اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣـﯽ ﺑﯿـﺶ از ﭘﯿـﺶ ،در
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد ﻣﺼﻤﻢ و ﻣﻘﺘﺪر
اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﺷﻮرای ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﻮاﺿﻊ ﺑﺴﯿﺞ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ
اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﭘﯽ ﻫﻔﺪﻫﻤﯿﻦ رزﻣﺎﯾﺶ اﻗﺘﺪار آﻓﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﻋﻈﻢ در
اﺳﺘﺎن ،ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮد .ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ.
ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
ـﺒُﻠَﻨَﺎ
ـﺪِﻳَﻨَّﻬ ُﻢْ ﺳُـ
ـﺎ ﻟَﻨَﻬ ْـ
ـﺪ ُوا ﻓ ِﻴﻨَـ
ـﻦ َ ﺟ َﺎﻫَـ
وَاﻟَّﺬِﻳـ
وَإِنَّ اﻟﻠَّﻪَ ﻟَﻤَﻊَ اﻟْﻤُﺤ ْﺴ ِﻨِﻴﻦ َ ﴿ ۶۹ﻋﻨﮑﺒﻮت﴾
و ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ در راه ﻣﺎ ﻛﻮﺷﻴﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ ﻳﻘﻴﻦ راه ﻫﺎى ﺧﻮد را ﺑﺮ
آﻧﺎن ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ و در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺧﺪا ﺑﺎ ﻧﻴﻜﻮﻛﺎران اﺳﺖ.
اﻣﺮوزه ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﺎد ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را از ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﻫﺎی
ﺟﻬﺎن درﺧﺸﻨﺪه ﺗﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،اﻗﺘﺪار ﻧﯿﺮو ﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره
در ﻃﻮل دوران ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻦ ﻧﮕﯿﻦ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﮐﺮه ﺧﺎﮐﯽ
ﺑﺮﺗﺎﺑﯿﺪه و ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮی در ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﺎﻣﯽ و دﻓﺎﻋﯽ
ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ.
ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﻔﺪﻫﻤﯿﻦ رزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺰرگ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﻋﻈﻢ ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ
و آﻟﻪ وﺳﻠﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪاﻧﻪ و ﺑﺎ ﺻﻼﺑﺖ ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻮان
ﻧﯿﺮوﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ ،زﻣﯿﻨﯽ و ﻫﻮا ﻓﻀﺎی ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و
ﺑﺴﯿﺠﯿﺎن ﺟﺎن ﺑﺮ ﮐﻒ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺑﺮای ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻦ
اﻗﺘـﺪار و اﻣﻨﯿـﺖ ﭘﺎﯾـﺪار در ﺳـﺎﯾﻪ ﻋـﺰم ﻣﻠـﯽ و ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻬـﺎدی و
درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ ﻣﻠﺖ ﺷﺮﯾﻒ اﯾﺮان و ﻧﯿﺮو ﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻣﻘﺘﺪر اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ
ﻫﻤﻮاره در دﻓﺎع از اﺳﺘﻘﻼل و ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ و ﺻﯿﺎﻧﺖ از ارزش ﻫﺎ و
آرﻣﺎن ﻫﺎی اﻧﻘﻼب در ﺧﻂ ﻣﻘﺪم ﺑﻮده و ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ رزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﻣﺬاﮐﺮات ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد
ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺪرت دﻓﺎﻋﯽ ﺧﻮد ﻣﺬاﮐﺮه
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﻃﺮف ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ورود ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ
در ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﯾﻦ رزﻣﺎﯾﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ،در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ

ﺧﻮد ﻣﺼﻤﻢ و ﻣﻘﺘﺪر اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ اﺟﺎزه دﺧﺎﻟﺖ و ﺗﻌﺮض
ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ،ﺧﺼﻮﺻﺎ اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد و
ﺗﺎ ﻧﺎﺑﻮدی ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ اﻗﺘﺪار ﺧﻮد در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی
ﻧﻈﺎﻣﯽ و دﻓﺎﻋﯽ ﭘﯿﺸﺮو ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺷﻮرای ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﻮاﺿﻊ ﺑﺴﯿﺞ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺿﻤﻦ ﻗﺪرداﻧﯽ از
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن و رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ ،زﻣﯿﻨﯽ و ﻫﻮاﻓﻀﺎی ﺳﭙﺎه
ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ رزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎ را اﻓﺘﺨﺎری
دﯾﮕـﺮ در ﺗـﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣـﯽ ﻣﯿﺪاﻧـﺪ و ﺗﻮﻓﯿـﻖ روز اﻓـﺰون ﺷﻤـﺎ
رزﻣﻨﺪﮔﺎن و دﻻوران را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ در ﺳﺎﯾﻪ وﻟﯽ ﻋﺼﺮ ﻋﺠﻞ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
ﻓﺮﺟﻪ اﻟﺸﺮﯾﻒ و ﻧﺎﺋﺐ ﺑﺮﺣﻘﺶ اﻣﺎم ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﻣﺪﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﯽ را ﺧﻮاﺳﺘﺎر
اﺳﺖ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

