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 ثه اهواز؛ حمله موشکی سپاه به مقر سرکردگان جنایت تروریستی اهواز در شرق فراتانتقام موشکی سپاه در پاسخ به حاد

های تکفیری را در شرق فرات در ها و سران گروهکتروریست سپاه پاسداران انقالب اسالمی در پاسخ به حادثه تروریستی اخیر اهواز مقر
از پهپادهای نظامی سپاه انجام داد تا  ی نیز به این مناطق با استفادههای بالستیک قرار داد و سپس حمالت دیگرموشک سوریه هدف حمله

 .وارد آید بیشترین خسارت ممکن به منشاء این ترور

 

مسئوالن ارشد کشور به ویژه رهبر انقالب وعده گوشمالی  های تکفیری،، پس از حمله تروریستی اهواز توسط تروریست«تابناک»به گزارش 
پس از شناسایی عقبه ی عملیاتی  د و اکنون با گذشت چند روز از حادثه اهواز، سپاه پاسداران وارد عمل شد ودادن ها راسخت تروریست

  .داد حادثه تروریستی اهواز، مقر آنها را هدف قرار

ومتر، با عبور از آسمان کیل 800کیلومتر و قیام با برد  750برد  ذوالفقار با هاییگان موشکی نیروی هوافضای سپاه پاسداران با تکیه بر موشک
همزمان با این حمله موشکی پهپادهای سپاه  سرکردگان تروریستها در شرق فرات واقع در کشور سوریه هدف قرار داد. همچنین عراق، مقر

 .خ داده باشدمواضع آن ر ها داشتند تا حداکثر انهدامپهپادها نیز حمالت ترکیبی به مقر این تروریست در سوریه به پرواز درآمدند و این

تهران، با شش فروند موشک، مقر آنها در دیرالزور را با  سپاه پاسداران انقالب یک سال قبل نیز در پاسخ به حمالت تروریستی داعش در
های تجزیه طلب کرد به یکی از گروه قیام هدف قرار داده بود. سپاه پاسداران چندی پیش نیز در پاسخ به حمالت های ذوالفقار وموشک
به کشته و زخمی  شماری از مرزبانان کشور شده بود، نیز حمله موشکی مشابهی انجام داده بود که های مرزی که منجر به شهادتپاسگاه

 .ها منتهی شده بودها تن و انهدام پایگاه تروریستشدن ده

هزار کیلومتر برسیم.  2ریزی کرد که به ُبرد ر برنامهیک با -مقدم طهرانی-حاج حسن »زاده پیش از این در این رابطه گفته بود: سردار حاجی
لحاظ کمی و کیفی برطرف کنیم. در این زمان بود که  برنامه دیگری داشت و معتقد بود که باید برگردیم و خالءهای این ُبرد را به پس از آن

های بزرگ. موشکی مدنظر شهید موشک بعاد و اندازهکیلومتر برای اهداف آمریکایی نیاز داریم اما نه با ا 800 احساس شد یک موشک با برد
 «.داشته باشد 1ابعادی به اندازه موشک شهاب کیلومتر، 800مقدم بود که با برد طهرانی
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 اطالعیه سپاه پاسداران در رابطه با حمله موشکی به مقر تروریست ها در سوریه

دادن مقر سرکردگان جنایت تروریستی اهواز در شرق فرات در  ای از هدف قرارمی در اطالعیهروابط عمومی کل سپاه پاسداران انقالب اسال
توسط یگان موشکی نیروی هوافضای  فروند موشک بالستیک زمین به زمین در نخستین ساعات بامداد امروز )دوشنبه( 6کشور سوریه با 

اسالمی و  ی مسلح بوده و سپاه پاسداران انقالب اسالمی در صیانت ازمیهنخط قرمز نیروها سپاه خبر داد و تاکید کرد: امنیت ملت ایران
آهنین خود را همچنان مهیای پاسخ قاطع و کوبنده به هر گونه شرارت  تامین امنیت و آرامش مردم عزیز از هیچ تالشی فروگذار نکرده و مشت

 .دشمنان قرار خواهد داد و شیطنت

 :متن کامل اطالعیه روابط عمومی کل سپاه به این شرح است

 بسم هللا الرحمن الرحیم

تن از مردم مظلوم و بی دفاع و نیروهای مدافع  69شدن  تن و مجروح 25اهواز که به شهادت  1397شهریور ماه  31در پی جنایت تروریستی 
نیابت از ملت سرافراز ایران و خانواده های  عانت از ذات اقدس باریتعالی، بهگردید، سپاه پاسداران انقالب اسالمی با است میهن اسالمی منجر

انتقام خون این شهدا،  مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت امام خامنه ای )مدظله العالی( برای معظم شهیدان در لبیک به ندای
 9بامداد امروز )دوشنبه  2گوشمالی عوامل بزدل این حادثه، ساعت  تروریست ها و درصد دفاع مقدس از 70ساله و جانباز  4به ویژه کودک 

های منطقه در شرق فرات در کشور سوریه را مورد ضربه  مهرماه( محل استقرار و تجمع تروریست های تکفیری تحت حمایت امریکا و قارون
 .موشکی قرار داد

فروند موشک بالستیک میان برد از پایگاه های  6شد، تعداد  طی این عملیات که با نام 'ضربت محرم' و با رمز مقدس 'یا حسین) ع(' انجام
کیلومتری هدف ضربات مهلک و مرگبار  570فضای سپاه در غرب کشور شلیک و تروریست های مزدور و جنایتکار از فاصله  موشکی نیروی هوا

 .قرار گرفتند

 .فروند پهپاد رزمی این نیرو مواضع و مقرهای تجمع و پشتیبانی تروریست های مزدور استکبار جهانی را بمباران کردند 7متعاقبا 

سرکردگان و عناصر موثر جنایت اخیر تروریست ها به هالکت رسیده  بر اساس اطالعات و گزارشهای دقیق دریافتی، در این عملیات تعدادی از
 .اند، همچنین زیرساخت های آمادی و انبار ذخیره مهمات آنان منهدم گردید شده و یا مجروح

اهواز، فرزندان ملت ایران را به مقر تروریست ها در شرق  در این رهگذر یادآور می شود؛ جمع بندی و رهگیری شواهد و قراین جنایت اخیر
سفید و منافع رژیم صهیونیستی و ارتجاع  انی تروریسم دولتی کاخآمریکا هدایت و پشتیبانی شده و در راستای اهداف شیط سوریه که توسط

نقطه زن قرار  طراحی و برنامه ریزی دقیق اطالعاتی و میدانی، نقاط تعیین شده آماج موشک های منطقه عمل می کند، رسانید و سپس با
 .گرفت

ست امنیت ملت ایران خط قرمز نیروهای مسلح بوده و سپاه ا در پایان به هموطنان عزیز اطمینان می دهیم، همانگونه که بارها اعالم شده
صیانت از ایران اسالمی و تامین امنیت  اسالمی با همراهی و مشارکت سایر نیروهای نظامی، انتظامی و اطالعاتی کشور در پاسداران انقالب

و شیطنت دشمنان  اطع و کوبنده به هرگونه شرارتنکرده و مشت آهنین خود را همچنان مهیای پاسخ ق و آرامش جامعه از هیچ تالشی فروگذار
 .قرار خواهد داد

 پایان خبر/


