روزی ﮐـﻪ آﺳـﻤﺎن آﺑـﯽ ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن
ﺳﯿﺎه ﭘﻮش ﺷﺪ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﻣﺤﻤﺪ رزم ﻣﺘﻮﻟﺪ
در زﻣﺎن ﺣﺎدﺛﻪ دﻟﺨﺮاش ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی  655اﯾﺮﺑﺎس ﺗﻨﻬﺎ
ﺣﻔﺎﻇﺖ از آب و ﺧﺎک ﮐﺸﻮر را وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﺴﺖ
ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎﻓﻆ آﺑﻬﺎی ﻧﯿﻠﮕﻮن ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎی ﻋﻤﺎن

 1334اﺳﺖ او ﮐﻪ
 24ﺳﺎل ﺳﻦ داﺷﺖ
و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.

اﯾﻦ ﺟﻮان  24ﺳﺎﻟﻪ ﻧﺴﻞ ﻗﺪﯾﻢ ،ﺑﺎ ﺷﻬﯿﺪان دارا و رﺋﯿﺴﯽ ﻫﻢ رزم ﺑﻮده
اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و از
ﺷﻬﺪای درﯾﺎ و ﺣﺎﻓﻈﺎن ﮐﺸﻮر ﺑﻮدﻧﺪ.
رزم ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ »اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﺎاﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﻧﻤﯽ
ﮔﺬارﯾﻢ ﺑﺮای ﻫﯿﭻ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ از اﯾﻦ آب ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﻓﻊ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ اﻣﻦ و آزاد ﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭼﻪ ﮐﺎره اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻌﻤﺖ واﻣﻨﯿﺖ ﮐﻨﺪ«.
ﻣﺤﻤﺪ رزم از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی دﺷﻤﻦ در ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد ،در
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻫﺮﻣﺰ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :رزﻣﻨﺪﮔﺎن اﺳﻼم ﮐﻪ در ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎی ﺟﻨﮓ
ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺬدوری ﺑﻪ ﻧﺎم ﺻﺪام ،ﯾﺎر
آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺗﻤﺎم دﺷﻤﻨﺎن ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽ ﺧﻮرد ،روﺑﻪ رو ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﻣﺒﺎرز ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎی ﺣﻖ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﻃﻞ اﻓﺰود :ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﻧﻈﺎم
ﺑﻪ ﺧﺎک ﻣﻬﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺠﺎوز ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
آﻧﻬﺎ را ﺑﯿﺮون ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺻﺪام ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﻣﺬاﮐﺮه داد اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﺮﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺎ راه ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺮدﻧﺪ.
رزم اداﻣﻪ داد :آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺮس و دﻟﻬﺮه در ﻣﻠﺖ اﯾﺮان
اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ از  12ﺗﯿﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ از ﺑﻨﺪری ﮐﻪ
ﻧﺰدﯾﮏ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده و در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻫﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و ﺑﻪ ﻃﺮف
ﺣﺎﻓﻈﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﺎوﭼﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺎ ﮐﻪ در ﺣﺪود
ﺟﻨﻮب ﺟﺰﯾﺮه ﻗﺸﻢ ﺳﭙﺎه ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ وﻃﯽ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ دﻓﺎﻋﯽ ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ آﻧﻬﺎ را ﻣﯽ
زﻧﺪ و رواﻧﻪ آﺑﻬﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

وی اﺿﺎﻓﻪ
ﺗﻬﺮان ﻣﯽ
ﺑﻼﺧﺮه از
در آﺳﻤﺎن

ﮐﺮد :ﭘﺲ از اﯾﻦ درﮔﯿﺮی ﻣﺨﺘﺼﺮ ،ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮی ﮐﻪ از
آﯾﺪ ﺗﺎ از ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﻪ دﺑﯽ ﭘﺮواز ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ رﺑﻊ ﺗﺎﺧﯿﺮ
ﺑﺮج ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﺟﺎزه ﭘﺮواز را ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﺎ  ۲۹۸ﻧﻔﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮ
آﺑﯽ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﻪ ﭘﺮواز در ﻣﯽ آﯾﺪ.

اﯾﻦ ﻣﺒﺎرز اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﭘﺮواز ﻫﻨﻮز ﺧﯿﻠﯽ اوج ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﺟﺰﯾﺮه ﻫﻨﮕﺎم از ﺗﭙﻪ رادار ﻣﺤﻮ ﺷﺪه و ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ از
دود و آﺗﺶ ﺑﻪ ﭘﻬﻨﻪ آبﻫﺎی ﻧﯿﻠﮕﻮن ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس ،آﺳﻤﺎن آﺑﯽ را ﺳﯿﺎه
ﮐﺮد.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ را آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻧﺠﺎم داد ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻧﯿﺰ
ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر وﻗﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ آن را اﯾﺠﺎد ﺗﺮس
و دﻟﻬﺮه در دل ﻣﺮدم اﯾﺮان و ﻧﺸﺎن دادان ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﺑﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن
اﺳﻼم ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎی ﺟﻨﮓ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﭘﯿﺮوز ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
وﺣﺪت اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺎدت اﯾﻦ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻔﺮ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺗﺮ ﺷﺪ و آﻧﻬﺎ ﻫﯿﭻ
زﻣﺎن ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻫﺎی آن ﻫﺎ را در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻨﺪر ﻓﻌﺎل در ﺟﻨﮓ ﺑﻮد
رزم اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺑﺘﺪا ادﻋﺎ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﺟﻨﮕﯽ زده
اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﯽ آن ﻫﻢ اﯾﺮﺑﺎس ،ﺑﺎ اﻧﺪازه
و ﺷﮑﻞ ﺟﻨﮕﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺑﺮج ﻣﺮاﻗﺒﺖ دﺑﯽ و اﻧﮑﺎر
از ﺟﺎﻧﺐ آﻧﻬﺎ و اﻇﻬﺎر ﺑﯽ اﻃﻼﻋﯽ ،ﺑﺎﻻﺧﺮه ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﻠﯿﮏ دو ﻣﻮﺷﮏ،
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ در ارﺗﻔﺎع  ۱۲ﻫﺰار ﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺷﺪه
اﺳﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ  ۲۹۶ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ آن ﮐﻪ  ۶۶ﮐﻮدک زﯾﺮ  ۱۳ﺳﺎل ۵۳ ،زن و  ۴۶ﺗﻦ
ﺗﺒﻌﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اﻋﻢ از ﻫﻨﺪ و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﯿﺰ
ﺧﺪﻣﻪ ﻫﺎی آن ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪﻧﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻨﺪر ﻓﻌﺎل در ﺟﻨﮓ ﺑﻮد اﻣﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺟﺮات دﺳﺖ درازی ﺑﻪ آن را ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻣﯽ داﻧﺴﺖ اﮔﺮ ﺧﻄﺎ ﮐﻨﺪ و ﯾﮑﯽ از
اﺳﮑﻠﻪ ﻫﺎﯾﻤﺎن را ﺑﺰﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم آﻧﻬﺎ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺧﺎک ﯾﮑﺴﺎن
ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ،او ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮدی ﻧﺸﺎن دﻫﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺿﺮر ﺧﻮدش
ﺗﻤﺎم ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺒﺎرز اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻫﻞ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس اﻓﺰود :ﻏﺮب ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﯾﮏ رژﯾﻢ ﺳﺘﻢ
ﮐﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺪام ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮد ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﻫﻢ ﺧﺰر و ﻫﻢ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس را
دارد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻧﻈﺮﻫﻮاﯾﯽ و درﯾﺎﯾﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﭼﺸﻤﺎن ﺑﯿﺪار ﻣﺎ ﻧﯿﺰ در ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻮد.

اﻣﻨﯿﺖ اﮐﻨﻮن ﻣﺎ ،ﻣﺪﯾﻮن ﺟﻮاﻧﺎن ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻓﺘﻨﺪ
رزم ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﮔﺮﭼﻪ ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ ارﺗﺶ و ﺳﭙﺎه وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از
اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را داﺷﺘﻨﺪ و در درﮔﯿﺮی ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﻣﺪ و ﺑﺎ ﻧﺎوﭼﻪ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف دﺷﻤﻦ ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ از ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
ﺟﻮان ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﮐﺎری در ﻗﺒﺎل دﻓﺎع از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و
ﮐﺴﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﺮده ﻧﻤﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﻓﺮادی داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده و زن و ﻓﺮزﻧﺪ را رﻫﺎ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﻨﮓ رﻓﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ ﻧﺒﻮد اﮔﺮ
اﮐﻨﻮن راﺣﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺳﺮاﻓﺮاز ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻣﺪارج ﻋﺎﻟﯿﻪ زﻧﺪﮔﯽ
را ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﻫﻤﺎن ﺟﻮان ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺜﺎر ﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺒﺎرز اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻓﺰود :آن ﻫﺎ ﺑﺎ دﺳﺘﮑﺎری ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد
رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﻮزه ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس را ﺧﻮد ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ
دﺷﻤﻨﺎن اﺟﺎزه دﺧﺎﻟﺖ ﻧﺪﻫﻨﺪ ،دﺷﻤﻦ از ﺳﭙﺎه ﻣﺎ وﺣﺸﺖ داﺷﺖ و ﺗﺼﻮر ﻣﯽ
ﮐﺮد ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ اﻧﺠﺎم داده و آﻧﻬﺎ را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ اﮐﺜﺮ دﺷﻤﻨﯽ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﻮد.
رزم اداﻣﻪ داد :ﺟﻮان اﻣﺮوزی ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻤﻠﮑﺖ و ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه آن
را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﺪ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺸﻮر و ﺟﻨﮓ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﺠﺎ
ﺑﻮدﯾﻢ و ﺑﻪ ﮐﺠﺎ رﺳﯿﺪه اﯾﻢ ،ﺑﺎرﻫﺎ ﺷﻨﯿﺪه اﯾﻢ ﺗﻨﻬﺎ رﻣﺰ ﭘﯿﺮوزی و
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺎ در ﺟﻨﮓ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ رو ﺗﺒﻌﯿﺖ از رﻫﺒﺮی ﺑﻮد،ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻣﯿﻬﻦ و
اﻣﺎم داﺷﺘﯿﻢ.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﮔﻔﺖ :ﻧﮕﺬارﯾﺪ ﺧﻮن ﺷﻬﺪا ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺷﻮد
زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﺸﻢ و ﮔﻮﺷﺘﺎن ﺑﻪ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺪی
ﻣﺮدم اﯾﺮان را ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺨﻨﺎن آﻧﺎن را ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ راه
درﺳﺖ و ﻏﻠﻂ ﭼﯿﺴﺖ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

