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فرمانده نابغه تيپ ذوالفقار معروف به مغز متفکر جنگ 
شهيديکهحاجهمتاوراازمفاخراسالمميدانست

  آرمان شريف
حضور نيروه�اي نخبه در س�خت ترين 
ش�رايط جبه�ه راهگش�ا ب�ود. وقت�ي 
نخبگي با ايمان و اعتق�اد درمي آميخت 
ماحصل�ش تفک�ري ن�اب مي ش�د ک�ه 
امث�ال ش�هيد عليرض�ا ناهي�دي را به 
تاريخ معرف�ي مي کرد. ش�هيد ناهيدي 
کس�ي بود که هوش بااليش را ب�ا ايمان 
درآميخت و به شخصيتي منحصربه فرد 
در دفاع مقدس تبديل ش�د. ويژگي هاي 
اخالقي او سبب شد تا انسان هاي بزرگ 
و وارس�ته اي مث�ل حاج محم�د ابراهيم 
همت ل�ب ب�ه تمجي�د از او بگش�ايند. 
تيزهوشي عليرضا از همان روزهاي کودکي 
خ��ودش را نش��ان داد. در دوران تحصيل 
در رش��ته رياض��ي فوق العاده درخش��ان و 
بااستعداد ظاهر شد. هر چند در درس هاي 
ديگر هم خ��وب بود ولي اس��تعداد و عالقه 

زيادي به درس رياضي داشت. 
شهيد يوسف کابلي،  دوست و همرزم شهيد 
ناهي��دي هوش سرش��ار ايش��ان را چنين 
توصيف مي کند: »مغز او در رياضي عجيب 
بود. يک روز با هم نشسته بوديم که عليرضا 
يک مسئله رياضي داد و گفت: حل کن. من 
که سال چهارم مهندسي در دانشگاه بودم تا 
عصر نتوانستم آن را حل کنم. عصر خودش 
آمد و در عرض چند لحظه آن را حل کرد.« 
عليرضا هر کتابي ک��ه در مورد فرضيه هاي 
انيشتين و نظراتش بود چند بار خوانده بود 

و شب ها تا ساعت يک و دو نيمه شب با من 
درباره مس��ائل علمي بحث مي کرد. او بين 
معلمين و هم شاگردي هايش به مغز متفکر 

معروف بود. 
دوران دبيرستان شهيد با روزهاي پرتالطم 
انق��الب مص��ادف ش��د. وي در تابس��تان 
س��ال 1359 پس از اخذ ديپلم از مدرس��ه 
خوارزمي، دوره تعليمات جنگي را در پادگان 
امام حسين )ع( فرا گرفت. سپس به آموختن 
فنون کارات��ه پرداخت و راهي جبهه ش��د. 
ناهي��دي در ابعاد مختل��ف از جمله رزمي، 
مذهب��ي، اخالقي، تربيتي و ام��ور ابتکاري 
در حد يک اس��تاد بود. وقت��ي درگيري در 

کردستان باال گرفت، به عضويت سپاه درآمد 
تا در لباس پاس��داري نقش��ش را در ايجاد 
امنيت در کردستان ايفا کند. يک سال بعد 
جنگ تحميلي از راه رسيد و شهيد ناهيدي 

را راهي جبهه کرد. 
توانايي هايش از دي��د فرماندهان دور نماند 
و در سال 1360 از س��وى فرمانده تيپ ۲۷ 
محمدرس��ول اهلل )ص(، عليرضا ناهيدي به 
فرماندهى يگان توپخان��ه و ادوات ذوالفقار 
منصوب شد و با استفاده از توپ هاى غنيمت 
گرفته ش��ده از س��پاه چهارم ع��راق، واحد 

توپخانه سپاه را راه اندازى کرد. 
چندين بار در جري��ان عمليات ها مجروح 
ش��د ولي هيچ کدام از جانبازي ها او را در 
مسير خدمت و جهاد دلس��رد نکرد. هر بار 
پرقدرت تر برمي گشت و به کمک جبهه ها 
مي شتافت. ش��هيد ابراهيم همت، درباره 
ويژگي هاي اخالقي شهيد ناهيدي مي گويد: 
خدا گواه است که اين بچه حزب اللهي يکي 
از مفاخر اس��الم بود. بيش از س��ه سال در 
جبهه حضور داشت. وقتي آمده بود به سپاه 
مريوان، نه بس��يجي بود، نه پاس��دار، يک 
دست لباس سرباز پوشيده بود. در اين سه 
سال با همين يکدست لباس زندگي کرد، 
همان را مي شست و مي پوشيد. يک جفت 
کفش هم داش��ت که کف آن ساييده شده 
بود. يک ريال حقوق دريافت نکرد. پولي را 
هم که پدر و مادرش به او مي دادند با بچه ها 
مي گذاشتند روي هم تا يک قبضه خمپاره 

براي توپخانه بخرند. در کردس��تان اول از 
خمپاره 60 شروع کرد بعد رفت سراغ 80، 
بعد آمد توپخانه 105 و... همه اين مهارت ها 
را ياد گرفت و بعد آمد روي موشک. موشک 
را تا آن موقع هيچ کس نمي توانست استفاده 

کند. انسان بسيار عجيبي بود.«
ناهيدي در مجم��وع ۲9 م��اه در جبهه ها ، 
حضوري عاش��قانه و پر تالش داش��ت و در 
اين مدت، کار ها و نقش آفريني هاي زيادي 
 از خود نشان  داد. ش��هيد ناهيدي عاشقانه 
وارد مبارزه و جهاد شد و خالصانه و پر افتخار 
نيز از ميدان جهاد، پلي به سوي شهادت زد 
و به چشم بر هم زدني به س��دره المنتهاي 

عشق رسيد. 
شهيد قبل از انجام آخرين عملياتش، لباس 
فرم نويي را پوشيد و با تمام وجود به عبادت 
پرداخت. دس��ت هايش را رو به س��وي خدا 
بلند کرد و با حالتي عاش��قانه، معش��وق را 
صدا زد. ندايي در درونش مي گفت که شايد 
اي��ن آخرين عملي��ات باش��د و ديگر جمع 
همرزمانش را نخواهد ديد. شهيد ناهيدي 
در  ۲۷ بهم��ن م��اه 1361 در جبهه  فکه بر 
اثر اصابت ترکش خمپاره 60 مجروح شد و 
سرانجام چند روز بعد در روز يکم اسفندماه   

به فيض شهادت نائل آمد. 
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88498481ارتباط با ما

ش�هيد قب�ل از انج�ام آخري�ن 
عملياتش، لباس فرم نويي را پوشيد 
و با تمام وجود به عبادت پرداخت. 
دست هايش را رو به سوي خدا بلند 
کرد و با حالتي عاشقانه، معشوق را 
صدا زد. ندايي در درونش مي گفت 
که شايد اين آخرين عمليات باشد و 
ديگر جمع همرزمانش را نخواهد ديد

 عليرضا محمدي
اول اسفندماه 1364 يک فروند هواپيماي فوکر 
اف 27 )فرند شيپ( ايراني مورد حمله دو فروند 
جنگنده بعثي قرار گرفت و همه 50 سرنشين آن 
به شهادت رسيدند. اين هواپيماي غيرنظامي، 
حامل آيت اهلل محالتي نماينده امام در سپاه، 
جمعي از نمايندگان مجلس و مسئوالني از قوه 
قضائيه بود که در پي انجام عمليات والفجر8 
براي سرکش�ي به جبهه ها عازم اهواز ش�ده 
بودند. اين حادثه در حالي صورت پذيرفت که 
فرند شيپ هواپيمايي غيرنظامي بود. اما ستون 
پنجم و ضد انقالب از پيش ماهيت مسافرانش را 
به اطالع دشمن رسانده بودند. ميگ هاي بعثي 
دو بار اين هواپيماي کوچک را مورد هدف قرار 
دادند که بار دوم منجر به انهدام و س�قوطش 
شد. به مناسبت س�الروز اين فاجعه تاريخي، 
مروري ب�ه چگونگ�ي انج�ام آن مي اندازيم. 

 49 همراه
اس��فند ماه 64 که از راه رسيد، عمليات والفجر8 
بعد از روزها تکاپو و پاتک هاي س��نگين دشمن، 
با قدرت ادامه داش��ت. آيت اهلل محالتي به عنوان 
نماينده امام در سپاه تصميم گرفت براي سرکشي 
به جبهه ها، عازم اهواز ش��ود. در اين سفر هشت 
تن از نمايندگان مجلس به نام هاي حجج اسالم 
ابوالقاسم رّزاقي، سيد نورالدين رحيمي، غالمرضا 
س��لطاني، مهدي يعقوبي، ابوالقاس��م موس��وي 
دامغاني، محمد کالت��ه اي، علي معرف��ي زاده و 
سيدحسن شاهچراغي و چند تن از قضات و ديگر 
مسئوالن که جمعاً 49 نفر مي شدند، محالتي را 

همراهي مي کردند. 
 جاماندگان از پرواز

خلب��ان عبدالباق��ي درويش و کمک��ش عباس 
جاهدي، مقدمات پ��رواز را انج��ام دادند و فوکر 
اف ۲۷ )فرند ش��يپ( آماده پرواز شد اما مشکل 
کوچکي وجود داشت و آن هم سنگيني بيش از 
حد هواپيما بود بنابراين درويش از شهيد محالتي 
خواست تا آنجا که جا دارد برخي از همراهانش را 
با پرواز ديگري راهي اهواز کند. محالتي نگاهي به 
سرتاس��ر هواپيما انداخت و از برخي همراهانش 
خواهش کرد تا هواپيما را ترک کنند. او اما به فرد 
غريبه اي که روي يکي از صندلي ها نشسته بود و 
سعي مي کرد خودش را بي خيال از وقايع رخ داده 

نشان بدهد، توجهي نکرد. 
اين مسافر ناش��ناس )خلبان بازنشس��ته بهروز 
مدرسي( بعدها در وبالگ شخصي اش خاطره آن 
روز را چنين تعريف کرد: »همسرم چون پزشک 
بود، از اواس��ط جنگ براي مداواي مجروحان به 
جبهه مي رفت. من چون خودم خلبان بودم، خيلي 
سعي مي کردم تا همس��رم را با هواپيما به اهواز 

بفرستم و خودم هم او را همراهي کنم. يکبار که به 
اهواز رفته بوديم، با يک برادر سپاهي دوست شدم 
و چهارشنبه ها که براي ديدار با همسرم به اهواز 
مي رفتم، مهمان اين دوستم مي شديم. سپس من 

جمعه شب ها به تنهايي به تهران برمي گشتم. 
خوب يادم اس��ت که آن روز )اول اسفند 1364( 
هم چهارش��نبه بود. طبق معمول، ش��ال و کاله 
کرديم تا برويم به اهواز با کلي س��وغاتي براي آن 
دوست اهوازي و خانواده اش. از شانس بد من، آن 
روز هيچ يک از هواپيماهاي سي130، پروازي به 
اهواز نداشت. به همين خاطر حسابي حالم گرفته 

شده بود. اما. . .«
 بسته هايي پر از قرآن

خلبان مدرسي توضيح مي دهد که با هماهنگي 
يکي از دوستانش به اسم آقاي معمري قرار مي شود 
با سرهنگ درويش خلبان فوکري که قرار بود آيت 
اهلل محالتي و همراهانش به اهواز ببرد، هماهنگ 
کنند تا او هم همراهش��ان برود. درويش آشنايي 
ديرينه اي با مدرسي داشت، قبول مي کند به اين 
شرط که کاله خلباني جديد مدرسي را از او بگيرد 
و در ع��وض کاله قديمي خودش را ب��ه او بدهد! 
مدرسي داخل هواپيما مي بيند که محالتي نگران 
آمدن کسي يا چيزي است. لحظاتي بعد چند بسته 
به داخل هواپيما منتقل مي شود و خيال محالتي 
راحت مي شود. مدرسي کنجکاو مي شود و داخل 
بسته ها را نگاه مي کند؛ »با تعجب ديدم که مملو از 
کالم اهلل مجيد )و اگر اشتباه نکنم تعدادي جزوات 

حقوقي( بود.«
 ديدار به قيامت

زماني که درويش از س��نگيني هواپيما س��خن 
مي گويد، محالتي تعدادي از همراهانش را پياده 
مي کند اما احترام ميهمان ناشناس را نگه مي دارد 
و کاري به مدرس��ي ندارد. تا اينکه خود درويش 
از مدرس��ي مي خواه��د پياده ش��ود چراکه يک 
هواپيماي سي130 آماده پرواز به اهواز شده بود. 
مدرسي پياده مي ش��ود و قبل از آن کاله خلباني 
جديد خودش را از سر درويش برمي دارد و کاله 
قديمي او را به خودش پس مي دهد. اين دو خلبان 
که دوستي ديرينه اي با هم داشتند در حالي از هم 
خداحافظي مي کنند که هيچ کدام خبرنداشتند 

ديدار بعدي شان به قيامت موکول مي شود. 
 بعد از ايذه

فرند شيپ پرواز آرامي را شروع مي کند و به سمت 
جنوب غرب کشور بال مي گشايد. اما دقايقي بعد 
در حالي که به تازگي ايذه را پش��ت سر گذاشته 
بود، دو فروند ميگ عراقي، مجهز به موشک هاي 
مدرن هوا به هوا روي فرکانسش مي روند و با لهجه 

انگليس��ي � عربي از خلبان درويش مي خواهند 
بي دردسر همراه آنها به عراق برود!

مرحوم شهرام جاهد فرزند شهيد عباس جاهد، 
کمک خلبان اين پ��رواز مي گوي��د: » بعدها در 
بازبيني مکالمات ضبط شده در جعبه سياه هواپيما 
مشخص شد که جنگنده هاي عراقي به خلبانان 
ايراني پيش��نهاد مي دهند که با تغيير مس��ير به 
سمت عراق بروند و سپس از اين کشور پناهندگي 
دريافت کنند. يا به هر کش��ور ديگري که تمايل 
دارند بروند و آنجا به همراه خانواده هايشان زندگي 
کنند اما پيشنهاد وسوسه کننده آنها از سوي کادر 

پرواز رد مي شود.« 
 اسارت يا شهادت

کادر پرواز فرند ش��يپ به رغم هشدارهاي ميگ 
عراقي مدتي به پرواز خود ادامه مي دهد. يکي از 
خلبان هاي عراقي خطاب به س��رهنگ درويش 
مي گويد: »شما و ساير خدمه پرواز در امان هستيد. 
ما پناهندگي شما به هر کش��ور آزادي در دنيا را 
تضمين مي کنيم، تکرار مي کنيم ما با شما هيچ 

کاري نداريم، هدف ما مسافران شماست.« 
درويش توجهي نمي کن��د و با اينک��ه به عنوان 
خلبان قدرت تصميم گيري داشت، موضوع تقالي 
هواپيما هاي دشمن براي ربودن هواپيما را به اطالع 
آيت اهلل محالتي مي رساند و از ايشان کسب تکليف 
مي کند. پاس��خ محالتي قاطع و صريح بود: »ما 
شهادت را به تسليم شدن در مقابل دشمن بعثي 

ترجيح مي دهيم.« 
فرند ش��يپ از بالتکليفي خارج مي شود. تسليم 
در اين پرواز جايي نداشت. پس با قدرت به مسير 

خود ادامه مي ده��د. جنگنده ها مانور مي دهند و 
داخل هواپيما، مسافران مش��غول دعا مي شوند. 
وقت��ي خلبان هاي بعث��ي متوجه مي ش��وند که 
هواپيماي غيرنظامي ايراني قصد تس��ليم شدن 
ندارد، ابتدا به بال چپ هواپيما ش��ليک مي کند. 
تعدادي از شاهدان عيني که از پايين شاهد ماجرا 
بودند، بعدها اظهار مي دارند ک��ه با وجود انهدام 
يک بال هواپيما، خلبان با مهارت س��عي مي کرد 
کنترل هواپيما را به دس��ت بگي��رد و هواپيما را 
روي سطح مسطحي بنشاند. در اين هنگام يکي 
از جنگنده ها موش��ک دوم خود را به قصد انهدام 
هواپيما رها مي کند و فوکر  اف ۲۷ فرند ش��يپ 

منهدم مي شود. 
  اسامي شهداي واقعه

بر اثر حمله ناجوانمردان��ه بعثي ها به هواپيماي 
غيرنظامي ايران��ي، حدود 50 نفر به ش��هادت 
مي رس��ند که اس��امي آنها به اين ش��رح است: 
حجت االس��الم عنايت اهلل احم��دي، رجبعلي 
اس��المي، س��يد ابوالقاس��م هاش��مي، صادق 
مطهري، س��يد حس��ين معنوي، احمد رقمي، 
سيد حس��ن طباطبايي نس��ب، محمد حسين 
عنايتي، س��يد احمد قاس��ميان، س��لطان مراد 
کزازي، احمد محمودي طرزقي، س��يد مکارم 
موسوي از س��ازمان تبليغات اسالمي، شهيدان 
ميرولي رفيعي راد، احمد خان احمدلو، محمد 
خداپرس��ت، حجت االس��الم سيدحسن اجاق 
خضري، مهدي آشوري، احمد انصاري، محبوب 
ش��يري، محمدجواد صديقيان کاشي، محمد 
گالبگيران قمي، جعفر نيري، علي محبي، محمد 
مقدس��يان، فرج اهلل نصيري، محمد مصطفوي 
کرماني از قضات قوه قضائيه، ش��هيدان محمد 
کالته اي، علي معرفي زاده و حجت االسالم سيد 
ابوالقاسم داود الموسوي دامغاني، سيد نورالدين 
رحيمي، ابوالقاسم رزاقي، سيد حسن شاهچراغي، 
غالمرضا سلطاني و مهدي يعقوبي از نمايندگان 
مجلس شوراي اس��المي، شهيدان حجج اسالم 
سيد رشيد موسوي، س��يد ابوالقاسم ارشادي، 
محمدعلي روحاني فرد و اس��داهلل عيسي نيا از 
کارکنان وزارت امور خارجه، ش��هيدان عبداهلل 
فياضي بارجيني و امير محمودي منش از شهداي 
حفاظت شخصيت سپاه، شهيد حجت االسالم 
محمود نوري خواه از ارتش، شهيد سرگرد رضا 
برادران هاش��مي، ش��هيد خلبان سيدحسين 
حسيني و شهيد س��رگرد داود مقرنس از کادر 
پروازي، شهيد سرلشکر خلبان عبدالباقي درويش 
خلبان اصلي پرواز به همراه شهيد خلبان عباس 
جاهدي، شهيد خلبان محمود خضرايي، شهيد 
خلبان عالء الدين فراز، خلبان محمد رضا کشواد 
به همراه شهيد حجت االسالم فضل اهلل محالتي 

به درجه رفيع شهادت نائل مي شوند. 

 غالمحسين بهبودي
گفته مي شود آيت اهلل محالتي اولين نفري بود که جمله 
مع�روف »اين ص�داي انقالب اس�المي ايران اس�ت« را 
از رادي�و اع�الم ک�رد. او روحان�ي مب�ارزي ب�ود که به 
گفته مقام معظ�م رهبري، عش�ق و عالقه بس�ياري به 
حضرت امام داش�ت. تا آنجا ک�ه هر بيان ام�ام را »مثل 
يک امر تعبدي« ب�راي خودش الزم االجرا مي دانس�ت. 
شيخ فضل اهلل س��ال 1309 در محالت متولد شد. در سال 
13۲4 به حوزه علميه قم رفت و از محضر بزرگاني همچون 
آيت اهلل بروجردي، امام خميني، عالمه طباطبايي و ش��هيد 
صدوقي کسب فيض کرد. از همان زمان بود که ارادت خاصي 
به حضرت امام پيدا کرد و چون بصيرت و آگاهي سياس��ي 
بااليي داشت، فعاليت هاي سياس��ي اش را از سال 13۲6 و 

به دنبال آشنايي با فدائيان اسالم و مرحوم آيت اهلل کاشاني 
آغاز کرد. 

مبارزات سياسي شهيد محالتي از همان زمان شروع شد تا 
اينکه بعد از کودتاي ۲8 مرداد به خاطر سخنراني بسيار تند 
عليه کنسرسيوم نفت و کودتاي ش��اه، دستگير و به مشهد 
تبعيد ش��د. بعد از آغاز نهضت امام خميني در سال 1341 
فعاليت هاي ش��هيد شديدتر ش��د و بارها به زندان افتاد. در 
آستانه انقالب اسالمي از اعضاي فعال کميته استقبال از امام 
بود. در همين زمان بود که به گفته خودش: »تصميم گرفتيم 
برويم و راديو را تصرف کنيم؛ چند نفر مسلح با خود برداشتم 
و در ميان رگبار گلوله، رفتيم و ايستگاه راديو را تصرف کرديم 
و من اعالم کردم که اين صداي انقالب اس��المي ايران است 
و س��اعتي را با پيام امام و صحبت هاي خ��ود، راديو را اداره 

کردم...« بع��د از پيروزي انقالب ش��هيد محالتي در کميته 
مرکزي به عنوان نماينده امام فعاليت داشت. مرحوم آيت اهلل 
مهدوي کني مي گويد که بعد از انقالب به ش��هيد محالتي 
بي مهري زيادي شد اما چون احساس وظيفه مي کرد، هيچ 

وقت قهر نکرد و عرصه را خالي نگذاشت. 
ش��هيد محالتي در انتخاب��ات اولين دوره مجلس ش��وراي 
اسالمي به عنوان نماينده محالت و دليجان انتخاب و سپس 
به عنوان نماينده امام در س��پاه منصوب شد. اين شهيد در 
دوره دفاع مقدس نقش ارزنده اي ايفا کرد و س��رانجام مزد 
مجاهدت هاي خود را گرفت و در اول اسفند ماه 1364 بر اثر 
حمله جنگنده هاي عراقي به هواپيماي حامل او و همراهانش 

به شهادت رسيد. 
بخش��ي از پيام امام به مناسبت ش��هادت آيت اهلل محالتي: 

»حجت االسالم حاج ش��يخ فضل اهلل  محالتى شهيد عزيز را 
که من و شما او را مى شناسيم که عمر خود را در راه انقالب 
صرف کرد و بايد گفت يکى از چهره هاى درخشان انقالب بود 
و در اين راه که راه خداوند است تحمل سختي ها کرد و رنج ها 
کشيد و با قامت استوار ايستادگى کرد، اجازه ورود در محضر 

شهداى صدر اسالم مرحمت نمايد.«

اوصدايانقالببود

نگاهي به واقعه يکم اسفند 64 و شهادت آيت اهلل محالتي و همراهانش

مسافراني که  شهادت را به جاي اسارت برگزيدند
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از باال به پايين
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جدولسودوکو
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.
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با وجود انهدام يک بال هواپيما، خلبان 
با مهارت سعي مي کرد کنترل هواپيما 
را به دس�ت بگيرد و هواپيم�ا را روي 
سطح مسطحي بنشاند. در اين هنگام 
يکي از جنگنده ها موشک دوم خود را 
به قصد انهدام هواپيم�ا رها مي کند و 
فوکر  اف 27 فرند شيپ منهدم مي شود
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