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شهيدي كه نامش
 رمز شكست امريكايي هاست

 غالمحسين بهبودي
نادر مهدوي نامي است که اين روزها و با باال 
رفتن هياهوي امريكايي ها در خليج فارس، 
دوباره بر س�ر زبان ها افتاده اس�ت و تكرار 
مي ش�ود. مهدوي کس�ي بود ک�ه هيمنه 
امريكايي ه�ا را در خليج فارس  ب�ا انهدام 
نفتك�ش غول پيكر بريجتون ف�رو ريخت 
و عاقبت ني�ز در يك روياروي�ي جانانه اما 
نابرابر با بالگردهاي امريكايي به ش�هادت 
رسيد. نام شهيد مهدوي اسم رمز شكستي 
اس�ت که انگار امريكايي ها دوس�ت دارند 
دوب�اره تجرب�ه اش کنند. ب�ا هم ب�ه مرور 
زندگي اي�ن پهل�وان ايران�ي مي پردازيم. 
14 خردادماه 1342 بود كه نادر در يك خانواده 
مذهبي در روس��تاي نوكار از توابع شهرستان 
دشتي بوشهر متولد شد. چون پدر و مادرش 
به تربيت قرآني اعتقاد خاصي داشتند، در دوم 
دبستان به مكتب رفت و قرآن كريم را در مدت 
25 روز خت��م كرد. بعد از پي��روزي انقالب به 
عضويت بسيج درآمد و در سال 60 رسماً عضو 
سپاه شد. اوايل حضورش در سپاه براي مبارزه 
با منافقين به تهران اعزام شد اما خيلي طول 
نكشيد كه دوباره به بوشهر برگشت و به عنوان 

فرمانده عمليات سپاه خارك منصوب شد. 

مهدي، زاده جنوب كش��ور بود و خليج فارس 
را بيش از هر ايراني ديگري دوس��ت داش��ت. 
آنجا نه فقط بخش��ي از سرزمينش كه خانه او 
محسوب مي شد. حضور در جزيره خارك آن 
هم در ش��رايط جنگي، باعث شد رفته رفته با 
جنگ روي آب آش��نايي و مه��ارت پيدا كند. 
چنانچه در س��ال 63 گروهان دريايي ناوتيپ 
اميرالمؤمنين)ع( را پايه ريزي كرد و فرماندهي 
اين گروهان را برعهده گرف��ت. كمي بعد ناو 
گروه دريايي ذوالفقار را تشكيل داد كه تا زمان 
ش��هادت، فرماندهي اين گروه دريايي زبده را 

برعهده داشت. 
والفجر8 آوردگاه��ي بود كه ن��ادر مهدوي و 
گروهش در آن خوش درخشيدند و در ردگيري 
ناوها و ناوچه هاي عراقي در خور عبداهلل نقش 
مؤثري ايفا كردند. كمي بعد هم شهيد مهدوي 
در عمليات كربالي3 حماسه ديگري آفريد و 

نقش مؤثر و مبتكرانه اي در فتح اسكله و پايانه 
نفتي االميه عراق ايفا ك��رد.  صفحات تقويم 
كه به سال 1366 رس��يد، جنگ بعد ديگري 
از خود را به نمايش گذاش��ت. عراق در مسير 
نفتكش ها و كش��تي هاي بازرگاني ايران مانع 
ايجاد  كرد و اي��ران هم درصدد پاس��خگويي 
برآمد، لذا امريكايي ها وارد عمل شدند و اعالم 
كردند اسكورت نفتكش هاي كشورهاي حاشيه 
خليج فارس را برعهده خواهند گرفت. يانكي ها 
گفته بودند ايراني ها هرگز جرئت نمي كنند به 
كشتي هايي كه پرچم امريكا را حمل مي كند 

حمله كنند! 
در يك عمليات پر س��ر و صدا كه امريكايي ها 
آن را اراده جدي ناميده بودند، قرار شد سه ناو 
امريكايي اسكورت كشتي كويتي الرخاء را كه 
از پرچم امريكا استفاده مي كرد و نام بريجتون 
براي خودش انتخاب ك��رده بود از تنگه هرمز 

عبور دهند و تا مقصد مشايعت كنند. 
تيرماه 1366 عمليات اس��كورت بريجتون با 
حضور خبرنگاران در عرش��ه اين كشتي غول 
پيكر آغاز ش��د. همه محاس��بات امريكايي ها 
درس��ت بود، اال اينكه آنها ايمان و ش��جاعت 
جواناني چون نادر مه��دوي را از قلم انداخته 
بودند. خود ش��هيد مهدوي در اين خصوص 
گفته بود: »سه ساعت قبل از رسيدن كاروان 
)بريجتون و اسكورت كننده هايش( ما به محِل 
مورد نظر رسيديم. پس از انجام سريع مأموريت 
و پايان كار، به طرف محل اس��تقرار نيروهاي 
خودي برگشتيم و به اس��تراحت پرداختيم. 
پس از گذشت سه س��اعت اعالم شد كشتي 
كويتي بريجتون روي مين رف��ت. اعالم اين 
خبر، شادي و قوت قلب بااليي را در جمع ما به 
ارمغان آورد؛همديگر را در آغوش كشيده بوديم 
و يكديگر را مي بوسيديم. برادران، صورت هاي 
خود را بر خاك گذاشته بودند، گريه مي كردند 

و شكر خدا به جا مي آوردند.« 
چند روز بعد امريكايي ها كه درصدد انتقام از 
مهدوي بودند، با چند فروند بالگرد به قايق او و 
دو قايق همراهش حمله كردند. جنگي نابرابر 
شكل گرفته بود. با اين وجود مقاومت جانانه 
ش��هيد مهدوي و نيروهاي��ش امريكايي ها را 
غافلگير كرد. كما اينكه اين بار نيز ضربه مهلكي 
دريافت كردند و يكي از بالگردهايشان توسط 
موشك استينگر يكي از نيروهاي شهيد مهدوي 
منهدم شد. خود نادر نيز با مسلسل دوشيكايي 
كه داشت تا توانس��ت امريكايي ها را آزار داد و 
وحش��ت زده كرد اما عاقبت قايق هاي ايراني 
مورد اصابت موشك هاي پيشرفته امريكايي 
قرار گرفتند و چند نفر از رزمنده ها به شهادت 
رس��يدند. نادر مهدوي ، بيژن گرد و چهار نفر 
ديگر به اسارت درآمدند اما مدتي بعد كه قرار 
به آزادي اسرا ش��د، امريكايي ها اعالم كردند 
پيكر مه��دوي و گرد را تحوي��ل خواهند داد. 
بعدها شواهد نش��ان داد كه نادر مهدوي روي 
عرشه ناو امريكايي شكنجه شده و به شهادت 

رسيده است. 
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والفج�ر8 آوردگاهي بود ک�ه نادر 
مه�دوي و گروه�ش در آن خوش 
درخش�يدند و در ردگي�ري ناوها و 
ناوچه هاي عراق�ي در خور عبداهلل 
نقش مؤثري ايفا کردند. کمي بعد هم 
شهيد مهدوي در عمليات کربالي3 
حماسه ديگري آفريد و نقش مؤثر 
و مبتكران�ه اي در فت�ح اس�كله و 
پايانه نفت�ي االميه ع�راق ايفا کرد

گفت وگوي »جوان« با الله افتخاري دختر شهيد محمدحسين افتخاري و همسر شهيد محمدعلي عامريان 

كربالي4 كه تمام شد هم همسر شهيد شدم هم دختر شهيد !
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جدول سودوكو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچك سه در سه فقط يك بار 
به کار روند.

جدول كلمات متقاطع

 صغري خيل فرهنگ
ش�رايط خاصي بر کش�ور حاکم بود؛ آنهايي 
که دلش�ان ب�ا مملكت ب�ود هر چه داش�تند 
به مي�دان مي آوردند. يكي نص�ف قرص نان 
سفره اش را مي گذاش�ت براي جبهه، ديگري 
قلكش را مي شكس�ت و پولش را براي جبهه 
مي فرس�تاد يا عزيزان�ش را راه�ي مي کرد. 
موقعيت ط�وري بود ک�ه گاه از ي�ك خانواده 
همزم�ان چن�د رزمن�ده در جبه�ه حض�ور 
مي يافت. مثل خانواده ش�هيد محمدحسين 
افتخاري که در عمليات کربالي4 هم خودش 
به ش�هادت رس�يد و هم دامادش محمدعلي 
عامري�ان. گفت وگ�وي ما ب�ا الل�ه افتخاري 
دختر شهيد محمدحسين افتخاري و همسر 
ش�هيد محمدعلي عامريان را پيش رو داريد. 

اغلب خانواده هايي که در دفاع مقدس 
حضور جدي داشتند، همان هايي بودند 
که سابقه انقالبي داشتند. خانواده شما 

هم فعاليت انقالبي داشت؟
در دوران انقالب ما در شهرستان شاهرود زندگي 
مي كرديم. آنجا درگيري هاي ش��ديدي را كه در 
تهران بود نداشتيم كه البته به دليل دورتر بودن 
از فضاي تهران بود اما همان زم��ان پدر و مادرم 
پرچمدار حركت هاي انقالبي در شهرمان بودند 
و در برنامه هاي��ي كه منجر به پي��روزي انقالب 
شد،كمك  مي كردند. به عنوان مثال افرادي كه 
زنداني سياسي بودند و خانواده شان دچار آسيب 
مي ش��دند و به خاطر اينكه پدر خانواده از طريق 
رژيم دستگير شده بود، پدر و مادرم به آنها كمك 
مالي مي كردند و وس��ايل مورد نياز را برايش��ان 

مي خريدند. 
حضور در تظاهرات ه��اي عليه رژي��م پهلوي و 
برگزاري جلسات بصيرت بخشي به مردم هم جاي 
خودش را داشت. ما هم در اين جلسات همراه پدر 
و مادر حضور داش��تيم تا اينك��ه انقالب به ياري 

خداوند پيروز شد. 
درباره حضور پدرتان در جبهه بگوييد. 
به هر ح�ال موقع جنگ س�ن و س�الي 

داشت؟ 
بله، ايشان ميانسال بود، اما مكرراً از طريق جهاد و 
بسيج به جبهه اعزام مي شد. وقتي مي رفت، چون 
داروس��از بود، همراهش دارو و وس��ايل پزشكي 
مي برد و طباب��ت مي كرد. بعد از ش��هادت پدرم 
همرزم��ان تعريف مي كردند كه ح��اج آقا در هر 
شرايطي كنار رزمنده ها بود. مثاًل زماني كه پدرم 
متوجه ش��د رزمنده ها دچار مسموميت شده اند 
و بيش��تر آنها حالت ته��وع و س��رگيجه دارند با 
تجهيزات پزش��كي كه همراه داش��ت، زير آتش 
دشمن سنگر به س��نگر مي رفت تا رزمنده ها را 
درمان كن��د. آن موقع به هر ك��دام از رزمنده ها 
مناسب حالش��ان دارو دادند و حالش��ان بهبود 

پيدا كرد. 
مادرتان هم نقشي براي حضور در جبهه 

پدر داشتند؟
 به هر حال در غياب پدر مسئوليت سنگيني روي 
دوش مادرم بود. مادرم مش��وق پ��درم در اعزام 
به جبهه بود حت��ي بعد از ش��هادت پدرم وقتي 
خانواده اي داغدار فرزند يا همس��رش مي ش��د، 
با حضور در مجالسشان س��خنراني مي كرد و به 
آنها دلداري م��ي داد. بعد از جنگ ه��م به ديدار 
خانواده  ش��هدا مي رفتيم. از اي��ن قبيل كارهاي 
فرهنگي انجام مي داديم. وقتي به ديدار خانواده 
شهدا و رسيدگي به امور آنها مي رفتيم به مادرم 
مي گفتند ما به تشويق ش��ما بچه ها را به جبهه 
فرستاديم و به تشويق شما بعد از شهادت بچه ها 
فرزند ديگري به دنيا آورديم و نام فرزند شهيدمان 

را روي آن گذاشتيم. مادرم  تأثيرگذاري خودش 
را در خانواده،دوستان و آشنايان داشت. 

از طرفي م��ا زمين كش��اورزي داش��تيم كه در 
زمان جنگ مادرم اطرافي��ان را براي درو كردن 
و جمع آوري محصوالت كشاورزي بسيج مي كرد 
و پدرم ه��م اين محصوالت را به ج��اي اينكه در 
بازار بفروشد به جبهه مي فرس��تاد. البته مادرم 
خانم ها را براي جمع آوري محصوالت كشاورزي 
ديگر رزمندگان هم بس��يج مي كرد. حسينيه و 
كتابخان��ه اي كه پدرم به عن��وان مركز فرهنگي 
بانوان ساخته بود و مادرم آن را مديريت و عالوه 
بر آموزش، در پايگاه ها براي جنگ تبليغ مي كرد. 
 خانم افتخاري! وقت�ي پدرتان از جبهه 
برمي گش�تند ش�ما آن روزها را يادتان 
هس�ت که برايتان خاط�ره اي از فضاي 

جبهه و جنگ تعريف کنند؟
به هيچ وجه خاطره تعريف نمي كرد، هيچ وقت از 
خودش تعريف نمي كرد و معموالً ساكت بود. در 
كارهاي ديگر هم همينطور بود. درعين حال كه 
بسيار بشاش و بانشاط بود اما دراين موارد سخني 
نمي گفت. پدم روحيه مردمداري داشت طوري كه 
در همه ساعات از شبانه روز به پيرمردها و پيرزن ها 
و خانواده هايي كه مشكل داشتند، كمك مي كرد. 
بعد از شهادتش برخي مغازه دارها مي گفتند كه 
پدرم چه كارهايي براي مردم انجام مي داد حتي در 
مواقعي هزينه هاي تحصيل و همين طور پوشاك 
و وسايل ضروري شب عيد بچه هاي محروم را در 
اختيارشان قرار مي داد. هيچ وقت پدرم براي ما از 
اين كارها تعريف نمي كرد و هر كار خيري انجام 
مي داد كام��اًل پنهاني بود. آنطور ك��ه رزمنده ها 
مي گفتند پدرم يك بار در جزيره مجنون تا مرز 
شهادت رفت اما اتفاقي برايش نيفتاد. اين مسئله 

را هم هيچ وقت به ما نگفت. 
گويا پدر و همسر شما هر دو در کربالي4 

به شهادت رسيدند؟
بله، پدرم در كربالي4 بر اثر اصابت تركش مجروح 
شده بود و با توجه به شرايط سخت جبهه در آن 
بحبوحه عمليات، كسي نمي دانست پدرم را كجا 
منتقل كردند؟ گروهي بسيج ش��دند تا ببينند 
پدرم و ديگر مجروح��ان را كجا منتقل كرده اند، 
پيگيري شد و تقريباً آخرين دقايق زندگي پدرم 
ايشان را در بيمارستان پيدا كردند. همسرم هم 
محمدعلي عامريان متولد س��ال1329 شاهرود 
بود كه در عمليات كربالي4 سه روز بعد از اعزام به 
جبهه، در وسط معركه نبرد بر اثر اصابت تركش به 
سرش در دم به شهادت رسيده بود. من در عرض 
چند روز هم همسر شهيد شدم هم دختر شهيد. 
همسرم مدير يك شركت تأسيساتي بود و در يك 
كارگاه شخصي به ساخت تانكر هاي آب مورد نياز 
جبهه ها مي پرداخت و به اين طريق به جبهه ها 
كمك مي كرد. چندين بار قص��د جبهه كرد، اما 
محقق نشد. علماي ش��هر مي گفتند همين كه 
شما در ستاد پشتيباني هستيد و كمك هاي مالي 
به جبهه مي فرستيد، كفايت مي كند. بمانيد و در 
پشت جبهه به رزمنده ها خدمت كنيد، اما همسرم 
به اين خدمات راضي نش��د و به عنوان امدادگر 

همراه پدرم كه داروساز بود به جبهه اعزام شد. 
پدر را قبل از شهادت ديديد؟

ما نديديم اما يكي از نزديكان كه پيگير وضعيت 
مجروحان بودند، پدرم را در بخش آي سي يو پيدا 
كرد كه بيهوش بود. او خيلي با پدرم صحبت كرده 
و پدرم را به امام حسين)ع( قسم داده بود كه اگر 
به هوش است، عكس العملي نش��ان دهد. آنجا 
اشك از چشمان پدرم سرازير شده و در فاصله اي 

از اين اتفاق هم به شهادت رسيده بود. 
شما آن زمان چند سالتان بود؟

26 سالم بود. 
همزمان بودن شهادت پدر و همسر خيلي 

سخت است، چطور تحمل کرديد؟
مصيبت سنگيني بود ولي چون در راه خدا بود و 
احس��اس مي كرديم خدا در اين مصلحتي ديده 
است كه با هم به شهادت برسند. همسر و پدرم 
روحيات بسيار خاصي داش��تند. همسرم بسيار 
خوش اخالق و صبور بود و به كظم غيظ شهرت 
داش��ت؛ پدرم هم از كودكي بس��يار به ما توجه 
مي كرد و تا آخري��ن روزهايي كه دركنارمان بود 
از هيچ محبتي دريغ نمي كرد. پدرم ش��خصيت 
علمي، عبادي و اجتماعي وااليي داش��ت. برخي 
از بيماران خودشان مي گفتند پيش هر پزشكي 
رفتيم بيماري مان درمان نشد اما دكتر افتخاري 
دردمان را دوا كرد. ايش��ان نيمه ش��ب ها براي 
خواندن نماز بيدار و ساعت ها به عبادت مشغول 
مي شد. داروخانه اش كانون امر به معروف و نهي از 
منكر بود. پول داروي بيماران نيازمند و كساني كه 
آنها را امر به معروف مي كرد نمي گرفت. به برخي 

از خانم هاي��ي كه مراجع��ه مي كردند، مي گفت 
چادرتان را ضخيم كنيد يا الك ناخنتان را هنگام 
نماز پاك كنيد و يا حجابت��ان را رعايت كنيد؛ ما 
سال ها بعد از شهادت پدرم مي ديديم خانم هايي 
غريبه بر سر مزار پدرم مي آمدند و مي گفتند اين 
حاج آقا ما را تشويق به حجاب كرد و ما باحجاب 
شديم يا اينكه برخي مي گفتند ايشان پول دارو 

از ما نمي گرفتند. 
با توجه ب��ه اينكه پ��درم كمك هاي مس��تمر و 
فراواني به مردم و جبهه داشتند، علما و مسئوالن 
فرهنگي هم ايشان را مي شناختند. پدرم آنقدر به 
ما محبت داشت كه هر روز با ما تماس مي گرفت.
گاهي هم به منزل ما مي آمد و چند دقيقه اي ما 
را مي ديد و مي رفت. من در كنار پدرم همسري 
را از دس��ت داده بودم كه از نظر صورت و سيرت 
بي نظير ب��ود و اخالق فوق العاده خوبي داش��ت. 
همه اينها خيلي سخت بود ولي چون براي خدا 
بود تحمل آن آسان مي شد. به ويژه آنكه احساس 
مي كرديم در براب��ر مصيبت حضرت زينب)س( 
ما هيچ كاري انجام نداديم. احساس ما احساس 
بدهكاري بود كه ذره اي از بدهي خود را پرداخته 
و به وظيفه اش عمل كرده اس��ت. ما به اس��الم و 
اهل بيت)ع( بدهكاريم. حتي من سر جنازه پدر 
و همس��رم گريه نكردم چ��ون مي گفتم ممكن 
است با گريه من كساني كه عزيزانشان در جبهه 
هستند، روحيه شان خراب شود. باالخره ما بايد 
محكم مي ايس��تاديم مخصوصاً ك��ه يك نقش 
الگودهي محوري در شهر داش��تيم. به هرحال 
نبايد مي گذاشتيم دشمن ش��اد شود و دوستان 
بلرزند. اگر ما بي صب��ري مي كرديم يك جامعه 
هم بي صبري مي كرد، ب��ه همين دليل مقاومت 

مي كرديم تا يك جامعه مقاوم باشد. 
از آخري�ن ديدار با همس�رتان برايمان 

بگوييد. 
ايشان خوابي ديده و تعبير خوابش رسيدن به مقام 
شهادت بود. همسرم مدير يك شركت تأسيساتي 
بود. وقتي مي خواست برود، آنقدر مشغله كاري 
داش��ت كه حتي من فرم اعزام به جبهه اش را پر 
كردم. در فرم پرسيده بودند كه هدفتان از اعزام 
به جبهه چيست؟ من اين را از همسرم پرسيدم 
و گفت خودت مي داني كه من به لحاظ مادي و 
معنوي شرايط خوبي در شهر دارم اما مي خواهم 
براي رضاي خدا به جبهه بروم. پس بنويس »فقط 

رضاي خدا«. من هم اين را در فرم نوشتم. 
شرايط مالي خوبي داش��تيم. يك خانه وياليي 
بزرگ و  امكانات رفاهي برايم��ان فراهم بود اما 
رفتن همس��رم به جبهه خيلي سخت بود. به هر 
حال ما سه فرزند خردس��ال داشتيم. به او گفتم 
تو بروي من به خاطر وجود اين بچه ها نمي توانم 
همراهت بيايم و كمكي كنم اما نگران نباش  من از 

زندگي و فرزندانمان مراقبت مي كنم. 
سخن پاياني؟ 

به هرحال خانواده هاي ش��هدا س��ختي زيادي 
براي انقالب اسالمي كشيدند. همه ما بايد صبر 
مي كرديم. ما از اهل بيت و خانواده امام حسين)ع( 
و حضرت زينب )س( كه بيشتر نبوديم. ما شرمنده 
اسراي كربال هم هستيم چون آنها ناظر بر شهادت 
عزيزانشان بودند و به اس��ارت دشمن در آمدند.

كودكانشان تازيانه خوردند اما شرايط ما اينگونه 
نبود. حضور و عنايت شهدا بعد از شهادتشان كمتر 
از قبل از شهادتش��ان نبود. در همه جا آنها ناظر 
بودند و حضورش��ان را اعالم كردند. حتي بعد از 
شهادت پدرم برخي بيماران مي گفتند با توسل به 
شهيد افتخاري بيماري مان درمان شد؛ البته اين 
مسئله توسل در مورد همه شهداست و همسرم 
هم گاه چنين مي كرد. اميدواريم شرمنده شهدا 

و اوليا نباشيم. 

همس�رم آنقدر مش�غله کاري داشت 
که حتي م�ن فرم اعزام ب�ه جبهه اش 
را پر کردم. در فرم پرس�يده بودند که 
هدفت�ان از اعزام به جبهه چيس�ت؟ 
من اين را از همس�رم پرسيدم و گفت 
خودت مي داني که من به لحاظ مادي 
و معنوي ش�رايط خوبي در شهر دارم 
اما مي خواهم براي رضاي خدا به جبهه 
بروم. پس بنوي�س »فقط رضاي خدا«

4 7 2
5 1 8

1 9
4 8 9 5

4
2 5 8

1 7
6 2 4 8

4 6

369847512
518962347
742315869
483279651
196458273
257136984
821594736
635721498
974683125

ري
خا

 افت
ن

سی
دح

حم
د م

شهی
  

ان
ري

عام
ي 

دعل
حم

د م
شهی

  


