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امامحسينعليهالسالم:

زنهار از كاری كه از آن پوزش بخواهی؛ زيرا مؤمن نه بدی می كند و نه پوزش 
می خواهد و منافق هر روز بدی می كند و پوزش می طلبد.

وز حدیث ر

امام و ش��هدا سردمدار اين مقاومت و ايستادگي بودند و باور داشتند كه 
س��رانجام كار ما پيروزي اس��ت، چون خداوند به ما وع��ده داده و وعده 

خداوند حق است.

شهید همدانی:

گزارش

ساری
°27 °15

–

شرکت ملى پاالیش و پخش فرآورده هاى نفتى
شرکت پاالیش نفت آبادان (سهامى عام)

شرکت پاالیش نفت آبادان در نظر دارد موضوع مزایده هاى شماره 98/40 و 98/41 را با مشخصات و شرایط کلى مشروحه ذیل از طریق مزایده عمومى به فروش برساند.

 

1- از کلیه عالقمندان واجد شرایط ، دعوت به عمل مى آید که وفق برنامه زمان بندى جدول فوق (باستثناى روزهاى پنجشنبه و تعطیل) با در دست داشتن اصل شناسنامه 
، کارت ملى به امور پیمانها شرکت پاالیش نفت آبادان  ، به نشانى آبادان جنب درب اصلى پاالیشگاه آبادان مراجعه تا پس از خرید اسناد مزایده و معرفى به اداره حراست 

امکان بازدید مزایده گران از محل هاى نگهدارى ضایعات (در تاریخ اشاره شده در جدول فوق) میسر گردد.
ارائه پیشنهاد نرخ مى بایستى پس از تکمیل اسناد مزایده و تهیه ضمانتنامه شرکت در مزایده مزبور به صورت یک یا ترکیبى از  2- مزایده گران در صورت تمایل به 
موضوع بندهاى (الف) ، (ب) ، (پ) ، (ج) ، (چ) و (ح) ماده 4 آئین نامه تضمین معامالت دولتى و یا مبلغ تضمین شرکت در مزایده را بصورت نقدى به شماره حساب شبا 
IR900100004001124606378700 نزد بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران بنام تمرکز وجوه سپرده (بودجه شرکتهاى دولتى) شرکت پاالیش نفت آبادان واریز نمایند و با 
در دست داشتن اصل شناسنامه ، کارت ملى و کپى تمامى صفحات آن (براى اشخاص حقیقى) و اصل شناسنامه کارت ملى (صاحبان شرکت) و اساسنامه ، آخرین آگهى 
تغییرات روزنامه رسمى و گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتى و کپى آنها (براى اشخاص حقوقى) حداکثر در تاریخ ارائه پیشنهاد نرخ (مندرج در جدول صدراالشاره) پاکتهاى 
مذکور را بهمراه ضمانت نامه تضمین شرکت در مزایده یاد شده را در صندوق پیشنهاد نرخ واقع در امور پیمانها شرکت پاالیش نفت آبادان انداخته و در قبال رسید مربوطه 

را دریافت نمایند.
شماره تلفن امور پیمانها: 53183338-061 و شماره فکس:061-53264476 

ضمنا آگهى این مزایده در شبکه اطالع رسانى شانا به نشانى www.shana.ir و همچنین پایگاه اطالع رسانى این شرکت به نشانى http://www.abadan-ref.ir و 
نیز پایگاه اطالع رسانى مناقصات به نشانى IETS.MPORG.IR و سامانه کشورى نظارت بر مناقصات دستگاههاى اجرایى www.TENDER.BAZRESI.IR درج 

وقابل مشاهده مى باشد.

پالك  تعداد هشت  دارد  نظر  در  اصفهان  استان  اسالمى  انقالب  بنیاد مسکن 
تجارى در روستاى جهاد آباد ، شهرستان شاهین شهر و میمه (نوبت سوم) و 
9 پالك تجارى در همان روستا (نوبت اول) را از طریق مزایده عمومى بفروش 

برساند.
متقاضیان براى کسب اطالعات بیشتر مى توانند از تاریخ یکشنبه 98/7/14 به 

آدرس اینترنتى www.bonyadmaskan-isf.ir مراجعه نمایند.

سردار شهيد حسين همدانی كه از او به عنوان نابغه 
جنگ های نامنظم در منطقه غرب آسيا ياد می شود، 
همان كسی است كه با تشکيل نيروهای مردمی در 
سوريه و عراق، نقش بارزی در جلوگيری از پيشروی 
و باز پس گيری مناطق اش��غالی از نيروهای تکفری  

داشت. 
درس��ت در همان زمانی كه گروهك های تروريست 
تکفيری در حال پيش��روی در خاك عراق و سرويه 
بودند و بسياری از تحليگران، سقوط دولت های عراق 
و سوريه را قطعی می دانستند، سردار همدانی با ايده 
تش��کيل نيروهای دفاع مردمی وارد سوريه می شود 
و با تش��کيل نيروهای دف��اع وطن��ی و ايجاد دفاع 
مردم پاي��ه به خوبی در مقاب��ل هجمه گروهك های 
تکفيری می ايس��تد و مانع از پيش��روی های بيشتر 
آنان ش��ده و رون��د بازپس گيری مناطق اش��غالی را 
نيز آغاز می كند. با آغاز بحران س��وريه و در خواست 
كمك دولت اين كش��ور از ايران، با توجه به تجارب 
و شايستگی های س��ردار همدانی،  وی برای اعزام به 
جبهه س��وريه انتخاب می شود. شهيد همدانی نحوه 
حضور خود در جبهه سوريه را اينطور بيان می كند: 
»در سيزدهم دی ماه سال 1390 بنده به اين كشور 
)سوريه( مأمور شدم. زمانی كه من به عنوان فرمانده 
س��پاه تهران خدمت می كردم. هنوز آثار فتنه 88 و 
مش��کالت ناش��ی از آن باقی بود. ما در حال توسعه 
سپاه محمد رسول اهلل )ص( بوديم. نواحی را از شش 
ناحيه به بيس��ت و دو  ناحيه توسعه داديم. در حال 
سر و سامان دادن به سازمان رزم گردان های امنيتی 
بودي��م كه س��ردار جعفری بنده را احض��ار نمودند. 
خدمت ايش��ان رس��يدم و بعد از ارائه گزارش��ی از 
وضعيت س��پاه تهران، به ايش��ان فرمودند: فالنی به 
س��وريه می رويد؟ خب، خيلی ها دوست داشتند كه 
بروند س��وريه، بنده يك مکث��ی كردم و گفتم: برای 
چ��ه بروم؟ به چه عنوانی بروم؟  فرمود: ارتش و نظام 
سوريه درخواس��ت كمك كرده اند به عنوان فرمانده 
بروی و كمك كنی! سردار قاسم سليمانی هم گفته 

كه شما برای اين كار مناسب هستيد.
از آنجاي��ی كه خودم هم انگي��زه بااليی برای حضور 
در سوريه و دفاع از حرم های عمه سادات و حضرت 
رقي��ه )س( داش��تم، بالفاصله جواب مثب��ت دادم. 

اصاًل نگفتم فکر می كن��م بعد جواب می دهم همان 
جا جواب مثبت دادم ايش��ان هم با سردار سليمانی 

تماس گرفتند و گفتند كه فالنی موافق است.«
سردار همدانی در ادامه حضور خود در سوريه موفق 
می ش��ود با ارائه همان الگويی ك��ه در ايران ابداع و 
در مقاطع حس��اس و بحرانی به كمك كش��ور آمده 
ب��ود، يعنی بس��يج مردمی، تش��کيالت دفاع وطنی 
رادر سوريه راه اندازی كند كه هم اكنون بسياری از 
پيروزی های سوريه در نبرد با تروريست های تکفيری 
مرهون وجود همين نيروها اس��ت.  در اس��فند ماه 
س��ال 91 شرايط بحران سوريه به مرحله خطرناكی 
می رس��د، تا جاي��ی كه كاخ رياس��ت جمهوری اين 
كش��ور در آستانه س��قوط قرار می گيرد. اما در اين 
هنگام پيشنهاد س��ردار همدانی سوريه را از سقوط 

حتمی نجات می دهد.
شهید همدانی در سوریه
 پیشنهاد سرنوشت ساز

شهيد همدانی نحوه ارائه اين پيشنهاد به بشار اسد را 
اينگونه تعريف می كند: »اسفند 1391 تروريست ها 
كام��ال به نقط��ه پي��روزی نزديك ش��ده بودند آنها 
با حماي��ت همه جانبه عربس��تان، قط��ر، امارات و 
كش��ورهای غربی توانس��ته بودند حلقه محاصره را 
تنگ تر و به كاخ رياست جمهوری سوريه در دمشق 
نزديکتر ش��وند طوری كه عن قريب كاخ را به اشغال 
خود درآوردند. آن شب وضعيت بسيار بغرنجی پيش 
آمده بود البته خانواده ها را فرستاده بوديم به جاهای 
امن، بش��ار اسد هم كار را تمام ش��ده می دانست و 
دنبال رفتن به يك كشور ديگر بود. آخرين پيشنهاد 
آن ش��ب به بشار اسد داده شد، گفتم: حاال كه همه 
چيز تمام ش��ده و كاخ رياست جمهوری در آستانه 
س��قوط می باشد ش��ما بايد اين آخرين پيشنهاد ما 
را عملی كنيد. گفتند: چه كنيم؟ گفتم: در اس��لحه 
خانه ها را باز كنيم و مردم را با اسلحه های موجود در 
آن مسلح كنيد تا خود مردم جلوی اين تروريست ها 

را بگيرند.
ش��کر خدا با اين پيش��نهاد موافقت كردند و همان 
ش��ب با اين اقدام، س��وريه از س��قوط حتمی نجات 
پيدا كرد و مردم تروريست های تکفيری را از اطراف 

كاخ رياس��ت جمهوری و بعد هم ش��هرهای سوريه 
عقب راندند. همين نيروها، هس��ته اوليه تشکيالتی 
به نام دفاع وطنی را ش��کل دادند كه االن در سوريه 

با داعشی ها، النصره  ای ها و... می جنگند.«
باالخره در 16 مهرماه س��ال 94 س��ردار س��رتيپ 
حس��ين همدانی پس از س��ال ها جهاد و رشادت در 
حومه شهر حلب س��وريه و در حين انجام ماموريت 

مستشاری به درجه رفيع شهادت نائل می آيد.
آخرین عکس یادگاری

خاطرهقاسمسليمانیازآخرينعکسشبا
شهيدهمدانی

من آخري��ن لحظه ای كه ش��هيد همدانی را ديدم 
تقريبا چند س��اعت قبل از شهادتش بود يك حالت 
جوانی در او ديدم ش��هيد همدانی انس��ان صبوری 
بود خيلی اهل به تعبير ما ش��لوغکاری و نمودی در 
جامعه نبود شخصيت خاصی داشت شهيد همدانی 
تا كسی به ايشان نزديك نمی شد پی به شخصيتش 
نمی ب��رد من در دوران دفاع مقدس به دليل اين كه 
يگان  ه��ا هر يك در جايی عم��ل می كرد خيلی اين 

معرفت را نس��بت به ش��هيد پيدا نک��ردم، در دوره 
حادثه س��وريه به وجود و حضور شهيد توفيقی شد 
از نزديك با اين چهره درخش��ان و ارزش��مند آشنا 
بشوم من در آن لحظه ای كه شهيد همدانی را ديدم 
يك لحظه تکان خوردم. من آن وقت فهميدم كه او 
مطلع بود از ش��هادتش ولی در بعدا در گفت وگويی 
كه با خانواده بزرگوارش انجام دادم ديدم كه از چند 
روز قبل مطلع بود و همه كارها و اقداماتی كه انجام 
داده ب��ود دقيقا پيام  اين بود و اين را می رس��اند به 
خانواده كه در حال رفتن اس��ت آنجا به من با خنده 
گفت آنجا كه به يك شکل جوانی ديدمش آن حالت 
سکوت خاص را در آن نديدم خيلی بشاش و خندان 
ب��ود . به خن��ده گفت كه بيا با هم عکس��ی بگيريم 
ش��ايد اين آخرين عکس من و تو باش��د خيلی اهل 
اي��ن كارها نبود كه به چيزی اص��رار كند و بخواهد 
عکسی بگيرد چه خودش چه با كسی من وقتی اين 
حرف را زد تکان خوردم خواس��تم بگويم شما نرويد 
از همان جايی كه او می خواس��ت برود من داش��تم 
برمی گش��تم ولی يك حس��ی به م��ن گفت چيزی 

نيس��ت خبری نيس��ت چيزی بهش نگفتم من اين 
ش��عر در ذهنم آمد وقتی كه اين حالت را در شهيد 
همدانی ديدم اين ش��عر در ذهنم رقص و جوالن بر 
س��ر ميدان كنند رقص اندر خون خود مردان كنند 
چون رهند از دس��ت خود دس��تی زنند چون جهند 
از نق��ص خود رقصی كنن��د  اين حالت خيلی حالت 
زيبايی اس��ت قطره ای كه به دريا متصل می ش��ود 
ديگر قطره نيست درياست، چون رهند از دست خود 
دستی زند و چون جهد از نقص خود رقصی كند من 
اين دست و رقص را در او ديدم اين حالت پروازرا اين 

حالت اشتياق و اوروج را.
مردی سراسر اخالص

در باب زندگی آن س��ردار بزرگ فرزندشان در گفت 
و گو با سياس��ت روز چنين گفتند:» شهيد همدانی 
در يك خانواده ای به دنيا آمد كه از ابتدا مش��کالتی 
را تجربه كردند، ايش��ان در سه س��الگی پدرشان را 
از دس��ت دادند و بعد از آن ش��رايط مالی مناس��بی 
نداشتند. از همان موقعی كه دست چپ و راست شان 
را می شناس��د )خودش��ان در كت��اب نق��ل كردند( 
می گويند كه من هم كار كردم و هم درس خواندم. بر 
اين اساس يکی از اولين ويژگی های ايشان چگونگی 
رش��د كردن بود. می توان گفت ايش��ان خودساخته 
ش��ده يعن��ی زمانی ك��ه 16 و ي��ا 17 س��اله بودند 
تجربيات شان خيلی بيشتر از هم سن و سال های شان 
بود. مادرش��ان بس��يار مذهبی بودند و همين امر در 
تعالی پدرم نقش انکارناپذيری دارد.پدرم از 16 يا 17 
س��الگی با مس��ير امام خمينی)ره( آشنا شده و از آن 
زمان تاكنون تغييری در ماهيت رفتارش��ان به وجود 
نمی آيد. حضرت آقا هم وقتی منزل ما آمدند، به اين 
موضوع صحه گذاش��ته و فرمودند آن چيزی كه در 
ش��هيد همدانی بارز اس��ت اخالص ايشان است. اين 
اخالص از همان موقع در وجود ايشان بوده و افرادی 
كه از همان موقع بودند می گفتند پخته تر ش��ده اما 
همان خطوط و رفتار را دارد و مسئوليت های مختلف 
ماهيت های وجودی او را تغيير نداده اس��ت. به نظر 
من اخ��الص به فرموده حضرت آقا مهم ترين ويژگی 
شخصيتی ايشان بود از طرفی به گفته دوستان شان 
قدرت رهبری بااليی داش��ت و می توانس��ت افراد را 

بدون هيچ تحکمی با منطق و استدالل هدايت كند. 
يکی ديگر از ويژگی هايش هم اين بود كه به ش��دت 
سخت كوش بودند. از ويژگی های شخصی در زندگی 
ه��م می توان گفت كه علی رغم فرصت های كمی كه 
داش��تند آن وقتی كه بايد برای خانواده قائل باش��د 
را هميش��ه داشت.« وی در باب ش��هادت پدرش به 
سياس��ت روز گف��ت:» هم ناراحت و هم خوش��حال 
ب��ودم، ناراحت��ی ام از اين بود كه ديگر حضورش��ان 
را حس نمی كنيم و خوش��حالی ام برای خودش��ان، 
چ��ون واقعا آن طوری كه در اين زمان زندگی كردند 
كار س��ختی بود اگر ب��ه غير از ش��هادت می رفتند؛ 
ان��گار نتيجه زحماتش��ان را نمی ديدند. اين دو حس 
توامان بود از آن طرفی دلم می سوخت كه در چنين 
موقعيت��ی قرار گرفته ام كه ايش��ان را ن��دارم چرا كه 
خيلی سخت است وقتی می بينيد كسی كه در كنارت 
بوده اوج می گيرد و می رود به جايی كه در دس��ترس 
نيست. من انتظار خبر شهداتشان را نداشتم ولی روز 
آخر كه می خواس��تند بروند به مادر و خواهرها گفته 
بودن��د. روز آخر برای تميز كردن خانه به مادر كمك 
كردند اتاق خودش��ان را تغيير داده بودند و انگشترها 
را گذاش��ته بودند خانه؛ در عين حال سجاده اتاقشان 
را بس��ته بودند و به مادر گفتند برنمی گردم. آن موقع 
خواهرهايم ناراحت ش��ده و اشك ريختند، مادر برای 
دل��داری خواهرها گفتند كه اتفاقی نمی افتد اما پدرم 
تاكيد می كند كه ديگر ب��ر نمی گردند، حتی به مادر 
می گويند كه برای مراسم به همدان ببريم شان. حتی 
ساكش��ان را هم خالی ك��رده و بعد از رفتن در حياط 
سه بار برگشتند و دوباره رفتند و زمان سوار شدن به 

هواپيما به مادر پيامك زدند»خداحافظ«
با همه اينها اما من اينطور فکر نمی كردم. خبر شهادت 
پدرم را مادرم داد. نماز صبح به من زنگ زد. شب قبل 
عروسی فرزند دوست پدر بود و به خانواده تاكيد كرده 
بودند برای مراس��م به ساری بروند، زمانی كه خانواده 
دنبال عروس می رفتند متوجه می ش��وند پدرم شهيد 
ش��ده است. نماز صبح كه با تماس مادر شنيدم پدرم 
مجروح يا شهيد شده، مستاصل بودم و نمی خواستم 
به كسی زنگ بزنم كه خبر را تائيد كند، بعد از بيست 
دقيقه به برادر كوچکترم تلفن زدم او شب قبل فهميده 

بود و تا صبح نخوابيده بود...

نابغه جنگ های نامنظم؛ سرداری که سوریه را از سقوط حتمی نجات داد

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


