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88498481ارتباط با ما

نگاه

موضوع جاسوس��ی منافقین ب��رای حکومت 
بعث عراق بحث تازه ای نیست. از اواخر سال 
61 که رجوی به ش��کل علنی با وزیر خارجه 
عراق مالقات کرد، بسیاری از اعضای شورای 
به اصطالح مل��ی مقاومت از ای��ن حرکت او 
انتقاد کردند. خصوص��اً بنی صدر که از همان 
زمان اختالف��ات جدی با رج��وی پیدا کرد و 
نهایتاً از سال 62 راهش را از سرکرده منافقین 

جدا کرد. 
اگر فرض بگیریم که رجوی از اوایل سال 62 با 
عراق بعثی به توافق رسید، بسیاری از حامیان 
او در سازمان نفاق حتی قبل از این اتفاق نیز 
در نواحی مرزی عراق مستقر ش��ده بودند و 
ایس��تگاه های رادیویی خ��ود را از آنجا اداره 
می کردند. در واقع مذاکرات سال 61 رجوی با 
بعثی ها بر پایه اعتمادی صورت گرفته بود که 
هواداران او با خیانت به مردم و کشورشان نزد 

بعثی ها ایجاد کرده بودند. 
در ش��هریورماه 1360، در حالی که تنها سه 
ماه از فرار رجوی از ایران گذشته بود، عملیات 
شهیدان رجایی و باهنر با اطالعاتی که یکی 
از اعضای نف��اق در اختیار دش��من قرار داده 
بود لو رف��ت. در نتیجه آن، در محور س��رپل 
ذهاب تعداد قابل توجهی از پاسداران همدانی 
به شهادت رس��یدند و عملیات در این محور 

ناکام ماند. 
حتی چهار ماه قبل از عملیات رجایی و باهنر، 
در ماجرای بازپس��گیری قله ب��ازی دراز نیز 
گزارش هایی از هم��کاری منافقین با بعثی ها 
مخابره ش��ده بود. به این ترتی��ب باید رابطه 

سازمان نفاق با بعثی ها را حتی به قبل از فرار 
رجوی از ایران و ش��روع میلیش��یای آنها در 
آخرین روزه��ای خردادم��اه 1360 مربوط 

بدانیم. 
س��ال ها قبل از پیروزی انق��الب، تعدادی از 
اعض��ای س��ازمان مجاهدی��ن در قالب یک 
هواپیماربایی که در سال 1349 صورت گرفته 
بود، با ربایش یک هواپیمای ایرانی و انتقال آن 
به بغداد، خواستار آزادی زندانیان سیاسی شده 
بودند. بعثی ها از این حرکت سازمان منافقین 
با روی باز اس��تقبال کردند و از همان زمان، 
ارتباط دوس��تانه ای بین این رژیم و سازمان 
منافقین برقرار شد. این رابطه حسنه تا سال ها 
بعد همچنان ادام��ه یافت. چنانچ��ه پس از 
پیروزی انقالب، رادیو بغداد به معرفی سران 
سازمان منافقین می پرداخت و از آنها به عنوان 

قهرمان های انقالبی تمجید می کرد. 
به هر روی پس از شروع جنگ تحمیلی و نهایتاً 
اعالم قیام مس��لحانه منافقین، پرده ها از چهره 
سازمان نفاق افتاد و آنها از سال 62 رابطه علنی با 
بعثی ها برقرار کردند. نهایتاً در سال 65 رجوی به 
بغداد رفت. همان سال پادگان اشرف در عراق پا 
گرفت و از این زمان به بعد، منافقین به عنوان یک 
واحد نظامی در ارتش عراق خدمت می کردند. 
تا س��ال 66 آنها عالوه بر جاسوسی از جبهه ها 
و پشت جبهه ها، هرازگاهی در قالب واحدهای 
ارتش عراق به میدان جنگ ورود می کردند. از 
سال 66 منافقین به شکل مستقل به مرزهای 
ایران حمله می کردند و عملیات محدود انجام 
می دادند. سال 67 سه عملیات آفتاب، چلچراغ و 
نهایتاً فروغ جاویدان را انجام دادند که در عملیات 
آخری با دف��اع جانانه ای��ران در تنگه چهارزبر 

)مرصاد( با شکست سختی رو به رو شدند. 
در یک ن��گاه کلی منافقین از جاسوس��ی در 
جبهه ها گرفته تا دادن گرای مناطق مسکونی 
و نظامی برای بمباران دش��من، ش��رکت در 
بازجویی و ش��کنجه اس��رای ایرانی، شرکت 
در عملی��ات نظامی علیه رزمن��دگان و...  هر 
کاری که می توانس��تند در خیانت به مردم و 

کشورشان انجام دادند. 

سردار شهید حسین همدانی، فرمانده خستگی ناپذیر جبهه ها، از دفاع مقدس تا دفاع از حرم

  آرمان شریف
16 مهر م�اه ی�ادآور یک�ی از خاص  ترین 
روزهای جبه�ه مقاومت اس�ت. روزی که 
در آن یک�ی از فرمانده�ان رش�ید جبهه 
مقاومت به شهادت رس�ید و داغ بزرگی را 
بر دل مردم ایران و جبهه مقاومت گذاشت. 
سردار شهید حاج حسین همدانی پس از 
سال  ها مجاهدت در جبهه ها، ندای حق را 
در سن 61 س�الگی لبیک گفت و در تاریخ 
16 مهرماه 1۳۹۴ به فیض شهادت نائل آمد. 

   
  نبوغ نظامی

نب��وغ نظامی ش��هید همدان��ی خیل��ی زود از 
همان روزهای حضور در کردس��تان و مبارزه با 
گروهک های ضدانقالب مش��خص شد. سردار 
همدانی در کنار حاج احمد متوس��لیان، شهید 
محمدابراهیم همت و ش��هید محمود شهبازی 
از بنیانگذاران تیپ 27 محمد رس��ول اهلل)ص( 
به شمار می رفت. حاج حس��ین در طول دوران 
دفاع مقدس نی��ز با فرماندهی چندین لش��کر 
مسئولیت س��نگینی بر دوش داش��ت و در هر 
جبهه و سنگری که خدمت می کرد، با سربلندی 
و موفقیت بیرون می آمد.  هوش و استعداد این 
فرمانده خستگی ناپذیر گره گش��ای عملیات  و 
موقعیت های مختلف بود. رزمن��دگان تهرانی، 
همدانی و گیالنی خاطرات زیادی از حاج حسین 
همدانی در عملیات ه��ای ب��زرگ و مهم دفاع 
مقدس دارند. سردار همدانی در مسائل مختلف 
در کن��ار نیروهایش ق��رار داش��ت و همراهی و 

همکاری او تنها به بعد نظامی محدود نمی شد. 
  فرمانده مردمدار

وی همیش��ه دغدغه رس��یدگی به مش��کالت 
رزمندگان را داشت و پیگیر کار ها و مشکالتشان 
بود. اگر جایی مش��کلی پیش می آم��د، آنها را 

حمای��ت می کرد و در جهت رفع مشکالتش��ان 
کار می کرد. همین همدلی فرمان��ده، نیرو ها را 
به او نزدیک می کرد. مردمداری شهید همدانی،  
ویژگی ش��اخصی بود که قدرت فرماندهی او را 

متمایز از دیگران می کرد. 
س��ردار همدانی پس از دفاع مقدس نیز صحنه 
را خالی نکرد و با حضور در مسئولیت های مهم 
همچنان به نقش آفرینی مش��غول ب��ود. معاون 
هماهنگ کننده نیروی زمینی سپاه و جانشینی 
نیروی مقاومت بس��یج در دو دوره و فرماندهی 
لش��کر 27 محمد رس��ول اهلل و به هم��راه آن، 

جانشینی قرارگاه ثاراهلل، از دیگر مسئولیت های 
او بود و معاون مرکز راهبردی سپاه و مشاور عالی 
فرمانده کل س��پاه و جانشینی س��ازمان بسیج 
مستضعفین از او فرمانده ای کهنه کار با کوله باری 
از تجربه و ش��ناخت س��اخته بود. این تجربیات 
س��بب ش��د تا حس��اس  ترین و مهم  ترین سپاه 
استانی کشور )سپاه تهران( که دارای ویژگی های 

خاص بود، بر عهده او گذاشته شود. 
باید حاج حس��ین همدانی را نابغ��ه جنگ های 
نامنظم در غرب آسیا نامید. کسی که هوشمندانه 
با تشکیل بسیج مردمی، تشکیالت دفاع وطنی 

را در س��وریه راه اندازی کرد و با بس��یج مردمی 
اجازه نداد تا خاک کش��ور س��وریه به اش��غال 
تروریست  ها درآید. حاج حسین همدانی معتقد 
بود:» س��وریه تنها کشوری اس��ت که در جبهه  
مقاومت باقی مانده و تنها کش��وری اس��ت که 
به رغم تمام تالش های امریکایی  ها و اروپایی  ها 
و کش��ورهای عربی، حاضر نشد با رژیم اشغالگر 

قدس مذاکره کند.« 
  عروج فرمانده

مرحله  اول مأموریت حاج حس��ین همدانی در 
سوریه در سال 93 به پایان رسید. ایشان در این 

مدت کار ها و زحمات زیادی برای سازماندهی و 
انسجام نیرو ها کرد و همچون دوران دفاع مقدس 
خس��تگی ناپذیر تالش می کرد. در همان روز ها 
رهبر انقالب در دیداری از اقدامات شهید همدانی 
تشکر کردند و فرمودند:» من هر شب در نماز شما 

را با اسم دعا می کردم. « 
در نهایت مهر سال 1394 از راه رسید. حاج قاسم 
سلیمانی در خاطره ای زیبا از آخرین دیدارش با 
شهید همدانی می گوید: » با خنده به من گفت بیا 
با هم یک عکسی بگیریم، شاید این آخرین عکس 
من و تو باشد. « او خیلی اهل این کار ها نبود که 
به چیزی اصرار کند و بخواهد مثالً عکسی بگیرد؛ 
چه خودش، چه با کسی. وقتی این حرف را زد من 
تکان خوردم. خواستم بگویم شما نروید، چون از 
همان جایی که او می خواست برود، من داشتم 
برمی گشتم؛ ولی یک حسی به من گفت، چیزی 
نیست خبری نیست، لذا چیزی به او نگفتم. وقتی 
که این حالت را در شهید همدانی دیدم، این شعر 
در ذهنم آمد: چون رهد از دست خود دستی زند/ 
چون جهد از نفس خود رقصی کند. من این دست 
رقص را، این حالت پرواز را، این حالت اشتیاق را، 

این حالت عروج را در او دیدم.«

وقتی که منافقین گرای
 بمباران شهر ها را می دادند

حاج قاسم س�لیمانی در خاطره ای 
زیبا از آخری�ن دیدارش با ش�هید 
همدان�ی می گوی�د: » ب�ا خن�ده به 
م�ن گفت بی�ا ب�ا هم یک عکس�ی 
بگیریم، ش�اید ای�ن آخرین عکس 
من و تو باش�د. « او خیل�ی اهل این 
کار ه�ا نب�ود که ب�ه چی�زی اصرار 
کن�د و بخواه�د مث�ًا عکس�ی 
بگی�رد؛ چه خ�ودش، چه با کس�ی
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جدول کلمات متقاطع

در ش�هریورماه 1۳60، در حالی که 
تنها س�ه ماه از فرار رجوی از ایران 
گذش�ته ب�ود، عملیات ش�هیدان 
رجای�ی و باهن�ر ب�ا اطاعاتی که 
یک�ی از اعض�ای نف�اق در اختیار 
دش�من ق�رار داده ب�ود ل�و رفت

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 د ا ز ي ر م ت س د  ن ا ت ي ت 1
 ف ا ي  ي خ ل ب ر و ك ش و ب ا 2
 ت  ت ن ك ل  ي م ا و  ا و ر 3
 ر ا و د ا  ا ل ا گ  ش م س ا 4
  هـ ن ي ش ر ف  ن ر ا ي  ت س 5
 ت ي  م هـ و ت م  ا ن و س  ب 6
 ر ا ز هـ  ا ر ي م  هـ ع ي د و 7
 ب ن ج  ي ز ا ن ا ت ا  هـ ل ل 8
 ت هـ ا ر ك  س و ي ا  ا ل ا ب 9

 ح  ج ي س ب  ي م ر ا ط  ل ا 10
 ي د  و ر هـ ن  ل ا س ر ا پ  11
 د ا س ف  د م ل ك  ت ا ق ي م 12
 ر ن هـ  ب ا و ج  ر و ر ا  ع 13
 ي و ا ن ي د ن ا ك س ا  ل ح م 14
 هـ ب م ل ت  هـ م ا ن ر ا هـ ظ ا 15

 

جدول سودوکو
ارقام 1تا ۹ را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.

  مبینا شانلو 
شاید به گفته خاتون زندگی مشترکش با پسرعمویش 
رجبعلی گرزالدین دو سال بیش�تر طول نکشید، اما 
همان دو سال کافی بود تا او برای همیشه دل در گروی 
مهر رجبعلی داش�ته باش�د. این روز ها اما حال و روز 
خاتون چندان مناسب نیست، سال ها دوری و دلتنگی او 
را رنجیده کرده اما هنوز هم یاد همسر شهیدش را زنده 
نگه می دارد. آنچه در پی می آید ماحصل همکامی ما با 
خاتون گرزالدین همسر شهید رجبعلی گرزالدین است. 

   
  نان حال چوپانی 

همس��رم رجبعلی متولد 14 اردیبهشت ماه س��ال 1342در 
روستای ورزن چهارده شهردیباج دامغان در یک خانواده مذهبی 
به  دنیا آمد. رجبعلی تا دوم راهنمایی درسش را ادامه داد و بعد 
از آن به  عنوان کارگر مشغول به کار شد. خانواده اش از نظر مالی 
وضعیت مناسبی نداشتند؛ برای همین هر کاری مثل خشت زنی، 

چوپانی و...  انجام می داد تا خانواده اش در آرامش به سر ببرند. 
  انتخاب دوست 

همسرم نس��بت به فراگیری مس��ائل،انجام واجبات و امور 
مستحب توجه زیادی داشت. با دوستانش ارتباط تنگاتنگی 
داش��ت. احترامش��ان را خیلی حفظ می کرد. در مجالس و 
نماز جماعت، همراه آنها ش��رکت می کرد. می گفت:» آنها 
باتقوا هس��تند!معیار مبرای انتخاب دوست همین است!« 
خواهرش��هید می گفت:» چند نفر از آش��نایان در خانه مان 
بودند. حرف  هایی می زدند که رجبعلی دوست نداشت. علیه 
انقالب و امام)ره( حرف می زدند.  او خیلی مدارا کرد. س��عی 
کرد آنها را توجیه کند. وقتی آنها رفتند، گفتم من منتظر بودم 

که سرش��ان فریاد بزنی! گفت خودم را خیلی کنترل کردم. 
مگر ندیدی پ��در و مادر هم بودند. درس��ت نبود جلوی آنها 

صدایم را بلند کنم.«  
شهید تا می توانست به خانواده شهدا سرکشی می کرد و اگر کاری 
داشتند برایش��ان انجام می داد. خیلی دوست داشت کمک حال 
مادرش باشد. همیشه به مادرش می گفت شرمنده ات هستم مادر! 
مادرش هم می گفت تو به اندازه کافی به من کمک می کنی! تو پسر 

مهربانی هستی! خدا توفیقت بدهد!
  شهدای محله

یک روز از تش��ییع جنازه یکی از ش��هدای محله برگشتیم؛ 

رجبعلی حال عجیبی داش��ت. غرق فکر بود. گفتم رجبعلی 
چه شده است؟ چرا از وقتی برگشتیم خانه در فکری؟ گفت 
باید بروم جبهه! گفتم خیلی خوب، می روی! حاال چرا االن؟ 
هنوز حرفم تمام نشده بود که گفت یکی دیگر هم به شهدای 
محله مان اضافه شد. معلوم نیست کی نوبت من می شود؟ آ نقدر 
عجله داشت که بدون خداحافظی از تعدادی افراد خانواده به 

جبهه رفت. 
  نامه های یادگاری

تنها آرزوی رجبعلی خدمت به اس��الم و انق��الب بود . او اول 
آذرماه 1361 به  عنوان مس��ئول دس��ته به جبهه رفت. 16 
اسفندماه 1361 در سنندج براثر اصابت تیرمستقیم، از ناحیه 
پا مجروح شد. مدت 10ماه در جبهه حضور داشت.  چندین 
نامه برایمان فرستاد. در نامه هایش ما را به صبر، استقامت و 
اطاعت از امام  خمینی)ره( سفارش می کرد. جنگ را دفاع از 
اسالم و ناموس می دانست. می گفت اگر در آن زمانه نبودیم که 

دین خدا را یاری کنیم، االن که هستیم.
  نوحه خوان جبهه ها

پدرشهید می گفت یک بار که رجبعلی از جبهه برای مرخصی 
آمده بود. بیرون حیاط بودم که صدایش را شنیدم. کنجکاو 
شدم. با خودم گفتم پسرم دارد با کی حرف می زند؟ صدایش 
از اتاق می آمد. نزدیک که ش��دم، دیدم دارد نوحه می خواند. 
ایستادم تا تمام شود. گفتم پسرم! اشکم را درآوردی! از کی تا 
حاال نوحه  خوان شدی؟ گفت داشتم تمرین می کردم. از آن روز 
به بعد، در مراسم عزاداری نوحه می خواند. صدای نوحه هایش 

اشک هایمان را سرازیر می کرد. 
  زندگی اهل بیتی

من و رجبعلی با هم دخترعمو و پسرعمو بودیم و سال 1360 

ازدواج کردیم. ماحصل زندگی ما دو فرزند پسر به نام های 
محمدعلی و رجبعلی اس��ت. فرزند دوم��م  رجبعلی  بعد از 
چهلم پ��درش به دنیا آمد. م��ن و رجبعلی دو س��ال با هم 
زندگ��ی کردیم. در آخری��ن خداحافظی رو ب��ه من کرد و 
گفت:» تو باید حضرت زین��ب)س( و حضرت زهرا)س( را 
سرمشق زندگی ات قرار بدهی. س��عی کن از نظر اخالق و 
رفتار خودت را به آنها نزدیک کنی! اینطوری فرزندان خوبی  

به جامعه تحویل می دهی.«
 س��خت   ترین کار ها را انجام می داد. از خشت زنی گرفته تا 
کارگری و چوپانی. گفتم نمی خواه��د اینقدر خودت را به 
زحمت بیندازی.می گفت من به تو ق��ول دادم که زندگی 

خوب و آرامی برایت بسازم.
  آخرین اعزام 

هروقت یکی از دوستان یا همرزمانش به شهادت می رسید، 
می گفت:» ش��هادت حق این رزمنده  ها و انسان های پاک 
است! آنها به آرزویشان رسیدن! اما کی نوبت من می شود؟ 

خدا می داند!«
در آخری��ن اع��زام خیلی خوش��حال به   نظر می رس��ید. با 
تک تک افراد خانواده خداحافظی کرد تا رسید به مادرش 
گفت:»مادرعزیزم! صبور باش!« نگاهی ب��ه همه ما کرد و 
گفت:» تا جایی که می توانید به رزمنده هاکمک کنید!هرگز 

امام)ره(را تنها نگذارید!«
  25 مهرماه

سرانجام در 25مهرماه 1362 در محور عملیاتی بانه بر اثر 
اصابت تیر به قلبش به شهادت رسید. خبر شهادت را ابتدا 
به پدرش داده بودند و بعد ما در جریان شهادت ایشان قرار 

گرفتیم. تاریخی که برای همیشه در ذهنم ماندگار شد. 

گفت وگوی»جوان« با همسر شهیدرجبعلی گرزالدین که در 25 مهر 1۳62به شهادت رسید

صوت نوحه های رجبعلی اشك مان را سرازیر می کرد
گفت وگو

  غامحسین بهبودی
اخیراً فیل�م اعترافات یک�ی از اعضای جدا ش�ده منافقین به نام عل�ی مرادی در 
فضای مجازی دس�ت به دس�ت می ش�ود. در این فیل�م، مرادی از نقش س�ازمان 
نف�اق در بمباران ش�هر ها و مناط�ق غیرنظامی کش�ورمان پ�رده برم�ی دارد. به 
گفت�ه وی، ه�ر ش�هری از کش�ورمان ک�ه بمب�اران  می ش�د، منافقین ب�ه یکی 
از اعضای خ�ود که اهل همان ش�هر بود، اج�ازه می دادن�د با خان�واده اش تماس 
بگیرد. س�پس از صحبت های رد و بدل ش�ده بین آنها، مکان دقی�ق اصالت بمب 
را شناس�ایی می کردن�د و این اطاع�ات را ب�ه بعثی ه�ا می دادند ت�ا در بمباران 
بعدی، اش�تباهات خود را اصاح کنن�د و این بار بمب را درس�ت به ه�دف بزنند. 
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