ﭘﯿـﺎم رزﻣـﺎﯾﺶ اﻗﺘـﺪار  ۹۹ﻧﺰاﺟـﺎ
ﺑــﺮای دوﺳــﺘﺎن ،ﺻــﻠﺢ و ﺑــﺮای
دﺷﻤﻨﺎن ،ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ از ﺗﻬﺪﯾﺪ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛اﻣﯿﺮ ﺳﺮﺗﯿﭗ ﮐﯿﻮﻣﺮث ﺷﺮﻓﯽ ﺳﺨﻨﮕﻮی
رزﻣﺎﯾﺶ اﻗﺘﺪار  ۹۹ﻧﯿﺮوی زﻣﯿﻨﯽ ارﺗﺶ ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻋﻤﻠﯿﺎت روز اول اﯾﻦ
رزﻣﺎﯾﺶ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﺑﺘﺪا ﺗﻌﺪاد ﮐﺜﯿﺮی از ﻧﯿﺮوﻫﺎی واﮐﻨﺶ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺎ
اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺸﺘﺮک ﻫﻮاﺑﺮد از ﭘﻬﻨﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺮ روی ﻣﻮاﺿﻊ ﻫﺪف ﻓﺮود
آﻣﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎررﯾﺰی ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﯿﭗ  ۵۵ﻫﻮاﺑﺮد،
ﭼﺘﺮﺑﺎزان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻔﺮﺑﺮﻫﺎی رزﻣﯽ و ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
اﻧﺪازﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻣﻨﻬﺪم ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.

راﮐﺖ

ﺳﺨﻨﮕﻮی رزﻣﺎﯾﺶ اﻗﺘﺪار  ۹۹ﻧﺰاﺟﺎ اداﻣﻪ داد :وﯾﮋﮔﯽ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت،
ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺳﺮﯾﻊ از راه ﻫﻮا ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﺗﺮاﺑﺮی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ از
ﻧﻘﺎط دوردﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ رزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻏﯿﻮرﻣﺮدان ﺗﯿﭗ ۵۵
ﻫﻮاﺑﺮد اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎ ﻃﺮحرﯾﺰی ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻖ و در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ
اﺟﺮا در آﻣﺪ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻃﯽ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ،ﻏﻮاﺻﺎن ﺗﯿﭗ  ۶۵ﻧﯿﺮوی ﻣﺨﺼﻮص
واﮐﻨﺶ ﺳﺮﯾﻊ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻘﻮط آزاد ﺑﻪ ﻣﻮاﺿﻊ ﺳﻄﺤﯽ و زﯾﺮﺳﻄﺤﯽ ﻧﻔﻮذ و
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻬﺪام اﻫﺪاف ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ و ﻋﻤﻖ درﯾﺎ اﻗﺪام ﮐﺮدﻧﺪ.
وی ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻋﻤﻠﯿﺎتﻫﺎی ﭘﯿﺶ رو ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻣﺮوز ﯾﮏ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺘﺤﺮک
ﻫﺠﻮﻣﯽ واﮐﻨﺶ ﺳﺮﯾﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺎﺧﺖ و اﻧﻬﺪام اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻂ
ﺗﯿﭗ واﮐﻨﺶ ﺳﺮﯾﻊ  ۲۲۳و ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎﻟﮕﺮدﻫﺎی  ۲۱۴ﻫﻮاﻧﯿﺮوز ،اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﺨﻨﮕﻮی رزﻣﺎﯾﺶ اﻗﺘﺪار  ۹۹ﻧﺰاﺟﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت،
ﺑﺎﻟﮕﺮدﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ دﯾﺪ در ﺷﺐ ،ﻣﻮﺷﮏ اﻧﺪازﻫﺎ ،راﮐﺖ اﻧﺪازﻫﺎ
و ﺗﯿﺮﺑﺎر ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ در ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت در دﯾﺪ ﻣﺤﺪود ﺑﺎ
ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ دﯾﺪ در ﺷﺐ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻃﺮحرﯾﺰی ﺷﺪه را
اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.
اﻣﯿﺮ ﺳﺮﺗﯿﭗ ﺷﺮﻓﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﯿﺎم رزﻣﺎﯾﺶ اﻗﺘﺪار ۹۹
ﻧﺰاﺟﺎ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎم رزﻣﺎﯾﺶ اﻗﺘﺪار  ۹۹ﻧﺰاﺟﺎ ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎی دوﺳﺖ ،ﺻﻠﺢ
و دوﺳﺘﯽ و ﺑﺮای دﺷﻤﻨﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ در ﻣﺨﯿﻠﻪﺷﺎن ﺗﻬﺎﺟﻢ و ﺗﻬﺪﯾﺪ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﻗﺘﺪار و در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ و آﻧﻬﺎ را از ﮐﺮده
ﺧﻮد ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

