
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 آمریکا درباره سپاه پاسدارانخصمانه بیانیه دانشگاهیان دانشگاه ارومیه در ارتباط با تصمیم 

اهد د آمریکا در مواجهه با انقالب اسالمی ، این بار شست خورده و محکوم سردمداران نابخردر ادامه سناریوهای چهل سال اخیر شک

رافراز س بواسطه تروریستی خواندن یکی از ارزشمندترین و فداکارترین نهاد انقالبی یعنی سپاه همیشهشکار نظام سلطه خودزنی آ

 پاسداران انقالب هستیم.

ن در عرصه های سیاسی و نظامی ملی و منطقه و مدافع خط مقدم انقالب و مظلوما بدیهی است که سپاه قهرمان بعنوان برند شاخص

حقانیت هر شخص و نهادی است که دشمن  ر حضرت امام رضوان اهلل این نشاندرت قرار گیرد. به تعبیای مورد غضب اربابان ثروت و ق

 از او مغضوب باشد.

ریبان خودشان را خواهد گرفت ،)والذین کفروا هم المکیدون (بسیار محکم تر تحقق اوند متعال اینکه کلید نظام کفر گقطعا وعده خد

 ار هر لحظه منتظر چنین اشتباه محاسباتی دشمن برای وارد کردن ضربه سهمگین خود هستند.خواهد یافت چرا که سپاهیان جان نث

شدن حیثیت مردانگی و قدرت دفاعی آمریکا در جریان تجاوز شناور تفنگدارانش در خلیج فارس توسط چند نفر مرد  ماجرای پایمال

 شجاع سپاهی هنوز از حافظه حقیقت بین جهان پاک نشده است.

قلدرموابانه قابل تهدید و تغییر نیست و این نهاد قدرتمند نند که هویت اصیل اسالمی ومردمی و انقالبی سپاه هرگز با رویکرد همه بدا

 به نقش آفرینی و تاثیر گذاری خود در معادالت منطقه ای و جهانی ادامه خواهد داد.

آمریکا درباره نهاد سربلند سپاه ، حمایت قاطع خود را از سپاه  ما دانشگاهیان دانشگاه ارومیه ضمن محکوم نمودن اقدام و تصمیم اخیر

 پاسداران در ادای تکلیف انقالبی و الهی خود اعالم می داریم و با صدای بلند اعالم می کنیم که ما هم یک سپاهی هستیم.

خواب راحت در چشمان منبعد  اه ،به حاکمان جنایتکار نظام غرب و اذناب منافق صفت آنها هشدار می دهیم که با این تصمیم اشتب

نظامیان شما در منطقه نخواهد بود و هرگونه تالش مذبوحانه تان در خاموش کردن این نور الهی در جلوه انقالب اسالمی منجر به 

 نابودی سریعتر خودتان خواهد شد.
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