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نگاهي به حماسه آفريني هاي خلبان شهيد جاويداالثر »محمدرضا كرم« در اولين روزهاي جنگ تحميلي

منع پزشكي هم نتوانست محمدرضا را از پرواز منصرف کند
   احمد محمدتبريزي

آخرين روز ش�هريور 1359 براي مردم 
ايران با ي�ك اتفاق بزرگ همراه ش�د. 
حمله سراس�ري ارتش بعث ع�راق به 
كش�ور م�ردم را در ش�وك بزرگي فرو 
ب�رد. در زماني ك�ه كمتر از دو س�ال از 
وق�وع انق�اب اس�امي مي گذش�ت، 
سازماندهي نيروهاي نظامي كار سختي 
به نظر مي رسيد. اما در چنين شرايطي، 
نيروي هوايي ارتش جمهوري اسامي، 
آمادگي خود را نشان داد و نقش مهم و 
حياتي اش را ايفا ك�رد. خلبانان ارتش 
خودشان را به پايگاه هاي نيروي هوايي 
رساندند و آمادگي شان جهت مقابله با 

تهاجم دشمن را اعام كردند. 
      

   اداي دين به ميهن
ص��دام از قدرت و مه��ارت خلبان��ان ايراني 
آگاهي داش��ت ولي تصورش را نمي كرد كه 
آنها خيلي زود برای دفاع از كشورشان بسيج 
شوند. »محمدرضا كرم« نيز يكي از خلباناني 
بود كه همراه ديگر نيروها در همان نخستين 
س��اعت هاي ش��روع جنگ به پايگاه رفت و 

آمادگي اش را به فرماندهان اعالم كرد. 
محمدرضا پس از دريافت مدرك ديپلم، به 
دليل عالقه زيادي كه به خلباني داشت وارد 
نيروي هوايي ش��د و به خاطر استعدادي كه 
در علوم مقدماتي و فنون پرواز داشت براي 
تكميل دوره تخصصي به امريكا رفت و پس از 
گذراندن اين دوره به ايران بازگشت. از امريكا 

كه برگشت انقالب پيروز شده بود. 
محمدرضا عاش��ق خلباني بود و پ��رواز را با 
عمق جانش دوست داشت. در تمرينات نيز 
جزو خلبانان برتر ب��ود و قدرتش در پرواز بر 
كسي پوشيده نبود ولي او يك مشكل بزرگ 
در اين راه داشت و آن بيماري معده اش بود. 
گاهي معده دردهايش شديد مي شد و امانش 

را مي بريد. 
به خاطر بيماري شديد معده پزشك ها شهيد 
كرم را از پرواز منع ك��رده بودند ولي زماني 
كه خب��ر تهاجم عراق را ش��نيد به س��رعت 
راهي شد. آن زمان ديگر بيماري و ناراحتي 
معده برايش مهم نبود و تنها به يك چيز فكر 
مي كرد. مي دانست در شرايط جنگي وضعيت 
معده اش بدتر خواهد ش��د و تم��ام دردها را 
براي يك هدف بزرگ و متعالي به جان  خريد. 
همسرش وقتي از تصميم محمدرضا مطلع 
ش��د به او گفت: »ش��ما اجازه پرواز نداري 
و دكتر ش��ما را از پرواز منع كرده اس��ت.« 
اما محمدرضا آماده پري��دن بود و در جواب 
چنين گفت: »نمي ش��ود كه پرواز نكنم، به 
خاطر چنين روزهايي من را تربيت كرده اند و 
االن كشور به ما احتياج دارد. ما به اين آب و 

خاك دين داريم.«
محمدرضا ك��رم زندگي مش��تركش را تازه 
ش��روع كرده ب��ود. او س��ال 1357 زندگي 
مشتركش��ان را در پايگاه هوايي بوشهر آغاز 
كرد و ش��هريور 1359 تنها فقط يك س��ال 
و نيم از اين زندگي مي گذشت. زندگي گرم 
و ش��يريني داش��ت و دل كندن از اين همه 
شيريني و حالوت كار سختي بود. همچنين 
پسرش عليرضا هم چند ماهه بود و تمام اينها 
كار محمدرضا را براي رفتن سخت مي كرد. 

همس��ر نگراني هاي زي��ادي از باب��ت رفتن 
محمدرضا داشت. مي ترسيد او برود و ديگر 
نيايد. هزار فكر مختلف در سرش مي چرخيد. 
بدون محمدرضا زندگي چگونه خواهد شد؟ 

از اينك��ه بخواهد فرزن��دش را ب��ه تنهايي 
بزرگ كند، نگراني داش��ت. ب��ا وجود تمام 
نگراني هايش، مي دانس��ت كه شرايط كشور 
بحراني و جنگي اس��ت و شوهرش بايد براي 

دفاع از كشورش كاري كند. 
   بي خبري از همسر

پي��ش از رفتن ش��هيد كرم ق��ول مي دهد 
همس��رش را بي خبر نگذارد. او با اين قول، 
خودش را به پايگاه مي رس��اند و پروازهايش 
را شروع مي كند تا اينكه پنجم مهر مي رسد 
و ديگر هيچ خبري از محمدرضا نمي ش��ود. 

هيچ تماس��ي با خانه نمي گي��رد و خبري از 
حالش نمي دهد. ب��ه نظر مي رس��د اتفاقي 

افتاده باشد. 
پس از چند روز بي خبري، همس��ر ش��هيد 
مش��غول تماس با پايگاه بوش��هر مي شود. 
وضعيت آشفته كش��ور و ش��لوغي خط ها، 
امكان برقراري تماس را سخت مي كند. آن 
زمان به دليل محدوديت وسايل ارتباطي به 
سختي مي شد با شهرهاي ديگر ارتباط برقرار 
كرد. دلشوره و نگراني هاي همسر يك طرف، 
سختي هاي تماس با يك شهر ديگر  طرفی 

ديگر! در پايگاه بوش��هر به همسرش گفتند  
محمدرضا ب��راي مأموريتي به ش��يراز رفته 
است اما پيگيري ها در ش��يراز هم نشاني از 

شوهر خلبانش نمي داد. 
در ش��يراز ب��ه خان��واده ش��هيد مي گويند 
محمدرضا كرم به پايگاهي در تهران فرستاده 
شده ولي او در تهران هم نبود. همسر شهيد، 
خسته و كالفه از اين بي خبري و پيگيري هاي 
مداوم، با ناراحتي به فرمانده پايگاه بوش��هر 
مي گويد چرا هيچ خبري از آقاي كرم نيست 
و دليل اين سرگرداني او چيست؟ به او پاسخ 
مي دهند اگر ش��وهرش در يكي از پايگاه ها 
باشد با او تماس مي گيرند و اطالع مي دهند. 
فرمانده پايگاه اطالعات ديگري هم مي دهد. 

او مي گويد  اين خلب��ان روز پنجم مهر چند 
پرواز داش��ت و خس��ارت زيادي ب��ه اهداف 
دشمن بعثي وارد كرد. كرم با منهدم كردن 
يكي از پل هاي مهم بصره مواضع دش��من را 
درهم شكست. آخرين پروازش براي ساعت 
هفت شب بود و پس از آن خلبان كرم ديگر 
برنگش��ت و كس��ي خبري از او نداش��ت. به 
همسر شهيد گفتند به خاطر همين بي خبري 
مدتي طول داديم و گفتيم شايد پياده نظام 
ايشان را پيدا كند و خبري از سرهنگ كرم به 
دست بيايد اما تا آن لحظه هيچ كس خبري 

از خلبان محمدرضا كرم نداشت. 
پس��رش عليرضا هنوز يك سالش نشده بود 
و پدر نتوانس��ته بود براي فرزندش جش��ن 
تولد يك سالگي  بگيرد. تمام تالش مادر هم 
شده بود يافتن نش��اني از محمدرضا. برخي 
مي گفتند محمدرضا اسير شده، برخي ديگر 
از شهادتش مي گفتند و در آخر هيچ كدام از 

اين حرف ها درست نبود. 
   تشابه عجيب مشخصات

در يكي از همين روزها به خانواده شهيد زنگ 
زدن��د و گفتند براي تحويل پيكر ش��هيد به 
شيراز بيايند. خانواده خيلي سريع خودشان 
را از همدان به ش��يراز رس��اندند و در كمال 
ناباوري و تحير با موضوع��ي عجيب مواجه 
ش��دند. در ميان خلبانان ني��روي هوايي با 
خلبان ديگري به نام محمدرضا كرم مواجه 
شدند كه نام پدر، نام مادر، شماره شناسنامه، 
تاريخ تولد و حتي روز شهادتش��ان شبيه به 

هم بود. 
تمام اطالع��ات اين دو نفر ش��بيه به هم بود 
جز يك مورد و آن هم محل تولد بود. شهيد 
محمدرضا كرم متولد خرمشهر بود و شهيدي 
كه تازه پيكرش پيدا ش��ده در شيراز به دنيا 
آمده بود. مثل اينكه ه��ر دو خلبان در زمان 
حيات با همديگر دوستي داش��تند و هم را 

مي شناختند. 
خانواده كرم بدون يافتن اطالعي از شهيدشان 
به همدان برمي گردند. دوباره همان حرف و 
حديث هاي نه چندان موثق شروع می شود. 
گاهي مي گفتند محمدرضا كرم اسير شده و 
گاهي ديگر گفته مي شد او را روي برانكاردي 

در خرمشهر ديده اند اما نمي شد به هيچ كدام 
از اين حرف ها اطمينان كرد. 

زماني ك��ه آزادگان به كش��ور بازگش��تند، 
خان��واده ش��هيد امي��د زي��ادي ب��ه آمدن 
محمدرضا داش��تند. وقتي آنها جهت آمدن 
پيگيري كرده بودن��د، به آنه��ا گفته بودند 
محمدرضا كرم خلبان نيروي هوايي در يكي 
از اتوبوس هاست، ولي هنگامي كه آزادگان به 
كشور آمدند هيچ خبري از محمدرضا نبود. 

   اعام قطعي شهادت
اين بي خبري و انتظار سخت ترين كار براي 
خانواده ش��هيد كرم بود. آنها چندين س��ال 
چشم به در دوختند تا خبري از شهيدشان 
بيايد ولي هيچ خبري نيام��د كه نيامد. خدا 
مي داند آنها در آن روزه��اي طوالني انتظار 
كشيدن چه كشيدند. همسر شهيد روزي صد 
مرتبه مي مرد و زنده مي ش��د تا بلكه خبري 
از عزيزش پيدا كند. تا قب��ل از اعالم قطعي 
ش��هادت، او همچنان اميدوار به بازگش��ت 

شوهرش بود. 
در نهايت پس از 15س��ال ش��هادت قطعي 
محمدرضا كرم را اعالم كردند. شواهد اينطور 
نشان مي داد كه دشمن هواپيماي شهيد كرم 
را هنگام بازگشت در ميان رگبارهاي پدافند 
عراقي مورد اصابت قرار مي دهد و شهيد كرم 
مجبور مي شود از هواپيما بيرون بپرد. طبق 

شواهد او ابتدا اسير مي شود. 
مادر شهيد در اين باره مي گويد: »خيلي ها به ما 
گفتند محمدرضا اسير شده است. آقاي بكلري 
و خسروي هم او را در اردوگاه ديده بودند و به 
من گفتند هنگام اس��ارت پايش هم شكسته 
بود. اما او هيچ وقت نيامد و بعد از كلي دوندگي 
به ما گفتند محمدرضا جاويداالثر است و او را 
شهيد محسوب كنيد. به ما گفتند اتوبوسي كه 
محمدرضا در آن بوده به لب مرز مي آيد، گويا 
يكي از اس��را هنگام پايين آمدن خاك ايران را 
مي بوسد و به صدام ناسزا مي گويد. بعثي ها هم 
اسرا را برگردانده و بعد از آن خبري از هيچ كدام 

از آن عزيزان نمي شود.«
ش��هيد كرم با وجود خطري ك��ه پرواز براي 
سالمتي اش داشت، خود را موظف به دفاع از 
كشور دانست و در نخستين روزهاي جنگ، 
تمام س��ختي ها را به جان خري��د و صحنه 
را خالي نكرد. امس��ال 41 س��ال از شهادت 
و جاويداالث��ري محمدرضا ك��رم مي گذرد 
و خانواده ش��هيد اميدوارند تا خبري مبني 
بر تفحص يا پيدا ش��دن پيكر ش��هيد شود. 
ش��هيد محمدرضا كرم با ش��جاعت تمام با 
دشمن بعثي جنگيد و در نهايت مظلوميت به 
شهادت رسيد. اگرچه پيكر شهيد همچنان 
مفقود اس��ت ولي نام اين خلبان ش��جاع در 

ذهن مردم ايران پررنگ مي درخشد. 

زمان�ي ك�ه آزادگان ب�ه كش�ور 
بازگش�تند، خانواده ش�هيد اميد 
زيادي به آمدن محمدرضا داشتند. 
وقتي آنها جهت آم�دن پيگيري 
كرده بودن�د، به آنها گفت�ه بودند 
محمدرض�ا ك�رم خلب�ان نيروي 
هوايي در يكي از اتوبوس هاس�ت، 
ولي هنگامي كه آزادگان به كشور 
آمدند هيچ خبري از محمدرضا نبود 

نگاه

  جنگ شش روزه
در تاري��خ جنگ هاي اعراب و اس��رائيل، 
جنگ ش��ش روزه جايگاه وي��ژه اي دارد. 
سال 1967 اس��رائيل توانست طي شش 
روز، سه كشور عربي سوريه، مصر و اردن 
را شكست دهد و بخش هايي از خاك اين 
كشورها را اش��غال كند. پيروزي سريع و 
قاط��ع رژيم صهيونيس��تي هرچند براي 
اع��راب مايه ذلت ب��ود، ام��ا ديكتاتوري 
چون صدام فكر مي كرد اگر او نيز چنين 
پيروزي را در جبهه مقابل ايران كس��ب 
كند، شايد بتواند نامش را در تاريخ اعراب 
جاودانه كند. اين سخن كه صدام در پي 
يك جنگ ش��ش روزه ديگ��ر و اين بار با 
توفيق و پيروزي اع��راب بود، مورد تأييد 
دستياران و مش��اوران او نيز است. ژنرال 
وفيق س��امرايي در كتاب خود از اشتياق 
صدام به يك پيروزي سريع و شش روزه 

در برابر ايران سخن گفته بود. 
  پيروزي برق آسا

 طبق آنچه نهاده��اي اطالعاتي عراق از 
وضعيت نيروه��اي ايراني ب��رآورد كرده 
بودن��د، ارتش بع��ث عراق مي توانس��ت 
ظرف چند روز به اه��داف خود در حمله 
به ايران برس��د. به قول يكي از ژنرال هاي 
عراقي: »ما حتي نام تيپ ه��ا و نيروهاي 
ايراني را كه قرار بود سر راه ما قرار بگيرند 
مي دانستيم. بر همين اساس پيش بيني 
كرده بوديم مي توانيم به سرعت خوزستان 
را اش��غال كنيم و اگر شرايط مساعد بود، 

به سمت تهران حركت كنيم.« برخي از 
مردم بومي اهواز روايت كرده اند وقتي در 
ششمين روز جنگ واحدهاي زرهي عراق 
به حومه اهواز رسيده بودند با تصور اينكه 
به تهران نزديك مي شوند، از روي همان 
تانك هايش��ان از اهالي مي پرسيدند »تا 

تهران چقدر راه است؟!«
  اولين قطعنامه 

روز پنجم مهر 1359 مصادف با ششمين 
روز از شروع تجاوز رسمي عراق به ايران، 
شوراي امنيت به پيشنهاد دو كشور غير 
عضو دائم اولين قطعنامه خود در خصوص 
جنگ عراق با ايران را به تصويب رس��اند. 
در اين قطعنام��ه بدون اش��اره به طرف 
متجاوز، از لزوم آتش بس و خويشتنداري 
طرفين صحبت شده بود. صدام بالفاصله 
با اي��ن قطعنام��ه و پيش��نهاد آتش بس 
موافقت ك��رد. گويي ش��وراي امنيت نيز 
بر خواس��ته پيروزي برق آساي او صحه 
گذاشته و درست در ششمين روز جنگ، 
قطعنامه خود را به تصويب رسانده بود. اما 
برخالف خواس��ته صدام، در اين سو امام 
خميني به عنوان رهبر عاليقدر جمهوري 
اسالمي ايران، در س��خناني حمله صدام 
را به س��نگ انداختن دزدي تشبيه  و بر 
لزوم ادامه جنگ با دشمن متجاوز تأكيد 
كردند. در داخل اي��ران حتي يك جريان 
عمده سياس��ي هم در آن مقط��ع با اين 
تصميم مخالفت نكرد، چراكه آتش بس با 
متجاوز آن هم وقتي نيروهايش در حومه 
اهواز بودند، هيچ توجيهي نمي توانس��ت 

داشته باشد. 
  چند روز يا سال؟

صدام در رؤياي يك پيروزي س��ريع بود 
اما او براي رس��يدن به اين خواس��ته نه 
چند روز كه بايد چند سال صبر مي كرد و 
عاقبت نيز با دست هاي خالي و با خاطراتي 
شكست خورده از يك جنگ هشت ساله، 
صحنه نبرد با ايراني ها را ترك مي گفت. 
جنگ تحميلي با فراز و نشيب هاي بسيار 
درست هشت سال بعد از ش��روع آن در 
آخرين روزهاي س��ال 67 تمام ش��د، در 
حالي كه ص��دام به هيچ ك��دام از اهداف 

خود نرسيده بود. 

صدام در رؤياي يك پيروزي 
س�ريع ب�ود ام�ا او ب�راي 
رس�يدن به اين خواس�ته نه 
چند روز كه بايد چند س�ال 
صبر مي ك�رد و عاقبت نيز با 
دست هاي خالي و با خاطراتي 
شكست خورده از يك جنگ 
هش�ت س�اله، صحنه نبرد با 
ايراني ه�ا را ت�رك مي گفت

طرح پيروزي برق آسا چه بود؟

پسرش عليرضا هنوز يك سالش 
نشده بود و پدر نتوانسته بود براي 
فرزندش جشن تولد يك سالگي 
بگيرد. تمام تاش مادر هم ش�ده 
ب�ود يافتن نش�اني از محمدرضا. 
برخي مي گفتند محمدرضا اسير 
ش�ده، برخي ديگر از ش�هادتش 
مي گفتن�د و در آخر هي�چ كدام 
از اي�ن حرف ه�ا درس�ت نب�ود 

جدول

پاسخ جدول شماره 6588

طراح:علیرضا سجادی فر       شماره 6589

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 س ا ر هـ م  ك ي ر ج ف ل ا و  1
 ا ب ي ف  ق ش ا ق  ا م ن ي س 2
 ل ت م  و س و س  ا ن  ا ن ف 3
 هـ ي  هـ ل م ر  ن و ت ب  ا ا 4
 ا ن ا ر ي ت  س ي ن و د ا  ل 5
 ي  ز ي ا  هـ ل ش  م ر ي ب  6
 س س  ر م ت و م  ز  هـ ت س هـ 7
 گ و س  ر ف ن  گ ي ر  م ي م 8
 ي د ا م  ت  س ي ر و م  ج و 9
  ن ل ر ا  ع ز ج  م ع ن  گ 10
 ب  ن و ت ر و ا  ل ا ز ي ا ل 11
 ا خ  هـ ش ي ر  ن و ن ز  ب و 12
 ب د ا  ب ل  و ت ي ف  ا ق ب 13
 ل ي ت ن ا  ز ا ر د  ن س ن ي 14
  و ن ي ر ا م ن س  ي ر ا د ن 15

 
 

از باال به پايين
     1- كاس��ه زانو- چرم پرزدار مخملی- با تبحر   2- ش��كل و هيئت- قطب قاليبافی آذربايجان- دختر مازنی  
 3- پاروی قايقرانی- استخوان زانو- آش هفت دانه- فلز سرخ   4- چوبدستی قلندران- شك   5-  گل تاجريزی- 
گياهی علفی شبيه خاكشير از تيرۀ چليپاييان- نام مترلينگ، برنده نوبل ادبيات در سال 1911 ميالدی   6-  بيماری 
كمخونی- دهقان- دندان نيش   7-  كشنده بی صدا- چاشنی غذا- خوش اندام- كتاب ساراماگو، نوبل برده پرتغالی
   8- اشاره به جايی دور- نويسنده سه تفنگدار   9- بيهوشی- پاره س��نگ ترازو- داد بی پايان- ويتامين جدولی
   10- خاخام- ميوه معطر- عظيم و بسيار   11- بازيكن برزيلی پاری سن ژرمن- قوه حافظه- فيلم هيچكاك  
 12- تيره- پيشامد   13- نگهبان گله- ريسمان سوزان چراغ- ننگ و عار- بوييدن    14- كافه فرنگی- همداستان 

عذرا- درستی، صداقت   15- فنی در كشتی؛ مزرعه كوچك- عنصر فلزی نقره ای رنگ- قدرت و نيرو

از راست به چپ
   1- كتابی از امام خمينی)ره(- دفتر حساب   2- قصرنش��ين- كالم خودخواه- گول خوردن در معامله- دختر 
انگليس��ی   3- حش��ره جهنده- مادر وطن- از نعمت های پنهان خدادادی- حرف انتخ��اب   4- قفل چوبی- از 
بخش های اوستا- آنچه از دس��ت رفته   5- واحد طول موج- صورت- پرتابه ورزشی   6- انگشت كوچك- تيمی 
در فوتبال فرانسه- از اقمار مشتری   7- ميوه خوب- وسيله نواختن ويولن- لخت- استخوان جمجمه   8- سخن 
زيرلب- نام پرچم ايران در عهد باستان- عالمت فعل استمراری   9- موجوديت- پوستين وارونه- جايز شرعی- پرنده 
نماد وفاداری   10- آفت گندم- شهری در آذربايجان شرقی- خداحافظی   11- نوعی موشك- از بت های جاهلی- 
آواز كبوتر    12- سوره 81- نان سوغاتی همدان- پايدار، بادوام   13- حرف فقدان- فقير- جوشن- نور اندك  

 14- گنجايش- نوعی پرنده- درياچه خرم آباد- زمستان    15- موش خرما- مكانی مقدس در كربال 
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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.

جدول کلمات متقاطع

4 7 9 8
1

3 6
7 3 2 4

8 2
4 5 2

9 2 6
5 9 1
4 8 3

147569823
268431579
953872641
675328194
824197356
319645782
791253468
536984217
482716935

   عليرضا محمدي
پيش بين�ي تص�رف س�ه روزه خوزس�تان و همچنين رس�يدن يك هفت�ه اي به 
تهران، ذي�ل طرح »پيروزي برق آس�ا« ب�ود كه ارت�ش بعث عراق ابت�داي جنگ 
تحميل�ي آن را دنبال مي ك�رد. در تصور صدام، ارتش او مي توانس�ت به س�رعت 
نيروه�اي ايران�ي را شكس�ت بده�د و ظ�رف چن�د روز به اه�داف خود برس�د. 
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