رایزنیها درباره  ۲راننده ایرانی بازداشت شده در باکو ادامه دارد
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«سعید خطیبزاده» سخنگوی وزارت امور خارجه در پی انتشار خبری مبنی بر آزادی  ۲راننده ایرانی بازداشت شده در جمهوری
آذربایجان اعالم کرد این  ۲نفر ،زندانیانی هستند که برای ادامه دوران محکومیتشان به ایران منتقل شدهاند .وی در ادامه بیان
کرد :درباره  ۲راننده ایرانی بازداشت شده ،رایزنیها با باکو ادامه دارد و انشاءاهلل نتیجه رایزنیها را به اطالع خواهم رساند.

سیاسی

اخبار

مدیران به گزارشهای کمکاری
و روابط ناسالم حساس باشند

رئیسجمهورصیانتازمحیطزیست
را از اولویتهای کش��ور دانست و با
تأکید بر اهمی��ت آن ،گفت :نباید
اجازه داد افراد و دستگاههای صاحب
نفوذ ،سالمت محیطزیست و مردم
را به مخاطره بیندازند.
حجتاالس�لام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی روز
گذشته در جلسه هیأت دولت با تأکید بر رعایت مقررات
محیطزیس��تی در اجرای طرحه��ا و پروژههای صنعتی
و تولیدی و لزوم تهیه پیوس��ت زیس��تمحیطی ،اظهار
داشت :در رعایت مقررات مربوط به حفظ محیطزیست
نباید به هیچ عنوان چشمپوشی کرد ،ضمن اینکه نباید با
سختگیریهای بیمورد ،مانع اجرای پروژههای بزرگ شد.
وی با تاکید مجدد بر رعایت انضباط اداری و حضور منظم
کارکنان در محیط کار ،گفت :مراقبت از سالمت رفتاری
کارکنان و اعمال نظارتهای سازمانی برای پیشگیری از
مفاسد اداری و رشوه و اختالس ضروری است و هیچگونه
فس��اد اداری و اقتصادی قابل تحمل نیست و باید همه
مدیران به گزارشهای کمکاری ،فس��اد و روابط ناسالم،
حساس باشند .رئیسی همچنین بر اجرای بموقع و بدون
کم و کاس��ت قوانین در همهدستگاههای اجرایی بویژه
بخشهای دولتی تأکید کرد.
علی باقری با اشاره به سفر انریکه مورا به تهران:

مسائل افغانستان و مذاکرات وین
در دستور کار است

سرلشکر باقری در سفر به پاکستان ،با نخستوزیر و مقامات ارشد نظامی این کشور دیدار و درباره توسعه همکاریهای دوجانبه گفتوگو کرد

کابل؛ محور گفتوگوهای تهران  -اسالمآباد

گ�روه سیاس�ی :رئیس س��تادکل نیروهای مسلح جمهوری
اسالمی ایران طی سفر به پاکستان ،با نخستوزیر و مقامات
ارش��د نظامی این کش��ور دی��دار و گفتوگو کرد .توس��عه
همکاریهای مش��ترک علیه تروریس��م ،تب��ادل هیاتهای
آموزشی ،تقویت مدیریت مرزی ،تبادل اطالعات و گسترش
رایزنیهای دفاعی و رایزنیهای ویژه در قبال موضوع افغانستان
سرفصل موضوعات مورد بحث طرفین بود .کارشناسان سیاسی
و نظامی با توجه به تحوالت امنیتی منطقه و جهان اسالم از
جمله اوضاع افغانستان ،سفر هیات عالیرتبه ستاد کل نیروهای
مسلح ایران به پاکستان را مهم و تاثیرگذار ارزیابی میکنند.
به گزارش «وطنامروز» س��ردار سرلش��کر محمد باقری
به دعوت ژنرال «قمر جاوید باجوا» فرمانده ارتش پاکس��تان
در راس هیات بلندپایه نظامی -امنیتی ،ش��امگاه سهشنبه با
استقبال ژنرال «ثاقب محمود» به نمایندگی از ارتش پاکستان
و جمعی از مقامات نظامی این کش��ور ،برای دومین بار وارد
اسالمآباد ،پایتخت پاکستان ،شد .وی پیش از حرکت به سوی
این کشور همسایه ،تبادل تجربیات میان  ۲کشور در زمینه
مبارزه با معضل تروریسم را از اهداف این سفر برشمرده بود.
پی��ش از این ،ژنرال قمر جاوید باج��وا ،فرمانده فعلی ارتش
ن  ۹۶و اواخر آبان  ۹۸دو سفر
پاکس��تان به ترتیب اواسط آبا 
رس��می به جمهوری اس�لامی ایران انجام داد و با مقامهای
سیاسی و نظامی کشورمان دیدار کرده بود.
س��ردار باقری در بدو ورود به پایگاه هوایی «نورخان» در
اس�لامآباد در گفتوگو با ایرنا اظهار کرد :جمهوری اسالمی
ایران و پاکس��تان ارتباطات عمیق و گستردهای دارند ،بویژه
اینکه در سالهای اخیر شاهد همکاریهای فراوانی در مرزهای
مشترک بودیم و اکنون به جهت امنیت مرز به وضعیت بسیار
بهتری نسبت به گذشته رسیدهایم .رئیس ستاد کل نیروهای
مسلح افزود :از جمله موضوعات مهم این مقطع زمانی ،مساله
افغانس��تان و وضعیت این کشور اس��ت .ایران و پاکستان در
افغانس��تان نگرانیهای فراوانی دارن��د .وی ادامه داد :با توجه
به وضعیت پیش آمده برای امنیت افغانس��تان و تبعات این
حوادث بر هر دو کشور همسایه ،باید با یکدیگر رایزنی کرده و
تصمیماتی اتخاذ کنیم که افغانستان به سمت آرامش و برقراری
یک حکومت فراگیر حرکت کند .سردار باقری ابراز امیدواری
کرد رایزنیهای ایران و پاکستان به عنوان  ۲همسایه مشترک

افغانستان باعث شود مشکالتی که اکنون پیشبینی میشود
رخ ندهد و وضعیت بهتری در افغانستان شکل بگیرد .رئیس
س��تاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران همچنین
ابراز امیدواری کرد طی این سفر در روابط نظامی و دفاعی ۲
کش��ور ایران و پاکستان که در سالهای اخیر توسعه فراوانی
پیدا کرده است ،پیشرفت بیشتری رقم بخورد.

رئیسی ،رئیسجمهور ایران در حاشیه اجالس سران شانگهای
در دوشنبه ،بر تعهد دولت پاکستان برای تعمیق روابط با ایران
بویژه در بخشهای مرزی ،اقتصادی ،نظامی و امنیتی تاکید
کرد .س��ردار باقری نیز با اش��اره به رایزنیهای مهم خود با
فرمانده ارتش و رئیس ستاد مشترک ارتش پاکستان ،تقویت
همکاریهای نزدیک میان  ۲همسایه که طی سالهای اخیر
ش��اهد پیش��رفت قابل توجهی در روابط از جمله در امنیت
مرزی بودهاند را ،ضروری دانس��ت .رئیس ستاد کل نیروهای
مسلح و نخستوزیر پاکستان پیرامون آخرین تحوالت امنیت
منطقهای و جهان اسالم بویژه وضعیت افغانستان تبادلنظر
کردند .عمرانخان تاکید کرد بحران افغانستان هرگز راهکار
نظامی نداش��ته و باید با مشارکت تمام گروههای داخلی این
کشور یک دولت فراگیر تشکیل شود.

علی باقری ،معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری
اس�لامی ایران در صفحه توئیترش به سفر انریکه مورا،
معاون مس��ؤول سیاس��ت خارجی اتحادی��ه اروپایی به
تهران اش��اره کرد و نوش��ت« :در ادامه رایزنیهای اخیر
منطقهای و بینالمللی ،فردا (پنجش��نبه) میزبان آقای
س اقدام اتحادیه اروپایی ،خواهم
انریکه مورا ،معاون سروی 
بود .تبادل نظر درباره مسائل دوجانبه و منطقهای از جمله
افغانس��تان و نیز مذاکرات برای برداش��تن تحریمهای
ظالمانه در دستورکار این سفر است» .پیش از این سعید
خطیبزاده ،س��خنگوی وزارت امور خارجه در پاس��خ
به س��وال خبرنگاران درباره س��فر «انریکه مورا» معاون
مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی به تهران اظهار
داشت :مطابق هماهنگیهای صورت پذیرفته قبلی این
سفر روز پنجشنبه انجام خواهد شد .وی افزود :این سفر
در ادامه رایزنیهای  ۲طرف درباره موضوعات مورد عالقه
فیمابین از جمله روابط ایران و اتحادیه ،افغانستان و برجام
صورت میپذیرد.

تنبیه خودخواسته علیاف

هفتهنامهآمریکایی:

با عملیاتی شدن مسیرهای جدید ارتباطی ایران به ایروان ،باکو رسما از کریدور اقتصادی شمال-جنوب حذف شد

ایران امروز معاملهگر قویتری
در مذاکرات است

هفتهنامه آمریکایی در تحلیلی با انتقاد از سیاستهای
دول��ت دونالد ترامپ در قبال توافق هس��تهای با ایران،
ب��ه دول��ت بای��دن توصیه ک��رد دنبال��هرو برنامههای
شکستخورده ترامپ در قبال ایران نباشد و با تجدیدنظر
در رویکرد خود ،فرصت حلوفصل مساله هستهای ایران
را مغتنم بداند .مجله ویک در تحلیلی درباره رویکردی
که دولت جو بایدن ،رئیسجمهور آمریکا باید در قبال
ایران اتخاد کند ،نوش��ت :اگر رئیسجمهور بایدن مایل
اس��ت با نتیجهای غیر از آزمایش یک سالح هستهای
از س��وی ایران مواجه شود ،از آنجا که چنین موضوعی
میتواند نش��انگر شکستی شگرف در سیاست خارجی
باشد ،باید در معیارهای بنیادین مذاکرات احیای توافق
هستهای که احتماال بزودی در وین از سر گرفته خواهد
شد ،تجدیدنظر کند.
در ادام��ه این تحلیل آمده اس��ت :تیم بایدن اول از
همه باید خیال خام یک توافق بهتر با ایران را از س��ر
بیرون کند و آن دسته افراد تیم سیاست خارجی را که
فکر میکنند حکومت ایران فقط به انداز ه یک ضربه با
برافتادن فاصله دارد ،کنار بگذارد .تهران امروز به لطف
گاف بیفکران��ه دولت ترامپ ،از هر نظر قابل تصوری،
نسبت به سال  ۲۰۱۵معاملهگر قویتری در مذاکرات
اس��ت و حتی انگی��زهاش برای باور ک��ردن وعدههای
آمریکا کمرنگتر ش��ده است .این یعنی ،اگر قرار باشد
ای��ران کار کردن روی برنام ه هس��تهایاش را متوقف
کند و بازرس��یهای س��رزده بینالمللی [از تأسیسات
هستهایاش] از سر گرفته شود ،باید از سوی جایی غیر
از آمریکا تضمین داشته باشد که با وجود پایبندیاش
به هر ش��رطی که بپذیرد ،دوباره به ورطه ورشکستگی
کش��یده نخواهد ش��د .مهمتر از همه ،آمریکا باید قول
الزماالجرایی بدهد که از قدرتش در نظام پولی و بانکی
جهانی برای زورگویی به کش��ورهای دیگر در راستای
خودداری از تجارت با ایران استفاده نکند.

دادستان کل کشور با نخستوزیر
ارمنستان دیدار کرد

دادستان کل کشور با نخستوزیر ارمنستان دیدار و
گفتوگو کرد .حجتاالس�لام والمسلمین منتظری که
برای سفر  ۳روزه کاری در ارمنستان به سر میبرد ،روز
گذشته با نیکول پاشینیان ،نخستوزیر ارمنستان دیدار و
گفتوگو کرد .منتظری با اشاره به روابط دوستانه  ۲کشور،
اظهار داشت :سفر من به ایروان در پاسخ به سفر دادستان
کل ارمنس��تان به ایران انجام میشود .پیش از سفر به
ایروان ،با آقای رئیسجمهور دیدار کردم و ایشان ضمن
قدردانی از شما و با یادآوری دیدارهای مفیدشان با شما،
خواست سالم گرم ایشان را به شما ابالغ کنم .وی افزود:
ایران برای گسترش و تعمیق همکاریها با ارمنستان در
همه زمینهها ،اهمیتی ویژه قائل است .حسنهمجواری
و روابط دوس��تانه تاریخ��ی ۲طرف ،مبنای مهمی برای
تحقق ظرفیتهای گسترش روابط دوجانبه و مواجهه با
چالشهای موجود در منطقه است و جمهوری اسالمی
ایران به گسترش روابط با ارمنستان به عنوان بخشی از
رویکرد تحکیم روابط با همسایگان عالقهمند است .ضمن
اینکه ما به طور جدی با اقدامات تحریکآمیز و استقرار
تروریستها در منطقه مخالفیم.

■■دیدار با عمرانخان

س��ردار باقری عصر دیروز به وق��ت محلی در راس هیات
بلندپای ه نظامی ایران در اس�لامآباد ب��ه دیدار «عمرانخان»
نخس��توزیر پاکستان رفت .مقامات ارش��د دولت پاکستان
از جمله وزیر دفاع و برخی مس��ؤوالن نظامی این کش��ور و
همچنین «سیدمحمدعلی حسینی» سفیر ایران و سرهنگ
«مصطفی قنبرپور» وابسته نظامی ایران در پاکستان در این
دیدار حضور داش��تند .عمرانخان در این نشست با یادآوری
دیدار ماه گذشته خود با حجتاالسالم والمسلمین سیدابراهیم

■■دیدار با مقامات ارشد نظامی پاکستان

پیش از دیدار با نخس��توزیر پاکس��تان ،سردار باقری در

دیدارهای جداگانهای با ژنرال باجوا فرمانده ارتش و ژنرال ندیم
رضا رئیس ستاد مشترک ارتش پاکستان ،توسعه همکاریها و
مناسبات دفاعی تهران و اسالمآباد ،گسترش همکاری مشترک
مرزی ،مبارزه با تروریسم و بررسی تحوالت منطقهای و جهان
اسالم را مورد بررسی قرار داد.
اعضای هیات بلندپایه نظامی ایران به ریاس��ت سرلشکر
باقری صبح دیروز در نخستین نشست خود با حضور در مقر
فرماندهی ارتش پاکستان در شهر «راولپندی» با ژنرال «قمر
جاوید باجوا» فرمانده ارتش این کشور دیدار کرده بودند .پیش
از ش��روع نشست رسمی ،س��ردار باقری با حضور در جایگاه
نمادین شهدا در مقر فرماندهی ارتش ضمن ادای احترام به
فداکاریهای نیروهای مسلح پاکستان در مبارزه با تروریسم،
دسته گلی را نثار جایگاه شهدا کرد .پس از مراسم استقبال،
هیأته��ای بلندپایه نظامی ایران و پاکس��تان وارد مذاکرات
رسمی شدند .سرلشکر باقری و ژنرال باجوا تازهترین تحوالت
روابط دوجانبه ایران و پاکستان ،مناسبات دفاعی و تحوالت
منطقهای از جمله افغانستان را مورد بررسی قرار دادند .آنان
با ابراز اطمینان نس��بت به روند رو به رشد تعامالت نظامی،
امنیتی و مرزی  ۲کشور همسایه طی سالهای اخیر ،مصمم
به پیشبرد این تعامالت شدند.
همچنین رئیس س��تاد کل نیروهای مسلح کشورمان در
دومین نشست کاری خود با ژنرال «ندیم رضا» رئیس ستاد
مشترک ارتش پاکستان دیدار و گفتوگو کرد .سردار باقری و
ژنرال ندیم رضا ،طیف گستردهای از مناسبات دوجانبه ایران و
پاکستان در حوزههای دفاعی ،امنیتی ،نظامی ،مرزی و تحوالت
منطقهای از جمله اوضاع افغانس��تان را مورد بحث و بررسی
قرار دادند .طرفین بر تمایل و عزم جدی یکدیگر برای تحکیم
این مناسبات و گسترش همکاریهای دوجانبه میان نیروهای
مسلح ایران و پاکستان تاکید کردند .رئیس ستاد کل نیروهای
مسلح و رئیس ستاد مشترک ارتش پاکستان همچنین به وجود
دیدگاههای مش��ترک  ۲کشور در رابطه با مسائل منطقهای،
مبارزه با تروریسم و صلح و ثبات منطقهای اشاره کردند.
پس از این دیدارها ،اعضای هیات بلندپایه نظامی جمهوری
اس�لامی ایران با سفر به ش��هر بندری «کراچی» در جنوب
پاکس��تان از تاسیس��ات نظامی و دریایی این کش��ور بازدید
کردند.

وزیر خارجه هند در مذاکره با همتای ارمنستانی خود خواستار پیوستن بندر چابهار به کریدور شمالـجنوب شد

گروه سیاسی« :سوبرامانیام جایشانکار» وزیر خارجه هند در
ایروان در نشست خبری با همتای ارمنستانی خود «آرارات
میرزویان» پیشنهاد داد بندر استراتژیک چابهار در کریدور
«شمال -جنوب» لحاظ شود .به گفته سوبرامانیام جایشانکار،
این موضوع میتواند باعث کاستن از موانع ارتباطی و مواصالتی
برای نقشه راه آینده همکاریها بین هند و ارمنستان شود.
به گزارش «وطنامروز» ،با تحوالت پرشتاب در غرب و شرق
آسیا نظیر افغانستان ،همچنین منازعهای که در منطقه قفقاز
جنوبی با محوریت ترکیه و آذربایجان ایجاد شده ،ائتالفهای
معناداری از سوی بازیگران منطقهای در حال شکلگیری است.
در این میان هند با توجه به اتفاقات افغانس��تان و رقابت
خود با پاکس��تان راهبرد چرخش به تهران را در دستور کار
قرار داده است .حضور پاکستان در قفقاز و برگزاری رزمایش
« ۳ب��رادر» در کنار ترکیه و آذربایجان در نخجوان ،در کنار
حمایتهای آذربایجان از پاکستان در قبال موضوع کشمیر،
هند را به طرف همکاریهای راهبردی با ارمنستان سوق داد.
آرارات میرزویان ،وزیر خارجه ارمنستان در کنفرانس خبری
مش��ترک با همتای هندی خود اعالم کرد ایروان و دهلینو
باید برای رساندن همکاری دفاعی بین  ۲کشور به سطحی
جدید تالش کنند.
لونقل نیز در
وی خاطرنشان کرد :موضوع داالنهای حم 
دیدار با سوبرامانیام جایشانکار مورد بحث قرار گرفت .ارمنستان
لونقل را میبینند و بویژه
و هند چشمانداز توسعه ارتباطات حم 
درباره امکان استفاده از بندر چابهار در مسیرها بحث کردند.
هندوستان همزمان با تداوم اختالفات با کشورهای همسایه
خود از جمله پاکستان و چین ،تصمیم گرفت یک مسیر جدید

برای دسترسی به کشورهای غرب و آسیای مرکزی ایجاد کند
و منافع خود را در افغانستان گسترش دهد .بر همین اساس
هند سال  ۲۰۱۵بر سر توسعه بندر چابهار و احداث خط آهنی
که هند را به افغانس��تان و از طریق آن به اروپا از راه دریای
س��یاه متصل میکند ،با ایران به توافق رسید و سال 2016
«نارندرا مودی» نخستوزیر هند در سفر به ایران ،توافقنامه
س��رمایهگذاری  ۵۰۰میلیون دالری را برای توسعه چابهار با
تهران امضا کرد اما دهلینو به دلیل تحریمهای آمریکا علیه ایران
کار روی این پروژه را تا اواخر سال  ۲۰۲۰به حال تعلیق درآورد.
درباره سفر وزیر خارجه هند به ایروان و پیامدهای ائتالف
تهران ،دهلینو و ایروان به چند نکته باید اشاره کرد:
 1کریدور ش��مال -جنوب سال  ۲۰۰۲با امضای وزرای
لونقل ایران ،روسیه و هند برای ایجاد یک مسیر ریلی،
حم 
جادهای و دریایی به طول  ۷۲۰۰کیلومتر کلید خورده است.
این کریدور از بمبئی در غرب هند تا مسکو از طریق ایران و
دریای خزر امتداد دارد .در این پروژه وعده داده شده هزینههای
لونقل بین  ۳۰تا  ۶۰درصد و زمان سفر از غرب هند تا
حم 
شرق روسیه بین  ۲۰تا  ۴۰روز کاهش یابد .کریدور شمال-
جنوب عالوه بر تس��هیل تجارت میان ایران ،روسیه و هند،
قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی ،یک مسیر تجاری بالقوه برای
تجارت بین هند و اروپا نیز به شمار میآید.
 2با بلندپروازیها و جاهطلبیهای آنکارا و باکو به رهبری
رج��ب طیب اردوغان و الهام علیاف در قفقاز و تالش برای
مس��دود کردن مس��یر ترانزیتی ایران و قطع ارتباط ایران با
ارمنس��تان از طریق کریدور «زنگزور» با حضور در اس��تان
سیونیک ارمنستان و سوءاس��تفاده از ضعف ایروان ،ایران و

هند تصمیم گرفتهاند کریدور ش��مال -جنوب را به عنوان
یک ابزار ژئوپلیتیک برای منزوی کردن بیشتر آذربایجان در
پی بدتر شدن روابط این کشور با ایران و هند عملیاتی کنند.
لونقل بینالمللی شمال -جنوب از هند،
مس��یر اصلی حم 
ایران ،آذربایجان و روس��یه میگذرد .آذربایجان در روزهای
اخیر به طور فزایندهای سیاس��تهای هند در قبال کشمیر
را محکوم کرده و در حمایت از پاکستان علنا مواضع خود را
اعالم کرده است .پیش از این هم وزیران خارجه آذربایجان،
ترکیه و پاکستان بیانیه مشترکی را برای حمایت از یکدیگر
در قرهباغ ،قبرس و مدیترانه شرقی و کشمیر صادر کردند .با
توجه به افزایش خصومتها از سوی محور ترکیه ،آذربایجان
و پاکس��تان ،تهران و دهلینو به سمت فعال کردن مسیری
لونقل بینالمللی شمال -جنوب به
هستند که کریدور حم 
جای آذربایجان برای رسیدن به روسیه ،از طریق ارمنستان
کار خود را آغازکند.
 3به نظر میرسد ایران و هند آماده آغاز فصل جدیدی
از روابط میشوند .مجموعهای از مؤلفههای پیرامونی و عوامل
منطقهای نقش مهمی در پیوند خوردن منافع تهران -دهلینو
به یکدیگر داش��ته و نزدیکتر شدن این  ۲بازیگر تاثیرگذار
در منطقه و آس��یا را در پی داشته است .تحوالت جاری در
افغانستان یکی از موضوعاتی است که تهران و دهلینو را به
یکدیگر وصل میکند .ثبات در افغانس��تان به سود  ۲کشور
است و بیثباتس��ازی افغانستان تهدیداتی را متوجه ایران
و هندوس��تان میکند .هن��د از دیرباز ای��ران را دروازهای به
افغانستان و از آنجا به آسیای میانه میبیند .هندوستان عمیقا
از تحوالت افغانستان و پیامدهای آن برای ثبات و امنیت خود

بویژه در منطقه کشمیر نگران است .بر این اساس دهلینو،
بهرغم شروع تماس با طالبان ،موضع دیپلماتیک قدرتمندی
علیه واژگونی خش��ونتآمیز نظم سیاس��ی کنونی در کابل
گرفته است .هند برای تقویت جایگاه سیاسی و برای رسیدن
به هر گونه دس��تاوردی در افغانستان ،نیازمند یک شریک
منطقهای قدرتمند است .طبق ارزیابیهای دهلینو ،تهران
چنین شریکی است.
 4ایران از زمان اس��تقالل جمهوری آذربایجان بویژه در
منازعه قرهباغ کوشید با رعایت حسنهمجواری با همسایه
ش��مالی خود برخ��ورد کند اما فعالیتهای بیثباتس��از و
ضدایرانی الهام علیاف و اتحاد راهبردی با رژیم صهیونیستی
و تبدیل باکو به کانونی برای فعالیتهای اسرائیل علیه تمامیت
ارض��ی ایران ،باعث ش��د رفتار تهران تغیی��ر کند .در تقابل
ترانزیتی با ایران که باکو آغازگر آن در محور گوریس -قاپان
بود ،تهران جاده «تاتو» در ارمنس��تان را که به عنوان مسیر
جایگزین کامیونهای ترانزیت ایرانی به ش��مار رفته و ایران
را به روس��یه و اروپا متصل میکند ،فعال خواهد کرد .طبق
گزارش نشریه «گریک سیتیتایمز» ،یک روزنامهنگار شبکه
خبری بیبیسی روز دوشنبه به نقل از علیرضا پیمانپاک،
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت ۲ :مسیر ترانزیتی
بین ایران و کشورهای حوزه اوراسیا جایگزین مسیر آذربایجان
خواهد شد .وی افزود :نخستین مسیر در مدت یک ماه پس
از پایان کار تعمیرات افتتاح میش��ود که از ارمنستان عبور
میکند و دومین مسیر با خرید و اجاره کشتی از طریق دریا
خواهد بود .به این ترتیب ،ایران و هند قصد دارند آذربایجان
را از چنین کریدورهایی دور کنند.

رونمایی از بمبهای بالدار دورایستا در ادامه رزمایش مشترک مدافعان آسمان والیت ۱۴۰۰

دست باال  در آسمان

گروه سیاسی :فرمانده نیروی هوافضا سپاه پاسداران از استفاده
از بمبهای بالدار دورایستا برای نخستینبار خبر داد.
به گزارش «وطنامروز» ،در ادامه رزمایش مشترک تخصصی
پدافند هوایی مدافعان آسمان والیت  ۱۴۰۰سامانههای پدافند
هوایی بومی «جوش��ن»« ،خاتم»« ،مجید» و «تالش» نیروی
پدافند هوایی ارتش و «دزفول» و «صیاد» نیروی هوافضای سپاه
با موفقیت اهداف واگذار شده توسط شبکه یکپارچه پدافند هوایی
کشور را سرنگون کردند .امیر سرتیپ قادر رحیمزاده ،فرمانده
قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور با بیان اینکه سامانههای
خاتم و جوش��ن برای نخستینبار در این رزمایش مورد تست
عملیاتی قرار گرفتند ،گفت :سامانه موشکی جوشن نسخه ارتقا
یافته سامانه پدافندی  ۱۵خرداد است که از رادار پسیو استفاده
میکند و در این رزمایش برای نخستینبار با موفقیت مورد تست
و ارزیابی قرار گرفت و اهداف واگذار شده توسط شبکه یکپارچه
پدافند هوایی را منهدم کرد .وی مقابله با اهداف در ارتفاع کم با
سامانههای موشکی تاکتیکی به صورت دفاع همهجانبه و ۳۶۰
درجه در محیط جنگ الکترونیک را از جمله اقدامات انجام شده
در این مرحله از رزمایش برشمرد .رحیمزاده با بیان اینکه سامانه
پدافندی «مجید» و «دزفول» نیز با موفقیت موشکهای کروز
شلیک شده به سمت منطقه رزمایش را منهدم کردند ،اظهار
داشت :دفاع مستحکم و چندالیه در برابر تهاجم موشکهای
کروز یکی از اهداف رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی
مدافعان آسمان والیت  ۱۴۰۰است که در این مرحله با موفقیت
توسط سامانههای مختلف پدافندی ارتش و سپاه اجرا شد.
همچنی��ن در ادامه این رزمای��ش رادار بومی برد بلند ارائه

پالسی «قدس» نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی
عملیاتی شد .این رادار قابلیت رصد اهداف در برد بیش از ۵۰۰
کیلومتر و ارتفاع بیش از  ۹۰هزار پا را دارد .قابلیت تاکتیکی و
تکخودرویی بودن ،نرمافزار بومی ،توان مقابله با جنگ الکترونیک
در تکنیکهای مختلف ،سامانه تشخیص دوست از دشمن و
قابلیت لینک با سامانههای پدافندی از جمله ویژگیهای سامانه
راداری قدس است.

■■س�ردار حاجیزاده :برای نخس�تینبار از بمبه�ای بالدار
دورایستا استفاده کردیم

سردار سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجیزاده ،فرمانده نیروی
هوافضای س��پاه پاسداران انقالب اسالمی در حاشیه رزمایش
مشترک پدافند هوایی مدافعان آسمان والیت  ۱۴۰۰با بیان
اینکه در این رزمایش این توفیق را داشتیم که تمام سامانههای
مورد اس��تفاده کامال ایرانی بود ،گفت ۱۵ :س��ال قبل ما این
وضعیت را نداشتیم ،یعنی در سامانههای راداری ،فرماندهی و
کنترل و سامانههای موشکی زمین به هوا وابسته به تجهیزات
خارجی بودیم ،در حالی که امروز بحمداهلل تمام این تجهیزات
را به صورت بومی و ایرانی در اختیار داریم .وی با اشاره به دفاع
همهجانبه و  ۳۶۰درجه در برابر حمالت پرحجم هواپیماهای
بدون سرنشین در منطقه رزمایش گفت :سامانههای راداری
در منطقه باید اهداف را کش��ف و مراکز کنترل و فرماندهی
باید هدفها را به سامانهها واگذار کند .در این رزمایش موفق
ش��دیم اهداف مختل��ف در ارتفاع و س��رعتهای مختلف و
حتی موشکهای کروز را با موفقیت مورد اصابت قرار دهیم.
حاجیزاده خاطرنشان کرد :در این رزمایش ما برای نخستینبار

بمبهای بالدار دورایستا را که از هواپیما رها میشود ،استفاده و
آن را رهگیری و به سامانههای پدافندی واگذار کردیم .فرمانده
نیروی هوافضای سپاه ادامه داد :ما ترکیبی از تهدیدات را داریم،
از جمله موشکهای کروز ،مهمات دورایستا و هواپیماهای بدون
سرنشین با سرعت ک م و زیاد که انواع این تهدیدات را در این
رزمایش شبیهس��ازی کردیم و توانستیم با سامانههای بومی
کاری کنیم که هدفی در این منطقه از دس��ت نرود و همگی
مورد اصابت قرار گرفتند .وی با اشاره به عملیاتی شدن سامانه
راداری قدس در این رزمایش تصریح کرد :این س��امانه کامال
متحرک اس��ت و میتواند به س��رعت جابهجا شود ،چون در
جنگهای امروزی هر سامانهای که ثابت باشد ،بالفاصله مورد
اصابت قرار میگیرد؛ از سوی دیگر قابلیت کشف هواپیماهای
پنهانکار را هم دارد .حاجیزاده در پایان گفت :دفاع هوایی در
کشورمان با وجود قرارگاه مشترک پدافند هوایی ،مشترک است
و سامانههای پدافندی ارتش و سپاه در سراسر کشور مستقر
هستند که تمام آنها در یک شبکه تحت کنترل و فرماندهی
برادران ارتش است و زیرمجموعههای آن به صورت مشترک
است و کار به صورت ترکیبی انجام میشود.

■■ایران توان مقابله با اهداف تا ارتفاع  ۱۰۰هزار پا را دارد

سردار سرتیپ دوم پاسدار داوود شیخیان ،جانشین معاونت
عملیات نیروی هوافضای سپاه در حاشیه این رزمایش در تشریح
اقدامات حوزه دفاع هوایی اظهار داشت :رادارها به عنوان نخستین
حلقه کشف در حوزه پدافند هوایی از مهمترین ابزارهای دفاع
هوایی هستند و قطعا از جمله موارد تحریمی درباره جمهوری
اس�لامی ایران همین سامانهها هستند و با توجه به تهدیدات

روزافزون و همچنین س��ناریوهای مختلف دشمن ،استفاده از
ابزارهای مختلف مانند هواپیماهای پنهانکار ،هواپیماهای بدون
سرنشین پرسهزن ،موشکهای کروز و مهمات دورایستا از جمله
تهدیدات مهمی است که با آنها مواجه هستیم .وی با تاکید بر
اینکه سامانههای موشکی و جنگال هم امروز به صورت بومی
در سراس��ر کشور توسعه پیدا کرده است ،گفت :این سامانهها
میتوانند با تمام اهداف در ارتفاعهای مختلف تا  ۱۰۰هزار پا
یعنی باالترین سطحی که هر پرنده باسرنشین و بدونسرنشین
پرواز کند ،مقابله کنند.

■■سرلشکر سالمی :به س�امانههای بسیار مدرن و پیشرفته
دست پیدا کردهایم

سردار سرلشکر حسین سالمی ،فرمانده کل سپاه پاسداران
انقالب اسالمی ایران در حاشیه رزمایش مشترک پدافند هوایی
مدافعان آسمان والیت  ۱۴۰۰اظهار داشت :ما امروز با دستاوردها
و پیشرفتهای چشمگیر و قابل مالحظه در عرصه دفاع هوایی
در مقابل قدرتهای پیشرفته هوایی روبهرو هستیم .وی ادامه
داد :آنچه در این رزمایش انجام شد و ما دیدیم ،یک نمایه مدرن
و پیشرفته از تمام جنبههای پدافند هوایی در مقابل سناریوی
غیرقابل پیشبینی اس��ت .ما امروز  ۲نیروی نارنجی و آبی در
نقش دشمن و نیروهای خودی داشتیم که نیروهای نارنجی ما
مجهز به انواع موشکها و سامانههای پروازی بدون سرنشین
بودند و در سرعتها و ارتفاعات مختلف و از مسیرها و زمانهای
غیرقابل پیشبینی به سمت منطقه رزمایش حرکت میکردند و
نیروهای آبی که مستقر در کنار سامانههای پدافند هوایی بودند،
باید در مقابل اینها واکنش نشان میدادند.

