
رهبر انقالب در ديدار دست اندركاران كنگره ۱۲ هزار شهيد استان آذربايجان غربي: 
نبايد اجازه داد ياد شهيدان در اثر جلوه هاي كاذب فراموش شود 

۱۲هزار شهيد آذربايجان   پايداري مراسم اختتاميه كنگره 
غربي با انتشار بيانات رهبر معظم انقالب در ديدار 
دس�ت اندركاران اين كنگره ك�ه در تاريخ 30مهر 
برگزار شده بود، ديروز در حسينيه ثاراهلل اروميه 

برگزار شد. 
بيان��ات رهب��ر معظ��م انق��اب اس��امي در دي��دار 
دس��ت اندركاران كنگ��ره ۱۲ ه��زار ش��هيد اس��تان 
آذربايجان غربي كه در تاريخ ۳۰ مهر ۹۶ برگزار شده بود، 
صبح ديروز در محل اين همايش در اروميه منتشر شد. 

به گزارش پايگاه اطاع رساني دفتر مقام معظم رهبري 
حضرت آيت اهلل خامنه اي در اين ديدار با اشاره به اهميت 
زنده نگه داش��تن ياد و نام ش��هيدان و روحيه فداكاري 
و ش��هادت، گفتند: برترين ش��خصيت ها و چهره هاي 
درخش��ان تاريخ ما در قرن هاي اخير، جوانان فداكاري 

بودند كه به دفاع از كشور و انقاب شتافتند. 
رهبر انقاب اسامي با اشاره به اين واقعيت تاريخي كه 
هرگاه مردان فداكار و با گذشت به ميدان نيامده اند، كشور 
دچار ذلت ش��ده و هرگاه همچ��ون دوران دفاع مقدس 
مردان بزرگ و دالور در صحنه حضور داشته اند، كشور 
سربلند شده است، افزودند: نبايد اجازه داد در اثر برخي 
جلوه هاي كاذب و عظمت هاي دروغين، ياد ش��هيدان 
فراموش و كهنه ش��ود و فعاليت هاي��ي همچون كنگره 

شهدا، پادزهر آن توطئه و حركت مسموم است. 
ايشان با تجليل از حضور فداكارانه مردم استان آذربايجان 
غربي در مبارزه با دشمنان از ابتداي پيروزي انقاب، ياد 
برخي شخصيت هاي برجسته و مجاهد استان همچون 
ش��هيد باكري، مرحوم زكياني، مرحوم قاضي خضري و 
آيت اهلل حسني را گرامي داشتند و گفتند: صبر و تحمل 
مردم آذربايجان غربي در ميدان مبارزه و در مقابل حوادث 
س��خت و عجيبي همچون بمباران شيميايي سردشت 

نشان دهنده عظمت مردم اين استان است. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي با تأكيد بر لزوم شناس��اندن 
ويژگي ها و برجس��تگي هاي معن��وي آذربايجان غربي 
به ايرانيان، افزودن��د: در معرفي اين اس��تان معموالً به 
موقعيت هاي گردشگري يا تنگناها و مشكات آن اشاره 
مي شود، در حالي كه آذربايجان غربي شجاعانه در مقابل 
حوادث و فتنه ها ايس��تادگي كرد و باي��د اين عظمت و 

شجاعت نيز به مردم كشور معرفي و نشان داده شود. 
 آذربايجان غربي در پيروزي انقالب نقش محوري 

داشته است 
سردار سرلش��كر محمدعلي جعفري در آيين اختتاميه 
كنگره ۱۲ه��زار ش��هيد آذربايجان غربي اظه��ار كرد: 

آذربايج��ان غربي در پي��روزي انقاب نق��ش محوري 
داش��ته اس��ت.  به گزارش فارس، وي خاطرنشان كرد: 
شاخصه اس��تان آذربايجان غربي اين است كه در زمان 
ابتداي پيروزي انقاب كه ضدانقاب در اين نقطه حضور 
داشتند، مردم اين استان پشتيباني جانانه اي از انقاب 
داشتند و وجود شهداي بزرگ از اين استان نشان از همان 

صابت و بزرگي است . 
فرمانده كل سپاه پاسداران انقاب اسامي خاطرنشان 
كرد: وحدت در ميان مذاهب و اقوام يك عامل موفقيت 
و رمز پيروزي در بين مردم استان و كشور است، قدر اين 
مؤلفه هاي اصلي كشور را بايد دانست و هر چه بيشتر در 

راستاي گسترش اين مؤلفه  ها كوشيد. 
فرمانده كل س��پاه اضافه كرد: مردم اين استان در خط 
مقدم مقابله با دشمنان هستند و در هر زمينه اي كه براي 
بر هم زدن اتحاد و يكپارچگي مردم ايران است ايستاده 
و سبب عصبانيت و نااميدي دشمنان ش��ده و آنها را به 

استيصال مي رساند. 
فرمانده س��پاه پاس��داران انقاب اس��امي اظهار كرد: 
ناامني در اين استان تقريباً صفر شده در حالي كه زماني 
ساعت حركت در جاده هاي اين استان تا ساعت ۲ ظهر 
بود ولي اكنون امنيت اين اس��تان از استان هاي مركزي 

بيشتر است. 
 يادواره هاي شهدا موجب ايجاد وحدت بيشتر 

بين مردم مي شود
حجت االسام و المسلمين قريشي، نماينده ولي فقيه در 
آذربايجان غربي در اجاس پاياني كنگره ملي بزرگداشت 
۱۲ هزار شهيد استان گفت: بزرگان دين از خدا شهادت 
مي خواستند چرا كه مسئله شهادت و جايگاه شهيد بسيار 
واالست.  وي خاطرنشان كرد: برگزاري يادواره هاي شهدا 

موجب ايجاد وحدت بيش��تر بين مردم مي شود و گامي 
ارزشمند براي ترويج فرهنگ ايثار و شهادت است. 

شهرياري، استاندار و رئيس شوراي سياستگذاري كنگره 
ملي بزرگداشت ۱۲ هزار شهيد استان در اجاس پاياني 
كنگره گفت: بايد در عمل ادامه دهنده راه شهيدان باشيم 
و اگر قرار است بر عهد خود با شهدا باشيم بايد در كارنامه 

كاري مان فساد و رانت وجود نداشته باشد. 
وي افزود: جهاد با نفس جهاد اكبر اس��ت و شهداي اين 
جهاد اليق اين جهاد بودند و اكنون وظيفه مسئوالن است 

كه به اين جهاد عمل كنند. 
 جمع آوري 650 هزار سند و آثار شهدا

سردار خرم، فرمانده سپاه ش��هدا و دبيركل كنگره ملي 
۱۲ هزار شهيد استان نيز در اين مراسم با اشاره به اينكه 
جمع آوري اسناد، مدارك و آثار ش��هدا از جمله اهداف 
برگزاري اين كنگره اس��ت گفت: ۶5۰ هزار سند در اين 
زمينه جمع آوري و ۱7۰ عنوان تدوبن و نشر شده است 
و همچنين دايره المعارف ش��هدا به چاپ رسيده است. 
سردار خرم افزود: توليد ۳۰مس��تند تلويريوني و ۳۱۰ 
مس��تند ۱۰ دقيقه اي از مادران و پدران شهدا از جمله 

ديگر اقدامات اين ستاد است. 
وي در ادام��ه تصريح كرد: ۱75 يادمان براي ش��هدا در 
استان س��اخته و رونمايي شده اس��ت و احداث يادمان 
ش��هدا و دهكده مقاومت در اروميه از درصد پيش��رفت 
خوبي برخوردار است. وي توليد فيلم شهيد مهدي اميني 

را از ديگر برنامه هاي اين كنگره عنوان كرد. 
در اين مراسم پيكر مطهر دو شهيد گمنام نيز تشييع و 
از تمبر كنگره ۱۲ هزار شهيد آذربايجان غربي رونمايي 
شد.  كنگره ۱۲ هزار شهيد آذربايجان غربي از ۱۲ آذر آغاز 

و ديروز اختتاميه آن برگزار شد. 

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
دوشنبه ۱3 آذر۱396   -    ۱5 ربيع االول ۱439
سال نوزدهم- شماره 5۲5۱ - ۱6 صفحه
قيمت در استان تهران و البرز:500تومان

ساير استان ها: 300 تومان

يادداشت هاي امروز

نابودي نفت در همين حوالي
وحیدحاجیپور

4

اشرافيت در مسير اليگارشي و غارت باورها
سیدعبداهللمتولیان

۲

»صالح« در مسير سناريوی »حريري« 
احمدکاظمزاده

۱5

نبايد قصور تاريخي درباره نامه 
امام به گورباچف درباره 

نامه رهبر انقالب تكرار شود

برگزاري  مراسم تكريم  
مديرعامل پيشين خبرگزاري فارس

   در همايش»طلوع حقيقت« كه به منظور گراميداش��ت 
س��الروز صدور نامه هاي رهبر انقاب به جوانان غربي برگزار 
شد از آثار فرهنگي - هنري توليد شده در راستاي نشر و تبليغ 
نامه هاي رهبري به جوانان غربي، رونمايي ش��د | صفحه۱6

هوالباقي

مصيبت  وارده را تس�ليت عرض نم�وده، از خداون�د منان براي  
جنابعال�ي و بازماندگان صبر جميل و ب�راي آن مرحومه رحمت و 

مغفرت مسئلت مي نماييم.  
مدير مسئول و كاركنان  روزنامه جوان

همكار گرامي

جناب آقاي اکبر حيدرزاده
هوالباقي

مصيبت  وارده را تس�ليت عرض نم�وده، از خداون�د منان براي  
جنابعالي و بازماندگان صبر جمي�ل و براي آن مرحومان رحمت و 

مغفرت مسئلت مي نماييم.  
مدير مسئول و كاركنان  روزنامه جوان

همكار گرامي

جناب آقاي محمدرضا هاديلو

الزمه پيشگامي در موفقيت ها، اس��تمرار حركت رو به جلو و بدون 
توقف اس��ت، بنابراين بايد در هر بخش كه مس��ئوليت و وظيفه اي 
برعهده داريد، بي وقفه و مس��تمر، كار و تاش كنيد. مالك اشتر در 
»بصيرت و ش��ناخت صراط مستقيم«، »عزم راس��خ«، »احساس 
مسئوليت و آمادگي براي مجاهدت«، »شجاعت و قدرت فرماندهي« 
و در عين ح��ال در »معنويت، عبادت، تقوي و تواضع« برجس��ته و 
الگوست و فرماندهان نيروهاي مسلح بايد بيش از ديگران، اين حاالت 

و روحيات عالي را در خود تقويت كنند.

سود ۸۹ درصدي
 در مؤسسات مالي !

افزايش استفاده از نوجوانان 
در قاچاق مواد مخدر
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فرمانده نيروي قدس سپاه  
نامه رئيس سيا را پس زد 

سردار سليماني موفق ترين فرمانده 
نيروهاي مسلح شناخته شد

پاسخ موشكی يمن به فتنه امارات
  رهبران انصاراهلل: شليک موشک به امارات پاسخی به فتنه افکنی اين كشور از طريق علی عبداهلل صالح  است

  كمتر از ۲4 ساعت پس از اينكه علی عبداهلل صالح عليه انصاراهلل موضع گرفت و به سعودی   ها 
چراغ سبز نشان داد، نيروهای مردمی يمن با موشك امارات متحده عربی را هدف قرار دادند 
و همزمان طرفداران صالح را در صنعا عقب راندند و بر اكثر مناطق پايتخت مس��لط شدند؛ 
تحوالتی كه باعث شده رئيس جمهور پيشين با عقب نشينی از مواضع خود از حزب اهلل و ايران 

بخواهد تا با ميانجيگری مانع از تشديد تنش شوند.

  شبكه خبری المس��يره وابس��ته به انصاراهلل روز يك  ش��نبه خبر داد كه يگان موشكی ارتش 
وكميته های مردمی يمن تأسيسات هس��ته ای ابوظبی را با موش��ك كروز مورد حمله قرار داد. 
المسيره تأكيد كرد كه در اين حمله تأسيسات هسته ای براكه ابوظبی مورد هدف قرار گرفته است.  
تأسيسات هسته ای براكه در منطقه غربی امارت ابوظبی در ساحل خليج فارس و در 5۳ كيلومتری 
 جنوب غربی شهر الرويس قرار دارد و قرار است در سال ۲۰۲۰ دارای چهار نيروگاه هسته ای باشد.

  منابع محلی از صنعا گزارش دادند پس از چهار روز درگيری، نيروهای انصاراهلل بر اكثر مناطق 
مسلط شده اند و حتی محل سكونت علی عبداهلل صالح را به محاصره در آورده اند. تسلط نيروهای 
انصاراهلل بر پايتخت در حالی صورت گرفت كه حتی جنگنده های سعودی به حمايت از علی عبداهلل 
صالح مواضع نيروهای مردمی يمن را هدف قرار دادند اما اين حمات نيز همانند حمات سه روز 

گذشته مانع پيشروی نيروهای انصاراهلل نشد| صفحه ۱5

  از زمان اجراي قانون جديد مبارزه با مواد مخدر استفاده از 
كودكان براي حمل مواد به دليل س�اقط بودن مجازات اعدام 

براي آنها افزايش يافته است | صفحه ۱4

     رئيس  كل بانک مركزي :  شخصي مبلغ ۲3 ميليارد تومان 
از سال 9۲ تا 94 نزد مؤسسه ثامن الحجج)ع( سپرده داشته و 

ماهانه 89 درصد سود دريافت مي كرده | صفحه۱۲ صفحات ۲و ۱5

صفحه ۱6
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نيروي انساني
 در نيروهاي مسلح

 بايد از بهترين ها باشد

فرمانده كل قوا در ديدار فرماندهان ارشد نيروهاي 
مسلح و برگزيدگان جشنواره مالک  اشتر:

رهبر انقالب در ديدار دست اندركاران 
كنگره ۱۲ هزار شهيد استان آذربايجان غربي: 

نبايد اجازه داد ياد شهيدان 
در اثر جلوه هاي كاذب فراموش شود 


