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سرلشکر رحيم صفوی می گويد: در عمليات شکست 
حصر آبادان با دانش��جوی رزمنده ای آشنا شدم که 
تحصيل در رشته مهندسی را در يکی از دانشگاه های 

امريکا رها کرده و مستقيم به جبهه آمده بود.
حصر آبادان از هش��تم آبان سال 1359 تا 5 مهرماه 
س��ال 1360 به طول انجاميد که اين امر از اهميت 
ويژه ای در استراتژی نظامی دو طرف برخوردار بود. 
هنگامی که آبادان در محاصره دش��من قرار گرفت؛ 
حضرت امام خمينی)ره( خطاب به نيروهای مسلح 
فرمودند که: »حصر آبادان بايد شکسته شود« در پی 
دس��تور بنيانگذار جمهوری اسالمی ايران؛ يکی از 4 
عمليات بزرگ و برجس��ته تاريخ دفاع مقدس به نام 
عمليات »ثامن االئمه« رقم خورد که از آن به عنوان 

يک نقطه عطف در راهبرد جنگ ياد می شود.
س��ردار رحيم صفوی شش��مين فرمانده کل س��پاه 
پاس��داران انقالب اسالمی اس��ت که از سال 1376 
تا س��ال 1386 مسئوليت فرماندهی سپاه را برعهده 
داش��ت. او که يکی از فرماندهان هشت سال دوران 
دفاع مقدس است، هم اکنون دستيار و مشاور عالی 
فرماندهی معظم کل قوا اس��ت. رحيم صفوی طراح 
عمليات »ثامن االئمه« يا همان شکست حصر آبادان 
بود. او درباره اين عمليات معتقد است:»در سيستم  
فرماندهی  س��نتی  که  مس��ئوليت  جنگ  را به  عهده  
داش��ت  و در رأس  آن ها بنی ص��در و گروه  نظاميانی  
تح��ت  تأثير او بودند، امکان  حرک��ت  و ميدان  دادن  
به  نيروهای  مردمی  و بسيجی  امری  غيرمحتمل  بود 
و باي��د طرح ريزی  عملياتی  خارج  از آن  سيس��تم  و 
ب��ا توجه  به  فرمان  حضرت  ام��ام  و روحيه   انقالبی  و 

شهادت طلبی ، انجام  می گرفت.«
در پنجم مهر ماه 1360 شکست حصر آبادان محقق 

شد.
بر اس��اس خاطرات "س��ردار رحي��م صفوی" طبق 
آخرين هماهنگی، نيروهای عمل کننده در هر محور 

به اين صورت مشخص شد:
الف( محور دارخوين: 1- سپاه با شش گردان و يک 
دس��ته زرهی 2- تيپ 3 از لش��کر 77 با دو گردان 

پياده و يک گردان تانک.
ب( محور فياضيه: 1- س��پاه با ش��ش 
گردان پياده 2- تيپ 2 از لشکر 77 با 

سه گردان پياده و يک گردان زرهی.
ج( محور ايس��تگاه هفت و دوازده: 1- 
سپاه با پنج گردان پياده و يک گردان 
احتياط 2- تيپ1 از لش��کر 77 با دو 
گردان پي��اده، يک گردان تانک و يک 

گروهان سوار زرهی.
د( محور ج��اده ماهش��هر-آبادان: 1- 
سپاه با يک گردان پياده 2- ژاندارمری 

با يک گردان پياده.
شکس��ت حص��ر آب��ادان ک��ه مرهون 
هم��کاری نيروهای ارت��ش جمهوری 
اسالمی ايران و سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی بود باعث ش��د تا امام)ره( نيز 
از اي��ن هم��کاری و هماهنگی تمجيد 
کنند. ايش��ان در همان روز 5 مهر در 
پيامی خطاب ب��ه فرماندهان ارتش و 
سپاه، "تيمسار سرتيپ فالحی، تيمسار 
س��رتيپ ظهيرنژاد، و محسن رضايی" 
فرمودند: »تلگراف شما در خصوص فتح 
بزرگ که خداوند تعالی نصيب ارتش، 

نيروی هوايی و هوانيروز، س��پاه پاس��داران، بسيج، 
ژاندارمری، فداييان اس��الم، و ساير نيروهای مردمی 
فرموده و محاصره آبادان به طور کامل شکسته شده 
اس��ت واصل گرديد. اينجانب اين پيروزی بزرگ را 
به فرماندهان تمامی نيروهای مس��لح و به سربازان 

ارجمند و سپاهيان نيرومند تبريک می گويم.
س��ردار رحيم صف��وی در روايتی ک��ه در دفتر اول 
مجموع��ه خاط��رات ش��ب های خاطره به کوش��ش 
مجتب��ی عابدين��ی آمده اس��ت به نقل بخش��ی از 
خاطرات خود در شکست حصر آبادان با عنوان »رمز 
عب��ور« می پردازد. او خاطره خ��ود را اينگونه روايت 

می کند:
در روزهای ش��کننده و غم آلود آغاز جنگ تحميلی، 

من مس��ئول عمليات در کردس��تان بودم. با عده ای 
در ح��دود 300 نف��ر به اهواز رفتيم. به ش��هری که 
خالی از س��کنه ب��ود و زير آم��اج گلوله های توپ و 
خمپاره، ش��بيه ش��هر ارواح ش��ده بود. جبهه سر و 
س��امانی نداشت و نيروهای دش��من متجاوز پشت 
دروازه های شهر انتظار می کشيدند. تنها نقطه ای که 
می توانس��ت ما را دلگرم کند، ستادی بود که در آن 
رهبر معظم انقالب حضرت آيت اهلل خامنه ای، شهيد 
چمران و عده ای از فرماندهان ارتش و سپاه بودند و 
تصميم داش��تند به عنوان تنها راه  چاره، خندقی در 
اطراف ش��هر ايجاد کنند تا تانک های عراقی نتوانند 
ديواره دفاعی شهر را درهم بکوبند. با آنکه به فرمان 
امام راحل س��يل رهروان مکتب حق به سوی جبهه 
سرازير شده بود، اما بنی صدر که اعتقادی به حرکت 

دالورانه مردم نداش��ت، از تحويل سالح و مهمات به 
نيروی حزب اهلل خودداری می کرد و می گفت: »شما 
اص��اًل نمی فهميد جنگ يعنی چه؟! و امام هم نبايد 
مردم را جلوی گلوله عراقی ها بفرس��تد. راه عاقالنه 

سازش سياسی با صدام است.«
ما دل مان ب��ه امام خوش بود و فرمان های ايش��ان 
که به م��ا روحيه می داد. ام��ام)ره( گفته بودند که: 
»چنان س��يلی به گ��وش صدام بزنيم ک��ه ديگر از 
جاي��ش بلند نش��ود.« و م��ردم لبيک گفت��ه و در 
پايگاه منتظران شهادت آموزش ديده و سازماندهی 
می  ش��دند و به جبهه می رفتند. چيزی نگذشت که 
با خلع بنی صدر، نيروهای ح��زب اهلل جان دوباره ای 
گرفتن��د و پيروزی های درخش��انی کس��ب کردند. 
ام��ام )ره( فرموده بودند ک��ه: »امروز دفاع مثل نماز 

واجب اس��ت.« و مردم با توکل به خدا 
سنگرها را يکی پس از ديگری تصاحب 
می کردند. خدا پشتوانه محکم ملت ما 
بود و من در همه عمليات نصرت خدا 

را به چشم می ديدم.
آن روزه��ا به گونه ای در رنج و فش��ار 
بوديم که نفرات هم��راه ما نيز مجبور 
بودند در شبانه روز فقط يک وعده غذا 
بخورند. بی س��الح و کم تجربه بوديم. 
تاکتي��ک دش��من را نمی ش��ناختيم، 
ام��ا مصمم بوديم حمل��ه چريکی را از 
کنار کارون تا س��ليمانيه سازماندهی 
کنيم. به زودی طرح شکل گرفت و به 
اجرا درآم��د. با همين افراد اولين خط 
دفاعی جبهه »خط پدافندی شير« را 
در مهرماه 1359 تشکيل داديم. شهيد 
»مهندس طرحچی« ب��رای ما از کنار 
کارون تا جاده اهواز خاکريزی ساخت 
که از پش��ت آن با يک ني��روی 320 
نفره، چهار کيلومتر پيش روی کرديم. 
دشمن 12 ش��بانه روز پاتک کرد، اما 
نتوانس��ت اين خط پدافندی را درهم 

بشکند.
در عملي��ات شکس��ت حصر آب��ادان با دانش��جوی 
رزمنده ای آشنا شدم که تحصيل در رشته مهندسی 
را در يکی از دانشگاه های امريکا رها کرده و مستقيم 
به جبهه آمده بود. او عاش��ق »ش��هيد بهشتی« بود 
و پ��س از انفجار در دفتر حزب جمهوری، هميش��ه 
بغض در گلو داش��ت. می گفت: »آرزويم اين اس��ت 
که شهيد بش��وم و بدنم چون بهشتی بسوزد.« اين 
دانش��جو در يک عمليات به شهادت رسيد. پيکر او 
را در هواپيمايی گذاشتيم که شهيدان: »جهان آرا«، 
»کالهدوز« و »سرتيپ فکوری« در آن قرار داشتند. 
هواپيما در نزديکی تهران س��قوط کرد و جنازه اين 
شهيد در آتش سوخت. خداوند اين گونه مؤمنين را 

به آرزوی شان می رساند.

نيروهای ما به تدريج تقويت می ش��دند. بعد از فتح 
آبادان ما س��ه گردان داشتيم و برای فتح بستان سه 
تيپ مس��تقل تش��کيل داديم. گردان ها که پيش از 
اين نيروهای کمتری در اختيار داش��تند و با شهدا 
و زخمی ه��ای کمتری رو به رو بودند، در تيپ خود 
با تعداد بيش��تری ش��هيد و مجروح رو به رو شدند. 
آن ها که خود را مس��ئول می دانستند استعفا دادند 
و خواس��تند در مس��ئوليت پايين تری انجام وظيفه 
کنند. سخنان سرلشکر رضايی و ديگران مؤثر نيفتاد 
و ايش��ان بر تقاضای خود اصرار داش��تند. در معيت 
سرلش��کر رضايی و اين فرماند هان در اتاق کوچک 
جماران به حضور حضرت امام)ره( ش��رفياب شديم. 
ايشان ماجرا را به دقت بسيار شنيدند. سپس چشمان 
پرنفوذش��ان را به ما دوختند و پس از مکث کوتاهی 
فرمودند: »برويد خدا را ش��کر کنيد که شما را برای 
دفاع از اس��الم در اين بره��ه از زمان به وجود آورده 
است. اسامی شهدای ش��ما از قبل، در لوح محفوظ 
الهی ثبت شده اس��ت. برويد، با تدبير عمل کنيد و 
پس از آن نگران نباش��يد که چند نفر به ش��هادت 
خواهند رسيد يا ش��ما چند نفر را خواهيد کشت.« 
بچه ها با شنيدن اين سخنان چنان قوت گرفتند که 
خبر حماسه آفرينی بزرگ آن ها همه جا پخش شد. 
از اين جمع، امروز تنها »مهندس س��ردار جعفری« 

باقی مانده است و ديگران به لقاءاهلل پيوسته اند.
در قضيه حصر آبادان برادر رش��يد و قدبلندی به نام 
»رضا رضائيان« فرمانده يکی از گروهان های ما بود. 
او در ش��ب عمليات به برادرش »حس��ن« سفارشی 
ک��رد و به دل تاريکی زد. پ��س از طی کيلومترها و 
کش��تن تعداد زيادی از نفرات دش��من خودش هم 
ش��هيد ش��د. پس از پيروزی تالش زيادی ش��د تا 
جنازه اش را پيدا کنند اما نشد. تا اينکه يک شب به 
خواب برادرش آمد و گفت که عراقی ها او را در کدام 
نقطه خاک کرده اند! حس��ن و بچه ها به آن نش��انی 
رفتند، محل را کندند و آن ها را پيدا کردند. االن هم 
در آن نقطه )روس��تای محمدي��ه آبادان( بقعه ای به 

تسنيم يادشان ساخته شده است. 
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امامعلیعليهالسالم:

در دگرگونيهای احوال و زمانه است که گوهر مردان شناخته می  شود، و 
روزگار نّيت های پنهان را برای تو آشکار می  سازد.

وز حدیث ر

همه وظيفه داريم نام های نورانی ش��هيدان را تکريم کنيم و عظمت جايگاه آنان را در يادها 
ماندگار سازيم. افتخاری است برای کوی ها و برزن ها که نام شهيد و عنوان شهادت بر فراز آنها 

بدرخشد؛ اين موهبت هم اکنون در سراسر کشور وجود دارد و بايد ادامه يابد.

رهبر انقالب:

گزارش

ساری
°28 °20

آگهى مناقصه عمومی 
شماره 1398/24 

شهردارى پارس آباد مغان در نظر دارد پروژه هاى مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومى به شرکتها و پیمانکاران واجد شرایط و داراى صالحیت از سازمان مدیریت و برنامه 
ریزي طبق شرایط ذیل واگذار نماید.

شرایط شرکت در مناقصه:
1- واریز نقدى سپرده شرکت درمناقصه به شماره حساب 3100000883006 یاارائه ضمانت نامه بانکى معتبر(حداقل با اعتبارسه ماهه)

2- در صورت انصراف نفرات اول تا سوم به ترتیب سپرده آنها به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
3- شهردارى در رد یا قبول یک یا تمامى پیشنهادها بنا به صرفه و صالح شهردارى مختار است.

4- هزینه نشر آگهى  ، تهیه و تامین مصالح استاندارد و مورد تایید کارفرما ، مالیات و عوارض حقوق و مزایا و بیمه پرسنل و پروژه و ماشین آالت مورد نیاز و کسورات قانونی در 
طول مدت پیمان برعهده برنده مناقصه خواهد بود.

5- تامین اعتبار مالى جهت اجراى پروژه از محل اعتبارات داخلى شهردارى میباشد. 
6- اقرار به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله کارکنان دولت و خوداظهارى در خصوص تکمیل ظرفیت.

7- شرکت کنندگان مى بایست بعد از تکمیل مشخصات و ارائه پیشنهاد قیمت از طریق سامانه ستاد www.setad iran.ir   ، سپرده و یا ضمانت نامه شرکت در مناقصه را در 
پاکت (الف) اسناد مناقصه ، صالحیت کاري و آخرین تغییرات و اساسنامه شرکت خود را براساس شرایط فوق در پاکت (ب) و پیشنهاد قیمت را در پاکت (ج) و هر سه پاکت را به 

صورت الك شده و ممهور داخل یک پاکت بزرگ قرارداد و به حراست شهردارى تحویل داده و رسید دریافت دارند.
8- به پیشنهادهاى مخدوش، مبهم، مشروط و فاقد سپرده  و یا تحویل خارج از موعد مقرر به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.

9- مهلت دریافت اسناد شرکت در مناقصه:ازمورخه 1398/06/30 تا آخر وقت ادارى روز مورخه  1398/07/04         
10- مهلت قبول پیشنهادها و تحویل اسناد :از مورخه 1398/07/06 تا آخر وقت ادارى روز مورخه 1398/07/15 

11-  بازگشایی و بررسی پیشنهادها :دفتر شهردار ساعت 11 قبل از ظهر مورخه 1398/07/16
  www.setad iran.ir(ستاد) 12-  نحوه تهیه و خرید اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت و کسب اطالعات و نحوه اطالع رسانی صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت

امکانپذیر است. شماره تلفن جهت دریافت گواهى الکترونیکى (توکن) 021-41934 
شرح پروژه ها مطابق با جدول ذیل است

تاریخ انتشار نوبت اول:      1398/06/30   تاریخ انتشار نوبت دوم:      1398/07/06   

 

 

ش��رکت نفت فالت قاره ایران در نظر دارد نس��بت به انجام ارزیابی کیفی جهت خرید/ تامین کاالی مورد نیاز خود از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید. بدینوس��یله از 
شرکتهایی که سابقه و توانایی ارائه پیشنهاد را دارند جهت شرکت در فراخوان ارزیابی کیفی دعوت بعمل می آید.

FT/MK-9680013-FTX :1� شماره مناقصه
»MARINE ROPES« :2� موضوع مناقصه

3� آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی 5 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم
4� آخرین مهلت ارائه پیشنهادات متقاضیان 14 روز از تاریخ آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی می باشد.

5� توانایی ارائه ضمنانتنامه بانکی ش��رکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 325/000/000 ریال با اعتبار 3 ماهه و قابل تمدید برای یک دوره مش��ابه در صورت کس��ب حداقل امتیاز قابل 
قبول/ یا واریز نقدی مبلغ مذکور.

6� متقاضیان می توانند مدارک  ارزیابی کیفی را در روز آگهی نوبت اول از سایت اینترنتی این شرکت به نشانی WWW.IOOC.CO.IR بخش مناقصات تهیه نمایند.
7� متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با کارشناس پرونده به شماره 23942661�021 تماس حاصل نمایند.

8� محل ارسال پیشنهادات: تهران، خیابان ولیعصر)عج(، باالتر از مسجد بالل، نرسیده به تقاطع مدرس، خیابان خاکزاد، پالک12، طبقه 9، اتاق 16�9، کمیسیون مناقصات.
9� مناقصه گرانی که از ابتدای سال 1397 در مناقصات مشابه )در حدود مناقصه حاضر( توسط شرکت نفت فالت قاره ایران ارزیابی و حداقل امتیاز الزم را کسب نموده اند، نیازی به 

ارائه مجدد مدارک نداشته و صرف تکمیل جداول ارزیابی و اعالم آمادگی کتبی آنها در موعد مقرر جهت شرکت در مناقصه کفایت می کند.
� تکمیل جداول ارزیابی الزامی می باشد. عدم تکمیل جداول منجر به رد کیفی پیشنهاد دهندگان می گردد.

ت اول
نوب

شركتملینفتايران

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی
شماره مجوز: 1398.3900

روابط عمومی شرکت نفت فالت قاره ایران

سیاست روز روزنامه صبح ایران
www.siasatrooz.com@siasatrooz

وایت طراح عملیات »ثامن االئمه« شکست حصر آبادان به ر

جهادوحماسه
رزمندگان،حماسهآفرینان،جهادگران

هفته دفاع مقدس گرامی باد


