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تاریخ انتشار : 1396/5/25

منبع : برگرفته از پایگاه تکریم شهدای مدافع حرم , بازدید : 3676 

سردار سرلشگر شهید حسین همدانی (ابو وهب) در سال ۱۳۲۹ در شهرستان آبادان دیده به جهاد گشود و در سن ۶۱ سالگی پس از

چهل سال مجاهدت و نبرد در راه اسالم در تاریخ ۱۶ مهرماه ۹۴ در نبرد با تروریست های تکفیری در سوریه به فیض شهادت نایل آمد.

سردار حاج حسین همدانی در همان ابتدای جوانی در صف مبارزان انقالبی درآمد و با حضور در محضر آیت اهللا شهید مدنی در

همدان به مبارزه به رژیم شاهنشاهی پرداخت.

وی در همان اوایل پیروزی انقالب اسالمی و به دنبال فرمان حضرت امام خمینی (ره) در جبهه مبارزه با اشرار و گروهک داخلی جان بر

کف تن به مجاهدت داد و در سال ۵۹ به همراه خانم مرضیه دباغ از پایه گزاران سپاه استان همدان و بعدها کردستان بود.

سردار حسین همدانی پس از پیروزی انقالب اسالمی پایه گذاری و تأسیس سپاه پاسدارن انقالب اسالمی استان همدان را آغاز و

خود نیز به عنوان یکی از ارکان اصلی شورای عالی فرماندهی سپاه استان همدان، فعالیتش را آغاز کرد و با کمک همرزمان و پاسداران

آن خطه، به پاکسازی عناصر طاغوت و عوامل فساد و نفاق برآمده و از آنجایی که چندین بار به دست ساواک دستگیر شده و مورد

تعقیب بود، عوامل طاغوت را به خوبی می شناخت.

با آغاز جنگ تحمیلی، لحظه ای درنگ نکرده و راه کردستان را در پیش گرفت و از آنجا که پیش از جنگ نیز به کمک مردم محروم

کردستان شتافته و با دیگر دوستان و همرزمان در آنجا نیز گروهک های ضدانقالب را می شناخت، دیری نپا�د که به صف دشمن

ستیزان پیوست و فرماندهی عملیات های مطلع الفجر را با پیروزی کامل تجربه کرد.

حسین همدانی فرماندهی جبهه میانی سرپل ذهاب هم از دیگر گام هایی بود که در راستای مبارزه با دشمن بعثی برداشته و پس از

مدتی کوتاه به همراه حاج احمد متوسلیان و شهید همت و شهید شهبازی در تشکیل و سازماندهی لشکر ۲۷ محمد رسول اهللا (ص)

نقش بسزایی داشت. عملیات فتح المبین و بیت المقدس آن هم با مسئولیت فرماندهی محورهای عملیاتی، تجربه ای نو در قالب

هدایت تیپ و لشکر بوده که از فاتحان خرمشهر، سهمی را از آن خود کرد و سپس از تشکیل یگان های رزم سپاه به عنوان بانی و

نخستین فرمانده لکشر ۳۲ انصارالحسین (ع) استان همدان، وارد میدان نبرد علیه دشمن بعثی شد.
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موفقیت های رزمندگان اسالم در سایه فرماندهی این سردار رشید، سبب شد تا فرماندهان روز به روز بیشتر به او اعتماد کرده و

مسئولیت های سنگین تری را یکی پس از دیگر به او بسپارند. قبل از عملیات های بزرگ کربالی چهار و کربالی پنج، سردار حسین

همدانی به فرماندهی لشگر ۱۶ قدس گیالن انتخاب شد تا توفیق خدمت به کشور را به همراه شرمردان گیلکی در کارنامه خود ثبت

کند.

از دیگر سوابق مبرز این سردار شهید، می توان به معاونت اطالعات و عملیات قرارگاه قدس که چندین لشکر و تیپ مستقل را تحت

امر داشت، اشاره کرد. همچنین حضور پررنگ وی در عملیات غرور آفرین مرصاد و مجاهدت های وی در مبارزه به منافقین کوردل از

دیگر خدمات ارزنده این شهید به ایران اسالمی بود.

پس از دفاع مقدس به دانشگاه فرماندهی و ستاد رفته و تحصیل تئوریک و آکادمیک هدایت یگان ها را هم به تجربیات ارزنده اش

افزود و با انتصاب به عنوان فرمانده قرارگاه نجف اشرف و لشکر ۴ بعثت در غرب کشور، کارنامه ای موفق از خود به جای گذاشت.

معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی و جانشینی نیروی مقاومت بسیج در دو دوره و فرماندهی لشکر ۲۷ محمد رسول اهللا و به همراه

آن، جانشینی قرارگاه ثاراهللا، از دیگر مسئولیت های ایشان بود و معاون مرکز راهبردی سپاه و مشاور عالی فرمانده کل سپاه و

جانشینی سازمان بسیج مستضعفان از او فرمانده ای کهنه کار با کوله باری تجربه و شناخت ساخته که سبب شده است تا حساس

ترین و مهمترین سپاه کشور که دارای ویژگی های خاص است، بر عهده ایشان گذاشته شود.

مسئولیت های سردار حسین همدانی در هشت سال دفاع مقدس:
۱ ـ فرمانده لشکر ۳۲ انصارالحسین استان همدان

۲ ـ فرمانده لشکر ۱۶ قدس استان گیالن

۳ ـ معاونت عملیات قرارگاه قدس

مسئولیت های پس از دفاع مقدس سردار حسین همدانی:
۱ ـ فرمانده قرارگاه نجف اشرف و فرمانده لشکر ۴ بعثت

۲ ـ رئیس ستاد نیروی زمینی سپاه پاسداران

۳ ـ جانشینی فرمانده نیروی مقاومت بسیج سپاه (دو دوره)

۴ ـ مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی

۵ ـ جانشین سازمان بسیج مستضعفان

۶-عضو هیات امنای هیات رزمندگان

۷-فرمانده سپاه محمد رسول اهللا (ص) تهران

سردار شهید سرلشگر حسین همدانی، مفتخر به دریافت دو نشان فتح از دست مقام معظم رهبری و فرمانده کل قواست که به خاطر

هدایت و فرماندهی موفق لشکرهای تحت امر در دوران دفاع مقدس بوده است.
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موارد مرتبط

نظرات کاربران

مشاهده همه نظرات

سردار حسین همدانی آخرین ماموریتش، دفاع از حریم مطهر حضرت زینب و کمک به مردم سوریه برای رهایی از دست گروهک

صهیونیستی تکفیری داعش بود، که در همین راه شهد شهادت را نوشید و در سن ۶۱ سالگی پس از سالها مجاهدت و نبرد در جبهه

اسالم، ندای حق را لبیک گفت و در تاریخ ۱۶ مهرماه ۱۳۹۴ به فیض شهادت نایل گردید.

پیکر شهید سردار حسین همدانی در تاریخ ۱۹ مهرماه در تهران تش�ع و برای خاکسپاری به زادگاهش همدان انتقال یافت تا

همرزمان این شهید در گلزار شهدای همدان آخرین وداع را با وی انجام دهند.

کلمات کليدي

(fa/Article/List/?keyword=255710/) شهدای مدافع حرم

(fa/Article/List/?keyword=257888/) سردار شهید حاج حسین همدانی

مدافعان حرم و مجاهدان حریم اهلبیت علیهم السالم (/fa/Occation/View/70210/مدافعان-حرم-و-مجاهدان-حریم-
اهلبیت-علیهم-السالم) (/fa/Occation/View/70210/مدافعان-حرم-و-مجاهدان-حریم-اهلبیت-علیهم-السالم)

یادواره رفقای آسمانی در قم برگزار می شود (/fa/News/View/104329/یادواره-رفقای-آسمانی-در-قم-برگزار-می شود)
(/fa/News/View/104329/یادواره-رفقای-آسمانی-در-قم-برگزار-می شود)

پیکر ۵ شهید مدافع حرم در قم تش�ع می شود (/fa/News/View/104093/پیکر-۵-شهید-مدافع-حرم-در-قم-تش�ع-
می شود-) (/fa/News/View/104093/پیکر-۵-شهید-مدافع-حرم-در-قم-تش�ع-می شود-)

برگزاری مراسم گرامیداشت بین المللی شهدای مدافع حرم در عراق (/fa/News/View/103695/برگزاری-مراسم-گرامیداشت-
بین المللی-شهدای-مدافع-حرم-در-عراق) (/fa/News/View/103695/برگزاری-مراسم-گرامیداشت-بین المللی-شهدای-مدافع-

حرم-در-عراق)

نماد شهادت مظلومانه و شجاعانه (/fa/goharenab/View/45891/نماد-شهادت-مظلومانه-و-شجاعانه)
(/fa/goharenab/View/45891/نماد-شهادت-مظلومانه-و-شجاعانه)

نخستین شب نوحه «مهر آب» فراخوان داد (/fa/News/View/103424/نخستین-شب-نوحه-مهر-آب-فراخوان-داد)
(/fa/News/View/103424/نخستین-شب-نوحه-مهر-آب-فراخوان-داد)
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ارسال نظر

نویسنده

نویسنده

متن (1000)

متن

ارسال

پیش گویی قرآن درباره آینده (/fa/Article/View/96541/پیش-گویی-قرآن-درباره-آینده) (/fa/Article/View/96541/پیش-گویی-
قرآن-درباره-آینده)

فوتبال ،جام جهانی، ریشه های معرفتی و جامعه شناختی سبک های آن (/fa/Article/View/96537/فوتبال-جام-جهانی-ریشه-های-معرفتی-
و-جامعه-شناختی-سبک-های-آن) (/fa/Article/View/96537/فوتبال-جام-جهانی-ریشه-های-معرفتی-و-جامعه-شناختی-سبک-

های-آن)

چه کسانی آیت اهللا خامنه ای را ترور کردند؟ (/fa/Article/View/96573/چه-کسانی-آیت اهللا-خامنه ای-را-ترور-کردند)
(/fa/Article/View/96573/چه-کسانی-آیت اهللا-خامنه ای-را-ترور-کردند)
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