
 نگاهي به نقش استان همدان در دفاع مقدس

)ص( از نهضت بزرگ خميني كبير)ره(، آن رادمرد عصر، بر لو انوار درخشان اسالم ناب محمديآن روز كه تال

صفت و مناديان ظلم و تيرگي از پايگاه مدرن خويش برخاستند و كمر به عرصه گيتي تابيدن گرفت، خفاشان شب

هاي جريان طبس، كودتاي آمريكايي در پايگاه شهيد نوژه، غائله د.پرطراوت بستنخزان اين بهار معطر و 

شان صدام، از بلوچستان و ... و سرانجام هجوم ناجوانمردانه عامل سرسپرده خوزستان، گنبد، كردستان،

 .هاي آنان بود كه در حق ملت قهرمان ما روا داشتندشيطنت

از امام  ههمدان ظهور كردند تا با يك اشار السالم( از استانالحسين)عليهاز همان ايام شيرمرداني از تبار انصار

هاي سر به فلك كشيده غرب بر هاي سوزان و ملتهب جنوب و صخرهخويش، تيرگي شب را شكافته و در شن

 بسيجي،هاي استان همدان، هرچند با عناوين مختلف متجاوزان بتازند. آنان مرداني بودند كه از كوچه پس كوچه

ها جهادي و غيره اما يك دل و يك صدا بهم پيوستند و چونان سيالبي عظيم در جاي جاي جبهه ارتشي، سپاهي،

نه گفته و مردانه  هايي بودند كه در برابر خونخواران و جنايتكاران،آنان از تبار همان .بنيان دشمن را بركندند

شان هاي خونيناز آن پس داستان حماسهقطع كردند و  ايستادند و قدم بيگانگان و متجاوزان را چون گذشته

 .انداي شد از نور و روشني تا مسير هدايت آناني باشند كه دل به حقيقت سپردهمنظومه

آفرينان آن در استان مقدس و كارنامه نقشهاي دوران دفاعحال هرچند گذرا و مختصر نگاهي داريم بر حماسه

 د.ع را در اين مقال نتوانيم گنجانيهايي از درياي آن وقايرههمدان، هر چند خود واقفيم كه قط

اهلل مدني تشكيل شد و از پس از پيروزي انقالب اسالمي، سپاه پاسداران همدان با محوريت شهيد محراب آيت

همان آغاز غائله ضدانقالبيون در كردستان در حال ريشه دواندن بود. با هدايت شهيد مدني جوانان انقالبي در 

هاي ملحد و وابسته به شرق و غرب، رزميده و حماسه هايي در جاي جاي كردستان عليه گروهكالب اكيپق

كردستان در پادگان  28آفريني نمودند در همين زمان سربازان و افسران انقالبي استان همدان در قالب لشكر 

ومت كرده و با حفظ پادگان به سنندج در حالي كه زير آماج حمالت و محاصره كامل دشمن قرار داشتند، مقا

مريوان،  پاوه، همدان در عمليات آزادسازي شهرهايتعبيري كردستان را حفظ كردند. همچنين نيروهاي سپاه 

  .دهگالن و از همه مهمتر شكستن محاصره سنندج نقشي اساسي ايفا كردند قروه، بيجار، بانه، مهاباد، سقز،

نيروهاي سپاه همدان در پايگاه شهيد نوژه موجب عقيم ماندن كودتاي حضور به موقع  1359در نوزدهم تيرماه 

با  .ها نفر دستگير و چندين نفر از كودتاچيان به هالكت رسيدند آمريكايي در اين مكان شد كه در طي آن ده

زي در پاسگاه هاي مر 1359هاي دشمن بعثي، نيروهاي همدان اولين نيروهايي بودند كه در تابستان شروع شرارت

باباهادي و هدايت را با  باويسي، تيله كوه، هاي دارخور،قصرشيرين حضور پيدا كرده و پاسگاه _سرپل ذهاب 

 .كردندزميت گير قدرت پدافند 

ن بر عهده ، محور شمالي مهران و همچنين محور مريوانگ، پدافند محور مياني سرپل ذهابپس از شروع ج

در همين زمان دالوران نيروي زميني ارتش در قالب تيپ سوم زرهي شهيد قهرمان به رزمندگان همداني بود 

سرعت خود را به محور جنوب رسانده و در منطقه دزفول به عنوان يگان احتياط استقرار يافتند. نيروهاي 

سي خود را هاي غرب امكانات مهندهاي مردمي به جبههجهادسازندگي نيز با تمامي توان عالوه بر رساندن كمك

كريز در پل سازي و احداث سنگر و خا سازي،هاي راهدر منطقه سرپل ذهاب مستقر كرده و با تمامي توان عمليات

 د.اين محور ايفاي نقش كردن

تيزپروازان پايگاه شهيد نوژه در راستاي سركوب متجاوزين از اولين روز هجوم دشمن اقدام به پرواز و بمباران 

را فلج كردند. تالش و فداكاري  عراقياري از اماكن نظامي و اقتصادي اك عراق كرده و بسمواضع دشمن در عمق خ



فرزندان اين مرز و بوم خشم دشمن را از همان ابتدا به اوج رسانده و لذا استان همدان را از اهداف ثابت حمالت 

پايگاه شهيد نوژه و ماهواره هوايي خود قرار داده بود و بنابراين، در هفته اول شروع جنگ فرودگاه همدان، 

هاي پدافندي و هواپيماهاي شكاري العمل به موقع سيستماسدآباد بارها مورد حمله هوايي قرار گرفت كه با عكس

در منطقه قصر شيرين دشمن  .فروند از آنان در آسمان استان ساقط شدند 10پايگاه شهيد نوژه طي يك هفته 

شد كه با رشادت رزمندگان استان همدان تصرف شهر سرپل ذهاب انجام مي تك كرد كه به قصدپابارها اقدام به 

اهلل )ص( محمد رسول 27پاسداران استان همدان در تشكيل تيپ  .حاصل مانده و مجبور به عقب نشيني شدبي

مملو از  ع(علي ) مهندسي امام 43ويژه شهدا و لشكر  3هايي مانند لشكر نقش بسزايي داشته و همچنين يگان

( حضور حماسي انصار الحسين)ع 32با تشكيل تيپ  1361حضور پررنگ رزمندگان استان همدان بود. در سال 

دالوران استان همدان به صورتي منسجم و در قالب يگان استاني هويدا شد كه تا واپسين روزهاي دفاع مقدس به 

  .انصارالحسين )ع( ادامه داشت 32صورت لشكر 

عمليات آفندي شركت داشتند كه از مهمترين  30اع مقدس رزمندگان سپاه و بسيج استان در در طول دوران دف

 المقدس، رمضان،بيت المبين،فتح مطلع الفجر، هاي بازي دراز اول، شهيدان رجايي و باهنر،توان از عملياتآنها مي

، 8قادر، والفجر  عاشورا، القدس،، تحرير5، والفجر2والفجر  العابدين)ع(،عقيل، امام زينمسلم بن ثاراهلل،

و  10، والفجر 2المقدس ، بيت4نصر  ، 8، كربالي 5كربالي  ،4كربالي  انصار)جزيره مجنون(، الزمان)عج(،صاحب

 عمليات تاريخ ساز و حماسي مرصاد، نام برد. 

دالوران  د.داشتنا به طول انجاميد نيز شركت ههمچنين در بيش از بيست ماموريت پدافندي كه هر يك ماه

حضوري حماسي در منطقه كردستان داشتند و با شروع جنگ  1358-59هاي ارتشي تيپ قهرمان بين سال

المقدس، محرم و بيت القدس،طريق ابوحميظه، محور سوسنگرد(،)هاي نصر، رجايي و باهنر تحميلي در عمليات

هاي پدافندي را در منطقه جنوب و جنوب والفجر مقدماتي نقشي اساسي داشتند و چندين مورد نيز عمليات

  .غربي به اجرا درآوردند

تيزپرواران پايگاه شهيد نوژه نيز كه از آغازين روزهاي تجاوز ضربات متوالي به پيكره رژيم بعث وارد نموده بودند 

برفراز پايگاه الوليد  H3 هاي هوايي عليه دشمن ادامه مي دادند . عمليات هاي هوايي مانندكماكان به عمليات

از هواپيماهاي دشمن شد و نيز عمليات هوايي برفراز آسمان بغداد و بمباران  %50عراق كه منجر به انهدام بيش از 

پااليشگاه الدوره توسط خلبان شهيد عباس دوران كه به حق عباس دوران بود و با انجام اين عمليات ضربه مهلك 

د و اجراي كنفرانس سران غيرمتعهدها در بغداد را منتفي كرد كه به منزله سياسي به حيثيت رژيم عراق وارد ش

بزرگترين شكست سياسي عراق در عرصه بين المللي محسوب گرديده و تا مدتها رژيم بعثي را در انزواي سياسي 

 .قرار داد

ن غرب كشور را هاي هوايي عليه دشمن، آسماپرسنل اين پايگاه عالوه بر شركت فعال خود در تمامي عمليات

ها فروند  تحت پوشش داشته و از تجاوز هواپيماهاي دشمن جلوگيري كردند و در طول هشت سال دفاع مقدس ده

دالوران   .از هواپيماهاي دشمن توسط هواپيماهاي شكاري و سيستم پدافندي پايگاه شهيد نوژه سرنگون شدند

اني در طول جنگ حضوري چشمگير داشتند و به صورت ژاندارمري و شهرب نيروي انتظامي استان در قالب كميته،

ها گسيل اهلل و ساير يگانهاي موسي بن جعفر)ع(، روحاعزام هاي مستمر در مناطق آفندي و پدافندي به يگان

  .آفريني كردندشده و نقش

انجام هاي جنوب و غرب با پاي همرزمان نظامي خود در جبههسنگر استان همدان نيز پابهسنگرسازان بي

هالل احمر و  اندازي ستاد پشتيباني جنگ در كنار كميته امداد،بهداشتي و با راه فرهنگي، هاي مهندسي،فعاليت

هاي مردمي نقش اساسي را ايفا كردند. رزمندگان جهاد سازندگي استان آوري و ارسال كمكاستانداري در جمع



، نصر 7، كربالي 5، كربالي 4بدر، كربالي  ،9، والفجر 4والفجر  ،2والفجر  قراويز، هاي بازي دراز،همدان در عمليات

هاي احداث جاده بازي دراز، پل ترين شرايط موجود حماسه، شركت كرده و در سخت3و 2المقدس بيت ،8، نصر 4

 .سرپل ذهاب و غيره حماسه آفريني كردند بانه، سيدالشهدا )رودخانه خروشان چومان( و مناطق سردشت،

 م:رالمجاهدين در دفاع مقدس بپردازيايد در قالب آمار به بررسي حضور سبز مردم استان دادر آخر ب

 جانباز و نزديك به  17000شهيد، بيش از 8000ال دفاع مقدس نزديك به مردم استان همدان طي هشت س

 د.انافراز در پرونده خود جاي دادهآزاده سر 1000

  نفر نيروي مردمي در قالب جهاد  20000بسيج و بيش از  نفر در قالب 80000از استان همدان بيش از

اند. در وصف هاي نور عليه ظلمت اعزام شدهسازندگي، هالل احمر و ستاد پشتيباني جنگ به جبهه

پشتيباني مردم استان از فرزندان رزمنده خود مي توان تقديم بيش از هشتاد هزار واحد خون به 

هاي و هزاران قطعه طال و جواهرات و هزاران دستگاه كاميون كمكرزمندگان، بيش از ده ميليارد ريال 

 .غيرنقدي را نام برد

 هاي جنوب و غرب به همت واالي مردم استان انجام ها ايستگاه صلواتي و آشپزخانه در جبههبرپايي ده

استان  خانهبه طور كامل از طريق آشپزرزمنده در جنوب  40000شده است كه در يك مورد روزانه بيش از 

 .همدان تغذيه مي شدند

 است، نزديك به  زده سرپل ذهاب كه متولي آن استان همدان بودهتوسط ستاد بازسازي مناطق جنگ

ها و نيروي ، صنعتي، تجاري و آموزشي بازسازي و يا نوسازي شدند كه تمامي هزينهواحد مسكوني 2000

 .شدانساني آن از استان تامين مي

 مهاجر جنگ تحميلي ميزباني كردند  30000ن همدان در طول دوران دفاع مقدس از نواز استامردم مهمان

 .هايشان را زدودندو با اسكان و تأمين تمامي مايحتاج زندگي آنان از غم فراق عزيزان، ديار و كاستي

 اي بود كه هاي رزمي و پشتيباني جنگ به گونهحضور گسترده و حماسي مردم استان همدان در صحنه

بار آسمان استان را مورد تجاوز هواپيماهاي خود قرار داد و در  300ورزي با آنان بيش از در كينه دشمن

بار نقاط مسكوني بمباران و يا مورد حمله موشك زمين به زمين)فقط در شهر  130خالل آن بيش از 

نفر از بانوان و  336گناه به شهادت رسيدند كه نفر از مردم بي 800نهاوند( واقع شد كه طي آن حدودا 

 تجاري، واحد مسكوني، 16000در اين باب همان بس كه بيش از  .نفر هم كودكان بودند 200نزديك به 

ميليارد ريال خسارت مستقيم از اين حمالت را به  32آموزشي و غيره تخريب شده و بيش از  صنعتي،

 .دنبال داشته است


