ﺳـﺮﻟﺸﮑﺮ ﺟﻌﻔـﺮی در ﻣﺮاﺳـﻢ ﺗﺠﻠﯿـﻞ
از ﺟﻬـﺎدﮔﺮان اﻗﺘﺼـﺎد ﻣﻘـﺎوﻣﺘﯽ:
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺟﻮاب
ﻧﻤﯽدﻫـﺪ /ﺳـﻮد ﺑﺮﺧـﯽ اﻓـﺮاد در
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ از ﺧﺎرج اﺳﺖ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻞ ﺳﭙﺎه ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از
ارزش ﻫﺎ و اﺻﻮل اﻧﻘﻼب آﻣﺎده ﮐﻨﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ :آﻧﭽﻪ ﺳﭙﺎه در ﻣﺴﯿﺮ
ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه دارد ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ زداﯾﯽ و اﺟﺮای اﻗﺘﺼﺎد
ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻧﺎﻓﺬ اﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس،
ﺳﺮدار ﺳﺮﻟﺸﮑﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺟﻌﻔﺮی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻞ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ ﻃﯽ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﺟﻬﺎدﮔﺮان اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ در
ﻓﺎزﻫﺎی  ١٥و  ١٦ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ
اﻧﺮژی ﻣﺘﺮاﮐﻤﯽ در ﻧﯿﺮوﻫﺎی رزﻣﻨﺪه و ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻧﺒﺮد ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن
ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﻓﺮاﻣﻨﻄﻘﻪ ای وﺟﻮد داﺷﺖ و ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻋﺮﺻﻪ ای ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد
ﺗﺎ اﯾﻦ ﺗﻮان در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺻﺮف ﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ،ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻮد و ﺳﭙﺎه ﻧﯿﺰ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻓﻨﯽ ﮐﻪ
اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﭙﺎه در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ وارد اﯾﻦ
ﻋﺮﺻﻪ ﺷﺪ.
ﺳﺮﻟﺸﮑﺮ ﺟﻌﻔﺮی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﻫﻤﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ،ﺳﭙﺎه ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ
ﺑﺮ ﺗﻮان داﺧﻞ ﮐﺸﻮر وارد ﺷﺪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﮐﺮد ،ﮔﻔﺖ:
ﻗﺮارﮔﺎه ﺧﺎﺗﻢ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ در ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم داده و ﺟﺰو
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ورود ﺳﭙﺎه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺎزﻫﺎ زﻣﺎﻧﯽ
ﺧﻮد ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آن و روﺣﯿﻪ اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺳﺘﯿﺰی
رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .در ﺳﺎﻟﻬﯽ ٨٤و  ٨٥ﮐﻪ روﺣﯿﻪ اﺳﺘﮑﺒﺎر
رﺳﯿﺪ ،ﻏﺮﺑﯽﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﻪ
ﻗﺮاردادﻫﺎ را ﺑﻬﻢ زدﻧﺪ و رﻓﺘﻨﺪ.

ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم اراده
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﺪ اﻋﻼ
ﺳﺘﯿﺰی ﻣﺮدم ﺑﻪ اوج
دﺳﺘﻮر اﻣﺮﯾﮑﺎ اﯾﻦ

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻞ ﺳﭙﺎه اﻓﺰود :در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داﺧﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر را
ﺗﻘﺒﻞ ﻣﯽﮐﺮد و ﺳﭙﺎه اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮد و اﻣﺮوز ﺑﻌﺪ از  ٨ﺳﺎل ﺑﺎ
اﻓﺘﺨﺎر ﺗﻮان اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدﯾﻢ.
ﺳﺮﻟﺸﮑﺮ ﺟﻌﻔﺮی ﻓﺎزﻫﺎی ١٥و ١٦را ﺧﻂ ﺷﮑﻨﯽ ﺳﭙﺎه ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﻇﻬﺎر
داﺷﺖ :ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ داﺧﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ
ﺑﺮای ﻓﺎزﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :آﻧﭽﻪ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪهاﻧﺪ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روی ﭘﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ و ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
اﺛﺮی در ﻣﺴﯿﺮ و راه ﻣﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ و ﺑﺮوز
اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی داﺧﻠﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﺮﻟﺸﮑﺮ ﺟﻌﻔﺮی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :آﻧﻬﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺟﻮاب
ﻧﻤﯽدﻫﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮ ﻣﯿﺰ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ و از ﻃﺮق دﯾﮕﺮ وارد ﺷﻮﻧﺪ و
اﻟﺒﺘﻪ رﻫﺒﺮی ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺰ درﺧﺼﻮص ﭘﺴﺎﺑﺮﺟﺎم ﻫﺸﺪار دادﻧﺪ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻞ ﺳﭙﺎه ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ و
ﺣﺮاﺳﺖ از ارزﺷﻬﺎ و اﺻﻮل اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ آﻣﺎده ﮐﻨﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ :آﻧﭽﻪ ﺳﭙﺎه
در ﻣﺴﯿﺮ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه دارد ،ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ زداﯾﯽ و
اﺟﺮای اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ اﺳﺖ.
وی ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺮان آب در آﯾﻨﺪه را ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز ﺧﻮاﻧﺪ و
ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺎﻫﻤﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﮐﺸﻮر از
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ آب ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺮﻟﺸﮑﺮ ﺟﻌﻔﺮی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :وﻗﺘﯽ ﺟﻬﺎد در راه ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺪا ﻫﻢ ﮐﻤﮏ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽﻫﺎ اذﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر را ﻧﺪادﻧﺪ و
ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺧﻮدﻣﺎن آن را ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻞ ﺳﭙﺎه اﻓﺰود :اﻟﺒﺘﻪ در ﮐﺎر ﺟﻬﺎدی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎﯾﯽ
ﻫﻢ از داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﮐﻪ ﺳﻮدﺷﺎن در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻﯾﯽ
از ﺧﺎرج اﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ 3 :ﻓﺎز دﯾﮕﺮ در دﺳﺖ ﻗﺮارﮔﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن را
ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ اﻣﻨﯿﺖ و رﻓﺎه
ﻣﺮدم را ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

