زمانی کوتاهی جبران شود .رئیسی افزود :بهرهبرداری
س��ریعتر از این س��د میتوانست منافع زیادی را نصیب مردم
استان کهگیلویه و بویراحمد و حتی بخشهای شمالی استان
فارس کند ،لذا از شما کارگران و مهندسان زحمتکش و عزیز
میخواهم که با توان و سرعتی مضاعف عملیات احداث این سد
را به پیش ببرید تا هر چه زودتر شاهد اتمام عملیات احداث سد
و بهرهبرداری از آن باشیم .رئیسجمهور همچنین در واکنش
به اظهارات برخی کارگران فعال در این پروژه درباره تأخیر در
پرداخت حقوق و مزایا ،گفت :حتما به مسؤوالن تذکر میدهم
و تأکید میکنم اجازه ندهند هیچ حقی از شما کارگران عزیز
ضایع شود .حتما به دنبال ایجاد چارچوبی خواهیم بود تا حقی

از هیچ کارگری در هیچ نقطهای
از کشور ضایع نشود.
رئیس��ی اظه��ار داش��ت:
تالشهایت��ان در این میدان
را همچون جهاد در جبهههای
دفاعمق��دس ببینی��د و برای
آبادانی کش��ور تالش مضاعف
کنید و یقین داشته باشید اجازه
چ یک
نخواهیم داد حقی از هی 

از شما ضایع شود.
رئیسجمهور همچنین هنگام خروج از محدوده عمرانی سد
تنگ سرخ با اجتماع مردم منطقه مواجه شد و بار دیگر در میان
آنان حضور یافته و دقایقی از نزدیک با مردم صحبت و تأکید
کرد که همکاران بخش ارتباطات مردمی ریاستجمهوری در
این مکان باقی خواهند ماند تا نامهها و درخواستهای آنان را
دریافت کنند.
حجتاالس�لام رئیسی در پاس��خ به اجتماعکنندگان که
به نحوه استفاده از مراتع منطقه معترض بودند ،قول داد در
نخستین فرصت ،هیاتی به ریاست استاندار به منطقه خواهد
لوفصل مشکالت تصمیم بگیرد .رئیسجمهور
رفت تا برای ح 
تاکید کرد :این هیات عادالنه و بدون تاثیر از افراد و گروهها به
مشکالت رسیدگی خواهد کرد.

آمادگی دفاع از امنیت ملی و مرزهای جمهوری اسالمی ایران را
دارند .معاون عملیات نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران
گفت :پیام این رزمایش برای کشورهای دوست و همسایه صلح
و دوس��تی و برای دشمنان ،پاسخی کوبنده خواهد بود .آریانفر
افزود :جمهوری اس�لامی ایران همواره خواهان حفظ آرامش و
امنیت منطقه است.
امیر سرتیپ دوم خلبان قاسم خاموشی نیز در حاشیه برگزاری
رزمایش «فاتحان خیبر» اظهار داشت :هوانیروز ارتش جمهوری
اس�لامی ایران در رزمایش «فاتحان خیبر» ،پشتیبانی هوایی از
یگانهای عملکننده را بر عهده داش��ت .وی افزود :پایگاههای
هوانیروز تبریز و کرمانشاه پشتیبانی یگانهای عملکننده زمینی
در رزمایش را انجام دادند و الحمدهلل هم در هلیبرن نفرات و هم
اصابت دقیق هدفها بسیار خوب ظاهر شدند .خاموشی گفت:
الحمدهلل هوانیروز ارتش در همه رزمایشهای ارتش با موفقیت
ایفای نقش کرده است و امروز بسیار پرتوانتر از 8سال دفاعمقدس
برای دفاع از کیان ملت ایران در آمادگی به سر میبرد .امیر سرتیپ
دوم شهرام حسننژاد ،فرمانده گروه پهپادی ولیعصر(عج) ارتش هم
دیروز با اشاره با پیشرفتهای چشمگیر کشورمان در ساخت انواع
پهپادهای شناسایی و رزمی اظهار داشت :با بهکارگیری پهپادهای
شناسایی و مراقبت ،قسمت اول رزمایش بزرگ «فاتحان خیبر»
انجام شد .وی افزود :نکته قابل توجه در این رزمایش ،بهرهبرداری
نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران از پهپادهای شناسایی
بود .این نوع پهپادها در خالل برگزاری این رزمایش مورد استفاده
ق��رار گرفتند و تمام اطالع��ات را بالفاصله به قرارگاه فرماندهی
ارسال کردند.

■■تغییرناپذیریمرزهایایرانوممنوعیتحضورصهیونیستها
و تکفیریها

هشدار نسبت به عدم تحمل حضور نیروهای تکفیری و رژیم
صهیونیستی در نزدیکی مرزهای کشورمان ثابتترین موضعی بوده
که از سوی مقامات جمهوری اسالمی خطاب به دولت جمهوری
آذربایجان مخابره شده است .در کنار این موضع ،تغییرناپذیر بودن
مرز ایران با همسایگان از دیگر هشدارهایی بوده که در روزهای
اخیر با صراحت بیشتری نسبت به آن هشدار داده میشود .بر این
اساس مهمترین سناریوها و تهدیدهای بالقوه علیه کشورمان در
مرزهای شمال غربی را باید در تالش برای قطع کردن مرز و راه
ارتباطی میان ایران و ارمنستان و تهدیدآفرینی در سایه حضور
صهیونیستها و نیروهای تکفیری دانست.
در چنی��ن فضایی رزمایش «فاتح��ان خیبر» آنچنان که در
مواضع فرمانده نیروی زمینی ارتش نیز مشهود بود ،نشان از عزم
جزم جمهوری اس�لامی ایران برای عقبنشینی نکردن در برابر
تهدیدهای احتمالی و توطئههای دشمنان کشورمان دارد .هشدار
سال گذشته نسبت به حضور تروریستهای اجارهای و تکفیری در
نزدیکی مرزهای کشورمان با اعزام نیروهای نظامی به مرز خداآفرین
همراه بود .از سوی دیگر تصرف ناحیه مرزی ارمنستان با جمهوری
اس�لامی با نیت قطع کردن راه مشترک میان  ۲کشور از دیگر
تهدیدهایی است که در این فضا نباید مورد غفلت قرار گیرد .تغییر
مرزهای جغرافیایی در راستای قطع ارتباط مرزی ایران با اروپا و
تغییرژئوپلیتیکمناطقشمالیرابایدبهعنوانیکفتنهمنطقهای
نگریست که به هیچوجه از سوی ایران تساهلپذیر نخواهد بود.

■■نقش دالالن در فروش محصوالت عشایر حذف شود

رئیس��ی همچنین در جم��ع معتمدان و بزرگان عش��ایر
بویراحمدی حضور یافت و درباره مش��کالت و درخواستهای
لوفصل مش��کالت مطرح شده با بزرگان
آنان و راهکارهای ح 
عشایر به گفتوگو پرداخت.
رئیسجمهور با بیان اینکه عشایر همواره در عرصههای دفاع
و حمایت از انقالب ،نظام اسالمی و آرمانها و ارزشها خوش
درخشیدهاند ،گفت :عشایر همواره با جان ،مال و هستی خود
از انقالب اس�لامی حمایت کردهاند و امروز نیز حرکت عظیم
اقتصادی آنان نقش موثری در تحقق رونق اقتصادی کشور دارد.
رئیسی افزود :عشایر کشور اعم از پیر و جوان و زن و مرد در
حرکت عظیم اقتصادی و تولیدی فعال و نقشآفرین هستند و
میتوان آنها را الگویی از همافزایی در تولید دانست.
رئیسجمهور با اش��اره به درخواس��تهای مطرح شده از
س��وی معتمدان و سران عش��ایر در این دیدار ،گفت :به طور
جدی پیگیر حل مش��کالت شما در زمینه کمآبی هستیم و
از سوی دیگر تالش خواهیم کرد نقش واسطهها و دالالن در
فروش صنایع دس��تی و محصوالت غذایی عشایر حذف شود
تا س��ود اصلی زحمات و تالشهای زنان و مردان کوچنش��ین
نصیب خودشان شود.
حجتاالسالمرئیسیبهاستاندارکهگیلویهوبویراحمددستور
داد در کوتاهترین زمان ممکن و در روزهای آینده جلس��ات و
نشستهایی با عشایر برگزار کند تا مشکالت آنان را در حضور
خودشان بررسی کند و آن دسته از مشکالت که در خود استان
لوفصل هستند ،به سرعت حل کنند و مشکالتی که نیاز
قابل ح 
به تصمیمگیری در دولت دارد نیز به هیات دولت ارائه شوند.

