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تفکر بسیج مردمی عملیات لیله القدر باعث شکست داعش شد 
روایت »سردار 

شعبانی«، فرمانده 
 وقت سپاه ارومیه 

از عملیات لیله القدر

 نماینده ولی فقیه 
در آذربایجان غربی:
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عملیات لیله القدر 
امنیت پایدار را در ارومیه 

حاکم کرد

تشکیل نیروی مشترک 
ابتکار قرارگاه حمزه در 
عملیات لیله القدر بود

فرمانــده عملیــات لیلــه القــدر در ســال ۶3 مــی 
ــزه سیدالشــهدا در  ــرارگاه حم ــکار ق ــد: ابت گوی
ــروی  ــدر تشــکیل نی ــه الق ــات لیل ــام عملی انج

ــای ... مشــترک از نیروه
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ضمیمه رایگان روزنامه در استان  آذربایجان غربی

امروز فضیلت زنده 
نگه داشتن یاد شهدا 

کمتر از شهادت 
نیست.

مقام معظم رهبری

صفحه 2

نخســتین یــادواره عملیــات لیلــه القــدر بــا حضور 
نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان غربــی و 
ــد  ــازمان پدافن ــس س ــه، رئی ــه ارومی ــام جمع ام
غیرعامــل کشــور، رئیــس شــورای اســامی شــهر، 
ــس  ــه در مجل ــده ارومی ــه، نماین ــهردار ارومی ش
شــورای اســامی، فرماندهــان نظامــی و انتظامــی 
ــدگان  ــواده شــهدا، رزمن ــی از خان اســتان و جمع
وفرماندهــان عملیــات لیلــه القــدر در ســالن امــام 

ــزار شــد. ــه برگ ــی )ع( ارومی عل

ــادواره  ــا برگــزاری نخســتین ی همزمــان ب
از  ارومیــه،  در  القــدر  لیلــه  عملیــات 
مســتند 30 دقیقــه ای »لیلــه القــدر« 

ــد. ــی ش رونمای
بــه گــزارش جــام جــم، نخســتین یــادواره 
عملیــات لیلــه القــدر بــا حضــور نماینــده 
ــام  ــی و ام ــه در آذربایجــان غرب ــی فقی ول
جمعــه ارومیــه، رئیــس ســازمان پدافنــد 
شــورای  رئیــس  کشــور،  غیرعامــل 

ــهردار... ــهر، ش ــامی ش اس



پاسداشت یک حماسه 

 بــه گــزارش جــام جــم، تاریــخ دفــاع مقــدس در 
ــان  ــه حضــور جوان ــی محــدود ب آذربایجــان غرب
ــل در  ــه باط ــق علی ــگ ح ــای جن ــه ه در جبه

ــوب کشــور نیســت. جن
 آذربایجــان غربــی جــزو معــدود اســتانهای 
ــهرها را  ــل ش ــگ در داخ ــه جن ــت ک ــور اس کش

ــت.  ــرده اس ــه ک ــز تجرب نی
بــا توجــه بــه نقــش و اهمیــت عملیاتهــای 
ــث  ــه از حی ــی شــهری در پاکســازی منطق نظام
اشــرار، ضدانقابهــا و منافقیــن کــه تاکنــون نیــز 
ــا  ــه ب ــهرداری ارومی ــت، ش ــده اس ــول مان مغف
ــدد  ــط درص ــای مرتب ــا و ارگانه ــکاری نهاده هم
ــهری در دوران  ــاع ش ــی دف ــی و بازنمای بازخوان
دفــاع مقــدس اســت  و برهمیــن اســاس یــادواره 
ــد. ــزار ش ــه برگ ــدر در ارومی ــه الق ــات لیل عملی

ــه  ــات لیل ــادواره عملی ــزاری ی ــتاد برگ ــر س  دبی
القــدر در گفــت و گــو بــا خبرنــگار مــا بــه 
ــی  ــات هــای شــهری م ــی عملی ــت بازخوان اهمی
ــای  ــت عملیاته ــد: بزرگداش ــی گوی ــردازد و م پ
نظامــی شــهر ارومیــه در واقــع حفــظ و حراســت 
از هویــت شــهر و اســتان در حــوزه دفــاع مقدس 
و یــک حرکــت فرهنگــی در جهــت تقویــت 

ــت . ــداری اس ــهادت و پای ــار، ش ــگ ایث فرهن
مصطفــی میانــی اضافــه مــی کنــد: بــا گذشــت 
4 دهــه از پیــروزی انقــاب اســامی و بــا وجــود 
برگــزاری مراســم هــا و یــادواره های بزرگداشــت 
ــه  ــهری ک ــای ش ــات ه ــه عملی ــر ب ــهدا، کمت ش
بعضــا مــردم مســتقیما درگیــر جنــگ بــا اشــرار 
و منافقیــن و ضــد انقابهــا بودنــد، پرداختــه 

نشــده اســت.
ارومیــه  شــهرداری  دهــد:  مــی  ادامــه  وی 
و  مقــدس  دفــاع  تاریــخ  راســتای حفــظ  در 
شــهر  نظامــی  هــای  عملیــات  شناســاندن 
ــاع شــهری  ــادواره هــای دف ــه، برگــزاری ی ارومی
را کــه بیشــتر بــا محوریــت قــرارگاه حمــزه 
ــه انجــام شــده، در دســتور  سیدالشــهدای ارومی

کار خــود قــرار داده اســت.
ــد: عملیاتهــای نظامــی شــهر  ــی مــی گوی  میان
حمــزه  قــرارگاه  محوریــت  بــا  کــه  ارومیــه 
ــام  ــدس انج ــاع مق ــهدا)ع( در دوران دف سیدالش
شــده، بــرای ارومیــه امنیــت و بــرای کشــور عزت 
آفریــن بــوده کــه متاســفانه تــا کنــون بــه تصویــر 
کشــیده نشــده اســت و امســال بــرای نخســتین 
برگــزار  القــدر  لیلــه  عملیــات  یــادواره   بــار 

شد.
  وی در ارتبــاط بــا عملیــات توضیــح مــی دهــد 
و مــی افزایــد: عملیــات لیلــه القــدر در ســال۶3 
ــه  ــی ک ــرار و منافقین ــرکوب اش ــور س ــه منظ ب
ــمال  ــرزی ش ــوار م ــات ن ــتاها و ارتفاع در روس
اعــزام  بــا  و  و جنــوب ســرو مســتقر شــده 
اطــراف  روســتاهای  و  جاده هــا  گروههایــی، 
ارومیــه را ناامــن مــی کردنــد، انجــام شــده 

ــت. اس
میانــی اظهــار مــی کنــد: قــرارگاه حمــزه 
سیدالشــهدا)ع( ارومیــه در آن زمــان، بــه منظــور 
ــرارگاه  ــاد 4 ق ــا ایج ــا ب ــی ه ــری از ناامن جلوگی
فرعــی بــه ترتیــب در جنــوب غربــی ســلماس بــه 
ســمت روســتای دوســتان، روســتای هشــتیان به 
طــرف روســتای اســپی دره، روســتای هورســین 
بــه طــرف روســتای حســن لــو و ســلطانی واقــع 
در مــرز ایــران و ترکیــه و همچنیــن ســه راهــی 
چــره بــه طــرف گل شــیخان و اربیــان در مــرز 
ایــران و ترکیــه بــه شورشــیان دمکــرات، کومــه 
ــر  ــرده و درگی ــه ک ــن حمل ــرار و منافقی ــه، اش  ل

می شوند.
عملیــات،  آغــاز  بــا  کنــد:  مــی  اذعــان  وی 
ــگان  ــور ی ــاع از حض ــا اط ــرار ب ــدادی از اش تع
ــه  ــل ب ــایر مح ــری و عش ــپاه، ژاندارم ــای س ه
ــر  ــود 32 نف ــن وج ــا ای ــد، ب ــی گریزن ــه م ترکی
از آنــان کشــته، 41 نفــر زخمــی  و 10 نفــر 
ــس از اتمــام  ــر اینکــه پ ــب ت اســیر شــده و جال
عملیــات حــدود 400 نفــر از شورشــیان خــود را 
ــان  ــا ام ــد ت ــی کنن ــپاه م ــدگان س تســلیم رزمن

ــد. ــت کنن ــه دریاف نام
ــه  ــات لیل ــادواره عملی ــزاری ی ــتاد برگ ــر س  دبی
ــه القــدر 22  ــات لیل ــد: در عملی القــدر مــی گوی
شــهید تقدیــم امنیــت و آرامــش مــردم و حفــظ 
ــاخص  ــه ش ــت ک ــده اس ــام ش ــت از نظ و صیان
ــده  ــژاد، فرمان ــن طاهرن ــهید حس ــا ش ــن آنه تری
حمــزه  قــرارگاه  عملیــات  اطاعــات  وقــت 
سیدالشــهدا ارومیــه اســت کــه در روســتای 
ــل شــده  ــع شــهادت نائ ــه درجــه رفی حســنلو ب

ــد. ان
ــه حضــور مســووالن لشــکری و  ــا اشــاره ب وی ب
ــدر در  ــه الق ــات لیل ــادواره عملی ــوری در ی کش
ارومیــه مــی گویــد: تعــدادی از فرماندهــان،  
ــات  ــهدای عملی ــای ش ــواده ه ــدگان و خان رزمن
ــدند. ــل ش ــادواره  تجلی ــن ی ــدر در ای ــه الق لیل

ــی گفــت:  ــی فقیــه در آذربایجــان غرب نماینــده ول
برگــزاری یــادواره هــای شــهدا مــورد تاکیــد مقــام 
ــاد و  ــام و ی ــد ن ــی توان ــوده و م ــری ب ــم رهب معظ
مســیر شــهدا را در جامعــه و در بیــن جوانــان زنــده 

کنــد.
ــید  ــام س ــت االس ــم، حج ــام ج ــزارش ج ــه گ ب
ــات  ــادواره عملی ــتین ی ــی در نخس ــدی قریش مه
لیلــه القــدر گفــت: برگــزاری یــادواره هــای شــهدا 
ــی  ــوده و م ــری ب ــام معظــم رهب ــد مق ــورد تاکی م
توانــد نــام و یــاد و مســیر شــهدا را در جامعــه و در 

ــد. ــده کن ــان زن بیــن جوان

ــا  ــهیدان م ــرد: ش ــار ک ــه اظه ــه ارومی ــام جمع ام
ــرار  ــود ق ــوی خ ــت را الگ ــل بی ــار و اه ــه اطه ائم
دادنــد و در ایــن مســیر قــدم گذاشــتند تــا از 

ــد. ــاع کنن ــل دف ــل باط ــت در مقاب حقانی
حجــت االســام ســیدمهدی قریشــی افــزود: بایــد 
ــی و الگــوی  ــا شــهدا را سرمشــق زندگ ــان م جوان
راهشــان قــرار دهنــد و در ایــن صــورت مــی تواننــد 
گام موثــری را در راه اعتــای کشــور و نظــام 
ــی  ــه در آذربایجــان غرب ــی فقی ــده ول بردارند.نماین
ــدر  ــه الق ــات لیل ــادواره عملی ــدگان ی از برگزارکنن
ــی  ــد، قدردان ــزار ش ــار برگ ــرای نخســتین ب ــه ب ک

کــرد.در ایــن مراســم کــه بــا حضــور نماینــده ولــی 
فقیــه در آذربایجــان غربــی و امــام جمعــه ارومیــه، 
رئیــس ســازمان پدافنــد غیرعامــل کشــور، رئیــس 
شــورای اســامی شــهر، شــهردار ارومیــه، نماینــده 
ارومیــه در مجلــس شــورای اســامی، فرماندهــان 
ــواده  ــی از خان ــتان و جمع ــی اس ــی و انتظام نظام
ــه  ــات لیل ــان عملی ــدگان وفرمانده ــهدا، رزمن ش
ــزار  ــه برگ ــی )ع( ارومی ــام عل ــالن ام ــدر در س الق
ــان  ــدگان و فرمانده ــهدا، رزمن ــواده ش ــد از خان ش
عملیــات لیلــه القــدر بــا حضور مســئوالن لشــکری 

ــه عمــل آمــد. و کشــوری تجلیــل ب

لیلــه  عملیــات  یــادواره  نخســتین 
القــدر بــا حضــور نماینــده ولــی فقیــه 
ــه  ــام جمع ــی و ام ــان غرب در آذربایج
پدافنــد  ســازمان  رئیــس  ارومیــه، 
غیرعامــل کشــور، رئیــس شــورای 
ارومیــه،  شــهردار  شــهر،  اســامی 
ــورای  ــس ش ــه در مجل ــده ارومی نماین
و  نظامــی  فرماندهــان  اســامی، 
انتظامــی اســتان و جمعــی از خانــواده 
وفرماندهــان  رزمنــدگان  شــهدا، 
ــام  ــالن ام ــدر در س ــه الق ــات لیل عملی

علــی )ع( ارومیــه برگــزار شــد.
محمــد  جــم،  جــام  گــزارش  بــه 

حضــرت پــور، شــهردار ارومیــه در 
ایــن مراســم بــا بیــان ایــن کــه 
فرهنــگ  ترویــج  و  توســعه  بحــث 
ــای  ــی از راهبرده ــهادت یک ــار وش ایث
شــهرداری  فرهنگــی  کارهــای 
ارومیــه و مجموعــه مدیریــت شــهری 
ــای  ــه ه ــاالنه  در بودج ــه س ــت ک اس
ــی شــود،  ــاغ م ــب و اب شــهری تصوی
ــت  ــن سیاس ــرای همی ــت: در اج گف
هــا، شــهرداری ارومیــه بــا ایجــاد 
ــه  ــهادت ک ــگ ش ــج فرهن ــاد تروی بنی
یکــی از مولفــه هــای توســعه و ترویــج 
اســت  شــهادت  و  ایثــار  فرهنــگ 

درچندیــن ســال گذشــته بــا همــکاری 
ســپاه ارومیــه و بنیــاد شــهید و امــور 
ــدام  ــه اق ــتان ارومی ــران شهرس ایثارگ
ــه برگــزاری یــادواره هــای شــهدا در  ب
مناطــق و محــات مختلــف کــرده 
ــادواره  ــزاری ی ــه وی برگ اســت.به گفت
ــام  ــد ن ــی کــه بتوانن ــه های هــا و برنام
زنــده  در جامعــه  را  یــاد شــهدا  و 
تمامــی  از  را  کشــور  دارنــد،  نگــه 
 آســیب هــا در امــان نگــه خواهــد 
داشت.شــهردار ارومیــه بــا اعــام ایــن 
کــه یــادواره لیلــه القــدر بــرای اولیــن 
بــار در آذربایجــان غربــی برگــزار مــی 

شــود، اظهــار کــرد: ایــن یــادواره یکــی 
ــش  ــازی بخ ــای پاکس ــات ه از عملی
ــه از  ــتان ارومی ــاک شهرس ــده خ عم
ــت  ــاب هاس ــد انق ــرار و ض ــوث اش ل
کــه در ســال ۶3 بــا محوریــت قــرارگاه 
حمــزه سیدالشــهدا انجام شــده اســت.

دســت  از  پایــان  در  حضرتپــور 
انــدرکاران برگــزاری نخســتین یــادواره 
عملیــات لیلــه القــدر بــه ویژه ســازمان 
ورزشــی  و  اجتماعــی  فرهنگــی، 
شــهرداری ارومیــه و تیــم مســتند 
قدردانــی  و  تشــکر  عملیــات   ســاز 

کرد.

رئیــس شــورای اســامی شــهر ارومیــه گفــت: 
ــدر در ســال ۶3  ــه الق ــات لیل ــا انجــام عملی ب
ــوث  ــه از ل بخشــی از خــاک شهرســتان ارومی
ــت  ــازی و امنی ــا پاکس ــد انقابه ــرار و ض اش

ــم شــد. ــه حاک ــدار در منطق پای
ــه گــزارش جــام جــم، رســول اصغــرزاده در  ب
حاشــیه مراســم یــادواره عملیــات لیلــه القــدر 
ــش  ــت و آرام ــت: امنی ــا گف ــگار م ــه خبرن ب
ــهدایی  ــون ش ــون خ ــه را مدی ــی جامع کنون
ــان  ــظ کی ــال در راه حف ــه 40 س ــتیم ک هس

ــد. ــرده ان ــانی ک ــداکاری و جانفش ــامی ف اس
وی افــزود: آذربایجــان غربــی بــه عنــوان 
ــوار شــمالغرب کشــور در  ــرزی در ن ــتان م اس
خــط مقــدم دفــاع از وطــن اســت و همچنــان 
ــاز  ــاب شــهادت در ایــن خطــه شــهیدپرور ب ب
اســت.اصغرزاده گفــت: شــهر ارومیــه نیــز 
در دفــاع از آرمانهــای انقــاب اســامی در 
ــاک  ــب خ ــه وج ــب ب ــوده و وج ــف اول ب ص
آذربایجــان غربــی بــا ایــن عملیاتهــا آشناســت 

ــت. ــده اس ــاری ش ــهدا آبی ــون ش ــا خ و ب

ارومیــه  شــهر  اســامی  شــورای  رئیــس 
ــهدا را  ــا و ش ــات ه ــادواره عملی ــزاری ی برگ
باعــث زنــده نگــه داشــتن یــاد و خاطره شــهدا 
دانســت و افــزود: یــادواره شــهدا، عملیــات هــا 
ــه صــورت مســتمر و در  ــد ب ــا بای و کنگــره ه

ــوند. ــزار ش ــی برگ ــا مل ــی ت ســطح محل
مراســم  برگــزاری  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
بزرگداشــت یــاد و نــام شــهدا اقدامــی کوچــک 
بــرای ادای دیــن نســبت بــه شــهدا اســت کــه 

ــزار شــود. ــد پرشــورتر برگ بای

ــاره  ــدر اش ــه الق ــات لیل ــه عملی ــرزاده ب اصغ
کــرد و گفــت: بــا انجــام ایــن عملیــات بخشــی 
از خــاک شهرســتان ارومیــه از لــوث اشــرار و 
ــدار در  ــت پای ــازی و امنی ــا پاکس ــد انقابه ض
منطقــه حاکــم شــد و مــردم توانســتند بــدون 
ــه  ــا ب ــان خاطــر در جــاده ه ــی و اطمین نگران

ــد. ــردد کنن صــورت شــبانه روزی ت
ــت  ــه امنی ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــان ب وی در پای
ایثارگــری  مدیــون  را  جامعــه  در  حاکــم 
رزمنــدگان در عملیــات هــای لیلــه القــدر 

ــئولیت  ــر مس ــرد: در ه ــح ک ــتیم، تصری هس
حقیقــی و حقوقــی بایــد پاســدار خــون شــهدا 

باشــیم و آن را ارج نهیــم.

نخســتین  برگــزاری  بــا  همزمــان 
در  القــدر  لیلــه  عملیــات  یــادواره 
ای  دقیقــه   30 مســتند  از  ارومیــه، 

شــد. رونمایــی  القــدر«  »لیلــه 
بــه گــزارش جــام جــم، نخســتین 
یــادواره عملیــات لیلــه القــدر بــا حضور 
نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان 
ارومیــه،  جمعــه  امــام  و  غربــی 

رئیــس ســازمان پدافنــد غیرعامــل 
اســامی  شــورای  رئیــس  کشــور، 
نماینــده  ارومیــه،  شــهردار  شــهر، 
ــس شــورای اســامی،  ــه در مجل ارومی
فرماندهــان نظامــی و انتظامــی اســتان 
و جمعــی از خانــواده شــهدا، رزمندگان 
ــدر در  ــه الق ــات لیل ــان عملی وفرمانده
ــه برگــزار  ــی )ع( ارومی ــام عل ســالن ام

 30 مســتند  مراســم  ایــن  شــد.در 
ــا  ــدر ب ــه الق ــات لیل ــه ای عملی دقیق
ــی شــد.  ــدر« رونمای ــه الق ــوان« لیل عن
ــی و  ــه کنندگ ــه تهی ــتند ب ــن مس ای
کارگردانــی مجتبــی میانــی لــک و بــا 
ــی  تحقیــق و پژوهــش مصطفــی میان
شد.مســتند  تولیــد  و  تهیــه  لــک 
لیلــه القــدر در مصاحبــه هایــی بــا 

فرماندهــان و رزمنــدگان عملیــات لیله 
ــی،  ــرزی و عملیات ــدر در مناطــق م الق
ــات را بازســازی  ــی از عملی بخــش های
کــرده و جزئیــات آن را بــه تصویــر 
لیلــه  اســت.تهیه مســتند  کشــیده 
القــدر کــه بــرای پخــش از شــبکه 
ــاه  ــک م ــده اســت،  ی ــد ش ــی تولی مل

ــت. ــده اس ــول انجامی ــه ط ب

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی:

برگزاری یادواره شهدا مورد تاکید رهبری است

شهردار ارومیه مطرح کرد؛

توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، راهبرد فرهنگی شهرداری ارومیه

عملیات لیله القدر امنیت پایدار را در ارومیه حاکم کرد 

تفکر بسیج مردمی عملیات لیله القدر باعث شکست داعش شد
رییــس ســازمان پدافنــد غیرعامــل 
ــی  ــیج مردم ــر بس ــال تفک ــور انتق کش
ــردی  ــهید بروج ــن ش ــب دکتری در قال
بــه کشــورهای منطقــه را دســتاورد 
فرامنطقــه ای عملیــات لیلــه القــدر 
خوانــد و تصریــح کــرد: فرماندهــان 
و  تفکــر  ایــن  بــا  حمــزه  قــرارگاه 
ــی  ــای مردم ــیج نیروه ــتراتژی بس اس
ــوریه و  ــراق و س ــش ع ــک ارت ــه کم ب
لبنــان در مبــارزه بــا نیروهــای تکفیــری 
شــتافتند و بــا شکســت داعــش در 
ــت  ــح را ثب ــن فت ــزرگ تری ــه ب منطق

ــد. کردن
ســردار  جــم،  جــام  گــزارش  بــه 
غامرضــا جالــی در اولیــن یــادواره 
ــع  ــه در مجتم ــدر ک ــه الق ــات لیل عملی
ــد،  ــزار ش ــه برگ ــی )ع( ارومی ــام عل ام
ــاد و خاطــره مرحــوم  ــا بزرگداشــت ی ب
ــن  ــنی و همچنی ــام حس ــت االس حج
مجاهــدت هــای ایشــان قبــل و بعــد از 
ــا  انقــاب اظهــار کــرد: وجــود حــاج آق
حســنی و بســیج در اختیــار وی، ناجــی 
ــر اشــرار منطقــه  ــه در براب ــردم ارومی م
ــرای  ــادی ب ــای زی ــاش ه ــود و وی ت ب
مبــارزه بــا ضــد انقــاب و برقــراری 
امنیــت در منطقــه داشــت.وی بــا اشــاره 
بــه اســتراتژی راهبــردی قــرارگاه حمزه 
سیدالشــهدا بــرای مبــارزه عملیاتــی بــا 
ــزود: تصــرف و کنتــرل  ضــد انقــاب اف
ســرزمینی دشــمن بخشــی از ایــن 
ــتا  ــن راس ــه در همی ــود ک ــتراتژی ب اس
همچــون  مختلفــی  هــای  عملیــات 
پیرانشــهر  مهابــاد،  محــور  در  فتــح 

و سردشــت، نصــر در منطقــه بیــن 
سردشــت و پیرانشــهر و لیلــه القــدر در 
منطقــه ســرو ارومیــه انجــام شد.ســردار 
ــا بیــان اینکــه عملیــات لیلــه  جالــی ب
القــدر در 28 خــرداد ســال ۶3 مصــادف 
گفــت:  شــد،  آغــاز  بــا 19رمضــان 
قــرارگاه حمــزه سیدالشــهدا بــا ایجــاد 4 
ــوب  ــه ترتیــب در جن ــرارگاه فرعــی ب ق
ــتای  ــمت روس ــه س ــلماس ب ــی س غرب
دوســتان، روســتای هشــتیان بــه طــرف 
روســتای اســپی دره، روســتای هورسین 
بــه طــرف روســتای حســن لو و ســلطان 
واقــع در مــرز ایران و ترکیــه و همچنین 
ــی  ــه طــرف دره بان ســه راهــی چــره ب
ــه،  ــه ل ــرات، کوم ــیان دمک ــه شورش ب
و  کــرده  منافقیــن حملــه  و  اشــرار 

ــوند. ــی ش ــر م درگی
وی اضافــه کــرد: در ایــن عملیــات کــه 
از نیروهــای ارتــش، ســپاه، نیــروی 
انتظامــی، ژاندارمــری و بســیج مردمی و 
عشــایر منطقــه شــرکت داشــتند هفــت 
شــبانه روز طــول کشــید و 400 نفــر از 

عناصــر حــزب تســلیم شــدند.
پدافنــد غیرعامــل  رئیــس ســازمان 
ــا عملیــات  کشــور، خاطرنشــان کــرد: ب
در  ســرزمینی  تصــرف  القــدر  لیلــه 
ــه طــور کامــل  ــه ب شــمال غــرب ارومی
انجــام شــد و بخشــی از عناصــر حــزب 
ــادی  ــای زی ــدند و ســاح ه تســلیم ش

ــد. ــه ش ــت گرفت ــم غنیم ه
ســردار جالــی گفــت: اضمحــال بخش 
عمــده ای از واحــد هــای رزمــی دشــمن 
جغرافیــای  کل  تصــرف  منطقــه،  در 

ارومیــه و ایجــاد امنیــت پایــدار در 
منطقــه از جملــه دســتاوردهای منطقــه 
ــده  ــدر بود.فرمان ــه الق ــات لیل ای عملی
ــال  ــهدا در س ــزه سیدالش ــرارگاه حم ق
۶3 افــزود: عملیــات لیلــه القــدر بخاطــر 
ــه  ــه ای ک ــمنان در منطق ــور دش حض
مــردم عــادی حضــور داشــتند، پیچیــده 
و ســخت بــود و و عمــا بخشــی از تــوان 
ــی  ــی شــد و نم ــه نم ــه کار گرفت ــا ب م
ــه زن و  ــای نقط ــاح ه ــتیم از س توانس
منحنــی زن اســتفاده کنیــم.وی تأکیــد 
ــا  ــهدا ب ــزه سیدالش ــرارگاه حم ــرد: ق ک
ــی  ــول جنگ ــای معم ــتراتژی ه رد اس
ــمن  ــرزمین دش ــش در س ــن آت و ریخت
بــدون توجــه بــه حضــور نیروهــای 
مردمــی، الگــوی دفــاع ســرزمینی و 
مــردم  از  حمایــت  داخلــی  پدافنــد 
ــکل داد و  ــمن را ش ــا دش ــورد ب و برخ

ــرد. ــش ب ــات را پی عملی
ســردار جالــی خلــق و بلــوغ دکتریــن 
شــهید بروجــردی بــر اســاس حمایت از 
مــردم و برخــورد با دشــمن را دســتاورد 
فرامنطقــه ای عملیــات لیلــه القــدر 
ــردی  ــهید بروج ــت: ش ــمرد و گف برش
معتقــد بــود بــرای آزادســازی ســرزمین 
ــم  ــردم  اع ــد م ــمن، نبای ــراج دش و اخ
از شــیعه وســنی یــا تــرک و کــرد 
آســیب ببینند.رئیــس ســازمان پدافنــد 
غیرعامــل کشــور خاطرنشــان کــرد: 
تفکــر بســیج مردمــی شــهید بروجــردی 
باعــث اجــرای هماهنــگ نظریه توســعه 

ــی شــد. ــد داخل ــزا و پدافن ــت اف امنی
ــی در  ــیج مردم ــر بس ــال تفک وی انتق

بروجــردی  شــهید  دکتریــن  قالــب 
بــه کشــورهای منطقــه را دســتاورد 
فرامنطقــه ای عملیــات لیلــه القــدر 
خوانــد و تصریــح کــرد: قــرارگاه حمــزه 
بــا ایــن تفکــر و اســتراتژی بســیج 
ــش  ــک ارت ــه کم ــی ب ــای مردم نیروه
عــراق، ســوریه و لبنــان در مبــارزه 
ــا  ــتافت و ب ــری ش ــای تکفی ــا نیروه ب
شکســت داعــش در منطقــه بــزرگ 
تریــن فتــح را ثبــت کرد.ســردار جالــی 
دکتریــن شــهید بروجــردی در عملیــات 
ــوع  ــوع آزادســازی و ن ــدر در ن ــه الق لیل
ضــد شــورش گــری و ضــد انقــاب بــه 
آن ســوی مرزهــا منتقــل شــد و در 
آنجــا شــکل گرفــت بطوریکه توانســتند 
ــداوم  عملیــات مردمــی آزاد ســازی را ت

داده و دشــمن را شکســت دهنــد.
ــی  وی تشــکیل بســیج نیروهــای مردم
در کشــور هــای عــراق، ســوریه، لبنان و 
یمــن را در تــداوم ایــن رویکرد دانســت، 
وگرنــه مــا درعملیــات لیلــه القــدر هــم 
تانــک هــم تــوپ و هــم ســاح مخــرب 
ــی  ــتراتژی دفاع ــگاه اس ــا ن ــتیم ام داش
جمهــوری اســامی در منطقــه پدافنــد 
اســت. امنیــت  توســعه  و  داخلــی 

ســردار جالــی تصریــح کــرد: در واقــع 
ــهید  ــزار ش ــم45 ه ــا تقدی ــتیم ب توانس
در قــرارگاه حمــزه منطقــه را از تســلط 
دشــمن بــه صــورت کامــل خــارج کنیم 

ــم. و امنیــت را توســعه دهی
پدافنــد غیرعامــل  رئیــس ســازمان 
ــوت  ــاط ق ــر نق ــت: از دیگ ــور گف کش
ــی  ــدت عمل ــدر وح ــه الق ــات لیل عملی

بیــن نیروهــا بــا تاکیــد بــر منافــع 
ــود و هیــچ فرقــی بیــن نیــروی  ملــی ب
ــش  ــری و ارت ــپاه، ژاندارم ــی، س انتظام
نبــود.وی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال 
ــام  ــگ تم ــر جن ــور درگی ــر کش حاض
عیــار اقتصــادی اســت، گفــت: دشــمن 
ــم  ــا اســتفاده از تمــام ابزارهــای تحری ب
نفــت  و  دالر  ارز،  کاال،  تکنولــوژی، 
ــه  ــورد حمل ــا را م مواضــع اقتصــادی م
ــتفاده  ــی سواس ــت و حت ــرار داده اس ق
کننــدگان از اقتصــاد داخلی را ســربازان 
خــود در کشــور مــی داننــد کــه همســو 
بــا آنهــا بــه اقتصــاد داخلــی ضربــه وارد 
مــی کنند.ســردار جالــی بــا بیــان 
اینکــه کشــور درگیــر شــکاف گروههای 
ــا  ــد ب ــح کــرد: بای ــی اســت، تصری داخل
ــر  ــی زی ــجام مل ــل و انس ــدت عم وح
ــی را  ــای داخل ــری، دعواه ــم رهب پرچ
کنــار گذاشــته و بــه دشــمن بیاندیشــیم 

ــم. ــل کنی ــکات را ح ــا مش ت
نظــام  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
جمهــوری اســامی تجربــه تحریــم 
ــه  ــت: هم ــت، گف ــته اس ــی را داش نفت
راهکارهــای تولیــد، صــادرات و توســعه 
را داریــم امــا دشــمن مــی خواهــد 
ــای اساســی  ــد کااله ــه خری ــردم را ب م

در کشــور تحریــک کنــد.

رییــس ســازمان پدافنــد غیرعامــل 
ــال 1910  ــت:در س ــان داش ــور اذع کش
ــط  ــرزمینی توس ــغال س ــر اش ــه خاط ب
ــی  ــگان ،بیمــاری، قحطــی و ناتوان بیگان
هــای دولــت وقــت 10 میلیــون نفــر از 
جمعیــت ایــران کاســته شــد درحالیکــه 
در دفــاع مقــدس کســی مشــکل تهیــه 
آذوقــه نداشــت، مــا بــه اتــکای تجریــه 
ــم  ــی خواهی ــه راحت ــدس ب ــاع مق دف
را  مــردم  اساســی  کاالی  توانســت 
ــتار  ــی خواس ــردار جال ــه کنیم.س تهی
توجــه بــه تدابیــر رهبــر معظــم انقــاب 
ــری  ــوده رهب ــق فرم ــت: طب ــد و گف ش
ــرده،  ــت ک ــت حمای ــد از دول ــه بای هم
از دعواهــای داخلــی بپرهیزنــد و بــا 
قناعــت و صرفــه جویــی در حــوزه 

ــد. ــت کنن ــادی مقاوم اقتص
ــا تاکیــد بــر اینکــه ایــران ذخایــر  وی ب
اطمینــان بخشــی دارد، گفــت: از طرفی 
ــی  ــا م ــوی اروپ ــت از س ــم نف ــا تحری ب
ــاد  ــرق و ... اتح ــه ش ــه ب ــا توج ــوان ب ت
منطقــه ای ایجــاد کــرد و در مقابــل 

دشــمن ایســتاد.
در ایــن مراســم از خانــواده شــهدا، 
رزمنــدگان و فرماندهــان عملیــات لیلــه 
القــدر بــا حضــور مســئوالن لشــکری و 

ــد. ــل ش ــوری تجلی کش

مستند عملیات لیله القدر رونمایی شد
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بــه گــزارش جــام جــم، ســردار ناصــر شــعبانی 
کــه در ســال 13۶3 فرمانــده ســپاه ارومیــه بود، 
بــه مناســبت یــادواره عملیــات لیلــه القــدر کــه 
بعــد از 33 ســال بــه همــت شــهرداری ارومیــه 
ــه  ــی در ارومی ــای فرهنگ ــکاری نهاده ــا هم و ب
برگــزار شــد، خاطــرات آن دوران را روایــت 
کــرده اســت کــه تقدیــم حضورتــان مــی شــود...

همزمــان بــا تجــاوز قــوای بعثــی، عناصــر 
ــمن  ــا دش ــم ب ــتون پنج ــل س ــاب مث ضدانق
ــد امــا جمهــوری اســامی  همــکاری مــی کردن
و  خــاک  از  قســمتی  کــرد  نمــی  تحمــل 
نقــاط  در  حتــی  کشــورش  از  مختصاتــی 
کوهســتانی صعــب العبــور در اختیــار ضــد 
ــه  ــزدی ک ــن سرلشــکر ای ــا باشــد بنابرای انقابه
را  سیدالشــهدا  حمــزه  قــرارگاه  فرماندهــی 
ــت  ــردار هدای ــی س ــا همراه ــت ب ــده داش برعه
لطفیــان بــرای پاکســازی منطقــه از لــوث ضــد 

انقابهــا و احــزاب برنامــه ریــزی کردنــد.
در ســال ۶3 بــه عنــوان فرمانــده ســپاه ارومیــه 
فعالیــت داشــتم، در ارومیــه مناطــق آلــوده 
داشــتیم، یکــی از آن مناطــق، منطقــه حــد 
ــاد  ــات مهاب ــا ارتفاع ــنویه ت ــه اش ــل ارومی فاص
بــود، عملیاتهــای پاکســازی انجــام شــده بــود و 
وقتــی تعقیــب میکردیــم بــه ترکیــه فــرار مــی 

ــد. کردن
عملیاتهــای زیــادی بــرای پاکســازی انجــام 
ــتیم  ــم داش ــوده ای ه ــق آل ــا مناط ــم ام دادی
و بعضــا از روی ارتفاعــات و حاشــیه مــرز در 
ــی  ــرارت م ــن زده و ش ــچی کمی ــه قوش گردن

ــد. کردن
عقبــه اینهــا، منطقــه وســیع و صعــب العبــوری 
ــه  ــه ب ــود ک ــو ب ــه مارمیش ــراف رودخان در اط
ــه دره  ــروف اســت؛ منطق ــی مع ــه دره بان منطق
بانــی مامــن و پناهــگاه ضــد انقــاب بــود، 
منطقــه صعــب العبــوری کــه جــاده نداشــت و 
مــردم منطقــه هــم بعضــا ناچــارا از ضــد انقــاب 
ــا اســلحه از  حمایــت مــی کردنــد چــون آنهــا ب

ــد. ــی گرفتن ــم م ــات ه ــردم مالی م
ارومیــه  و  اطــراف ســلماس  اینکــه  از  بعــد 
ــه  ــودش را ب ــاب خ ــد انق ــد ض ــازی ش پاکس
طــرف مــرز کشــید، منطقــه وســیع بــود، 
در روســتاهای ســپید دره، کــوران، حســنلو، 
ــت و  ــود داش ــادی وج ــاب زی ــلطانی ضدانق س
ــرگرد  ــز س ــا هی ــود مث ــان ب ــل استقرارش مح
عباســی کــه یکــی از عناصــر ضــد انقــاب 
ــود  ــن ب ــان ای ــود ادعاش ــاهی ب ــش شاهنش ارت
کــه 120 نفــر تفنگچــی داریــم، ســنار محمــدی 
مســوول کمیتــه هماهنگــی ضــد انقابهــا) 
آرارات( هــم 1۷0 نفــر از مــردم منطقــه را بــکار 

ــود. ــه ب گرفت
ــربازان  ــوان س ــه عن ــق ب ــن خل ــازمان منافقی س
بــدون یونیفــرم صــدام در اطــراف روســتای 
حســنلو کــه مامــن و پناهــگاه آنهــا بــود، اقــدام 
بــه شــرارت مــی کردنــد، از همــه بدتــر و خشــن 
ــا  ــار آنه ــود و در کن ــه ب ــه ل ــان کوم ــر جری ت
نیروهــای اعزامــی محلــی کــه از قابلیــت هــای 
باالیــی برخــوردار بودنــد و حتــی در تابســتان و 
ــد  زمســتان ارومیــه گــروگان گیــری مــی کردن

و مــردم تــرک زبــان و حتــی کــرد زبــان را بــه 
ــد.  اســارت مــی بردن

ــیه  ــه حاش ــد از اینک ــود! بع ــی نب ــت خوب وضعی
توســط  مهابــاد  بــه  ارومیــه  اصلــی  جــاده 
سیدالشــهدا  حمــزه  قــرارگاه  نیروهــای 
ــای  ــرف مرزه ــه ط ــمن ب ــد، دش ــازی ش پاکس
ــا  ترکیــه رفــت بنابرایــن قــرارگاه آمــاده شــد ت
عملیــات پاکســازی و اســتقرار نیــرو را در ایــن 

منطقه)ســرو( انجــام دهــد.
ــهید کاوه  ــی ش ــا فرمانده ــهدا ب ــژه ش ــپ وی تی
ماموریــت داشــت ایــن عملیــات را کــه بــه 
منظــور انهــدام، پاکســازی و تســلیم کــردن 
عناصــر ضــد انقــاب و ایجــاد پایگاههایــی بــرای 
ــری  ــد، راهب ــی ش ــام م ــت انج ــت حاکمی تثبی
کــرده و در دره بانــی، ســپید دره و حســنلو 
تــگ کنــد. قــرارگاه حمــزه سیدالشــهدا  چهــار 
قــرارگاه را فرماندهــی کــرد بنــا بــود طــوری از 
ــد  ــرار را از ض ــت ف ــه فرص ــم ک ــات بروی ارتفاع
انقابهــا گرفتــه و نیروهایشــان را منهــدم کنیــم. 
بنابرایــن اواخــر خــرداد مــاه ایــن چهــار قــرارگاه 
ــا از ســه محــور از روی  ــرد  ت را ســازماندهی ک
ارتفاعــات و یــک محــور از درون دره دشــمن را 
منهــدم کننــد و فرصــت فــرار آنهــا بــه ترکیــه 

ــد. را بگیرن
در کنــار نیروهــای ســازمان رزم از نیروهــای 
ــی  ــه مصطف ــد از جمل ــی بودن ــب مردم داوطل
ســلطانی کــه ســرآمد بــود و دشــمن از وی 
کینــه داشــت حتــی بعدهــا چندیــن بــار ســوء 
ــرد  ــن م ــوز ای ــی هن ــش شــد ول ــه جان قصــد ب

ــوری  ــه جمه ــاداران ب ــداران و وف ــی از طرف یک
ــت. ــامی اس اس

از  کــه  رزم  ســازمان  نیروهــای  بــر  عــاوه 
ــای  ــود از گردانه ــری ب ــپاه و ژاندارم ــش، س ارت
ــرای  ــم ب ــوکان ه ــاد، پیرانشــهر و ب ــده، مهاب نق

ــد. ــده بودن ــتیبانی آم پش
باالخــره پــس از درگیــری هــا، قــرارگاه حمــزه 
را  عملیــات  ایــن  شــد  موفــق  سیدالشــهدا 
ــوث  ــه را از ل ــام داده و منطق ــت انج ــا موفقی ب
یــاد  البتــه  پاکســازی کنــد  انقابهــا  ضــد 

و خاطــره شــهدای ایــن عملیــات را کــه از 
ــی  ــی م ــد گرام ــدگان بودن ــان و رزمن فرمانده
داریــم، امنیــت کنونــی منطقــه را مدیــون 
 رشــادت هــا و فــداکاری هــای ایــن بزرگمــردان 

هستیم.

ــد:  ــه القــدر در ســال ۶3 مــی گوی ــات لیل ــده عملی فرمان
ــات  ــام عملی ــهدا در انج ــزه سیدالش ــرارگاه حم ــکار ق ابت
لیلــه القــدر تشــکیل نیــروی مشــترک از نیروهــای ســپاه، 

ارتــش و ژاندارمــری بــود.
از  بــه گــزارش جــام جــم، ســردار حســن کرمــی 
ــا  ــال ۶3 ب ــه در س ــدر ک ــه الق ــات لیل ــان عملی فرمانده
ــیان،  ــه از شوزش ــرو ارومی ــش س ــازی بخ ــدف پاکس ه
دموکــرات، کومــه لــه و منافقیــن انجــام شــد، بــه 
مناســبت برگــزاری نخســتین یــادواره ایــن عملیــات 
ــردم  ــد: م ــی گوی ــا م ــگار م ــه خبرن ــال ب ــد از 33 س بع
ــاب  ــروزی انق ــد از پی ــل و بع ــی در قب ــان غرب آذربایج
اســامی و همزمــان بــا دوران جنــگ تحمیلــی  در دفــاع 
ــت  ــراری امنی ــران و برق ــامی ای ــوری اس ــام جمه از نظ

ــد. ــرده ان ــی ک ــش آفرین ــور نق کش
ــود  ــوز جنــگ شــروع نشــده ب ــی دهــد: هن ــه م وی ادام
ــده و  ــر ش ــاع حاض ــه دف ــتان در صحن ــردم اس ــی م ول
ــاب  ــتیبانی از انق ــه پش ــا ب ــازی ه ــا و پاکس ــا عملیاته ب
ــی ثبــت نشــده اســت.  پرداختنــد کــه متاســفانه در جای
ســردار کرمــی اظهــار مــی کنــد: مرحــوم آیــت اهلل قــره 
باغــی، حجــت االســام حســنی و موســوی برنــج آبــادی 
ــزی در  ــاب مرک ــه انق ــکیل کمیت ــا تش ــان،  ب در آن زم
اســتان پیــام دادنــد تــا جوانهــا و مــردم بــه پادگانهایــی 

ــد چراکــه  کــه از نیروهــا تخلیــه شــده، برون
ــا برنامــه قبلــی در آذربایجــان غربــی  حــزب دموکــرات ب
اقــدام کــرده و بــه محــض پیــروزی انقــاب پاســگاه هــای 

ژاندارمــری را خلــع ســاح کــرده بــود. 
فرمانــده عملیــات لیلــه القــدر در ســال ۶3 بــه حضــور دو 
جانبــه نیروهــای اســتان در مقابلــه بــا دشــمنان در دوران 

دفــاع مقــدس اشــاره مــی کنــد و مــی گویــد: رزمنــدگان 
ــکر  ــای لش ــب نیروه ــه در قال ــال ک ــن ح ــتان در عی اس
31 عاشــورا در جبهــه هــای جنــوب حضــور داشــتند، در 
مرزهــای سردشــت، حــاج عمــران، اشــنویه و لــوالن نیــز 

درگیــر جنــگ بــا ضــد انقــاب و منافقیــن بودنــد.
وی اذعــان مــی کنــد: نقــش آذربایجــان غربــی در دفــاع 
ــه  ــرار گرفت مقــدس تحــت الشــعاع لشــکر 31 عاشــورا ق
ــه در دوران  ــتان ک ــردان اس ــده گ ــت و از 120 فرمان اس
دفــاع مقــدس بــه شــهادت رســیده انــد بــه غیــر از چنــد 
ــهید  ــان ش ــایر فرمانده ــورا س ــکر 31 عاش ــده لش فرمان

ــد.  ــام ان معرفــی نشــده و گمن
اینکــه دفــاع مقــدس در  بیــان  بــا  ســردار کرمــی 
کنــد:  مــی  تصریــح  دارد،  ادامــه  غربــی  آذربایجــان 
در حــال حاضــر نیــز شــاهد مبــارزه رزمنــدگان بــا 
ــاالنه  ــتیم و س ــتان هس ــای اس ــا در مرزه ــت ه تروریس
ــاب و  ــم انق ــتان تقدی ــای اس ــهید در مرزه ــن ش چندی
نظــام اســامی مــی شــود کــه جــا دارد بــه ایــن موضــوع 

ــود.  ــه ش پرداخت
وی در ادامــه بــه عملیــات لیلــه القــدر در ســال ۶3 
اشــاره کــرده و مــی افزایــد:  ایــن عملیــات همزمــان بــا 
ــت  ــا محوری ــان ب ــا 19 رمض ــادف ب ــاه مص ــرداد م 28 خ
قــرارگاه حمــزه سیدالشــهدا در منطقــه ســرو انجــام شــد. 
قــرارگاه حمــزه  ابتــکار  گفتــه ســردار کرمــی،  بــه 
ــروی  ــکیل نی ــات، تش ــن عملی ــام ای ــهدا در انج سیدالش
ــود. ــری ب ــش و ژاندارم ــپاه، ارت ــای س مشــترک از نیروه

ــاره  ــا اش ــال ۶3 ب ــدر در س ــه الق ــات لیل ــده عملی فرمان
بــه فعالیــت کمیتــه آرارات بــه عنــوان هماهنــگ کننــده 
نیروهــای ضــد انقــاب گفــت: مقــر اصلــی کمیتــه آرارات 

کــه ســنار محمــدی، فرمانــده آن بــود در روســتای 
ــرار داشــت. اســپی دره ق

ــوی  ــز ق ــه هی ــه آرارات س ــد: کمیت ــی کن ــه م وی اضاف
ــم در منطقــه ســلماس، هیــز ســرگرد  داشــت، هیــز حات
ــز  ــود و هی ــه ب ــرو ارومی ــه س ــه منطق ــوط ب عباســی مرب
نوحــو در منطقــه دره بانــی تــا مــرز داالمپــر در ســیلوانا 
بــود کــه در آن زمــان هــر هیــز بیــش از 300 نفــر نیــرو 

داشــت.
ــاوه  ــه آرارات ع ــد: کمیت ــی ده ــه م ــی ادام ســردار کرم
ــتاها  ــز در روس ــتیبانی نی ــای پش ــز، نیروه ــه هی ــر س ب

ــت. داش
وی مــی گویــد: روســتاهای حســنلو، ســلطانی، کــوران در 
مــرز ایــران و ترکیــه و همچنیــن روســتای کان کانــی و 

دره بانــی مقــر ضدانقابهــا و اشــرار بــود. 
حمــزه  قــرارگاه  افزایــد:  مــی  کرمــی  ســردار   
منظــور  بــه  زمــان،  آن  در  ارومیــه  سیدالشــهدا)ع( 
جلوگیــری از ناامنــی هــا بــا ایجــاد 4 قــرارگاه فرعــی بــه 
ــه ســمت روســتای  ترتیــب در جنــوب غربــی ســلماس ب
دوســتان، روســتای هشــتیان بــه طــرف روســتای اســپی 
ــنلو  ــتای حس ــرف روس ــه ط ــین ب ــتای هورس دره، روس
ــن  ــه و همچنی ــران و ترکی ــرز ای ــع در م ــلطانی واق و س
ــان در  ــیخان و اربی ــرف گل ش ــه ط ــره ب ــی چ ــه راه س
مــرز ایــران و ترکیــه بــه شورشــیان دمکــرات، کومــه لــه، 

ــدند.  ــر ش ــرده و درگی ــه ک ــن حمل ــرار و منافقی اش
وی اعــام مــی کنــد: بــا آغــاز عملیات، تعــدادی از اشــرار 
ــری و  ــپاه، ژاندارم ــای س ــگان ه ــور ی ــاع از حض ــا اط ب
ــن وجــود  ــا ای ــد، ب ــه مــی گریزن ــه ترکی عشــایر محــل ب
32 نفــر از آنــان کشــته، 41 نفــر زخمــی  و 10 نفــر اســیر 

شــده و جالــب تــر اینکــه پــس از اتمــام عملیــات حــدود 
400 نفــر از شورشــیان خــود را تســلیم رزمنــدگان ســپاه 

مــی کننــد تــا امــان نامــه دریافــت کننــد.
ــدر  ــه الق ــات لیل ــد: در عملی ــی گوی ــی م ــردار کرم  س
ــظ و  ــردم و حف ــش م ــت و آرام ــم امنی ــهید تقدی 22 ش

ــا  ــن آنه ــه شــاخص تری ــت از نظــام شــده اســت ک صیان
ــات  ــت اطاع ــده وق ــژاد، فرمان ــر ن ــن طاه ــهید حس ش
عملیــات قــرارگاه حمــزه سیدالشــهدا ارومیــه اســت کــه 
ــل  ــهادت نائ ــع ش ــه رفی ــه درج ــنلو ب ــتای حس در روس

ــد. شــده ان

روایت »سردار شعبانی«، فرمانده وقت سپاه ارومیه از عملیات لیله القدر

سردار کرمی:

تشکیل نیروی مشترک ابتکار قرارگاه حمزه در عملیات لیله القدر بود

تصاویری از عملیات لیله القدر در سال 1363
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گزارش تصویری یادواره عملیات لیله القدر

صاحب امتیاز : 
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسامی ایران 

سرپرست استان آذربایجان غربی: نوشین احسانی

تحریریه شهرستانها:  021-44233511

دفتر سرپرستی آذربایجان غربی:
044-32251101-2
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حضور در گلزار شهدا و مزار امام  جمعه فقید ارومیه، حجت االسالم حسنی در حاشیه یادواره عملیات لیله القدر

عکس : 
زهرا طالعی

گر من از باغ تو یک میوه بچینم چه شود
پیش پایی به چراغ تو ببینم چه شود
یا رب اندر کنف سایه آن سرو بلند

گر من سوخته یک دم بنشینم چه شود
حافظ


