
   عليرضا محمدي
سردار رضا ميرزايي از قديمي ترين همرزمان سردار 
ش�هيد حاج حس�ين همداني معتقد اس�ت كه اگر 
بخواهي�م افتخارات حاج حس�ين را صرف�اً تيتروار 
بيان كنيم، مجالي بسيار مي طلبد و به اين راحتي ها 
نمي توان خدمات ايش�ان به ايران اسالمي را معرفي 
كرد. او كه با شهيد همداني از مبارزات انقالبي گرفته 
تا حضور در التهابات كردستان و دفاع مقدس و پس 
از آن همراه بوده، مي گويد كه حاج حس�ين تنها در 
جنگ تحميلي پنج بار به محاصره دشمن افتاده بود 
و هر بار امكان داش�ت كه جانش را بر سر حفظ كيان 
ايران اس�المي بدهد. اگر جانفشاني هاي امثال حاج 
حسين  ها نبود چه بسا امروز ايراني نمي ماند كه يك 
نفر در امنيت موجود در آن بنشيند و از بي افتخاري 
يكي از پرافتخارترين سردارن تاريخ معاصر كشورمان 

بگويد.
      

آش�نايي تان با ش�هيد همداني به چ�ه زماني بر 
مي گردد؟

من متولد مالير در اس��تان همدان هستم. هر چند از شش 
س��الگي به تهران مهاجرت كرديم، اما مرتب بين همدان و 
تهران در رفت و آمد بودم و از همان سال هاي 56 و 57 كه اوج 
انقالب بود با شهيد همداني آشنا شدم. ايشان راننده اتوبوس 
بود و در پوشش يك راننده اقدام به انتقال و توزيع اطالعيه ها، 
نوارهاي صوتي و اعالميه هاي حضرت امام مي كرد. يادم است 
شهيد همداني اعالميه ها را داخل طاقه پارچه مي گذاشت و 
اين طرف و آن طرف مي برد. ايشان حتي در تهيه سالح براي 
مبارزين انقالبي هم ش��ركت داشت كه يكي از سخت ترين 
و خطرناك ترين كارهايي بود كه در ش��رايط آن زمان، يك 
انقالبي مي توانست انجام بدهد. حاج حسين سربازي اش را 
در تيپ هوابرد شيراز گذرانده بود و بر همين اساس دوره هاي 
كماندويي و چتربازي را پشت سرگذاشته بود. به عنوان يك 
جوان ورزيده ب��ا تجربياتي ارزنده قدم به مي��دان مبارزات 

انقالبي گذاشته بود. 
اينكه حاج حسين با اتوبوس اعالميه امام را توزيع 
مي كرد، نكته جالبي اس�ت كه كمتر بيان ش�ده، 
در كل انگار يك جور اجحافي در بيان مبارزات و 

افتخارات حاج حسين صورت گرفته است. 
ش��هيد همداني آدمي نبود كه بخواهد از خ��ودش بگويد. 
در زمان حيات ايش��ان، م��ن اگر مصاحب��ه اي مي كردم يا 
خاطره اي را مي خواستم راجع به عملياتي بگويم، حاجي از 
من مي خواست كه از ايشان حرفي نزنم. مي گفتم خب اگر 
در فالن عمليات شما بوديد و من بخواهم از حضور رزمنده ها 
و فرمانده ها بگويم، نمي شود كه اسمي از شما برده نشود. با 
اين وجود حاج حسين راضي نمي شد كه از او و نقشش حرفي 
بزنيم و بي ادعا كار خودش را مي كرد. از طرف ديگر وقتي قرار 
مي شود از افتخارات حاج حس��ين صحبت شود، رسانه ها 
سراغ افرادي مي روند كه نهايتاً در يك مقطع همراه او بودند 
يا اينكه صرفاً به حضور ايشان در سوريه اشاره مي كنند. در 
حالي كه شهيد همداني پيش از حضور در آنجا كوله باري از 

مجاهدت هاي مختلف در جبهه هاي گوناگون داشت. 
يكي از اولين كارهايي كه ش�هيد همداني پس از 
پيروزي انقالب انجام داد، مش�اركت در تشكيل 
سپاه همدان بود، آن موقع شرايط اين استان كه 

نزديك به مرزها هم هست  چطور بود؟
هر چه ما به زمان پيروزي انقالب نزديك تر مي شديم، بيشتر 
احساس نياز مي شد كه بين اقشار مختلف مردم هماهنگي 
و همراهي صورت گيرد. حاج حسين در هماهنگي مردم و 
انقالبي ها نقش ارزنده اي داش��ت و بر همين اس��اس بعد از 
پيروزي انقالب، ايشان و ديگر فعاالن انقالبي شناخته شده 
استان، در تشكيل نهادهاي انقالبي همدان نظير سپاه اين 
استان نقش پررنگي داشتند. شهيد همداني از همان ابتدا در 
زمره فرماندهان عملياتي اين سپاه بود. بعد كه بحث جدايي 
طلب ها و ضد انقالب در اس��تان هاي مرزي مثل كردستان 

پيش آمد، من اين افتخار را داشتم كه همراه سردار شهيد 
همداني، سردار شهيد حسين شاه حسيني و سردار سعيد 
طائفه نوروز حركت كرديم و رفتيم به س��مت كردس��تان. 
ارديبهشت سال 59، 90درصد سنندج به دست ضد انقالب 
افتاده بود. آنها جاده هاي اصلي اين شهر به ديگر نقاط كشور 
را تصرف كرده بودند. از سمت همدان ضد انقالب از دهگالن 
تا قروه )يك منطقه اي است به اسم گنجيه( پيشروي كرده 
بودند. قرار شد رزمنده ها از پنج محور به سمت سنندج بروند 
كه آزاد سازي محور همدان- سنندج برعهده ما بود. عمليات 
17 ارديبهشت 59 شروع شد، ابتدا شاه حسيني و نيروهايش 
هلي برن ش��دند به پش��ت ضد انقالب و  توانس��تند گردنه 
صلوات آباد را آزاد كنند. اما هنوز سراسر جاده آلوده به وجود 
ضد انقالب بود و حاال شهيد همداني و نيروهايش بايد جاده 
را از گردنه صلوات آباد تا خود سنندج )تپه هاي عباس آباد( 
پاكسازي مي كردند. مس��ير واقعاً طوالني بود. حاج حسين 
خودش پشت يك مسلسل دوش��كايي كه روي خودروي 
سيمرغ نصب شده بود نشس��ت و پشت سرش هم تعدادي 
از بچه هاي س��پاه همدان كه بنده هم جزوشان بودم همراه 
پيش��مرگان مس��لمان ُكرد حركت كرديم. خودروي حاج 
حسين يك راننده ماهري داشت كه جاده هاي كوهستاني 
را با مهارت مي راند و خود حاجي هم كه كاربلد اس��تفاده از 
مسلسل بود. رفتيم و شكر خدا توانستيم اين مسير طوالني 

را با موفقيت از لوث وجود ضد انقالب پاكسازي كنيم. 
پس با توجه به حضور ميداني حاج حسين، امكان 
داشت كه ايشان در همان اولين ماه هاي پيروزي 

انقالب به شهادت برسند؟
بله، خصلت شهيد همداني بود كه اگر عملياتي را طرح ريزي 
مي كرد يا در آن سمت فرماندهي مي گرفت، خودش شخصاً 
همراه بچه ها تا خط مقدم درگي��ري مي رفت و بارها و بارها 
تا مرز شهادت رفته بود. ايش��ان در طول دفاع مقدس پنج 
بار به محاصره دش��من افتادند كه بنده در سه بار آن همراه 
ايشان حضور داش��تم. در يك مورد من و شهيد همداني و 
شهيد شهبازي و حبيب اهلل رمضان در منطقه سرپل ذهاب 
رفتيم عقبه دشمن. موقع برگش��ت بعثي ها راه ما را بسته 
بودند، شهيد همداني با تاكتيك هايي كه به كار برد باعث شد 
نجات پيدا كنيم. يا در عمليات مطلع الفجر شهيد همداني 
يك گروه 145 نفره را كه من هم بين شان بودم برداشت و به 
مأموريتي رفت كه قرار نبود بازگشتي در آن باشد. در آنجا 
به محاصره افتاديم و تنها تعداد انگشت شماري توانستيم 
برگرديم. در آن شرايط بحراني شهيد همداني حتي راضي 

نشد از نيروهايش دست بكشد و يكي از بچه هاي مجروح را 
روي دوش انداخت و در ناهمواري هاي منطقه كوهستاني او 

را به خط خودي رساند. 
پرداخت�ن به حضور مس�تمر ش�هيد همداني 
در جبهه هاي كردس�تان و دفاع مقدس مجال 
بسياري را مي طلبد ، اگر مي شود به همين مورد 
عمليات مطلع الفجر و ايثاري كه شهيد همداني 

انجام داد بپردازيم. 
مطلع الفجر 22 آذرماه 1360 شروع شده بود. دو محور داشت 

كه يكي شياكو و محور دوم در شمال منطقه و نقاطي مثل 
ارتفاعات تنگ كورك و برآفتاب بود كه مشرف به گيالنغرب 
بودند. در شياكو رزمنده ها كيلومترها به عمق رفته بودند اما 
در محور شمالي دشمن متوجه حركت نيروهاي خودي شده 
و راه شان را بس��ته بود. وقتي دشمن موفق شد محور يك را 
س��ركوب كند، آمد و نيروهايي كه در محور شياكو به عمق 
رفته بودند را به محاصره انداخت.  فرماندهان عمليات سردار 
رحيم صفوي و ش��هيد بروجردي و ش��هيد صياد شيرازي 
بودند. خالصه عمليات گره مي خورد و حدود 5 هزار رزمنده 
ارتش و سپاه در عمق به محاصره مي افتند. فشار دشمن از 
20 آذر تا 28 آذر طول مي كش��د و نيروهاي محاصره شده 
آب و آذوقه شان تمام مي شود و با ادامه شرايط موجود راهي 
نداشتند جز اينكه تسليم شوند. در اين شرايط فرماندهان 
فكر مي كنند كه اگر يك گروه بيايد به عقبه دشمن برود و 
با حمله به تنگه كورك آنجا را بگيرد، امكان دارد دش��من 
دست از محاصره نيروهاي ما بردارد و آنها نجات پيدا كنند. 
پيش بيني هم شده بود كه براي اين عمليات استشهادي 150 
نفر نياز است. يعني آنها جان شان را فدا كنند تا 5 هزار نيروي 
خودي نجات پيدا كنند. با بررسي هايي كه صورت مي گيرد 
تصميم مي گيرند از بچه هاي سپاه همدان كمك بگيرند. يادم 
است من و سردار همداني و شهيد شهبازي به قرارگاه سمبله 

رفتيم و فرماندهان عمليات موضوع را براي ما تشريح كردند. 
بعد شهيد همداني و شهيد محسن حاج بابا مديريت ميداني 
عمليات را برعهده گرفتند. نهايتاً شهيد همداني 145 نفر از 
بچه هاي سپاه همدان را برداشت و در يك عمليات متهورانه، 
رفتيم و ارتفاعات تنگه كورك را تصرف كرديم. دشمن كه 
ديد عقبه اش بسته شده، آمد تا ما را پس بزند كه در نتيجه آن 

5 هزار نيروي محاصره شده نجات پيدا كردند. 
بنابر اين اگر عمليات استشهادي شهيد همداني 
و نيروهايش نبود، احتمال داشت 5 هزار رزمنده 
به اسارت دش�من درآيند، ماجراي مجروحي كه 
شهيد همداني در اين عمليات روي دوشش حمل 

كرد چه بود؟
در اين مأموريت شهادت طلبانه از گروه 145 نفره تنها 20 نفر 
توانستيم به عقب برگرديم. بعد از نجات نيروهاي محاصره 
شده، ماندن ما در منطقه توجيهي نداشت. اوضاع به قدري 
وخيم بود كه من حتي نمي توانستم بروم اوركتم را كه چند 
متر آن طرف تر بود بردارم تا خودم را از گزند سرما نجات بدهم. 
در چنين شرايطي شنيديم يك نفر از بچه هاي مجروح به نام 
جليل سوري كه بچه تويسركان بود ما را قسم مي دهد او را 
همراه مان ببريم. حاج حسين گفت برادر ميرزايي اين مجروح 
را روي دوش من بينداز. گفتم حاجي وسط آتش دشمن من 
حتي اوركتم را نمي توانم بردارم حاال ش��ما مي خواهي يك 
مجروح را روي دوشت بيندازي و با خودت از محاصره عبور 
دهي؟  گفت يا او را مي بريم ي��ا خودمان هم مي مانيم. ديدم 
اصرار دارد كمك كردم مجروح را روي دوشش بيندازد. شما 
هم اگر آن شرايط را مي ديديد به خوبي درك مي كرديد كه 
فقط يك معجزه مي توانست ما را نجات بدهد كه اين معجزه 
رخ داد و حاج حس��ين به رغم مجروحيتي كه روي كتفش 
داشت، آن مجروح را به دوش گرفت و از مهلكه نجات داد. من 
شاهد بودم كه حاجي بارها روي زمين افتاد اما دوباره سوري 

را روي دوش گرفت و با خودش آورد. 
تشكيل تيپ انصار الحس�ين همدان از عملكرد 
درخشان شهيد همداني در دفاع مقدس بود، شما 

هم در اين تيپ ايشان را همراهي مي كرديد؟
 وقتي تيپ انصارالحسين به فرماندهي شهيد همداني تشكيل 
شد، بنده فرماندهي گردان 155 حضرت علي اصغر اين تيپ 
را برعه��ده گرفتم. ما به مه��ران رفتيم و آنج��ا خط گرفتيم. 
در عمليات والفج��ر5 در منطقه چنگوله س��ردار همداني با 
بچه هاي تيپ انصار عملكرد بس��يار خوبي داشت و توانست 

منطقه چنگوله را آزاد كند. در حاج عمران و عمليات والفجر2 
ارتفاعات كله قن��دي را آزاد كردي��م. در همين عمليات يك 
گردان از تيپ27 محمدرسول اهلل)ص(  به محاصره افتاده بود 
كه شهيد همداني و نيروهايش آنها را از محاصره نجات دادند. 
يا در عمليات كربالي5 ش��هيد همداني به سخت ترين نقطه 
منطقه عملياتي يعني جزيره بوارين رفت و آنجا عمل كرد. البته 
در اين عمليات حاج حسين فرمانده لشكر قدس گيالن بود. 
آقاي محسن رضايي خودش گفته است كه وقتي حاج حسين و 
نيروهايش به بوارين رفتند شرايطي پيش آمد كه ما از بازگشت 
آنها قطع اميد كرديم. اين جزيره دورتادورش آب بود. حاجي 
و نيروهاي لشكر قدس رفتند و قرارگاه مركزي عراق را در آنجا 
پاشاندند. بعد لشكرهاي بعثي كه اطراف جزيره بودند سه شبانه 
روز آنها را محاصره كردند و آن قدر فش��ار آوردند كه محسن 
رضايي مي گويد ما داشتيم قطع اميد مي كرديم. اما نهايتاً شهيد 
همداني و بچه هاي لشكر قدس توانستند لشكرهاي دشمن را 

پس بزنند و خودشان را از محاصره خارج كنند. 
اگر مي ش�ود تيتروار به مس�ئوليت هاي ش�هيد 

همداني در دفاع مقدس و پس از آن اشاره كنيد. 
بعد از تشكيل تيپ 32 انصارالحسين)ع( همدان و فرماندهي 
حاج حسين در اين تيپ، ايش��ان فرماندهي تيپ 16 قدس 
گيالن را برعهده گرفتند و اين تيپ را به حد لشكر ارتقا دادند. 
بعد بين سال هاي 66 الي 67 معاون عملياتي قرارگاه قدس 
را برعهده گرفتند. س��پس در عمليات مرصاد نقش آفريني 
كردند. پس از پايان دفاع مقدس از س��ال 68 تا 70 ش��هيد 
همداني فرمانده سپاه استان همدان مي شود. همزمان با حفظ 
اين سمت فرمانده لش��كر 32 انصارالحسين)ع(  بود. از سال 
70 تا 74 فرمانده قرارگاه نجف اشرف و فرمانده لشكر چهارم 
بعثت مي شود. از س��ال 74 تا 77 معاونت هماهنگ كننده 
ستاد فرماندهي نيروي زميني س��پاه را برعهده مي گيرد. از 
سال 77 تا 79 جانش��ين فرماندهي نيروي مقاومت بسيج 
كشور مي شود. س��پس مدتي به خارج از كشور مي رود تا در 
كشورهاي آفريقايي به عنوان مشاور نظامي كار كند. از سال 
80 الي 84 فرمانده لشكر 27 محمدرسول اهلل)ص(  مي شود. 
از سال 85 تا 86 جانش��ين قرارگاه ثاراهلل در تهران و از 86 تا 
87 هم به عنوان مشاور فرمانده كل سپاه از تشكيل دهندگان 
گردان هاي امام حسين)ع( در سراسر كشور مي شود. از 88 
تا 90 هم فرمانده سپاه تهران بزرگ مي شود و بعد هم كه به 

سوريه مي رود و در اين جبهه به شهادت مي رسد. 
     

همين حضور شهيد همداني در مقطع حساس فتنه 
سال 88 و عملكرد موفق شان در برابر آشوب گراني 
كه حرمت ه�ا را مي شكس�تند و اماك�ن را به آتش 
مي كش�يدند باعث مي ش�ود كه يكي از سران فتنه 
از ايشان عقده بگيرد و س�ال ها پس از شهادت حاج 
حسين در جبهه مقاومت اسالمي چنان حرف هايي 
را در خصوص ايشان بزند. ش�هيد همداني زماني به 
س�وريه مي رود كه دمش�ق در آستانه س�قوط بود. 
ايش�ان 100 هزار نفر از مردم و جوانان سوري را مثل 
بس�يجي هاي خودمان س�اماندهي كرد تا از سقوط 
دمشق و سوريه جلوگيري كند. چنين اقداماتي است 
كه باعث مي شود حاج قاسم س�ليماني در خصوص 
شهيد همداني بگويد كه او نه يك نفر بلكه يك لشكر 
بود. به فرموده حضرت آقا اگر نبودند مدافعان حرم ما 
بايد با داعش و تروريست ها در داخل كشور خودمان 
مي جنگيديم، حاال مشخص نيس�ت چرا آن شخص 
فتنه گر جانفشاني شهيد همداني در جبهه مقاومت 
اسالمي را با چنان جمالتي خطاب قرار مي دهد. شايد 
به گفته يكي از دوستان بهتر بود مدافعان حرمي مثل 
حاج حسين به جبهه نمي رفتند تا داعش مي آمد و به 
اين فتنه گرها نشان مي داد كه چطور بايد حرف بزنند 
و چطور از سرداران پرافتخاري چون شهيد همداني 
صحبت كنند. ما از قوه قضايي�ه مي خواهيم كه اين 
چنين اش�خاص هتاك را به سزاي عمل شان برساند 
و اجازه ندهد كه به بزرگ مرداني چون سردار شهيد 

حاج حسين همداني توهين كنند. 
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حاج حس�ين پش�ت يك دوش�كا ك�ه روي 
خ�ودروي س�يمرغ ب�ود نشس�ت و پش�ت 
س�رش هم تعدادي از بچه هاي س�پاه همدان 
و پيشمرگان مس�لمان ُكرد رفتند. خودروي 
حاج�ي ي�ك رانن�ده ماه�ري داش�ت ك�ه 
جاده هاي كوهس�تاني را با مه�ارت مي راند و 
خودش هم كه كاربلد استفاده از مسلسل بود

در عمليات مطلع الفجر شهيد همداني يك گروه 
145 نفره را كه من هم بين شان بودم برداشت و 
به مأموريتي رفت كه قرار نبود بازگشتي در آن 
باشد. ما مي رفتيم تا با فدا كردن خودمان، 5 هزار 
نفر از نيروهاي خودي را از محاصره نجات بدهيم 
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طراح:علیرضا سجادی فر       شماره 6554

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

 م ا و ق ا  م ي ي ل  س و ر ا 13
 ي ر ا هـ  ت ي ر و ك س  ا گ م 14
 ش ا ر  د ر ا گ ن ا و ا  ر ت 15

 

 

از باال به پايين
  1-كنايه از آماده شدن براي اقدام به كاري يا حل مشكلي است – برجستگي الستيك  2-مقابل ارباب – چيره دستي 
– جرم آسماني   3-وسط – درست و صحيح – دروازه بان منچستر يونايتد  4- نيشتر رگزن– ميدان جنگ – الماس 
خالص   5-عيد ويتنامي – داستانگو – دامي كه براي فربه شدن پرورش مي دهند  6-اهلي – جنين – تكرار حرفي

  7-كله پز – طالق – طالي قالبي   8-داخل الستيك اتومبيل – سوييچ بي سروته – برنج پوست نكنده  9-مشغله؛ 
گرفتاری- به دست آوردن روزي و معاش – خوردني اقتصادي   10-صد متر مربع – متضاد گران – از هفت سين ها  
11-فرستادن – روی چنين خطی نبايد سبقت گرفت – زوبين  12-حكايت و سرگذشت – بخشنده معروف – قطعه 
زمين كشاورزي   13-مهربان – جايي در قبا براي برخوردن – روز نياز در آينده  14-نام كرايوف، مربي فقيد فوتبال 

هلند – چاقوي آشپزخانه – بدگو   15-پژمرده و بی حال – كشوري در غرب آسيا

از راست به چپ
   1- از مصالح ساختماني – محافظي براي اتوبان ها و جاده ها  2- خوشبختي – پوستين دوز – پيامبر صبور  3-رودي 

از شهر رم مي گذرد – زمين شوره زار – الگو  4-غول يخي – نور اندك – بلندي  5-سخن چين – زاهد – جفت ماده
6-خداي سنگي – خالص و محض – وقار و سنگيني   7-نيكان – از شركت هاي بزرگ نفتي – سينمايي آبادان  8-از رو 
انداز ها – مشاور – زندگي   9-رود مرزي-  نام پهلوان دلير ايرانی مشهور به پهلوان محمود خوارزمی- پيشامد؛ شرح حال  
10-شاد باش گفتن – سهم و نصيب – رود آرام  11-دفن كردن – رگ هاي بازو –  الحاقيه و ضميمه  12-كابوس – نام 
روز بيست و پنجم ماه شمسی- قورت دادن غذا  13- واپسين- تازيانه – نويسنده فرانسوي طاعون  14-قسمت اصلی 

ملوديك اپرا–  كمره فعلی– ماه وسط تابستان  15-مهاجم تيم ملي فوتبال كشورمان – حمله همراه با غارتگري
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچك سه در سه فقط يك بار 
به كار روند.

جدول کلمات متقاطع

1 7
4 6 3

8 3
8 7 5

2 4
7 1 2 3

6 9 7
4 9 1

7 1

381567294
946238175
572149863
814396752
723485619
695712438
169823547
237654981
458971326

گفت و گوي »جوان« با يكي از قديمي ترين همرزمان سردار شهيد همداني پيرامون افتخارآفريني او در ميادين مختلف

حاج حسين 5 بار در محاصره دشمن تا مرز شهادت رفته بود
شهيد همداني در مقطع انقالب به عنوان راننده اتوبوس اعالميه هاي حضرت امام را جا به جا مي كرد


