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سرتیپ حسين خليلي در گفتوگو با «جوان» از حماسهآفرينيهاي منوچهر محققي
ركورددار پرواز برونمرزي در دوران دفاع مقدس ميگويد

گفتوگو

شجاعت ،مهارت و قدرت رهبري از او يك خلبان نمونه ساخته بود
منوچهر محققي در اولين روزهاي جنگ
چه عملكردي داشتند و با شروع جنگ
چگونه وارد عمل شدند؟
زمان جنگ م��ن خلبان هواپيم��اي اف 5بودم و
آقاي محققي خلبان هواپيم��اي اف 4بود .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 پايگاههاي مهم ع��راق را مورد هدف قرار
داده ،خلبان محققي است .من وقتي اين مطالب
را درباره ايشان ميشنيدم خيلي مشتاق بودم او
را از نزديك ببين��م .از هفته دوم جنگ كه عراق با
پنج لشكر به خاك كشورمان حملهكرد ،منوچهر
محققي داوطلبانه به پايگاه بوشهر رفت و به جنگ
با نيروي زميني دش��من پرداخت .در همين اثنا
اعالم كردند به خاطر دالوريهاي زيادي كه اين
خلبان ش��جاع در مدت كوتاه شروع جنگ انجام
داده اس��ت ،ميخواهند يك خياب��ان در تبريز به
نام ايشان كنند .آقاي محققي نيز به تبريز ميرود
و همه م��ا خلبانان هم به استقبالش��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  1359افتاد
كه نشان ميدهد ايشان در همان نخستين روزهاي
جنگ چه فعاليتهاي زيادي داشته است.
شما ايشان را در همان برخوردها چگونه
ديديد؟
در تبريز تم��ام خلبانان ميدانس��تند كه جناب
محققي چه خلبان نامآوري است .تمام فرماندهان
ايشان و مهارتش در پرواز را ميشناختند .زندهياد
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
مأموريتها حاضر ميش��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��كلهاي 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 تبريزيهاي اصيل
و با غيرت و در ش��هر تبريز بزرگ شده بود .شايد
ايشان خيلي آدم مذهبياي نبود ولي وقتي ايشان
را ميديديد متوجه ميش��ديد منوچهر محققي
چقدر متواض��ع و خوب و بااخالق اس��ت .ما اص ً
ال
انتظار نداشتيم چنين خلبان بزرگي كه خيلي هم
مذهبي نيست اینقدر متواضع و بااخالق باشد.
چه تفاوتي بين پرواز با هواپيماي اف 5و
اف 4وجود دارد؟
هواپيماي اف 4بمب افكنخيلي قوياي اس��ت
كه هن��وز در كش��ورهاي زيادي مورد اس��تفاده
ق��رار ميگيرد .هواپيماي بس��يار چغري اس��ت.
اين هواپيما دو براب��ر هواپيماهاي افبمب حمل
ميكند و تجهيزات الكترونيكي پيشرفته و امكانات
بيش��تري از هواپيم��اي اف 5دارد .محققي ابتدا
خلبان هواپيماي اف 5بود و زماني كه اعالم كردند
چه كسي داوطلب خلباني با هواپيماي اف 4است،
س��ريع اعالم آمادگي كرد و دورههايش با اف 5را
نيمه تمام رها كرد و پشت هواپيماي اف4نشست.
محققي دنبال جايي بود ك��ه بهتر خدمت كند و
براي هر كاري هميشه داوطلب بود.
مرحوم محققي در عملياتهاي بعدي چه
مأموريتهايي را انجام دادند؟
زمان گذشت و ارتش ميخواست در عمليات نصر

برخ�ي خلبان�ان مهارت داش�تند
ش�جاعت نداش�تند و برخي ديگر
ش�جاعت داش�تند و مه�ارت
نداش�تند ولي منوچهر محققي هر
دو را با هم داش�ت .غي�ر از اين دو
مورد ،ليدري دس�ته كار هر كسي
نيس�ت و مهارت خيل�ي بااليي را
ميطلبد .محققي هر كسي را براي
مأموريت برده سالم برگردانده است

   احمد محمدتبريزي
چندي پيش امير س�رتيپ دوم خلبان منوچهر محقق�ي از خلبانان و نخب�گان پروازي و از ن�ام آوران نيروي هواي�ي ارتش به دليل
جراحات ناش�ي از دوران دفاع مقدس و كهولت س�ن پس از طي يك دوره بيماري در س�ن  ۷۸سالگي به دوس�تان و ياران شهيدش
پيوست و آس�ماني ش�د .اين خلبان پيشكس�وت نيروي هوايي ايران ،ركورددار پرواز رزمي برون مرزي با فانتوم به شمار ميرفت و
نقش بس�يار مهمي در دفاع از كشور در نخس�تين ماههاي جنگ داشت .براي آش�نايي بيشتر با رشادتها و ش�جاعتهاي اين مرد
بزرگ ،س�رتيپ خلبان حس�ين خليلي در گفتوگو با «ج�وان» از مأموريتها و كارهاي مهم و حماس�ي زندهي�اد محققي ميگويد.
در دي  1359از حالت تدافعي خارج شود و ارتش
بعث ع��راق را وارد فاز دفاعي كن��د .عمليات نصر
مراحل اوليهاش 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
 19دي  1359در جريان عمليات نصر ايشان براي
زدن عقبه دش��من به بصره و تنومه رفت تا امكان
پشتيباني عراقيها را از بين ببرد .حين پرواز پدافند
هواييدشمن هدفگيري كرد و آسيبهاي زيادي
به هواپيماي محققي زد و چند گلوله هم به داخل
كابين و كتف ايشانخورد و در كابين مجروحشد.
محققي با مهارت زيادي هواپيم��ا را در جايي در
نزديكيهاي غرب اهواز و در مرز خودي فرود آورد
و خودش از هواپيما بيرون پريد .اين اتفاق يكي از
جديترين جراحتهاي 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 عملياتهاي مهمي مثل
فتحالمبين و بيتالمقدس 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��ركتهاي 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  1366كه از سوئيس برگشت
و مصادف با اواخر جنگ بود دوب��اره پرواز كرد و با
 182مأموريت جنگي ،باالترين پرواز را بعد از شهيد
اردستاني از خود به ثبت رسانيد .شهيد اردستاني
حدود  800پرواز دارد و در اي��ن زمينه ركورددار
است و پس از ايشان شهيد محققي آمار بيشترين
پرواز را دارد.

منوچهر محققي از اولين روزهاي جنگ
تا آخرين روزهاي جنگ پاي كار و آماده
بودند؟
اولين روز جنگ اولين كس��ي كه بغداد را ميزند
منوچهر محققي بود .ايش��ان هميش��ه داوطلب
مأموريتهاي 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
برگرداندنشان خيلي هنر ميخواهد كه هر كسي
از عهدهاش ب��ر نميآيد .هرچقدر هم كه ش��جاع
باشيد باز براي انجام چنين كارهايي بايد مهارت
زيادي داشته باش��يد .داشتن چنين مهارتهايي
از ويژگيهاي منوچهر محققي بود .در آبان 1359
عراق روي بهمنش��ير پل ميزن��د و ميخواهد از
ذوالفقاريه وارد آبادانشود 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 ميزند .االن همه زدن پل
را تأييد ميكنن��د ولي كمتر كس��ي ميداند اين

اولي�ن روز جنگ اولين كس�ي كه
بغ�داد را ميزند منوچه�ر محققي
ب�ود .ايش�ان هميش�ه داوطل�ب
مأموريته�اي س�خت ب�ود .رفتن
به بغ�داد در آن ش�رايط و موقعيت
خيلي كار سختي بود كه اين خلبان
شجاع اين كار را انجام داد .هدايت
چندي�ن فرون�د هواپيما ب�ه خاك
دش�من و س�الم برگرداندنش�ان
خيل�ي هن�ر ميخواه�د ك�ه ه�ر
كس�ي از عه�دهاش ب�ر نميآي�د

گفتوگوي«جوان»
با مادر شهید رضامیرزایی از شهدای لشکر فاطمیون

ازافغانستانتاسوريهمدافعاسالمبود

پل را منوچهر محققي زده اس��ت .مرتضي قرباني
درباره اين عمليات ميگويد 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 بمبهاي معمولي اين كار را انجام ميدادند
و هر لحظه امكان هر حادثهاي ميرفت .اين خيلي
ارزش دارد كه پل در اولين عبور زده شود .اگر چند
روز بعد پل را منهدم ميكرديم ديگر تمام نيروها
ميرفتند و فايدهاي نداشت.
ش�جاعت و مهارت مرحوم محققي را در
كمتر خلباني ميتوان پيدا كرد.
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 ميطلبد .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�لامت روي زمين نشس��تند.
ايش��ان طوري عمل كرد كه نفر دوم هم توانست
پل را بزند .منوچهر محققي از نظر كاري ،حرفهاي
و اخالقي يك مرد بزرگ و يك وطنپرست واقعي
بود كه قلبش براي كش��ورش ميتپيد و هر كاري
كه ميتوانس��ت را با جان و دل انج��ام ميداد .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 ميرفت .كساني
كه از دانشكده افسري ميآيند افرادي سرسخت،
محكم و مقاوم هستند .منوچهر محققي همدورهاي
شهيد صياد شيرازي در دانشكده افسري بود و من
مطمئنم اگر او در نيروي زميني ميماند و به نيروي
هوايي نميآمد يكي از برجس��تهترين فرماندهان
نيروي زميني ميش��د .ايشان س��ال  1344وارد
نيروي زميني شد كه نشان از سابقه و تجربه مرحوم
محققي دارد.
ما در اولين روزه�اي جنگ كام ً
ال مديون
خلبان�ان ني�روي هوايي مث�ل منوچهر
محققيهستيم.
در اولين روزهاي جن��گ تا نيروي زميني بخواهد
سازمان و انسجام بگيرد زمان زيادي ميبرد .نيروي
زميني نميتوانس��ت همان لحظه آماده ايستادن
مقابل دشمن باش��د و بايد توپ و تانك و تقسيم
نفرات را از قبل انجام میداد .اگر جايي ناهماهنگي
باش��د تلفات به بار ميآورد .اگر ما خلبانان آماده و
برجستهاي مثل منوچهر محققي نداشتيم كارمان
اوايل جنگ خيلي سخت ميشد .اگر گلولهاي كه
به كتف محققي خورد كمي آن طرفتر ميخورد
ما در همان ماهه��اي اول جنگ اين خلب��ان را از
دست ميداديم .ببينيد اين خلبانان چه خطراتي را
به جان ميخريدند و هر لحظه امكان وقوع هر اتفاق
و حادثهاي ميرفت و واقعاً بايد در چنين مواقعي
دل شير داشت.

   صغري خيل فرهنگ
«رضا ميرزاي�ي» تا از حرم بانوي دمش�ق فرياد ه�ل من ناصر ينصرني را ش�نيد،
رضايت بانوي خان�ه و م�ادرش را گرف�ت و راهي ش�د و دوش�ادوش ابوحامد در
نبرد با داعش س�ينه س�پر كرد .رض�ا روز خواس�تگاري هم گفت ه ب�ود« :تا جنگ
باقي اس�ت م�ن مجاه�دم ،ه�ر ج�اي دني�ا ك�ه باش�د!» او مردان�ه روي قولش
ايس�تاد و در نهاي�ت به ش�هادت رس�يد .ب�ا بانو حس�يني مادر ش�هيد لش�كر
فاطميون همكالم ش�ديم ت�ا از فرزند ش�هيدش رض�ا ميرزايي برايم�ان بگويد.
   همرزم ابوحامد
من بانو حس��يني مادر ش��هيد رض��ا ميرزايي
هستم ۵۵ .س��ال دارم .در افغانس��تان ازدواج
كردم .آن زمان  ۱۳سال 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 ميكرد .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
ميكشيد 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.
   متواضع و اهل حيا
رضا از بقیه خواه��ر و برادرهاي ديگرش خيلي
بهتر و بسيار اهل حيا بود .به دنبال رزق حالل
بود .خيلي به من احترام ميگذاشت .هيچ گاه با
صداي بلند صحبت نميكرد .بسیار متواضع بود.
ما از مسئوليت ايشان در جبهه اطالع نداشتيم.
   مجاهد افغانستان ،مدافع حرم
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 بيخبر بودم.
منتظر ش��دم تا رضا برگردد .وقتي از سوريه به
ديدار من آمد گفتم چرا به س��وريه ميروي؟
گفت به دلی��ل دفاع از حرم اه��ل بيت(س) به
خاطر مردمي كه آواره ش��دهاند! گفتم تو زن و
بچه داري نرو!
نگاهي به من كرد و گفت ميتواني فرداي قيامت

جواب حضرت زه��را (س) را بدهي؟ اجازه بده
بروم ،شما در محضر فاطمه زهرا (س) سربلند
ميش��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 سالها
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.
   مختار جبههها
رضا به مدت يك سال در سوريه بود .ماه مبارك
رمضان س��ال  ۹۲رفت و ماه رمضان سال بعد
يعني س��ال  ۹۳به ش��هادت رس��يد .گاهي به
مرخصي ميآمد و از اوض��اع منطقه ميگفت:
«خيلي خوب است با دوستان ميرويم زيارت».
رضا از جنگ و خطراتش برايم حرفي نميزد!
ميگفت من در دفتر هستم و عمليات نميروم.
نام جه��ادياش در س��وريه «مخت��ار» بود و
در ني��روي ادوات خدمت ميك��رد .از چندبار
حضورش در سوريه فقط همينها را ميدانم.
   زائر كربال
يكبار هم كه مجروح ش��ده بود به من حرفي
نزد .وقتي از رضا پرس��يدم چرا اينطور زخمي
ش��دهاي گفت از موتور افتادهام .نميخواست
نگران شوم.
هميشه ميگفت 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 ميبرم .خداحافظي كرد و رفت.
   شهادت تير ۹۳
گويي تك تيرانداز تكفيري ،رضا را در حاليكه
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 ،پيشانياش 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 تشييعشان
سنگ تمام گذاشتند.

يكبارهمكهمجروحشدهبودبهمن
حرفينزد.وقتيازرضاپرسيدمچرا
اينطور زخمي شدهايگفت ازموتور
افتادهام .نميخواست نگران شوم.
هميش�ه ميگفت مادر ج�ان من
را حلال ك�ن و از م�ن راضي ش�و
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