
7| روزنامه جوان |  شماره 5810   |  1441 ربيع الثان��ی   10  |  1398 آذر   16 ش��نبه 

88498481ارتباط با ما

مطلع الفجر و حماسه رزمندگان همداني در اين عمليات در گفت وگوي »جوان« با سردار رضا ميرزايي

شهبازي گفت مي رويم تا فدا شويم

جدول

پاسخ جدول شماره 5809

طراح:عليرضا سجادی فر       شماره 5810

123456789101112131415
1                    
2                    
3                   
4                      
5                     
6                     
7                     
8                       
9                     
10                   
11                   
12                    
13                   
14                   
15                           

  

از باال به پايين
 1- به طوری که به س��ختی قابل درک باشد- درخت مس��واک  2- جس��ت و خیز چهارپایان- واحد شمارش 
یخ- س��رانجام گناه  3- آش- راغب- همراه س��ارا- تصدیق آلمانی  4- بندری در شمال- خداحافظی- منجی 
 عالم بشریت  5- مدال قهرمانی- نشانی- آبزی خوش��مزه  6- قبا یا پیراهن- الستیک خودرو- مهاجم تاتنهام 
 7- کوبیدنی مطبخ- بدون تغییر- پر  8- فرمان خودرو- معبد یهودیان- انتقام- چاشنی ساندویچ  9- ارابه- 
دختر سرزمین عجایب- تنگه ای در ترکیه  10-مسافرت دسته جمعی- تیر تمرینی- روشنی  11- همراه پیچ- 
 آخرین بیت غزل- عدد مجهول سه تا نه  12- عنوان مسابقات ورزشی ارتش های جهان- فتنه- از پیامبران الهی 
 13- مترادف چاق- پرتابه ورزشی- سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ- تلخ  14- تیم فوتبالی در انگلیس- قطعی 

برای کتاب- قدرت و توان  15- شهری نزدیک اردبیل- مشهورترین عشاق کتاب

از راست به چپ
 1-  ملقب به عریان، عارف و دوبیتی س��رای اواخر سده چهارم و اواسط س��ده پنجم هجری- پایتخت ساسانیان 
 2- نوعی پارچه پشمی نازک- سرمشق- کودک بی پدر  3- ضمیر عربی- خزنده خون آشام- رود ارس- پسوند 
حاصل مصدر  4- سوره هفتاد و سوم- از فرشتگان شب اول قبر- کیف مسافرتی   5- آمدن- پدر شعر نو- ضمیر 
اشاره  6- لقب امام دهم شیعیان- پرچم- جرقه  7- اولي واحد شمارش گردو و دومي پرحرفي- نگهبان- کینه 
معروف  8- دانه خوش��بو- دفتر حس��اب روزانه- میوه ترش و شیرین- پاس��خ معما  9- نقطه شروع- سراینده 
گرشاسب نامه- پذیرفته شده  10- کور- برتر- حوا در فرهنگ زبان انگلیسی  11- جفت ماده- آرمان نافرجام- از 
اصول دین  12- دنباله- از اشکال هندس��ی- متداول  13- عالمت مفعول- اندام- در بازار بورس بجویید- یک 
لحظه  14- آخرین چیزی که انسان از دست می دهد- گمگشته کنعان- خوراکی از تخم مرغ  15- مادر اسفندیار- 

نام جنبشی از شیعیان ایران، در سده هشتم خورشیدی

123456789101112131415
1                       
2                       
3                       
4                       
5                       
6                       
7                       
8                       
9                       
10                      
11                       
12                       
13                       
14                       
15                              

  

جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

 عليرضا محمدي
عمليات مطلع الفجر در آذر ماه 1360 بر آن 
بود تا عالوه بر تصرف ارتفاعات مشرف به 
گيالنغرب، اين شهر و دشت پيرامون آن را 
از ديد و تير مستقيم دش�من دور کند. در 
اين عمليات ماجراها و اتفاق هاي ماندگاري 
افتاد که به رغم بزرگي حماسه هاي رخ داده 
در آن  مغف�ول مان�ده اس�ت. نقطه عطف 
مطلع الفجر زماني بود که حدود 5 هزار نفر 
از نيروهاي خودي اعم از رزمندگان ارتشي، 
س�پاه و مردمي، در عمق مواضع دشمن به 
محاصره درآمدند و در اين سو، 135 تن از 
رزمنده هاي همداني مأموريت يافتند تا در 
يک عملي�ات س�ريع و غافلگيرکننده، به 
تصرف مقطعي عقبه دشمن بپردازند تا بدنه 
اصلي نيروهاي خ�ودي از محاصره نجات 
پيدا کند. شرح ماجراي عمليات مطلع الفجر 
را در گفت وگ�وي »جوان« با س�ردار رضا 
ميرزاي�ي ک�ه از ش�اهدان و فرمانده�ان 
حاضر در اين نبرد اس�ت، پيش رو داريد. 

براي شروع کمي از خودتان بگوييد، 
چه زماني وارد بح�ث جبهه و جنگ 

شديد؟
من متولد س��ال 1335 در اس��تان همدان و 
شهرستان مالیر هستم، ولي از شش سالگي 
همراه خانواده به تهران مهاجرت کردیم و در 
این شهر ساکن شدیم. موقع انقالب 22 سالم 
بود و وارد جریان مبارزه شدم. بعد از پیروزي 
انقالب هم به همراه تعدادي از دوستان، جزو 
اولین گروه هایي بودیم که به سپاه پیوستیم. 
البته آن زمان سپاه پاسداران به شکل رسمي 
تش��کیل نش��ده بود. ما جزو هم��ان گروهي 
بودیم که توس��ط 32 نف��ر از نیروهاي زبده 
گارد در مجموع س��عدآباد آم��وزش نظامي 
دیدیم. اسفند ماه 1357 یعني فقط چند روز 
از پیروزي انقالب گذش��ته بود که یک دوره 
آموزش حدوداً 25 روزه را پشت سر گذاشتیم 
و بعد به ما گفتند خودتان را آماده تش��کیل 
سپاه کنید. دو مجموعه در تهران براي استقرار 
سپاه در نظر گرفته شد؛ یکي در سلطنت آباد 
سابق )خیابان پاسداران( بود که محل استقرار 
ستاد مرکزي سپاه ش��د. این مرکز کل کشور 
را پوشش مي داد. مجموعه بعدي در پادگان 
عشرت آباد )پادگان ولیعصر( بود که کارهاي 
عملیاتي س��پاه را انج��ام مي داد. م��ن اوایل 
در س��تاد مرکزي بودم، اما چون به کارهاي 
عملیاتي عالقه داشتم به مجموعه عشرت آباد 
رفتم و زیر نظر شهید بروجردي فعالیت کردم. 
از همان طریق وارد بحث اغتشاشات مرزي و 

مبارزه با ضد انقالب شدم. 
شما که عضو سپاه تهران بوديد چطور 

سر و کارتان به سپاه همدان افتاد؟
بعد از شروع آشوب هاي مرزي هر جا که شلوغ 
مي ش��د، انتظار مي رفت از تهران نیروهایي 
براي کمک اعزام ش��وند. آن زمان خوزستان 
دچار فتنه خلق عرب و جدایي طلب ها ش��ده 
ب��ود. در اولین ق��دم در معیت ح��دود 120 
نف��ر از بچه هاي  بحث کردس��تان داغ ش��د 
و تا اردیبهش��ت ماه 1359، بیش��تر مناطق 
کردستان به دست ضد انقالب افتاد. در خود 
شهر سنندج تنها پادگان این شهر، به همراه 
باشگاه افس��ران و فرودگاه دس��ت نیروهاي 
انقالبي ب��ود و باقي را ضد انق��الب در اختیار 
داش��تند. من مأموریت گرفتم براي کمک به 
نیروهاي محاصره شده سنندج به کردستان 

بروم. بار اول از س��مت بیجار رفتی��م که بنا 
به دالیلي مجبور ش��دیم برگردی��م و این بار 
همراه رزمنده هاي همداني از س��مت گردنه 
صلوات آباد و قروه به س��مت سنندج حرکت 
کردیم. از همان زمان همراه بچه هاي همدان 

شدم و دیگر به تهران برنگشتم. 
برسيم به بحث عمليات مطلع الفجر، 
پيش زمينه ه�اي حض�ور ش�ما و 
رزمنده هاي همداني در اين عمليات 

از کجا رقم خورد؟
این ماجرایي ک��ه مي خواهم بگوی��م قبل از 
مطلع الفجر اس��ت اما به آن مربوط مي شود. 
بچه هاي همدان اوایل شروع جنگ در سرپل 
ذه��اب بودند و آنجا خط داش��تند. س��ه ماه 
قبل از اینکه مطلع الفجر انجام بگیرد، س��پاه 
هم��دان یک عملیات��ي طرح ری��زي کرد که 
قرار بود هشتم ش��هریورماه 1360 در سرپل 
ذهاب انجام شود. روز عملیات مصادف شد با 
شهادت رجایي و باهنر و به جهت اینکه روحیه 
رزمنده ها تحت تاثیر این ماجرا بود، عملیات 
را ب��ه تعویق انداختند و حتي مي خواس��تند 
آن را کنس��ل کنند. اما بچه ها اصرار به انجام 
عملیات داشتند. این بار قرار شد عملیات در 
یازدهم شهریورماه و به نام شهیدان رجایي و 
باهنر انجام شود. منتها یک نفر به نام »وحید 
حاجیلو« که در امور فرهنگي سپاه مسئولیت 
داشت و نفوذي منافقین بود، عملیات را لو داد. 
جالب اس��ت در همین عملیات خود حاجیلو 
هم مجروح شد. کمي بعد در تهران اسنادي 
به دست آمده بود که نش��ان مي داد او منافق 
اس��ت. آمدند و او را بردند و شنیدم که اعدام 
شده است. حدود 62 نفر از بچه هاي اولیه سپاه 
در این عملیات به شهادت رسیدند و با زخمي 
ش��دن تعدادي دیگر، س��پاه همدان لطمات 
زیادي خ��ورد. ل��ذا وقتي قرار ش��د عملیات 
مطلع الفجر در آذرماه انج��ام گیرد، اول قرار 
نبود ما در آن ش��رکت کنیم تا اینکه موضوع 
محاص��ره نیروهاي خودي پیش آم��د و از ما 

خواستند وارد عمل شویم. 
قبل از اينکه موضوع را ادامه بدهيم، 
يک توضيحي در خص�وص عمليات 

مطلع الفجر و اهداف آن بدهيد. 
بعثي ه��ا در ی��ورش اولیه که به کش��ورمان 
داش��تند، داخل گیالنغرب نش��دند ولي در 

حومه این ش��هر و خصوصاً ارتفاعات مشرف 
به این شهر و دشت گیالنغرب مسلط بودند. 
مطلع الفجر مي خواس��ت ش��هر گیالنغرب و 
دش��ت پیرامون آن را از دید و تیر مس��تقیم 
دشمن دور کند. این عملیات دو محور عمده 
داشت؛ محور یکم دش��ت گیالنغرب بود که 
شامل ارتفاعات چرمیان، شیاکوه، چغالوند و 
تپه گچي مي شد. در محور دوم هم ارتفاعات 
صخره اي مثل برآفتاب، قاسم آباد، تنگه کورک 
و تنگه حاجیان بودند که مثل یک دیواره در 
اختیار دش��من قرار داش��تند. مطلع الفجر با 
مش��ارکت س��پاه و ارتش طرح ریزي شد. از 
طرف سپاه ش��هید بروجردي و سردار رحیم 
صفوي مسئول عملیات بودند و از طرف ارتش 
هم شهید صیاد شیرازي مسئول بود. قرار بود 

نیروهاي عملیاتي در س��ه مح��ور وارد عمل 
ش��وند؛ جناح راس��ت به فرماندهي داریوش 
ریزه وندي، جناح میاني به فرماندهي شهید 
ابراهیم هادي و جناح چپ هم به فرماندهي 
شهید صفر خوشروان. از طرف سپاه و نیروهاي 
مردم��ي گردان هایي از اس��تان کرمانش��اه، 
آذربایجان ش��رقي و گردان هایي از عش��ایر 
منطقه در عملیات شرکت مي کردند. هر کدام 
هم به اندازه یک تیپ نی��رو وارد میدان کرده 
بودند. از ارتش هم تیپ 58 ذوالفقار به همراه 
تیپ سوم از لشکر 81 زرهي کرمانشاه حضور 
یافته بودند. همچنین نیروهایي از ژاندارمري و 

یک تیم از هوانیروز ارتش پاي کار آمده بود. 
عمليات چه روندي پيدا کرد که منجر 
به محاصره تع�داد زيادي از نيروهاي 

خودي شد؟
در گام اول شناسایي هاي خوبي صورت گرفته 
بود. طبق همین شناسایي ها شب اول تعداد 
قابل توجهي از نیروهاي خودي به محور یکم 
منطقه عملیات��ي ورود کردن��د و طبق طرح 
عملیات چندی��ن کیلومتر به عقبه دش��من 
رفتند و بعثي ها را غافلگیر و متالشي کردند. 
این نیروها حدود 10 الي 15 کیلومتر به عمق 
پیش رفته بودند. در محور دوم هم نیروها باید 
مي رفتند و ارتفاعات صخره اي مثل برآفتاب، 
قاس��م آباد، تنگه کورک و تنگ��ه حاجیان را 
مي گرفتند که به دلیل هوشیاري دشمن موفق 
به این کار نشدند و محور دوم ناکام ماند. الحاق 
صورت نگرفت و متعاقب آن بعثي ها بالفاصله 

تیپ هایشان را از مناطق دیگر به کمک گرفتند 
و عقبه نیروهای��ي را که به عم��ق پیش رفته 
بودند، بستند. اینطور شد که حدود 5 هزار نفر 
از نیروهاي خودي به محاصره دشمن درآمدند. 
نه راه پس داشتند و نه راه پیش. هشت الي 9 
روز هم در محاصره ماندند طوري که آذوقه شان 
تمام شده بود. یا باید همگي شهید مي شدند یا 

به اسارت درمي آمدند. 
محاصره ش�ده ها در چ�ه منطق�ه اي 
بودند و چه طرح هايي براي نجات آنها 

مطرح بود؟
حدوداً در عمق ش��یاکوه و چغالوند و دش��ت 
گیالنغرب گی��ر افتاده بودن��د. فرماندهان به 
این نتیجه رس��یده بودند که اگر یک تعداد از 
نیروهاي خودي در یک حرکت غافلگیر کننده 
ارتفاع��ات تنگه کورک را ک��ه عقبه نیروهاي 
محاصره کننده دشمن محسوب مي شد، تصرف 
مي کردند، راه ارتباطي آنها با نیروهایشان در 
منطقه قصر شیرین مس��دود مي شد. به این 
ترتیب امکان رهای��ي نیروهاي خودي وجود 
داشت، چراکه فش��ار دش��من روي گروهي 
معطوف مي شد که تنگه کورک را گرفته بودند 
و با کم شدن فشار روي محاصره شده ها، آنها 

مي توانستند خودشان را نجات بدهند. 
قاعدت�ًا آن گروهي که مي خواس�ت 
تنگه ک�ورک را بگيرد خودش خيلي 
لطمه مي خ�ورد، چون ق�رار بود فدا 
شود تا ساير نيروها نجات پيدا کنند. 
بله، همین طور بود. شهید ش��هبازي که آن 
مقطع فرمانده سپاه همدان بود، بعد از اینکه 
مأموریت گرفت بچه هاي همدان را اعزام کند، 
به ما اع��الم کرد که داریم ق��دم در چه راهي 
مي گذاریم. عملیاتي شهادت طلبانه که امکان 

بازگشت از آن بسیار ضعیف است. 
چطور شد که از سپاه همدان خواستند 

اين کار را انجام بدهد؟
بچه هاي ما اهل غرب کش��ور بودند و اشراف 
و آشنایي خوبي به منطقه داشتند. البته این 
را هم اضافه کنم ک��ه پیش از ما، رزمنده هاي 
دیگري س��عي ک��رده بودند ک��ه محاصره را 
بشکنند. مثاًل شهید غالمعلي پیچک به همراه 
یک سرگرد ارتشي به نام شهید مرادي بدون 
آنکه مسئولیتي داشته باشند تصمیم گرفته 
بودند به منطق��ه بروند تا مگ��ر راه خالصي 
براي محاصره ش��ده ها پیدا کنند که هر دوي 
این عزیزان در این راه به ش��هادت مي رسند. 
همچنین یک گروه از رزمنده هاي آذربایجان 
غربي ب��ه فرماندهي برادر خلی��ل فاتح پیش 
از ما به ای��ن مأموریت اعزام ش��ده بودند که 
متأسفانه موفق نمي شوند. فاتح اسیر مي شود 
و بچه هایش به شهادت مي رسند. اتفاقاً ما که 
رفتیم و ارتفاعات تنگه کورک را گرفتیم، پیش 
از آنکه محاصره شویم و کارمان سخت شود، 
در همان ساعات اول پیکر این شهدا را به عقب 
منتقل کردیم. بعد که خیل��ي از بچه هاي ما 

شهید شدند، پیکر آنها در منطقه ماند. 
بچه ه�اي هم�دان چند نف�ر بودند؟ 
چطور مأموريت گرفتيد و چطور وارد 

عمل شديد؟
به نظرم هش��ت روز بعد از محاصره نیروهاي 
خودي ب��ود که ش��هید بروجردي از ش��هید 
ش��هبازي مي خواهد خودش را به او برس��اند. 
ش��هبازي مي رود و ش��هید بروجردي و آقاي 
رحیم صفوي به ایش��ان مي گویند باید حدود 
150 نف��ر از نیروهایت را ب��رداري و به چنین 
عملیاتي بفرس��تي. ش��هبازي ابتدا مخالفت 

در عرض يک روز و نيم، از حدود 135 
نفر، فقط چيزي در ح�دود 20 رزمنده 
زن�ده ماندند. ام�ا کار ما نتيج�ه داد و 
وقت�ي دش�من تمرک�زش را روي م�ا 
گذاشت، 5 هزار نيروي محاصره شده 
توانستند از مهلکه فرار کنند. بعثي ها 
واقعًا ترس�يده بودند و فکر مي کردند 
ق�رار اس�ت خودش�ان ب�ه محاصره 
نيروهاي ما دربيايند. خبر نداش�تند 
که کل گ�روه م�ا فقط 135 نفر اس�ت
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مي کند و مي گوید بچه ه��اي همدان به تازگي 
در عملیات رجای��ي و باهنر لطم��ه دیده اند و 
اگر وارد چنین جریاني بش��وند باز هم ش��هید 
مي دهیم، من نمي دانم جواب مردم همدان را 
چه بدهم. شهبازي اصفهاني بود، سردار صفوي 
به ایشان مي گوید: همش��هري یعني تو قبول 
مي کني 5 هزار نفر از رزمنده ها شهید بشوند و 
آن وقت ما هیچ کاري نکنیم؟ بروجردي هم با 
ایشان صحبت مي کند و نهایتاً شهید شهبازي 
مي گوید اگر با ورود 150 نفر 5 هزار نفر نجات 
پیدا مي کنند من حرفي ن��دارم. وقتي که قلباً 
راضي به این کار مي شود، بروجردي دستورش 
را صادر مي کند. از قبل هم مي توانست دستور 
بدهد و ش��هبازي را ملزم به این کار بکند، اما 
مي خواست ایش��ان با میل قلبي وارد عملیات 
شود. خالصه دس��تورش را با چنین مضموني 
صادر مي کند که »برادر شهبازي هرچه سریع تر 
به غیر از نیروهاي رواب��ط عمومي و انتظامات، 
تمامي نیروهاي سپاه همدان را رهسپار عملیات 
کنید.« ش��هبازي هم س��ریع به همه نیروها 
دستور مي دهد جمع ش��وند. حدود 300 نفر 
جمع شدیم که از میان این تعداد، سه گروه 45 

نفره را جدا کردیم تا رهسپار عملیات شوند. 
مس�ئوليت ش�ما در اي�ن عملي�ات 

شهادت طلبانه چه بود؟
توفیق داشتم که فرماندهي یکي از این سه گروه 
45 نفره به بنده واگذار ش��د. فتح اهلل شیریان 

و امیر چلویي هم دو گ��روه دیگر را فرماندهي 
مي کردند. خود شهید شهبازي و شهید همداني 
هم که فرماندهي عملیات را بر عهده داشتند. 
قبل از حرکت شهید شهبازي سخنراني کوتاهي 

کرد و گفت: مي رویم تا فدا شویم. 
از روند عملي�ات بگوييد چطور انجام 

شد؟
مرکز فرماندهي دشمن روي همین بلندي هاي 
تنگه کورک بود و ما باید عالوه بر سختي صعود 
به بلندي ها، با قواي دش��من مي جنگیدیم و 
مرکز فرماندهي شان را از کار مي انداختیم. بعد 
از جنگ گروه هایي را با مدیریت شهید همداني 
به تنگه کورک بردیم. من دیدم اصاًل در شرایط 
صلح هم امکان ندارد آدم این بلندي ها را باال 
برود، چه برسد که بخواهد در دل تاریکي شب 
و بدون شناس��ایي قبلي صعود کند و آن باال 
با دش��من بجنگد. به هرحال وقتي ما حرکت 
کردیم، س��رگرد نیازي فرمانده گردان 211 
تانک که از برادران ارتش��ي بود، یک دیده بان 

س��یار را با ما فرس��تاد که واقعاً کارش را بلد 
بود. دیده بان و سرگرد نیازي هماهنگ شدند 
و ضم��ن حرکت م��ا، نیروهاي خ��ودي روي 
دش��من آتش مي ریختند. به هر مشقتي بود 
خودمان را به ارتفاعات رس��اندیم و در کانال 
دش��من افتادیم. مقر فرمانده��ي بعثي ها را 
گرفتیم و مستقر شدیم. روز که شد عراقي ها 
محاصره مان کردن��د. اول از همه س��ر و کله 
کماندوهایشان پیدا ش��د. قبل از آنکه اوضاع 
بغرنج شود، شهید محسن حاجي بابا تصمیم 
گرفت برود و نیروي کمک��ي بیاورد. اما وقتي 
ایش��ان رفت، حلقه محاصره دشمن تنگ تر 
شد و حاجي بابا نتوانس��ت برگردد و عراقي ها 
کاماًل محاصره مان کردن��د. از هر طرف روي 
ما آتش مي ریختند. به نظ��رم 30آذرماه بود 
که ای��ن اتفاق ه��ا رخ م��ي داد. در عرض یک 
روز و نیم، از ح��دود 135 نف��ر، فقط چیزي 
در حدود 20 رزمنده زنده ماندن��د. اما کار ما 
نتیجه داد و وقتي دشمن تمرکزش را روي ما 
گذاشت، 5 هزار نیروي محاصره شده توانستند 
از مهلکه فرار کنن��د. بعثي ها واقعاً ترس��یده 
بودند و فکر مي کردند قرار است خودشان به 
محاصره نیروهاي ما دربیایند. خبر نداشتند 
که کل گروه ما فقط 135 نفر اس��ت. لذا از هر 
سالحي که داشتند علیه ما استفاده مي کردند. 
یکسري بمب هایي را روي ما مي ریختند که 
خودمان اسمش��ان را آتش زا گذاشتیم چون 

اصاًل نمي دانستیم چه چیزي هستند! بعدها 
در طول جنگ منم دیگ��ر نظیر این بمب ها را 
ندیدم؛ مثل خمپاره فرود مي آمدند، اما صداي 
وحشتناکي داشت و شعاع 15 الي 20 متري را 
به آتش مي کشید. بچه ها ابراهیم وار از دل آتش 

مي گذشتند و مقاومت مي کردند. 
چطور از مهلکه نجات پيدا کرديد؟

وقتي نیروهاي خودي از محاصره خارج شدند، 
ش��هید همداني تصمیم گرفت باق��ي مانده 
بچه ها را از مهلکه خ��ارج کند. یک راهکاري 
پیدا کردیم و هر کسي که توان حرکت داشت 
مي بایست س��ریع خودش را از منطقه خارج 
مي کرد. اینجا یک اتف��اق عجیبي افتاد. یکي 
از برادرها به نام س��وري که پایش قطع شده 
بود، با اصرار از ش��هید همداني خواست او را 
با خودمان ببریم. همداني به من گفت فالني 
ایش��ان را روي دوش من بینداز. واقعاً تعجب 
کردم. عمق بحران به حدي بود که هیچ کسي 
نمي دانست تا چند لحظه دیگر خودش زنده 
است یا نه، آن وقت شهید همداني مي خواست 
در چنین شرایطي یک مجروح را روي دوشش 
بگیرد و زیر آتش دش��من از ارتفاعات پایین 
بیاورد. ایش��ان چند س��اعت مجروح را روي 
دوش داش��ت و چند بار هم  زمین خورد، اما 
عاقب��ت توانس��ت او را زن��ده برگرداند. آقاي 
سوري االن هس��ت و راوي راهیان نور است. 
این خاطره از شهید همداني و ایثار بچه هاي 
همداني در مطلع الفجر باید براي همیشه در 
تاریخ ماندگار بماند. آنهایي که فدا ش��دند تا 

همرزمانشان را نجات بدهند. 

بعد از جنگ گروه هاي�ي را با مديريت 
شهيد همداني به تنگه کورک برديم. 
من دي�دم اص�اًل در ش�رايط صلح هم 
امکان ندارد آدم اي�ن بلندي ها را باال 
برود، چه برس�د ک�ه بخواه�د در دل 
تاريکي ش�ب و بدون شناسايي قبلي 
صعود کند و آن باال با دش�من بجنگد
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