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 عليرضا محمدي
رضا كريمي از بازمان�دگان اولين رويارويي 
نظامي ايران و امريكا در خليج فارس است. 
16 مهرماه 1366 تقابل نابرابري بين سه قايق 
ايراني و شش بالگرد پيش�رفته امريكايي 
ص�ورت پذيرفته بود كه منجر به ش�هادت 
نادر مهدوي و ش�ش نفر از نيروهايش شد. 
آن روز پن�ج ايراني در محل واقعه ش�هيد 
ش�دند و دو نفر ديگر )نادر مهدوي و بيژن 
گرد( نيز بعد از اس�ارت توسط امريكايي ها 
به ش�هادت رس�يدند، اما يك بالگرد كبرا 
با س�ه خدم�ه اش به قع�ر آب ه�اي خليج 
فارس س�قوط كرد تا ابهت يانكي ها همراه 
بالگردش�ان فرو بريزد. س�اقط كننده اين 
بالگرد، همان كسي است كه عصر يك روز 
س�رد دي ماهي س�اعتي در دفتر روزنامه 
»جوان« ب�ا او همكالم ش�ديم؛ جانباز رضا 
كريمي رزمنده پيشكسوت پدافند هوايي 
سپاه است كه در پرونده خدمتي اش، ساقط 
كردن دو بالگرد و يك ميگ 21 ارتش بعث 
را به ثبت رسانده است. گفت وگوي ما با اين 
رزمنده دوران دفاع مقدس را پيش رو داريد. 

از چه س�الي به جبهه رفتيد و چطور 
سر و كارتان به دريا و جنگ در خليج 

فارس كشيد؟
من از سال 61 به عنوان يك بسيجي به جبهه 
رفتم. قبلش هم در كميته منطقه 13 نازي آباد 
تهران خدمت مي ك��ردم. از هم��ان زمان در 
جبهه بودم تا اينكه س��ال 65 با شدت گرفتن 
بمباران هوايي دش��من كه به جنگ ش��هرها 
موس��وم بود، در واحد پدافن��د هوايي نيروي 
هوايي سپاه مشغول شدم. وظيفه ما حراست از 
آسمان كشور در مقابل حمالت هوايي بعثي ها 
بود. كمي بعد كه حضور امريكايي ها در خليج 
فارس و درياي عم��ان جدي ش��د، از نيروي 
هوايي به نيروي دريايي سپاه مأمور شديم تا به 

كمك بچه هاي نيروي دريايي برويم. 
همان ج�ا ب�ا ش�هيد مهدوي آش�نا 

شديد؟
بله، من به منطقه دوم دريايي بوش��هر مأمور 
ش��ده بودم و نادر مهدوي هم آنج��ا فرمانده 
ناوگروه ش��ناوري ب��ود. هم��ان تيرم��اه كه 
به جن��وب رفتيم، ش��هيد مه��دوي و تيمش 
عملي��ات موفق مين ري��زي مقاب��ل نفتكش 
بريش��تون را انجام دادند. اي��ن نفتكش با نام 
الرخاء متعلق به كويت بود اما چون اين كشور 
توانايي دفاع از آن برابر نيروهاي ما را نداشت، 
امريكا پرچم��ش را روي آن نصب كرد و با نام 
بريشتون و با اس��كورت ناوچه هاي امريكايي، 
از درياي عمان و سپس خليج فارس به مقصد 
منطقه االحمديه و نهايتاً كويت حركت كرد. 
امريكايي ها تبليغات عجيبي براي اس��كورت 
اين كش��تي راه انداخته بودند. طوري كه 70 
خبرنگار در بريشتون مستقر شده و لحظه به 
لحظه حركتش را مخابره مي كردند. وقتي نادر 
مهدوي و نيروهايش مين ها را در مسير كاروان 
امريكايي ها قرار دادند، به خواس��ت خدا يك 
مين با بريش��تون برخورد كرد و حفره بزرگي 
روي بدنه آن ايجاد ش��د. اين عمليات سيلي 
بزرگي به صورت امريكايي ها بود. اما كمي بعد 
در مرداد 1366 قضيه كشتار حجاج ايراني در 
مكه پيش آمد. اين بار تصميم گرفته شد يك 
عمليات به منظور گوشمالي دادن به سعودي ها 
انجام شود. براي طرح ريزي و انجام اين عمليات 
جلس��ات متعددي برگزار ش��د كه در طي آن 

جلسات با شهيد مهدوي بيشتر آشنا شدم. 

قرار ب�ود در اي�ن عملي�ات پيش رو، 
سعودي ها را هدف قرار بدهيد؟

سعودي ها يكسري تأسيسات نفتي در منطقه 
خفجي در خليج فارس داش��تند. در عملياتي 
كه به نام همين منطقه، »خفجي« موسوم شد، 
قرار بود حدود 400 قايق تندروي سپاه ضربه اي 
به تأسيسات نفي سعودي ها وارد كنند. برخالف 
اقدام عليه بريشتون، عمليات خفجي به حضور 
نيروهاي پدافند هوايي نياز داش��ت. بنابراين 
ما هم همراه رزمندگان شركت كننده رفتيم. 
وقتي به نقطه رهايي رسيديم، گفتند عمليات 
لو رفت��ه و بايد برگرديم. اما چ��ون بايد ضرب 
شستي به دشمن نش��ان مي داديم، بالفاصله 
عمليات مح��دودي طرح ريزي ش��د. قرار بود 
در اين عمليات با سه قايق به فرماندهي شهيد 
مهدوي به آب هاي آزاد برويم و با هر شناور يا 
پرنده فرامنطقه اي كه رو به رو شديم، برخورد 
كنيم. اين عمليات كه بعدها به اولين رويارويي 
نظامي ايران و امريكا در خليج فارس معروف 

شد، شامگاه 16 مهرماه 1366 انجام گرفت. 
يعن�ي هم�ان روزي ك�ه مه�دوي به 

شهادت رسيد؟
البته ايش��ان آن روز مجروح ش��د و به اسارت 
امريكايي ها درآمد. مهدوي و بيژن گرد هنگام 
اسارت توسط امريكايي ها به شهادت رسيدند. 
قبل از اينكه به عمليات بپردازيم، نادر 

مهدوي را چطور آدمي ديديد؟
يك مسلمان واقعي. به نظرم همين يك جمله 
به هرآنچه قرار اس��ت در خصوص اين شهيد 
بزرگوار و صفات اخالقي اش گفته شود، كفايت 
مي كند. مه��دوي اهل دلوار بوش��هر بود. من 
گاهي كه براي س��خنراني يا روايتگري دعوت 
مي ش��وم، مي گويم ن��ادر مهدوي رئيس��علي 
دوم بود. رئيس��علي دلواري مقابل اس��تعمار 
پير انگليس ايس��تاد و نادر مهدوي هم مقابل 
استكبار جهاني كه سردمدارش امريكا است، 

قد علم كرد. 
در اولي�ن رويارويي مس�تقيم نظامي 

ايران و امريكا چه اتفاقي افتاد؟
عصر روز 16 مهرماه 1366 ش��هيد مهدوي به 
عنوان فرمانده ناو گروه به همراه معاونش شهيد 
بيژن گرد و سكاندارشان شهيد آبساالن با قايق 
طارق كه بدنه فلزي داشت حركت كردند. من 
و شهيد محمدي ها، رسولي و مظفري در يك 

قايق ديگر و ش��هيد توسلي، ش��هيد شفيعي، 
شهيد مباركي و شهيد باقري هم با قايق سوم 
راه افتاديم. البته باق��ري در آن ماجرا مجروح 
شد و 30 سال بعد در جريان حمله تروريستي 
به رژه نيروهاي مس��لح در اهواز به ش��هادت 
رسيد. عمليات را با نام رمز حضرت زهرا)س( 
آغاز كرديم. يادم اس��ت آن روز دريا را سكوت 
فراگرفته بود. ابتدا به جزيره فارس��ي رفتيم و 
كمي توقف داشتيم، نماز را خوانديم و برخي 
وسايل مورد نياز را برداشتيم. سپس كنار يك 
بويه )چراغ دريايي( رفتي��م و لنگر انداختيم. 

بعدها فهميديم كه آواكس هاي امريكايي كه 
آن زمان در خدمت س��عودي ها بودن��د، ما را 
شناسايي مي كنند. از طرفي مكالمات بيسيم 
هم شنود شده بود. امريكايي ها از قبل به دنبال 
شخصي به نام نادر مهدوي مي گشتند كه در 
جريان بريش��تون ضربه بدي به آنها زده بود. 
خالصه موقعي ك��ه كنار بويه لنگ��ر انداخته 
بوديم، ناگهان شش فروند هليكوپتر پيشرفته 
كبري به ن��ام MS6  ما را محاص��ره كردند. از 
خصوصي��ت اي��ن بالگردها اين بود كه س��ر و 
صداي كمي داشتند. آنقدر كم صدا كه وقتي 
باالي سرمان ظاهر شدند متوجه حضورشان 
شديم. خالصه درگيري شروع شد. نادر روي 
قايقش مسلسل دوش��كا داشت با آن به اولين 
كبراي دشمن ش��ليك كرد. كبرا هم آنها را به 
رگبار بست. در تبادل آتش آبساالن به شهادت 
رسيد و مهدوي و گرد هم مجروح شدند. از آن 
طرف خلبان بالگ��رد امريكايي چون مهدوي 
به سمتش ش��ليك كرده بود كنار كشيد و در 
همين حين من موش��ك استينگر را به سمت 
بالگرد دومشان شليك كردم. با اصابت موشك 

به هدف، كبراي امريكايي متالشي شد. 
ش�ايد كمتر ايران�ي بداند ك�ه ما در 
درگيري با امريكايي ها يك بالگردشان 
را منهدم كرده ايم، اگر مي شود بيشتر 

به جزئيات اين حادثه بپردازيم. 
وقتي با آمدن بالگرده��اي امريكايي غافلگير 
ش��ديم، من و ش��هيد محمدي ها كه نيروي 

پدافند هوايي بوديم سريع موشك انداز استينگر 
را آماده كرديم. به دليل شدت درگيري قايق 
ما ملتهب بود و تكان مي خورد. محمدي كمرم 
را گرفت تا مسلط تر باشم. نش��انه گرفتم و به 
محض اينكه با ش��ليك دوش��يكاي مهدوي 
بالگرد امريكايي كنار كش��يد، من بالگرد دوم 
دشمن را هدف گرفتم و شليك كردم. زير نور 
مهتاب ديدم كه موشك به اين بالگرد خورد و 
با س��ه خدمه اش، يك خلبان، كمك خلبان و 
تيربارچي به يكباره منهدم ش��د و تكه هايش 

روي آب افتاد. 
دوش پرتاب استينگر ساخت امريكا 
اس�ت. زمان جنگ گفته مي شد آن را 

از مجاهدان افغاني گرفته ايم. 
ي��ك روايتش اين اس��ت ك��ه اس��تينگرها را 
امريكايي ها به مجاهدين افغان��ي داده بودند 
كه عليه ارتش سرخ شوروي استفاده كنند. اين 
برادران هم آنها را به ما داده اند. روايت ديگر هم 
مي گويد كه اينها در همان قضيه مك فارلين به 
ايران داده شد. زدن يك بالگرد امريكايي توسط 
موشك انداز ساخت امريكا، مكمل همان ضربه 
حيثيتي بود كه ماج��راي ايران گيت به دولت 
امريكا وارد كرده بود. آنجا در صحنه سياس��ي 
امريكا مفتضح ش��د و اينج��ا در صحنه عمل 
رس��وايي مك فارلين دوباره خودش را به رخ 

امريكايي ها كشاند. 
بعد از انه�دام بالگ�رد امريكايي چه 

اتفاقي افتاد؟
براي لحظه اي باقي بالگردها پراكنده شدند اما 
خيلي زود دوباره به طرف ما شليك كردند. هم 
با مسلسل مي زدند و هم با راكت. مي خواستيم 
موش��ك دوم را آماده كنيم ك��ه فرصت پيدا 
نكردي��م. ناگهان باراني از گلوله به س��متمان 
آمد. وقتي قايق ما را هدف قرار دادند كف قايق 
دراز كشيديم. گلوله ها از هر طرف مي باريدند. 
دو گلوله تيربار تقريباً به يك نقطه پاي راستم 
)كم��ي باالتر از پاش��نه( اصابت كرد. ش��هيد 
محمدي ها در همين لحظه به شهادت رسيد. 
بالفاصله يك راكت نيز به قايق ما اصابت كرد كه 
با توجه به جنس فايبرگالسي قايق ما، منهدم 

شد و همگي به داخل آب پرتاب شديم. 
بر اث�ر انفجار چ�ه مجروحيت�ي پيدا 

كرديد؟
دس��ت ها و صورت��م هم س��وخت، ام��ا فقط 
مجروحيت نبود. مي توانم بگويم براي لحظاتي 
ش��هيد ش��دم! چون روحم از بدنم جدا شد و 
از باال جس��مم را مي ديدم كه روي آب شناور 
است. دوستانم شهيدان توسلي، محمدي ها، 
آبس��االن، ش��فيعي و مباركي را ديدم كه در 
داالن هايي از ن��ور قرار دارند. اي��ن داالن ها از 
آسمان تا دريا آمده بود. آنها در سكوت انتظارم 
را مي كشيدند. در همين لحظه تمام زندگي ام 
مثل يك فيلم از جلوي چشمم عبور كرد و در 
آخر چهره دختر دو ساله ام را ديدم كه با مقنعه 
مقابلم بود. يك ندايي به من گفت مي خواهي 
بيايي يا مي ماني. ديدن چه��ره دخترم من را 
نگه داش��ت. گفتم مي خواهم بمانم. همان ندا 
گفت: برمي گردي ام��ا با ابتالئ��ات. يعني در 
سراسر زندگي ات امتحانات مختلفي خواهي 
ش��د. در همين لحظه داالن نور خاموش شد 
و دوس��تان ش��هيدم رفتند و من هم روي آب 
بهوش آمدم. بالگردهاي امريكايي ول كنمان 
نبودند. من بودم و مظفري و رسولي و باقري. 
همگي مجروح و با بدن هاي سوخته. ما سعي 
مي كرديم خودمان را ب��ه بويه )چراغ دريايي( 
برسانيم و بالگردها مانع مي شدند. هر بار كه به 
سمت ما يورش مي آوردند، زير آب مي رفتيم و 

گفت و گوي »جوان« با رضا كريمي، از رزمندگان پيشكسوت پدافند هوايي

كبراي امريكايي را با موشك انداز ساخت خودشان منهدم كردم

وقتي با آمدن بالگرده�اي امريكايي 
و ش�هيد  م�ن  غافلگي�ر ش�ديم، 
محمدي ها كه ني�روي پدافند هوايي 
بوديم سريع موشك انداز استينگر را 
آماده كرديم. نشانه گرفتم و به محض 
اينكه با ش�ليك دوش�يكاي مهدوي 
بالگ�رد امريكاي�ي كنار كش�يد، من 
بالگرد دوم دش�من را ه�دف گرفتم و 
ش�ليك كردم. زير نور مهت�اب ديدم 
كه موشك به اين بالگرد خورد و با سه 
خدمه اش، يك خلب�ان، كمك خلبان 
و تيربارچ�ي ب�ه يكباره منهدم ش�د
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچك سه در سه فقط يك بار 
به كار روند.
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دوباره باال مي آمديم. نهايتاً يك شناور امريكايي 
آمد و ما را اس��ير كرد. فقط مظفري توانس��ت 
خودش را به بويه برس��اند ك��ه او را هم از آنجا 
آوردند. مهدوي و گرد را هم از داخل قايقشان 

به اسارت بردند. 
برخورد امريكايي ها با شما چطور بود؟

همان اول كار كه شناورش��ان خودش را كنار 
من رساند، يك سرباز امريكايي دستش را دراز 
كرد و موهايم را گرفت. مدت��ي كه در منطقه 
بودم موهاي��م را كوتاه نكرده بودم. بلند ش��ده 
بود و او هم موهايم را گرفت و صورتم را محكم 
به بدنه قايق كوبيد. بيني ام بد جوري شكست. 
بعدها در تهران عمل كردم اما شدت شكستگي 
باعث شد عمل موفقي نباشد. خالصه ما را به ناو 
فرماندهي ش��ان منتقل كردند. روي عرشه ناو 
هر چهار نفر را زير ن��ور پروژكتورها خواباندند 
و بعد به قس��مت زير عرش��ه كه درمانگاه بود 

انتقالمان دادند. 
شهيدان مهدوي و گرد را هم ديديد؟

نه من اصاًل آنه��ا را نديدم. فق��ط زماني كه به 
تهران برگش��تيم، ديدم از هواپيم��ا دو تابوت 
را هم پي��اده كردند كه گفتند پيكر ش��هيدان 

مهدوي و گرد است. 
اس�ارتتان چند روز طول كشيد؟ آنجا 

چه رفتاري داشتند؟
تقريب��اً 1۲ روز ك��ه ح��دود 10 روزش را در 
ناو امريكايي بودي��م. يك تيم پزش��كي براي 
مداواي م��ا در ناو حضور داش��ت. من عالوه بر 
دو گلوله اي كه به اس��تخوان پايم خورده بود، 

دست ها و صورتم هم سوخته بود. با اين وجود 
تيم بازجويي كه به گمانم از س��ازمان سيا بود، 
توجهي ب��ه مجروحيت هاي ما نداش��ت. يك 
مرد حدود 60 س��اله به نام جان بين بازجوها 
بود كه تس��لط خوبي به زبان فارس��ي و حتي 
شناخت اقوام ايراني داشت. مي گفت در دوران 
طاغوت ۲0 سال در ايران بوده است. لحظه اي 
كه مي خواس��تند پايم را عمل كنن��د، يكي از 
بازجوها آمد و زخم پايم را گرفت، محكم فشار 
داد و گفت: »مي خواهي خوب ش��وي؟« قصد 
آزارم را داش��ت كه با واكنش پزش��ك روبه رو 
ش��د. دكتر از او خواس��ت رهايم كند و از اتاق 

بيرون برود. انصافاً گروه پزشكي رفتار خوبي با 
ما داشتند. برايشان فرقي نمي كرد چه مليتي 
داريم. به عنوان يك پزشك وظايفشان را انجام 
مي دادند. پاي��م را عمل كردن��د و پالتين كار 
گذاشتند. پوس��ت صورتم را كه س��وخته بود 
برداشتند. پانسمان دست هايم را هر دو ساعت 
عوض مي كردند، اما براي عم��ل بيني ام وقت 
نشد و گفتند در تهران عمل كنيد. روزي يك 
وعده نان باگت و خرچن��گ به عنوان غذا به ما 
مي دادند كه ما فقط ن��ان مي خورديم و لب به 

خرچنگ نمي زديم. 
غير از بازجوها و كادر پزش�كي، رفتار 
ساير خدمه كشتي مثل سربازها با شما 

چطور بود؟
جالب است كه س��ربازهاي سياهپوست رفتار 
خوبي با ما داش��تند. مي آمدند و ب��ا ما عكس 
يادگاري مي انداختند، اما سفيدپوس��ت ها نه؛ 
خشن برخورد مي كردند و حتي در برخورد با 
خودشان هم خشونت نش��ان مي دادند. البته 
بحث ما نژادي نيست. همه آن چيزي كه ديدم را 
عرض مي كنم. وگرنه پزشك ها هم سفيدپوست 

بودند ولي وجدان كاري بااليي داشتند. 
بازجوه�ا از ش�ما چه مي خواس�تند؟ 

سؤاالتشان چه بود؟
سعي مي كردند از ما اطالعات نظامي بگيرند. 
رفتار خيلي بد و زننده اي داشتند. بحث سياسي 
مي كردند و حرف هاي نامربوط مي زدند. مثاًل 
مي گفتند ش��ما روي قايقتان مسلسل دوشكا 
داش��تيد، پس مستعمره ش��وروي هستيد! يا 

آن زمان سيلي به ش��مال تهران آمده بود كه 
مي گفتند دولت شما به عمد اين سيل را ايجاد 
كرده اس��ت! ب��راي تهديد مي گفتند ش��ما را 
مي كشيم و جنازه تان را تحويل مي دهيم. من 
هم گفتم اشتباه شما در همين است. مرگ براي 
ما حل شده است. اتفاقاً به تهران كه برگشتيم 
در گفت وگو با يكي از روزنامه ها همين خاطره 
را تعريف كردم. گفت وگويمان را با تيتر »مرگ 

براي ما حل شده است« منتشر كرد. 
چطور آزاد شديد؟ بعد از اسارت باز به 

جبهه برگشتيد؟
بع��د از 10 روز چش��م هايمان را بس��تند و با 
هليكوپتر به جاي ناشناخته اي منتقل شديم. 
از آنجا هم م��ا را ب��ه بحرين بردند. س��پس با 
هواپيماي c130 به عمان منتقل شديم. آنجا 
صليب س��رخ م��ا را تحويل گرف��ت و بعد يك 
هواپيما از تهران آمد و م��ا را به ايران برگرداند. 
من يك هفته اي در بيمارس��تان ب��ودم و بعد 
با همان پاي گ��چ گرفته به هرم��زگان رفتم و 
فرماندهي تيپ مس��تقل پدافند هوايي بحر را 
برعهده گرفتم. هفته سوم بعد از آزادي در يك 
درگيري ديگر يك بالگ��رد امريكايي را با توپ 
ضد هواي��ي منهدم كردم. اواخ��ر جنگ به فاو 
مأمور ش��دم و آنجا هم توانستم يك ميگ ۲1 

عراقي را منهدم كنم. 

بالگردهاي امريكايي ول كنمان نبودند. 
من بودم و مظفري و رس�ولي و باقري. 
همگي مجروح و با بدن هاي س�وخته. 
ما سعي مي كرديم خودمان را به بويه 
)چراغ دريايي( برس�انيم و بالگردها 
مانع مي ش�دند. هر بار كه به سمت ما 
يورش مي آوردن�د، زير آب مي رفتيم 
و دوب�اره ب�اال مي آمدي�م. نهايتاً يك 
شناور امريكايي آمد و ما را اسير كرد
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