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شهیدهمت،سیدالشهدایدفاعمقدس
   آرمان شریف

شهید حاج محمد ابراهیم همت را باید یکی 
از نامدار ترین س��رداران دوران دفاع مقدس 
دانس��ت که در جری��ان عملیات های بزرگ 
نقش بسیار مهمی را ایفا می کرد. شهید همت 
پیش از ش��روع جنگ تحمیلی، مسئولیت 
سپاه پاوه را برعهده داشت و به سبب آشنایی 
با حاج احمد متوسلیان،  به لشکر 27 محمد 
رس��ول اهلل)ص( آم��د و پ��س از ایش��ان، به 
فرماندهی لش��کر 27 رسید. شهید همت در 
فرماندهی و سبک زندگی یکی از سرآمد ترین 
فرماندهان دفاع مقدس بود. اخالص، ایمان 
و صفای وج��ودی حاج ابراهی��م هیچگاه از 
ی��اد و خاطره همرزمانش نمی رود. س��رعت 
عمل، صالبت، اقتدار و استقامت از مهم  ترین 
خصایص ابراهیم همت در صحنه های نبرد و 
زندگی بود. تجمیع صفات خوب انسانی در 
وجود او، از همت چهره ای یگانه س��اخت که 
پس از گذشت سال  ها از شهادتش هنوز نام 

او ورد زبان  هاست.
شهید همت با خود فرهنگ ایثار و اخالص را 
به جبهه  ها آورد. هر جایی که او حضور داشت، 
صحبت از عطر شهادت و تأثیر اراده و ایمان 
رزمندگان  می ش��د. رزمندگان لشکر 27 با 
دیدن فرمانده قدرتمندشان، لبریز از شور و 
اشتیاق  می ش��دند و او را الگویی کامل برای 

خودشان می دانستند.
شهید همت در سخنرانی اش در روز عید قربان 
در سال 1362 در جمع نیروهای لشکر درباره 

جنگ با دشمن بعثی چنین می گوید: »جنگ 
ما؛ مثل سایر جنگ های دنیا نیست. در این 
جنگ، عامل پیروزی،  شمشیر زدن در سایه 
ایمان و به نیت انجام عمل صالح است؛ عمل 
صالحی که با تقوا توأم باشد. شرط موفقیت در 
این جنگ، ایجاد روحیه ای آکنده از اخالص، 
ایثار،  شهادت طلبی و شهامت، توأم با صبر و 
استقامت در نیروها، در تمامی میادین نبرد با 

دشمن و مواجهه با مشکالت و سختی ها.«
فرمانده رش��ید لش��کر 27 در جای دیگر در 
جمع نیرو ها به زیبایی چنین عنوان می کند: 

»ما هیچ چ��اره ای نداریم، مگر آنک��ه در راه 
خدا بجنگیم؛ فی سبیل اهلل! نه به خاطر پول، 
نه ثروت، نه زن و بچه، نه ش��هوت، نه هوای 
نفس، نه مکنت، نه قدرت، ن��ه جاه، نه مقام، 
نه ریاست....  هیچی! ما فقط باید در راه خدا 
بجنگیم و از خودمان مایه بگذاریم و س��خن 
جالبی ک��ه در اول جنگ گفته ش��د، همان 
فرموده امام عزیز اس��ت که گفت: ما در این 
جنگ، چون حسین)ع( وارد شده ایم و چون 

حسین)ع( باید به شهادت برسیم.«
شهید حاج قاسم س��لیمانی، فرمانده نیروی 
قدس س��پاه پاس��داران در خصوص شهید 
همت گفت: »هر وقت ش��هید همت به ذهن 
من می آید، دل��م مملو از غصه می ش��ود. او 
فرمانده لشکر پایتخت بود، اما در خیبر آنقدر 
رزمندگان لشکرش شهید و مجروح شدند که 
به گردان رسید. گردان را از طالئیه به جزیره 
مجنون جنوبی منتقل کرد و تبدیل به دسته 
شد. واهلل تبدیل به دسته شد؛ یعنی قریب به 

۴۰ نفر همت با دسته ماند.«
در جریان عملیات خیبر، همچنان که نیرو های 
ایرانی در برابر ارتش عراق مقاومت جانانه ای 
می کردن��د. در خصوص پاتک های ش��دید 
دش��من همین بس که فرمانده س��پاه سوم 
عراق در یکی از اظهاراتش گفته بود: »ما آنقدر 
آتش بر جزایر مجنون فرو ریختیم و آنچنان 
آنجا را بمباران ش��دید نمودیم ک��ه از جزایر 
مجنون جز تلی خاکس��تر چیز دیگری باقی 
نیست. « به گفته شاهدان عینی و رزمندگان 
در منطقه عملیاتی طالئیه که عملیات خیبر 
و رمضان در آنجا انجام ش��د، به محدوده ای 
باریک، یک میلی��ون و 2۰۰ هزار گلوله توپ 
و خمپاره شلیک ش��د که تلفات بسیاری را 

برجا گذاشت.
ش��هید ابراهیم همت در جری��ان عملیات 
خیبر به همرزمانش گفته بود: »باید مقاومت 
کرده و مان��ع از بازپس گیری مناطق تصرف 
شده، توسط دشمن شد. یا همه این جا شهید 

می شویم یا جزیره مجنون را نگه می داریم.«
هنگامی که همت برای بررسی وضعیت جبهه 
جلو رفته ب��ود، بر اثر اصاب��ت گلوله توپ در 
نزدیکی اش همراه با سید حمید میرافضلی، 
در غروب 17 اس��فند 1362 در محل تقاطع 
جاده های جزایر مجنون شمالی و جنوبی سر 
از بدنشان جدا ش��د و به درجه رفیع شهادت 

نائل شدند.
فرمانده وق��ت س��پاه، محس��ن رضایی در 
مصاحبه ای پس از شهادت حاج ابراهیم همت 
چنین گفت :  »عراقی  ها حتی جشن گرفتند. 
در مجله  ه��ا و رادی��و یا تلویزیون های ش��ان 
)درست یادم نیست( اعالم کردند که فرمانده 
یکی از لش��کرهای قوی ایران را کش��ته اند. 
اولین باری که در جنگ به کسی عنوان »سید 
الش��هدا« دادند، در همین خیبر و برای حاج 

همت بود.«
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گفت وگوی »جوان « با سردار »محمدحسین دینی« درباره یادواره »ستارگان دوکوهه« با محوریت شهید ابراهیم همت

لشکر 27 بیشترین فرماندهان شهید را در دفاع مقدس دارد
   احمد محمدتبریزی

ن�ام لش�کر 27 محم�د رس�ول اهلل)ص( 
در عملیات ه�ای ب�زرگ و سرنوشت س�از 
دفاع مقدس ب�ه چش�م می خ�ورد. تیپ  27 
حضرت محمدرسول اهلل )ص( در هفدهم بهمن 
 1360 به فرماندهی حاج احمد متوس�لیان به 
جرگه یگان های رزمی سپاه پیوست. تیپ در 
همان اوایل تأس�یس  آماده شد تا در عملیات 
بزرگ فتح المبین نقشی کلیدی ایفا کند. پس 
از عملیات رمضان، تیپ  27 با ارتقا به لشکر، به 
سمت غرب کشور حرکت کرد تا در جبهه میانی 
وارد عمل شود. لشکر 27 محمد رسول اهلل)ص( 
تنها لش�کری اس�ت ک�ه 9 فرمان�ده اش در 
دفاع مقدس و پس از آن به شهادت رسیده اند. 
شهید  حاج ابراهیم همت یکی از شاخص  ترین 
و سرشناس  ترین ش�هدای دفاع مقدس است 
ک�ه پ�س از حاج احم�د متوس�لیان فرمانده 
لشکر 27 ش�د و در جریان عملیات خیبر در 
تاریخ 17 اس�فند 1362 به ش�هادت رس�ید. 
در اسفند امسال، لش�کر 27 یادواره  شهدای 
لش�کر ب�ا محوری�ت ش�هیدهمت را ب�ا نام 
»س�تارگان دوکوهه« دارد که امروز در حوزه 
هنری برگزار می ش�ود. سردارمحمدحسین 
دینی  ک�ه در دفاع مقدس مس�ئول مخابرات 
لشکر 27 بود، مس�ئولیت دبیری این یادواره 
را برعه�ده دارد.  ای�ن س�ردار در گفت وگو با 
»ج�وان « از جزئی�ات ی�ادواره و فرماندهان 
شهید لشکر می گوید که در ادامه می خوانید.

برای شروع کمی از برنامه ای که امروز 
برگزار می شود بگویید و بفرمایید در 
آینده چ�ه برنامه  هایی برای ش�هدای 

لشکر دارید؟
هر ساله در اس��فندماه برنامه ای به نام شهدای 
لش��کر 27 محم��د رس��ول اهلل)ص( برگ��زار 
می کنیم. این کار را چندین سال است که شروع 
کرده ایم و تمام برنامه هایمان پس��وندی از نام 
دوکوهه دارد؛ یعنی برنامه هایمان عنوان هایی 
مثل س��تارگان دوکوهه، جوان��ان دوکوهه و 
سربازان دوکوهه دارد. اولین برنامه مان به حاج 
احمد متوسلیان و ش��هید حاج ابراهیم همت 
اختصاص داش��ت که دو فرمانده اصلی لشکر 
بودند. برنامه های بعدی به فرماندهان دیگر و 
جانش��ینان فرماندهان اختصاص داشت و هر 
سال یاد جمعی از ش��هدا را گرامی داشته ایم. 
چند ش��هید ب��زرگ و سرش��ناس لش��کر در 
اسفندماه به ش��هادت رس��یده اند و به همین 
خاطر اسفند، ماه مهمی برایمان است. شهید 
همت، شهید زجاجی، شهید عباس کریمی در 
اسفندماه و در عملیات های خیبر و بدر شهید 
شده اند. متأسفانه سال گذشته به خاطر شیوع 
ویروس کرونا نتوانستیم برنامه ای بگیریم، ولی 
امسال در تاالر حوزه هنری برنامه ای با عنوان 
»ستارگان دوکوهه « برگزار می کنیم. محوریت 
این برنامه شهیدهمت و هشت فرمانده شهید 
لشکر هستند. هش��ت فرمانده دیگرمان حاج 
احمد متوس��لیان، ش��هیدان عباس کریمی، 
رضا چراغی، احمد سوداگر، حسین همدانی، 
سعید مهتدی، رضا فرزانه و حسین اسداللهی 
در کنار ش��هیدهمت محوریت برنامه هستند. 
لش��کر 27، تنها لشکری اس��ت که بیشترین 
فرمانده شهید را دارد. لش��کر 27 چه در زمان 
دفاع مقدس و چه پس از جنگ، فرماندهانش 
همواره در صحنه بودند و به شهادت رسیدند. 
بعد از جنگ شهید حاج حسین همدانی، شهید 
احمد سوداگر، شهید رضا فرزانه و شهید حسین 
اس��داللهی فرماندهانی بودند که به ش��هادت 

رسیدند. محوریت لشکر27 شهیدهمت است 
و امسال یادواره شهدای لشکر به نام »ستارگان 
دوکوه��ه« با محوری��ت ش��هیدهمت برگزار 
می ش��ود. همچنین بنا داریم در هر فصل یک 
یادواره برای همه شهدای لشکر که در آن فصل 
شهید شده اند، بگیریم. مثاًل در سه ماه اول سال 
برای ش��هدای آن فصل با محوریت یک شهید 
یادواره ای برگزار خواهیم کرد. از پارس��ال این 
تصمیم را گرفتیم که ای��ده خیلی خوبی برای 

گرامیداشت یاد و نام شهداست.
برای امسال چه برنامه  هایی دارید؟

امس��ال برنامه های مختلفی داریم. مسابقات 
کتابخوانی برای دانش آموزان داریم. امروز جوایز 
مشخص می شود. موضوع کتاب  ها در رابطه با 
شهیدهمت اس��ت. برای دانش آموزان کتابی 
از شهید همت مش��خص کرده ایم که مسابقه 
کتابخوانی اش از پنج  شنبه شروع می شود و تا 
12 اردیبهش��ت که روز معلم است، ادامه پیدا 
می کند. همانطور که می دانید شهیدهمت هم 
معلم بوده و مناس��بت روز معلم با شهیدهمت 
بی ارتباط نیس��ت. قرار اس��ت یادواره ای برای 
شهدای معلم و فرهنگی آموزش و پرورش نیز 
بگیریم. هفته معلم نیز یادواره شهدای معلم را 
می گیریم و روز اختتامیه اش در 12اردیبهشت 

سال آینده است.
دلیل این تعداد فرمانده لشکر شهید 

در لشکر 27 را چه می دانید؟
فرماندهان لشکر 27 به همراه نیروهای گردان  ها 
همیشه در خط مقدم حضور داشتند. ما فقط 
فرمانده لش��کرهای ش��هید نداریم. من چون 
به عنوان نیروی مخابراتی با این عزیزان بودم در 
جریان حضورشان در خط مقدم و منطقه قرار 
داشتم. جانشین لشکرهای زیادی هم از لشکر 
27 شهید شده اند. شهید علیرضا نوری و شهید 
صالحی که خودش��ان در حد فرمانده لش��کر 
بودند،  شهید زجاجی که جانشین شهیدهمت 
بود و با فاصله کوتاهی از ح��اج ابراهیم همت 
در جریان عملیات خیبر به ش��هادت رس��ید، 
نیروهای قدر و ش��اخصی بودن��د. قائم مقام و 
فرمانده تیپ های زیادی از لش��کر 27 ش��هید 
شده اند. ش��هید حاجی پور و ش��هید دستواره 
هم نمونه  هایی از این ش��هدا هس��تند. شهید 
رضا دس��تواره بعد از ش��هادت عباس کریمی 
در عملیات بدر فرمانده لش��کر شد. بعد از یک 

مدت خودش نخواست بماند و سردار کوثری 
را معرفی کرد و خودش قائم مقام لشکر ماند. به 
خاطر اینکه فرماندهان لشکر با گردان در خط 
بودند، به شهادت می رس��یدند. من در جریان 
عملیات کربالی5 یک لحظ��ه کنار خط کنار 
کانال ماهی دیدم حاج محمد کوثری در خط 
حضور دارد و دستش را روی سرش گذاشته و 
همینطور آتش و گلوله روی س��رش می بارد. 
فرماندهان اینگونه در خط حضور داش��تند و 
همین حضور مستمرشان کنار گردان  ها باعث 

شهادت شان نیز  می شد.
شهیدهمت چطور از شهرضا به لشکر 

27 در تهران آمد؟
ش��هیدهمت فرمانده س��پاه پاوه و حاج احمد، 

فرمانده سپاه مریوان بود. از فرمانده سپاه به حاج 
احمد گفتند یک تیپ در جنوب تشکیل بدهد. 
حاج احمد از جنوب راه می افتد و آدم هایش را با 
گروهی ک��ه در مریوان بود جم��ع می کند. حاج 
ابراهیم که در پاوه بود، به همراه رضا دس��تواره و 
سایر نیرو ها در جنوب یک تیپ تشکیل می دهد. 
حاج احمد در همدان محمود ش��هبازی که بچه 
همدان و فرمانده س��پاه همدان اس��ت را با خود 
می برد. محمود شهبازی قائم مقام حاج احمد در 
فتح المبین بود. این تیم از آنجا جمع می شود. اول 
این تیپ شکل می گیرد و بعداً تیپ تهران می شود. 

این برای قبل از عملیات فتح المبین است. 
لش�کر27 در کدام عملیات  ها حضور 

نداشت؟ 

آق��ای محس��ن رضایی وقت��ی ح��اج احمد 
متوسلیان را از مریوان می آورد و می گوید شما 
یک تیپ تشکیل بدهید ایشان به همراه حاج 
ابراهیم همت و یکسری آدم های قدر یک تیپ 
تش��کیل می دهند. آن تیپ از فتح المبین در 
تمام عملیات  ها حضور داش��ت و تا آخر جنگ 
این حضور ادامه پیدا کرد. در کنار لش��کر 27، 
لش��کرهای دیگر هم حضور داش��تند و نقش 

مهمی را در عملیات  ها ایفا کردند.
چرا آنطور که باید و ش�اید از س�بک 
زندگی این شهدای بزرگ برای عموم 

گفته نمی شود؟
اولین فرمانده تیپ قوی و قدر ما نسبت به همه 
یگان  ها بدون چون و چرا حاج احمد متوسلیان 

اس��ت. فرمانده تیپ حضرت رس��ول)ص( که 
قباًل فرمانده س��پاه مریوان ب��وده یک فرمانده 
قدر و بزرگ اس��ت. اولین فرمانده لشکری که 
اگر نگوییم شهید ش��ده، بگوییم جانش را در 
راه جنگ با دش��منان ف��دا کرد، ح��اج احمد 
متوسلیان است، اما االن نام جایی را به نام حاج 
احمد متوسلیان می شناسید؟ حاج احمد بچه 
تهران بوده و در تهران بزرگ شده، ولی جایی 
در تهران به نامش نیس��ت. می توانیم بگوییم 
حاج احمد درج��ه سرلش��کری دارد و قدرت 
فرماندهی ایشان مثال زدنی است. حاج احمد 
چه در زمان عملیات و چه قبل و بعد عملیات  ها 
یک فرمانده واقعی بود که رفتارش زبانزد سایر 
نیرو ها و فرماندهان بود. شما صحبت های حاج 
قاس��م را درباره حاج احمد بخوانید تا متوجه 
بزرگی و عظمت ایش��ان بش��وید. حتی حاج 
قاسم سلیمانی در س��خنرانی اش از مظلومیت 
شهیدهمت هم صحبت می کند. شهیدهمت 
وقتی شهید شد کسی متوجه شهادتش نشد و 
بعداً از روی پیکرشان متوجه شهادت فرمانده 

لشکر 27 شدند.
ه�ر ک�دام از نیرو ه�ا و فرمانده�ان 
لش�کر27 یک وزنه بودن�د و قدرت و 

عظمت زیادی به لشکر می دادند؟
ه��ر ک��دام از فرمانده��ان م��ا توانمندی های 
فوق العاده ای داش��تند. ش��ما در نظر بگیرید 
در عملیات خیبر ش��هیدهمت فرمانده لشکر، 
شهید زجاجی جانشین فرمانده، شهید دستواره 
فرمانده تیپ و ش��هید عباس کریمی مسئول 
اطالعات بودند. ه��ر کدام از ای��ن نیرو ها یک 
وزنه هس��تند و حضور این نیرو ها چه قدرتی 
به لش��کر 27 می داد. من تا زمان شهادت حاج 
عباس کریمی همراه ایشان بودم و نیم ساعت 
قبل از شهادتشان مجروح شدم و بعداً متوجه 
شدم ایشان به شهادت رسیده است. وقتی این 
سمت آب رس��یدیم، من به هوش آمدم و من 
را می خواستند داخل آمبوالنس بگذارند. لب 
آب شهید دس��تواره  گفت دینی از حاج عباس 
چه خبر؟ گفتم من خبری ندارم و بعد یکی از 
رزمندگان به نام شهید سیدمهدی سلطانی مهر 
که تک پسر خانواده نیز بود، خبر شهادت حاج 
عباس را داد. ش��هید سلطانی مهر اولین شهید 
عملیات والفجر8 اس��ت. تا عملی��ات والفجر8 
شروع ش��د یک گلوله آمد و ایشان به شهادت 
رسید. شهید س��لطانی مهر 22 بهمن 136۴ 
شهید شد. شهید سلطانی مهر زمانی که کادر 
لشکر بود در دانشگاه قبول شد. تسویه گرفت و 
به تهران آمد. به تهران آمد و فهمید دانشگاهش 
از بهمن ماه شروع می ش��ود. چند ماه در سپاه 
ته��ران ماند و فهمی��د عملیات اس��ت. دوباره 
دانشگاه نرفت و به جبهه آمد. همیشه می گفت 
اجازه بدهید من به گردان بروم، ولی این اجازه 
را به ایشان نمی دادند. ابالغ آمده بود بچه های 
تک پسر تا جایی که می شود به خط نروند. یک 
بچه عجیب و دوست داشتنی بود و همه ایشان 
را دوست داشتند. می گفت من شهید نمی شوم، 
چون مادرم نمی خواهد. اما آخرین باری که به 
جبهه آمد گفت برادر دینی! این بار با دفعه های 
پیش فرق دارد. من این دفعه به مادرم چیزی 
گفتم و ایشان جواب متفاوتی به من داد. وقتی 
شهید ش��د چهره اش قابل تش��خیص نبود. از 
حکمی ک��ه در پیراهنش بود متوجه ش��دند 
ایشان شهید شده اس��ت. بچه ضرابخانه بود و 
بچه های قدیم مسجد جامع ضرابخانه به خوبی 
ش��هید را می شناسند. س��بک زندگی شهید 
درس های زی��ادی دارد که بس��یار خواندنی و 

شنیدنی است.

ش�هید همت با خود فرهنگ ایثار 
و اخ�اص را به جبهه  ه�ا آورد. هر 
جایی که او حضور داشت، صحبت 
از عطر شهادت و تأثیر اراده و ایمان 
رزمن�دگان  می ش�د. رزمن�دگان 
لش�کر 27 ب�ا دی�دن فرمان�ده 
قدرتمندش�ان، لبری�ز از ش�ور و 
اش�تیاق  می ش�دند و او را الگویی 
کامل برای خودشان می دانستند

اولین فرمان�ده لش�کری که اگر 
نگوییم شهید شده، بگوییم جانش 
را در راه جن�گ با دش�منان فدا 
کرد، حاج احمد متوسلیان است، 
اما االن ن�ام جایی را ب�ه نام حاج 
احمد متوس�لیان می شناس�ید؟ 
ح�اج احم�د بچ�ه ته�ران بوده 
و در ته�ران ب�زرگ ش�ده، ول�ی 
جایی در تهران به نامش نیس�ت
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