ﺧﯿﺎل ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ در ﺧﻠﯿﺞ
ﻓﺎرس از دﺷﻤﻦ ﺳﻠﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺟـﺎﻧﺸﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪه ﻧﯿـﺮوی درﯾـﺎﯾﯽ
ﺳــﭙﺎه ﮔﻔــﺖ :ﻣــﺎ اﻣــﺮوز ﺑــﻪ
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎﯾﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﯾﻢ
ﮐـﻪ ﺧﯿـﺎل ﻣـﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ
ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس از دﺷﻤﻦ را ﺳﻠﺐ ﮐﺮده
اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻧﺎﻓﺬ آﻧﻼﻳﻦ ﺑﻮﻣﻮﺳﻲ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ ﺳﭙﺎه،؛ ﯾﺎدواره اﻓﺘﺨﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن روﯾﺎروﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
درﯾﺎدﻻن ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ ﺳﭙﺎه ﺑﺎ ﻧﺎوﮔﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس،
ﺷﻬﯿﺪان رﯾﯿﺴﯽ و دارا در ﺟﺰﯾﺮه ﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯽ از اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم ،ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻬﺪا و
ﻫﻤﺮزﻣـﺎن ﺷﻬـﺪای ﻧﯿـﺮوی درﯾـﺎﯾﯽ ﺳـﭙﺎه و ﺗﻌـﺪادی از ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪﻫﺎن و
رزﻣﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻧﯿﺮو ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ،درﯾﺎدار ﺗﻨﮕﺴﯿﺮی ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه
ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ ﺳﭙﺎه ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮد.

درﯾﺎدار ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺗﻨﮕﺴﯿﺮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ
در ﻃﻮل ﻫﺸﺖ ﺳﺎل دﻓﺎع ﻣﻘﺪس و ﺳﺎل ﻫﺎی ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ،ﮔﻔﺖ:ﻧﯿﺮوی
درﯾﺎﯾﯽ ﺳﭙﺎه ﻧﻤﺎد اﻗﺘﺪار ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺆﻟﻔﻪ ای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه در
ﻣﻌﺎدﻻت اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ.

وی اﻓﺰود :ﻣﺎ در ﺻﺤﻨﻪ واﻗﻌﯽ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪﻋﯽ اﺑﺮﻗﺪرﺗﯽ
در ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ اﺳﺘﯿﺼﺎل ﮐﺸﺎﻧﺪﯾﻢ.

ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ ﺳﭙﺎه ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ
آﻣﺮﯾﮑﺎ در دوره ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻫﻢ زدن ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻗﺪرت ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
رژﯾﻢ ﺻﺪام ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ وارد ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﯾﺮان ﺷﺪ ،رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎ در درﯾﺎ،
آﻣﺮﯾﮑﺎ را از ورود ﻧﺴﻨﺠﯿﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ،ﭘﺸﯿﻤﺎن ﮐﺮدﻧﺪ.

وی اﻓﺰود :ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﻦ روﯾﺎروﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺳﺎزی
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻬﺪوی ،ﺷﻬﯿﺪ دارا و ﺷﻬﯿﺪ رﯾﯿﺴﯽ در ﺣﺎﻟﯽ رﻗﻢ
ﺧﻮرد ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی درﯾﺎﯾﯽ ﻣﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد.

ﺳﺮدار ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺗﻨﮕﺴﯿﺮی در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ اﻣﺮوز در ﺣﺎﻟﯽ ﯾﺎد و
ﺧﺎﻃﺮه ﺷﻬﺪای ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس را ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ در ﭘﺮﺗﻮ اﯾﻤﺎن،
ﻣﺠﺎﻫﺪت ،ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺳﺎزی و ﺧﺪاﺑﺎوری آﻧﺎن و اﺳﺘﻤﺮار راﻫﺸﺎن ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی
ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ،ﺑﻪ ﺳﻄﺤﯽ از اﻗﺘﺪار و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی دﺳﺖ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﯿﺎل ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس از دﺷﻤﻦ ﺳﻠﺐ
ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ ﺳﭙﺎه اداﻣﻪ داد :اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﯾﮑﯽ
از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻧﺎوﮔﺎن ﭘﻨﺠﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻗﺎﯾﻖ ﻫﺎی ﺗﻨﺪرو ﺳﭙﺎه ﺑﻪ ﮐﺎﺑﻮﺳﯽ
ﺑﺮای دﺷﻤﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺳﺮدار ﺗﻨﮕﺴﯿﺮی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﺘﻤﺮی ﮐﻪ ﺷﻬﺪاﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺪاﻟﻠﻪ
رﯾﯿﺴﯽ و اﺳﺤﺎق دارا ﺧﻠﻖ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺪﺧﻮاﻫﯽ و ﺧﯿﺎﻟﭙﺮدازی ﻣﺘﺠﺎوزان و
ﻣﺴﺘﮑﺒﺮان ﻋﺎﻟﻢ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺮ آب و ﺑﺎ
ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

وی اﻓﺰود :در ﭘﺮﺗﻮ ﺣﻀﻮر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪاﻧﻪ در درﯾﺎ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﺨﺸﯽ از آن را دﺷﻤﻦ رﺻﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺮوز ﮐﺎﺑﻮس ﻗﺎﯾﻖ ﻫﺎی ﺗﻨﺪرو در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ،ﺧﻮاب دﺷﻤﻨﺎن و ﺑﺪﺧﻮاﻫﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ و
ﻣﻨﻄﻘﻪ ای را آﺷﻔﺘﻪ و ﭘﺮﯾﺸﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﯾﺎدواره ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد ﺷﻬﯿﺪ اﺳﺪاﻟﻠﻪ رﯾﯿﺴﯽ و اﺳﺤﺎق
دارا از ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺳﺎزان ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ ﺳﭙﺎه در ﻧﺒﺮد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ
در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ،ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﻣﺴﺌﻮل ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻗﺮارﮔﺎه ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﺣﻀﺮت
اﺑﺎﻟﻔﻀﻞاﻟﻌﺒﺎس)ع( ﻧﺪﺳﺎ ،ﮔﺰارﺷﯽ از آﻣﺎدﮔﯽ رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ
ﺳﭙﺎه ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ دﺷﻤﻦ در ﺣﻮزه ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و
ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ اراﺋﻪ ﮐﺮد.
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