آﻣﺮﯾﮑـﺎﯾﯽ ﻫـﺎ ﺗـﺎ ﮐﻨـﻮن در ﺧﻠﯿـﺞ
ﻓﺎرس  ۶ﺳﯿﻠﯽ ﻣﺤﮑﻢ از ﻣﺎ ﺧﻮرده
اﻧـﺪ /ﻣـﺎ ﻫﻤـﻮاره در دﻓـﺎع از
ﻣﻈﻠﻮم و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻇﺎﻟﻢ اﯾﺴﺘﺎده
اﯾﻢ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺖ
ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺷﻬﺪای  ۱۶ﻣﻬﺮ و روز ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ ﺳﭙﺎه ﺑﺎ ﺣﻀﻮر واﺑﺴﺘﮕﺎن
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮﻫﺎی ﺟﻬﺎن ،ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ ﺳﭙﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺖ ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺷﻬﺪای  16ﻣﻬﺮ ﺳﺎل ۶۶
و روز ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ ﺳﭙﺎه ﺑﺮﮔﺰارﺷﺪ درﯾﺎدار ﺗﻨﮕﺴﯿﺮی ﺿﻤﻦ ﺧﻮش آﻣﺪ
ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ارﺟﻤﻨﺪ اﺑﺮاز داﺷﺖ :ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻌﺪ از  43ﺳﺎل ﻣﺤﺎﺻﺮه اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﻣﺤﮑﻢ اﯾﺴﺘﺎده
اﺳﺖ  .ﻣﺎ ﮐﺸﻮری ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ وزارت ﺟﻨﮓ را ﺑﻪ وزارت دﻓﺎع ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﮐﺮدﯾﻢ.
درﯾﺎدار ﺗﻨﮕﺴﯿﺮی ﺿﻤﻦ ﺑﺮﺷﻤﺮدن ﺑﺮﺧﯽ از روﯾﺎروﯾﯽ ﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﺎ اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ ﺳﭙﺎه در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس  ۶ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﻣﻮﻓﻖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻣﺘﺠﺎوز اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﻫﺎ  ،ﻫﯿﻤﻨﻪ ﻗﺪرت ﭘﻮﺷﺎﻟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  ،ﭼﻮن
راه ﻣﺎ راه ﺣﻖ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﻮﮐﻞ ﮐﺮدﯾﻢ  ،ﭘﯿﺮوز ﺷﺪﯾﻢ.

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ ﺳﭙﺎه اﻓﺰود  :ﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺷﺮوع
ﮐﻨﻨﺪه ﺟﻨﮓ ﻧﺒﻮدﯾﻢ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﻧﻔﺘﮑﺶ ﻫﺎ  ،ﺳﮑﻮ ﻫﺎ و
ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﻣﺎ را ﻫﺪف ﻗﺮار ﻣﯽ دادﻧﺪ ﻣﺎ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ داری ﮐﺮدﯾﻢ،
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺧﺴﺎرﺗﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ وارد ﮐﺮدﻧﺪ  ،ﻣﺎ وارد ﺟﻨﮓ
ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﺷﺪﯾﻢ و  ۶ﺳﯿﻠﯽ ﻣﺤﮑﻢ و ﻋﺒﺮت آﻣﻮز ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ زدﯾﻢ.
ﺗﻨﮕﺴﯿﺮی ﮔﻔﺖ :ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻬﺪوی و ﻫﻤﺮزﻣﺎﻧﺶ در ﯾﮏ ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺑﺰرگ ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﻫﯿﻤﻨﻪ ﻗﺪرت ﭘﻮﺷﺎﻟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر را ﺧ ُﺮد ﮐﺮدﻧﺪ و
ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﯽ را در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﺎرزات ﻣﻠﺖ اﯾﺮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ
رﻗﻢ زدﻧﺪ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ ﺳﭙﺎه ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ راﻫﺒﺮد اﻣﻨﯿﺖ ،ﺻﻠﺢ ،ﺻﻔﺎ و
آراﻣﺶ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﻧﺎ اﻣﻨﯽ و درﮔﯿﺮی را در اﯾﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ راﻫﺒﺮدی ﺑﺮﻧﻤﯽ ﺗﺎﺑﯿﻢ ،ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ
ﻣﺎﺳﺖ.اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .زﯾﺮا ﻫﺮﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر
ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﻧﺎﻣﻨﯽ را ﺑﺎ ﺧﻮد آوردﻧﺪ.

ﺗﻨﮕﺴﯿﺮی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:ﺣﻀﻮر ﻧﺎﻣﺸﺮوع رژﯾﻢ ﺟﻌﻠﯽ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ ﻗﺪس ،اﻣﻨﯿﺖ
اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ راﻫﺒﺮدی را ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ را ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .زﯾﺒﻨﺪه ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ
از ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎرﺗﺮﯾﻦ رژﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﺒﻠﻪ اول ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را اﺷﻐﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ در
اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺴﺎس ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ  .اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﺸﯿﻦ اﺳﺖ و
ﺣﻀﻮر رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﻮدک ﮐﺶ در ﻣﺮزﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻣﺎن را در ﻣﺮزﻫﺎی
ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺗﻨﮕﺴﯿﺮی ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎم ﺧﻮن ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻬﺪوی و ﻫﻤﺮزﻣﺎﻧﺶ ﺑﺮﻗﺮاری ﺻﻠﺢ ،ﺛﺒﺎت
و اﻣﻨﯿﺖ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس اﺳﺖ ﻣﺎ ﻫﻤﻮاره در دﻓﺎع از ﻣﻈﻠﻮم و در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻇﺎﻟﻢ اﯾﺴﺘﺎده اﯾﻢ.

ف
رﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ ﺳﭙﺎه اﻓﺰود :اﻣﺮوز ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ ارﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻗﺪرت واﺣﺪه در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ﻣﺘﺠﺎوزی ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ دﺳﺖ درازی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻨﺪ،
ﺑﺎ ﺻﻼﺑﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﯾﺴﺘﺎد و دﺳﺖ ﻣﺘﺠﺎوز را ﻗﻄﻊ و ﭘﺎﯾﺶ را ﻣﯽ ﺷﮑﻨﻨﺪ و
ﭼﺸﻤﺶ را ﮐﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
وی در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :در  ۴۳ﺳﺎل ﻋﻤﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮری ﺗﺠﺎوز
ﮐﺮدﯾﻢ و ﻧﻪ اﺟﺎزه ﺗﺠﺎوز داده اﯾﻢ .ﻣﺎ ﮐﺸﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﺳﻼم
ﯾﻌﻨﯽ ﺻﻠﺢ ،ﺻﻔﺎ ،دوﺳﺘﯽ و ﺑﺮادری و ﻣﺎ از اول اﻧﻘﻼب ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺮ اﯾﻦ
اﺻﻞ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮده اﯾﻢ.ﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه از ﻣﺮگ ﻧﻤﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ و ﻣﺮگ در راه
ﺧﺪا و دﻓﺎع از اﺳﻼم را ﺷﺮف ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﯿﻢ و ﺟﺎن ﺑﺮ ﮐﻒ از ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ دﻓﺎع ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
ﺗﻨﮕﺴﯿﺮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ ﺳﭙﺎه در ﺣﻮزه ﻫﺎی
رزﻣﯽ و ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻣﻠﺘﯽ ﻣﻈﻠﻮم اﻣﺎ ﻣﻘﺘﺪر ﻫﺴﺘﯿﻢ .روی ﭘﺎی ﺧﻮد
اﯾﺴﺘﺎدﯾﻢ و ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮدﯾﻢ و اﻣﺮوز اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﻢ و ﺗﻤﺎم ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﻤﺎن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز دﻓﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن را ﺧﻮدﻣﺎن
ﻣﯿﺴﺎزﯾﻢ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

