ﺷﻨﺒـﻪ ،آﻏـﺎز رزﻣـﺎﯾﺶ ﺑـﺰرگ ﻣﺤﻤـﺪ
رﺳـﻮل اﻟﻠـﻪ)ص( در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺟﻨـﻮب
ﺷﺮق /ﭘﯿﺎم رزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺮای دوﺳﺘﺎن،
ﺻـﻠﺢ و ﺑـﺮای دﺷﻤﻨـﺎن ،ﺑﺮﺧـﻮرد
ﻗﺎﻃﻊ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻋﺼﺮﻫﺎﻣﻮن ،ﺳﺮدار اﺣﻤﺪ
ﺷﻔﺎﺋﯽ در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺑﺎ اﺻﺤﺎب رﺳﺎﻧﻪ ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻗﺮارﮔﺎه
ﻗﺪس ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺿﻤﻦ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ ﯾﺎد و ﺧﺎﻃﺮه ﺷﻬﺪا
ﺑﻪ وﯾﮋه ﺷﻬﯿﺪ ﺣﺎج ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ و ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﻫﻤﯿﺖ و
ﺟﺎﯾﮕﺎه آﻣﺎدﮔﯽ ﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز در دﻧﯿﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺻﺪ
ﭼﻨﺪان اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻗﺪرت ﻫﺎی زر و زور و ﺛﺮوت در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻘﻂ
زﺑﺎن ﻗﺪرت را ﻣﯽﻓﻬﻤﻨﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم و در ﻋﻤﺮ ﺑﺎ ﺑﺮﮐﺖ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را درک ﮐﺮده اﯾﻢ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻋﺮﺻﻪ ای ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺪرت و ﻗﻮت
ﺑﻮدﯾﻢ ﻧﻘﺸﻪ و ﺗﻤﺎم ﺗﻮان دﺷﻤﻦ ﺧﻨﺜﯽ ﺷﺪ ،و در ﻫﺮ ﻋﺮﺻﻪ ای ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ آن ﮐﻢ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ،آﺳﯿﺐ دﯾﺪﯾﻢ.
ﻣﺪاﻓﻌﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان آﻣﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه ﺳﻠﻤﺎن اﺳﺘﺎن اداﻣﻪ داد :در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪاﻓﻌﺎن اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﻫﻤﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر
دارﻧﺪ ﻫﺮ روز ﺑﺮ آﻣﺎدﮔﯽ ﻫﺎ و ﺗﻮان ﺧﻮد ﺑﯿﻔﺰاﯾﻨﺪ.
وی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺎ در ﺣﻮزه اﻣﻨﯿﺖ ﭘﺎﯾﺪار در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﺮار دارد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ راه ﻋﺰت ،ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی
و ﮐﺮاﻣﺖ ﻣﺮدم در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ ،در ﮔﺮو اﯾﻦ آﻣﺎدﮔﯽ ﻫﺎ
و ﺗﻼش ﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪاﻓﻌﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﮐﻞ ﺑﺮ ﺧﺪای
ﻣﺘﻌﺎل آن را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺨﻨﮕﻮی رزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ)ص( در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق اﻓﺰود :ﺳﭙﺎه
ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺷﺮﻋﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ در ﻃﻮل ﺣﯿﺎت ﻃﯿﺒﻪ ﺧﻮد در ﻣﺴﯿﺮ اﯾﻦ ﺗﻘﻮﯾﺖ در اﺑﻌﺎد

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه ،و ﻧﯿﺮوی زﻣﯿﻨﯽ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺘﻮﻟﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﭘﺎﯾﺪار در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق از ﻫﻤﺎن آﻏﺎزﯾﻦ روزﻫﺎی
ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺗﻮان ﺧﻮد در ﺟﻬﺖ
ﺑﺮﻗﺮاری اﻣﻨﯿﺖ و ﺛﺒﺎت ﺗﻼشﻫﺎ و ﻣﺠﺎﻫﺪت ﻫﺎی ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮی را داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ.
وی اذﻋﺎن ﮐﺮد :ﯾﮑﯽ از ﺿﺮورﯾﺎت ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ آﻣﺎدﮔﯽ ﻫﺎ در
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ اﯾﺠﺎد اﻣﻨﯿﺖ
ﭘﺎﯾﺪار را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ،اﺟﺮای آﻣﻮزش ،ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت و
آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻘﻮﯾﻢ اﺑﻼﻏﯽ در ﺳﺎل  ۱۴۰۰ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ
رزﻣﺎﯾﺶ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺟﺮا ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻼش ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل
ﻣﺎهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ زﻣﯿﻨﻪ اﺟﺮای اﯾﻦ رزﻣﺎﯾﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه و در
روزﻫﺎی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه از دی ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
”رزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ )ص(” ،در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق و ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﻣﺮدﻣﯽ اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺳﺮدار ﺷﻔﺎﺋﯽ ﻫﺪف از اﺟﺮای اﯾﻦ رزﻣﺎﯾﺶ را اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ آﻣﺎدﮔﯽ رزﻣﯽ
ﻣﺪاﻓﻌﺎن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﮐﺸﻮر ،ﺑﺮوزﺷﺪن ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎ و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ
ﻫﺎی ﯾﮕﺎن ﻫﺎی دﺧﯿﻞ در ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎ ﻓﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ
رده ﻫﺎی ﻣﺘﻮﻟﯽ اﺟﺮای ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
وی ﮔﻔﺖ :در ﻣﺪت اﺟﺮای رزﻣﺎﯾﺶ آﻣﻮزشﻫﺎﯾﯽ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی دﺧﯿﻞ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺌﻮری و در ﻗﺎﻟﺐ دوره ﻫﺎی ﻋﺮﺿﯽ
در ردهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن را ﺳﭙﺮی ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺴﺖ ﻋﻤﻠﯽ از ﺳﻼح ﻫﺎ و
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر رده ﻫﺎ ﺑﻮده و ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺎ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل در اداﻣﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :از اﺑﺘﺪای
ﺷﺮوع ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻧﯿﺮوی زﻣﯿﻨﯽ ﺳﭙﺎه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از
ﺑﺴﯿﺠﯿﺎن در راﺳﺘﺎی اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻣﻬﻢ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ
را ﮔﺬراﻧﺪه اﻧﺪ ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در اﺟﺮای اﯾﻦ رزﻣﺎﯾﺶ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﯾﮕﺎنﻫﺎی
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی و آﻣﺎدﮔﯽ ﻫﺎی آن ﻫﺎ اﻓﺰون
ﺷﻮد.
ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ و ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در رزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺤﻤﺪرﺳﻮل اﻟﻠﻪ)ص(

وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺠﯿﺎن ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات
ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﮐﻪ ﻻزﻣﻪ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ اﺳﺖ
ﻣﯿﺰان آﻣﺎدﮔﯽ رزﻣﯽ رده ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ
اﻫﺪاف رزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻃﺮاﺣﺎن و ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن اﻣﺮ

ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﺎ و
و ارزﯾﺎﺑﯽ واﻗﻌﯽ از
ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺳﺨﻨﮕﻮی رزﻣﺎﯾﺶ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﻣﯿﺪ ﻣﯽرود اﯾﻦ رزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺰرگ و ارزﺷﻤﻨﺪ
ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻫﺎ ،اﺑﺘﮑﺎر و ﻧﻮآوری ﺑﺮای
ﺗﻘﻮﯾﺖ و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﺪی و
ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﺮدم ﺑﺼﯿﺮ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
وی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :از اﺑﺘﺪای ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺧﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻫﺘﻤﺎم ﺟﺪی
ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺮدم در
ﺑﺮﻗﺮاری اﻣﻨﯿﺖ ﭘﺎﯾﺪار ،ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻃﻮاﯾﻒ ،ﺳﺮان
ﻃﻮاﯾﻒ ،ﻣﺘﻨﻔﺬﯾﻦ ،ﻋﻠﻤﺎ و ﻧﺨﺒﮕﺎﻧﯽ ِ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﻨﺸﺎء ﺧﯿﺮ و ﺑﺮﮐﺖ
ﺑﻮدﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ آن اﺳﺖ ،ﮐﻪ در اﯾﻦ رزﻣﺎﯾﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪیﺗﺮ و
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺗﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
ﭘﯿﺎم

رزﻣﺎﯾﺶ

ﻣﺤﻤﺪرﺳﻮل

اﻟﻠﻪ)ص(

ﺑﻪ

دﺷﻤﻨﺎن؛

ﺑﺎ

ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ

ﺷﺮارﺗﯽ

ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد
ﺳﺮدار ﺷﻔﺎﺋﯽ اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ رزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ رزﻣﺎﯾﺶ و ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺷﺮﯾﻒ و ﺑﺰرﮔﻮار دارد و آن
اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﺮزﻧﺪان اﻧﻘﻼب در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و
اﻣﻨﯿﺘﯽ از آﻣﺎدﮔﯽ و ﻫﻮﺷﯿﺎری ﻻزم ،ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﺣﻀﻮر اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد ﮐﻪ در ﻫﯿﭻ ﻣﻘﻄﻌﯽ از زﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﻣﺘﻌﺪد ،ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﻦ رزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺎم اﻋﻼم
دوﺳﺘﯽ و ﺻﻠﺢ و آراﻣﺶ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ﻣﺮدم و ﻧﻈﺎم و
اﻧﻘﻼب ﻫﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻋﻨﺎد و ﮐﯿﻨﻪ ورزی داﺷﺘﻪ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؛
اﯾﺴﺘﺎده ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﻃﻊ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ
اﻗﺪام ﻣﺨﻞ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﺮارﺗﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن آن را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده ،و ﯾﺎدآوری ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﺮای ﺷﺮارت و ﺧﻄﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ و آﻣﺎل و
آرزوﻫﺎی ﺷﻮم ﺧﻮد ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺪاﻓﻌﺎن اﻣﻨﯿﺖ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﺤﮑﻢ و ﺟﺪی و اﺳﺘﻮار ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﺘﺠﺎوز ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ اﺳﺘﺎن و ﮐﺸﻮر و
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻌﺎرف ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﺖ آﻫﻨﯿﻦ و ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ و ﻓﻮری و ﺑﻪ
ﻣﻮﻗﻊ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ آﻣﺎدﮔﯽ ﭘﺎﺳﺦ دارﻧﺪ.

ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ زداﯾﯽ ،ﯾﮑﯽ از اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺳﭙﺎه



ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه ﺳﻠﻤﺎن اﺳﺘﺎن اﻓﺰود :در اﯾﻦ رزﻣﺎﯾﺶ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻤﺎم
رزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖزداﯾﯽ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﻦ در
ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،آﻣﻮزﺷﯽ ،ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻪ ،ﺗﺮﻣﯿﻢ و ﺳﺎﺧﺖ
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺤﺮوﻣﯿﻦ ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺪارس و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻫﺘﻤﺎم وﯾﮋه ﺧﻮاﻫﯿﻢ
داﺷﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل در ﭘﺎﯾﺎن از ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻣﺮدم در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎ
ﻗﺪرداﻧﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :وﻇﯿﻔﻪ دارم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺨﻨﮕﻮی رزﻣﺎﯾﺶ از ﻣﺤﻀﺮ
آن دﺳﺘﻪ از ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی در اﻗﺼﯽ
ﻧﻘﺎط ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﻧﺎﭼﺎر ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﯽ آﻧﻬﺎ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ را در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺟﺮا ﮐﻨﯿﻢ ،ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﻋﺬر ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻨﻢ.
 اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

