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88498481ارتباط با ما

گفتوگو

همرزمابوحامد
من بانو حس��يني مادر ش��هيد رض��ا ميرزايي 
هستم. ۵۵ س��ال دارم. در افغانس��تان ازدواج 
كردم. آن زمان ۱۳ سال بيشتر نداشتم. وقتي 
به ايران آم��دم رضا را باردار ب��ودم. اول انقالب 
به ايران مهاجرت كردي��م و ابتدا ب��ه اردوگاه 

كاشمر رفتيم. 
همس��رم از راه آهنگري و كارگري كس��ب در 
آمد مي كرد. رضا هم بعد از عروسي دوشادوش 
پ��درش در آهنگري، كار ك��رد و رزق حاللش 
را درآورد. باز اما عش��ق به جهاد در دلش زبانه 
مي كشيد و كمي بعد رضا به افغانستان برگشت 
تا در سپاه محمد در كنار همرزمان و دوستانش 
چون شهيد ابوحامد »عليرضا توسلي«  فرمانده 

لشكر فاطميون مجاهدت كند. 
متواضعواهلحيا

رضا از بقيه خواه��ر و برادر هاي ديگرش خيلي 
بهتر و بسيار اهل حيا بود.  به دنبال رزق حالل 
بود. خيلي به من احترام مي گذاشت. هيچ گاه با 
صداي بلند صحبت نمي كرد. بسيار متواضع بود. 
ما از مسئوليت ايشان در جبهه اطالع نداشتيم. 

مجاهدافغانستان،مدافعحرم
يك روز برادرش جواد به خانه آمد و گفت از رضا 
خبر داري؟ گفتم كم پيدا شده، احتماالً سرش 
شلوغ است. گفت مادر رضا به سوريه رفته! من 

از اوضاع و احوال سوريه بي خبر بودم. 
منتظر ش��دم تا رضا برگردد. وقتي از سوريه به 
ديدار من آمد گفتم چرا به س��وريه مي روي؟ 
گفت به دلي��ل دفاع از حرم اه��ل بيت)س( به 
خاطر مردمي كه آواره ش��ده اند! گفتم تو زن و 

بچه داري نرو!
نگاهي به من كرد و گفت مي تواني فرداي قيامت 

جواب حضرت زه��را )س( را بدهي؟ اجازه بده 
بروم، شما در محضر فاطمه زهرا )س( سربلند 
مي ش��وي! گفتم برو هر طور خودت دوس��ت 
داري، من ت��و را به خانم زينب )س( س��پردم. 
راضي شدم كه برود.  حق با رضا بود. او سال ها 
پيش از اين در افغانستان هم لباس جهاد بر تن 
كرده بود. پسرم از افغانس��تان تا سوريه مدافع 
اسالم بود. راهي بود كه خودش انتخاب كرد و 

الحمدهلل در اين مسير هم عاقبت بخير شد. 
مختارجبههها

رضا به مدت يك سال در سوريه بود. ماه مبارك 
رمضان س��ال ۹۲ رفت و ماه رمضان سال بعد 
يعني س��ال ۹۳ به ش��هادت رس��يد. گاهي به 
مرخصي مي آمد و از اوض��اع منطقه مي گفت: 
»خيلي خوب است با دوستان مي رويم زيارت.« 
رضا از جنگ و خطراتش برايم حرفي نمي زد! 
مي گفت من در دفتر هستم و عمليات نمي روم. 
نام جه��ادي اش در س��وريه »مخت��ار« بود و 
در ني��روي ادوات خدمت مي ك��رد. از چندبار 

حضورش در سوريه فقط همين ها را مي دانم. 
زائركربال

يك بار هم كه مجروح ش��ده بود به من حرفي 
نزد. وقتي از رضا پرس��يدم چرا اينطور زخمي 
ش��ده اي گفت از موتور افتاده ام. نمي خواست 

نگران شوم. 
هميشه مي گفت مادر جان من را حالل كن و از 
من راضي شو. آخرين بار كه راهي شده بود رو به 
من كرد و گفت وقتي برگشتم، شما را با خودم به 

كربال مي برم. خداحافظي كرد و رفت. 
شهادتتير۹۳

گويي تك تيرانداز تكفيري، رضا را در حالي كه 
مشغول حمل پيكر همرزم شهيدش بود مورد 

هدف قرار داده بود. تير ۱۳۹۳بود. 
خبر شهادتش را پسر كوچكم به من داد. تماس 
گرفت و گفت رضا ش��هيد شده است. پسرم به 
آرزويش رسيد. او از افغانستان تا سوريه به دنبال 
شهادت بود. بعد از اينكه پيكرش آمد در بهشت 
رضا به استقبالش رفتم، پيشاني اش را بوسيدم و 
گفتم فداي حضرت زينب )س(. رضا همراه سه 
شهيد ديگر لشكر فاطميون تشييع و به خاك 
سپرده ش��د.  مردم هم در مراسم تشييع شان 

سنگ تمام گذاشتند. 

از افغانستان تا سوريه مدافع اسالم بود

سرتيپحسينخليليدرگفتوگوبا»جوان«ازحماسهآفرينيهايمنوچهرمحققي
ركورددارپروازبرونمرزيدردوراندفاعمقدسميگويد

منوچهرمحققيدراولينروزهايجنگ
چهعملكرديداشتندوباشروعجنگ

چگونهواردعملشدند؟
زمان جنگ م��ن خلبان هواپيم��اي اف۵ بودم و 
آقاي محققي خلبان هواپيم��اي اف4 بود. جنگ 
كه شروع ش��د اعالم كردند اولين هواپيمايي كه 
بلند شده، آسمان بغداد را شكافته و پايگاه الرشيد 
را در موج اول بمباران ك��رده و در موج دوم يكي 
ديگر از پايگاه هاي مهم ع��راق را مورد هدف قرار 
داده، خلبان محققي است. من وقتي اين مطالب 
را درباره ايشان مي شنيدم خيلي مشتاق بودم او 
را از نزديك ببين��م. از هفته دوم جنگ كه عراق با 
پنج لشكر به خاك كشورمان حمله  كرد، منوچهر 
محققي داوطلبانه به پايگاه بوشهر رفت و به جنگ 
با نيروي زميني دش��من پرداخت. در همين اثنا 
اعالم كردند به خاطر دالوري هاي زيادي كه اين 
خلبان ش��جاع در مدت كوتاه شروع جنگ انجام 
داده اس��ت، مي خواهند يك خياب��ان در تبريز به 
نام ايشان كنند. آقاي محققي نيز به تبريز مي رود 
و همه م��ا خلبانان هم به استقبال ش��ان رفتيم و 
خياباني در تبريز به نام امين به نام سرگرد خلبان 
منوچهر محققي تغيير نام پيدا كرد. من اولين بار در 
تبريز ايشان را ديدم. اين اتفاق در آذر ۱۳۵۹ افتاد 
كه نشان مي دهد ايشان در همان نخستين روزهاي 

جنگ چه فعاليت هاي زيادي داشته است. 
شماايشانرادرهمانبرخوردهاچگونه

ديديد؟
در تبريز تم��ام خلبانان مي دانس��تند كه جناب 
محققي چه خلبان نام آوري است. تمام فرماندهان 
ايشان و مهارتش در پرواز را مي شناختند. زنده ياد 
محققي قبل از انقالب هم جزو خلبانان برجسته، 
صاحبن��ام و متبحر بود و در جنگ هم ش��جاعت 
و مهارت خ��ودش را به خوبي نش��ان داد. مرحوم 
محققي از آن دس��ته خلباناني بود كه با ش��روع 
جنگ همه جوره پاي كار آم��د و با تمام وجود در 
مأموريت ها حاضر مي ش��د. همين باعث ش��د تا 
در ميان خلبانان ديگر برجس��ته و شناخته شده 
شود. يكي از كس��اني كه هم قبل از انقالب و هم 
بعد از انقالب و زمان جنگ ش��جاعت و مهارتش 
را به ش��كل هاي مختلف به منصه ظهور رسانيد، 
جناب محققي بود. من و بسياري از خلبانان ديگر 
در همان مراسمي كه در تبريز برگزار شد با ايشان 
آشنا شديم. خلبان محققي از تبريزي هاي اصيل 
و با غيرت  و در ش��هر تبريز بزرگ شده بود. شايد 
ايشان خيلي آدم مذهبي اي نبود ولي وقتي ايشان 
را مي ديديد متوجه مي ش��ديد منوچهر محققي 
چقدر متواض��ع و خوب و بااخالق اس��ت. ما اصاًل 
انتظار نداشتيم چنين خلبان بزرگي كه خيلي هم 

مذهبي نيست اينقدر متواضع و بااخالق باشد. 
چهتفاوتيبينپروازباهواپيماياف5و

اف4وجوددارد؟
هواپيماي اف4 بمب افكن خيلي قوي اي اس��ت 
كه هن��وز در كش��ورهاي زيادي مورد اس��تفاده 
ق��رار مي گيرد. هواپيماي بس��يار چغري اس��ت. 
اين هواپيما دو براب��ر هواپيماهاي اف  بمب حمل 
مي كند و تجهيزات الكترونيكي پيشرفته و امكانات 
بيش��تري از هواپيم��اي اف۵ دارد. محققي ابتدا 
خلبان هواپيماي اف۵ بود و زماني كه اعالم كردند 
چه كسي داوطلب خلباني با هواپيماي اف4 است، 
س��ريع اعالم آمادگي كرد و دوره هايش با اف۵ را 
نيمه تمام رها كرد و پشت هواپيماي اف4  نشست. 
محققي دنبال جايي بود ك��ه بهتر خدمت كند و 

براي هر كاري هميشه داوطلب بود. 
مرحوممحققيدرعملياتهايبعديچه

مأموريتهاييراانجامدادند؟
زمان گذشت و ارتش مي خواست در عمليات نصر 

در دي  ۱۳۵۹ از حالت تدافعي خارج شود و ارتش 
بعث ع��راق را وارد فاز دفاعي كن��د. عمليات نصر 
مراحل اوليه اش خوب انجام شد ولي عراق چندين 
پاتك انجام داد و كار را خيلي سخت كرد. درست 
شرايطي مثل روزهاي اول جنگ پيش آمد. نيروي 
هوايي در چنين شرايطي وارد عمل شد و يكي از 
كس��اني كه پرواز زيادي براي اين عمليات انجام 
داد جناب محققي بود. در يك��ي از پروازهايش در 
۱۹ دي ۱۳۵۹ در جريان عمليات نصر ايشان براي 
زدن عقبه دش��من به بصره و تنومه رفت تا امكان 
پشتيباني عراقي ها را از بين ببرد. حين پرواز پدافند 
هوايي  دشمن هدفگيري كرد و آسيب هاي زيادي 
به هواپيماي محققي زد و چند گلوله هم به داخل 
كابين و كتف ايشان  خورد و در كابين مجروح  شد. 
محققي با مهارت زيادي هواپيم��ا را در جايي در 
نزديكي هاي غرب اهواز و در مرز خودي فرود آورد 
و خودش از هواپيما بيرون پريد. اين اتفاق يكي از 
جدي ترين جراحت هاي ايشان بود. اين جانبازي 
سبب نش��د تا محققي ديگر پرواز نكند. پريدن و 

پرواز عش��ق او بود و پس از مدتي ايش��ان دوباره 
در هواپيما نشست و در عمليات هاي مهمي مثل 
فتح المبين و بيت المقدس پروازهاي خوبي انجام 
داد. در نهايت ايش��ان مدتي مدي��ر آموزش نيرو 
هوايي ش��د و ديگر پرواز خطرناك كمتر داشت. 
مسئول هدايت پروازها را برعهده گرفت و فرمانده 
تيم شكاري مهرآباد هم ش��د. اين انتخاب هم به 
دست شهيد بابايي انجام شد و ايشان آقاي محققي 
را براي اين مس��ئوليت انتخاب كرد. شهيد بابايي 
همچنين منوچهر محقق��ي را يكي از نمايندگان 
ايران براي يكي از ش��ركت هاي هواپيماسازي در 
س��وئيس كرد و آقاي محققي نزديك دو س��ال از 
طرف شهيد بابايي و نيروي هوايي نماينده ايران در 
اين شركت بود. سال ۱۳66 كه از سوئيس برگشت 
و مصادف با اواخر جنگ بود دوب��اره پرواز كرد و با 
۱8۲ مأموريت جنگي، باالترين پرواز را بعد از شهيد 
اردستاني از خود به ثبت رسانيد. شهيد اردستاني 
حدود 800 پرواز دارد و در اي��ن زمينه ركورددار 
است و پس از ايشان شهيد محققي آمار بيشترين 

پرواز را دارد. 

منوچهرمحققيازاولينروزهايجنگ
تاآخرينروزهايجنگپايكاروآماده

بودند؟
اولين روز جنگ اولين كس��ي كه بغداد را مي زند 
منوچهر محققي بود. ايش��ان هميش��ه داوطلب 
مأموريت هاي س��خت بود. رفتن به بغ��داد در آن 
ش��رايط و موقعيت خيل��ي كار س��ختي بود كه 
اين خلبان ش��جاع اين كار را انج��ام داد. هدايت 
چندين فروند هواپيما به خاك دش��من و س��الم 
برگرداندن شان خيلي هنر مي خواهد كه هر كسي 
از عهده اش ب��ر نمي آيد. هرچقدر هم كه ش��جاع 
باشيد باز براي انجام چنين كارهايي بايد مهارت 
زيادي داشته باش��يد. داشتن چنين مهارت هايي 
از ويژگي هاي منوچهر محققي بود. در آبان ۱۳۵۹ 
عراق روي بهمنش��ير پل مي زن��د و مي خواهد از 
ذوالفقاريه وارد آبادان  شود تا شهر را كامل محاصره 
كند. پس از اطالع يافتن ش��هيد درياقلي سوراني 
و وارد عمل ش��دن نيروها، اين خلب��ان محققي 
است كه پل دش��من را مي زند. االن همه زدن پل 
را تأييد مي كنن��د ولي كمتر كس��ي مي داند اين 

پل را منوچهر محققي زده اس��ت. مرتضي قرباني 
درباره اين عمليات مي گويد ك��ه رفتيم و نيروي 
هوايي در اولين عبور پل را منهدم كرد. بايد گفت 
كه افتخار اين حماسه از آن خلبان محققي است. 
زدن پل از باال خيلي سخت است. هواپيماهاي ما 
هم با بمب هاي معمولي اين كار را انجام مي دادند 
و هر لحظه امكان هر حادثه اي مي رفت. اين خيلي 
ارزش دارد كه پل در اولين عبور زده شود. اگر چند 
روز بعد پل را منهدم مي كرديم ديگر تمام نيروها 

مي رفتند و فايده اي نداشت. 
ش�جاعتومهارتمرحوممحققيرادر

كمترخلبانيميتوانپيداكرد.
برخي خلبانان مهارت داشتند شجاعت نداشتند 
و برخي ديگر شجاعت داشتند و مهارت نداشتند 
ولي منوچهر محققي هر دو را با هم داشت. غير از 
اين دو مورد، ليدري دسته كار هر كسي نيست و 
مهارت خيلي بااليي را مي طلبد. محققي هر كسي 
را براي مأموريت برده سالم برگردانده است. همان 
روزي كه پل را منهدم كردن��د دو نفر در هواپيما 
بودند و هر دو به س��المت روي زمين نشس��تند. 
ايش��ان طوري عمل كرد كه نفر دوم هم توانست 
پل را بزند. منوچهر محققي از نظر كاري، حرفه اي 
و اخالقي يك مرد بزرگ و يك وطن پرست واقعي 
بود كه قلبش براي كش��ورش مي تپيد و هر كاري 
كه مي توانس��ت را با جان و دل انج��ام مي داد. در 
پايان جنگ از دس��ت رهبر انقالب مدال فتح دو 
را گرفت. منوچهر محققي افسر دانشكده افسري 
بود و يك نظامي كامل به ش��مار مي رفت. كساني 
كه از دانشكده افسري مي آيند افرادي سرسخت، 
محكم و مقاوم هستند. منوچهر محققي همدوره اي 
شهيد صياد شيرازي در دانشكده افسري بود و من 
مطمئنم اگر او در نيروي زميني مي ماند و به نيروي 
هوايي نمي آمد يكي از برجس��ته ترين فرماندهان 
نيروي زميني مي ش��د. ايشان س��ال ۱۳44 وارد 
نيروي زميني شد كه نشان از سابقه و تجربه مرحوم 

محققي دارد. 
مادراولينروزه�ايجنگكاماًلمديون
خلبان�انني�رويهواييمث�لمنوچهر

محققيهستيم.
در اولين روزهاي جن��گ تا نيروي زميني بخواهد 
سازمان و انسجام بگيرد زمان زيادي مي برد. نيروي 
زميني نمي توانس��ت همان لحظه آماده ايستادن 
مقابل دشمن باش��د و بايد توپ و تانك و تقسيم 
نفرات را از قبل انجام می داد. اگر جايي ناهماهنگي 
باش��د تلفات به بار مي آورد. اگر ما خلبانان آماده و 
برجسته اي مثل منوچهر محققي نداشتيم كارمان 
اوايل جنگ خيلي سخت مي شد. اگر گلوله  اي كه 
به كتف محققي خورد كمي آن طرف تر مي خورد 
ما در همان ماه ه��اي اول جنگ اين خلب��ان را از 
دست مي داديم. ببينيد اين خلبانان چه خطراتي را 
به جان مي خريدند و هر لحظه امكان وقوع هر اتفاق 
و حادثه اي مي رفت و واقعاً بايد در چنين مواقعي 

دل شير داشت. 

اولي�نروزجنگاولينكس�يكه
بغ�دادراميزندمنوچه�رمحققي
ب�ود.ايش�انهميش�هداوطل�ب
مأموريته�ايس�ختب�ود.رفتن
بهبغ�داددرآنش�رايطوموقعيت
خيليكارسختيبودكهاينخلبان
شجاعاينكارراانجامداد.هدايت
چندي�نفرون�دهواپيماب�هخاك
دش�منوس�المبرگرداندنش�ان
خيل�يهن�رميخواه�دك�هه�ر
كس�يازعه�دهاشب�رنميآي�د

يكبارهمكهمجروحشدهبودبهمن
حرفينزد.وقتيازرضاپرسيدمچرا
اينطورزخميشدهايگفتازموتور
افتادهام.نميخواستنگرانشوم.
هميش�هميگفتمادرج�انمن
راح�اللك�نوازم�نراضيش�و

برخ�يخلبان�انمهارتداش�تند
ش�جاعتنداش�تندوبرخيديگر
مه�ارت و داش�تند ش�جاعت
نداش�تندوليمنوچهرمحققيهر
دوراباهمداش�ت.غي�رازايندو
مورد،ليدريدس�تهكارهركسي
نيس�تومهارتخيل�يباالييرا
ميطلبد.محققيهركسيرابراي
مأموريتبردهسالمبرگرداندهاست

شجاعت، مهارت و قدرت رهبري از او يك خلبان نمونه ساخته بود 

صغريخيلفرهنگ
»رضاميرزاي�ي«تاازحرمبانويدمش�قفرياده�لمنناصرينصرنيراش�نيد،
رضايتبانويخان�هوم�ادرشراگرف�توراهيش�دودوش�ادوشابوحامددر
نبردباداعشس�ينهس�پركرد.رض�اروزخواس�تگاريهمگفتهب�ود:»تاجنگ
باقياس�تم�نمجاه�دم،ه�رج�ايدني�اك�هباش�د!«اومردان�هرويقولش
ايس�تادودرنهاي�تبهش�هادترس�يد.ب�ابانوحس�ينيمادرش�هيدلش�كر
فاطميونهمكالمش�ديمت�اازفرزندش�هيدشرض�اميرزاييبرايم�انبگويد.

جدول

گفتوگوي»جوان«
بامادرشهيدرضاميرزايیازشهدایلشكرفاطميون

پاسخجدولشماره6۳25

طراح:علیرضا سجادی فر       شماره 6326

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 س ك ا و ا  ي ن ا د ز ي ن س ح 1
 و  هـ ل هـ و  د م ي ا  ت ي م 2
 ت ك  ا ل ا ب  ل م ل م  ك ا 3
 ك ا ل  ي ژ ر ل ا  ت ن س  س 4
  ر ب ت  هـ ن ا  ي ن ا د م هـ 5

 ب  هـ ك ف  ت  ر س ي  ل ا ح 6
 ر ب  ا ل ا  و ب ل  م ا هـ س 7
 ت و ر پ هـ  ك ر ا  ن ا ر ا ي 8
 و ر ا و  ا ب س  ل ي ي  ن ن 9
 ل ي م  هـ ر د  س  م د هـ  ي 10
 د ا ي م ا ز  ت ن ج  هـ م ا  11
 ب  ن ا ي  د ر گ و گ  ا ن ا 12
 ر م  هـ ن ي ا  ك ا ي ا  د د 13
 ش و م  ا ن ي د  ن ا م ا  ر 14
 ت م ع ن ن ا ر ف ك  هـ د و ر س 15
 

ازباالبهپايين
    ۱- خاك - ورزش��گاه خانگی تيم منچس��تر يونايتد  ۲- ش��هر مقر پليس بين الملل - ميان سال - نمايشنامه 
كمدی اثر مولير فرانسوی  ۳- صندلی دندانپزشكی - چوبه اعدام - وزير خارجه اسبق امريكا  4-  تست - باالتر 
از آن گناهی نيست - جفت ماده  ۵-  سنگ آس��يا - اندك - شهری در سيستان و بلوچستان - بخيل  6- پيشرو 
گله - هماهنگی و توازن - واحد مقاومت الكتريكی    7-  سود بانكی - گاو مقدس مصريان - آخرين شاه ساسانی  
8- سازمان هواپيمايی - سلطه و نفوذ - زهر - شرط؛ سكون  ۹- شهر بندری كانادا - خالق ارژنگ - زمين   ۱0- اجر 
و پاداش - مراقب بودن - يك و يك  ۱۱- فدا نشده - نانخورش - چله كمان - يك بر روی يك  ۱۲- مايه حيات - كل 
من عليها ... - شكستگی نور  ۱۳- سوره سبحان - روسياه مطبخ - ناقص  ۱4- سوغات تنكابن - بيماری مسری 

خطرناك - تيرانداز  ۱۵- دومين كشور پهناور قاره اقيانوسيه - همنشين برهما

ازراستبهچپ
  ۱-  نخستين طاليی سنگين وزن تاريخ كشتی فرنگی ايران - نام گوارديوال،  مربی منچستر سيتی  ۲- وسيله ايمنی 
در يك مدار الكترونيكی - مش��هور - نظرات  ۳- هديه چهره گش��ايی - توكل كردن - جلگه علفزار  4- درياچه ای 
 در افريقا - ضمير بی حضور - شهری در اس��تان يزد  ۵- ابزار زمين ش��ويی - رمق آخر - دعای زير لب - صدويازده

  6- قورباغه - نمايشنامه نويس انگليسی صاحب اثر هملت - خاموش فرنگی - درد و رنج  7- سنگ قبر - از سامانه های 
موشكی جديد ايران - ضماد  8- كيسه كش - برگ برنده - بنده و شما - گاز تبليغی  ۹- اصالح - اندازه لباس - قالی 
عشايری  ۱0- لخت - عالمت مفعول - با دست خالی  عربستان را به ستوه آورده اند - ضمير اشاره  ۱۱- رود بزرگ 
سوئيس - نيش سرما - عنصر شيميايی - دو تا نون  ۱۲- مادر فريدون - مردن بر اثر غصه - صدمه ديده     ۱۳- گل 
سفيد - آش آرد - تخلص شعری حاج مالهادی سبزواری  ۱4-  مليت گوگول - محله ای در تهران - اسامی  ۱۵- ساز 

عرفانی -  قهرمان المپيك ۲0۲0 توكيو و جهانی ۲0۲۱ اسلو در وزن 67 كيلوگرم كشتی فرنگی
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جدول سودوکو
ارقام1تا۹راطوریقراردهيدكه
درهررديف،ستونومربعهای
كوچكسهدرسهفقطيكبار
بهكارروند.

جدول کلمات متقاطع

احمدمحمدتبريزي
چنديپيشاميرس�رتيپدومخلبانمنوچهرمحقق�يازخلبانانونخب�گانپروازيوازن�امآوراننيرويهواي�يارتشبهدليل
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پيوستوآس�مانيش�د.اينخلبانپيشكس�وتنيرويهواييايران،ركورددارپروازرزميبرونمرزيبافانتومبهشمارميرفتو
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