درﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﺟﻠﻮه ﻫﺎی دﻓﺎﻋﯽ ﻣﺎ
اﺳـﺖ/اﺟﺎزه ﺳﺎﻣﺎﻧـﺪﻫﯽ ﻣﺠـﺪد در
ﻋﺮﺻـﻪ ﺳﯿﺎﺳـﯽ و ﻧﻈـﺎﻣﯽ ﺑـﻪ دﺷﻤـﻦ
ﻧﻤﯽ دﻫﯿﻢ
ﺑـﻪ ﮔـﺰارش ﺷﺒﮑـﻪ اﻃﻼع رﺳـﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ﺳـﺮدار ﺳﻼﻣـﯽ ،ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪه ﺳـﭙﺎه
ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز در ﻣﺮاﺳﻢ اﻟﺤﺎق ﺷﻨﺎورﻫﺎی رزﻣﯽ
ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:
در ﺗﻤﺎم ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮ ﻗﺮار و ﻧﺸﯿﺐ و ﺳﺨﺖ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻠﺖ ﻫﺎی
ﻫﻤﺮاه ﺧﻮب درﺧﺸﯿﺪﻧﺪ و در ﺗﻤﺎم ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﯿﺎﻣﺪﻧﺪ و ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﻧﺸﺪﻧﺪ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :اﻣﺮوز ﮐﻪ  42ﺳﺎل
از اﻧﻘﻼب ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ دﯾﮕﺮ ﭼﻬﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و
دﯾﮕﺮ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ای ﮐﻪ دﻟﺶ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﻮد را در ﭘﯿﺶ
ﺑﺒﺮد.
ﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ای ﮐﻪ دﺷﻤﻦ ﺑﺮ آن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه
و ﻣﺎ اﯾﺴﺘﺎده اﯾﻢ ﻗﻮی ﺷﺪﯾﻢ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺟﻨﮓ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز آن اﺳﺖ و در ﺟﻨﮓ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺟﻮاب داده اﺳﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮی ﺷﺪ ﯾﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪ و راه
ﺳﻮﻣﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﻠﺖ اﯾﺮان در ﯾﮏ ﺟﺒﻬﻪ ﺑﻬﻢ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و واﺣﺪ اراده ﮐﺮده اﻧﺪ ،اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ
واﻗﻌﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر اﻗﺘﺼﺎدی و
و ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺎﺑﺘﯽ و ﻋﻤﻠﯿﺎت
از ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس و رﻫﺒﺮی
ﻗﺮار دﻫﻨﺪ اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ

اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺗﺼﻮر دﺷﻤﻦ اﯾﻦ ﺑﻮد
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻓﺸﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﺸﺎن دادن ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻗﺪرت
رواﻧﯽ و ﺗﻬﺎﺟﻢ رﺳﺎﻧﻪ ای ﻣﻠﺖ ﺑﺰرگ اﯾﺮان را
ﺑﻪ ﺳﺘﻮه آوردﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﻣﺎﺟﺮا ﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺟﻮاب داد.

ﺳﻼﻣﯽ اﻓﺰود:ﻣﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﻢ در اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻮان ﺧﻮد ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ و
اﻧﻘﻼب اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺠﺴﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ دﺷﻤﻨﺎن را اﮔﺮ رﻫﺎ ﮐﻨﯿﻢ آﻧﻬﺎ ﻣﺎ را رﻫﺎ ﻧﻤﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺎزه ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺠﺪد در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺪﻫﯿﻢ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوز ﺑﺮﺧﯽ از رژﯾﻢ ﻫﺎی
ﻣﺴﺘﮑﺒﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﻼم را زﯾﺴﺘﮕﺎه ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﺸﺪار ،آﮔﺎﻫﯽ و اﺧﻄﺎر ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﺷﺠﺮه
ﻣﻠﻌﻮﻧﻪ ای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮﺟﺎ رﺷﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﺟﺰ آﺗﺶ ارﻣﻐﺎﻧﯽ ﻧﺪارد و
اﺟﺎزه ورود ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﻋﺪاوت و
دﺷﻤﻨﯽ ﻧﺪارد.
ﺳﻼﻣﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﻣﯿﺪان ﻓﺸﺎر
ﺑﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده اﯾﺪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده را ﺗﮑﺮار
ﻧﮑﻨﯿﺪ؛ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ رﻫﺒﺮ ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده
در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی ﺧﻄﺎب ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﻟﻨﺰی ﮐﻪ ﺗﺎ اﻻن ﺑﻪ اﯾﺮان ﻧﮕﺎه
ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻠﺖ اﯾﺴﺘﺎده اﻧﺪ و از ﻣﻨﺎﻓﻌﺸﺎن دﻓﺎع
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﺳﺘﻘﻼﻟﺶ را ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﻋﻮض ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اذﻋﺎن ﮐﺮد :ﻣﺎ از ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻋﺒﻮر
ﮐﺮده اﯾﻢ؛ اﻣﺮوز ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﻣﺎ در زﻣﺎن ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﭘﺮﺻﻼﺑﺖ ﺗﺮ
از از ﻓﻀﺎی ﻗﺒﻞ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﺎ اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ.
ﺳﻼﻣﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :درﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﺟﻠﻮه ﻫﺎی دﻓﺎﻋﯽ ﻣﺎ اﺳﺖ ﺑﺮای دﻓﺎع
اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ،ارﺗﺶ و ﺳﭙﺎه در ﺣﺎل ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺳﺎزی ﻗﺪرت
ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﭼﺮﯾﮑﯽ ﻗﺪرت در
ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ ﺳﭙﺎه اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺑﯿﺶ از  100ﻓﺮوﻧﺪ ﺷﻨﺎور
رزﻣﯽ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﯿﺶ  200ﭘﻬﺒﺎد ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ و اﻋﺰام ﺷﻨﺎور اﻗﯿﺎﻧﻮس
ﭘﯿﻤﺎ و اﻣﺮوز ﺻﺪﻫﺎ ﺷﻨﺎور رزﻣﯽ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻼش
ﮔﺴﺘﺮده ﻫﻤﻪ ﺧﺎدﻣﺎن و ﻣﺠﺮﯾﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻗﺪرت اﯾﺮان ﻋﺰﯾﺰ اﺳﺖ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﺷﻨﺎورﻫﺎی دﺷﻤﻦ ﻣﺠﻬﺰ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻢ ﮔﺎم ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
آﻣﯿﺰ ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا ﺷﺪه و ﺑﺎز ﻫﻢ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ؛ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ﺣﺎل
رﺷﺪ ﺑﻮده و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻣﺪرن در ذﻫﻦ ﭘﻮﯾﺎ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ وﺟﻮد دارد.

اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

