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همدان قلب دفاعی کشور حماسه مقاومت
در 8 سال دفاع مقدس

نایب رئیس شورای اسالمی شهر همدان

اقدامات قابل قبول شهرداری 
همدان در پاس داشت یاد 

شهدا و ایثارگران 

رئیس شورای اسالمی شهر همدان

گام بلند شورای اسالمی شهر  
و شهرداری همدان در ترویج 

فرهنگ ایثار و شهادت 

عملکرد مناسب شهرداری در نامگذاری معابر به نام شهدا

نباید بگذاریم خاطرات
دفاع مقدس در همدان 

فراموش شود

مرور اقدامات شجاعانه خلبانان پایگاه شهید نوژه در 
گفت وگو با فرمانده اسبق نیروی هوایی ج. ا. ا

نقش اصلی پایگاه شهید 
نوژه در یکی از پیچیده ترین 

عملیات های هوایی 



شــــهردار همدان با بیان این که نمایشگاه اقتدار ۴۰ در همدان برگزار شد 
گفت: در هفته دفاع مقدس فضای شهر همدان رنگ و بوی این حماسه 

را به خود گرفت.
عبــــاس صوفی در گفت و گو بــــا خبرنگار ویژه نامه "حماســــه مقاومت"، با 
بیان اینکه هفته دفاع مقدس یادآور مجاهدت و مردانگی  عزیزانی است 
که تا ابــــد نام خود را بــــر جریده عاشــــقان و دلباختگان مکتب حســــینی 

ثبت و ضبط کردند اظهار داشــــت: همان طور که حضرت امام خمینی)ره( 
فرمودنــــد حفظ یاد و خاطره شــــهیدان کمتر از شــــهادت نیســــت و این 
شهیدان توانستند در 8 سال جنگ تحمیلی حماسه ای عاشورایی را رقم 

بزنند.
وی افزود: اســــتان همدان نیز یکی از اســــتان های حماسه ساز در دوران 
دفاع مقدس با تقدیم 8 هزار شهید اســــت و شهرداری همدان هر ساله 

برنامه های متعددی در گرامیداشت این رشادت ها برگزار می کند. 
شــــهردار همدان تصریح کرد: امسال در چهلمین سالگرد دفاع مقدس، 
۴۰ برنامه آبروی محالت در ۴۰ محله همدان در راســــتای گرامیداشت یاد 
و خاطره شهید حاج حســــین همدانی و با همکاری سپاه ناحیه همدان و 
مشارکت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی و مناطق ۴ گانه شهرداری 

همدان برگزار شد. 
صوفی تاکید کرد: در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و گرامیداشت 
یاد و خاطره شــــهدا، و نیــــز گرامیداشــــت چهلمین ســــالگرد هفته دفاع 
مقدس میادین، معابر و پل های ســــطح شهر در مناطق ۴ گانه متناسب 
با این حماســــه بزرگ فضاســــازی شــــد تا شــــهر همدان رنگ و بوی دفاع 

مقدس به خود بگیرد.
وی بــــا بیــــان اینکه تجلیــــل از خانواده شــــهدا از اولویت های شــــهرداری 
همدان است اظهار داشت: از 1۰ خانواده معزز شهیدان شهر همدان در 

این هفته توسط شهرداری همدان تجلیل شد.
شهردار همدان عنوان کرد: سه شنبه 8 مهرماه نیز برنامه شب خاطره به 

همراه نمایش فیلم ســــینمایی آبادان یازده، 6۰ به صورت خورویی پس از 
نماز مغرب و عشا در باغ موزه دفاع مقدس برگزار می شود.    

 صوفی خاطرنشان کرد: این برنامه با همکاری شورا و شهرداری و نیز سپاه 
پاسداران ناحیه همدان و جامعه ایمانی مشعر برگزار خواهد شد.

صوفی با اشــــاره بــــه برگزاری تئاتــــر خیابانی بــــا موضوع دفــــاع مقدس در 
بوستان مردم در هفته دفاع مقدس تصریح کرد: چندین مسابقه ورزشی 
نیز توسط سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان در این 

هفته برگزار شد. 
شهردار همدان با اشاره به برگزاری نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس 
تصریح کــــرد: این نمایشــــگاه با عنوان »اقتــــدار ۴۰« از 31 شــــهریور ماه با 
همکاری دســــتگاه ها و نهاد های مختلف از جمله شــــهرداری همدان در 
محل باغ موزه همدان برگزار شــــد که غرفه ای نیز متعلق به دستاوردهای 

شهرداری در این حوزه در این نمایشگاه برپا شد. 
وی بــــا بیان این که به مناســــبت هفتــــه دفاع مقدس نیــــز المان هایی از 
شهیدان در مســــاجد محالت همدان جانمایی و نصب شد، عنوان کرد: 
در این هفته با همکاری سمن ها و گروه های مختلف فرهنگی برنامه های 

مختلف ویژه هفته دفاع مقدس نیز اجرا شد.
شــــهردار همدان تاکید کرد: با توجه به منویات مقام معظم رهبری ترویج 
فرهنگ، ایثار و شــــهادت از اولویت های شــــورای اســــالمی و شــــهرداری 
همدان اســــت و بی تردیــــد همه تالش خود را بــــه کار خواهیم گرفت تا در 

این راستا برنامه های بهتر و اثرگذارتری را طراحی، تدوین و اجرایی کنیم.

ح داد: شهردار همدان شر

اهم برنامه  های شهرداری همدان در گرامی داشت هفته دفاع مقدس

   دوشنبه  7  مهـــر 1399  
سال بیست و دوم  شماره 4625 حماسه مقاومت2



دفاع مقدس
 نماد "ما می توانیم" 

فرهنگ ایثار و شهادت راز بیمه شدن کشور 
در تقابل با دشمنان است

بی تردید فرهنگ ایثار و شــــهادت کــــه برگرفته از فرهنگ 
عاشــــورا و واقعه کربال اســــت، یکی از عوامــــل اصلی حفظ 
اسالم در طول تاریخ و نیز استواری نظام جمهوری اسالمی 

به شمار می رود. 
 توجه به فرهنگ ایثار و شــــهادت راز بیمه شــــدن کشــــور 
در برابر دشمنان اســــت و از این راز بزرگ در  8 سال دفاع 
مقــــدس پرده برداری شــــد؛ چنان که بی لکنــــت می توان 
گفت شــــعار "مــــا می توانیــــم" خالصــــه و نمــــادی از دفاع 
مقدس و برگرفته از رشــــادت ها و ایثارگری های رزمندگان 

سپاه اسالم در طول جنگ تحمیلی است.
 دوران هشــــت ســــاله دفاع مقدس به عنوان مشــــعلی 
همیشه فروزان روشنگر راه جامعه خواهد بود و نیازهای 
فکری و معنوی نســــل فعلی و نسل های بعدی را تأمین 

می کند. 
تفاوت دفاع مقــــدس ما با بقیه جنگ هــــای تاریخ ایران و 
جهــــان در روحیه معنویت و ایثار و فــــداکاری رزمندگان و 
نیز شهادت طلبی ایشــــان بوده اســــت. رزمندگان سپاه 
اسالم خأل تسلیحاتی خود را با معنویت و روحیه ایثارگری 
و شــــهادت طلبی پــــر می کردنــــد و در برابر دشــــمن بعثی 
که با حمایت هــــای مالی، تســــلیحاتی و اطالعاتی آمریکا و 
کشــــورهای اروپایی و برخی از کشــــورهای همسایه به یک 
ابرقدرت نظامی تبدیل شــــد به پیروزی های بزرگ دســــت 

یافتند و نیروهای صدام را زبون و عاجز کردند. 
 حال ضــــرورت اســــت، ایثار و شــــهادت ، به عنــــوان یک 
فرهنــــگ متعالــــی و در زمــــره عالی ترین مفاهیــــم الهی در 
شــــرایط فعلی کشور در ســــطح جامعه ترویج داده شود تا 
امروز نیــــز در برابر تهاجم اقتصادی و فرهنگی دشــــمنان 

نظام پیروز میدان باشیم. 
این مفاهیم اثرگذار و حرکت آفریــــن قادرند تا فضای یک 
جامعــــه را به صورت گســــترده تحــــت تأثیر قــــرار دهند و 
واالترین برکات را برای آن به همراه داشته باشند که امروز 
نمونه های بــــارز آن را می توان در رشــــادت های مدافعین 
حرم در ســــوریه و عراق، و ایثارگری جامعه درمانی کشور در 

شیوع کرونا مشاهده کرد.
نظر بــــه اهمیت ایثار و شــــهادت بــــه عنوان یــــک پدیده  
اجتماعــــی و دینــــی و نیــــز راز مانــــدگاری نظــــام جمهوری 
اسالمی، شورای اسالمی شهر و شهرداری همدان همواره 
بر آن بوده اســــت ترویج و اشــــاعه این مفاهیم بزرگ را در 

اولویت سیاست ها و برنامه های خود قرار دارد.
ســــازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شــــهرداری همدان 
نیز به تبعیت از شورای اســــالمی شهر و شهرداری همدان 
برنامه هــــای متعــــددی در راســــتای ترویج فرهنــــگ ایثار و 
شــــهادت با مشــــارکت معاونت  ها، ســــازمان ها و مناطق 
شــــهرداری همدان و نیز ارگان ها و نهادهای ذی ربط در این 
حوزه طراحی، تدوین و اجرایی کرده و همواره ســــعی بر این 
بوده اســــت این اقدامات مبتکرانه و بدیه و اثرگذار باشــــد 
که از آن جمله می توان به فضاسازی شهر در مناسبت های 
مختلف مرتبط با دفاع مقدس، برگزاری مراسم گرامیداشت 
یاد و خاطره شــــهدا و نیــــز تجلیل از خانواده معزز ایشــــان، 
، برگــــزاری اردوهای  تجلیــــل از جانبــــازان و آزادگان ســــرافراز
راهیان نور شهری، تشکیل میز ایثار و شهادت در سازمان، 
برگزاری نمایشــــگاه های مختلف در این حوزه، بهره گیری از 
رسانه های دیداری، شنیداری و مکتوب و نیز فضای مجازی 
با تولید محتوا، مشــــارکت در رونمایی کتاب های مرتبط با 
دفاع مقــــدس، حمایت از گروه های هنری و ســــازمان های 
مردم نهادی که در این راستا فعالیت دارند و نیز همراهی با 

ارگان ها و نهادهای ذی ربط اشاره کرد. 
امید به آن که این اقدامات رضایت شهدای عزیزمان را در 
پی داشته باشد و دعای خیر ایشان راهگشای امور شود.

بــــا توجه به حضــــور گســــترده رزمندگان همدانــــی اعم از 
ارتشی، ســــپاهی و بسیجی در مناطق عملیاتی و حضور و 
 ، مشــــارکت فعال در عملیات های مهم و سرنوشت ساز
همدان را می توان قلب دفاعی کشــــور در 8 ســــال دفاع 

مقدس نامید.  
به گزارش ویژه نامه "حماســــه مقاومت"، در ایام 8 ســــال 
دفــــاع مقــــدس، شــــیرمردانی از اســــتان همــــدان، ظهور 
کردند تا با اشارت امام )ره( خویش، شب را شکافته و در 
شــــن های ســــوزان و ملتهب جنوب و صخره های سر به 

فلک کشیده غرب، بر متجاوزان بتازند.
 آنان مردانی بودند کــــه از کوچه پس کوچه های همدان هر 
چند با عناوین مختلف ســــپاهی، ارتشی، بسیجی، جهادی 
برخاســــتند، اما یک دل و یک صدا به هم پیوستند و چنان 
ســــیالبی عظیم، در جای جــــای جبهه ها بنیان دشــــمن را 
برکندند و از آن پس داستان حماسه های غرورآفرین شان، 
منظومه ای شد از نور و روشنی تا مسیر هدایت آنانی باشند 
که دل به حقیقت ســــپرده اند. حال هر چند گذرا و مختصر 
نگاهی داریم بر حماسه های 8 سال دفاع مقدس و کارنامه 
نقش  آفرینان آن حماســــه در اســــتان همدان، و خود بر آن 
واقفیم که در ایــــن فرصت، نخواهیم توانســــت قطره ای از 
دریای وقایع را نگاشــــته و ذره ای از کوه مقاومت و ایثار مردم 

شریف استان را به تصویر بکشیم. 

پایگاه سوم هوایی شهید نوژه: �
1_حضور و فعالیت گســــترده در زمان شکوفایی انقالب 
اســــالمی در سال 57       2_ نخستین پایگاه هوایی ارتش 
که در ســــال 57 بــــا حرکت انقالبی پرســــنل آن با تصرف 
اســــلحه خانه پایــــگاه به صف انقالبیون پیوســــت.       3_ 
ســــرکوب ضد انقالبیون در بحران کردســــتان در تیرماه 
1359 بــــا همراهــــی نیروهای ســــپاه همــــدان.       ۴. انجام 
عملیات هــــای هوایــــی علیه مواضع اقتصــــادی و نظامی 
دشــــمن در روزهــــای ابتدایی جنــــگ.       5_ فعالیت رادار 
سوباشــــی همدان به عنوان اهرم محرکــــه نیروی هوایی 
و اهــــرم بازدارنده دشــــمن در طول هشــــت ســــال دفاع 
مقــــدس.       6_شــــرکت فعال در عملیــــات 15 فروردین 
136۰ که به عملیات اچ 3 معروف شد، در جهت نابودی 
پایگاه  الولید عراق در مرز اردن و فلج کردن نیروی هوایی 
دشــــمن.       7_عملیات حماســــی خلبان شهید عباس 
دوران در شکستن دیوار آتشین بغداد که منجر به عدم 
برگزاری اجالس ســــران کشــــورهای غیرمتعهد در کشور 
عراق شد.       8_ شرکت فعال در عملیات مرصاد در سال 

1367 و نابود کردن ستون مکانیزه و رزمی منافقین.

 تیپ سوم زرهی شهید قهرمان: �
1_پیوســــتن به سیل خروشان امت اســــالمی در بهمن 
57       2_ ماموریت در جهت ســــرکوب غائله ضد انقالب 
در کردســــتان و گنبــــد       3_ اســــتقرار در جنوب کشــــور 
همزمان با شــــروع جنــــگ تحمیلــــی       ۴_ انجام عملیات 
تاریخی نصر در 15 دیماه 1359 و انجام عملیات انهدامی 

در محــــور جنوب جــــاده حمیدیه سوســــنگرد و نفوذ در 
عمق 3۰ کیلومتری مواضع دشمن       5_ تک به نیروهای 
دشــــمن در 5 مرداد 136۰ در محور طرح جاللیه و تصرف 
مواضع دشــــمن تا کرانه شــــمالی کرخه نور و عقب راندن 
دشــــمن تا منطقه جوفیر و ســــپس طالئیه       6_ شرکت 
فعال در عملیات های طریــــق القدس، والفجر مقدماتی 

و محرم

  نیروی انتظامی: �
حضور فعال و چشمگیر در دفاع مقدس در قالب تیپ 
)ع( و همچنین فعالیت در جهت اعزام  موسی بن جعفر
کادر و ســــرباز به مناطق عملیاتی و پدافند به خصوص در 

 . جبهه فکه و شهرانی و اروندکنار

  جهاد سازندگی �
حضور مستمر و فعال در ستاد پشتيبانی جنگ با فراهم 
آوردن تجهیــــزات الزم و انجــــام فعالیت های مهندســــی 
جبهه و همچنین حضور چشــــمگیر در ســــتاد بازسازی 
و نوســــازی مناطق جنگ زده و شــــرکت در عملیات های 
مختلف در طول هشــــت ســــال دفاع مقــــدس از جمله 
، کربالی ۴، کربالی 5،  والفجــــر 2، والفجر ۴، والفجر 9، بــــدر

نصر و بیت المقدس 2 و 3. 

سپاه پاسداران انقالب اسالمی؛ شیرمردان سپاه  �
انصارالحسین همدان 

1_حضور در منطقه سر پل ذهاب - قصر شیرین )مرداد 
مــــاه تا شــــهریور مــــاه 59(   2_ حضور در منطقه ســــر پل 
ذهاب شــــروع جنگ تحمیلی )مهرماه 59(    3_مقاومت 
 - در تنگــــه قراویز در ســــال 6۰       ۴_ عملیات 11 شــــهریور
 _5       ) قراویز )عملیات مرحله دوم آزادســــازی بــــازی دراز
مرحلــــه دوم عملیــــات مطلــــع الفجر )تنگ کــــورک(       6_
عملیات مهران )اســــفند مــــاه 136۰(        7_عملیات فتح 

المبیــــن )زمســــتان 136۰(       8_عملیات بیت المقدس 
)مرحلــــه اول و دوم(       9_عملیات رمضان       1۰_عملیات 
ثــــاراهلل       11_تشــــکیل یگان انصــــار الحســــین)ع(       12_
عملیات مســــلم ابــــن عقیــــل)ع(       13_عملیات والفجر 
2       1۴_عملیــــات والفجر 5       15_عملیات طریق القدس       
16_ عملیات عاشورا )میمک(       17_ مرحله دوم عملیات 
والفجــــر 8 )فاو(       18_ عملیات صاحــــب الزمان)عج( که 
ایــــن عملیات به منزلــــه تثبیت منطقه آزاد شــــده فاو به 
وقــــوع پیوســــت.       19_ عملیات بــــاز پس گیری پد غربی 
جزیــــره جنوبی خیبــــر در ســــال 65       2۰_عملیات انصار 
( در تابســــتان 1365       21_  )پد غربی جزیره جنوبی خبیر

عملیات کربالی ۴
22_عملیــــات کربــــالی 5       23_عملیات کربالی 8       2۴_ 
عملیــــات نصر۴       25_عملیــــات بیت المقدس 2       26_

دلیل  به  انصارالحســــین)ع(  رزمندگان  مرصاد؛  عملیات 
قــــرار داشــــتن موقعیت لشــــگر 32 )موقعیت شــــهید 
شــــهبازی( در تنگه چهار زبر موثرترین نقش را در توقف 
ســــتون منافقین کوردل ایفــــا کردنــــد. منافقین پس از 
عبور از اسالم آباد و تصرف گردنه حسن آباد در سال 67 
خود را به تنگه چهار زبر رســــاندند و بــــا خیال خام تصرف 
شهر کرمانشاه و ســــپس تهران دست به این عمل زده 
بودند. 27_ نقش رزمندگان اســــتان همــــدان در جنگ 
های کردستان و ســــرکوب ضد انقالبیون       28_شرکت 
در آزادســــازی شــــهر مهاباد       29_شــــرکت در آزادسازی 
ارتفاعات مشــــرف بــــر مریوان و نیــــز آزادســــازی پادگان 
شــــهر سال 58       3۰_آزادســــازی گردنه صلوات آباد و نیز 
 
ً
آزادسازی شــــهر دهگالن در اردیبهشــــت 59 که نهایتا
منجر به پاکســــازی شهر سنندج از لوث وجود گروه هاي 
الحادی شــــد. )شــــهادت فرمانده ســــپاه همدان شهید 
حســــین شاه حسینی(       31_شــــرکت در آزادسازی شهر 
پاوه در سال 58 )شهادت شهید محمود بیگ محمدی 

از فرماندهان عملیات سپاه( 

نقش بی بدیل همدان در حماسه دفاع مقدس، با تقدیم 8 هزار شهید
اســــتان همدان با تقدیم 8 هزار شــــهید نقش بی بدیلی در 8 ســــال دفاع مقدس داشته 
اســــت. به گزارش ویژه نامه "حماســــه مقاومت" نقــــش همدان و رزمنــــدگان همدانی در 
حماسه 8 سال دفاع مقدس نقشی بی بدیل، مهم و اثرگذار بود.   از ابتدای پیروزی انقالب 
تا پایان 8 ســــال دفاع مقدس در کل کشــــور 219 هزار شهید تقدیم انقالب شده است که 
بر اســــاس آمار و اطالعات بنیاد شــــهید و امور ایثارگران اســــتان 7 هزار و 255 نفر شهید، 
17 هزار و 166 نفر جانبازان و 9۴1 نفر آزاده متعلق به اســــتان همدان اســــت. بر اساس آمار 
رسمی درصد جانبازی، جانبازان اســــتان همدان به ترتیب 1۰ هزار و 985 نفر زیر 2۴ درصد، 
۴ هــــزار و 757 نفر 25 تا 39 درصد، 675 نفر ۴۰ تا ۴9 درصــــد، 53۴ نفر 5۰ تا 69 درصد، 215 
نفر 7۰ درصد اســــت . آمار تفکیک  شده شهدای اســــتان همدان پس از پیروزی انقالب و 
، شهدای پاسدار هزار  دفاع مقدس نیز به ترتیب تعداد بسیجیان شــــهید 3 هزار و 21۰ نفر
، شهدای پایگاه  ، شهدای نیروی انتظامی 33۰ نفر ، شهدای ارتش هزار و 3۴۰ نفر و 76۰ نفر
، شهدای روحانی 75، تعداد  ، شهدای جهاد ســــازندگی 93 نفر هوایی نوژه همدان 1۰۴ نفر
شهدای زن نیز که در بمباران به شهادت رسیدند،3۴3 نفر است. شهدای استان همدان 
به تفکیک شهرســــتان محل تولد، شهرســــتان همدان 2 هزار و 65۴ نفر شهید، 5 هزار و 
،۴51 نفر آزاده، شهرستان اســــدآباد 3۴3 نفر شهید، 955 نفر جانباز و ۴۴  768 نفر جانباز
نفر آزاده، بهار 556 نفر شــــهید، هــــزار و ۴۴6 نفر جانباز و 88 نفر آزاده، تویســــرکان 67۰ نفر 
 58 ، شــــهید، هزار و ۴8۰ نفر جانباز و ۴8 نفر آزاده، رزن ۴۰2 نفر شــــهید، هزار و 117 نفر جانباز
نفر آزاده، فامنین 157 نفر شــــهید، ۴66 نفر جانباز و 8 نفر آزاده، مالیر هزار و 69 نفر شهید، 

دو هزار و 1۴7 نفر جانباز ، 11۴ نفر آزاده، نهاوند 83۴ نفر شهید، دو هزار و 1۴7 نفر جانباز و 95 
، 35 نفر آزاده، تقدیم انقالب  نفر آزاده، کبودرآهنگ 57۰ نفر شــــهید، هزار و 7۴5 نفر جانباز
 ، کرده است. گفتنی است استان همدان بعد از جنگ در برخی شهرستان ها شهدای ترور
مدافعان حرم، شهدای مبارزه با مواد مخدر را نیز تقدیم نظام جمهوری اسالمی کرده که در 

این آمار محسوب نشده است.

همدان قلب دفاعی کشور در 8 سال دفاع مقدس
یادداشت

روح اهلل وجدی هویدا 
سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و 

ورزشی شهرداری همدان 

   دوشنبه  7  مهـــر 1399  
3سال بیست و دوم  شماره 4625 حماسه مقاومت



گام بلند شورای اسالمی شهر  و شهرداری همدان در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 

رئیس شورای اسالمی شهر همدان گفت: شورای اسالمی شهر همدان 
و مدیریت شــــهری در راســــتای عمل بــــه منویات مقام معظــــم رهبری در 

ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت گام بلندی برداشته است. 

ســــید مســــعود عســــگریان در گفت وگو با خبرنگار ویژه نامه "حماســــه 
مقاومت" ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان 8 سال دفاع مقدس 
و تبریک هفته دفاع مقدس اظهار داشت: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 
از اولویت های شــــورا و شــــهرداری همــــدان در دوره پنجم بوده اســــت و 

مصوبات خوبی در این بخش داشته ایم. 
وی افــــزود: یکی از مهم ترین اقدامات شــــورا و شــــهرداری همدان در این 
حوزه تغییر نام بلوار بعثت به نام ســــردار رشــــید ســــپاه اســــالم، سپهبد 
حاج قاســــم ســــلیمانی، بود که این اتفاق با مصوبه شورای شهر همدان 

بالفاصله پس از شهادت ایشان رخ داد. 
وی با اشاره به این که شورا و شهرداری همدان با همه ارگان ها و نهادهایی 
که در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت فعالیت می کنند همکاری الزم را 
داشته است گفت: به عنوان مثال سپاه ناحیه همدان به منظور تدوین و 
انتشار خاطرات شهدا و جانبازان همدان درخواست مساعدت داشتند که 

این درخواست با نظر مثبت اعضای شورا مواجه شد.   
رئیس شــــورای اســــالمی شــــهر همدان تصریح کرد: اقدام شایسته دیگر 
شورا و مدیریت شهری همدان متبرک کردن معابر و اماکن عمومی شهر 

به اسامی شهدا بود. 
عسگریان عنوان کرد: تصاویر شهدای ســــربلند استان همدان در معابر 
عمومی و میادین با تابلوهایی شکیل و مزین به نام این عزیزان جانمایی 
شده است. ضمن آنکه برگزاری مراسم های مختلفی نیز در گرامیداشت 
شهدای سرافراز همدان و نیز تجلیل از خانواده ایشان همواره در دستور 

کار شورا و شهرداری بوده است . 
وی تاکید کرد: شــــورای اســــالمی و شــــهرداری همدان در برنامه ریزی ها و 
سیاست گذاری های سپاه پاسداران، متولیان باغ موزه، سازمان تبلیغات 
اســــالمی و ســــایر ارگان هایی که حــــوزه ترویــــج فرهنگ ایثار و شــــهادت 

فعالیت داستند مشارکت و مساعدت داشته است. 
رئیس شــــورای اسالمی شــــهر همدان خاطرنشــــان کرد: در برهه ای که مقام 
معظم رهبری بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و نیز گرامیداشت یاد و خاطره 
شــــهدا، جانبازان و ایثارگران تاکید دارند شــــورا و شــــهرداری همــــدان به ویژه 
کمیسیون فرهنگی شورا و نیز سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی و سازمان 
همه تالش خود را به کار گرفته است تا به منویات مقام معظم رهبری در این 

حوزه عمل کند و گام هایی بلندی در این راستا برداشته شده است.

اقدامات قابل قبول شهرداری همدان در پاس داشت یاد شهدا و ایثارگران 
تشکیل کارگروه ایثار و شهادت ابتکار خوب شهردار بود

نایب رئیس شــــورای اســــالمی شــــهر همدان بــــا بیان این کــــه اقدامات 
شــــهرداری همدان در حوزه ترویــــج فرهنگ ایثار و شــــهادت قابل قبول 
بوده است گفت: تشــــکیل کارگروه ایثار و شــــهادت در شهرداری ابتکار 

خوب شهردار همدان بود. 
اکبر کاووســــی در گفت وگــــو با خبرنــــگار ویژه نامه "حماســــه مقاومت" با 
بیان این که باید در هر جایگاهی که هســــتیم منصافانه قضاوت کنیم و 
نظر دهیم اظهار داشــــت: باید بگویم عملکرد شهرداری همدان در بحث 

ترویج فرهنگ و ایثار شهادت قابل قبول بوده است. 
وی افزود: نکته بارز این اقدامات جانمایی و نصب تصاویری از شــــهدا در 
میادین و بلوارهای شــــهر اســــت تا مردم با چهره و نام شهدای عزیزمان 
آشنا شــــوند و نســــل هایی که جنگ را ندیدند بدانند چه جوانان رشید و 
نخبه ای برای دفاع از آرمان های امام )ره( و حفظ مرزهای کشــــور شجاعانه 

به دل آتش زدند.
 رئیس کمیســــیون فرهنگی، اجتماعی شورای اســــالمی شهر همدان در 
سال چهارم با بیان این که این اقدام از چند زاویه قابل توجه است عنوان 
کرد: گســــتردگی این تصاویر باعث شده اســــت فرهنگ ایثار و شهادت 
به یک باور برای همشــــهریان عزیزمان تبدیل شــــود و ایــــن فرهنگ را در 

نزد عموم مردم تقویت کند. از ســــوی دیگر رضایت و دعای خیر خانواده 
شهدا را در پی داشــــته است و باید گفت نقطه عطفی در مدیریت شهری 

دوره پنجم بود.
کاووســــی تصریح کرد: همچنیــــن در کوچه هایی که در شــــهر همدان به 
نام شــــهدا مزین شــــده بود، با اقدام شایسته شــــهرداری همدان بخشی 
از زندگینامــــه، وصیت نامه و خاطرات ایــــن عزیــــزان، در تابلوهایی در زیر 
نامشــــان جانمایی شــــد تا مردم بیش از پیش با شــــهدای دفاع مقدس 

انس و الفت بگیرند.
وی بــــا بیان این که تقدیر از پدر و مادران شــــهدا، و نیــــز تقدیر و تجلیل از 
جانبازان و آزادگان که به کرات توســــط شورا و شهرداری همدان انجام شد 

از دیگر اقدامات خوب در این حوزه بوده است. 
عضو شــــورای اسالمی شهر همدان با اشــــاره به همکاری و تعامل شورا 
و مدیریت شــــهری همدان با ارگان ها و نهادهای مختلف و مســــاعدت 
ایشــــان بــــه منظور ترویــــج فرهنــــگ ایثار و شــــهادت خاطرنشــــان کرد: 
تشــــکیل کارگروه ایثار و شــــهادت ابتکار بســــیار خوبی بود که توســــط 

شهردار همدان صورت گرفت. 
وی با اشــــاره به ایــــن که همدان از ســــرداران، بــــزرگان، پیشکســــوتان و 

هنرمندان بسیار مطرح و شناخته شده ای در حوزه دفاع مقدس برخوردار 
اســــت گفت: با ابتکار شهردار همدان، این عزیزان از جمله سردار حسام، 
خانم ضرابی زاده و شــــهید بزرگوار ســــردار خوش لفظ در این کارگروه گرد 

هم می آمدند و برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برنامه ریزی می کردند. 
نایب رئیس شــــورای اسالمی شهر همدان تاکید کرد: مقام معظم رهبری 
به تازگی از شهید خوش لفظ نام بردند و بارها ایشان از دیگر بزرگان عرصه 
دفاع مقدس همدان از جمله ســــردار شهید حاج حسین همدانی، سردار 
شهید حاج میرزا محمد سلگی و سردار حسام یاد کرده اند و این افتخاری 

برای مردم همدان است.

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اولویت مدیریت شهری همدان در دوره پنجم 
رئیس کمیسیون برنامه بودجه و امور مالی شورای اسالمی شهر همدان 
گفت: از ابتدا شــــورای اسالمی شــــهر در دوره پنجم اشاعه فرهنگ ایثار و 
شهادت در شهر از اولویت های تمام اعضا و مدیریت شهری بوده است.
حمید بادامی نجات در گفت وگو با خبرنگار ویژه نامه "حماســــه مقاومت" 
با اشــــاره به لزوم گســــترش فرهنگ ایثار و شــــهادت 

اظهار داشــــت: تمام اعضای شورای اسالمی 

شــــهر همــــدان از آغاز دوره پنجــــم به گســــترش و ترویج فرهنــــگ ایثار و 
شــــهادت اعتقاد داشــــته اند و خودشــــان یا از خانواده معزز شــــهدا و یا از 

جانبازان سرافراز و ایثارگر دفاع مقدس هستند.
وی افزود: از همیــــن رو تالش کرده ایم در مصوبات خــــود ترویج فرهنگ 
ایثار و شــــهادت را در شــــهر همــــدان در اولویــــت  برنامه ها و 

سیاستگذاری های شورا و شهرداری قرار دهیم.
رئیس کمیســــیون برنامه بودجه و امور مالی شورای 
شــــهر همدان با اشــــاره بــــه اقدامات شــــهرداری 
همدان در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت گفت: 
خوشــــبختانه شــــهردار همدان از خانواده معزز 
شــــهدا اســــت و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 
رشــــادت های  خاطــــره  و  یــــاد  گرامی داشــــت  و 
رزمندگان اسالم از دغدغه های اصلی  مهندس 

صوفی به شمار می رود.
بادامی خاطرنشــــان کرد: در نام گذاری کوچه ها، 
، تمام سعی و تالش ها  خیابان ها و معابر شــــهر
صورت گرفته تا از نام شهیدان استفاده کنیم تا 
شهر هرچه بیشتر و بهتر رنگ و بوی شهدا را به 

خود بگیرد.
وی با اشاره به ســــایر اقدامات خوب شهرداری 

همــــدان  در ایــــن بخــــش بیان کــــرد: تمثــــال شــــهیدان گرانقــــدر نیز در 
دیواره های شــــهر کشیده شــــده تا هر چه بیشتر یاد شــــهیدان زنده نگه 

داشته شود.
رئیس کمیســــیون برنامه بودجه و امور مالی شورای شهر همدان عنوان 
کرد: نصب المان هایی مانند المان بلوار موشــــک همــــدان که در دوران 
جنگ بمباران شــــده بود نیــــز از این اقدامات مثبت بــــوده که امیدواریم 
بتوانیم ســــایر نمادها و مکان های یادگار دفاع مقدس را در شهر همدان 

به نسل سوم و چهارم انقالب معرفی کنیم.
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شهید زنده شورای اسالمی شهر همدان:

در مرز زندگی و شهادت چهره مادرم را دیدم 
سخنگوی شــــورای اســــالمی شــــهر همدان با بیان این که در عملیات 
کربالی 5 به درجه جانبازی نائل آمدم گفت: پس از اصابت ترکش و قطع 

دو پا، در مرز باریک زندگی و مرگ، چهره مادرم را دیدم. 
ابراهیم مولوی جانباز 7۰ درصد دفاع مقدس که از وی به عنوان شــــهید 
زنده یاد می شــــود در گفت وگو با خبرنگار ویژه نامه "حماســــه مقاومت" 
ضمن گرامیداشــــت یاد و خاطره شهیدان و ایثارگران جنگ تحمیلی، به 
تشــــریح نحوه مجروحیت خود در عملیات کربــــالی 5 پرداخت و اظهار 
داشت: در سال 65 برای پنجمین بار به عنوان بسیجی در قالب گردان 
165 لشــــگر 32 انصارالحســــین همدان عازم جبهه های حق علیه باطل 

شدم.
وی افزود: پس از 3 ماه دوره در یک پایگاه، به خرمشــــهر اعزام شدیم که 

همزمان شد با زمزمه هایی مبنی بر اجرای عملیات کربالی ۴.
سخنگوی شورای اسالمی شــــهر همدان با بیان این که رزمندگان برای 
ایــــن عملیات روحیه مضاعفی داشــــتند و ضمن برخــــورداری از آمادگی 
کامل انگیزه شهادت طلبی در وجود تک تکشان موج می زد گفت: من 
در گردانی بودم که باید پس از تک غواص ها از آنها پشتيبانی می کردیم 
و منطقه ای که عزیزان غواص تصرف کرده بودند را پاکسازی می کردیم و 

گسترش می دادیم.
مولوی با بیان این که متاســــفانه این عملیات از قبل لو رفته بود عنوان 
کرد: دشــــمنی که یک هفته در انتظار این عملیــــات بود و آمادگی کامل 
داشــــت مقاومت کرد و بیشتر غواصان این عملیات شهید شدند و ما 
نیز مجبور به عقب نشــــینی شــــدیم. وی تصریح کرد: برای عقب نشینی 
باید بیش از یک کیلومتر عرض اروند را شنا می کردیم، در غیر اینصورت 

به دست نیروهای عراقی اسیر می شدیم.

عضو شــــورای اسالمی شهر همدان با اشــــاره به این که به هر سختی که 
بود به عقب برگشتیم خاطرنشان کرد: در عملیات های متعددی مانند 
والفجر 8 و جزیزه مجنون حضور داشتم که به لطف خدا با پیروزی همراه 
بود، اما در عملیات کربالی ۴ بسیاری از همرزمان ما در مقابل چشممان 
تیر خوردند و با گلوله خالص دشمن بعثی به شهادت رسیدند و از همه 
دردناک تر زنده به گور کردن 175 غــــواص حاضر در این عملیات بود که 

پیکر مطهرشان به تازگی شناسایی و به کشور انتقال یافت.
وی با اشــــاره به این که به دنبال انتقامی ســــخت از دشمن بودیم اظهار 
داشــــت: 1۴، 15 روز بعــــد از عملیــــات کربالی ۴، عملیــــات کربالی 5 اجرا 
شد که توانســــتیم ضربه مهلکی به پیکر دشــــمن به ویژه گارد ریاست 

جمهوری عراق وارد کنیم. 
وی بــــا بیان این که در عملیــــات کربالی 5 حجم غواصی بســــیار کمتر از 
عملیات کربالی ۴ بود عنوان کرد: مــــا باید از یک کانال به عرض و عمق 
کم عبور می کردیم، اما به دلیل نزدیکی نیروهای عراق بچه های ســــپاه و 
جهاد نتوانســــته بودند خاکریزها را در شــــهرک دوعیجی کنار نهر جاسم  
کامــــل کنند و بیــــن خاکریــــز اول و دوم ۴۰ متر فاصله بود کــــه باید این 

فاصله را به سرعت طی می کردیم.
رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های شــــورای اســــالمی شهر همدان با 
اشــــاره به این که فرمانده گــــردان جلوتر از همه حرکت می کرد و پشــــت 
 ســــرش یک نیــــروی اطالعات عملیــــات بــــود و بعد هم من بــــه عنوان 
بیسیمچی بودم و 2 نیروی ویگر هم پشــــت سر من بود، افزود: در بین 
مســــیر گلوله تانک در جلوی ما اصابت کرد و یک لحظه دیدم در گردابی 

از آتش در بین آسمان و زمین غلت می زنم.
وی تصریــــح کرد: پس از برخورد شــــدیدی که با زمین داشــــتم ســــرمای 

مفرطی وجودم را گرفت که دلیل آن خونریزی شدید از شریان های اصلی 
بود؛ چرا که پای چپم درجا قطع شــــده بود و از پای راستم هم فقط بخشی 

گوشت و پوست مانده بود.
سخنگوی شــــورای اســــالمی شــــهر همدان با بیان این که در آن لحظه 
در مرز باریک زندگی و شــــهادت چهره مادرم را دیــــدم گفت: فرمانده که 
نمی دانســــت من مجروح شدم پیش من آمد و گفت چرا دراز کشیدی، 

تا این که متوجه شد چه اتفاقی افتاده است.
مولوی ادامه داد: هر چه بــــه فرمانده التماس کردم من را رها کند و برود 

قبول نکرد و سینه خیز به عقب برمی گشت و دست من را می کشید.
وی خاطرنشــــان کرد: من را به یک مقر درمانــــی بردند و کمک های اولیه 
را انجــــام دادند. در آنجا بیهوش شــــدم و وقتی به هــــوش آمدم دیدم در 

بیمارستان هستم.
عضو شورای اسالمی شهر همدان در رابطه با عملکرد شورا و شهرداری 
همدان در بحث ترویج فرهنگ ایثار و شــــهادت نیز خاطرنشان کرد: در 
دوره پنجم، شورا و مدیریت شهری همدان همه تالش خود را در ترویج 
فرهنگ ایثار و شهادت به کار گرفته اســــت و مصوبات بسیار خوبی در 

این بخش داشتیم که توسط شهرداری همدان اجرا شد.

اقدامات شایسته شهرداری همدان در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 

رئیس ســــابق کمیســــیون فرهنگی، اجتماعی ششــــورای اسالمی شهر 
همدان گفت: در حوزه فرهنگ ایثار و شــــهادت مدیریت شهری همدان 
اقدامات شایسته و قابل تحسینی انجام داده که جای تقدیر و تشکردارد.
رضوان سلماســــی در گفت وگو با خبرنگار ویژه نامه "حماســــه مقاومت" 
با بیان اینکه یکی از سیاســــت های اصلی شــــورای شــــهر و کمیســــیون 
فرهنگی اجتماعی شــــورا گرامیداشت 8 ســــال دفاع مقدس و زنده نگه 

داشــــتن یاد و خاطره شــــهدا و جانبازان عزیزی بود که خون خود را تقدیم 
ماندگاری انقالب کردند، اظهار داشت: امروز وظیفه هر ایرانی پاسداشت 

خون این عزیزان و بزرگان است.
وی افزود: در همین راستا کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی 
شهر همدان معرفی، زنده نگه داشتن و الگوسازی شهدای 8 سال دفاع 
مقدس را  در قالب فرهنگ، هنر و ادبیات به عنوان سیاست به سازمان 
فرهنگی و اجتماعی شــــهرداری اعالم کرد و خوشبختانه شهرداری به ویژه 

سازمان فرهنگی در این راستا اقدامات خوبی انجام داده است.
عضو شــــورای اســــالمی شــــهر همدان با بیان اینکه در اردوهای خاطرات 
ماندگار در راســــتای تقویت گردشــــگری مقاومت در همدان برای معرفی 
نقــــاط آســــیب دیده از جنــــگ در دوران دفاع مقدس در ســــال گذشــــته 
اقدامات خوبی صورت گرفت، گفت: دیواره نگاره ها و نقاشی های دیواری 
سطح شهر هم حاکی از همین موضوع است. همچنین المان های ایجاد 
شــــده در دیواره شــــهرداری منطقه یک و المان خیابان 15 فروردین، یاد و 

خاطرات بمباران شهر همدان را زنده نگه داشته است.
سلماسی خاطرنشان کرد: در راســــتای حفظ و ماندگاری خاطرات شهدا و 
جانبازان عزیز جنگ تحمیلی برگزاری یادواره های مختلف از جمله یادواره 
شهید ســــلگی عزیز و بزرگداشــــت خانواده گرامی ایشــــان در دستور کار 

شــــهرداری بود. همچنین در بخش ویژه جشنواره شــــهروندان برگزیده، 
معرفی یک شهید و جانباز و نیز خانواده گرامی ایشان به عنوان افتخارات 

شهر همدان در نظر گرفته شد.
وی با اشــــاره به تولید محتــــوا در ســــازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــــی 
شــــهرداری همدان در موضوع فرهنگ ایثار و شهادت بیان کرد: چندین 

کلیپ در راستای زنده حفظ خاطرات جنگ تولید شده است.
عضو شــــورای اســــالمی شــــهر همدان عنوان کرد: در هفته دفاع مقدس 
امســــال نیز همکاری در برگزاری نمایشگاه اقتدار ۴۰، برگزاری شب خاطره 
با اکران فیلمی با موضوع دفاع مقدس، اجرای ۴۰ برنامه آبروی محله در ۴۰ 

محله شهری از برنامه های خوب اجرا شده توسط شهرداری است.
سلماســــی با بیان اینکه سیاســــت اصلی شــــورای شهر و شــــهرداری در 
نامگذاری معابر و میادین شهری با اولویت نام شهدا بوده است، گفت: 
همچنیــــن تمثال مبارک بســــیاری از شــــهدا با طراحی زیبا بــــر دیواره های 

شهری و در معابر شهری همدان توسط شهرداری نقش بست. 
وی تاکید کــــرد: من به عنوان یکی از اعضای شــــورای شــــهر از اقدامات 
خوب، ســــنجیده و شایســــته ای که توسط شــــهرداری همدان در حوزه 
فرهنگ ایثار و شــــهادت انجام شــــده و برخی از آن ها نمود کشوری هم 

دارد تشکر می کنم.

امروز هر چه داریم از برکت خون شهیدان است
رئیس کمیســــیون فنی عمرانی شــــورای شــــهر همدان گفت: امروز اگر 
راحت نفس می کشــــیم و امنيت داریم مدیون خون شــــهدا و ایثارگری 

جانبازان دفاع مقدس هستیم.
علی رحیمی فــــر در گفت وگو با خبرنگار ویژه نامه "حماســــه مقاومت" با 
اشاره به این که ثمره خون شــــهیدان در دفاع مقدس استقالل و آزادی 
ملت ایران اســــت اظهار داشــــت: امــــروز ما هر چه داریــــم از برکت خون 
شهیدان اســــت و هر حرکت موفقی هم که در جامعه انجام می شود اگر 

دنبال آن را بگیریم ریشه در دفاع مقدس دارد.
وی افــــزود: در بحران کرونا همین که بســــیجیان ورود کردند ریشــــه در 
حرکــــت دفاع مقدس دارد و همه ما اگر امروز راحت نفس می کشــــیم و 

امنيت داریم به برکت خون همین شهیدان است.
رئیس کمیسیون فنی عمرانی شورای شهر همدان با اشاره به اقدامات 

شــــورای شــــهر و شــــهرداری همدان در اشــــاعه فرهنگ ایثار و شهادت 
گفت: در نام گــــذاری کوچه هــــا و خیابان ها، نصب المان ها و کشــــیدن 

تمثال شهیدان شهرداری به خوبی عمل کرده است.
رحیمی فر افزود: همواره ترویج فرهنگ ایثار و شــــهادت از ابتدای شورای 
پنجم از دغدغه های اعضای شــــورا بوده و خوشبختانه تا امروز هم شورا و 
هم شهرداری همدان توانستند اقدامات خوبی در این زمینه انجام دهند.
وی با بیان این  که هر چه در اشــــاعه فرهنگ ایثار و شهادت کار کنیم باز 
هم کم اســــت، بیان کرد: هر چند در ســــال های گذشته اقدامات خوبی 
صــــورت گرفته اما بــــاز هم جای کار دارد و باید ســــعی کنیم ســــال آینده 

اقدامات بیشتر و بهتری را انجام دهیم.
رئیس کمیســــیون فنــــی عمرانی شــــورای شــــهر همدان عنــــوان کرد: 
محل هایی مانند ورزشــــگاه شــــهدای قــــدس و انبار نفت کــــه بمباران 

در آنها صورت گرفته باید با نصب المان به نســــل جدید بیشــــتر و بهتر 
معرفی شود.
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شورا و شهرداری بودجه ثابتی به موزه دفاع مقدس اختصاص داد
رئیس کمیســــیون خدمات شهری شورای اسالمی شهر همدان گفت: 
در شــــورا بودجــــه ثابتی را بــــرای مرمت و بهســــازی موزه دفــــاع مقدس 

اختصاص دادیم. 
کامران گردان در گفت وگو بــــا خبرنگار ویژه نامه "حماســــه مقاومت" با 
اشاره به این که در 8 ســــال دفاع مقدس حماسه آفرینی های رزمندگان 
ایرانی بی بدیل و بی نظیر بود اظهار داشــــت: باید یاد و خاطره شهیدان و 
ایثارگران جنگ تحمیلی را زنده نگه داشــــت تا جوانان و نسل های آینده 

بدانند برای حفظ اسالم و ایران چه جانفشانی هایی انجام شد.
وی افــــزود: ما تنها در مقابل یک کشــــور نجنگیدیم و اســــتکبار جهانی 
حامی صدام بود، اما به لطف خدا، فرماندهی بنیانگذار جمهوری اسالمی 
و رشــــادت های رزمندگان، یــــک وجب از خاک ایران را در 8 ســــال جنگ 

تحمیلی از دست ندادیم.
عضو شــــورای اســــالمی شــــهر همــــدان عنوان کــــرد: به منظــــور حفظ و 
پاسداشــــت یاد و خاطــــره شــــهیدان، و ترویج فرهنگ ایثار و شــــهادت 
بخشنامه ای به شــــوراهای اسالمی شهر و شهرداری ها ابالغ شده است 

تا در این راستا از هیچ کوششی دریغ نکنند.

گردان تصریح کرد: شــــورای اســــالمی شــــهر همدان در همین راستا هر 
نامه و درخواســــتی که از ســــپاه، بســــیج، موزه دفاع مقدس و راهیان نور 
ارسال شده و نیز در جهت عمل به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری 
در رابطه با کمک و مســــاعدت به پیشکســــوتان دفاع مقدس، شورای 
اسالمی شــــهر همدان و شهرداری به ان ارج نهاده و نهایت مساعدت و 

همکاری را داشته است.
وی با بیان این که موزه دفاع مقدس از جایگاه و اهمیت بســــیار باالیی 
برای شــــهر همــــدان برخوردار اســــت تاکید کــــرد: به منظــــور نگهداری، 
بازســــازی و بهسازی موزه دفاع مقدس، و نیز در بخش نگهداری فضای 
ســــبز آن و ســــایر اقدامات عمرانی شــــورای اسالمی شــــهر بودجه ای را 

مصوب کرد که هر ساله در اختیار موزه قرار بگیرد.
گردان با تاکید بر قدردانی و تجلیل از خانواده معظم شــــهدا خاطرنشان 
در  شــــهرداری  و  همــــدان  شــــهر  اســــالمی  شــــورای  در  همــــواره  کــــرد: 
مناســــبت هاس مختلف از خانواده معظم شهدا تجلیل شده است در 

هفته دفاع مقدس نیز در منزل این عزیزان حضور به هم می رسانیم.
وی با اشاره به برگزاری مراسم گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید 

حاج میرزا محمد ســــلگی در خرداد ماه امســــال که توســــط شهرداری 
همدان برگزار شــــد گفت: نام، یاد، خاطره و رشــــادت های این عزیزان 

شود. حفظ  باید 

شورا و شهرداری در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت کم نگذاشته است
رئیس کمیسیون اقتصادی و گردشگری شــــورای اسالمی شهر همدان 
گفت: شورا و شــــهرداری همدان در بحث ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 

کم نگذاشته است. 
حســــین قراباغی در گفت وگو با خبرنگار ویژه نامه "حماســــه مقاومت" با 
تبریک هفتــــه دفاع مقدس اظهار داشــــت: در بخش سیاســــتگذاری در 
شورای اســــالمی شــــهر همدان، ترویج فرهنگ ایثار و شــــهادت اولویت 

نخست اعضای شورا بوده است.
وی افزود: نظر به جایگاه و اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت شورا هر 
، بودجه ای را به این بخش اختصاص داده  ســــاله بیش از تکلیف و انتظار

است.
عضو شورای اسالمی شهر همدان با بیان این که در رابطه با درخواست ها 

و برنامه ریزی های بســــیج و ســــپاه و نیز ســــایر ارگان های ذی ربط اعضای 
شــــورا همراه بودند گفت: به همین منظور مصوبات متعددی در شــــورا 
داشــــتیم و هر آنچه اختیارش را داشــــتیم انجام دادیم و یــــا اختیارش را به 

شهردار واگذار کردیم.
قراباغی با اشــــاره به این که به صراحت می توانم بگویم شــــورای شــــهر و 
شــــهرداری همدان با توجه به ارزش و اهمیتی که در بحث ترویج فرهنگ 
ایثار و شــــهادت قائلند بیش از وظایف خود در این حوزه عمل کردند و از 

اقدامات شهرداری نیز کامال راضی هستیم.
وی تاکید کرد: از شــــورای چهارم که در خدمت مردم شهر همدان بودم به 
این مقوله توجه ویژه ای داشــــتیم و در شــــورای پنجم با قوت بیشتری به 

ترویج فرهنگ و ایثار و شهادت پرداخته شد.

توجه ویژه مدیریت شهری همدان به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 

شهرداری همدان 5 شهید و 90 جانباز 
تقدیم نظام کرده است

مشــــاور شــــهردار همدان با بیــــان این کــــه مدیریت 
شــــهری در دوره مدیریــــت مهنــــدس صوفــــی توجه 
ویژه ای به ترویج فرهنگ ایثار و شــــهادت دارد گفت: 
شــــهرداری همدان در دوران دفاع مقدس 5 شهید و 

9۰ جانباز تقدیم نظام کرده است. 
حاج ناصر ورمزیــــار در گفت وگو با خبرنــــگار ویژه نامه 
"حماسه مقاومت" با اشــــاره به نقش شهرداری ها در 
8 ســــال دفاع مقدس اظهار داشت: در دوران جنگ 
کمک هــــای مالی،  با ارســــال  تحمیلــــی شــــهرداری ها 
تدراکاتی و نیز اعزام ماشــــین آالت به صورت مداوم و 
مســــتمر به جبهه های حق علیه باطل نقش پررنگی 

ایفا کردند.
وی افــــزود: شــــهرداری همــــدان نیــــز از ایــــن قاعــــده 
مســــتثنی نبود، بــــه ویــــژه آن کــــه در دوران مدیریت 

مرحوم بهنامجو این نقش پررنگ تر از قبل بود.
مشــــاور شهردار با بیان این که شــــهرداری همدان در 

8 ســــال دفاع مقدس 5 شهید تقدیم نظام جمهوری 
اســــالمی ایران کرد گفت: 9۰ نفر از همکاران عزیزمان 
در شــــهرداری همدان نیز در این دوران جانباز شدند. 
ضمن آن کــــه در حال حاضــــر 213 نفر فرزند شــــهید، 

جانباز و ایثارگر در مجوعه شهرداری داریم.
سردار ورمزیار عنوان کرد: در چند سال اخیر به همت 
شهردار همدان که خود برادر شهید است در بخش 
ترویــــج فرهنگ ایثار و شــــهادت و حفظ یــــاد و خاطره 
شــــهدا و نیز تجلیل از خانواده شــــهدا اتفاقات بسیار 

خوبی در شهرداری همدان افتاده است.
وی تصریح کرد: در بحث نام گــــذاری معابر و کوچه ها و 
نیز نصب تصاویر شهدا و بنرهای مرتبط با فرهنگ ایثار 
و شهادت شهرداری همدان به خوبی عملکرده است. 
ضمن آن که برگزاری اردوهای راهیان نور شهری از دیگر 

اقدامات خوب شهرداری در این حوزه بود. 
 مسئول امور ایثارگران شهرداری همدان با بیان این 
که در شــــهرداری همدان مراسم های ویژه و متعددی 
در رابطــــه با تجلیــــل و تقدیر از پدران و مادران شــــهدا 
برگزار می شود که در سطح کشور مطرح و زبانزد است.

ســــردار ورمزیار با اشــــاره بــــه این که 
شهرداری همدان در دوره مدیریت 
مهندس صوفی بنیانگذار دکترین 
شــــهدا،  فرزنــــدان  توانمندســــازی 

جانبازان و ایثارگران اســــت و در کشــــور در این حوزه 
پیشگام هســــتیم افزود: بر اساس این توانمدسازی 
فرزندان شــــهدا، جانبازان و ایثارگرانی که در شهرداری 
مشــــغول به خدمت هســــتند با توجه به تحصیالت، 
شــــرایط روحی و فیزیکی در بدنه شهرداری در سطوح 
مختلف جانمایی شده اند و توان ایشان در حوزه های 
مختلف بــــرای برعهــــده گرفتن مســــئولیت پرورش 

یافته است.
مشاور شــــهردار همدان تاکید کرد: در رفع مشکالت 
و گرفتاری هــــای خانــــواده معظــــم شــــهدا، جانبــــازان 
و ایثارگــــران شــــهردار محتــــرم و مدیــــران مناطــــق و 
ســــازمان ها و نیز با توجه به مصوبات شورای اسالمی 
شــــهر عنایت ویژه ای دارند. ضمــــن آن که مصوبات 

خاصی نیز در این راســــتا در شــــورای اســــالمی شهر 
تصویب شده است.
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به گزارش ویژه نامه "حماســــه مقاومت" در ســــال های دفاع مقدس و در شرایطی 
که عراق به دلیل رشــــادت رزمندگان اســــالم در جبهه ها متحمل شکســــت های 
بسیاری شده بود، رژیم بعث عراق دست به حمله های بی شمار هوایی به مناطق 

مسکونی و غیر نظامی زد.
هر چند این حمالت از روزهای آغاز جنگ وجود داشــــت، اما پس از سپری شدن 
ســــال های نخســــت جنگ و غلبه ملموس نیروهــــای ایرانی بر نیروهــــای عراقی، 
شدت گرفت به طوری که استان همدان بار ها مورد حمله هوایی، بمباران و حمله 

موشکی قرار گرفت و شهدای بسیاری را تقدیم به انقالب و ایران کرد.

برخورد موشک به یکی از پرجمعیت ترین نقاط همدان �

در این بین حمله هوایی ســــاعت 11:25 دقیقه روز  15 فروردین سال 136۴ در نوع 
خود بســــیار ناجوانمردانه بود و برخورد موشــــک به یکی از پرجمعیت ترین نقاط 

مسکونی شهرستان همدان خسارات جانی و مالی بسیاری را به جای گذاشت.
پس از آن خیابانی که نقطه اصلی برخورد موشــــک بود به بلوار موشــــک معروف 
شــــد و همچنان مردم همدان گاهی این بلوار را که نام اصلی آن بلوار 15 فروردین 

است را همان بلوار موشک خطاب می کنند.

بمباران استادیوم آزادی ) شهدای قدس( در روز قدس �
روز قدس هرســــاله مردم همدان را به  یاد بمباران 25 تیرماه سال 1361 می اندازد؛ 

بمبارانی که موجب  به شهادت رسیدن جمعی از همشهریان عزیزمان شد. 
در صبح روز قدس ســــال61 که مصادف با آخرین جمعه مــــاه مبارک رمضان بود، 
ده ها هــــزار نفر از مردم همدان در میدان امام )ره( تجمع و راهپیمایی باشــــکوهی 
کنده از خشــــم نســــبت به  را آغــــاز کردند. جمعیت انبــــوه و روزه دار با قلب های آ

دشمنان خدا و اسرائیل غاصب، به خیابان ها آمده بودند.
فریادهــــای »مرگ بر اســــرائیل« و »مــــرگ بر آمریــــکا« طنین انداز بــــود. در میانه راه 
هواپیماهای دشمن بعثی در آسمان هویدا شدند و حتی چند نقطه شهر بمباران 

شد، اما راهپیمایی ادامه یافت.
سیل مردم در حال عبور از خیابان پاستور به سمت ورزشگاه آزادی شهر )شهدای 
قدس فعلی(، محل برگزاری نماز جمعه بود. دقایقــــی بعد مردم تکبیرگویان وارد 
محوطه ورزشگاه شــــدند وصفوف نماز جمعه برقرار و ساعت 11 صبح مراسم نماز 
جمعه آغاز شــــد، اما در ســــاعت 11:3۰ دو انفجار مهیب ناشــــی از برخورد دو راکت 

هواپیمای مزدور عراق ضلع شمالی استادیوم را به لرزه درآورد. 
صــــدای یا زهرا )س( و یا حســــین )ع( بلند شــــد وصدها نفر از نمازگــــزاران روزه دار 

همدان افطار خونین کردند.

پیکرهــــای پاره پــــاره و غرق در خون زنان، مردان و حتی خردســــاالن در ورزشــــگاه، 
سجاده های آغشته به خون، چادرهای نماز غرق در سرخی و لنگه کفش هایی که 
در سرتاسر ورزشگاه پخش شده بود، صحنه های دل خراشی را ایجاد کرده بود که 

دل ها را به  درد می آورد.
مردم مقاوم همدان در تکمیل این حماســــه به  پیشــــنهاد آیت اهلل نوری همدانی 
برای اثبات مقاومت و پایداری و عدم تعطیلی نماز جمعه به  ســــوی مسجد جامع 

روانه شدند و نماز جمعه را با اقتدار کامل برپا کردند.
پاره های بدن شــــهدا تا شــــعاع صدها متری اطراف ورزشــــگاه پرتاب شده بود که 
جمع آوری آن روزها به طول انجامید، طوری که پاره های اجساد شهدا تا دبیرستان 

امام و منازل اطراف حتی دانش سرای تربیت معلم پرتاب شده بود.
از زمان آغاز جنگ تحمیلی،  این اولین  و آخرین باری بود که مراســــم نماز جمعه در 

ایران اسالمی مورد حمله هوایی و بمباران قرار می گرفت.
 در ایــــن امتحــــان بزرگ الهی 8۰ تن به شــــهادت رســــیدند و حــــدود 6۰۰ نفر دیگر 
مجروح شــــدند. با کمک مردم، شهدا از اســــتادیوم منتقل شدند و مجروحان نیز 

به سرعت به بیمارستان ها روانه شدند.
شــــرکت مجــــدد مــــردم در مراســــم نمــــاز جمعــــه انعــــکاس بســــیار مثبــــت و 
دشمن شــــکنانه ای داشــــت تا آنجا که فــــردای آن روز در مورخ 26 تیرمــــاه 61 رادیو 
اســــرائیل در خبر شــــامگاهی خود با اعالم خبــــر بمباران نمازگــــزاران روز قدس در 

همدان این گونه می گوید کــــه »مردم همدان با وجود بمباران های مکرر شــــهر و 
محل نماز جمعه در نهایت نماز جمعه را در محل دیگری برگزار کردند«.

فردای روز بمباران »شنبه 26 تیرماه ســــال 1361« خبرنگاران داخلی و خارجی برای 
انعکاس خبر به همدان آمدند و با مجروحان و بازماندگان شهدا مصاحبه کردند. 
از طرف امام جمعه و نماینده حضرت امام در استان همدان سه روز عزای عمومی 

در استان اعالم شد.

همچنین بسیاری از مسئوالن کشور برای تفقد از خانواده های شهدا و مجروحان 
حادثه و همدردی با مردم همدان به این شــــهر سفر کردند. در روز یکشنبه 27 تیر 
61 پیکرهای 8۰ تن از شــــهدای این حادثه با حضور ده ها هزار نفر از مردم استان از 
میدان امام خمینی)ره( شهر همدان تا گلزار شهدا تشییع شدند. از آن روز به بعد 

نام »شهدای قدس« بر آن ورزشگاه نهاده شد. 

بمباران انبار نفت �
 بمباران انبار نفــــت، یکی از جنایت های رژیم بعث عراق اســــت که تا ابد در ذهن 
مــــردم همدان باقی خواهد ماند. آن روز کوهــــی از آتش و دود از انبار نفت همدان 

قد کشید تا به خیال خود در برابر الوند بایستد.
رژیم بعثی حاکم بر عراق که در مقابله با رزمندگان اســــالم در جبهه ها عاجز مانده 
بود، در طول شــــبانه روز 3۰ دی مــــاه 1365 در یک اقــــدام ناجوانمردانه با ۴ فروند 

ازهواپیماهــــای خود به طور همزمان 3 نقطه از شــــهر قهرمان پرور همدان را مورد 
حمله قرار دادند کــــه یکی از این مناطق انبار نفت و پمــــپ بنزین مجاور درویش 

آباد، واقع در تپه مصلی در شرق همدان بود. 
در این بمباران تاسیســــات انبار نفت به طور کامل آســــیب دیــــد و عالوه بر آن 1۰ 
دســــتگاه اتومبیل و چندین واحد مســــکونی و تجاری دچار آســــیب کلی و جزئی 
شــــد. در مجموع تعداد 65 تن شــــهید و ۴27 تن دیگر در ایــــن بمباران مجروح و 

مصدوم شدند.

 تیپ 3 لشکر 16 زرهی همدان حضوری پررنگ و نقش مؤثری در عملیات های دفاع مقدس داشت که یکی از این عملیات ها، 
« بود. عملیات »کرخه نور

به گزارش ویژه نامه "حماســــه مقاومت" هشت سال دفاع مقدس حماســــه ای بی نظیر از نقش آفرینی های نیروهای مسلح از 
جمله نیروی زمینی با همراهی ملت سرافزار ایران اسالمی بود.

 در طول 2 هزار و 882 روز جنگ تحمیلی که به سرکردگی آمریکا آغاز شد، 162 عملیات رزمی در سطح نیروهای ارتش و سپاه به 
صورت مجزا و مشــــترک اجرا شد. در این میان رشــــادت های تیپ 316 زرهی شهید قهرمان همدان در جنگ تحمیلی بی نظیر 

بود و این تیپ، نخستین یگانی بود که برای مقابله با دشمن به جبهه ها اعزام شد.
، بیت المقــــدس و طریق القدس و ثامن   تیــــپ 316 زرهی شــــهید قهرمان در جنگ تحمیلــــی در عملیات هایی همچون نصر
« یکی از عملیات های گســــترده در ســــال 59 بود که این تیپ در انجام این  االئمه حضور موثری داشــــت.  عملیات »کرخه نور

عملیات نقش به  سزایی ایفا کرد که حائز اهمیت است.
 تعداد شــــهدای تیپ 316 زرهی شهید  قهرمان در جنگ تحمیلی 791  شهید است. تعداد جانبازان باالی 7۰ درصد این تیپ 

، تعداد جانبازان پایور 31۴  نفر و تعداد آزادگان این تیپ نیز 183 نفر است. 3۰ نفر

تیپ 316 زرهی همدان نخستین یگانی 
بود که به جنگ اعزام شد

بمباران  مناطق مسکونی توسط دشمن بعثی

 جمع کثیری از مردم همدان در حمالت 
هوایی عراق شهید یا مجروح شدند
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عملکرد مناسب شهرداری در نامگذاری معابر به نام شهدا

نباید بگذاریم خاطرات دفاع مقدس در همدان فراموش شود
فرمانده ســــپاه ناحیه همــــدان با بیــــان این که عملکــــرد شــــهرداری در نامگذاری 
خیابان ها و کوچه ها به نام شهدا مناسب بوده است گفت: نباید بگذاریم خاطرات 

جنگ در همدان فراموش شود. 
ســــرهنگ علی بقایی در گفتگو بــــا خبرنگار ویژه نامه "حماســــه مقاومت" با تبریک 
چهلمین ســــال هفته دفاع مقدس اظهار داشــــت: حضرت آقا فرمودند این جنگ 
برای ما تبدیل به گنج شــــد و اگر نگاه کنیم تجربه دفــــاع مقدس برای ما امثال حاج 

قاسم سلیمانی و در ادامه آن تربیت شهیدانی مانند شهید حججی است.
وی افزود: اســــتان همدان نیز در بحث دفاع مقدس نقش بســــیار شاخصی را ایفا 
کرده است و از روزهای آغازین جنگ در گردنه صلوات آباد که اولین روزهای درگیری 
بود تا عملیات مرصاد بچه های همدان نقش داشته اند و در این راه شهدای زیادی 

را نثار انقالب کرده اند.
فرمانده ســــپاه ناحیه همدان با بیان اینکه اســــتان همــــدان در تمامی ابعاد جنگ 
حضور داشته است، گفت: در پشتيبانی از جنگ، زنان همدانی شبانه نان گرم پخت 
می کردند و صبح این نان به رزمندگان سرپل ذهاب می رسید. در حوزه دانش آموزی 
نیز ما شــــهید شــــاخص داریم. همچنیــــن در حــــوزه پیشکســــوتان، جهادگران و 

پاسداران ما شهدای شاخصی زیادی را تقدیم انقالب کرده ایم.
بقایی خاطرنشان کرد: شهید همدانی یک از شاخص ترین شهدای همدان بود که 
یک اربعین از عمر خود را در راه دفاع از انقالب گذراندند و بعد از دفاع مقدس نیز در 

خارج از مرزها ایفای نقش کردند و جان عزیز خود را در این راه از دست دادند.
وی با بیان اینکه حضرت آقا فرمودند همدان دارالمونین بود و دارالمجاهدین هم 
شــــد، بیان کرد: ابداع هایی کــــه رزمندان همدان در دوران جنگ تحمیلی داشــــتند 
بســــیار شاخص بود. به طور مثال اعزام 1۰ لشکر و 5 لشکر که شهید حسن صوفی 
مبدع آن بود توانست روند جدیدی در دفاع مقدس ایجاد کند و در سایر استان ها 

نیز این نوع ابداع شکل بگیرد.
فرمانده سپاه ناحیه همدان عنوان کرد: در ایجاد برخی از لشکرها، همدانی ها نقش 
شــــاخصی داشــــتند و تقریبا در تمامی عملیات ها رزمنــــدگان همدانی ایفای نقش 

کردند که می توان به چند عملیات مانند ثامن االئمه، فتح المبین، کربالی ۴، کربالی 
5، بیت المقدس و مرصاد اشاره کرد. بچه های همدان بیشتر در غرب کشور حضور 

داشتند اما در جبهه های جنوب هم نقش آفرینی های زیادی کردند.
بقایی با بیان اینکه در بحث اشــــاعه فرهنگ ایثار و شــــهادت نتوانســــتیم در ۴۰ 
ســــال گذشــــته به خوبی عمل کنیــــم، گفت: ما شــــهید دانش آموزی در اســــتان 
همدان داریم به نام شهید محمدرسول رضایی که برخالف سن کم خود صحبتی 
را انجام می دهد که تنها از یک کارکشته سیاسی این صحبت بر می آید این شهید 
می فرماید "در تشییع جنازه من پرچم آمریکا را به آتش بکشید تا مردم بدانند من 
ضدآمریکایی و تابع والیت فقیه هســــتم"این صحبت عمق درک این شــــهید را از 

انقالب نشان می دهد.
وی افزود: شــــهید دیگری از اســــتان به نام حمید هاشــــمی در وصیتنامه زیبای 
خود می گوید "ما بــــرای یک ماه و دو ماه و یک عملیــــات نیامده ایم. ما به رضای 
او آمده ایم و به رضای او می ایســــتیم. ابرقدرت کیســــت؟ ابرقدرت ها کیستند؟ 
ابرقــــدرت خداســــت، و خداســــت و خداســــت" این مکتــــب گفتمان ســــاز را ما 
نتوانســــته ایم معرفی کنیم چــــرا همچنان یک جوان ما بایــــد دنبال الگو بگردد. 
حضرت آقا خطاب به علما می گویند همه الگوهای ناب را شــــما معرفی کردید و 
5۰ ســــال درس فقه و قال باقر )ع( و قال صــــادق )ع( گفتید، یک بار هم وصیت 

نامه شهدا را بخوانید.
فرمانده سپاه ناحیه همدان با اشــــاره به نقش همه مردم در دفاع مقدس گفت: 
دفاع مقدس ما مردم محور و هرکســــی از مردم که می خواســــت وارد جنگ شود 
نقش خــــود را پیــــدا می کرد. یک پیرمــــرد در جنگ ســــقایی می کرد، مــــادری برای 
رزمندگان دســــتکش می بافت و امروز این الگو در جبهه های مقامت اســــتفاده 

می شود.
، با بهره مندی از  بقایی خاطرنشــــان کرد: ما باید با ابزارهــــای روزآمد، جذاب و فراگیــــر
رســــانه و فضای مجازی به صورت کلیپ، خاطره گویــــی، روایتگری، نمایش نامه و به 

صورت لذت بخش فرهنگ دفاع مقدس و ایثار و شهادت را نشان دهیم.

وی با بیان اینکه نباید بگذاریم خاطرات جنگ در شــــهرمان به فراموشــــی سپرده 
شود، بیان کرد: االن بعد از گذشــــت ۴۰ سال از دفاع مقدس چه تعداد آدم هایی 
هســــتند که می دانند شهید همدانی در کجا متولد شــــده است، محل اعزام های 
1۰ لشــــکر و 5 لشــــکر در چه نقطه ای بوده، خانم دباغ از کجا فرماندهی می کردند؟ 
تکریم و و حفظ یاد و خاطره این افراد بســــیار مهم است. در بعضی از کشورها بعد 
از چند قرن آثار مبارزان و جنگ ها مانند کشــــورهای فرانسه، روسیه و پرتغال باقی 

مانده و به صورت موزه در آمده است.
فرمانــــده ســــپاه ناحیه همدان عنوان کرد: خوشــــبختانه شــــهردار مــــا خودش از 
خانواده شــــهدا اســــت و کارهای خوبی در دیواره نگاری هــــا و نام گذاری کوچه ها و 
معابر انجام شــــده و آنطور هم که خبر دارم کارهای زیادی هم در دست اجرا است، 
اما ما نتوانســــتیم در معرفی مناســــبت ها، مکان ها و آدم ها هنــــوز کارهای خوبی 

انجام دهیم.
وی بــــا بیــــان اینکه در حــــوزه المان ها باید بیشــــتر کار شــــود، گفــــت: مجموعه 
مدیریت شــــهری و شــــورای شــــهر خوب پیگیــــری کرده انــــد، اما بایــــد در حوزه 
المان ها که برای ما هویت ســــاز است بیشتر کار شود. به طور مثال تمام تشییع 
جنازه های شــــهدای ما از مســــجد جامع در پیاده راه اکباتان بــــود، اما چه المانی 

آن ایجاد کنیم؟ توانستیم برای 

نابغه و مغز متفکر جنگ

ابتکارات شهید صوفی مورد توجه امام )ره( بود
از شهید حســــن صوفی به عنوان نابغه و مغز متفکر جنگ یاد می کنند؛ چنان 
کــــه ابتکارات این شــــهید بزرگوار در دوران دفاع مقدس مــــورد توجه امام )ره( 

قرار گرفت. 
به گزارش ویژه نامه "حماســــه مقاومت"، شــــهید حســــن صوفــــی در خانواده 
مذهبــــی در منطقــــه کبابیان همــــدان متولد شــــد. دوران کودکــــی ونوجوانی 
خود را با حضور در جلســــات مذهبی شهر ســــپری کرد که این زمینه اعتقادی 
موجب می شود وی در دوران نوجوانی در مدرســــه ابن سینا همدان اقدام به 

روشــــنگری بین منحرفین و گروهک ها و اقدام به هدایت این منحرفین کند.
وی با ســــفرهای متعدد به شــــهر قــــم از محضــــر مراجع بزرگ این شــــهر نیز در 
جهت تغذیــــه فکری خود بهــــره الزم را می برد و یکی از تاثیرگــــذاران در پیروزی 

انقالب اســــالمی در شهر همدان با مبارزه مسلحانه نیز بوده است.
این نابغه همدانی با عضوگیری سپاه پاسداران وارد این نهاد شده و تیزبینی و 
، وی را به مســــئولیت ارزشیابی تیپ ویژه شهدا وسپس  دقت نظر وی در امور
قائم مقامی لشکر حجت می رســــاند و با وجود مشکالت فراوان در آن دوران 
برای تامین نیروی انســــانی اقدام به ابتکاری جالب برای ایجاد پنج لشــــکر می 

کند که مورد توجه فرمانده وقت سپاه پاسداران قرار می گیرد.
فرمانده اسبق سپاه پاسدران و عضو شورای تشخیص مصلحت نظام در این 
خصــــوص در خاطرات خود آورده اســــت: یکی از جلوه های اســــتان همدان در 
دوران جنگ را می توان در اعزام های با شــــکوه آن تعبیر کرد، چنین اعزام هایی 

انسان را شگفت زده می کرد.
محســــن رضایی ادامه داده است: شهید حســــن صوفی در این کار بزرگ تاثیر 
بسزایی داشــــت و رژه چند کیلومتری انبوه رزمندگان در قالب طرح پنج لشکر 

عظمت زیادی داشت.
فرمانده اسبق ســــپاه پاسداران اذعان داشته که این رژه آنقدر مورد توجه امام 
خمینــــی)ره( قرار گرفت که دو یا ســــه بــــار تصاویر آن را دیدند و می خواســــتند 

صحنه ها باز هم تکرار شود.
در ســــوابق این شــــهید همدانی مــــی توان به مســــئولیت فرماندهی بســــیج 
همدان نیز اشــــاره کرد. وی در نهایت و به رغــــم مخالفت ها برای حضورش در 
خط مقدم، در عملیات بدر و در 26 اســــفند ماه 1363 و درســــن 23 سالگی به 

شهادت می رسد.

شهید چیت سازیان؛ سرداری که از سیم خاردارهای نفسش عبور کرد

8 ســــال دفاع مقدس است  شــــهید علی چیت ســــازیان از فرماندهان به نام 
و نقــــش تعییــــن کننــــده ای در عملیات های مهم ســــپاه پاســــداران انقالب 

داشت.  اسالمی 

به گزارش ویژه نامه "حماســــه مقاومت" شــــهیدعلی چیت ســــازیان همانند تمام 
فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اســــالمی، با وجود اینکه مسئولیت سنگین 
فرماندهی اطالعات و عملیات لشــــکر انصارالحسین)ع( را به عهده داشت، هیچ 

گاه از نیروهای مخلص بسیجی دور نمی شد.  
شــــهید چیت ســــازیان ســــال 13۴1 در خانواده ای مذهبی در همــــدان دیده به 
جهان گشــــود. جرات، تیزهوشــــی و توانایی جســــمی از خصوصیات بارز دوران 

کودکی وی بود. 
عالقه زیادی به ورزش های رزمی داشــــت. پر تالش و باروحیه بود. دوران ابتدائی و 
راهنمایی را در شرایط فقر خانواده گذراند و خود نیز برای امرار معاش خانواده اش 

کار می کرد.
ورودش به هنرستان همزمان با پیروزی انقالب بود. او مانند میلیون ها ایرانی در 

راه پیروزی و استمرار انقالب اسالمی تالش های زیادی به عمل آورد.
بــــا فرمان امــــام خمینی )ره( مبنی بر تشــــکیل ارتش بیســــت میلیونــــی از طریق 
هنرستان وارد بسیج شد و در پادگان آموزشی قدس همدان آموزش های نظامی 
را گذراند. هوش و ذکاوت این شــــهید بزرگوار در کسب فنون نظامی به قدری بود 
که در مدت کوتاهی به عنوان فرمانده نیروهای آموزشــــی انتخاب شــــد. بعد از آن 
وی فرمانده مرکز آموزش نظامی شــــد. نیروهایی که توســــط شهید چیت سازیان 

آموزش دیده اند بالغ بر چندین هزار نفر است.
با شروع جنگ تحمیلی، با تشــــکیل و قبول فرماندهی گردان انصار الحسین )ع( 
و به عهده گرفتن مســــئولیت آمــــوزش جنگ های کوهســــتانی در این گردان به 

منطقه عملیاتی رفت.
در عملیات مســــلم بن عقیل با اینکه بیش از 17 ســــال ســــن نداشت 1۴۰ نفر از 
نیروهای بعثی را که به اسارت رزمندگان اسالم در آمده بودند از داخل خاک عراق 

به پشت جبهه انتقال داد و شهامت و شجاعت خود را به اثبات رساند.
شهید علی چیت سازان با تشکیل لشــــکر انصار الحسین )ع( به عنوان فرمانده 
اطالعات و عملیات این یگان برگزیده شــــد و در بیشتر عملیات هایی که از سوی 
رزمندگان اســــالم برای مقابله با متجاوزان صورت می گرفت شرکت کرد. وی 6 بار 
از نواحی مختلف مجروح شــــد، اما هر بار با جدیتی بیشتر و عزمی راسخ تر به جبهه 

باز می گشت.
شــــهید چیت ســــازیان در عملیات کربــــالی ۴ و 5 نیز بــــه عنوان فرمانــــده محور 
عملیاتی لشکر انصارالحسین )ع( به مبارزه با دشمنان خدا پرداخت و رشادت ها 
از خود به یادگار گذاشت. هنوز جای جای خاک شلمچه حماسه ها و رشادت های 
او را در دل خویــــش بــــه یادگار دارد؛ حماســــه هایی که تا همیشــــه تاریخ فراموش 

نخواهد شد.
ســــرانجام این سردار ملی و ســــرباز فداکار اســــالم در روز چهارم آذر 1366 در حین 
انجام یک ماموریت گشت شناســــایی به درجه رفیع شهادت نائل آمد. قبل از او 
برادر دیگرش امیر چیت ســــازیان نیز در راه دفاع از اســــالم ناب محمدی به درجه 

رفیع شهادت رسیده بود.
از ســــخنان معروف این شــــهید این است؛ "کســــی می تواند از ســــیم خاردارهای 

دشمن عبور کند که در سیم خاردارهای نفس خود گیر نکرده باشد".
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رهبر انقالب اسالمی شــــهید علی خوش لفظ را اسوه صبر و استقامت و 
افتخار بچه های همدان برشمرد. 

به گزارش ویژه نامه "حماســــه مقاومت" ســــردار شــــهید علی خوش لفظ 
از نیروهای اطالعات و عملیات لشــــکر 32 انصار الحســــین )ع( اســــتان 
همدان، هشتم آبان ماه ســــال 13۴3 در محله کمال آباد و در خانواده ای 

مذهبی و انقالبی به دنیا آمد. 
ســــال های کودکــــی را در کنــــار بازی هــــای کودکانــــه، در جلســــات قرآن و 
هیئت های مذهبی سپری کرد تا از همان کودکی روح و جانش با مکتب 

اهل بیت جالیی دوچندان گیرد.
سال های درس و مدرسه را با شعار های انقالبی و شرکت در راهپیمایی ها 
و فعالیت هــــای مبارزاتی علیه رژیم پهلوی پشــــت سرگذاشــــت و یکی از 
نوجوانــــان فعال روزهای انقالب بود که با دوســــتان خــــود در راه پیروزی 

انقالب گام برداشتند.
در وقایع مهم انقالب در همدان، از جمله حماســــه 3۰ مهر دانش آموزان 
همدانی در ســــال 1357، مراســــم انقالبی تشــــییع پیکر مطهــــر آیت اهلل 
مالعلــــی معصومی همدانی، واقعه جلوگیــــری از حرکت تانک های نظامی 
از کرمانشــــاه به تهران و راهپیمایی صد هزار نفری همدان حضور داشت 
و توزیــــع اعالمیــــه در مــــدارس و پایین کشــــیدن عکس شــــاه از ســــردر 

کالس های درس، از فعالیت های روزانه وی در ایام انقالب بود.
بــــا آغــــاز جنــــگ تحمیلــــی و پس از ســــال هــــا خدمــــت بــــه محرومین و 
مســــتضعفین در گروه هــــای جهادی و مردمــــی، با وجود اینکــــه به دلیل 
ســــن کم، بارها از حضورش در جبهه ممانعت شده بود، درس و مدرسه 
را رهــــا کرد و به عنوان نیروی داوطلب بســــیجی روانه جبهه های نبرد حق 
علیه باطل شــــد و در مناطق عملیاتی حضور یافت. در اولین اعزام، روانه 

جبهه های غرب شد و در مناطق عملیاتی مریوان خدمت کرد.
از همان ابتدا با سردارانی چون حاج احمد متوسلیان، علی چیت سازیان، 
علی شاه حسینی، حبيب مظاهری، علیرضا ناهیدی، رضا چراغی، حسین 
قجه ای، احمد بابایی، حاج حســــین همدانی، اســــماعیل شــــکری موحد، 
جعفر مظاهری، علیرضا حاجی بابابی و محمود شهبازی آشنا شد و تحت 

تاثیر مرام و روحیه شهادت طلبی و ایثارگری آنها قرار گرفت.

برای نخستین بار در مناطق عملیاتی سر پل ذهاب به نیروهای اطالعات 
و عملیات و شناسایی پیوست و پس از مدت کوتاهی به یکی از نیروهای 
زبده این واحد تبدیل شــــد به طوری که در عملیات قراویز و در کنار سردار 
شهید حبيب مظاهری، مسئولیت هدایت نیروهای همدانی را بر عهده 

داشت.
در ســــال های دفاع مقــــدس دالورانه در مســــئولیت های مختلف ایفای 

نقش کرد و در گمنامی تمام، حماسه ها از خود بر جای گذاشت.
بارها و بارها مجروح و زخمی شــــد، اما مصمم تر از قبل حتی پیش از آن که 

زخم هایش التیام یابد دوباره در جبهه ها حاضر می شد.
به گفته دوستانش 12 بار به صورت جدی مجروح شد که راهی جز بستری 
در بیمارستان نداشت و حتی به شدت مورد حمله شیمیایی قرار گرفت، 
اما تا آخرین روزهای جنگ همچنان دالورانه ایستاد و از اسالم و انقالب و 

میهن خویش دفاع کرد.
ســــال های پس از جنگ را بــــا درد و رنج 
بسیار ســــپری کرد و در این سال 
ها، همســــر فداکار و دو فرزند 
را  دردهایــــش  بزرگــــوارش 
التیام می بخشــــیدند و در 
کنار دوستان و رزمندگان 
صبور  ســــنگ  همــــدان، 
و  بیقــــراری  ســــا ل های 
علــــی  جدایــــی 

خوش لفظ از یاران و همرزمانش بودند.
کتاب زندگی نامه این شــــهید بزرگوار به همت همرزمش حمید حسام با 
نام "وقتی مهتاب گم شــــد" به زیبایی به رشته تحریر درآمد و مورد توجه و 

عنایت ویژه مقام معظم رهبری قرار گرفت.
مقام معظم رهبری در دیدار با این شــــهید او را اســــوه صبر و استقامت و 

افتخار بچه های همدان برشمردند. 
علی خوش لفظ پس از ســــال ها تحمل درد و رنج ناشــــی از مجروحیت و 
صبر در برابر دوری یاران و دوســــتان، 29 آذر ماه سال 1396 آسمانی شد و 

به کاروان عظیم شهدا پیوست. 

بی تردید ســــردار شــــهید حــــاج میــــرزا محمد ســــلگی را می تــــوان از 
افتخارات استان و از ستارگان درخشان 8 سال دفاع مقدس نامید. 
بــــه گزارش ویژه نامه "حماســــه مقاومت" ســــردار شــــهید حاج میرزا 
محمد ســــلگی متولد ســــال 133۴ در روســــتای هــــادی آباد بخش 

فیروزان نهاوند بود. 
این جانباز و شــــهید بزرگوار در اوایل جنــــگ به صورت داوطلبانه به 
جبهه هــــای حق علیه باطل رفت و بعــــد از آموزش های مقدماتی به 

استخدام رسمی سپاه درآمد.
، به عنوان   وی توانســــت با جدیت و تــــالش وصف ناپذیــــر

فرمانده گروهان، گردان و ســــپس مسئول 
انصارالحســــین  لشــــگر  عملیاتی  محــــور 

دربیاید و آخرین مسئولیتش در جبهه، 
رئیس لشکر انصار الحسین )ع( بود.

سردار شهید حاج میرزا محمد سلگی 
در عملیات مرصاد، به عنوان رئیس 

ستاد لشکر انصارالحسین)ع(، نیز حضور داشت.
 وی پــــس از پایان جنــــگ، با وجود مجروحیــــت 7۰ درصدی و نقص 
عضو، در مســــئولیت های مختلف و مهمی انجــــام وظیفه کرد و در 

خدمت به مردم، از هیچ تالشی دریغ نکرد.
 شــــهید سلگی هشت ســــال برای وطن جنگید و با از دست دادن 
دو پای خود و شــــیمیایی شــــدن، بــــه درجه جانبازی نائل شــــد و در 
نهایت  به یاران و همرزمان شهیدش  پیوست و به درجه رفیع 

شهادت نائل آمد. 
راوی کتــــاب " آب هرگــــز نمی میرد" به دلیل عوارض ناشــــی 
از استنشــــاق گاز های شــــیمیایی دوران دفــــاع مقدس و 
جراحات جانبازی ابتدای امســــال در بخــــش مراقبت های 
ویژه بیمارســــتان شــــهید بهشــــتی بســــتری شــــد و صبح 

پنجشنه 16 فروردین به یاران شهیدش پیوست.
رهبر معظــــم انقالب پــــس از خوانــــدن کتاب 
 
ً
خاطرات حاج میرزا سلگی فرمودند؛ »واقعا
اگــــر ممکن بود بــــرای من، پا می شــــدم 

می رفتم همدان، دیدن این مرد«

سردار شـــهید حاج میرزا محمد سلگی
  ســـتاره ای درخشان در آسمان دفاع مقدس 

شهید علی خوش لفظ؛ 

سرداری که رهبر انقالب، وی را اسوه صبر و استقامت نامیدند
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فرمانده اســــبق نیروی هوایی جمهوری اسالمی ایران 
با بیان این که پایگاه شــــهید نــــوژه نقش پررنگی در 8 
سال دفاع مقدس داشت گفت: تیم پروازی عملیات 

اچ 3 از این پایگاه به پرواز درآمد. 
امیر سرتیپ خلبان سید رضا پردیس در گفت وگویی 
اختصاصــــی با خبرنــــگار ویژه نامه "حماســــه مقاومت" 
، دزفول و  با بیان ایــــن که پایگاه هــــای همدان، تبریــــز
بوشهر از فعالیت های چشــــمگیری در ارتباط با جنگ 
تحمیلی برخوردار بودند اظهار داشــــت: پایگاه شهید 
نوژه همدان از همان آغازین روز جنگ نقش مهم خود 

را در دفاع مقدس آغاز کرد. 
وی افزود: در اول مهرماه سال 59 از پایگا های همدان، 
 1۴۰ سوتی 

ً
، دزفول، مهرآباد و بوشهر جمعا تهران، تبریز

پرواز جنگی حامل بمب، راکت و مسلسل انجام شد.

حمله به اچ 3 �
فرمانده اســــبق نیروی هوایی جمهوری اسالمی ایران 
با اشــــاره به این که دسته های پروازی یکی از مهم ترین 
و پیچیده تریــــن عملیات هــــای هوایی تاریــــخ از پایگاه 
پرواز  همدان  نوژه 

گفت:  کردند 
در ســــال 59 پس از 

آغاز جنگ قرار شــــد پایگاهی به نام الولید متشــــکل از 
یک مجموعه 3 پایگاهی به نام اچ 3 در دورترین منطقه 
عراق در مرز اردن توسط 3 دسته پروازی مورد بمباران 

قرار بگیرد.
پردیس عنوان کرد: چون مســــیر بســــیار طوالنی بود 
هواپیماها بایــــد بر فراز دریاچه ارومیــــه در ارتفاع پایین 
از  را  ســــوخت گیری  رادیویــــی  مطلــــق  ســــکوت  در  و 
هواپیمای 7۴7 سوخت رسان انجام می دادند که قابل 

رویت و شناسایی توسط دشمن نباشند.
وی تصریــــح کرد: پس از ســــوخت گیری با عبــــور از مرز 
ترکیه و عراق به ســــمت اهــــداف خــــود در غربی ترین 

منطقه عراق پرواز کردند و پس از بمباران اهداف خود 
 بر فراز همان نقطه قبلی ســــوخت گیری را انجام 

ً
مجددا
دادند.

فرمانده اســــبق پایگاه شکاری شــــهید نوژه همدان با 
بیان این که در حین بازگشت تنها یکی از هواپیماهای 
اف ۴ مــــورد اصابــــت پدافنــــد دشــــمن قــــرار گرفــــت 
خاطرنشــــان کرد: این هواپیما که قادر به ادامه مســــیر 
نبود به ناچار در یکی از کشــــورهای همســــایه عراق به 
زمین نشســــت و پــــس از تعمیرات اساســــی به ایران 

برگشت.
پردیس تاکید کرد: این عملیات که بیش از ۴ ســــاعت 
به طول انجامیــــد در نوع خود بی نظیــــر و بازتاب آن در 

صحنه بین المللی بسیار چشمگیر بود.

حضور در عملیات مرصاد �
وی با اشــــاره به نقش مهم پایگاه شکاری شهید نوژه 
همــــدان در عملیــــات مرصــــاد اظهار داشــــت: در این 
عملیــــات کــــه منافقین آن را فــــروغ جاویــــدان نامیده 
بودند، با حمایــــت و دلگرمی صدام و آمریــــکا اقدام به 

حمله به ایران کردند.
فرمانده اســــبق نیروی هوایی 
اســــالمی  جمهوری 
افــــزود:  ایــــران 
را  منافقین نیروهــــای خود 
از سراســــر جهان جمع کردند و با این تصور که مردم 
شهرهای ایران از آنها استقبال خواهند کرد و به راحتی 

تــــا تهــــران می آیند از مرزهــــای غربی وارد کشــــورمان 
شدند.

پردیس عنــــوان کرد: ما در داخل پایگاه شــــهید 
نــــوژه قرارگاهی درســــت کردیم کــــه خلبان ها در 
آنها ابالغ  آنجا جمــــع می شــــدند و ماموریت بــــه 

می شد.
وی تصریــــح کرد: مــــن در یکــــی از همــــان پروازها 

کــــه در روز اول ورود منافقیــــن انجــــام شــــد حضــــور 
داشــــتم و با یک هواپیمــــای اف ۴ ای از پایگاه ســــوم 
شکاری به ســــمت گیالن غرب به پرواز درآمدم. وقتی 
تویوتاهــــای منافقین را دیدیم گمــــان کردم نیروهای 
خودی هســــتند، اما پس از صحبت با شــــهید خسرو 

عبدالکریمــــی کابیــــن عقــــب هواپیما قرار شــــد کمی 
جلوتــــر برویــــم و وقتی مطمئن شــــدیم این ســــتون 
خودروهــــا نیروهــــای منافقین هســــتند بمب ها را بر 

سرشان رها کردیم.

جمع آوری بمب های خوشه ای با دست �
فرمانده اســــبق نیروی هوایی جمهوری اسالمی ایران 
با اشــــاره به این کــــه در زمانی که نیروهــــای منافقین 
وارد خــــاک ایران شــــدند همزمان نیروهــــای عراقی به 
حمایــــت از آنها بــــا هواپیمای میراژ اقدام بــــه بمباران 
پایگاه و مناطــــق پروازی آن کردند گفت: مســــئولین 
تخریب پایگاه در آن زمان شــــیوه ای برای خنثی کردن 
بمب های خوشه ای نداشــــتند و ممکن بود بمب ها 
هر لحظه منفجر شوند و هواپیماهای موجود در باند 

را به آتش بکشند. 
پردیــــس ادامــــه داد: در آن شــــرایط ناگهــــان دیدم که 
از نیروهای شــــعبه تخریــــب پایگاه با جســــارت هرچه 
تمام تر زیر هواپیماها می رفت و این بمب های کوچک 
خوشــــه ای را که هر لحظه ممکن بود منفجر شــــود، با 
دســــت جمع آوری و از محل دور می کــــرد. این اقدام به 

قدری شجاعانه بود که بعدا از وی تقدیر کردم. 

شهادت 19 پرسنل متخصص در حمله به سوباشی �
وی با اشــــاره بــــه این که نیروهــــای عراقــــی و آمریکایی 
در آن عملیــــات نهایــــت حمایــــت را از منافقین کردند 
عنوان کرد: صــــدام برای حمایت از آنهــــا عملیات های 
بمباران های  و  شناسایی  متعدد 

بسیاری 
انجام داد.

فرمانده اســــبق پایگاه سوم شــــکاری همدان با اشاره 
به ایــــن که در یکی از ایــــن بمباران ها، صبــــح روز پنجم 
مرداد ماه ســــال 67 هواپیماهای عراقی با اســــتفاده از 
بمب های لیزری که بسیار دقیق بود سایت سوباشی 

را مــــورد هــــدف قرار دادنــــد، افــــزود: 19 نفــــر از بهترین 
متخصصین پدافندی در این عملیات به فیض عظیم 

شهادت نائل آمدند.
فرمانده اســــبق نیروی هوایی جمهوری اسالمی ایران 
خاطرنشــــان کرد: من بعد از یک ســــاعت از انجام این 
بمباران در محل حاضر شدم و صحنه های دلخراشی را 
مشــــاهده کردم. تیرآهن 28 در هم پیچیده بود و پیکر 

شهدا قابل شناسایی نبود.

اقدام تأثیرگذار یک پیرزن روستایی  �
پردیس با اشاره به این که عملیات های متعدد و مهم 
دیگری نیز از پایگاه شــــهید نوژه همدان شکل گرفت 
اظهار داشت: به پاس جانفشــــانی خلبان ها و پرسنل 
پایگاه شــــهید نوژه، روســــتاییانی که در اطــــراف پایگاه 
ســــکوت داشــــتند نظر به وســــع مالی خود به صورت 
فــــردی یا گروهی گوســــفند، تخــــم مرغ و لبنیــــات برای 

پرسنل می آوردند.
پردیــــس تصریح کرد: یــــک روز خبر رســــید که یک 
یک  خمیــــده  پشــــتی  با  پیرزن 
آورده  محلی  مــــرغ  تخم  ظرف 
و گفته من چیزی نداشتم که 
برای قدردانــــی از خلبانان پایگاه بیاورم و 

این تخم مرغ ها همه توان مالی من است.
وی تاکیــــد کــــرد: وقتی کارکنــــان پایگاه از ایــــن اقدام 
بســــیار مخلصانه این پیرزن روســــتایی مطلع شدند، 
بیش از پیش عزم خــــود را جمع کردند تا آخرین قطره 
خون برای دفاع از ایران بجنگنــــد و لحظه ای در انجام 

ماموریت ها درنگ نکند.

مــــوزه دفــــاع مقــــدس همدان 
هم نوع  موزه هــــای  زیباترین  از 
خود در کشور است که حاصل 
شهید  ســــردار  ساله   1۴ تالش 
حاج حســــین همدانی به شمار 
می رود و از نظر وسعت و تنوع، 
مقدس  دفاع  موزه  نخســــتین 

کشور محسوب می شود.
به گزارش ویژه نامه "حماسه مقاومت" بیست و سه سال پیش بود که اندیشه 
ایجاد مرکزی فرهنگی برای ترســــیم زنده وقایع هشت سال جنگ تحمیلی در 

ذهن سردار خستگی ناپذیر شهید حاج حسین همدانی شکل گرفت.
حاج حســــین همدانی، یار دیرین انقالب که بنیان گذار سپاه استان همدان 
بــــود با بهره  منــــدی از هــــوش و آینده نگری بــــاال و تفکر عمیق بر آن شــــد تا 

حماسه های دوران مقاومت و ایثار را برای نسل های حال و آینده حفظ کند.
او با تدبیری هنرمندانه با کمک رفقای روزهای سخت، ساخت مرکزی بزرگ 

را پایه  ریزی کرد که در نوع خود منحصر به فرد بود.
آن روزها که بســــیاری از نقش مهم هنر در انتقال مفاهیم و ارزش ها غافل 
بودند، سردار همدانی با دوراندیشی از زبان هنرهای تجسمی بهره گرفت تا 

بیان حماسه های دوران دفاع مقدس، مختص به خاطرات شفاهی نشود.
بــــرای معرفی شــــهدای  کنــــار تالش  ایــــن مجاهــــد خســــتگی ناپذیر در 
برجســــته همدان در قالب کتاب، طرح ســــاخت نخســــتین موزه مدرن 
دفاع مقدس در کشــــور را بنیان نهاد و اگرچــــه در کرمان یا برخی مناطق 

عملیاتــــی، مراکزی وجود داشــــت، امــــا از نظر وســــعت و تنوع، قابل 
نبود. همدان  با  مقایسه 

ســــردار همدانی از ســــال 76 برای ســــاخت موزه اقدام کرد و با 
شرایط ســــخت، این مرکز را در منطقه گردشــــگری عباس آباد 
همــــدان ایجاد کــــرد؛ جایی که حاال نگین گردشــــگری پایتخت 
تاریخ و تمدن بوده و هر ســــال پذیرای بســــیاری از گردشگران 

است.
این موزه ســــال 89 همزمــــان با برگزاری کنگره 8 هزار شــــهید 
اســــتان همــــدان گشــــایش یافــــت و الگویی شــــد تا ســــایر 

موزه های دفاع مقدس بر اساس آن ساخته شود.
باغ موزه دفــــاع مقدس بــــا بهره گیــــری از معماری چشــــم نواز و 
طبیعت زیبای کهن شــــهر همدان در مساحت 6 و نیم هکتاری 

ایجاد شده اســــت. این موزه دارای 6 بخش است که ۴ بخش 
آن بــــه بهره بــــرداری رســــیده و دو بخــــش دیگر کــــه به جنگ 

)تــــن در برابر تانــــک( و سراســــرنما)پانوراما( اختصــــاص دارد در  نابرابر
دست ساخت و منتظر تخصیص اعتبار است.

مرور اقدامات شجاعانه خلبانان پایگاه شهید نوژه در گفت وگو با فرمانده اسبق نیروی هوایی ج. ا. ا

نقش اصلی پایگاه شهید نوژه در یکی از پیچیده ترین عملیات های هوایی 
اقدام یک پیرزن روستایی عظم پرسنل را برای جانفشانی ها بیشتر کرد

موزه دفاع مقدس همدان یادگار ارزشمند سردار شهید حاج حسین همدانی 


