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مقدمه:
در ۲۸مرداد۱۳۳۲، ضدملي كودتاي از بعد ۵۰سال درست  يعني  ۲۸مرداد۱۳۸۲  در
خاطراتش تا از معزي نشستم سرهنگ روبه روي شهر شومون و خلوت كوچك پارك

بگويد. برايم
عبرتآموز. بههرحال غرورآفرين؟ يا تلخ؟ شگفت؟ است! داستاني

امروز و كردند؟ چه  ما پيراحمدآبادي آن با روزي چنان  در پيش ۵۰سال درست
چيزي بيترديد است؟ دروغ تاريخ كه مگر و راستي كنند! چه او فرزندان با ميخواهند

بهدري  در و تبعيد سال چند ۲۰ و از بعد كه هرچند است. تاريخ برنميدارد تكرار كه
معزي سرهنگ كه باشد افتاده آقايان ياد تازه مذهبي بهارتجاع گفتن «نه» نفس يك و
براي بهناچار و به خنده مي افتد خودش مربوطه كه قاضي هم وقتي است! «تروريست»
حكم ميشود پيدا كلهشان در و شعور عقل كه ذرهيي ديگراني بيشتر خندة از جلوگيري
يادشان از هنوز آخوندها با ميليارديشان چند معامالت مزة كه جناباني ميدهد، برائت
نخير حضور كه يعني كنند. بازي را آش از داغتر كاسة نقش تا ميدهند نرفته ترجيح
برود. كند و پيدا بايد كشوري را است! و براي امنيت فرانسه خطرناك در فرانسه سرهنگ

حقوق پناهندگي هم كشك! و حق همة ديگر، بر هرچيز عالوه كه يعني
روز كساني در چه فرانسه همين در ميزنند؟ بهفراموشي را خود يا راستي فراموشكارند و

آفريدند؟ وحشت و كردند منفجر بمب و بريدند سر روشن
آموخته فراموشيناپذير سالهاي اين ما طي نگفته بودند هم اگر و كه گفتهاند بههرحال
اهل «نه» اگر في الواقع كه يعني است. نيكو رسد برما هرچه مسير اين در بوديم كه

باشيم. داشته بيشتري انتظار نبايد هستيم گفتن
يافتم را سعادت اين خودم، آزادي از پس اندكي در پاريس، كذايي ۱۷ژوئن قضيه از بعد
بشناسم. نزديك از بيشتر را او تا غنيمتي و بود فرصتي باشم. سرهنگ همراه مدتي كه
دارد. در اين جداگانه داستاني شد كه خود و صد برابر ده بهاو ارادتم مدت الحق طي اين
راضي اش كنم توانستم باالخره كه يعني يافتم. دست تاريخي پيروزي به يك من خالل
ساده مگر او آوردن بهحرف كه چرا كند. پرواز خاطراتش در بار اين و بيايد صحبت پاي
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تا زدم دست تفسير و توجيه ترفند و جور به صد حرف ميزد؟ سادگيها به اين مگر بود؟
آمد. زدن حرف پاي سرهنگ

سرهنگ شروع ميشد. مشكالت تازه است تمام كار ميكردم فكر كه وقتي درست اما
او مناعت  و دهد. علوطبع توضيح نميخواهد اصًال را چيزها خيلي نيست. حرف اهل
دل و جان با ميخواستم توضيح فني كهاگر بود اين ميكرد.  مشكل را كار بدجوري

ميكرد. ميشد دريغ به خودش مربوط اگر چيزي و ميداد
سراسر در او صراحت مواجه شدم. سرهنگ صداقت خيرهكنندة با صحبتها خالل در
باالترين با كردهاست اشاره خاطراتش در كه همچنان او است. چشمگير زندگيش
حتي و ارتشبد طوفانيان تا علم گرفته اسداهللا از شاه، رژيم سياسي نظامي و مقامهاي
از قبل  شجاعت و صراحت اين همه دليل زدهاست. را حرفش  و افتاده در خود شاه،
چيز همه دادن دست از ابتدا براي همان از سرهنگ ميشود كه مربوط به اين هرچيز
تيز پرواز و متبحر خلباني تنها نه ميبردهاست. بهسر هميشگي» باش «آماده يك در خود
چيزي هم دنيا» «مال از برآن  عالوه كه بوده ميهنپرست و فسادناپذير افسري كه
سرگرد و سخاييها، پسيانها، سرگرد كلنل تاريخي در ادامة افسري نميطلبيدهاست.
و پاكدامن شريف اندازه بههمان و پرداخت اهل صميمي، قاطع، اندازه محبيها. بههمان
راوي كرد كه تأييد خواهد بيگمان منصف خوانندة كه اين روست از محبوب. هم و
كه هرچند را دارد. سرهنگ و ميهن درد مردم است بسيار دردمند، كه فردي خاطرات
همه كرده مورد را در انصاف رعايت اما است مشخصي اعتقادي سياسي و داراي مواضع

افكندهاست. بهدور خاطرات نقل بهخصوص و قضاوت در را شخصي بغضهاي و حب و
است خاص پهنهيي در ميهنمان تاريخ شفاهي گوشههايي از هم خاطرات اين بههرحال
كه است فردي ذهني فكري و سير تحوالت بيانگر و هم نشدهاست نوشته بهحال كه تا
يك بسيار خمهاي و پيچ از عبور از پس گذاشته و سر پشت را مختلفي مدارج و مراحل
تاريخيش بزرگ و پرواز بهخاطر كه قهرماني گرديده است. ميهنش پايدار مقاومت عضو

شد. نخواهد ميهنش فراموش و خاطرة مردم هيچگاهاز ۷مرداد۱۳۶۰ در
امانتداري و اصل را در حفظ شده، ضبط نوارهاي خاطرات، پس از پيادهكردن تحرير در
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نظر با البته من و كار آنها و زياد كردن گرفتم. كم سرهنگ فرهنگ خود با خاطرات
سرهنگ بودهاست. خود

از سرهنگ خاطرات كه داشت خواهد هم دومي  جلد درخاطره ها» «پرواز كتاب
پاي  فرصت اولين در دادهاست سرهنگ بهمن قول برميگيرد. در را مرداد۱۳۶۰ به بعد

بيايد. نيز آنها گفتن

مصطفوي كاظم
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به دنيا  اميريه، خيابان تهران، منيرية محلة قديمي در خانة يك ۱۳۱۶ در ۱۷بهمن در من
آمدم.

است در آمريكا ۵۰سال از بيش االن مسعود، بزرگترم، برادر هستم. خانواده دوم فرزند
برادر است. كوچكتر من از نيم و سال يك كه شيرين به نام دارم خواهري ميكند. زندگي
قلعه وزير خانه همان در بود. خواهرم از كوچكتر سال دو كه تورج به نام داشتم ديگري

كردم به نام ايرج. شد. بعدها برادر ديگري پيدا خفه حوض و افتاد توي
و عمو عمو، پسر دختر هم با معزي.آنها نزهت مادرم و بود معزي سپهبد محمود پدرم
زيرا ما بود. بهتر از بزرگمان بسيار مادر و بزرگ پدر وضع مالي خانوادة قاجار بودند. از
بسياري امالك و زمين  و  بودند فتحلعيشاه نايبالسلطنة ميرزا، عباس  نوادههاي  آنها
شايد نداشت. كاري آنها زياد با بود سروان يا سرگرد زمانها در آن كه پدرم اما داشتند.
هرروز مي ساخت. نظاميخودش حقوق همان با بههرحال بود. نظاميش غرور بهعلت
كار در اخالقي نظر  از مي گشت. بر شب و وميرفت ميپوشيد را صبح چكمههايش 
بهشدت دوست را بچههايش و بود خانواده بياندازه خوش اخالق ولي در جدي، بسيار
فرانسه بهزبان بود. كرده تمام فرانسه دانشكدهافسري در را تحصيالتش پدرم داشت.
و رمانهاي فرانسوي ميخواند برايمان و مي نشاند زانوانش روي ما را مسلط بود. كامًال
كتابها اين جمله از خانواده» «بدون يعني «SANS FAMILLE» كتاب ميكرد. ترجمه
ميرقصيد. سگ و ميزد آدميدوره گرد. سگي داشت و براي سگش فلوت داستان بود.
بزرگ و مي گيرد را بچه اين مادر. و بيپدر خياباني بچة بهيك مي خورد بر كه اين تا
را ماجراهايش او بود. شده اسمگذاري فاميل» خاطر«سان بههمين هم كتاب ميكند.
او و بودند مانده بيپناه و تنها كهآنها سردي شبهاي تصوير ميكرد. تعريف بچه اين با
نمي رود. يادم از شوند هيچگاه گرم اندكي هم آغوش در آن دو تا ميداد به بچه را سگ
خودش و برش و بنشاند دور را كه بچههايش بود اين پدر بيشترين لذت در هرصورت

بخواند. كتاب برايشان
در واقع ديگر. خانهيي اجاره يي خانة بهيك كرديم مكان نقل من، از تولد بعد سال سه دو
آقا. ممد مش بهنام ثروتمندي بود بهمعمار متعلق خانه قلعه وزير. كوچة اميريه، خيابان
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بوديم اولش همسر نشسته بوديم. ما در خانة از آنها كه ما در يكي داشت خانه چندين او
باال سهاتاق دو بود. طبقه خانة ما دو بود. خانه آن طرفتر چند هم دومش همسر خانة و
تلمبه ميزديم بايد داشتيم. انباري هنوز نبود. آب آب لولهكشي پايين. اتاق يك و داشت

استفاده. براي بام پشت منبع توي ميرفت آب و
ما بود. حياط توالتش گوشة كه قديميداشت حياطي ندارم. آن خانه از زيادي خاطرات
مي كرديم. عبور بايد از حياط هروقت كه ميخواستيم بهتوالت برويم بوديم. بچه چند
و خطاب ميكرد باز را پنجره ميديد. را ما و ميكرد نگاه پنجره پشت از مش ممدآقا زن
چاه چون بهدستشويي نروند قدر اين بگير را تولههايت اين «جلو ميزد: فرياد بهمادرم
از طوري كه بود اين ما مسائل از يكي كنيم». خاليش بدهيم پول بايد ما ميشود پر
برنميآمد. از دستش كاري جز گريه هم بيچاره مادر ما را نبيند. برويم كهاو ديوار كنار
«چيه؟». ميپرسيد: بابام ميكند. گريه دارد مسأله همين به خاطر ديدم بار چندين

كنند؟» چكار بچههايم پس » ميگفت: مادرم
و بوده فاحشه قبًال خانم. ميگفتند آفتاب بهنام زندگي ميكرد زني ما خانة روبهروي
روضه مجلس و ميپخت سمنو هرسال و بود كاميون راننده يك زن است. توبهكرده بعد
معروف فوتباليست از آنها يكي كه داشت پسر چند همساية ديگرمان مي انداخت. راه
داشت. غريبي و استعداد عجيب چون شوتي». «عبداهللا ميگفتيم بهاو ما بود.  ايران
توپ عبداهللا گل ديوار. توي «دهشاهي» را ميگذاشتيم سكة گلي بود. كوچه ديوارهاي

دهشاهي. روي ميزد قدميدرست ۱۰ -۸-۷ فاصله از و ميكاشت را
معروف بود گمرك بود، راه چهار باالي كه كسري رفتم دبستان را دبستان اول كالس

مالي خوبي نداشتند. بهآن جا ميرفتند وضع اكثر بچههايي كه بهكسري گدا. چون
كشتي قهرمان بود كه بعدها خجستهپور محمد ميآيد همكالسيهايم كه يادم از يكي
يادگار» بماند خط نمانم : «من بود نوشته برايم دفتر يادگاري در او شد. جهان و ايران

خجستهپور. محمد بود نوشته زيرش بعد
كاخ خيابان در بود و خوب بسيار ماليش  كه وضع بزرگم مادر پيش  رفتم دوم سال
كه بهانه بهاين مادرم بود. نوربخش كوچه مصدق منزل روبهروي آنها منزل مينشستند.
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آنجا يك سال پيشش. بروم من كه كرد خواهش مادرش از هستم منزل تنها در من
پهلوي خيابان به سمت كاخ چهارراه از مدرسهمان عارف. مدرسة گذاشتند مرا بودم.
نسبتًا مدرسة بودم. آن جا را دبستان بود. كالس دوم سلطنتي نزديكيهاي كاخ در سابق
و مي آمدم. با ميرفتم من پياده و ۳۰۰-۲۰۰متر بود ما تا خانة فاصلهاش آبرومندي بود.
و كلي سوار ميشديم آنها. پشت ميپريديم ما مي شدند، رد وقتي درشكهها وجود اين،
سوار «عليشاه! مي زدند: فرياد كنند بدجنسي ميخواستند وقتي عابران ميكرديم. صفا
بار يك را اسم گذاري اين علت «عليشاه». ميگفتند موقعها به درشكهچيها آن است».
از مردم هم و بود حقيري شغل چون «ممدعليشاه». بگويند ميخواهند پرسيدم گفتند
از را شالقش ميرسيد چي بهدرشكه بههرحال تا خبر نميآمد. خوششان محمدعليشاه
پايين بود ميپريديم درد زياد ما. اگر كلة و و ميخورد به سر پرتاب ميكرد كلهاش پشت
ميداديم. ادامه خودمان كردن مچاله با و ميكرديم پررويي هم گاهي ميرفتيم. در و
بهنام آقايي يك درشكه. پشت پريدم ميگشتم باز بهخانه كه عارف مدرسة از بار يك
وكيل بعدها شد بود. بسيار متشخصي آدم بود. مادرم خواهر خالة شوهر كه فوالدوند بود
ديد را من و ميآمد پشت ما از داشت ماشينش با او دادستان. به هرحال بعدش و شاهرود
من سركوچه در كه همين و ما سر پشت آمد ماشينش با شده ام. سوار درشكه پشت كه
را گفت. بزرگم جريان بهمادر و آمد مان بهخانه و كوچه توي پيچيد او هم پايين پريدم
خواستي است هروقت خطرناك نشو سوار گفت دعوا بهجاي بود. زن مهرباني بزرگم مادر

سوار ميشوي؟ پشتش چرا شو سوار را درشكه خود ميدهم پول بهت بگو

خانواده و دربارةپدر اندكي
كتاب بهترجمه زيادي عالقة راه وزارت بازنشسته كارمند معزي، نجف قلي بزرگم، پدر
بود. كرده  ترجمه هم  را ناپلئون  و  ژوزفين دربارة جمله  از زيادي  كتابهاي  او داشت. 
داشت. كتاب جلد ۱۰هزار بر بالغ او بزرگ كتابخانة بود. ناپلئون مورد عالقه اش شخصيت
از خودش بعد كرد  وصيت بزرگ  پدر بودند. فرانسه و انگليسي به زبان  كتابها  بيشتر 
شيراز به دانشگاه پدرم كرد فوت وقتي بعد سالها شيراز. به دانشگاه بدهند را كتابخانهاش
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بزرگ پدر كار تمام خانه، در دادند. تحويل و كردند كارتنبندي را كتابها همة و زد زنگ
راديو در بردندش يك مدت مي نوشت. يا مي خواند يا ترجمه كتاب. و بود نويسندگي
حدودي تا و اجتماعي مختلف مسائل دربارة تا زندگي» دفتر از «برگي برنامة در ايران
بهشان گفتم «امروز گفت: بزرگ پدر بار يك و گذشت چندي كند. سياسي صحبت
دارد زياد شنونده برنامه تان كه دادم. راديو اصرار داشت خاتمه را برنامه و نميروم ديگر
آمدهاند امنيتي مقامات طرف «از داد: ادامه او و چرا؟ پرسيد پدرم نكردم». قبول من ولي
قبول من كه بزني هم را حرفها و اين دربارة اين موضوع صحبت كني بايد گفته اند بهمن
سلطنت و حكومت دربارة حرفي هيچ ميكردم. گوش را برنامهاش گاهي من نكردهام».
خواستههاي آنان بار زير او بههرحال بود. انتقادي صد حرفهايش ۹۰در نميزد. اما تقريبًا

كردند. تعطيل را برنامهاش نتيجه در نرفت.
پدر است. فرد قاجار رشيدترين نوة اين بود كه بزرگ پدر افتخارات هميشگي از يكي
كه آن جا تا اما تعريف مي كردند. ميرزا عباس از شجاعتهاي برايم هميشه بزرگ مادر و
بيشتر بحثهاي نبود. حرفها اين سلطنت و حكومت و از حرف وقت هيچ يادم ميآيد من
بودند. كرده زندگي و آمريكا اروپا در زيادي سالهاي مي كردند. آنها ادبي و روشنفكري
دربارة داشتند. هميشه عالقه خيلي به فرانسه بهخصوص در ايران. ۶ماه بودند آن جا ۶ماه
داستانهاي انقالب بار اولين بود كه براي آنها ميزدند. من از روشنفكري آزادي، حرفهاي
عجيبي چيزهاي برايم هست فرانسه كه در دربارة آزاديهايي آنها شنيدم. را فرانسه كبير
اوضاع دربارة اصًال كه اين بود عجيب اما نميديدم. در ايران من كه چيزهايي ميگفتند.
مثل اصًال و نهانتقادي داشتند، ميكردند تعريف صحبتي نميكردند. نه ايران سياسي
بودن بهخوب تمام حرفشان راجع ندارد. وجود دستگاه حكومتي برايشان چنين كه اين

بود. فرانسه وضع
خانه دوم طبقة سابق، پهلوي در خيابان مدت پدرم اين در بودم. آنها خانة سال يك
صاحبخانه اول، طبقة بود. در شقاقي كوچة كرج نهر خانه روبه روي كرد. اجاره را جديدي
حوالي يعني زمانها آن مينشست. بود، نفيسي آقاي بهاسم دبيرستان دبير يك كه

سرهنگ بود. ۲۵-۲۶درجة پدرم سال سالهاي
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ميآمد هم نفيسي آقاي عصرانه شروع شد. بازيهاي محله آشنا شدم. بچههاي با بهزودي
من مال طبقهاش دو خانه، رد ميشدند ميگفت: «اين كه همسايهها ميكرد. تماشا
كند. خرج آنها براي را پدر سرهنگي درجة ميخواست هستند». من مستأجر اينها است!
اوست. مال خانه هستيم و او ما مستأجر نفيسي مي گويد آقاي به مادرم گفتم دفعه يك
«آدميكه چرا؟ گفت: گفتم نگذاريد!» بهسرش سر است عقدهيي «او آدم گفت: مادرم
ندارد» گفتن  كه هستيم مستأجر ما حاال نميزند. را  حرف اين  هي نباشد عقدهيي

نگذاريم. سربهسرش زياد كه شد جمع حواسمان
آنجا كالس ششم اسم نوشتم. تا خيابان تخت جمشيد دبستان فردوسي در آنجا رفتم

بودم.
كه شيطنتهايي داشتم. هم را خودم شيطنتهاي البته بودم. درسخوان خيلي دبستان در
فريدون من همكالسيهاي از فردوسي يكي دبستان شدند. در بيشتر شدم بزرگتر وقتي
كالس است. شاه زبان معلم مي گفتند كه بودند  وارسته پروفسور پسرهاي فرهاد، و
بسيار آدمهاي بخوانند. درس فرستاد انگلستان آنها را بابايشان كه بوديم پنجم و چهارم
گرفت. كاراته كمربند بعدها فرهاد ميپوشيدند. شيك لباسهاي و بودند ثروتمندي
ميكرد. كلفتي گردن خيلي بچگي در بود. شده عوض خيلي ديدمش. بعد سالهاي
با هم البرز دوباره دبيرستان در بعد سال چند بود. «وارسته» واقعًا شد بزرگ وقتي اما

شديم. همكالس
است. مانده ذهنم در بر و از دور بيشتري خاطرات ميشديم و بزرگتر سالها گذشت با
من داشت. روي را تأثير بيشترين او شخصيت آنهاست. ترين پررنگ از يكي رفتار پدر

كه ندارم به ياد اصًال ميرفت. شنا داشت و خانه ميل در بود. سالم خيلي به لحاظ بدني
دندانهاي چه ميگفتند دوستانش كه سالم بودند بهقدري دندانهايش باشد. شده مريض
مذهبي به شدت آدمي او است. طبيعي بابا نه ميگفت است؟ مصنوعي سالميداري
هروقت كه داشت خانه در ويسكي شيشه يك بخورد. مشروب نديدم وقت هيچ بود.
نميخورد. مي كردند هركاري ولي خودش نمي خورد. ميداد. به آنها مي آمدند دوستانش
نماز سر كه هست يادم قطع نميشد. روزه اش و خريدهام. نماز شما براي من ميگفت
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گريه ميكرد. دعا ميكرد و مي خواند. نماز گريه با هميشه پهن ميكرد و سجادهاش را
«چرا ميگفت: گريه ندارد!» نماز كه ميآيد، قدر زود اشكت اين «چرا مي گفتم: من

دارد». استغفار گريه نماز نميفهمي! تو دارد!
او هيچگاه نرفته است. يادم از هرگز بشري او حقوق و رقيق بسيار بهخصوص احساسات
مادرم قناعت ميكرد. و قديمي داشت كهنه و كت يك لباس نميخريد. خودش براي
داشته باشي يك پالتوي شيكي بايد ميرويم ور آن و ور اين و ميگفت بابا مي زد بهاو غر
مادرم و بيرون رفتيم مادرم اصرار با بار يك نميداد. گوش او اما باشد. مرتب لباست و
شدهاي شيك چقدر بابا گفتيم بهاو بهشوخي ديديم را پالتو وقتي خريد. پالتو يك برايش
بهاو مادرم نبود. تنش پالتو وقتي برگشت بيرون پدرم رفت بعد روز چند حرفها... اين از و
كوچه سر گفت: «نه! يكنفر و گريه زير زد هو يك جا گذاشته اي؟ كو ؟ پالتويت گفت
مادرم گفت: «آخر بهاو». دادم درآوردم بود سردش خيلي بود، فقير نشسته بود، خيلي
او دارم كت يك من سردش بود، آخر خيلي «خانم عيبي ندارد، گفت: چي؟». خودت
سادگي و متانت با پدر ميخنديديم. و ميگفتيم مدتها بابت اين از ما نداشت». هم كت
ميگرفت ميآمد را حقوقش وقتي بود. او واقعًا درويش بگيريد!». ياد «نخنديد! ميگفت:
پول خود پدر حتي و بهما كه بود مادرم اين بعد ميداد. مادرم تحويل آن را دربست
بده!». ۱۵تومان است، «كم پدرم مي گفت: شد. دعوا خانه در يك روز مي داد. توجيبي
مادرم ندادي!» بيشتر ۵تومان ديروز «آخر ميگفت: «نميدهم». پدرم ميگفت: مادرم
من ۵۰تومان، تو از چه ۱۵تومان، چه بدهم ۵تومان چه «چه فرقي ميكند؟ ميگفت:
ميگذاري را پول تمام گردنش كج است كه هركس را ميبيني بيرون ميروي ميگيري
پول به پدرم بهشرطي مادرم نيست». جيبت توي پول وقت هيچ ميآيي. و دستش كف
اين ندهم. نمي توانم كه ديدم فقير اگر ميگفت پدرم اما ندهد. آن و بهاين كه ميداد
داشت قدي بلندي بود. قوي خيلي بزرگ و قوي بود. جثهاش خيلي او احساسات در نوع
ميرفتيم توي و وضعيت، هيكل اين با آدم، با اين ما حاال بود. ۱۲۰كيلو حدود وزنش و
مي كنند. يكدفعه گدايي دارند است و بغلشان بچه ميديد كه را زنهايي مثًال خيابان،
در ميكني؟». گريه چرا «حاال ميگفت: مادرم ميكرد. گريه زار زار گريه. زير مي زد
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را چه داشت هر ميكرد جيبش و دست بعد .«.... آخر حال مي گفت: «اين بيچاره  همان
ژاندارمري معاون و سپهبد بودن وجود كه با روشن بود پدر بهقدري وضعيت ميداد. بهاو
كه اين بود برايش بسازند. نتوانستند كوچكترين پروندهيي انقالب از بعد بودن كل كشور
داشت شكايت مورد يك دادند. تنها را پدرم حقوق قطع شد ارتش امراي حقوق وقتي
اين به تصور بود شده بازنشسته بناحق و داشت ۶فرزند كه بود. فردي هم بهاشتباه آن كه
كه كه پدرم در زير حكم او، حالي شكايت كرده بود. در پدرم اين كار را كرده است كه
بهاين توجه با فرماندهي تيمسار » بود: نوشته بود، شده بازنشسته فرماندهاش بهتقاضاي

كنيد». نظر تجديد حكمتان در دارد ۶بچه كه
گفت بود فهميده يكبار جلويش سيگار نميكشيدم. سرگردي و سرواني درجه تا من
كشيدم. و آوردم بيرون را سيگارم نيست. مسألهيي جون بابا بكش نمي كشي؟ سيگار
يكباره توي سيگار. كرد بلد نبود. فوت كشيدن بده. دادم. سيگار هم به من دانه يك گفت

كردن. بهسرفه كرد شروع سينهاش. داخل رفت دود
مادرم  كرد. فوت تهران در كهولت اثر ۵-۱۳۶۴ در به۹۰سال عمر در نزديك از بعد پدرم

بود. او فوت كرده از قبل

البرز: دبيرستان در
از  يكي بود. دكتر مجتهدي بيامرز خدا رئيسش البرز ميرفتم. سالهاي۳۲ به دبيرستان در
چقدر كه ميآورم به ياد هروقت دارم. دوستش قلبًا كه من ايران بهفرهنگ خدمتگزاران
دانش البرز فعال بود. سياسي دبيرستان جّو متأسف ميشوم. را اذيت ميكرديم مرد اين
ايرانيست پان بود، سوم نيروي بود، تودهيي ما ميان در داشتند. مرزبندي اغلب آموزان
جريانها همين در بحثهاي سياسي بود. و جر و دعوا آن بيشتر وقتها در بود. مصدقي بود،
ايرانيستها بهپان يك گرايشهايي خودم من آشنا مي شديم. سياسي مسائل با ما كه بود
قبًال كه طور همان اما محبوبم مصدق بود. كًال شخصيت ولي داشتم. نيروي سوميها و

نميشد. سياسي مورد مسائل در بحثي و بود خانهمان غيرسياسي كردم اشاره
چون  بودم. آنها  از  يكي  در من كه  داشت  هفتم  كالس ۸-۷ حدود البرز دبيرستان
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و تا سه تا، يكي، دو ميآوردم. تجديد اكثرًا دبيرستان دورة تمام در نبودم آرامي آدم
نهم بهبعد دكتر مجتهدي هر ساله و هشتم از كالس ميشدم. قبول شهريور در هميشه
اين بيرون ميكرد. تمام از مدرسه و بي انضباطي را بهعلت شلوغكردن من ۱۵روز ۱۰تا

نگهمي داشت. و ميكرد يادداشت هم را آموزان دانش تخلفات
فارغالتحصيل آمريكا افسري دانشكدة از من كه موقعي بگويم. جالب خاطرة يك جا همين
البرز دبيرستان در پسرم را خواستم اسم يكبار ازدواج كردم. به ايران و برگشتم و شدم
تميز تر و و خيلي هوايي پوشيدم نيروي لباس ستوان يكمي بود. بنويسم. درجهام هم
اتاق بخواند. در درس هفتم كالس برود البرز كه دبيرستان بردم گرفتم را پسرم دست
ميكنم عرض گفتم سالم كرد. صدا ما را دكتر مجتهدي مدتي از و بعد انتظار نشستيم
آشنا قيافهتان گفت و كرد بهمن بنويسم. يك نگاهي را پسرم اسم آمده ام دكتر! آقاي
معزي. گفتم گفت اسمتان؟ بودهام. شما شاگرد سال چند افتخار داشتم من گفتم است.
سال را در آن دفتر و كشيد بيرون را مخصوصش كشوي گفتم. بودهايد. گفت چه سالي
«متأسفم گفت: پسرم و جلو كرد به من اخمآلودي نگاه يك را خواند. آن كرد. نگاه و آورد
دانشآموزي را يك همچي بچة من اسم و بسيار بي انضباطي بوده ايد آموز شما دانش
درس ميگويد هميشه به من بابايم خنده و گفت زير زد يك باره پسرم نمينويسم».
چيزي مجتهدي دكتر بوده! طوري اين خودش  پس باش! مرتب كالس سر بخوان!
روي از چون(بعد بنويسم شما را پسر اسم نميتوانم گفت متأسفم بهمن اما نگفت بهاو
داشته اي، موجه غير غيبت ۵ساعت و بوده اي اين سال كالس هفتم در خواند) دفترش
اخراجت دبيرستان از هفته يك نهم كالس  داشتهاي، غيبت قدر اين هشتم كالس
گذشته! بابا كه كردم هرچه اصرار و من و شمرد را خواند اينها طوري همين كردهام.
از آن جا ننوشت. هم و واقعًا نمينويسم. را بچهات اسم بودي من بيانضباط شما نه گفت
معاون محمود بهزاد، گفتم. دكتر برايش را داستان و ديدم بهزاد را و دكتر بيرون آمديم
را اين دارد. دوست خيلي را البرز بچههاي دكتر بيا، فردا برو گفت بود. مجتهدي دكتر
پس ول نميكرد كه مرا ديگر پسرم خانه در باشد. جمع پسرت كه حواس به تو گفته
بعد حرفها. روز اين از و فالن بخوان درس ميگفتي بهما تو كه بود طور اين وضع خودت
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را نوشت. پسرم اسم بار اين رفتم، دكتر
دوم سيكل در داشت. فرق هم با دوم و سيكل اول دانشآموزان جاي البرز دبيرستان در
بود و سختي سفت انضباط بهخاطر اين مي شدم. اخراج روزي، ده هفته سال يك هر من
بي انضباط دانشآموزان نبودم تنها بود. البته من كرده ايجاد آنجا مجتهدي دكتر كه
مي كرديم. بازي تيغي واليبال  در ميرفتيم و ميرفتيم  كالس سر از بودند.  هم ديگر
بود. او معاليپور اسمش حسين صميمي بود خيلي من با دانشآموزاني كه اين يكي از
را ما ميآمد دكتر كه در ميرفتيم. هم و با اكثرًا مي برد ميكرد. بازي خوب واليبال
كه امروز آن كالس ميگفت ميگفتيم. هستيد؟ كالسي ميپرسيد چه ما و از ميديد
سالهاي انضباطمان كم ميكرد. نمرة از و ميكنيد؟ چهكار شما پس اينجا ندارد! ورزش
كرديم كه بهارستان پيدا توي خانه يك بوديم. اجارهيي خانه دنبال ازدواج كرده بعد كه
آشنا قيافهتان گفت بود. معاليپور صاحبش اسم محضر. برويم شد قرار بود. خوب خيلي
به شما خانه من بوديد؟ همكالس حسين با مي رفتيد؟ البرز گفت: «شما گفتم. است.
بوديد». بيانضباطي آدمهاي ميرفتيد، در مدرسه از هميشه شما چون نميدهم! اجاره
۲۰سال بعد از مجتهدي؟ دكتر شدهايد هم شما معاليپور آقاي گفتم بود. پدر حسين
را خانه به ما راستكي راست خالصه نميدهم اجاره بهتو گفت مي گيري؟ انتقام داري

اجاره نداد.
هم دبيرستان كاركنان بقيه بود. سخت گير و جدي  خيلي مجتهدي دكتر به هرحال
دنيا دور رفت سيكلت موتور كه با بود عمواقلي آقاي پرويز ناظممان بودند. طور همين
بسيار آدم كه بود بهزاد محمود دكتر دبيرستان معاون بازگشت. راه وسطهاي بگردد را
نوشتة است» زادة ميمون انسان «آيا معروف كتاب بود. و برجستهيي اخالق بسيار خوش
نميدانستيم. و ما علتش را ميزد سياه كراوات بوديم آنجا تمام مدتي كه ما در بود.  او
بوده و تودهيي افسران بهزاد از سرگرد برادرش كه اين گفتند مثل پرسيديم آن و از اين

ميزند. سياه كراوات برادرش هميشه اعدام بهخاطر دكتر بهزاد حاال است. شده اعدام
فضاي مشق، و درس از براي غافل نشدن دانش آموزانش مجتهدي دكتر تالشهاي بهرغم
بزرگتر بودند. كه دوميها سيكل بهخصوص بود. قطببندي و سياسي دبيرستان بهشدت
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دكتر و بيرون ميرفتند بچهها گاهي هم تظاهرات داشتيم. ما هميشه تفريح زنگهاي در
زيادي نميكرد. دخالت ولي ميديد بود مشرف كه دبيرستان دفتر از پشت مجتهدي
وزيري نخست زمان در بار  يك دهند. انجام  را  سياسيشان كار  بچهها ميگذاشت
سرنيزه با ما كالس  در پشت كردند. اشغال را مدرسه صحن آمدند سربازها مصدق،
از بچههاي و بردند. كردند دستگير هم را تظاهركنندگان از يك تعدادي  ايستاده بودند.
هم سرلشگر آزموده پسرهاي زمان آن در ميدادند. شعار مصدق به نفع بودند كه جوان
آزموده و زد بهسرلشگر تلفن و كرد صدا به دفتر را آنها دكتر مجتهدي بودند. در البرز
ازيك بعد كنيد». آزاد را من كه فرزندان تا زماني نميآيند. خانه شما «فرزندان گفت:
دستگير بچههاي نگه داشت، را و بچههاي آزموده نيامد دكتر كوتاه كه مفصل بحث و جر
مجتهدي هم دكتر از آن بعد آمدند. بهدبيرستان شبانه همان كردند. آنها آزاد شده را

كرد. آزاد را آزموده بچههاي
هم زمانها، همان  دارند. زيادي خاطرات مجتهدي دكتر از همه البرز آموزان  دانش
شد. دعوايم رشتي يك بار من با يك مي آموختيم. مثًال هم مي گفتيم، جوك به صورت
زدم پيچ گوشتي يك با بعد خور» ماهي كله «رشتي گفتم: بهاو چيزي گفت. يك او
بدون او دويديم حياط دور كه دور دو يكي كردم. دنبالش من و كرد فرار او بهپايش.
اگر دنبالش. گفتم رفتم هم من مجتهدي. دكتر اتاق توي رفت دويد در بزند كه اين
دكتر خور! كله ماهي رشتي به من ميگويد دكتر اين آقاي گفت بيرون! او بيا مردي
هيچ ايشان شنيدهايد اشتباه شما گفت بهاو خطاب و كرد بهمن نگاهي يك مجتهدي
بيرون آمديم كه اتاق در كرد. از بعد هردوتايمان را بيرون نميزند. حرفي چنين وقت
دكتر خجالتزده برخورد از بهقدري داشتم. شوكه حالت يك من ساكت بوديم. دو هر
به من متانتي چه با او ميافتم شرمنده ميشوم. ياد حرف وقتي هم هنوز كه بودم شده
كه: اين بود كالم دكتر تكيه نزدهام. را حرف آن بهكسي امروز تا كه به طوري درس داد.
جلو گاهي كه ميزديم و ميخنديديم. لبخند هميشه مني!» و ما پسر جاي «گوساله تو
جدي ميگفت: باشيم. خيلي عبور مواظب ميكرد هنگام بود سفارش دبيرستان شلوغ
يك ميكنم». كم انضباطتان نمرة نمره از دو شويد كشته و ماشين زير برويد اينجا «اگر
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همين كه من را ديد. نميديدم كه من از طرفي بروم. دكتر در خواستم از مدرسه بار كه
كالس است! وقت االن ميروي كجا پرسيد بعد «بيا!» كرد اشاره اخم با دم در رسيدم
بود آورده بوفه جنس براي كوكاكوال ماشين موقع در همين كردم. من من و مقداري
رسيد، من به جلو تا شد. رد دكتر ماشين از بين من و بيرون. برود در از ميخواست و
و دكتر شد رد ماشين بيرون. در رفتم از و شدم آويزان گرفتم و را جعبهكوكا تا پريدم دو
ميروم دارم و هستم ديد من آويزان بهدو تا جعبهكوكا طرف، اين آمد نيستم. من ديد
در ديدم دكتر دم آمدم كه بهمدرسه بعد روز سينما و رفتم من بيرون. چيزي نگفت.
خودم مني؟ گفتم با كردي؟ ديروز كه بود كاري چه اين گفت و كرد مرا صدا . ايستاده
كرد هفته اخراجم را درآورد. يك نامة اخراجم كرد جيبش چپ. دست كوچه علي زدم را
از ساعت بعد شدم. اخراج هفته يك «ولي»ات. از فردا براي ميفرستم را گفت نامه و
به خانه ميرفت كه نامه هم دادهاند؟ درس چه كه بقيه ميپرسيديم از ميآمديم مدرسه
اخراج كه  باز رسيد. گفت پدرم بهدست نامه ميداد. جواب بايد «ولي»  دكتر بهقول 
نوشت. ولي چي بود. نفهميدم مريض بنويس گفتم چي بنويسم؟ برايش من حاال شدي!
درخشش، برادر آقاي كالس نهم بار يك يافت. ادامه شيطنتها و رفتم بهكالس دوباره
دوستش بود. ما خيلي ما انگليسي شد، معلم فرهنگ وزير درخشش، كه بعدها محمد
ولگرد يك سگ كنيم. اذيتش گرفتيم بچهها تصميم با ميانداختيم. و دستش نداشتيم
پشت درخشش. آقاي بهپاي ميز را آن ديگر سر و بستيم بهگردنش طناب پيداكرديم
خورد و زنگ پنجره آمديم بيرون. و خودمان از و نيمكت گذاشتيم ميز تا چند در هم
در دم آمدند پشتش هم بچه ها و در دست آمد غياب و حضور دفتر با درخشش آقاي
تا كردند و باز زور با راه. در را بهآن زديم را خودمان نميشود. ما هم باز در كالس. ديد
دكتر ترس از بچهها كردن. بهپارس كرد شروع سگ توي كالس، رفت آقاي درخشش
كرد صدا را دكتر رفت درخشش نزد. بهسگ دست كسي ولي چيدند. را نيمكت ها و ميز
در. پشت بودند گذاشته را نيمكت ها اينها آقا كه كرد شكايت درخشش آمد. دكتر و
آمده. خودش سگه احتماًال نداريم. خبر گفتيم ما است؟ كرده اينكار را پرسيد كي دكتر
بهش خبر چون بود ظاهرًا آنجا خبرچين انداختند. بيرون را سگ را صدا كرد و فراش
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نامه باز كرد. و يك هفته اخراج برد ما را ديگر بود. يكي دو تاي و من كار كه بودند داده
من داشت اما دوست را بسيار درسخوانها دكتر البته بقيه ماجراها... و شد به ولي نوشته
بچة را همه او داشت. زيادي خيلي هم عالقه ميكردم بهبچههاي «شيطان» احساس

ميدانست. خودش
شد منتقل به شيراز پدرم بعد بودم. البرز در دبيرستان پنجم كالس تا من به هرصورت
ديپلم و خواندم شيراز نمازي دبيرستان در را دبيرستان آخر سال رفتيم. او با هم ما و

مي رفتم. به دانشگاه بايد گرفتم. طبيعي
كشاورزي، رشتة بروم گفتم داشتند زيادي امالك و ملك بزرگم مادر و پدر آنجا كه از

قبول شدم. شيراز در كشاورزي دانشكده كنكور در كنم. خودم كار
ارشد  تعيين براي انتخابات بعد ۱۰-۲۰ روز شدم. مشغول و نويسي كردم نام آن جا در
اولين اين و بچهها. و دانشكده رابط يعني بودن ارشد شدم. انتخاب من شد. كالس
كساني بچه ها در بين كه چرا بود. دانشجويان از تعدادي مشكالت حل براي تجربة من
ميگفتم. بهاستادان بايد هم را و نتيجه بود با من غياب و حضور ميكردند. كار كه بودند
جوري يك و داشتم را ميكرديم. هوايشان كمك كار ميكردند كه هم به بچههايي بايد
دانشجوي كرد اعالم روزنامهها در هوايي نيروي روز يك كه اين تا ميكردم. را حل قضيه
پست كردم. هم بعد روز را پر و ديدم فرمش شب كه آگهياش را همان خلباني ميگيرد.
نكرد. قبول كارم. اجازه ميخواهم بروم دنبال و گفتم من دانشكده رئيس پيش رفتم
حرفي پدرم كردم. مطرح هم و مادرم پدر با بروم. و بايد دارم به پرواز عالقه گفتم من
دانشكدهات اگر داد پيام بزرگم مادر كرد. موافقت عاقبت ولي بود مخالف مادرم نداشت.
كن. كشاورزي مي گذارم برو بيا من زمين در اختيارت ندارد! نكردي اشكال تمام هم را

رفتم. و كشيدم پر آسمانها در پرواز براي و نكردم قبول
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دسته  بود. زياد خيلي داوطلب رفتم. هوايي نيروي به دانشكدة كه سال۱۳۳۶ بود اسفند
رد شدند. ۴۰۰نفر اوليه معاينات همان در بوديم. ۶۰۰نفر رفتيم معاينه. دستة اول دسته
«نه شمارة حتي شدند. رد چشم بهخاطر بچهها بيشتر بودند. حساس خيلي چشم روي
عكسالعمل رد شدند. و هوش هم از امتحان ۱۰۰نفر از نداشتند. بيش را قبول دهم»

تپه. در دوشان هوايي نيروي افسري دانشكده رفتيم خردهيي صد و نهايتًا
فرمانده ميشديم. اعزام  بهآمريكا بعد و ميديديم اوليه  تعليمات ۵ـ۶ماه بايد آنجا 
نصرتاللهي ما گردان فرمانده داشتيم. مختلف گردانهاي و بود شراره سرتيپ دانشكده
و ميدادند خبردار وقتي ولي ندارم را بهتركها جسارت قصد البته بود. ترك كه بود
بچهها و نخور» االغ تكان من! «برادر ميگفت: تركي لهجة با او مي كردند بچهها حركت
خوب ميگويي گفتند اين كه رفتند بهاو بودند. ميان ما در چند نفر ترك ميخنديدند.
كلمة بعدي بعد ... ميگفت برادرم ميخوردند تكان بچه ها هربار كه به بعد آن نيست. از
آموزشهاي و داشتيم زبان ميخنديديم. كالس هم ما باز كه نميگفت. ميخورد و را
در همان اين قبيل. از و دقيق و آالت آيرو ديناميك و  هواشناسي و هوانوردي اولية
امنيتي» رد «سوابق بهدليل را نفر دو يكي شدند. حذف ديگر نفر چند هم ۶-۷ماه اوليه

بوديم. نمانده بيشتر نفر ۶۰-۵۰ بهآمريكا زمان اعزام در خالصهاين كه كردند.
دانشكدههاي همة مثل آن، در نظاميبود. محيطي هم رفته روي دانشكدهافسري
ميخواستند. نظاميرا فرمانبرداري از ما رعايت مي شد. شديدي بسيار انضباط نظاميديگر،
۶ماه بعد از ديگري. بود. منتها به نحو شديدتر اين ما رفتيم از كه هم آمريكا حتي در

عازم آمريكا شديم. سال۱۳۳۷ نيمههاي و در آموزشيمان تمام شد دورة
در تگزاس در پايگاه لند» رفتيم. اين «لك مقدماتي خلباني بهپايگاه دورة آموزش براي
زبان مقدماتي آموزش دورة براي ديگر هم پايگاه البته چند دارد. قرار سانآنتونيو شهر
پايگاه اين در شديدي بسيار انضباط بود. دوروبرش در آمريكا ارتش نظامي تعليمات و
كار بودند  آمده بهآن جا ديگر ۲۰-۳۰كشور  كهاز دانشجوياني كنترل زيرا بود. حاكم
آن زمان كه در بودند التين آمريكاي از زيادي تعداد ايرانيان همراه بود. مشكلي بسيار
سه دو داشتيم. دانشجو آلمان از اروپا تنها ميشدند. از محسوب آمريكا حاشية امنيتي
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آمريكايي بودند. فرماندهانمان همه ما بودند. با هم افغاني نفر
و تنبيهات نوع پايه. دروس  كمي  مقدار  و زبان شامل  بود.  ماهه  سه مقدماتي دورة
خودمان دانشكده تنبيهات در مثًال فرق داشت. خيلي ايران در  دانشكده با برخوردها
مخصوص كاغذ يك هميشه داشت. اينجا مقدار زيادي فرق اما ميشديم. بازداشت ما
نفر يك كنيم، بايد همواره خبردار حركت كه حين تردد، اگر در بود تا همراهمان تنبيه
ميگرفتند و ميگفتند را جلو ما صورت اين در كند بتواند. تنبيه ديد و خواست را ما
تعطيل در روزهاي منفي پوئنهاي اين با مي دادند. منفي پوئن شش بده. بعد را كاغذت
را دانشكده از خروج اجازه ادامه داشت شب روز يكشنبه تا و شروع شنبه روز كه از
اتاق جلو كه بود ترتيب بهاين هم راهپيماييمان ميكرديم. راهپيمايي بايد نداشتيم.
و دستكش رسمي يعني لباس «Aكالس «يونيفرم لباس بهقول خودشان با نگهبان افسر
هرساعت ميكرديم. ۱۰دقيقهاستراحت و ميرفتيم راه ۵۰دقيقه خبردار به حالت سفيد
كه زماني تا ادامه ميداديم بهراهپيمايي بايستي ما محسوب ميشد. پوئن يك بهازاي
بارها بعد. ميماند براي هفتة باقي مانده هم نميشد اگر منفيمان تمام ميشد. پوئنهاي
بودند. بدهكار پوئنها اين بابت از اما تمام شده بود دورهشان نفر چند كه بود افتاده اتفاق
لباس هرروز كه هفته در آخر شدند نه مجبور افراد آنها بروندكالس بعدي. اين نگذاشتند
نوع يك  كنند. راهپيمايي ۸ساعت  ۷ساعت روزي سفيد با دستكش و رسميبپوشند

بود. زدن قدم مثل همين و ميگفتيم تور» «واكينگ به آن بود كه هم ديگر تنبيه
بگيرد را ما داشت جلو اجازه باالتر بود ما از ردهاش كه دانشجويي يا آمريكايي افسر هر
مثًال بود، يا باز دكمهمان يا بود. مختلف بهداليل مجازاتها بدهد. اين پوئنها اين از به ما و
مرتب لباسمان يا بوديم گذاشته احترام دير يا نبود پيراهن خط در كمرمان قالب خط
ما هم بايستي خوردن ناهار را مراعات نكرده بوديم. چون ضوابط يا در ناهارخوري نبود
و بشقاب توي  ميگردانديم بر و دهان مي گذاشتيم را قاشق ميبود. به حالت خبردار
ارشدتر يا دانشجوي افسر يك بغلي ميز از اگر مثًال را مي خورديم. غذا خبردار بهحالت
به همين بده». را برگه خوردن است؟ غذا وضع چه مي گفت: «اين ميآمد ميديد، را ما

ميبوديم. مواظب بايستي۲۴ساعته ما دليل
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چيز همه ميكرديم. نظافت كامًال بايد بود. آسايشگاه از  بازرسي دوشنبه روزهاي
يك با بايستي ميكرديم آويزان  لباسي بهجا كه لباسهايي مثًال  داشت. دستورالعمل
يا نبود دستورالعمل مطابق جورابهايمان كردن تا مثال آويزان شوند. اگر مساوي فاصلة
يك ذره آشغال اتاق داخل جا سيگاري تنبيه داشت. اگر در اين بيرون يكياش زده بود
با ميكردند.  رو و پشت را سيگاري  زير ميآمدند وقتي فرماندهان  داشت. تنبيه بود 
افسر تنبيه بود. بعد بيرون. بريزد بود آشغال خرده يك كه اگر مي كوبيدند بهته آن مشت
انتهاي و تخت زير دستكش همان با ميآمد. سفيد دستكش با هميشه بازديدكننده

داشت. تنبيه مي شد عوض خرده يك دستكش رنگ اگر و ميكشيد را تخت
شما «آقا كه: بود اين لفظشان فقط نداشتند. بدني تنبيه و توهين اجازة تنبيهات در
كفشمان واكس مثًال كه اين بهعلت وارد ميكرد كاغذمان در بعد گرفتيد». منفي ۱۲پوئن
تنبيه شدهايم. بعد دست از اين چيزي يا بوده شلوارمان خراب يا اطوي درست نبوده

دستمان. ميداد را برگه
خودمان  را برگه بوديم كه اين موظف كه سيستميشرافتي بود. ما داشتند هم سيستم  يك
ندارد حق دروغ بگويد. ندارد حق بودند كه دانشجو داده درس چون بهما بدهيم. ببريم
هم مي پرسيدند از ما ما همه را حفظ كرده بوديم. بدهد و يا شهادت دروغ كند تقلب
خودش نميگفتيم اگر و ميگفتيم. بالنعل طابق النعل بايد ما ؟ مثًال كد شمارة۷چيست
قديمي و دانشجوي با سابقه خودم من كه بعدها بوديم. حفظ را ما هم همه داشت. تنبيه
است. ذهني مرض يك ميكردم كه اين فكر چون كارها را نكردم اين وقت هيچ  شدم

ديگران. پاي بهپر و بپيچد طور كهاين باشد ذهنش بيمار بايد آدم
بهپايگاه«بم رفتيم پرواز براي دورة مقدماتي  و  تمام كرديم را دوره اين هرصورت در
لك مثل هم تنبيهاتش نفره بود. سيستم دو در آنجا اتاقهايش جورجيا. ايالت در بريج»
زبان ميكرديم داشتم. سعي يوناني اتاقي هم من كه مثًال اضافه كنم هم را اين بود. لند
را ياد مي دادم. فارسي كلمات بهاو من و يوناني كلمات بهمن او را ياد بگيريم. همديگر
ساير با بود. يك روز ركيك فحشهاي ميگرفتيم ياد كه كلماتي سن هم اولين بهمقتضاي
اسپانيولي، بهزبان فحشها را همان هم آنها ديدم صحبت ميكردم كه ايراني بچههاي
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خوب زبان اسپانيولي دانشجويان بهمرخصي ميرفتيم، وقتي گرفتهاند. ياد آن، مثل يا
بوده متعلق به مكزيك گذشته در منطقه آن چون كنند. رابطه تنظيم مأل با ميتوانستند

بود. زياد آنجا در زبان اسپانيولي و
بود. كم  دانشجويان بين هم درگيري نبود. دانشجويان بين چنداني تبعيض تفاوت و
ولي ديدم. بيليارد  ميز نوبت سر مگو و بگو  بار دو يكي فقط من مدت آن  تمام در
هم بين تبعيضي هيچ سركوبي بوديم. تحت به نوعي چون همه نبود. صورت دعوا به آن
برويم ميتوانستيم ما شنبهها مثًال ميكردند. نگاه طور يك را همه و نبود دانشجويان
باشند. يكبار توي رختخواب ۹ و ۱۰شب بايستي ساعت همه برگرديم. يكشنبه بيرون و
دور آمد. دير تفريح، و  گردش بود رفته شد سرتيپ بعدها كه  ايراني دانشجوي يك
پنجره آمد نفر يك بود ديده ميزد. گشت ميآمد هم فرمانده داشتيم. گشت آسايشگاه
اتاق. بود توي ديگر رفته طرف و از برداشته را شمارة اتاق رفت داخل. زد باال پريد را
و پتو رختخواب بود توي رفته لباس با دانشجو آن خوابيدهاند. در اتاق نفر دو ديده بود
ميكند بازي فيلم او مقداري كنار. ميزند را پتو سرش. فرمانده روي بود كشيده هم را
يك را ميرويد؟ او رختخواب وپوتين توي لباس با حاال تا كي از ميگويد شما فرمانده و

كردند. بازداشت ماه
شدن به نيروي فقط بهخاطر «خلبان» پدرش هتلدار بود. او هم دورهييهاي ما از يكي
اما ميكرديم. رعايت را بايد خاموشي مثٌال بود. ساز مسأله اما هميشه بود. آمده هوايي
ميافتاد راه شيك پيژاماي خيلي و دمپايي و روبدشامبر با مي زدند او را خاموشي وقتي
«كجا گفت: افسر نگهبان بار يك بوديم كه ايران در مي آمد. آسايشگاه بيرون در از و
«درست گفت: بخوابم». بزنم، مسواك ميروم چيست؟ ميروي «كجا گفت: ميروي؟»
وقت خبردار نيست». گرفتند است تنم ربدشامبر «االن گفت: بايست» خبردار بزن حرف
خود توي خط. بياورندش تا توانستند زيادي پيچاندندش مقدار يك بازداشتش كردند.
موارد همين  براي چون مي خوابد. ميپوشد پيژاما كه ميكردند مسخرهاش بچهها 
لباس ديگر دقيقه دو تا يعني كه ميزدند  ميكردند، سوت روشن را چراغ انضباطي
كند عوض لباس و آورد در را روبدشامبرش تا دليل بههمين او بود. آماده بايد پوشيده
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دانشجوي بي انضباطترين بود. طور همين رفتيم كه هم آمريكا در بود. بازداشت اغلب
بهخط عنوان بههيچ بودند. شده كالفه دستش از آمريكايي فرماندهان اين آنجا بود.
خوشم كمربندها اين من از مي گفت ميكرد كه كارهايي از مثًال يكي نميآمد. مستقيم
بهاو باز ميگذاشت. را دكمههايش كمربند نميبست. يا اما يونيفرم ميپوشيد نميآيد.
كهاين ميكردند سرزنشش خيلي بچهها نميبندم. است گرم ميگفت ببند! ميگفتند
كه روز يك ميبري. را بقيه و آبروي همه ميشود براي سخت گيري باعث تو كارهاي
مرتب با لباس او ديديم بوديم شده جمع لند لك مراسم همين در مراسم صبحگاه براي
شروع بعد حرفها. از اين و دادن دار خبر دادن. بهفرمان شروع كرد و صبحگاه سر آمد
لباست اطوي است و كم كفشت واكس برق كه گرفتن ايراد و صفها به بازديد از كرد
يك هفتهيي كهآنجا ما درصورتي است. بلند ذره يك سرت نيست، پشت خوب خيلي
لباس ولي كرد. تنبيه را زيادي تعداد خالصه ميرفتيم. اجباري سلماني بهصورتي بار
به نام شديم. يك فرمانده داشتيم مسأله دار موضوع ما سر اين مرتب بود. خيلي خودش

ميكند؟ اذيت فرد اين چگونهاست گفتند و او پيش رفتند نفر چند ميلر.
بدترين دانشجو «اين گفت: كرد و جمع را ما ميلر كه اين يافت تا ادامه روز شكايتها چند
موافقت ايران رابط افسر اما بهكشورش. برگردانيم را او گرفتيم تصميم بار چند ما و بود
مسئول. بگذاريم را نتيجه رسيديم كهاين داخلي خودمان بهاين نشستهاي در ما نكرد.
شما كه را ميكند كارهايي همين اما شد فرد ترين مرتب گذاشتيم خودش ازوقتي
است. بلند سرمان پشت ايراد ميگيرد كه الكي مرتب هستيم. بابا ما گفتيم ما ميگوييد.
همچنان وضع اما نگفت. بهما چيزي ديگر ميلر ميرويم. سلماني هفتگي ما كه حالي در

ديگري. او رفت به پايگاه پروازي كه تا اين داشت ادامه
هم «بم ريج». بهپايگاه رفتيم از لكلند پرواز بعد مقدماتي دورة براي ما هرصورت در

باشند. هم با خارجي تا دو نميشد ميبود. آمريكايي يك بايستي اتاقيهاي ما اجبارًا
را داشت. پرواز ساعت و باالترين سن ۶۰سال حدود بهنام «مارشال ويلهان» من معلم
اول همه روز بود. سختگير بسيار «هاردي» آقاي ورزشمان معلم بود. هم معلم پيماني
زمين دور ۱۵دور، سرعت بسيار با را ما است. قدرتتان آزمايش گفت و جمع كرد را
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دور از دواند. خودمان هم بزرگتر است، فوتبال كه مقداري از زمين آمريكايي، فوتبال
ورزشهاي سر برويم خواستيم آخر كه دور نفر ميافتادند. چند دور هر در بهبعد دهم

قبلي  كالس در نيفتادهاند. نفر بيشتر ۳۰-۲۰ كالس خيلي خوبي است چون گفت ديگر
سختگيري  خيلي آدم بود مهربان بسيار كه حال عين در افتادند. ۴۰-۵۰ نفر معموًال
بود. درس اصلي يك ما براي ورزش دوره آن در بود. مخالف بهشدت با سيگار بود. هم
نصيحتمان آقايهاردي ميرفتند. ورزششان بهكالس حتمًا بايد خلباني دانشجويان يعني

اين حرفها. از كه مثًال سيگار نكشيد و ميكرد
«۳۷ «تي هواهپيماي كه موتوره دو جت با ما آمريكايي همدورهيي چند ايام اين در
از نفر چند گرفتند. مراسم كليسا در برايشان شدند. كشته و خوردند بهزمين بودند
ابتداي در او بود. نظيري فردي بهنام آنها از زدند. يكي جا هم خودمان همدورهييهاي
وازد. ازپرواز را خودش خودش،  بود. شده افسر بعد بود. درجهدار  بهارتش ورودش
بود، آمدم». راه افسرشدن چون تنها نميآمد. خلباني خوشم از هم اول از ميگفت: «من
نظيري اما ديگر. دورههاي ميفرستادند ميكردند يا اخراجشان يا ميزدند جا كه كساني
شركت توي رفت بهايران. برگشت و بود نكرده موافقت هم ديگر بهرشتههاي رفتن با
كه بهقول بچهها «واش بودند هم چند تاي ديگر درآوردن. رشتة پول بياف گودريچ و
دوره را پر كنيم، را الزمات نميتوانستيم زمان حداقل در اگر بودند. يعني بك» شده

بودند. كرده تمديد را هم دورة آنها ميكردند. تمديد
بعدي خودمان بهپايگاه برويم كه وقت داشتيم ۲۰روز آنجا در شدن التحصيل فارغ از بعد

كنيم.  معرفي را
 ۵۰-۴۰ حدود هركداممان كرديم. شروع هواپيماي«تي۳۴» با را پرواز مقدماتي دورة
موتورة دو جت بهنام«تي۳۷». ديگري هواپيماي بعد رفتيم با كرديم. پرواز آن با ساعت
كوچك جتهاي «تي۳۷»ها كه حالي در بود كوچك و ملخدار «تي۳۴» بود. كوچكي

بودند.
طول كشيد. بعد رفتيم خودمان ۷ماه حدود آموزشمان هم اينجا پايه آموزش تكميل براي
اوكالهماسيتي «انيد» نزديك شهر در كه «ونس» به نام آموزشي پيشرفته بهپايگاه را
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شخصي معلمان بيشتر پايه آموزش براي بوديم كه بم ريج پايگاه در كرديم. معرفي بود
بسيار  پرواز ساعات كه بهباال ۴۰ السن متوسط آدمهاي يعني بودند. كرده استخدام را
آن از كردهام ثبت را ساعتش ۳۰هزار تا ميگفت من خود معلم مثًال داشتند. بااليي
فرماندهان نظر  تحت باال تجربة با شخصي معلمان نمي كنم. ثبت ديگر را بهبعدش
پايگاه در اما باالتر. بسيار تجربة با بود شخصي معلمان سرپرست نظاميكار ميكردند.

نظاميبودند. صرفًا معلمان نداشت. وجود شخصي معلم پيشرفته آموزش براي ونس
«تي۳۳» با كنيم. شروع  را آموزشمان كه اوكالهماسيتي نزديك ونس  پايگاه رفتيم 
ايراني من چهار شاگرد داشت. بود. آمريكا ارتش يك ستوان معلم من كرديم. شروع
دقيق با آالت دقيق ميديديم. پرواز آالت آموزش آنجا آمريكايي. ديگر تاي سه و بودم
-۶ حدود كنند. پرواز هم با پرواز جمع كه چند هواپيما آموزش پيشرفتهتر. بهصورت

هم آنجا بوديم. ۷ماه
كه است عالمتي خلباني ميگرفتيم. بال را خلباني» بايستي «بال دوره اين در پايان
را ميزند بال خلباني وقتي است. خلباني رستة نشان سينهشان. روي خلبانها مي زنند
فارغالتحصيلي مراسم ديدهاست. كامل بهطور را خلباني آموزش دورة يعني سينهاش روي
نداشتيم كاري و كس كه هم را ما آمدند. آمريكايي خلبانهاي خانواده هاي بود. مفصلي
خلباني بال بهعالوة خلباني پاياننامة آموزش صدا كرد پايگاه رسميفرمانده مراسم در
قرار به يك خانميكه دادم گرفتم را خلبانيم بال و نامه پايان وقتي دستمان. من داد را

كنم. ازدواج او با بود
يعني «گانري»، دورة تا بعدي بهپايگاه برويم  كه داشتيم وقت خورده يي و ماه يك
داشتم درخواست زيادي عالقة بهپرواز چون من بگذرانيم. را جنگي، هواپيماي با آموزش
نداري. اين جا كاري گفتند بروم. با دورة بعدي بمانم و پايگاه همان در مدت را اين كردم
كه بود قسمتي قسمت،  اين هواپيماها. آزمايش بهقسمت بفرستيد بشود  اگر گفتم
ساعت چون من ميدادند. تحويل بعد كرده آزمايش خلبانها را شده تعمير هواپيماهاي
كردم درخواست دليل بههمين بدهم. انجام آزمايشي پرواز نميتوانستم بود پايين پروازم
بروم و بنشينم ميروند آزمايشي بهپرواز كه هواپيماهايي عقب صندلي در و آن جا بروم
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سه بار روزي دو و بودم آنجا نيم و ماه حدود يك ميكنند. چهكار ببينم باال تماشا كنم
آورم. در سر داشتند مختلفي كه اشكالهاي از تا ميزدم، دور باال ميرفتم پرواز مي كردم.
فارغالتحصيل شدند كه بعدي با كالس داشتم. كه به پرواز بود عالقه يي براي همه اينها
«آريزونا». ايالت در بود «فونيكس» پايگاه كه بعديمان به پايگاه رفتم راهافتادم هم من

دادند. اتاق به ما كرديم. معرفي  را خودمان رفتيم بود. گرم  بسيار شديم وارد كه ما
پايگاههاي از تا صبركرده بودند يك ماهه فاصلة در اين البته شروع شد. پرواز با آموزشمان
كافي دانشجويان تعداد «F۸۶» هواپيماي با پرواز براي ميخواستند بيايد. نفر هم ديگر

باشد.
را همديگر  ايران دانشكده در زمان از بود. ق. ـ قاسم بهنام ما همدورهييهاي  از يكي 
او بشود. خلباني كه افسر دورة بود اين آمده و براي بود درجهدار در ابتدا او ميشناختيم.
رحمتش ترانسپورت بپرد. خدا هواپيماي ميخواست نميآمد. اصًال خوشش «گانري» از
زد. وا را خودش پايگاه در ميترسيد. شكاري هواپيماهاي با پرواز از بهخصوص كند
تعريف جالبي داستان يك ميگيرم. خودش سرگيجه نميتوانم  ميگفت و نميپريد
آب مقداري پزشك هوايي. پزشك بود سرگيجهداشتن رفته بهبهانة مي گفت ميكرد.
جسمياش در وضع تغييري هيچ بود ديده قاسم بود. كرده تزريق در گوشش سرد بسيار
درآوردم. ادا  و پايين انداختم  را سرم الكي  نيست! ديدم خوب ميگفت نيامد.  پيش
اين بود  گفته بود ديده را هوايي كهاين بيهوشي. پزشك نيمه بهحالت زدم را خودم 
چيزي اگر طور بشوي. همين بايد ميكنيم تزريق سرد آب است. وقتي طبيعي خيلي
بهخودش عصبانيت از شدت روز نداري. چند فشار تحمل در برابر بود معلوم نميشدي
شوم. در راحت تا نشده ام هيچي ميگفتم ميدانستم اول از اگر ميگفت و فحش ميداد

به ايران. گرداندند برش و وازد قاسم هرصورت
دورة آن، از قبل كرديم. شروع «F۸۶» هواپيماي با را پروازمان ما «فونيكس» در
بوديم. ديده جمع پرواز آموزش زمان، آن تا ديديم. را «T۳۳» هواپيماي با تيراندازي
را با دوم و اول پرواز بود. جالبي دورة ديديم. هم را آن با تيراندازي آموزش ولي آن جا
پرواز يك در يعني ميپريد. «سر» معلم بوديم. تنها بعدي پروازهاي ولي رفتيم. معلم
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با شاگرد تا هم ما سه آنجا در ميناميم. «سر» را باشد هواپيمايي كه جلودار جمعي،
بهآن كه تير ميدان توي ميرفتيم بعد مي پريديم. معلم بال زير در خودمان هواپيماهاي
را ما و نشسته بودند معلم تا بود كه دو سه برجهايي در رنج، ميگفتند. «RANGE»
حرفهاي از اين و بگرد! زود بگرد! كه ميدادند دستور ميكردند. زمين هدايت روي از

آموزشي.
روي را اول آن بود. يكنفره هواپيما رفتيم. اين «F۸۶» به دورة دوره، اين پايان از بعد
تاكسيكردن بهآن (كهاصطالحًا خزش زمين روي همان مقداري روشن ميكرديم. زمين
اولين وقتي ميديديم. را فنياش آموزش بايستي  قبلش البته ميكرديم. ميگوييم)
بال ما بهما روي معلم بوديم. تك ما و ميشد بلند ما دنبال معلم پروازش را ميكرديم،

شديم. فارغالتحصيل دوره اين از بعد كنيم. چكار ميگفت
لوطي مسلكي و خوب بسيار جوان «گريفيل» كه بهنام ستوان معلميداشتم دوران اين در
ظاهرًا بود. كره جنگ خلبانهاي كهاز بود ليكتي» كاپيتان« گردانمان فرمانده بود.
اين اصًال بود. مسلكي لوطي آدم هم او بود.  نگرفته  درجه زياد بيانضباطي بهخاطر
بهمن پرواز داشتم مثًال يك بار وقتي افتادهيي بود. جا چيز خلبانها در لوطيگري خصلت
برميگردي بعد ميكني. آكروبات هواپيمايت با ساعت يك منطقه، روي «ميروي گفت:
منطقه از خارج هواپيمايي دارد ميآيد. يك كه ديدم از دور شدم و بلند من مينشيني».
«پرچ» بهاصطالح رفتم است. مسافري هواپيماي ديدم شدم. خارج منطقه از بود. ما
مانور يك كردم. اين حمله آن جا باال و از رفتم و گرفتم فاصله هواپيما از كردم. يعني
رفتم گرفتم فاصله بودند. بعد بهما داده را كه آموزشش بود بههواپيماي دشمن تيراندازي
زير دماغش رفتم بغلش، شدم رد هواپيما اين روي از «پاس» چهار بهقول انگليسيها سه
هواپيماي بود. چند خالف كارم مي داد. تكان دست وحشتزده خلبان كشيدم باال. و
برگشتم. مدتي بعد از كنند. آكروبات داشتند مأموريت كه آسمان بودند در هم ديگر
راست بپرسم چيز يك گفت هواپيما. دم آمد جيپش با ليكتي كاپيتان ديدم نشستم تا
۳-۴هواپيماي و تو ساعتي كه گفت همان گفت. خواهم گفتم حتمًا راست ميگويي؟
بهمن شكاري هواپيماي يك كرده كه گزارش هواپيماي مسافري يك بوديد باال ديگر
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مسافرها كه بهطوري  باال مي كشد  را خودش ما دماغ زير از  ميآيد و مي كند حمله
خوشم آمد يك لحظه چرا كردي؟ گفتم گفت بله. تو بودي؟ گفتم حاال كردهاند. وحشت
ميدانستم گفتم ؟ است قدغن بود. گفت ميداني خوبي تمرين ندارم كه فشنگ ديدم
چيزي بگو پرسيدند از تو بابت اين از اگرچيزي گفت گير بيفتم. نميكردم فكر ولي
يادم بگو خودت من. سراغ بفرستشان خواستند بيشتري اطالعات يادت نمي آيد. اگر هم
پرواز از ايمني سرگرد يك گرفت. باال خيلي مسأله اين باشم. كرده كاري چنين نميآيد
چي تا دو بوده آلماني يكي بودهاي تو يكي بودهاند ۴-۵خلبان باال زمان آن در گفت آمد
گفت پهلوي كاپيتان ليكتي. برو نميآيد يادم من گفتم كردهاي؟ كار را تو اين بوده اند
ماستمالي را من اين دفعه وگفت كرد صدايم ليكتي دو روز بعد رفت و خوب خيلي
را بال خلبانيات بكني كارها اين از اگر چون نكن. كارها اين از غيرتًا باال ولي كردم
ديگر هم واقعًا چشم و گفتم ميگيرند. هم را من مال هيچ، ميگيرند تو را مال ميگيرند.
جهانباني نادر خلباني تيمسار همدورة او بود. دوستانه خيلي با ما ليكتي روابط نكردم.
كنم. ازدواج قرار بود خانميآمريكايي با دارم. به ياد ليكتي كاپيتان ديگري از خاطرة بود.
ولي پدرش بود مادرش موافق كرديم. صحبت مادرش و پدر با خريديم و رفتيم انگشتر
فونيكس پايگاه در ميترسيد. است. وحشيها كشور ايران ميگفت پدرش كرد. مخالفت
حلقه من نامزد خانم اين ديدم پستخانه رفتم داري. نامه گفتند داشتم پرواز كه روز يك
من متأسفانه كرد صحبت من زياد پدرم با هم نوشته كه نامه يك و فرستاده پس را
فهميد ليكتي بودم. خود توي دو روز يكي من زندگي كنم. آمريكا از خارج نميتوانم
نامزد ۸بار ۷ـ بايد جواني گفت تو گفتم. را راستش نيستم؟ حال چرا سر كه پرسيد و
نيست. خوب اصًال ميگذارد و اثر پروازت روي اين كني ازدواج يكي تا با بههم بزني كني
اين از گوش كردم كه را او من حرفهاي صحبت كرد. من با اين باره در  زيادي مدت
تو روز يك ببين گفت كردم. تشكر رفتم ازش آمدم و سرحال كامًال شدم. رو رو بهآن
نباشد در خلبان صميميت اين بايد همين طور باشي تا شدي وقتي فرمانده هم خودت
گفت حساس باشد. خودش بههمكار نسبت بايد خلبان بهخصوص خوبي نيست. خلبان
همة ميكنم. با احساس نزديكي باهاش ميآيد ديگر يك كشور از خلبان وقتي يك من
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بعد سالهاي كه بهطوري بود. خوبي ليكتي درس حرفهاي هستم. طوري همين خلبانها
در من هستند. فاميل تو ديگر خلبانهاي گفتهاست ليكتي كه گوشم بود آويزة هميشه

ميكردم. فاميلي احساس داشتم. را احساس همين خلبانها همة با بعد سالهاي
بههمه را  تحصيلي نامة پايان بعد شديم. فارغالتحصيل و شد تمام دورهمان باالخره 
مرتب همه آمد. ليكتي به خط بوديم، افريقايي، و آسيايي اروپايي تا از همه، وقتي دادند.
با خيلي ببينيد خلبان گفت و كرد باز را فرنچمان دكمههاي باالي او ايستاده بوديم.

رابستهايد؟ دكمههايتان چرا شما نيست. خوبي خيلي خلبان وقت هيچ انضباط
بود. بعد ماه يك بهايران اعزاممان تاريخ

آموزشي بهسيستم بكنم اشارهيي يك ميخواستم دهم ادامه را خاطرات كه ازاين قبل
آمريكا.

كه هرچه ميكنند سعي اول كشورها ارتشهاي ديگر بيشتر مثل نيز آمريكا ارتش در
بيچون وچراي و اطاعت خشك انضباط بعد كنند. تخليه دانشجو است مغز ذهن و در
دليل چرا ندارد. چون و شود. اجرا بايد ميزنند حرفي وقتي وارد كنند. يعني را ارتش
قضاوتي هرگونه از است كه ذهن از هرگونه احساسي و اين در ندارد. سعي برهان ندارد.
توي مي گيرد  را  دستور كه فردي شود. اجرا بايد ميزنند كه حرفي هر  شود. خالي 
مافوق اطاعت برايش اصل بلكه است.  خالف دستور كه باشد اين نبايد اصًال ذهنش 
نزديك همه و دور از ما بود. آموزشهايشان تمام استاندارد ميگويم كه را است. البته اين
حرفة ويژگي به علت در هوايي منتها زميني. چه چه دريايي هوايي چه مي ديديم. را
فرمانده كه بود همان در اساس ولي داشت. كمتري مقدار غلظت يك مسأله اين خلباني
يا انساني گرفتن احساس كالم جايي براي به كار يك در نداشت. بحث جاي و مي گفت

نيست. اخالقي
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را  خلباني دورة هرچند بازگشتم. آمريكا در سال۱۳۴۰ به ايران در آموزشها بعد از اتمام
افسري قانون دانشكدة طبق چون ميشديم. محسوب دانشجو هنوز بوديم اما كرده تمام
درجه افسري دانشكدة معادل تا ميشد تمام دانشجوييمان دورة سال سه بايستي
درجة با مهرآباد پايگاه در  بنابراين  داشتيم. كم ۶-۷ماه آنها حساب با يعني بگيريم.

شروع كردم بهپروازكردن. دانشجويي
نام شد. تشكيل دزفول پايگاه بعد چند ماه خاتم بود. هوايي نيروي فرمانده زمان آن در
سرگردي درجة با دو برادر كه شده بود براي پايگاهانتخاب بهاين دليل «وحدتي» پايگاه

كه نيروي  F۸۶ را شكاري بود. هواپيماهاي شده بهنام آنها و پايگاه بودند كرده سقوط
بهآنجا. بودند فرستاده داشت هوايي

نعيميراد سرهنگ پايگاهمان فرمانده شدم. دو ستوان و آمد ما افسري درجة ۶ماه بعد از
بعدها ربيعي  بودم. ربيعي سروان گردان در من شد. سرتيپ ماه چند از بعد كه  بود
گردان بوديم ما يك گردان اعدام شد. و دستگير انقالب از بعد و هوايي نيروي فرمانده
و گرفت سرطان سيدجوادي حاج سيدجوادي. حاج سروان و بود مهديون سروان ديگر

اعدام شد. و دستگير كه انقالب بعد از تا بود مهديون كرد. اما فوت
بي اندازه تابستانها مي كردم. پرواز «F۸۶» هواپيماي با نيم آنجا بودم و و سال دو من
دست ميزديم بههواپيما مخصوص  دستكشهاي با وقتي حتي  كه بهطوري بود. گرم
بقيه ۱۰صبح. ۵صبح بود تا از بودند. كرده را عوض كار تابستان ساعت در ميسوخت.

بوديم. آزاد وقت
اخالق ديديم كرديم،  بررسي «ما گفت: و كرد  صدايم نعيميراد روز يك  وحدتي در
رسمًا و بياوريد خبر كه  ميخواهيم شما از ما است. اعتماد قابل  خيلي روحياتت و
همه با تماسهايت نفهمد و كه كسي ميدهيم به شما شماره شوي. ما ضداطالعات جزء
و ميگذاريم مأموريت بهحساب ما بهمرخصي ميروي كه ساليانه شما بعد شمارهاست.
شبانه ميهمانهاي «مثًال گفت: بگويم؟» چيزي چه بايد گفتم: «مثًال ميدهيم». فوقالعاده
است؟ چطوري بشقابش و چنگال  قاشق بود؟ چطور مبلش كني  گزارش مي رويد كه
ازشان كنيد صدا را خودشان «تيمسار خوب چگونهاست؟» گفتم: خانهاش دكوراسيون



۳۷

خـاطـرهها در ــرواز پـ

گفتم: نميفهمي».  را من منظور تو «نه! گفت: است؟» چوري چه مبلهايتان بپرسيد 
از داستان ياد يك بعد بپرسيد؟» خودش نميزنيد از صدا را چرا صاحبخانه «نميفهمم
گفتم: «تيمسار است. درست چقدر نميدانم و بودم خوانده جايي كه علي افتادم حضرت
صورتش خونين و سر كه نفر يك ديد بود نشسته خانه اش در جلو علي روز حضرت يك
روي از شد بلند علي حضرت دنبالش. آمدند عده يك مدتي از بعد ميدود. دارد بود
علي ازحضرت  خونين فرد  دنبالكنان وقتي نشست. طرف آن بود  نشسته كه سنگي 
سنگ اين روي كه وقتي كهاز خورد قسم علي حضرت نديده، را فرد آن آيا پرسيدند
ازاين برو بيرون برو، «برو، نعيميگفت: گفتم كه را اين نديدهام». را هيچ كس نشستهام
ما پيگير ديگر و شد منتفي داستان و بيرون آمديم ما برو!». نمي خواهم نزن. حرفها
بود. نوبتي هم رفتن تهران. نفرستد تهران ديگر را من كه داد دستور به ربيعي اما نشد.
تمرين اپراتورها بلند مي شدند. دو هواپيما هوايي) رهگيري (تمرين «GCI «مانور براي
و خودشان كار تمرين براي كنند. چفت با هم بياورند  را هواپيما دو كهاين مي كردند
نميفرستند. را ديدم من گذشت هفته هفته دو يك بود. GCIنوبتي اين خلبان. تمرين
گفتم: «جناب سروان نوبت بهربيعي رفتم بروم. بهتهران هم نامزد داشتم ميخواستم من
بهانه يك ديگر دفعه اين كار دارد». «نه، گفت: يك نفر ديگر از بردن نام با است». من
بهاصطالح كه روز اين در بود. ۲۱آذر مانور روز كه اين به من نگفت. تا رك و ديگر آورد
فرستادند. هم را من اجبارًا ميرفتند. هوايي رژه نيروي هواپيماهاي بود تمام ارتش روز
فوقالعادههاي گفتند  بچهها  بعد هفتة بهدزفول. برگشتيم و بوديم  تهران  روز سه دو

همه  به سررشتهداري. بچهها رفتم شدم بود. سوار ۲۰ـ۳۰ تومان تهران آمدهاست. روزي
من نوبت بود. خوبي خيلي آدم كه بود مهدوي بهنام استواري يك گرفتند. را پولشان
نكرده نگاه كنيد». نگاه شما «حاال گفتم: نداريد». فوقالعاده «شما  گفت: رسيد كه
چطور گرفتهاند! من بچهها نداريد». گفتم: «آقا مهدوي همه شما «من ميدانم! گفت:
بدون ميرويد مأموريتي شما هر داده دستور «تيمسار و گفت: جلو آورد را سرش ندارم؟»
ندارد اشكال و گفتم بهتيمسار دادم ركيك فحش يك باشد». عصباني شدم. فوقالعاده
خوب «حالت گفت: ببيند. را من عكسالعمل نعيميآمد فردايش گردان. توي برگشتم و
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«تهران نميخواهي ممنون». گفت: «خيلي گفتم: و احترام گذاشتم بلند شدم، است؟»
براي «نخير گفتم: نداري؟» «تو كار گفت: ندارم تهران». كاري «نخير گفتم: بروي؟»
در ظاهرًا ربيعي گفتم: «باشد!» طور باشد!» همين گفت: «پس نيست». من مسألهيي
«پهلوان» كالمش لفظ و كرمانشاهي را صدا كرد. من بيرون رفت نعيميكه بود. جريان
هم ميدانست را فوق العاده قضية كرده؟» طور اين تيمسار كه چيه؟ گفت: «پهلوان بود.
بخورم». “...” نان من ميخواهد تيمسار شدهام خلبان آمدهام من سروان «جناب گفتم:
مردة كشته و هم ربيعي من ميدانستم كه ربيعي پريد. و روي رنگ گفتم كه لفظ را اين
ضداطالعات خبردهندة بايد خودش بود كه فهميدم بعدًا اما ردهاست. و درجه و مقام
هوايي كه درنيروي است لفظي چه بههرحال گفت: «اين پريد. كهاينطور رنگش باشد
چه اين كه بهآنجا بدهم ببرم اين بيايم خبر از من سروان «جناب گفتم: ميگويي!»
گفتم: نگو!» كلمه را گفت: «نگو! اين ديگر». همان ”...“ است گفت اين چه آن و گفت
اين دليل بههمين نكردهام  قبول  باشم من اطالعات  ضد دهندة خبر خواسته «از من
گفتم: ارتش است». از هم بخشي گذاشته است». گفت: «آخر آن را برايم محدوديتها
خوب گفت؟ چي كي بگو بيا هست ميهماني وقتي مي گويد بهمن است؟ ارتش از «بخشي
پهلويت خودش بيايد كه كن كاري يك هست اشكالي هم اگر كن بپرس. صدايش خودت
نزن حرفها اين از «نه! نه! گفت: بگويند؟» بيايند تا مي كني تير آن را و اين چرا بگويد. و
«نميخواهم ببخشد». گفتم: شايد شده چي ببينم مي كنم تيمسار صحبت با من حاال

ببخشد!» كه كنيد صحبت
بهتهران كه مدت اين در شد. منتفي يواش يواش و داشت ادامه ماهي چند داستان اين
ميگفت بابايم ميكردم. صحبت نامزدم و مادرم و پدر با انديمشك تلفنخانة از نميرفتم
گفتم پدرم براي را ماهها بعد داستان ميآيم. بعد حاال كار دارم ميگفتم نميآيي؟ چرا

خوب! خوب كاري كردي! گفت يك فكري كرد و كه

مهرآباد: پايگاه بهترابري انتقال
حدود تهران. مهرآباد بهپايگاه شدم منتقل حدود سال۱۳۴۱، نيم، يعني سال و يك بعد از
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هواپيماهاي با ماهي چند يكم. بودم ستوان و شده آمده هم درجهام كردم. پرواز ۶ماهي
من  روي محيط فشارهاي مدت اين در ميكرديم. تعليماتيT۳۳ پرواز جت و ۸۶ شكاري
ترابري با هواپيماهاي كه كردم دليل درخواست انتقال بههمين گذاشته بود. زيادي تأثير
خلبان موقع آن اما چون بود. آزادتر نسبتًا محيطش زيرا كردم انتخاب هم را بپرم. ترابري
و گفتم اصرار كردم من اما ميكردند. موافقت بهسختي انتقاالت اين با بود كم شكاري
هوايي نيروي عمليات رئيس مطهري تيمسار بپرم. ترابري هواپيماي با بروم ميخواهم

موافقت شد. صحبت باالخره مقداري و بعد از پرسيد را و علت را خواست من بود
با  و ديدم را C۴۷ مي گويند آن به داكوتا كه هواپيماي با پرواز اولية ترابري آموزشهاي در
زيرا بود. آموزنده و جالب بسيار من براي دوره اين كردم. به پرواز شروع دو خلبان سمت
فقط كه جاهايي و و بزرگ كوچك شهرهاي ميكرديم. ايران پرواز مختلف بهشهرهاي
فرودگاههاي و كنارك بندر لنگه، بندر بهار، چاه خارك، مانند بودم. راشنيده اسمشان
مسافرت كردم. آنها به يك بار حداقل من و داشتند فرودگاه ايران شهرهاي قديمي. بيشتر
شده متولد تهران در من شناختم. را كشورم كه زيرا بود جالب بسيار من براي دوران اين
آمريكا به هم بعد شيراز. بودم رفته با خانواده كه اين حداكثر بودم. ديده را آنجا فقط و
مختلف شهرهاي ديدن از وضعيت شهرهاي كشورم بيخبر بودم. حاال و تقريبًا رفته بودم

آموزنده بود. بسيار كشور برايم
نميكنم. فراموش هرگز كه دارم زيادي خيلي خاطرات دوران اين از

بيايند فرصتي جديد و مسافران كنيم پياده را تا مسافران جاسك. بندر بار رفتيم يك
و تعدادي دريا بود نزديك كپر تا چند بود. دريا نزديك فرودگاه داشتيم. رفتيم گردش.
همان با ميخورد؟ ماهي بز مگر پرسيدم ميخوردند. شده خشك ماهي داشتند. بز
ميگيريم، از دريا ماهي نداريم! علف كه ما جان «آقا دادند: خودشان جواب گرم لهجه
خوب هم شير بز ميخورد علف ميدهيم ميشود بهجاي آفتاب خشك جلو ميگذاريم

مي دهد». بهما
بوديم منتظر كه طور همان قصبةكوچكي بود. موقع كه آن بهار بهچاه رفتيم ديگر بار
ديديم يك جوان نزديك رفتيم «دبستان». زده تابلو فرودگاه نزديك ديديم يك جايي
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اهل خودم «من گفت: بود. مدرسه مدير كرديم. وعليك سالم آمد. سيه چردة رشيدي
بندرعباس از را ديپلمم من است. اينجا مدرسة ميبينيد كه هم اين و هستم اينجا
خودم خوب بود. نمراتم دانشسرايعالي دورة معلميديدم. براي معلمي بعد رفتم گرفتم.
اينجا. آمدم خودم بهاصرار ولي داريم. كم معلم گفتند اينجا. بيايم كه كردم درخواست
سوم دوم و و اول كالس كه ميبينيد خودم درست كردهام. االن هم را سهاتاقي دو اين
از حقوق هم و فّراش. و هم ناظم هم و مدير هم و معلمم من، هم داريم. در اينجا را
بهقدري هستند». بيبضاعت خيلي چون ميخرم. لوازمالتحرير دانشآموزان براي خودم
باالي برازندهيي بلند جوان يك واقعًا چون نداشت. حد كه بود آمده خوشمان جوان اين از
هواي آب و خوش بهجاي رفتن پيشنهاد كه آمد خوشم او از دليل بهاين من بيشتر بود.
آيا پرسيديم و گفتيم تبريك بهاو بود. راهانداخته مدرسه اينجا و كرده رد را ديگري
بچههاي اين جا همه است ميخواهم گفت نهاين وظيفة من برمي آيد؟ دست ما كاري از

شوند. باسواد
چنين مي كنم  فكر زيرا نكرده ام. فراموش وقت هيچ من را شريف جوان اين خاطرة 
خوب را جامعة خودمان متأسفانه ما  ولي نيستند. كم  ما جامعة در فداكاري  آدمهاي

نميشناسيم.
بود.  خانهيي يك فرودگاه ۲-۳ كيلومتري در عسليه. بهبندر بوديم رفته ديگر بار يك
گفت بخوريم. چاي ميخواهيم گفتيم  بود. آن جا در مردي  پير بخوريم. چاي رفتيم
احمد عكس و نعلبكي قديميكه آورد باريك كمر در استكانهاي برايمان چاي و بفرماييد
شاه گفت اين كيست؟ پدر گفتيم بهاو ميخورديم چاي كه طور بود. همين آن در شاه
ميگيرد. امنيه نيست! وقتي ميگويم شاه شما نخنديد! خوب گفت خنديديم. ما است.
گفت آمده. شاه رضا رفته پسر هم او آمده، شاه رضا رفته، احمد شاه اين جان پدر گفتيم

است. اين شاه بشود. فتنه كهاينجا نزنيد حرفها را اين
خوبي بسيار دورة مي گويم يك كه اين بودم. بي خبر واقعًا من و ما بود مردم وضع اين
نسبت من ذهنيت پرواز ۶۰۰ـ۷۰۰ساعت دوره با دراين نمي كنم. اغراق اندكي بود حتي

شد. عوض بهايران
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نيروي صلح  بهعنوان خلبان تعدادي گرفت تصميم ايران دولت سال۱۳۴۹ بود كه در
پايگاه قلعهمرغي در و ميپريدم داكوتا با هنوز زمان آن در بفرستد. ملل بهكنگو سازمان
سه شدند. انتخاب يك افسر فني براي رفتن بهكنگو خلبان و سه قسمت ازآن بودم.
قهرماني بود. هم نام افسر فني و من. وارث از محمد هوشمند، علي بودند خلبان عبارت

ميكرديم. متحد پرواز ملل نيروهاي صلح جزو ۶ماه كنگو در
و رفتيم بهبرازاويل كانادايي هواپيماي با آنجا از و بهكانادا بعد رفتيم. به ايتاليا ابتدا
فرماندهمان بردند. هوايي بهقسمت را كرديم. ما معرفي متحد ملل به دفتر را خودمان
سرگرد«لوئيس» مسئوليت بهگردان. تحت فرستاد را بود. ما كانادايي «راك» سرهنگ
در پرواز بعد به برازاويل داديم آزمايشي ابتدا يك بوديم. با چند خلبان برزيلي برزيل. از

ميكرديم. پرواز
مسلح شكاري هواپيماهاي بود. برزيليها دست هوايي نيروي ترابري كنگو در بهطور كلي
كه هم سركوبگري نيرويزميني و هليكوپترها كاسترو، ضد كوباييهاي دست ملخ دارش
و اداري كارهاي  بود. كاناداييها دست سوئديها مقابله ميكردند شورشيها با مي رفتند 
نيجريه جنگي نيروي سركوبگر تعداد يك براينها عالوه داشتند. دست در را نامهنگاري
او دفتر نيجريه. جمهور شد رئيس بعد كه بود ژنرال آيرونسي فرماندهشان بودند. هم
در ۳۰-۴۰سانتيمتري چوبي سوسمار يك هميشه او داشت. فاصله ما دفتر با قدم .چند
پرسيدم. را علت بودم كرده تعجب خيلي او وضعيت ديدن كه از من ميگرفت. دستش
يك هم اتاقش در دم ميآورد.  شانس  برايش اين سوسمار دارد اعتقاد  ژنرال گفتند
نگهباني و كمربندي كهازعلف نيزه با كه نيجريهيي لباس سنتي بود با گذاشته نگهبان

ميداد.
نوشابه ميخورديم. و مي نشستيم خيابان كنار مي رفتيم نداشتيم كاري وقتي برازاويل در
تقريبًا بود. گران غيرالكلي اين قبيل نوشابههاي و ليموناد و پپسي كه اين جالب نكتة
در آبجو نميخورم. من چرا كه مي كرد تعجب هميشه گارسون قيمت آبجو. برابر دو
باال. سنين و مرد پير تا بودند بهدست آبجو شيشه ۷-۸ساله بچه خيابانها از كافه ها و
همين وضع هم ديگرشان شهرهاي در خوردن بود. آبجو مشغول ميديدي كه هركس را
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كنگو در بلژيكيها استعمار محصوالت حضور از يكي وضعيت اين بهعمل  بود. كاشف
بود. باال آن هم آبجو الكل ميزان بود. به بلژيكيها متعلق اصًال آبجوسازي كارخانه است.
پيليپيلي در حال اغلب مردم ميكرد. بيداد بهالكل اعتياد سياست بلژيكيها نتيجه در
اينها تقريبًا صد درصد ميگذاشتند. نگهبان هواپيماها پاي فرودگاه در بودند. خوردن 
را يكي بهارشدشان بار يك  بودند. خوردن تلو تلو و مشغول بود دستشان آبجو قوطي
بابا گفتم است. ندارد آبجو اشكالي گفت ميدهد. نگهبان اين طوري گفتم و دادم نشان

است. تشنه شان است ارزان آبجو ندارد اشكالي گفت بايستد. نميتواند پايش روي
قضاياي موسي چومبه و عليه موبوتو كودتاي و لومومبا كشتن از كه بعد بود اين واقعيت
بودند. بلژيكي رؤسا تمام چون قبًال خأل اداري. به نام بود شده ايجاد خالئي يك مربوطه
يك هو شده بود طرف بودند. گذاشته كار سر را محلي آدمهاي استقالل از بعد حاال
ديديم هواشناسي براي رفتيم بود ما كه كار تخصصي فرودگاه در شهردار. مثًال يا استاندار
پاره پورهيي لباس كه افتاده اند. يك نفر بود ور آن و اين ور و مچاله هواشناسي نقشههاي
چه گفت رئيس هواشناسي. شده حاال ميكرده كار اين مرد اينجا گفتند داشت. به تن
برداريد. را نقشهها خودتان است! خوب هوا گفت هواشناسي. نقشه گفتيم ميخواهيد؟
اين آمدهايم. تازه ما كه كرد اضافه بعد اينجا، ميگذاريم ميگيريم, فاكس و تلكس از ما
بود. طور همين وضع ميرفتيم كه شهرستانها در آمده اند. تازه همه ميبينيد كه رؤسا

بود. شير تو شير و اوضاع حسابي بودند گذاشته از افراد محلي فرماندار يا شهردار
كنگو جنوب در چرا كه بود. الماس شيوع قاچاق كنگو در آثار استعمار از ديگر يكي
و نسبي اسمي استقالل از بعد حتي بود. بلژيكيها دست و است زياد بسيار الماس معادن
دارد يك سياهپوستي ديدم برازاويل در روز يك بود. بلژيكيها معادن دست اين هم باز
گرفت و او شيشهاز يك تكه دقيقه از چند ميكند. بعد آشيانه صحبت دم با مكانيكمان
دقيقه چند گفت ميكني؟ چكار فالني به ميز. گفتم ميبندند كه گيرههايي الي بست
خط برداشت شيشه شيشه. بهاّره كردن شروع كرد را برداشت آهنبر اّرة كن. بعد صبر
گيره الي از را و قطعة شيشه كرد را باز ما گيره بهبريده شدن. مكانيك كرد شروع و
داد اينها توضيح من براي بعد تقلبي است. بردار برو گفت سياهه جلو برداشت انداخت
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هم گاهي ميفروشند. ما بهخارجيها قاچاق ميكنند و الماس ميكنند در معادن كار كه
ميدانيم كنيم. آزمايشش بايد بشويم الماس واقعي است مطمئن كه اين براي ميخريم.
اگر گيره. الي ميبنديم را الماس نميشود. بريده الماس خود جز چيز هيچ كه الماس با

تقلبي است. است معلوم بيندازد خط رويش اّرة آهنبر
خودمان شبيه مقداري قيافهاش آدميكه يك ديديم بوديم نشسته كافه در روز يك
فرقة اسماعيليه. از و پاكستاني بود كرد. او عليك نشست و سالم و پيش ما آمد بود
ميكنند. كنگو زندگي در او مثل خود هم زياد ديگري تعداد داشت گفت تجارت آنجا
ميگفت بزنيم. گپ تا مقداري بود غنيمتي آنجا ايراني ما چند براي كه بود جالبي آدم
را درآمدش از بااليي صد در دليل بههمين بدهيم. طال بايد آقاخان  هموزن  هرسال
حفظش خدا هست! گفت بله هم وزين ماشااهللا گفت بچه ها از يكي او. براي ميفرستد
جهان ملكة زيبايي آقاخان بيگم گفت بله آقاخان پرسيديم. ازدواج را دربارة نظرش كند.
كند. سينما ازدواج هنرپيشه هيورث با ريتا است قرار خان علي هم پرنس پسرش است.
اشكالش چيست؟ ميشوند مسلمان آنها خوب كرده ازدواج آقاخان بيگم با هم كه اين
وقتي هم است امام نه, او مي خورد. گفت او مشروب هستيد مسلمان شما يكي پرسيد

پائين. بعد ميرود ميشود طاهر اول ميخورد مشروب مشروب
عيد رمضان. نزديك ماه با بود سفرها مصادف رفتيم. اين بوكاوو بهشهر بار هم دو يكي
كرديم جو و پرس بود. جالب برايمان مبارك».  فطر  «عيد نوشته اند ديديم بود. فطر

ميگيرند. هم روزه كه زندگي ميكنند زيادي مسلمان تعداد آنجا در شد معلوم
كارهاي اين وظايف كنار اما در بود. بهشهرهاي مختلف ملل متحد انتقال نيروهاي ما كار
اين از يكي شورشيان  شناسايي دهيم. انجام  بايد  كه ميخواستند ما از  هم ديگري
افراد همان فهميدم بعدها من كه بودند شورشي تعدادي زمان آن در چون بود. كارها
ما بودند. جنگ در حال موبوتو، دولت يعني كنگو, دولت با هستند. آنها كابيال خوزه
بعد ميكرديم. شناسايي پرواز جنگلها روي مي فرستادند ميپريديم داكوتا با كه را
ملخ دار شكاري هواپيماهاي بعد خبر ميداديم. بايد ميديديم را نيروها كهاين وقتي
بودند. كوبايي مزدوران شكاري هواپيماهاي خلبانهاي مي كردند. بمبارانشان ميآمدند
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ميگرفتند. و پول بودند استخدام در حاال و كرده فرار كوبا كهاز بودند كوباييهايي يعني
مي زدند. را شورشيها محل و ميشدند بلند اينها

هم هواپيما مهندس بودم. خلبان برزيلي يك با اول رفتم. بار پروازها بهاين بار دو من
است باز محوطة يك ديدم جنگلها روي حين پرواز در بودم. من فرمانده اما بود. برزيلي
چريكها تجمع محل بايد كه زدم حدس هستند. جمع آنجا زيادي بسيار جمعيت كه
گفتم بدهم.  گزارش  گفت  برزيلي خلبان بود. گردهمايي يك يا نشستي  مثًال  باشد.
را بستم. موتور آنها. رفتم بهسمت دور از ميدهم. بدهيم من گزارش باشد نهاگر قرار
شيرجه بهنوعي كردم. كم را ارتفاع نكند. صدا هواپيما كه عقب كشيدم را موتورها يعني
صداي هواپيما اين جا كردم. را باز موتورها آنها رسيدم نزديك كه وقتي درست و رفتم
عرض در بود كه آنجا جمعيتي زدم. دور و باال كشيدم را موتورها ميكند. وحشتناكي
گفتم كرد. برزيلي نگاهي خلبان بودند زير درختها. رفته همه ناپديد شدند. دقيقه چند
رفتند. در همه كه كردي كاري با اين بدهي! گفت بخواهي گزارش كه نيست چيزي
بهباال حاال گفت ميشوند ميزنندشان! بلند نروند اگر در بهتر! خوب گفتم خنديدم و
چيزي ديگر است. خودت گفت دست نديدم. چيزي ميگويم من گفتم مي گويي؟ چي
من نبود؟ چيزي كردند سؤال ما از برگشتيم. و داديم انجام را گشت پرواز نگفت. بهمن
خلبان بود. برزيلي فرمانده گردان نديدم. چيزي بود ميگفتم. كهاگرچيزي دادم پاسخ

نياورد. من بهروي اما فرمانده را گفت. بهاو جريان رفت من همراه برزيلي
تكرار را عمل همين ديگر منطقة دريك گشت. پرواز گذاشت دوباره را من بعد هفتة
چند ما كه بود سوئدي يك افسر نيست. درستي كار همراهم گفت برزيلي خلبان كردم.

انداخته  خط ۴۰-۵۰ تا رويش داشت كه دستي مسلسل يك گشت. برده بوديمش بار
يك مي كشم كه هر نفري را من بود گفته چيستند؟ خطها اوپرسيده بودم اين از بود.
فالني (همان سرگرد من گفتم همراهم برزيلي بهخلبان مياندازم. مسلسلم روي خط
مأموريت گفت بزنندشان.  كه نكردهاند كاري اينها بيندازم. خط كه نيستم  سوئدي)

باشد. گفتم باشد فرمانده هواپيما منم. گفت است.
پرسيدم. را علت لوئيس سرگرد  از  نفرستادند. گشت پرواز  وقت  هيچ مرا آن از بعد
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بار, يا نفر  براي  ترابري, بهپروازهاي  گشت نميگذاريم. فقط  پرواز را ديگر شما  گفت
دادهاست گزارش برايم برزيلي افسر همان كه بود اين من حدس ميفرستادند

موبوتو خاطره از
كنگو جمهور رئيس خودش و آمده كار چومبهروي موسي عليه كودتايي با موبوتو
بودند را داده مأموريتش شهر برود. بهچند بازديد براي  ميخواست بار يك  بود. شده
باشيد منتظر گفتند بودند. كرده انتخاب خلبان بهعنوان را من متحد. ملل بههواپيماهاي
كجاست؟ ژنرال پرسيديم كرديم. پارك را هواپيما رفتيم ميآيد. موبوتو ساعت فالن
بياييد. ميخواهيد حاضر است هروقت هواپيما باال بهش گفتيم رفتيم باالست. گفتند
يك شد تمام كه قهوهاش قهوه ميخورد. داشت  بود  نشسته فرودگاه رستوران در او
روي گذاشت انعام به عنوان آورد و در زياد بود خيلي موقع آن كه ۵۰۰فرانكي اسكناس
است؟ جمهوري رئيس عجب گفتيم خودمان پيش ما هواپيما. در آمد شد بلند بعد ميز.
رؤساي شد پياده هواپيما از بود. بوكاوو شهر اولين رفتيم. و كرديم پرواز بههرحال
ديگر ساعت يك گفت بردندش. و كردند سوار ماشين با بهديدارش. بودند آمده محلي
نظاميآمدند دسته يك بود. خيلي خوب هوا دراين فاصله برگشت. و رفت برميگردم.
ديگر ژنرال است. يكي مال گفتند چيست؟ اين گفتيم آوردند. نصفه گوني برنج يك و
دو سه تا است. ژنرال مال گفتند چيست؟ اين پرسيديم آورد. آمريكايي آمد يك پوتين
مال ميگفتيم نميپرسيديم. ديگر ما آوردند. پرتها و خرت قبيل اين از هم ديگر چيز
برگشت. موبوتو بعد ساعت يك گوشه. آن بگذار ميگفتيم بله. ميگفتند است؟ ژنرال
هست نمي دانيم چيزهايي يك گفتيم آوردهاند؟ چه كادو من براي همه پرسيد از اول
همين موبوتو گفت بود. خالي را نگاه كرد. گوني برنج سرش آنها بهدانه هستند. دانه چي
و كرد نگاه و برداشت را آمريكايي پوتينهاي بعد نميخواهيم. برنج ما گفتيم بود؟ قدر
كرد. نگاه را پارچهها بعد بله. گفتيم و كرديم نگاهش فقط ما است. خوب خيلي گفت
واقع در شد. تكرار همين داستان باز هم همان جا ديگر. در شهر رفتيم شديم سوار
چندين سرنگوني بعد از موبوتو البته اين بود بهاو. دولتي و رؤساي قبايل سران رشوة
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پس را مقدارش يك كرد سعي كنگو بعدي دولت بهاروپا. برد خودش با الماس چمدان
نتوانست. اما بگيرد
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هوايي نيروي گسترش طرح
شتاب بيشتري با هوايي تقويت نيروي سالها طرح طي اين پريدم. داكوتا سالي با چند
ملزوم و الزم كه ترابري و شكاري هواپيماهاي تقويت نيز گسترش اين الزام مي شد. اجرا
بهپشتيباني پيدا ميكنند نياز وقتي هواپيماهاي شكاري گسترش چرا كه بود. يكديگرند
پايگاههاي ترابري. گسترش هواپيماهاي و بهموازاتش پرسنل لجستيك، قطعات، دارند.
بهنام (كه و همدان  دزفول(وحدتي) و (مهرآباد) تهران در فقط سالها  آن  در شكاري
هوايي ده پايگاه نيروي گسترش طرح مطابق بودند. شاهرخي ناميده مي شد) سرهنگ

از: بودند عبارت كه كردند درست
تهران پايگاهاول -
دوم پايگاه تبريز -

سوم پايگاه شاهرخي -
چهارم پايگاه وحدتي -

پنجم پايگاه اميديه -
ششم پايگاه بوشهر -
هفتم پايگاه شيراز -

هشتم پايگاه اصفهان -
نهم بندرعباس پايگاه -
دهم بهار پايگاه چاه -

شوند. و متنوع تر بيشتر كه هواپيماهاي ترابري هم اين بود گسترش چشمگير اين الزام
كه بود شده بيني پيش طرح در .C۱۳۰ هواپيماي بهخريدن كردند شروع دليل بههمين

حمل  كه ۹۲ مسافر هواپيمايي بود هواپيما، اين C۱۳۰ بخرند. زيرا ۷۰هواپيماي حدود
در چيزي كه داشت. هم را چترباز پرتاب قابليت بود. زياد بارش حمل قابليت ميكرد و

بود. مهم بسيار نيز چترباز و هوابرد نيروهاي گسترش
در بسيار جالب و برايم كه داشت پردهيي هم داستان پشت هواپيما نوع البته خريد اين

بود. دردآور حال عين
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كمك به عنوان را هواپيما نوع اين از فروند چهار آمريكا دولت كه بود اين داستان
تا بودند شده ايران مستشار راهي تعدادي هديه اين اما بهدنبال بود. كرده نظاميهديه
خود آنها از يكي يك بار ميكردم. صحبت آنها با گاهي من آموزش بدهند. را آن پرواز با
است اين قرارداد حالي كه در دادهاند؟ بالعوض را اين هواپيما ميكنيد گفت شما فكر
يعني شماست. خود با و نگهداريش قطعات ولي هزينة است مجاني هواپيما خود كه
مي دهيد. نگهداري و قطعات بابت قيمت هواپيما را برابر چند سال چند عرض در شما
حاال كهاين اما دارد. نسبت بهشما يك تعهدي بخريد كارخانه هواپيما خودتان اگر چون
تمام بايد و ندارند بهشما نسبت دادهاند هيچ نوع تعهدي نظاميبهشما كمك به عنوان را
چند سال بايستي چند از كمتر در عرض كردم ديدم حساب من را بخريد. آن قطعات

بدهيم. بهآمريكا را هدايا برابرپول
خلبانها  دسته مثًال دوكاره باشد. دسته كه بودند خريده را C۱۳۰ هواپيماي بههرحال
دوم دستة جزء من بودند. كرده دعوت آمريكا  از  تيم آموزش. براي ميفرستادند را
مستقر شده همدان در رفته بود آموزش تيم شدم. ديدن انتخاب آموزش براي بودم كه
گذاشتند. برايمان را همانجا آموزش زميني كالس كه بوديم ۲۰خلبان حدود ما بود.
دورهيي اين آخرين ديديم. همدان در شاهرخي پايگاه همان در هم پروازمان را آموزش
بدهند. تعليم ايراني معلمان شد قرار به بعد آن از ميدادند. آموزش آمريكاييها كه بود
معلم دو و شدم اول شاگرد دوره اين در من بود. شده تربيت معلم چند مدت همين در
بعد ميتوانستم چند ماه آنها نظر براساس نوشتند. برايم نامة تشويقآميز آمريكاييام يك

معلم شوم.
بهفرمانده دادم را مداركم وقتي شديم. منتقل عملياتي بهگردانهاي آموزشها پايان از بعد
تشخيص من هروقت گفتهاند! گفت: «بيخود را خواند، آمريكايي مربيان نظر و گردانمان
همين در شدم. هواپيما معلم گردان در پروازكردن مدتي از بعد ميشوي!» معلم دادم

سروانيم هم آمد. بود كه درجة ۱۳۴۶ سال يعني زمان،
شدم. C۱۳۰معلم هواپيماي شيراز پايگاه در بههرحال من

و سپس مفخمي سرگرد ابتدا در ما گردان فرمانده آموزشي. به پروازهاي شروع كردم
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كار خيلي بهاين من كه داشتم. هم را گردان آموزش افسر بودند. سمت سرگرد مطهري
خلبانها آموزش براي  گستردهيي  برنامههاي و كردم استفاده فرصت  از  داشتم عالقه
رابطه باشم. همين خلبانها  براي خوبي دوست برمعلمي عالوه داشتم سعي گذاشتم.
بهصورت ما خلبانهاي گردان دانشجويان و سطح پروازي مدت كوتاهي در كه شد باعث
داشتند خلباني را اگر و كمك ميكردم كناري خودمان هم بهگردان ارتقا يافت. كيفي
جنتي. به نام شهريور داشتيم افسري مثًال ميپذيرفتم. آموزش براي بود عقب مقداري كه
فرمانده ميكردند نميتوانست هركاري كه بود متوسطي خلبان ما بود. بغلي گردان در او
شدم متوجه حين پرواز در باشد. من به گردان ما فرستادند تا با را موقتًا او بشود. هواپيما
خودش از است. پرت حواسش و است كشيدن خميازه زدن، چرت حال در اغلب او كه
دير تا شب هر و است قمارباز او گفتند پرسيدم دوستانش از نگفت. چيزي پرسيدم
ببين گفتم و كردم روز صدايش يك كار. ميآيد سر عجله هم با بعد ميكند. قمار وقت
بخوابي. بايد زود داري شبي كه پرواز ادامه بدهم را با تو پروازم من ميخواهي كه اگر
تذكر بهاو باشد. جمع و حواست هم نزني سرحال باشي، چرت بايد ميآيي كه صبح
پرواز سر بكن! اما ميخواهي هركاري ندارم. كاري تو خصوصي با زندگي من كه دادم
بهطوري درآمدهاست. قمار برايم بهصورت اعتياد گفت من شهريور باشي. سرحال بايد
صحبت دارند يا نشستهاند هم با نفر سه ميبينم تا ميروم كه هم خيابان در حتي كه
است. جور پوكرشان پاي كنند پيدا نفر اگر يك نفر را سه اين ميگويم بهخودم ميكنند
بشوي ميخواهي كاپيتان اگر گفتم به او كنند؟ بازي نميروند چرا نشستهاند اينجا؟ چرا
ديدم گذشت. روز يكي دو بگذاري. كنار را كار شدهاين كه موقتي هم بهصورت بايد

شد؟  چي ساعت۱۱ خوابيدهام. گفتم قمار گفت ديشب پرسيدم. را شد. جريان سرحال
ولي سر بكن ميخواهد دلت كاري كردم. گفتم هر بازي ساعت يك رفتم گفت عصري
بهگردان برگشت و شد يك خلبان مدتي از بعد او نزني. چرت باشي، سرحال بايد پرواز

خودش.
 C۱۳۰ خلباني آموزش براي كالسها آموزش بچهها بودم كه مشغول سالي يكي دو در
آنها همة مربي كه داشتيم فارغالتحصيلي دورة هم سر پشت دوره چندين نشدند. قطع
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نيست. يادم متاسفانهاسمش كه ديگر معلم يك و بودم من
داشتهاي. زمان پرواز را بيشترين دوران اين در تو گفتند و سال صدايم كردند دو از بعد
بدهند. حدود موقت سرگردي درجة به من كه داده دستور نيروي هوايي، خاتم، فرماندة
از حوادث خاطرات زيادي زياد پروازهاي بهدليل دوره اين در بود. از موعد سال زودتر سه

ماندهاست. باقي برايم افراد و

تيمسار: دزديهاي و اهواز سيل
پوشانده را تمام منطقه  سيل اين است.  در خوزستان اهواز آنها جريان سيل از يكي
كمكهايي شدند. اعزام  رساني كمك براي هوايي نيروي هواپيماهاي از  تعدادي بود.
ميشدند. منتقل بهاهواز بزرگ بستههاي در تهران از هواپيما توسط ميآمد. خارج كهاز
ميزدند بار ارتش بهكاميونهاي را آنها بكند را كمك حداكثر كهارتش بود دستور چون
را كمكها بههرحال داشت. نظارت جزئي خورشيد هم شير و البته لشكر. مركز ميبردند
برميگرداندند بهفرودگاهاهواز. تقسيم ميكردند كوچك لشكر بهبستههاي مركز ميبردند
عمدتًا كه را و بارها ميزديم را گشت سيلزده تمام مناطق و ميرفتيم ميكرديم سوار ما
اين كار مي كرديم. خالي مردم براي و لباس بود پتو و خشكبار و برنج بستههاي خرما و

شد. كشيده بهدرازا ماه يك حدود
ما با راهنماي محلي يك شد قرار كنيم شناسايي را دهكده ها بتوانيم كه بهتر اين براي
اين دهكده چه طور است؟ بگويد كه توي هواپيما ميبرديم را از افراد محلي باشد. يكي
هور وسط هورالهويزه. روي بارريزيها رفتيم از همين يكي جريان در چهطور؟ يكي آن
دور يك رفتم ميكرديم. بارريزي آنجا بايستي ظاهرًا كه جزيره بود شبيه چيزهايي يك
گذاشتهاند هم چوب و يك هست تويش روستايي خانة است. چند سيل وسط ديدم زدم
گفت بريزيم؟ جنس  گفتم محلي همراهمان بهفرد و  زدم دور باالست. ايران پرچم و
نزد كه بيايم اين قبل از خودم من ايران دارد. گفت پرچم است! گفتم خاك عراق اينجا
هواپيماهايي را اينها ميريزند. اين جا بار ميآيند عراقيها هم بودهام. برها و دور شما اين
ايراني اگر ميكنند و بلند را پرچم عراق باشد اگر عراقي ميشناسند. بار بريزد ميآيد كه
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رفتيم دور بريزيم. ندارد بگذار عيبي گفتم هستند. ديدم نيازمند را. ايران باشد پرچم
ريختيم. بسته برايشان عقب از خانوارشان بهتعداد و زديم

ميكردم كه تا سعي من رسيدن كمكها از سالم براي اطمينان كه كنم اضافه اين را هم
مي خوابيدم آب روي قشنگ ميآمدم يعني كنم. كم را هواپيما ارتفاع مي توانم كه آنجا
وقتي بود. جمع بودن پايين روي بار تمام حواسم يك بيفتد. كلبهشان كنار درست كه

ديدم.  دريايي پرنده تا  ۳۰۰-۲۰۰ حدود جلويم در ناگهاني بهصورتي كشيدم باال
هواپيما كه اين مثل تويشان رفتيم  نبود. گريزي راه هيچ  اما شدم غافلگير بهشدت
جلويمان شيشة ديد. صدمه و شد سوراخ هواپيما ۳۰جاي حدود بهرگبار. بستند را
بود. ديده آسيب هواپيما و شده قر بال ضربهخورده و لبههاي تمام بود. شده آلود خون
نيروي ستاد بردند گرفتند عكس پرواز ايمني طرف از نشستيم. اهواز فرودگاه برگشتيم
آمده؟ زنده بيرون كسي هم هواپيما اين توي از بود گفته ديدن عكسها خاتم با هوايي.
صليب رويشان عالمت كه ديديم را بازار جنسهايي در رفتيم شهر كه بهداخل بار چند
مثًال مي آيد تهران ديديم بار كهاز كرديم دقت مقداري جمع شد. حواسمان داشت. سرخ

دو كاميون  برميگردد لشكر از عصر وقتي اما لشكر. مركز ميبرند را بارها ۵ كاميون است.
فرمانده پهلوي، اشرف پسر شفيق، شهريار زمان آن چيست؟ داستان فهميديم است.
كه كرديم فكر ما هرچه كمك ميكرد. بود بهسيلزدهها آمده بود و هاوركرافت قسمت
با خلبان مردميداشت و چهرة يك او چون است. شهريار نفر بهترين چهكار كنيم ديديم
تهران از هواپيما گفتم بهاو گفتم. من آمد كه بهفرودگاه بار يك ميجوشيد. پرسنلش و
سه دو اما بيشتر از كاميون ارتشي ميآيد. ۵تا سيلزدهها براي ميآورد جنس ميآيد
كاميونها تعداد بايستي ميشوند قاعدتًا كوچك كه چون در حالي برنميگردد. كاميون
دزدند پدرسوختهها اين ميشود چي كه است معلوم بقيهاش خوب گفت بشوند. بيشتر
شما بگذاريم نشست يك كه ميكنم تلفن لشكر بهفرمانده من گفت ميكشند. باال و
از بعد، ساعت چند بياور. هم را بچه ها گفت بيايم؟ تنها گفتم بنشين. فقط آنجا بيا هم
شفيق شهريار رفتيم. ساعت سر بياييد. است هماهنگي جلسة كه دادند خبر بهما لشكر
فرمانده بود سلطنتي خانوادة چون از اما بود درجه اش سروان آمد. ديرتر دقيقه سه دو
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و بهمدح كرد شروع لشكر فرمانده بلند شدند. همه و داد خبردار ايست برايش لشكر
قطع كرد كه شهريار حرفش را شده...» فالن اعليحضرت توجهات ساية كه «در تملق
آمد تريبون لشكر از پشت فرمانده بيا پايين! بگويي چيزها را نميخواهد اين گفت و
كهاز تهران ۵كاميون جنس مثًال وقتي گفت و تريبون پشت رفت خودش شهريار پايين.
مي آورند قربان گفت ميبرند؟ فرمانده لشكر را كجا آن مي كنند و تخليه كجا ميآيد
فقير تا بهمردم تبديل ميكنيم كوچكتر بهبستههاي خودم  تحت نظارت لشكر داخل
از و گفت كرد قطع را حرفش شهريار .... باز هم اعليحضرت توجهات تحت برسانيم كه
براي فرودگاه گفت ميبريم ميكنيد؟ چهكار بعد اينجا جنسها ميآيد نده! شعارها اين
تايش سه ميآيد كاميون ۵تا وقتي چرا پس گفت شهريار برسد. به سيلزده ها كه اين
چرا در نيست اگر گفت نيست. چيزي نه چنين گفت برميگردد؟. تا دو ذوب ميشود،
را كه اين آنجا رفته؟ به كجا از صليب سرخ؟ اينها جنسهاي از مغازهها پراست شهر جلو
بار اين نمي خواهد. بررسي ميكنم. گفت من بررسي گفت و پريد رنگش تيمسار گفت
جنس بيشتر حتي و ۵كاميون بايستي ميآيد كه ۵كاميون بهبعد اين باشد. از بايد آخر
بهحالت ميدهيد. تيمسار دست را از درجهتان باشد شما اين از فرودگاه. غير برگردد
گفتم. كه همين گفت شهريار بررسي ميكنم. بود. گفت ستادش افراد جلو افتاد. سكته

كاري نداريد. بياييد ديگر هم گفت شما بهما بيرون و در رفت از و
دزديهايشان گرفته جلو فهميديم ما ۷كاميون برميگشت. ميرفت ۵كاميون بهبعد آن از

افتاد. چپ حسابي ما با خورده. كجا از فهميد كه بعدًا تيمسار شده.
مردم با شهرام، شهريار برخالف بود. شهرام شفيق برادرش بود. اشرف پسر شفيق شهريار
كسي صميمياست. امكان نداشت پرسنل چقدربا ميديدم از نزديك و من ميجوشيد
بهپاي پا نه تكبري. و نهغرور است. سلطنتي خانوادة از او بفهمد و كند نگاه بيرون از
ميگفتند كار مي كردند او با كه كساني اهواز سيل جريان در همين ميكرد. كار همه
ميكشد دنبال هم را ما ميكند و همه كار بيشتر از بريده. خودش را ما شهريار امان
ميرفت جا همه هم كه هستند.هاوركرافت ما منتظر سيلزده اين مردم ميگويد خودش.

دريغ نميكرد. كمكي هيچ شهريار از و
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مردم با خيلي و بود تجاري زدوبندهاي در همهاش او بود. شهرام برادرش مقابل نقطة
سلطنتي خاندان اعضاي بقيه و اشرف، مادرشان، فساد دربارة حتمًا داشت. فاصله
خلبانها بپريم ايلوشين هواپيماي با آشيانه بوديم رفته ما بار يك شنيدهايد. چيزهايي
را مردم شهرام شنبه عصر پنج روز شهرام گفته يك رانندة كردند كه تعريف برايمان
ميگويند خبر است؟ چه ميپرسد بودند. آمده تفريح براي كه آزادي ديده ميدان در
كه اينجا آمده اند چرا تفريح براي مي گويد شهرام تفريح. براي است آمدهاند جمعه شب
منظورش برگردند! عصري جمعه «نيس» بروند عصر شنبه پنج ميتوانند بشود؟ شلوغ
كردم و طور نگاهش همين گفته بود راننده فرانسه بوده است. بندر ساحلي از «نيس»
را اينجا نبايد بود نه گفته «نيس»؟ بروند كجا بخورند نان ندارند بدبخت مردم گفتم
كه باشند، درست داستانها اگر قبيل اين مختلف. جاهاي ميتوانند بروند كنند شلوغ
هم اگر است. مردم از سلطنت  خاندان جدايي نشاندهندة هستند،  درست هم  اغلب
مردميكه است. خاندان اين از ما مردم نفرت ميزان نشاندهندة باشد شده اغراق داستاني
را نشان نفرت خودشان وسيله بهاين حرفشان را بزنند نمييافتند براثر ديكتاتوري اجازه
عوض در نشده. شنيده اصًال شهريار دربارة داستانهايي چنين كه اين جالب و ميدادند.
دوستان يكي از مثًال شنيدهام. بسياري داستانهاي او فعالبودن مردميو خصوصيات از
شناخت بهتري دريايي بود، نيروي پرسنل از خودش كه رضا فرزكناري مقاومت بهنام
ميگفت: رضا نيست. بد نقلش كرد كه تعريف برايم داستاني او داشت. شفيق شهريار از
ميكردم. چك را آتشنشاني كپسولهاي بازرسي تاريخ داشتم ناو عرشه روي روز «يك
يادداشت را  مصرفش تاريخ ميرسيدم  كه بههركپسولي و ميزدم  دور كار اين  براي
باال از ناو شود. فرمانده فرستاده بازديد براي بايستي بود تاريخش منقضي اگر ميكردم.
موقع همين مينشينم. در كپسول وپاي ميگردم ناو روي كه ديد و مرا ميكرد نگاه
«اوي فرياد زد: ناو نگاه ميكرد. فرمانده كار را داشت اين ديگري طرف هم از شهريار
نگفتم چيزي من مي گردي؟». ول خودت براي داري مي كني؟ داري چهكار (...) مادر
عرشه. روي آمد بود جريان ناظر كه شهريار دفعه يك كرد. تكرار را لفظ دوبارهاين او و
اگر ميكند. را چك دارد كپسولها اين جدت! هفت و (...) خودتي گفت: مادر بهفرمانده
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رضا ميگيرند». را درجهات گزارش ميكنم صحبت كني طور اين پرسنل با ديگر بار يك
بيآاليش بيادعا و زيرا كامًال داشتند دوست را خيلي شهريار پرسنل كه ميكرد نقل
را او خودشان آن، انقالبي پرسنل حتي دريايي، نيروي پرسنل هم از انقالب بود. بعد
فرار چرا كه كاري نكردهام من ميگفته او چون خودش فرار مي دهند. خواسته بهرغم

ميكشندت. ميگيرند است، پلوغ شلوغ ميگويند بهاو كنم؟
را او آخوندي رژيم تروريستهاي پاريس در رفت. به فرانسه و كرد فرار شهريار بههرحال

كردند. ترور شهرام برادرش به جاي اشتباهًا

C۱۳۰ گردان فرماندهي
فرماندهي  سمت با و منتقل بهشيراز داشتم. سرگردي درجة من  ۱۳۴۹ سال در
و  دوستانه پرسنل با رابطهام كردم سعي ابتدا همان از شدم. بهكار گردانC۱۳۰ مشغول
دفتر كسي بيايد در اگر امروز به بعد گفتم از كردم و را جمع آنها روز برادرانه باشد. يك
بالفاصله من كند، خبرچيني يا زده، را حرف فالن مورد من در فالن كس بگويد و من
حرفي هر هركس معرفياش ميكنم. اگر بههمهتان و ميآورم اينجا ميگيرم را دستش
بگويد. بيايد است، من باز اتاق در بگويد. ميخواهد من راجع خود هرچيزي بزند. دارد
از افراد  از زيادي تعداد ميكنم. معرفياش ميآورم كند خبرچيني بخواهد اگر كسي
راضي بهنظر بود اين كارشان ظاهرًا كمي هم كه تعداد آمد. خوششان من حرف اين
دوستانه بين درجهداران بسيار بسيار روابط و شد عوض بهتدريج نميرسيدند. بعد روابط
داشت. بااليي بسيار سطح آموزش مي شد. انجام احسن به نحو كارها شد. برقرار افسران و
هرقدر مي گفتم بهخلبانها آموزش موقع هميشه ميكردم. خودم را آموزشي كارهاي اكثر
و خورد بهزمين هواپيما يك بفهمم كه روزي ولي اگر هست. اينجا بخواهيد آموزش

نميگذرم. هم سوختهتان جنازه از بودهاست خلبان خبط علتش
بگويم. را روابطمان نمونهاز يك

بود. هواپيما تعادل وزن و بارگيري و مسئول كه بهنام مرتضي افشار داشتيم استواري
نامردي اين نميپرم. تو ديگر با «من گفت: مقدمهيي بدون هيچ و آمد بهاتاقم روز يك
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فكر هرچه و رفت. كوبيد را بههم هم در حرفهاي عصبي. بعد اين مقداري از و است».
صفري زال به نام دوستانش از يكي بود، كرمانشاه نتوانستم.بچة بفهمم را علت كردم كه
پائين. انداخت را و سرش نداد جوابي اول بود. كرمانشاهي هم پرسيدم. او و كردم صدا را
بگو! اين جنبة خبرچيني گفتم گفت ما هم شنيديم. و صدا راه انداخته. آمده سر گفتم
بچة خانمش و است كرده ازدواج است سال يك او گفت كنم. كمكش ميخواهم ندارد
روي مانده بچهاش االن كرمانشاه. رفته و اينجا گذاشته را ماههاش دو يكي شيرخوار
گفتم يك بود پناهي گروهبان كه سريع بهدفترم نگفتيد؟ زودتر چرا گفتم دست افشار.
را مرخصي ساليانهاش ننويس. مرخصي جزو منتها افشار. بنويس براي مرخصي برگة
همان و ديده برگه را افشار جعبهاش. در بنويس بگذار برايش ۱۰-۱۵روز بده. روزانه
۱۵روز از بعد و كرد آشتي با خانمش دركرمانشاه بود كرمانشاه. رفته بچهاش با شبانه
او و با شدم بلند ميز پشت از دفترم شد وارد آمد. وقتي من بهسراغ بالفاصله برگشت.
و هيچي نگفت. پائين انداخت را سرش بودي؟ كجا پرسيدم و و عليك گرميكردم سالم
توي بزن » گفت: بود پائين سرش  كه همانطور افشار زدم.  متفرقه حرفهاي باز من
بلند را سرش بهطرفش رفتم گوشم». توي «بزن مرتبهگفت: دو چرا؟ گفتم من!». گوش
من گوش توي «اگر و گفت: شد جمع چشمهايش توي بوسيدم. اشك را صورتش كرد.
بهتو آمدم من ميداني. «خودت ؟ گفت: شده مگر چه آخر چرا گفتم راحتترم». من بزني
پسر جان گفتم ميشوم» راحتتر من گوشم توي بزني اگر نگفتي. هيچي تو گفتم نامرد.
بهبعد آن از و رفت افشار نميآيد. يادم چيزي كه من نيست! خوب نزن را حرفها اين

كار ميكرد. دل و با جان كه واقعًا بود كسي
حل كنم. را مسائلشان ميكردم كه سعي هم من صميميكار ميكردند. هم البته بقيه
واقعًا بپرد نميخواست  ديگر دليل بههر يا نبود خوب حالش يا كار داشت كسي اگر

مي دادم. مرخصي
بودم گردان فرمانده من كه ۷سالي در تمام ما گردان كه بود اين برخوردها نتيجة اين

يك سانحة هوايي نداشت. حتي
ديگري منتقل  بهجاي تهران گردانC۱۳۰ مستقر در دو كه اين داشت تا ادامه جريانها
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هم گردان ما در تهران پر كردند. آنها را كه در شيراز بودند جاي گرداني و دو شدند
شد. منتقل بهتهران

فرمانده نورايي سرتيپ از بعد كه سرلشكر اميرفضلي شيراز پايگاه فرمانده انتقال، براي
ميخواهد با از آنهاپرسيد: «كي بهپرسنل گفت جريان انتقال را بهگردان آمد. شده بود
يك و گفتند با هواپيما عده يك يا ماشين؟». اتوبوس با برود؟ كي ميخواهد هواپيما
رفتن براي كه «اينها گفت: بعد و كرد يادداشت را اسامي همة او ماشين. با گفتند عده
بروند هواپيما با ميخواستند كه آنها و ميروند هواپيما با همه نوشتند اسم ماشين با
گفت: اميرفضلي نداريم. ماشين ما گفتند و كردند عدهاعتراض يك ميروند». ماشين با

بيرون. رفت در و بالفاصلهاز اتوبوس برويد» با ندارد، «اشكالي
شديم. مستقر و ما بهتهران آمد گردان بههرحال

فراموشم كه هستند  خاطرهانگيز  كه داشتم  پرواز  C۱۳۰چندين با پرواز دوران در
نميشوند.

عماد ياد
گفتند عماد ميرفتم. ظفار كم پرواز خودم من ظفار. رام رفتيم عماد مرحوم يكبار با
فرودگاه رفتيم ما برگردند. كنسرت بدهند و ميخواهند بروند آنجا پروانه خاطره و رام
ميكردند سعي پرواز داشتند بهظفار كه خلبانهايي بيشتر و رسانديم. كرديم سوار را آنها
به هردليل من بگيرند. بيشتري پول تا بمانند شب ميدادند كه خوبي فوقالعادة بهخاطر
رساندم را عماد وقتي ميدانستم. حرام نوعي پول را پولها نوع اين يعني نميآمد. خوشم

برميگرديم.  و ميشود تمام كارمان ۷ شب ۶و تا ساعت گفت پرسيدم. را او برنامه اش از
۶و ساعت يا ببينيم، حاال گفت عماد نه. گفتند عده يك شب بمانيم. گفتند عده يك
۶و ساعت سر ندارد. ماندن شب عماد آقاي گفتم من ميمانيم. شب يا ميآييم نيم
ميروم. نياييد اگر منتظر ميمانم. دقيقه چهار است. سه روشن موتورش هواپيما نيم
رفتند بياييد. آنها ميخواهيد اگر ميروم من نه! گفتم ميگذاري؟ جا ما را يعني گفت
برويد بودند گفته بهاو گفتهام. چه من كه گفتند ديگر بهافسرهاي دادند. را كنسرتشان
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موتور ساعت  سر هم من بيايد. كي بعدي هواپيماي  نيست معلوم و او ميرود چون
عماد گفتند ميزنند. چراغ دارند چند ماشين دور از ديدم دفعه يك كردم. روشن را
آمد عماد شديم بلند وقتي رساند. را خودش عجله با عماد ميآيند. دارند هستند. اينها
حركت ساعت سر من مي رفتي؟ گفتم و مي گذاشتي را داشتي ما راستكي راست گفت
ميديد را من كه بهبعد هربار آن از آورديم. شانس ما گفت پس بار سه دو ميكردم.
ما و بود مريض  كه اواخر اين  حتي ميآييم. موقع سر ما نگذاري!  جا را ما  ميگفت
داريد. وقتي جا هميشه شما موقع بازگشت بهايران گفتم گفت. را همين رفتيم ديدنش
كه كردم اضافه و گفتم بهدخترش را داستان جنازهاش تشييع مراسم در كرد فوت هم
آن روي را عكسش و گرفت خواهم او را به اسم صندلي يك حتمًا به ايران بازگشت موقع

گذاشت. خواهم صندلي

فلسطينيها اردوگاه و اردن در
قبيل و اين لبنان و هوايي بهاردن نيروي هواپيماهاي نزديكهاي عيد بود دستور داده شاه
چون ميدادند هم سوبسيد ظاهرًا بياورند. بازار براي را ميوهها انواع و بروند  كشورها

نبود. گران خيلي
فلسطيني چريكهاي درگيري بود با از آنها مصادف يكي داشتم كه بهاردن پرواز چند من
كردم رگبار شنيدم. از پنجره نگاه صداي بودم كه خوابيده ملك حسين. در هتل با بود
چريكها و آر.پي.جي ميزدند و تانك دولتي با نيروهاي شديدي است. درگيري ديدم
جنازههاي فلسطينيها ديديم. خيابان جنازه ها را در پايين آمديم كه صبح مسلسل. با
از يكي را. خودشان جنازه هاي ديگر طرف از هم اردنيها و ميكردند جمع را خودشان
-۲۰ زدم. صدا را او بود. پوشانده را صورتش كه داشت روبندهيي فلسطين جوانان اين
لباس چون تعجب كرد. كه ديد پرواز من را بهاو دادم. او لباس داشتم كه پول ۳۰دالر
ما نيستم. من اردني گفت بله. گفتم بلدي؟ انگليسي ما بود. گفتم هم شبيه اردنيها پرواز
را اين گفت و كرد اشاره بودم داده كه بهپولي ببريم. سيب اينجا آمده ايم هستيم ايراني
كرد و باز را روبنده اش و داد دست من با و شد خوشحال بهسازمانت. بده گفتم چه كنم؟
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هنوز ميداند. خودش دوست را من كه بفهماند ميخواست داد. نشان بهمن را چهرهاش
سياه. سبيلهايي با داشت سوخته و استخواني صورتي مانده است ذهنم در قيافه اش

واقعًا و برد ببر. فلسطينيها را بهاردوگاه ما به راهنمايمان گفتم بهاردن رفتيم كه بعد بار
براي ارتشي ميآمدند كاميونهاي بودند. زده رديف طور همين را بود. چادرها رقتانگيز
مردم. زن براي ميكردند را پرتاب سرباز آنها و دو آجري بودند نانها بهاهالي. نان دادن
وضع آب ميآمد. كاميون بعد را مي قاپيدند. نانها مي دويدند بزرگ كوچك و و بچه و
يك به عنوان هم و  انسان يك بهعنوان هم من، روي كه داشتند عجيبي  فالكتبار

داشت. زيادي بسيار تأثير مسلمان،

اسراييل: در
در ميشدند. برده بهاسرائيل موتورهايشان اساسي تعمير براي هوايي نيروي هواپيماهاي
همانطور چون ونميرفتم. خوشم نميآمد خودم بود. من زياد بهاسرائيل پرواز نتيجه
وضعيت تأثير تحت به شدت و رفته در اردن بهاردوگاه آورگان بار دو يكي كردم كهاشاره
گفتم بروم. بهاسرائيل كه دادند مأموريت به من بار يك بودم. گرفته قرار آنها رقتآور
بهناچار نشد. نروم كردم هركاري نميشود. و ميآيد تيمسار گفتند نمي توانم. و دارم كار
هم آب ليتر كيك كشمشي گرفتم. يك دانه يك از پرواز رفتم روز قبل كردم. قبول
گرفتند. تحويل را خيلي ما وقتي نشستيم پرواز كرديم. توي ساكم. گذاشتم و برداشتم

من  بهشام. كردند دعوت بعد. روز ظهر تا بوديم. ساعت۱۲ رسيديم آنجا ۲۴ساعت در
هيچي. گفتم چي ميخوري؟ گفتند ميز. سر رفتم و بودم خوردم برده كه را كيكي
همان كيكي ماندة باقي هم بعد صبح روز گفتم هيچي! و... آن و اين و گفتند بستني
باقي باز  من ناهار. بياييد گفتند ازپرواز قبل ظهر نزديكهاي خوردم. بودم برده كه  را
يك برگشت موقع نخوردم. هيچ چيز خالصهآن جا خوردم. برده بودم را كه كيكي مانده
گفتم نزديد! هم ما به آب لب حتي اينجا شما ضمن در گفت ايرانياالصل اسرائيلي
نورايي تيمسار اين بهانهها. از و نبود خوش حالم يا كه نخوردم. داشتم عقبافتاده روزة
كه تو هيچي بود قضيه چه گفت اسرائيلي بود. حرفهاي آن شاهد بود و پهلوي ما نشسته
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شما گفتم تيمسار بردم نزديكتر را سرم مينشست مهندس پرواز ما چون بين نخوردي؟
نگاهي يك تيمسار ديدهام. من گفتم نه! گفت ديدهايد؟ را فلسطين آوارگان اردوگاه

باركاهللا. ميگويي راست گفت لب زير و كرد بهمن
بازگشتيم.  پيگيري نكرد و  ديگر

با ارتشبد طوفانيان پرواز
و باشيم همانجا بود شب قرار بهآبادان ببريم. طوفانيان را دادند ارتشبد مأموريت به ما
چيزي هم من چيست؟ براي اين مأموريت نگفتند البته بهما برگردانيم. را او بعد روز
آمدم بود كه دخترم «عروسي گفت: و كرد صدايم طوفانيان برگشتن نپرسيدم. موقع
در عروسي يك گرفتيم، تهران برايش عروسي يك است. آباداني يك دامادم آبادان.
جلو. بردم را دستم جلو. را بياور بهمن گفت دستت جلو و آورد را دستش بعد آبادان».
چون است. عروس سر شاباش اين گفت و دستم توي ريخت پهلوي سكة مشت يك
نگاهش كن! تقسيم بچهها بين ميخواهي اگر آوردم. تو براي را مشتش يك دارد شگون
گفت و تعجب كرد خيلي دستش. ريختم كف را تمام سكهها و جلو بردم دستم را كردم.
خلبان من ميدهيد! انعام  بهمن كه نيستم تاكسي راننده من «تيمسار  گفتم: چيه؟
كه كردم تأكيد و بعد پروازها» پرواز است مثل ساير يك هم و اين هستم هوايي نيروي
شگون دارد». گفتم مي زني؟ من كه چيست حرف «اين نيستم. گفت: شوفر تاكسي من
با و نگفت چيزي ميگيرم. حقوق هوايي نيروي از من ممنون خيلي بههرصورت گفتم
اگر چرا نگرفتي؟ كه كردند خدمة پرواز بهمن اعتراض از تا چند لب رفت. زير غر غر
كردند تلفن وقت اول صبح بعد روز يك تهران. برگشتيم مي دادي! بهما نميخواستي
هم هلي كوپتر با كه گفته دارد عجله بهقدري و احضارت كردهاست. خاتم تيمسار كه
و سريع كار فهميدم بود. كرده برايم رزور جا سپرده و هم هلي كوپتر بهگردان بروي.
آجودانش شدم وارد كه در از بود. دوم خاتم. طبقة دفتر رفتم بهسرعت است. فوقالعاده
رفتم زدم، در ندارم. خبر گفتم شده؟ چي پرسيد ناراحتي با و است» «منتظرت گفت:
بهطوفانيان چرا گفت: «فالني بود. من منتظر ايستادم. اصًال و گذاشتم احترام و داخل
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بهطوفانيان! كردهاي توهين چه گفتم؟ گفت شنيدي نگفتم. هيچ من كردهاي؟» توهين
گفتم تيمسار كردهاي. توهين گفته زده زنگ آره گفت كردهام؟ توهين من تيمسار گفتم
كرده توهين به من  ايشان گفتم چي؟ گفت كردهاست.  توهين به من او شده.  اشتباه
گفتي؟ چه گفت ديگر و كرد را نگاه من تعجب با كردم. خاتم تعريف ماجرا را بعد است.
ميگيرم. حقوق هم هوايي نيروي از و هستم هوايي نيروي خلبان من گفتهام كه گفتم
فكر هستم؟ گفت تاكسي شوفر  مگر من  گفتم ديگر  بار يك  گفتم ديگر چي؟ گفت
من همان جلو خاتم ميگفتم. بود چيز ديگري اگر تيمسار گفتم گفتي؟ ببين چي كن
بيرون. آمدم در از برو. گفت هم بهمن بگير. را طوفانيان گفت و بهآجودانش زد آيفون
شده سوءتفاهم يك نبود چيزي گفتم بود؟ چي پرسيد ايستادم. آجودانش ميز سر
صدايش مي كرد. دعوا طوفانيان با داشت كه شنيدم را او صداي خاتم اتاق توي از بود.
انعام من بهخلبان تو چكارهيي «مرديكه داد مي كشيد: سرش كه هست گوشم در هنوز
خاتم ديدم بيرون. بعد و آمدم رفتم در زودي پس است خيلي ديدم هوا ميدهي؟».

بكنند! تشويق هديه به خاطر عدم قبول را من بود گفته

علم اسداهللا با پرواز
افتاد. اتفاق نيز علم با داشتم طوفانيان با كه جرياني نظير

رفتم. من بياورد. را او برود هواپيما يك بايد بيايد، بيرجند از ميخواهد علم گفتند بهما

كرديم. پارك سلطنتي آشيانة جلو مهرآباد فرودگاه در تهران. برگشتيم و كردم سوار را او
مؤدبانه يي بسيار با لحن و جلو آمد علم بعد دقيقه چند پياده شديم. ما بعد و او اول
بدهم. او دست با تا بردم را دستم من جلو. آورد را دستش و «خيلي ممنون!» گفت:
رفت توي علم» «آقاي بگويم خواستم دستم. تا كف ريخت پهلوي سكة مشت ديدم يك
علم. دنبال رفتم بهسرعت دادهاند! باز انعام هيچي گفتم چيست؟ گفتند بچه ها آشيانه.
گفتم: چيه؟». «جانم گفت: من را ديد تا ايستادم تا برگشت. است. دستشويي در ديدم
ريختم سكهها را چيه؟ گفت و جلو آورد را دستش جلو. بردم را دستم علم بيا!» «آقاي
پرواز يك است، شما پرواز نيستيم! يك تاكسي اين جا راننده «ما گفتم: و دستش توي
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دستپاچگي گفت: «اين با برگشت ميدهيد». انعام به من شما كه ديگر، فرقي نميكند
«من گفتم: مال اعليحضرت است!». من مال هدية اعليحضرت است! نيست! من مال
ميدهيد». بهما انعام شما نيستيم تاكسي راننده كه ما است. چه كسي مال ندارم كار
هم خدمتتان «من گفتم: كيست!». «گفتم كه مال گفت: تندي با و نگاهي كرد يك
خوب بسيار و گفت تكان داد را هوايي هستم». سرش من خلبان نيروي كه كردم عرض
منتظرت برو گفت آجودانش رفتم. دارد. كارت خاتم تيمسار گفتند باز بعد روز رفت. و
و سالم نبود. عصبي خيلي گذاشتم. احترام نشسته. ميزش پشت ديدم داخل رفتم است.
كردي؟ توهين علم تو بهآقاي كرد بعد اضافه است؟ حالت خوب گفت و گرميكرد عليك
نكردهام. گفت بهكسي توهين من گفتم تيمسار بهاعليحضرت؟ گفت تيمسار. گفتم نه
كه كردم اضافه گفتم و برايش را بوده؟ داستان چه بگو را ميگويي راستش ميدانم
خلبان نيست تيمسار. ما خوب اين است. اعليحضرت هدية اين سكهها به من گفت علم
ديگري هيچ چيز بهاعليحضرت راجع گفت ميگيريم. حقوق هوايي از نيروي و هستيم
گفتم هم من است اعليحضرت مال ايشان گفت مال من تيمسار. نه گفتم نگفته اي؟
گفت خاتم تاكسي نيستم. چون راننده شما نمي پذيرم, من هديه از باشد هركس مال
اگر همين را گفتم. من نخير گفتم نگفتي؟ ديگري چيز فكر كن بهاعليحضرت هم باز
كردي خوبي كار نيست. توهين اين نه گفت بگوييد. است توهين اين مي كنيد فكر شما
اما بيرون آمدم من بگير. را علم آقاي گفت به آجودانش زد آيفون همانجا بعد نگرفتي.
كه همان سرلشكر پايگاه فرمانده پايگاه. برگشتم نشنيدم. بيداد و داد بار ديگر صداي اين
نه. گفتم نگرفتي؟ ِا گفت و حسرت تعجب با پرسيد. گفتم. را داستان بود اميرفضلي
به خودش. چند روز بدهم را آن از نصفي كه نگرفته ام من كه بود خيلي دلش سوخته
كه بعد اين تا بود من پروندة تا تشويق در اين دو آمد. تشويقم دستور گذشت ديدم
ميخواستند خودشان بودند. بهخيال درآورده را آنها رفته بودند حزباللهيها انقالب از
تشويق تا دو كه فالني بودند كرده علم خوشخدمتي بهعنوان را پروندهسازي كنند. آنها
هم خودشان بههرحال بودند. بهآنها گفته را بودند داستان آشنا من با كه كساني دارد.

درنياوردند. را صدايش و است قرار چه قضيهاز فهميدند
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پرسنل همافران و درجه داران، افسران، با هوايي نيروي خدمت در ۲۵سال از بيش طي
از از بسياري بوده ام. كردارشان و رفتار شاهد نزديك و دور از يا و كار كرده بسياري
بايد را نكته يك دارم آنان كهاز خاطراتي دربارة دارم. شيريني و تلخ خاطرات آنان
بخشي نيز هوايي نيروي بغضي و حب هرگونه از بهدور كنم. تأكيد هرگفتهيي از قبل
بنابراين ميكرد. حكومت برآن شاه سيستم كه ايراني البته بود. ايران بزرگ جامعة از
نيروي ما پرسنل ميان در شاه را وابستة و غيرملي، سركوبگر تماميمختصات سيستم
و حسادتهاي رقابتها ول خرجيها، دزديها، تملقها، شاهد خود من ديد. نيز ميشد هوايي
پرسنل نيروي از بسياري كه شاهد بودهام متقابًال هوايي، بودهام. ارشد نيروي افسران
انقالب جريان در كه شريفي پرسنل بودند.  ايران بهاستقالل  متعهد مردمي و هوايي 
رساندند. بهاثبات آزاديخواهانه آرمانهاي و مردم با را خودشان همراهي نيز ضدسلطنتي
كردند، ميهنمان تاريخ و ايران بهمردم آخوندها و خميني كه خيانتي با متأسفانه البته
با بيامان بهمبارزه نيز بسياري نيز قرباني شدند. هوايي نيروي آگاه نيروهاي از بسياري
مسير اين در كه را آنان همة ياد در اينجا من كه پرداختند ضدملي مرتجع آخوندهاي

ميدارم. كردند گرامي تحمل و يا مشقاتي را بركنار شدند كار يا از و باختند جان
كردم كار نزديك او از با سالهاي متمادي كه نيروي هوايي شريف رشيد و افسران از يكي
خصوصيات او و دربارة كهاندكي دريغم ميآيد بود. فرخنده شهيد اسماعيل سرهنگ

نگويم. ميهنپرستانهاش و مردمي
گردان  در  او  بودم.   C۱۳۰گردان فرمانده كه  وقتي شدم. آشنا شيراز در  اسماعيل با
شجاع افسري بوديم. باز هم با هم بهتهران منتقل شديم بعد هم كه و مي كرد كار خودم
را مالحظه حرفش رودربايستي و صراحتش بود. بدون مهمترين ويژگياش كه پاك و
غضب افسران جاها مورد بسياري دليل در ميكرد. بههمين را پيگيري و كارها ميزد
افسران سرلشگر اين از جمله نمي پسنديدند. را كه صراحتهايش ميگرفت باالتري قرار
يك من بود. گردان برنامة و طرح مسئول اسماعيل بوديم كه تهران در اميرفضلي بود.
زيادي مدت گفت چرا؟ بردار! گفتم را فرخنده اين و گفت كرد صدايم اميرفضلي روز
است. زياد هم باشد باز بد هم اگر و است زياد باشد خوب برايش است. اگر تو با كه است
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بگيرم. بهجاي اسماعيل كرد كه نفر خودش بود. گفت آن را را معرفي افسري يك بعد
ماند. خودم با اسماعيل همچنان و دررفتم زير كار از و آوردم بهانه 

ولي داشتم خبر رابطه از اين من كرد. برقرار رابطه با مجاهدين اسماعيل انقالب بعد از
كهارتباطم ميكردم به شدت مراعات هم من نداشت. دارم خبر رابطه من كه اين از او
مراجعه بار چند داشت بهمن كه عالقهيي بهعلت او نرود. لو بههيچوجه مجاهدين  با
من خودم را دارم؟ رابطه آيا كه از من پرسيد و دارد نشست كه گفت با سادگي كرد و
در بعدها من. هم ميدانست و هم او واقع، در شدم. اما منكر زدم و چپ علي بهكوچة
فهميدم من آورديم بهپاريس را رجوي و آقاي داشتيم بهپاريس كه تاريخي پرواز جريان
چون يعني بود. شده درنظر گرفته سوژهها براي رزور به عنوان خانة اسماعيل خانة كه
و خانهاش را بدهد كليد كه بودند او خواسته از مجاهدين بود پايگاه خانهاش در محل
شده او منتقل سوژهها بهخانة بيفتد اتفاقي اگر بود قرار براساس طرح پذيرفته بود. او
وقتي باشد جريان كه در اين بدون اسماعيل شوند. اصليشان برگردانده بهمحل وبعد
ديگري به جاي خانه از را فرزندش و زن و ميپذيرد دل و جان با مي خواهند را خانهاش

ميفرستد.
شجاعت با اما گرفت  قرار شكنجهها  شديدترين زير و شد  دستگير اسماعيل  بعدها
مرتجع آخوندهاي نشد. آخوندها تسليم و كرد مقاومت خود هميشگي شرافت و
همافران و درجهداران و افسران از بسياري  مانند  را قهرمان اسماعيل وطنفروش و

كردند اعدام ديگر ميهن پرست
.

خاتم محمد ارتشبد
ابتدا او بود. عالقهاش هم مورد بسيار كه بود شاه اعتمادترين افسران مورد يكي از خاتم

چنان  آن دليل بههمين برد. بهخارج را ۱۳۳۰ شاه سالهاي بود كه در جريان شاه خلبان
كرد. ازدواج فاطمه شاه، و با خواهر يافت راه گرفت كه بهدربار قرار عالقه مورد اعتماد و
ارزيابي «حقشناسي» كادر در نبايد را بهخاتم شاه زياد اعتماد علت ميكنم فكر من اما
يك در و نكرد گم شاه رابطه با در را خودش كه بود خاتم اين ويژگي مهمترين كرد.
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هوايي نيش نيروي مثل حساسي كه نيروي فراموش نكنيم نبود. تهديدي او كالم براي
هوايي بود نيروي هم شيلي در كه همچنان ميآيد. بهحساب سمي مار دندان زهري و
بهافسراني همچون نيازمند بسيار شاه بنابراين كرد. بمباران را آلنده كاخ و بلند شد كه
يعني داشت. بهشدت هم را خاتم هواي شاه افسراني، چنين حفظ راستاي در بود. خاتم
كه ايران هواپيمايي شوراي عالي رئيس تشريفاتي، مثًال و مشاغل مختلف به حسابهاي
شخصيشان منافع همان منافع رژيم چنان كه به آنها ميرسيد. آن داشت، گزافي حقوق

بود.
داشت. رفتاري در اخالقي ويژهيي خصوصيات دربار و بهشاه وابستگياش از صرفنظر اما

سكوت كنم. موردشان در است انصاف از بهدور كه داشت ميان پرسنل
در بود. فوتبال ملي تيم عضو قبًال اخالقي فروتنانه. او خصلتهاي ورزشكاري بود با خاتم
پرسنل با روز دو يكي هفتهيي نكرد. ترك را ورزش هيچگاه هم خدمتش مدت تمام
تيغي بازي هم را واليبال ميكردند كه تعريف واليبال. دوستان ميرفت نيروي هوايي
نقل ميكردند از اين چيزها. يا تر شيرينِي كيلو سه يا كيلو نان خامهيي دو ميكردند. سر
از داور كه مي كند بيداد و ميزند. داد جر گاهي هم و است جدي هم خيلي خاتم كه

است. هوايي كه فرمانده نيروي انگار نه انگار كرده و طرفداري شما
تمام تقريبًا بدش ميآمد. از دروغ به شدت كه اين بود اخالقي خاتم مختصات يكي از
ميآمد پيش خلباني خبط براثر موردي يك اگر مثًال ميدانستند. بهخوبي را اين پرسنل
ميگرفت. را همين دروغگويي و مي كرد فراموش را جرم اصلي اش ميگفت دروغ طرف و
داده دروغ گزارش بعد و شكسته چراغ يك نشستن موقع خلباني كه داشتيم مورد يك
چون خلبان است هيچ. خبط خلبانياش خاتم ميگويد پيش ميرود بود. گزارش كه
ماه درجهاش سه دروغ گزارش بهعلت اما ميكند. هم خبط ميكند كه پرواز كسي و
بيداد و داد مقدار يك اولش مي گفتند بهاو راست و رك را هراشكالي اگر بشود. توقيف

باشد. دفعة بعد حواست برو ولي بعد ميگفت ميكرد.
نيروي ارشد افسران ساير با حدي متفاوت تا جالب و بسيار هم پرسنل با خاتم رابطة
يك با قبلي بدون اطالع خاتم بودم كه شاهد پايگاههاي مختلف هوايي بود. بارها در
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در و حرف مي زد و ميخورد ناهار مينشست و با پرسنل ميزد. سر به پايگاهها هواپيما،
دارند دل در هرچه تعارف بدون تا مي خواست آنها از مي گرفت. قرار جريان مشكالتشان
را برخورد نمونة اين ميكرد. رسيدگي ميديد اشكالي اگر هم و بهراستي بگويند. برايش

نديدم. رده پايين تر افسران حتي و از فرماندهان يك هيچ از من
براي شد. فراهم و درجهداران افسران رفاهي براي بسياري امكانات كه بود خاتم زمان در
وسيله بهاو ميخواست كسي كه اگر بود خريده اسكي زيادي تعداد پرسنل خانوادههاي
دريا كنار در تابستاني ارودگاه برمي گشت. و اسكي پيست ميرفت اتوبوس ميدادند.

امكانات زياد بود. زمينهها اين در بودند. گذاشته قايق درست كرده بودند.
بود اين قرار از شد. جريانش كشته و كرد تصادف از انقالب قبل دو سه سال كه اين تا
ميزد دور كه هواپيمايي يعني با هواپيماي مسير، هفته آخر تعطيالت در كهاو هميشه
بهطور باشد. داشته ورزشي كهامكانات ميرفت شهري بهيك ميآورد، را بار و ومسافر
ديده كه كساني كند. آبي اسكي دز سد درياچة در تا ميرفت بهنوشهر تابستانها خاص
شبيه چيزي  ورزش اين در بودهاست. ورزيده هم خيلي كه ميكردند تعريف بودند 
كابل ميرود باال. آن مي گيرند سرعت وقتي كه مي بست بهخودش يا بادبادك بهكايت
قايق رانندة نتيجه در ميشود. كشيده قايق پشت كه است ۱۰۰متر حدود ورزش اين
مراعات پيچيدن موقع در يعني دارد. ۱۰۰متري دم يك كه جمع باشد حواسش بايد
نميكند. مراعات قايق رانندة دز بهسد ميرود خاتم كه هفتهها آخر اين از يكي در كند.
سد ديوارة نزديك رانندهاشتباه كرده بود صخرهاست. كنارهاش سنگي و كه هم دز سد
در بوده زياد هم سرعتش كوه.چون بهسينة ميخورد خاتم و ميپيچيد سرعت همان با

كشته ميشود. جا
شنيديم. از تلويزيون شب را همان خبر خودمان ما

فني افسر تدين يك هوايي شد. نيروي فرمانده بود، او كه جانشين خاتم، تدين، از بعد
بود داده دستور شغلياش بهمناسبت خاتم  بود  ستاد رئيس كه موقعي بود. مسن و
خلباني دورة او بودند. گذاشته ۴-۵نفره هواپيماي كوچك يك با خلباني برايش آموزش
با ترددهايش از بود. تدين در يكي گرفته خلباني بال استثنايي طي كرده و بهصورت را
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شد. كشته و خورد بهزمين و كرد گير توفان در هلي كوپتر
آذربرزين هميشه بود. معاونش آذربرزين هوايي شد و نيروي فرمانده ربيعي از تدين، بعد
در اواخر من اين او است. مسلم حق هوايي نيروي كه فرماندهي را داشت اين  ادعاي
چرا كه داشت گله اذربرزين هميشه بود نوشته هم كه او خواندم طوفانيان خاطرات
هوايي بود. نيروي زمان انقالب فرمانده تا نيست؟ ربيعي هوايي نيروي فرمانده خودش

كردند. اعدامش بعد گرفتند اما كاري نداشتند. او با در ابتدا هم انقالب از بعد
از بوده. بعد همكالس يا فروهر هممدرسه داريوش كهاو با شنيده ام آذربرزين در مورد
در االن آذربرزين ميدهد. فراريش هم بعد و مي كند مخفي را او مدتي فروهر انقالب

داشت. دست هوايي نيروي كه در خريدهاي بود افسراني از است. آمريكا

شلترها و نعيمي
فني شعور و فهم بود. بهدستگاه  نعيميراد سرسپردگياش  سرلشكر  ويژگي مهمترين
و دركش فهم سطح براي روشن شدن بود. استاد خيلي و بند در زد اما زيادي نداشت.

ميزنم. مثالي
بتواند آن بهبهانة كه بود كرده درست دستاويزي شاه بود. عراق با مرز نزديك دزفول
در هستيم. عراق حملة خطر  در ما كه بود اين دستاويز بدهد.  گسترش را ارتشش
هواپيما پناهگاه تعدادي وحدتي در داد دستور شاه ارتش، گسترش سياست راستاي
چند با سنگي، كوچك آشيانههاي نسبتًا يعني به آنها «شلتر» ميگويند. ساختند كه
ديوارهايش قطر چون پناهگاهها اين نوع محكم بود. بسيار ديوارهايش كه سقف اليه
از هواپيماها از يكي ميداشت. يك روز مصون نگه آسيب هواپيماها را از بود زياد بسيار
ديد. صدمه بال و بهديوار كرد گير بالش گوشة تصادفي بهصورت و بيرون آمد شلتر توي
شده او دستپاچه اما داشت. وجود ديد براي كافي مسافت چون بود. البتهاشتباه خلبان
جلوگيري براي كه ميكند گزارش بالفاصله نعيمي بهديوار. بود خورده بالش گوشة و
ميرسد خاتم بهدست گزارش اين شوند. خراب بايد پناهگاهها كليه سوانح قبيل اين از
اما كند. برخورد نعيمي با مستقيمًا خودش ميگيرد تصميم ميشود. عصباني خيلي و
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ميرسانند. در واقع را خاتم عصبانيت خبر بهاو كه داشت آشنا نفر چند نعيمي در ستاد
نشست. «F۸۶» هواپيماي يك ديديم بعد  روز چند بههرحال بودند.  او خبرچينهاي
پاركينگ كه رمپ. آنجا كنار بردند بهخط كردند و را ما زده آمده. سر خاتم گفتند
داده خبرچينهايش كه خبري براثر نعيمي اين كه از غافل شد. پياده خاتم بود. هواپيما
بهارودگاه بود رفته و شده بود ماشين سوار شبانه با خاتم نكردن برخورد براي بودند
نادري(يا بهمعاون نعيميسرهنگ كرد رو شد. پياده هواپيما از خاتم  بابلسر. تابستاني
و گذاشت احترام او كجاست؟». مرديكه اين گفت:« و ندارم) بهياد درست كه كمپاني
ما ميگويم را پفيوز همان «آره گفت: خاتم مي فرماييد؟». «تيمسارنعيميرا پرسيد:
خراب بايد شلترها كرده گزارش او هواپيماها. حفاظت براي كرده ايم خرج ميليونها
رفت؟». من اجازه بدون «چرا گفت: خاتم بابلسر». رفته «ديشب گفت: نادري شوند».

نميدانم». «من گفت: گذاشت احترام نادري
و بازگشت. بود ساعتي چند كرد. صحبت خلبانها با نشست باشگاه توي بعد آمد خاتم
بهآمريكا هم بعد و ارتش بهتداركات هوايي نيروي از وحدتي پايگاه فرماندهي از بعد او

رفت.

راهنما درويش و اميرفضلي
فرمانده من  كه وقتي  رسيده. به دوران  تازه و متملق بهغايت  بود افسري  اميرفضلي 

منتقل شد  گردانمان  كه هم بعد بود. پايگاه فرمانده او بودم شيراز  در   C۱۳۰گردان
تهران در مهرآباد.  پايگاه فرمانده  شد شد. منتقل هم اميرفضلي  تيمسار بهتهران، 
بودم. زده كوچك يكاد» ان «و يك اتاقها برخي دِر باالي من راهانداختيم. را گردانمان
كنارش يك در كه بوديم گذاشته علي حضرت بزرگ قدي عكس يك هم توي باشگاه
بوديم گذاشته نوشته هم جمله يك بود. دكوراسيون بهعنوان هم تبرزين و  كشكول
اگر و نبخش شدم مرتكب ندانسته خطايي اگر «پروردگارا ببخش كه زير عكس بوديم
علي حضرت عكس و آمد بازديد روز اميرفضلي براي يك شدم». مرتكب خطايي دانسته

آن  گذاشتهاي اين چيست كهاينجا گفت برگشت ديگر ۲۰-۳۰ نفر حضور در ديد. را
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بردار! من مي گويم گفت نمي شود. تيمسار گفتم و كردم بهاو يك نگاهي من بردار! را
به اسم با يك نفر و  بود درويش من پدر موقع آن رفت. با عصبانيت او  نگفتم.  چيزي
و گفتم پدرم براي را رفتم داستان بود. دراويش اقطاب كهاو از داشت رابطه رهنما آقاي
بگويم. خودم بروم خواست پدرم كند. تعريف رهنما آقاي براي را آن خواستم كه او از
خيلي خط كه آقاي رهنما رهنما گفته بود. را براي آقاي پدرم داستان و نكردم قبول
كشور اين هستي در ارتش كهامير تو كه نوشت بهاميرفضلي داشت نامه يي هم خوبي
بهگوش اعليحضرت را حرف اين من و است جرم و است بهمقدسات حرفي توهين چنين
گفته و پايگاه دم در را آورده بود نامه بعد هم ببيند امرايش چطوري هستند. تا ميرسانم
بودم كه نشسته درگردان من روز يك بود. رفته و بدهيد پايگاه بهفرمانده را بود اين
رنگش است. دستش يك نامه ديدم رفتم باال. بيا فوري و گفت زد زنگ ديدم اميرفضلي
دست كاري چه ببين طوري دستش ميلرزيد. گفت و همين بود شده سفيد بهشدت
داد را نامه ميلرزيد دستش كه همينطور ندارم. خبر گفتم نداشتم. خبر من دادي! من
گفتيد آمديد وقتي تيمسار؟ شما كردهام من گفتم چكار كردهاي؟ ببين گفت خواندم.
همين گفتم ميزني؟ كه چيست حرف آن آخر گفت بودند. آنجا ۲۰-۳۰نفر را بردار اين
نميدانم. گفت گفتم چهكار كنم؟ من حاال ميزنيد. گفت را حرف همان داري هم االن
فهميدم كرد اما بعدها را رد من ندارم. خبر گفتم كرد؟ را كجا ميشود پيدا رهنما آقاي
داده تعهد زياد با عذرخواهي كرده بود. پيدا را رهنما بود تا در زده آن و در بهاين كلي كه
جمع هم را نمازخانه مان كه بود گفته موقع همان در . نكند كارها اين از ديگر كه بود
بهمن مختلف موارد در داشت. كينه بهمن نسبت دلش ته اما نشد ما پاپي ديگر اما كنيم.
گفت درماندگي بار با يك تيمسار. بكنيد گفتم به او هربار هم ميكنم! من عوضت گفت
بدهم. استعفا خودم من ميخواهيد نيست. من دست هم آن گفتم نيست. راحت آخر

سپهبد خادمي
رزرو.  هواپيماي بهعنوان گذاشتند را من كه داشت پرواز تا دو يكي ۷۰۷ شاه گردان در
يكي از اين در مسافر، رزور بود. براي يكي و بار حمل بود ،يكي براي يعني دو هواپيما
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رفتيم. نو بهزالند بعد نشستيم. استراليا در بعد و رفتيم بهجاكارتا پروازها نوع
بزرگ ميز يك ديديم شام ميز سر بود. شاه هواپيماي در ملي هواپيمايي خادمي رئيس
نشستند. او با آمدند آمريكايي تا و چند نشست  بزرگ ميز سر خادميآمد چيدهاند.
تيمسار گفت و من ايراناير آمد پيش رؤساي از يكي تكريم كرد و و تعظيم كلي او
كه كنيد خادميعرض تيمسار گفتم خدمت ما. سر ميز بياييد هم شما كه ميفرمايند
ايراني خلبانهاي ميزتان ولي سر كردهايد دعوت را مكانيسينهاي آمريكايي تمام شما
از شما؟ من ميز سر بيايم من كه فرستادهايد شما بعد مي خورند. غذا تنها اين جا دارند
طرف نمي آيم. هم من يا ميآيند، ايراني پرسنل و خلبانها تمام يا نمي كنم. كارها اين
نميخواهي گفتم اگر بهتيمسار بگويم؟ بروم راست راستي و ميگفت بود شده شوكه
خادمي ديدم گفت. بيخ گوش خادميچيزي رفت نه. نه، و گفت بگويم. بروم خودم من
اشتباه شده! اشتباه ما. گفت نزد آمد شد بلند خودش بعد مي دهد و تكان تكان را سرش
يعني تشريف بياوريد. شما همة كه تقاضا ميكنم و ميكنم شما عذرخواهي از من شده!
تشريف همه شان گفت خواهش ميكنم و كرد دعوت و همافر را درجهدار تا افسر از
ما تيمسار. شد چيزي اين يك حاال گفتم ميآوريد؟ تشريف بهمن گفت بعد بياورند.
شديم بلند بله. گفت و بوده. خنديد ايراناير هوايي، ميهمان نيروي پرسنل ميگوييم

رفتيم ميهمان تيمسار شديم.

سنجري (طه) فريدون سرلشگر
بود «طه» اصلي اش اسم بود. هوايي  نيروي ستاد عملياتي  معاون سنجري سرلشگر
آمريكايي در مستشاران با كه زماني  در فريدون. بود گذاشته  و كرده عوض آنرا اما 

دفترش گفت  رفتم و احضار كرد. به دفترش را من  روز گردان۷۰۷ كار ميكردم يك
بدون بود. چيزي خواندن گذاشتم. مشغول احترام داخل و رفتم زدم در است! منتظرت
چند داد. ادامه خود بهكار و را داد سالمم جواب كاغذ بردارد روي از را سرش اين كه
آمدم. موقعي كه بد اين ميبخشيد مثل تيمسار نيست. گفتم ديدم خبري گذشت دقيقه
كاري بله! بله! گفت ها! تصنعي لحني با و كرد بلند را سرش تا بروم. كردم باز را در و
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زننده و لحن مصنوعي همان داشتيد. با كار من با نداشتم شما من كاري گفتم داشتيد؟
اتاقش پشت همان كه بهمستشاري زد زنگ بعد ميگويم. االن بله!. بفرماييد بله! گفت
ارتشبدي يك انگار آمد، سنجري استوار وقتي كرد. احضار آمريكايي را استوار يك بود.
عليك و بهگرميسالم او شتافت. با بهاستقبالش و شد ميز بلند پشت از آمده بهديدنش
او هستم ايراني سرگرد يك من كه است چطور كه ميآوردم در شاخ داشتم من كرد.
استوار يك اما اين برنداشت. كاغذهايش توي از را سرش حتي جواب سالم من براي
كه استوار بههرحال جلو مي رود؟ او از استقبال براي دم در تا تيمسار و است آمريكايي
اين «رنج» ميخواستم گفت تملق كار دارد. سنجري با چه او با تيمسار كرد سؤال آمد

شاخ در  داشت ميشناخت را من كه آمريكايي استوار كنم. هواپيماهاي۷۰۷ را سؤال
ديگر است! من واردتر ما همة از معزي سرگرد نيستم وارد من قربان ميآورد. گفت
نگاه با فقط نگفتم و چيزي اما كنم. تحمل را تيمسار بيشخصيتي آن همه نميتوانستم
رد را او و گفت بلهيي بله و خندهايي كرد است. تيمسار مبتذل چقدر كه فهماندم بهاو

و ردم كرد. من كرد از هم الكي تا سؤال كرد. يكي دو

اميراردالن منصور سرتيپ
را  آن گردان  يك  فرماندهي من  شد خريده  هواپيماهاي۷۰۷  سال۱۳۵۶ در وقتي
صدايم مهرآباد،  پايگاه معاون اردالن، امير منصور سرتيپ تيمسار روز يك داشتم.
گفت اردالن  امير نشستهاست. هم  آمريكايي افسر يك  ديدم رفتم. بهاتاقش كرد.
تيمسار ميشوند.گفتم گردان شما وارد مستشار هستند بهعنوان «باجر» سرگرد ايشان
خوش گفتم و من خنديدم گفت. بهانگليسي آمد. خوشش بگوييد. طرف بهانگليسي
ميزان با اين ساعت. ديدم ۳هزار حدود گفت داريد؟ چقدر پرواز شما پرسيدم آمديد.
ايشان تيمسار گفتم انگليسي به زبان بكند. نميتواند گردان در بهما كمكي پرواز سابقة
و دارم پرواز ساعت ۱۲هزار من كه نميدانند ايشان اما دارند پرواز ساعت ۳هزار حدود
بهمن ميتوانيد كمكي چه بفرماييد سرگرد جناب است ممكن بهسرگرد) (خطاب االن
و گردان بودهام كه فرمانده است ۷ـ۸سال پرواز ساعت ۱۲هزار بر عالوه من بكنيد؟
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به من بهفارسي را حرفها اين گفت به فارسي نداشته ام. اميراردالن سانحه هم وقت هيچ
سرگرد كهاين مي گويم بهانگليسي مخصوصًا من تيمسار گفتم بهانگليسي من بگو!
۳هزار گفتم ستاد فرستادهاند! را از او نيست آخر خوب بشنود. گفت خودش «باجر»
اردالن امير بكند. بهمن كمكي نميتواند  باشد هم آمريكايي  اگر دارد پرواز ساعت
نيست ميهماننوازي بحث گفتم نيست. ميهماننوازي رسم اين آخر گفت بهفارسي
نظارت كار من بهچه كند نظارت بهكار من ميآيد كه مستشار به من ميگوييد شما
بهانگليسي كه داشتم اصرار و من بزنم حرف داشت بهفارسي تأكيد هي اميراردالن كند؟
من ميگويد درست معزي گفت و آمد بهزبان خودش آمريكايي سرگرد باالخره بگويم.
گفت فرستادهاند. مستشاري از را شما آخر گفت اميراردالن ميتوانم بكنم؟ كمكي چه
اميراردالن ميگويد. راست معزي ولي ميدهم، توضيح برايشان مي روم خودم من
ميكنم خواهش تيمسار گفتم بهانگليسي من شدي؟ راحت گفت بهمن بهفارسي
بيايم روز يك هفتهيي كنم خواهش ميشود گفت باجر سرگرد بزنيد. حرف انگليسي
روزهايي؟ چه  گفت ميشويم. حتمًا خوشحال  حتمًا، گفتم كنم؟ پرواز شما گردان
و پرواز سوختگيري گفت كن. پرواز بيا و بزن تلفن قبلش روز روز خواستي هر گفتم
نكن ما را فراموش نكته اما يك بيا خواستي پروازي حتمًا هر گفتم و... مسافر حمل
ولي باشد معلمم. گفتم خودم من گفت نميگذاريم. هواپيما وقت فرمانده هيچ را شما
بياييد شما ايراني هم داريم. فرمانده  داريم هستيد ما خودمان معلم آمريكايي شما
كنم تمرين نشستن و شدن بلند گفت ميخواهم ميكنيد. پرواز دو خلبان بهعنوان
خيلي همين گفت كن. پرواز خواستي هرقدر ميگذاريم معلم شما با ولي باشد گفتم
گفت بهمن و اميراردالن رفت پا شد خوب است. روز خيلي يك همين خوب است.
به چشم كه ما نبودم. ناراحت و گفتم تيمسار گذاشتم احترام و خنديدم شدي؟ راحت
بله! گفت است؟ آمريكايي پس چيست؟ گفتم چشم زاغ. نگو گفت نميدهيم. باج زاغ
زنگ بزند شده «باجر» قرار گفتم بيامرز خدا فرخنده و بهاسماعيل بيرون خالصه آمدم
بگذار برايش هم يك خلبان و بگذار برايش پرواز يك هفتهيي بيايد خواست هروقت
يك تمرين كند و نشستن بلندشدن خواست وقت هر بگو بهحسين (اسكندريان) هم
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چه كند! نميدانست خوشحالي از اسماعيل دستش. كنار بگذاريد معلم ايراني

مهديون سجاد سپهبد
عمليات افسر و معاون نميرفت. برخي زورگوييها بار زير كه بود شقي كله افسر مهديون
دوستش هم وبچهها بود خوب  تحت مسئوليتش پرسنل با برخوردهايش  بود. ربيعي
بهستاد بعد و بهآمريكا رفت بود. وحدتي پايگاه شد، گردان كه فرمانده وقتي تا داشتند.
بوشهر پايگاه فرماندهي و آخر سر ديگر بعد رفت بهپايگاههاي شد. منتقل هوايي نيروي
دومي داشتهاست. همسر گفتند انقالب از بعد شد. سپهبد كه بود همانجا در گرفت. را
دستگير به هرحال اين. مثل داستانهايي يا و بود كرده شكايت اولش همسر كه شنيدم

شد. اعدام و
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برخورد نظامي در يك بهعنوان داشتم سعي هوايي نيروي در خدمتم تمام مدت در من
شرافت كه بود اين مهم من براي بدانم. برهرچيزي مقدم را خودمان ملي منافع مسائل با
كه ميديدم ميآمد پيش اصل اگر موردي شود. روي همين حفظ ايراني و مال ايراني
بهويژه ميدادم. نشان عكسالعمل بالفاصله ميكند وارد ملي خدشه يي منافع بهاصل
ديگر من بهخوبي سوي از داشتم. حساسيت بيشتر بود خارجي فرد طرف من يك  اگر
تبادالت و بيشترين روابط علمي بايستي كه ميكنيم در جهاني زندگي ميكردم درك
در تضاد ملي با منافع تنها را نه نياز اين اما داشته باشيم. ديگر جهان با كشورهاي را
بهترين و بيشترين ميتواند كشوري مي كنم و ميكردم فكر برعكس دقيقًا نميديدم كه
اصل با ما بگيرد. اصل را خود ملي منافع كه باشد داشته كشورها ساير با را روابط
داشته كشورهاي ديگر را در دوستان بيشترين هستيم خودمان قادر منافع ملي گرفتن
كه دليلي گوياترين كنيم. حكومتها برقرار و دولتها با ساير را روابط انسانيترين و باشيم
بسياري خدمتم با طول در من است. تجربة شخصي خودم دارم مدعا اثبات اين براي
كه آنجا و كار در پهنة عين حال در داشتم. را عاطفي روابط انساني و بهترين خارجيان

همان ميگرفتم. را بهميان ميآمد اصل منافع ملي پاي

هواپيما خريد
بررسي  براي ميرجهانگيري سرهنگ بهنام فني سرهنگ يك به اتفاق سال۱۳۵۰ من در
بهما كه مشخصاتي انتخاب شديم. هلند و فرانسه كشورهاي انگليس، از هواپيما خريد
داشته چتربازي هم برد كه ميخواهند سبك موتورة دو هواپيماي يك كه اين بود دادند

باشد.
گرفته نظر در ما براي كه هواپيمايي فرانسويها رفتيم. بهفرانسه ابتدا
اشكالش بود. موتورة متوسطي دو هواپيما، هواپيماي اين بود. «NORTH۲۶۲»بودند
هواپيما را ما سازنده گفتيم بهكارخانة بود. كم بسيار عقب در دمش با فاصلة كه اين بود
ببينيم گفتيم بايد است. خوب خيلي گفتند همين مي خواهيم. استفاده چتربازي براي



۷۹

خـاطـرهها در ــرواز پـ

بپرد يك چترباز هواپيما توي از روز بعد قرار گذاشتيم نه؟ يا هست چتربازي مناسب براي
را گذاشته هواييشان نيروي يك ژنرال بازنشستة ضمن در باشيم. شاهد از نزديك ما و
بهرستوران را ما ژنرال قبلش روز ميرفت. باال خيلي ما بر دل كهاز ما ميهماندار بودند
گران از كابارههاي يكي كه ليدو كاباره كرد دعوت هم شب دعوت كرد. گرانقيمتي
گفتم شام. نميخورم. گفت چيزي گفتم مي خوري؟ شامپاين گفت كاباره ليدو در است.
گفتم پس بخوري. چيزي يك بايد آمدهاي اينجا نميشود گفت نميخواهم. شام هم
برويم. پس پاشو گفتم بخورد. بستني نميآيد اين جا كسي گفت بستني بياورند. يك بگو
است. تند برخوردم  مي دانستم كه خودم مي خوريم. شام بخور ما تو بستني نه گفت
ما را ژنرال ميخواهد ميكردم آقاي احساس زيرا برخورد كردم. اين طور مخصوصًا اما
حين كه چترباز آورده بودند مربي يك آوردند. را هواپيما بعد رفتيم فرودگاه. روز بخرد.
پروازكرديم. وقتي صندلي و هم خودم نشستم روي ببينم. من مثًال من تا بپرد پرواز
جوري چه او ببينم بايد خودم من گفتم رسيديم بود شده تعيين كه منطقهيي بهروي
كار طرف فهميدم پريدن آورده بودند براي كه سفيد شقيقه كسي موهاي از ميپرد؟
و زديم دور هواپيما. سكان زير در شيرجه رفت بي تجربهنيست. از و جوان و كشتهاست
بالفاصله پرسيدم شما بله و گفتم ديدي؟ هم را گفت چتربازش ژنرال نشستيم وقتي
گفتم نه! گفت ميكنيد؟ چتربازي استفادة خودتان هوايي نيروي در هواپيما نوع اين از
برويم دارم! پيشنهاد يك من پس گفتم نه! گفت ميكنيد؟ را استفاده اين ديگري جاي
نمي شود. گفت ببينم. من بپرد تا اين با بياوريم را هنرآموز چترباز سه دو خلباني مدرسة
بيرون. ميپرد سوراخ هم يك از است مربي آوردهايد شما كه را نميشود؟ اين چرا گفتم
نميشود. بكند.گفت نه بهپريدن شروع ميخواهد تازه كه بياوريد هنرآموز چتربازي بايد
هم را ديگر كشورهاي مي رويم نمي دهد. را ما جواب نمي كنم. اوكي من پس گفتم
بده مساعد نظر فقط شما گفت ژنرال ميدهيم. اطالع بهشما را  نتيجه بعد ميبينيم
درجنوب هستيد ما ميهمان خانوادهتان و شما ما بهخرج ماه يك ما! با كارهايش بقيه
كارخانة بهانگليس. رفتيم آنجا مي دهم.از خبر بهشما بعد گفتم و... نيس در فرانسه
چتربازي نظر از كه داد نشان بهما هواپيمايي نيست يادم هواپيما كهاسمش االن سازندة
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هواپيما اين است. كوهستاني  ما نداشت. گفتم كشور بهآزمايش نيازي  و بود مناسب
نگه دارد. ۱۲هزارپا ارتفاع را ۱۱يا موتورحداقل يك با كه باشد داشته اينرا قدرت بايد
موتور يك با گفت بله داشتيم. جنوب در كه ميكردم را كوه هاي كركس حساب چون
هواپيما بنزين خودم رفتيم. چك براي گذاشتيم قرار آزمايش. برويم گفتم ميدارد. نگه
پرواز متوسط بود. هواپيما وزن موقع آن در بود. مشخص كه هم كردم. وزنش چك را
رفتن. بهپائين شروع كرد هواپيما بستم. موتور را يك من پا ۱۷هزار ارتفاع در كرديم.
حدود تا پائين. ميآمد هواپيما اما قدرت. بهحداكثر داديم را هواپيما موتور يكي آن
دستپاچه نميدارد؟ نگه چرا نيست حداكثر ما وزن گفتم بهاو رسيد كه پايي ۱۰هزار
دادم و پايي ۱۵هزار رفتيم دوباره نگهدار. بگير شما گفتم ميدارد. نگه چرا گفت شد.
همين باشد اما پايي نگهدار! گفت ۱۲هزار ما در براي گفتم هواپيما را دست خودش.
هي بهعرق كردن. آمد. بندة خدا شروع كرد ۹هزارپايي پائين تا كرد هواپيما شروع كه
ندارم. كار كتاب من با گفتم نوشته! كتاب در است؟ طوري چرا اين نميدانم ميگفت
اتفاق ما اين اگر در كشور متأسفم. كه نشد گفتم بعد ما نگهدار، من ميپذيرم. براي تو
دانه درشت دو تا يكي موارد اين قبيل در دست ميدهيم. از را و هواپيما بيفتد خلبان
نفر چند و آمد معاون كارخانه قرار بدهند. بنابراين تأثير را تحت آدم كه ميفرستند هم
كه اين كردن و مهرباني بهبحث و كردند شروع دعوت ناهار ضمن كلفت ديگر. گردن
و نكرديم قبول هم تطميع. ما براي بازاري حرفهاي اين از نميخواهيد؟ و چيزي شما

مينويسيم. رابعد نظرمان گفتيم
كرديم. وضع بررسي را هواپيما فرندشيپ فوكر دركارخانجات بود. هلند كشور بعدي
هم خيلي باال ارتفاع در كرديم. آزمايشي پرواز آن با بعد بود. مناسب چترباز براي آن در
استفاده ميكنند. هواپيما اين دنيا از ۸۰كشور ديديم كرديم بررسي ميداشت. نگه خوب
استفاده هواييشان در نيروي فقط و فرانسوي را هواپيماهاي انگليسي آن كه حالي در
هلنديها كه  بود اين جالب نمي كردند. چتربازي استفاده آن از هيچكدام ميكردند. 
عوضي احترام و عزت يا كنند تطميع بخواهند كه نميرفتند باال ما بر دل از خيلي هم
يك هركدام ميرجهانگيري سرهنگ و رسميبود. فقط بهمن كامًال رابطه يعني بگذارند.
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دادند. سامسونت بهعنوان كادو كيف
بود دستور خوب خيلي خواندم را گزارشتان گفت و خواست را ما خاتم از بازگشت بعد
چيست؟ اينها گفت ماست. دست كيف يك ديد بعد بخرند. را فرندشيپ همين دادم
هواپيما كوچك مدل يك فرانسه در دادهاند. هديه بهما را كيفها اين تيمسار گفتيم
و خودم ماه يك كهاگربپذيرم كردند بهمن هم را پيشنهاد فرانسهاين در ضمنًا دادهاند.
بروي ميخواهي حاال و گفت جنوب فرانسه هستيم. خنديد آنها در ميهمان خانوادهام
كه برويم خواستيم و گذاشتيم احترام ندارم! كاري فرانسه من تيمسار نه گفتم فرانسه؟
هواپيما است. بعد همان خودتان مال برداريد را كيفهايتان و گفت بچهها كرد صدايمان

شد. خريده هم

آمريكا در ستاد دورة آموزش
گفته بهمن بار نداشت. چند از من دلخوشي تيمسار اميرفضلي كردم كه گذشتهاشاره در
اين تا «برداريد تيمسار!». بودم: گفته بهاو هميشه هم من بر ميدارمت. كار سِر از بود

آمريكا ببيني!  را در ستاد دورة بروي بايد گفت كرد و روز صدايم سال۱۳۵۲ يك در كه
بروند. ميخواهد دلشان كه گفتم تيمسار خيليها هستند كند. دكم ميخواهد كردم فكر
كه ما تيمسار گفتم است. الزم ترقي براي بروي بايد نه گفت ندارم. تمايلي من زياد
بروي تو بايد آقا جان نه چكار؟ گفت ميخواهيم دورة ستاد نميخواهيم تيمسار شويم.
براي و چيزي نگفتم ديگر كردهاي. غصب جايي را يك اينجا تو ديگر بيايند. نفرات تا

اعزام شدم. بهآمريكا ستاد ديدن دورة
ويز» فورس ول پايگاهمان «مكس اسم مونتگمري رفتيم. شهر آالباما آمريكا به ايالت در
ميشد ناميده هوايي» بهعنوان«دانشگاه نيروي بود. يك دانشگاه واقع در پايگاه اين بود.
ميشد. هوايي تدريس نيروي فرماندهي و ستاد دورة و گردان دورة فرماندهي آن در و
بوديم. دانشجو ۶۰۰نفر حدود دادند. اتاق يك پايگاه همان  در بوديم مجرد بهماچون

بقيه  بوديم. كرده شركت دانشجو بهعنوان مختلف كشورهاي از نفر  ۶۰-۵۰ حدود
بوديم. پايگاه در وقت خارجيها تمام ما بودند آمريكايي



۸۲

گذاشتند. كوتاه زبان دورة ابتدا يك در خارجيها براي ما شد. آموزشي شروع كالسهاي
آمادگي شد. دورة بعد نوبت

دكتر دربارة نخستوزيري شد كه من ميكرديم. نوبت سخنراني هركداممان دو بايستي
مردم كه بودم شاهد اما بودم. يك نوجوان زمان آن من گفتم و كردم صحبت مصدق

كارها ميكردند. چه داشتند و برايش دوست مصدق را چقدر
علوم فرماندهي، و مديريت ما  اصلي درسهاي شديم. ستاد  آموزش دورة وارد بعد
بود اين ستاد دورة در آموزش روش اصلي تسليحات بود. دربارة ويژه دروس و سياسي
۶۰۰نفر يك ميدادند. كنفرانس مختلف دروس بارة در ميآمدند دانشگاه كهاستادهاي
و موضوعي جمع ميشدند ۱۰-۱۲نفر هر جداگانه بحثهاي براي بعد ميشدند. جمع جا
كرده تقسيم طوري را خارجيها اما بود. سمينار رئيس سرگرد يك ميدادند. كنفرانس را
ما يك سرهنگ بود. نباشد. مسئول سمينار يك خارجي بيشتر در هر سمينار بودند كه

باشد. داشته خوبي رابطة همه با ميكرد سعي
استراتژيك اهميت و سياسي  وضعيت معرفي دانشگاه در سياسي  آموزش محتواي
مي كردند. تشريح برايمان را حكومتي مختلف سيستمهاي بود. جهان مختلف كشورهاي
امنيتي ادامه، حاشيههاي در كردند. معرفي را شوروي، و آمريكا آن روز، ابرقدرت دو بعد
آمريكاي جنوب، در است كانادا شمال، در آمريكا امنيتي حاشية مثًال گفتند. را ابرقدرتها
نبايستي امنيتي درحاشية كه بود آمده درسها در وكشورهاي آمريكاي التين. جنوبي
موقع بود. آن مشخص شوروي هم امنيتي حاشية باشد. كشورهاي هيچگونه تهديدي
كه سنتو اين ورشو و و سنتو پيمانهاي بعد ميگذاشتند. هم كنار را در چين شوروي و
شروع كهاز اروپا كشيده شد يك كمربند دور شوروي نتيجه بود بهسيتو. در شده وصل
ادامه كشورها و آن تايلند تا آن طرف از پاكستان مي رسيد و و و تركيه بهايران ميشد

مييافت.
كاپيتاليسم، سوسياليسم مي دادند. را درس مهم سياسي مكتبهاي قسمت ديگر يك در
دربارة مقداري بعد  دادند، آموزش را مكاتب نوع اين و لنينيسم و  ماركسيسم حتي

شد. داده آموزش جهان بزرگ مذاهب
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بسيار پائين بودند ما همدوره با كه آمريكايي سياسي افسران دانش سطح بهطور كلي
بشوند. ستاد كه افسر بود اين اصل برايشان بود.

رئيس به سرهنگ آمريكا». من ملي «منافع بهنام بود بخشي سياسي ما علوم درس در
آمريكا ملي منافع گفتم چرا؟ گفت بيرون. بروم من بدهيد اجازه قربان گفتم سمينارمان
پس گفت و باال صدايش را برد مقدار يك و شد عصباني ندارد. من ايرانيام. ربطي به من
بپرسيد. از خودشان مي توانيد نمي دانم. من گفتم فرستاده؟ را به اينجا تو كشورت چرا
مهم ايران، خودم، كشور ملي منافع من براي ندارد. بهمن ربطي آمريكا ملي منافع اما
داد چرا  هم گفتم اين جا؟ من فرستاده  را تو چرا كشورت بيداد گفت و  داد با است. 
بهاو و شدند بلند من بهطرفداري سمينار ديگر افراد شد. بلند صدايمان ميزني؟
ميگويد منافع و ميزند حرف آرام مي زني؟ اين دارد داد چرا سرهنگ كه اعتراض كردند
كشورش گفت آخر بيداد و داد با هم باز سرهنگ اما ندارد. ارتباطي آمريكا بهمن ملي
نفر مي كني! چند بيداد و داد داري هم ما با كه كردند اعتراض افراد فرستاده! همان
بسيار كه يهودي سرگرد يك بهخصوص من. از بيشتر بهحمايت كردند شروع آمريكايي
آنان ملي برو درس منافع بگويند و بفرستند كشور اين هم را گفت اگر من بود روشنفكر
كرد فروكش يك مقدار سرهنگ بعد هستم. آمريكايي من ميگويم نميخوانم. بخوان را

يافت. خاتمه موضوع و
كشيد. طول ۷ماه اش مقدماتي دورة با ما ستاد آموزش دورة

قرار مي گرفت. در دسترس همه كتابهايش كه داشت هم يك كتابخانه بسيار بزرگ پايگاه
سمينار در بود. خارجيها ممنوع براي آن داشت كهاستقادهاز سّري قسمت يك فقط
خيلي خوبي رابطة هم با و بود  روشنفكري يهودي كه بود  آمريكايي يك سرگرد ما
كتاب چند بخش سّري از بكنم؟ خواهشي يك ميشود گفتم بهاو روز  يك داشتيم.
برايت مي آورم بهشرطي نداريم. گفت دسترسي كه ما ۲۸مرداد كودتاي دربارة ميخواهم
كه را كتابي بههرحال چند مي كنند. اخراجم بفهمند اگر نفهمد. چون هيچ كس كه
من براي آن كتابها با شده بود. ماجراهاي۲۸مرداد نوشته آنها در آورد. برايم ميخواستم

شدم. ۱۳۳۲خبردار سالهاي وقايع و پردة كودتا پشت از بار اولين
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در تابلو دهند. نشان فيلمي هركشوري از ميخواهند كردند اعالم يك بار دوره اين طي
نشان را تاجگذاري و ساله پانصد و هزار جشنهاي دو فيلم ميخواهند ايران از بودند زده
رفتم. گفتم بود رئيس گروهمان كه همان سرهنگ با دانشكده رابطمان نزد دهند. من
بهاين گفتم چرا؟ گفت ندهند. نشان را فيلم كهاين بگويم آمدهام ايراني يك بهعنوان
روستاهاي شهرها و كه ميدهند اينجا نشان ايران نيست. واقعي چهرة كهاين فيلم دليل
بدهند نشان بگويم نميتوانم من گفت هستند. كه حالي در نيستند. مخروبه ايران
ميكنند فكر ۶۰۰دانشجو اين است. ايران  از غلطي  تصوير اين آخر  گفتم ندهند.  يا
و مقداري جر بگويم. من نميتوانم نه گفت نشان مي دهند. كهاينجا است ايران همين
كردند. بهبحث شروع دانشجويان بعد دادند. نشان را فيلم و بگويد نرفت كرديم. بحث
شيك خيلي كه ايران ميداد بوده است. زيرا اين فيلم نشان درست من حرف ميگفتند

است. آباد و مدرن و
بههرجا ميكردند. هركس جمع پول خيريه  امور براي  ميآمدند بار دو  يا يك ماهي
بهكجا تو گفتند رسيد كه بهمن گفت. را جايي هركس ميكرد. كمك ميخواست كه
دفعه يك فلسطين. آزاديبخش بهسازمان ميدهم ۲۰دالر گفتم بدهي؟ پول ميخواهي
نميكنم. شوخي گفتم جدي خيلي شوخي ميكنم. كردند فكر خنده. زير زدند بچهها
ليست اين در اسمش گفت سرهنگ فلسطين. آزاديبخش بهسازمان مي دهم را پول
اردوگاه هيچكدام شما آيا گفتم رسمينيست. سازمان گفت بگذاريد. خوب گفتم نيست.
ديدهايد؟ شما پرسيدم هم ۱۰-۱۲نفر بقيه از نه. گفت ديدهايد؟ را فلسطيني پناهندگان
حيوان مثل را و بچه زن مي كنند. زندگي چگونه آنها كه من ديده ام گفتم نه. گفتند
من و كردند تعجب آنها پرتاب ميكنند. نان ميآيند برايشان و چادر يك توي كردهاند
و گفت چيد را نوك ما زود كه ميدانستم. سرهنگ آن چه بهشرح دادن شروع كردم

آن زير. اسمت را بنويس و كمكت را بكن خيلي خوب
بنويسيم. تحصيلي پاياننامة شد قرار بود. بهپايان نزديك ما دورة و شد تمام درسها
برسد. گرم بهآب بايد بود روسيه كه وصيت كرده كبير نوشتم پطر وصيتنامة دربارة من

كتابهاي كتابخانه در آوردم. همان از مآخذ را مطالبش با ذكر
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در  تهران. ۱۳۵۲ برگشتم در سال رسيد و پايان به درآمريكا من دورة ستاد فرماندهي
آنجا در شدم. منتقل بود آذربرزين آن رأس كه هوايي نيروي عمليات بهمعاونت تهران
زيادي نزديكي است كه بخشي يكنواختي شدم.  به كار يكنواختي مشغول قسمت در
مي دادند بايد خلبانها كه را مختلف امتحانات و آموزشها يعني دارد. آموزش بخش با
ساليانه چكهاي مختلف عملياتي، دستورالعملهاي بخش اين در ما ميكرد. كار هماهنگ

بود. كور دستگاه با پرواز چك يا ماهه شش يا
بودم.  كرده هماهنگ  C۱۳۰گردان با پرواز  براي  بودم يكنواختي در  كه ماهي  چند
پرواز ميخواستند كه دانشجوياني و خلبانها با پرواز. براي ميرفتم روز چهار سه هفتهيي

ميپريدم. و ميرفتم بهدوشانتپه كنند

۷۰۷ آموزش دورة براي بهآمريكا اعزام مجدد
تانكر هواپيماي هوايي  نيروي شد قرار  شكاري هواپيماهاي  برد گسترش  راستاي در

ميتوانستند مقدار  ايران هواپيماهاي شكاري وسيله سوخت رسان۷۰۷ بخرد. بهاين يعني
نيروي فرمانده خود ظاهرًا  و شده بررسي مدتي  بپوشانند. را فارس خليج  از زيادي 
شده سرگرد تازه موقع اين در بود. كرده انتخاب گردان فرماندهي براي را من هوايي
نفرات ميخواسته و نبوده موافق من انتخاب با آذربرزين شنيدم كه بعدًا بودم. اينطور
جمله از ديگر نفر چند بهاتفاق و شدم انتخاب من بههرجهت اما بفرستد. را خودش

ديدن دورة۷۰۷  براي و تعدادي ديگر حسيبي و سروان سروان صفري سروان ببرزاده،
شديم بهآمريكا. اعزام

بود. پروازي اش دورة بعد بود. زميني آن دورة ديديم. اول كارخانهاش در را دوره اين

بگيريم. هم را هوايي خطوط بينالمللي تصديق دورة پايان از بعد شد قرار همچنين
نيروي ما، دورة پايان همزمان با گرفتيم. هم را تصديق داديم و آزمايش رفتيم. كالس
هواپيماهاي آموزش گسترش و عملياتيكردن براي كه بود بسته قرارداد كارخانه با هوايي

قبًال  بفرستند. بهايران عملياتيشان گردانندگان با را آمريكايي ازخلبانان تعدادي ۷۰۷
بود. فرستاده نفرات اداريش را از تعدادي
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پرسنلش از طريق اسپانيا با را آنها ما بود. شده آماده هواپيما سه پايان دورة ما دو در
آورديم. بهايران

از پيچيدهترين يكي من براي دوران اين مهرآباد بود. فرودگاه در ما محل استقرار ايران در
و بايستي مشكالت كه برآن مدت عالوه تمام در اين كه براي خدمتم بود. دورانهاي
بهعنوان كه بودم مواجه آمريكايي  زيادي تعداد با كنم حل وفصل  را گردان مسائل
مشكلتر و پيچيدهتر را بهشدت مسائل و اين بودند. فرستاده شده من به گردان مستشار

ميكرد.
نهايت و ما هم ميكردند را خودشان كار آنها نداشتيم. مشكلي تعدادي از مستشاران با
خود مسئوليت محدودة و كار و مرز حد آنها از برخي بوديم. اما قائل برايشان را احترام
مشكالت با قسمت آن فرمانده بهعنوان من كه ميشد موجب اين نمي شناختند. را
آمديم كارمان بهمحل كه روزي بودم. آنجا گردان فرمانده من مثًال شوم. زيادي مواجه
رفته بهگردان من از قبل او ديدم. را  آن جا آمريكاييهاي  كل مسئول شارلوت، آقاي
با اينجا در شما قراراست اين كه مثل » گفتم: خوشآمد بهاو ضمن اين وجود با بود.
داد نشانم را بزرگي اتاق پرسيدم. را و او خودم كار محل بله. گفت كنيد؟». كمك ما
اتاق اين گذاشته بودند. گفت آن در شيك دست مبل بود. دو طولش ۲۵ـ۳۰متر كه
بودند. آمريكايي نشسته چهار سه و بود بزرگي خيلي اتاق هم اتاق عمليات است خودش
قسمت فرمانده آن را كه مثًال جايم بروم او با تا از من خواست كجاست؟ ما گفتم جاي

صندلي  يك ميز با يك ۲در۳ بود. اتاق يك خودش اتاق كنار رفتيم بدهد. نشان بودم
اين اتاق وگفت خنده يي كرد شدم. رد ازكنارش زحمت با من بودند كه آن گذاشته در
عوض را كه اتاق هايمان چطور است است؟ من اينجا جاي گفتم تعجب با شماست؟
طرف از شارلوت مستر گفتم چيست؟ منظورت گفت و داد رنگ تغيير مقداري كنيم؟
مستشار هستيد. به عنوان شما هستم. و من هواپيماها فرمانده اين هوايي، فرمانده نيروي
ما اين جا گفت اتاق. آن توي ميروم من اتاق، دراين بياييد شما پس بله گفتم گفت
عصباني چرا گفت  داريد؟ نشست شما فقط  ندارم؟  نشست من گفتم داريم.  نشست
عوض نميتوانم را اتاقم من گفت متأسفم. شما كار از نيستم عصباني گفتم هستيد؟
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برداشته صبح فردا تا اتاق عمليات پارتيشن چهار اين سه ندارد. اشكالي گفتم كنم.
بايد راهرو… گفت من بهاتاق ته ميروند هم بقيه اينها هستيد. و شما جاي ميشود
اولين اين ميكنم. جمع را اينها صبح فردا من نكني بكني صحبت گفتم كنم. صحبت
بعد بايد با هم مذاكره كنيم. گفت دوباره بود. درگيري مستقيم من با مستر شارلوت
درست من خودش و هم كه براي وضعيتي با را هم نميپذيرد. من حداقل حرف ديدم
همين براي باشم. پاسخگو و كنم فرمانده عمل بهعنوان يك نمي توانستم عمًال ميكرد
من شود. برخورد انجام بايد كار اين ندارم. شما با مذاكره يي هيچ مورد در اين من گفتم
و يكي من براي گذاشتند. يكي صندلي و و ميز كردند خالي را بهزودي اتاق كه باعث شد

ايرانيها. ساير براي كرديم درست هم ديگر اتاق چند معاونم. براي
احترام حداكثر رعايت ضمن كه داشتم وظيفه من بود. نيافته خاتمه هنوز ما مشكل اما
مسئول باشم. ايراني خلبانهاي منافع محافظ و مدافع گردان، خارجي بهميهمانان نسبت
ميريخت برنامه خودش براي او بود. مچسني كاپيتان بهنام آقايي آمريكاييها عمليات
از روز يك عاقبت و كردم صبر هفته دو ميكرد. يكي ابالغ من بهديگران اطالع و بدون
گفتم هستم. عمليات مسئول قسمت گفت چيست؟ اينجا كارتان شما كردم سؤال او
قسمت گردان هستيد. گفتم ايراني قسمت گردان فرمانده گفت شما چيست؟ من كار
بايد هم من عمليات بايد ببينم. افسر من شما مينويسيد را كه پروازي برنامة ندارد.
بايد نميشود نه گفت مي گذاريم، نه شما. پرواز را ما برايشان ايراني خلبانهاي ببيند.
كار اين من گفتم سرش نميشود. منطقي حرف كنيم. ديدم صحبت شارلوت مستر با
بود و كرده بود صحبت رفته كن! صحبت شارلوت مستر با اگر خواستي تو را ميكنم
ماست. برنامة اين و گفت آورد را برنامهيي چون بيا! كوتاه گفته بودند به او كه اين مثل
تا بگذار خالي گفتم جاي و كردم جابهجا گذاشتهاست. بيشتر خودش را خلبانهاي ديدم
مچسني آقاي اما گذاشت. جا بيشتر ايراني خلبانهاي براي بهبعد آن از كنيم. تعيين ما
نيمهمست به حالت هميشه او مثًال ميكرد. ايجاد مشكل جدًا ما براي كه داشت روابطي
بودم مانده من بهراستي ميكرد. ايجاد كار محيط در بدي فضاي بسيار و ميآمد كار سر

كنم؟ چگونه برخورد او با
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عالوه او بلو استايم». «گلن بهنام آمد بوئينگ كارخانة از معلم ماه يك دو يكي از بعد
از قبلي بهآشنايي بنا بود. هم من خود معلم گذشته در بود خوبي بسيار كه انسان براين
ميآيد مچسني آقاي صبح كه روز هر اوًال دارم. چرا گفتم نداري؟ مشكلي پرسيد من
يعني گفت كرد و باشد. تعجب آويزان گردنش نكشيد» تابلو «كبريت بايد يك اينجا
چيزي چنين ما برميدارد. را جا همه بوي الكل ميشود وارد كه در از ايشان گفتم چه؟
ديگر يك نفر و وقت من اسرع در ثالثًا است. طور اين برنامهريزيها ثانيًا نداريم. خلباني در
موافقم گفت بلو استايم گلن آقاي ايراني توليد كنيم. معلم تا خودمان بشويم معلم بايد
صحبت رفت و آموزش بده. را دوم هم خودت نفر بعد شوي. خودت ميتواني معلم تو
درگير شده در آنجا سايرين با فهميدم اما ندارم خبر من پرده ماجراهاي پشت كرد. از
رابطه در حمايت كرد. من از كارخانه هم گرفت و بوئينگ تماس با كارخانه هم بعد است.
بهاو خود شارلوت گفت داشت بسيار بدي كه صورت هم مچسني مشروبخوري آقاي با

نشود. هم تكرار و بيايد كار سر بعد كند ترك و خانه برود داده وقت روز ده
ما ميكرد. كند پيشرفت آموزش كار اين بود كه بودم آن روبهرو با مهميكه مشكل
بهاين براي رسيدن مي رسيديم. نسبي خودكفايي به يك كوتاهي مدت بسيار در بايستي
كنند پرواز مرتبًا تا كردم برابر دو را سوختگيري و پرواز مهندسين مدار آموزش پرواز
كي سوختگيري پرسيدم آمريكايي مسئول از شوند. معلم و ببينند را زودتر آموزش و
گفت سال؟ يك چرا گفتم طول ميكشد. سال حداقل يك گفت ميشود؟ تمام كارشان
هواپيماي يعني كنتاكت نميدهند. انجام بيشتر ۵كنتاكت ۴ـ اين كه در هرپرواز براي
را دهنده بنزين لولة يعني هواپيما  بوم بعد هواپيماي سوختگير. زير ميآيد شكاري
وصل توسط از بعد سوختگيري بود. محل كه خلبان بهپشت كابين هدايت ميكردند
بهبعد اين از ۶تا؟ چرا گفتم شود. بنزينگيري تا مي شد  داشته نگه مغناطيسي قفل
شارلوت مستر گفت باشيد. داشته كنتاكت ۲۰تا حداقل بايد ميكني  كه  هرپروازي
تمام ماهه سه دو كارشان بايد گفتهام. من بگو بهآنها برو گفتم گفتهاند. مچسني و
در زير افتاده باشد سياهپوست تا چند كه هستيد زيمبابوه در فكر كردهايد شود. شما
هم واقعيت و هستند. دانشگاهي سطح در ميكنند كار شما با كه اينها همة دستتان؟
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درس خوانده هم سال سه دو و بودند گرفته ديپلم ما همافران از بسياري بود كه اين
و داشتند مسافرت هم بهآمريكا آنها از بسياري تازه دانشگاه. سطح هم ميشد كه بودند
برخورد اين از بعد بودند. گذرانده آنجا در هم آموزشي دورة چند يا يك هركدامشان

من  اول ـ۶ ماه ۵ عرض در گرفت. بيشتري سرعت آموزش و شد عوض اندكي رفتارشان
ايراني خلبانهاي بقيه كردم كه خودمان معلم ديگر را هم خلبان يك شدم. معلم خودم
چك هم پرواز مهندس چندين بعد ميكرديم. خلبان معلم و ميكرديم چك ميبرديم را
معلم درست اين نمونهها از همة و شدند مسئول سوخت رساني نفر هم چند نهايي شدند.
پيشبرد من مجبور بودم براي و مشكل بود كارآمد بسيار تربيت كادر متخصص و كرديم.
كار سبك برخي شوم. درگير آمريكايي، چه و ايراني چه افراد، بسياري با هرروز كار
چيست؟ ما كار بگوييد اشكال مي گفتم نيست. قبول نه نداشتند. ميگفتند قبول را ما
نميتواند. اما نهاشكال ندارد. مي گفتند شود؟ معلم ما نميتواند آموزشديدة كادر چرا
كه اين خالصه بنويسيد. اشكالش را بايد يا كنيد امضا بايد نميتواند؟ يا چرا مي پرسيدم

درست كرديم. معلم رستهها تمام در بسيار درد سر با
كنم. ياد آمريكاييها از ديگري تعداد دوستانة رفتار از بايستي برخوردها نوع اين كنار در
رفتاري ما با آمريكايي خلبانهاي و سوخترساني مسئوالن يا پرواز بسياري از مهندسان
مهندس يك آنها ميان داشتيم. در را روابط بهترين آنها با هم و ما داشتند دوستانه بسيار
مسائل برخي متوجه او بود. دوست خيلي من با كه جانسن» «سويلبر بهنام بود پرواز
نيروي فرماندة تو اگر ويلبر بهاو گفتم پرسيد. را من علت از دوستانه بهصورتي و بود شده
برميداري ببري را من آيا باشي، داشته هم متخصص نفر اگر و بشوي هوايي آمريكا
هوايي نيروي فرمانده وقت كه هيچ من گفتم معلوم است. نه گفت هوايي؟ نيروي در
يا داريم نفر متخصص خودمان ما بگويد كه شود پيدا كسي چنين اگر يك ولي نمي شوم
گفتم ندارد. دارد؟ گفت نهاشكالي اشكالي بياوريم و چرا آمريكايي كنيم تربيت ميتوانيم
كمترين در قادرند و هستند نفرات ما تحصيلكرده است. طور همين هم ما قضيه االن
حرفهاي دلم واقعًا زدم به ويلبر جانسن كه حرفهايي معلمان شوند. تبديل بهبهترين زمان
چشم زاغ بوديم. خودمان ملي منافع به فكر آن جا در ما ستاد دورة آموزشهاي بود. بهقول
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كه كساني كنيم كه نبايد تحمل نميتوانستيم و و مهم بود. نبود. كار زياد مهم ما براي
من نكنند. رعايت را قوانين مثًال خودشان آمدهاند به ايران خارج از و مربي معلم به عنوان
شب پرواز شب يك مثًال نشان ميدادم. و عكسالعمل بودم حساس مورد بسيار در اين
مي رفتيم آنجا، طرف ما از اين بود. خزر بحر سوخترساني ما كنارة داشتيم. منطقة
ميآيد وقتي هواپيما مي گرفتند. سوخت مي آمدند شكاري هواپيماهاي ديگر طرف از
مي روند به دانه دانه بعد ميايستد. فاصله معين يك با تانكر هواپيماي بال روي نزديك
سوخت رساني مسئول بعد سرجايشان. ميروند  و ميگيرند  را بنزينشان دم، زير در
دست ديدم كردم نگاه من تا آخر. طور همين و سه بعد شمارة بيايد. دو شمارة ميگويد
شما گفتم بهاو بود. هواپيماي ما زير بال آمده. درست خلبانهاي فانتوم اين از يكي چپم
است. خوب نه گفت ما. به هواپيماي بخوري است ممكن است. نزديك خيلي فاصله ات
آمريكايي فهميدم لهجهاش زد از حرف وقتي اما خلبان كيست؟ نميدانستم موقع آن تا
يعني باشد. داشته فاصله ما بال سر از بالت سر بايد شما كتاب، نوشتة طبق گفتم است.
كتاب خودم من و گفت كرد كوتاهي خنده نشوي. بهبال بال رد شدي ما از اگر بايد
كه مربوطه مسئول از داخلي راديو در بله. گفت نوشتهاي؟ خودت گفتم نوشتهام. را
پس گفتم نه. گفت به كسي است؟ دادن بنزين مشغول پرسيدم آيا داشت نام احمدي
خود شما كتاب خارجي گفتم راديو روي رفتم نياور. جلو كسي را حواست جمع باشد
هرچه سرعت و با بگير! من مينويسم هم را اين كتاب پس گفتم گفت بله. نوشته اي؟
كف بهطرف شد سوت و كشيد وحشتناك عربدة يك او شكمش. توي پيچيدم بيشتر
پرواز قطع گفتم مي گويي؟ چه دستپاچگي گفت با كشيد باال و هم آنجا رفت. از زمين
زديم دور مينشينيم. مي رويم، است. قطع پرواز گفتم و كردم صدا را ليدرشان است.

آمد گفت  ما بهگردان آمريكايي سرهنگ يك ساعت۹ـ۱۰ بود كه بعد روز نشستيم. و
ژنرال بكنم. خواهي معذرت خلبانمان رفتار بهخاطر شما كهاز فرستاده را من ژنرال
كسي با گفتم من كرده. دعوت آمريكاييها بهناهارخوري آشتيكنان براي بقيه را و شما
پروازي خبط مزبور خلبان نيست. معذرت صحبت هم اين بكنم. آشتي كه نيستم قهر
هم ما خلبان خود ماست. هواپيماي اين بگوييد به ژنرال شود. تنبيه بايد داده و انجام
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خلبان چون كه نميشود دليل اين ميكنيم. را كار همين باهاش ما بكند را كار اين اگر
منطقي ديدم نشويد. بحثها اين ميكنم ديگر وارد خواهش نه گفت است… آمريكايي
آمريكاييها. قسمت رفتيم شديم سوار نفري چند پذيرفتم. را دعوتشان ميزند حرف
داشتند. يك حضور ميپريدند شب آن كه خلبانهايي از نفر چند و آمريكايي چند تا
شما ِا گفتم بودهاست. او فهميدم عذرخواهي؟ آمدهام من گفت و جلو آمد سرگردي
نگوييد. نشستيم حرفها اين از بهما ديگر ميكنم خواهش گفت هستيد؟ نويسندة كتاب
از من گفت ديگر خداحافظي موقع دوستانه داشتيم و صحبت غذا خورديم. مقداري
من كتابي كه گفتم داري؟ گفت چي؟ قبول را چيز نه ولي يك گفتم دلخوري نداري؟
وجودم، تمام با دارم قبول گفت و خنده زير زد غش غش بود. بهتر تو كتاب از نوشتم
بهعنوان كه استراليا و بهجاكارتا سفر جريان در بود. بهتر خيلي نوشتي تو كه كتابي
بوديم. ميهمان شهرها تمام در رسميبود مسافرت چون بوديم شاه رزرو هواپيماي
فوقالعاده ۴۰دالر ۳۰تا روزانه بود. چيز مجاني همه بود. غذا مجاني بود. مجاني هتل
دست سفر، طي هواپيما هزينههاي هواپيما، يعني پول «هنديلينگ» پول ميگرفتيم.
فوقالعادههاي من داريم، روز مسافرت چند بود كه مشخص چون مسير طول در بود. من
كه فكر كرد ما همراه از آمريكاييهاي يكي را مي دادم. ايراني پروازي نفرات خلبانها و
تهران برمي گرديم گفتم ميشود؟ ما چه حساب بدهيم. گفت فوقالعاده هم بهآنها بايد
در اين كه آمريكايي پرسنل گفت آمد مچسني مستر ايران در بعد روز صحبت مي كنيم.
گفت فوقالعاده گفتم بله. دادهايد. فوقالعاده بهايرانيها شما بودهاند ميگويند كه سفر
۴۰۰دالر. نفري ميشد ۱۰روز براي فوقالعاده ۴۰دالر روزي چه مي شود؟ آمريكاييها
مچسني مستر گفتم داشت. خرج دالر حداقل ۴ـ۵هزار بودند. يعني ۱۰ـ۱۵ نفر آنها
من قول از احسنت  دارد. گفتم خرج مسافرت آدم در چيست؟ گفت فوق العاده براي
بدهند، صورت غيره، و غذا تا هتل پول از كرده اند، خرج هرچه بگوييد ۱۰ـ۱۵نفر بهاين
صورت بودهايد. هم شما بله گفتم بودهايد. ميهمان شما گفت ميدهم. بالفاصله من
ايرانيها فوقالعادة چرا شما پس اما نداشته، خرج هيچ كس گفت ميدهم. بياورند خرج
ايران كشور گفتم اين كشور، مسائل قاطي شدهاست. برخي باز هم ديدم  دادهايد؟ را



۹۳

خـاطـرهها در ــرواز پـ

ايراني فرمانده و اسمم معزي هم من است. ايران هوايي هم نيروي هوايي نيرو اين است.
دادهام هست. خودم كشور مال هم پول و هستند ايراني هم پرسنل اين هستم. اينجا
ميگيرند! حقوق بله گفتم كرده اند. كار هم اينها آخر گفت داريد؟ حرفي خودم بهپرسنل
ندارم. گفت حرفي بگوييد شما بدهم؟ دليل به چه گفتم ميشود؟ ۴۰۰دالر چه گفت
دادهام بهايرانيها مچسني اگر آقاي ببين گفتم است. پرسنل ايراني سر اعتراضشان اينها
اگر ميگيريد. زيادي هم پول مي گيريد. حقوق داريد اينجا اما شما بوده. كشورشان
برخوردت دوستانه بگيريد. گفت پول ستاد طريق از بگو بهمستر شارلوت ميخواهي برو
از اتاق است. خودم كشور و خودم با پرسنل دوستي ام من صورت به هر نيست. گفتم

نگفت. چيزي و بيرون رفت
و خسارات غفلت صورت در كه مي كردم برخورد تنگ نظري از مواردي با نيز گاهي
در زدگي يك متوجه ما خلبان بار يك بهوجود مي آورد. مثًال برايمان بسياري مشكالت
چك هنگام بود، يكي ايراني كه پروازش، مهندس دو اما نشده بود. هواپيمايش الستيك
رفتند و كردند عوض را بودند. هواپيما كرده گزارش بوده و شده آن متوجه هواپيما دور
كه بودند گزارش كرده را موضوع اين بودند كهآنجا آمريكاييهايي انجام دادند. را پرواز
كرده اند. گزارش و را ديده الستيك زدگي خودش ايراني با شاگرد آمريكايي مهندس
رفت نبود. خوشجنسي آدم كه  بور»  «دن بهنام كه  داشتيم  آمريكايي خلبان يك
پرواز مچسني مهندس ديدهاند. پرواز مهندسان نديده اما خلبان گفت كه بهمچسني
اگر گفته بود پرواز آمريكايي مهندس گفتهاي؟ چرا بود و گفته كرده صدا آمريكايي را
هم مچسني باز مي تركيد. الستيكش موقع نشستن ميشد بلند صورت هواپيما به همان
پروازت بار ديگر بگويي اگر يك چرا گفتي؟ بود تو باشد وقتي خلبانش نديده بود گفته
بهگوش قضيه تهديدها. اين اين قبيل از و و برميگردانيمت آمريكا. ميكنيم قطع را
از شما گفته بود گويا بهمچسني او رسيد. بود شريفي بسيار جانسون كه انسان ويلبر
حالي در شويد. سوار بتوانند تا خودتان سانحه ببينند يك كهايرانيها ميخواهيد خدا
را آمدند مسأله بگويد. اين مي بيند هرچه كه است پرواز وجداني مهندس كهاين وظيفة
ضمن پرواز. بروم مي خواهم ويلبر جانسون با كردم. گفتم صبر روز سه دو گفتند. بهمن
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يك از بعد تشكر كردم. او از و افتادهاست چهاتفاقاتي هستم خبردار گفتم كه بهاو پرواز
مواردي چنين در و آمده برخوردي پيش چنين شارلوت. گفتم مستر پيش رفتم هفته
اضافه ماه سه و دو پول براي بخواهند شما خلبانهاي اينجا اگر خطر است. در افراد جان
ورود و مي گيرم وقت مالقات هوايي نيروي فرمانده از بالفاصله من بكنند را اين كارها
اين از است. مطرح ما افراد جان صحبت چون ميكنم. ممنوع را به اينجا آمريكايي افراد
مي خواهي گفتم شما هرچه ميكنم. بررسي و نميكنم فكر نداريم. گفت من شوخيها
شود ديده اين قبيل ديگري از با شما زدم. اگر مورد را حرف آخرم اما من بگو! بگويي
خيلي هوايي  نيروي فرمانده  ميدانم گفت ميروم!  هوايي نيروي فرمانده  نزد شخصًا 
نميشود پرسنل جان با چون ميكنم. ممنوع را آمريكاييها ورود من گفتم دارد. دوستت
سانحه و بتركد الستيكش موقع نشستن هواپيما كه اين است شما آيا مقصود كرد! بازي
هرچند باشيم؟ ديگر ۶ماه ما بايد نتيجه در و نتوانست ايراني خلبان بگوييد شما ببيند و

حواسش جمع شد. بهبعد آن از اما كند ماستمالي را سعي كرد قضيه
آنها كه بر اين مبني بود، ما قرارداد در كه چه آن از يكسال زودتر تا ۶ماه الغرض حدود
وقتي كه به طوري شد. خودكفا و مستقل گردان ما بدهند، آموزش به ما و بمانند بايد
بودند. بيكار آمريكاييها تقريبًا و ما ايرانيها بود دست آموزششان ميآمدند، نفرات جديد
او كنم. ياد فرخنده اسماعيل سرهنگ زحمات زنده ياد از بهويژه دوران اين در دارد جا
دقيق اين مورد در بهقدري و را سرپرستي مي كرد. پرواز برنامههاي مدت قسمت اين در
بهما نيست. نيازي ديگر پروازي قسمت در گفتند خودشان آمريكاييها كه منظم بود و

داشتيم. نياز بيشتر مقداري فني قسمت در اما
بودند بهعنوان داده لوحه يك ما تمام شد موقع رفتن آمريكايي همكاران هنگاميكه كار

پرسنل پروازي.  و خلبانها همة تقدير از گردان۷۰۷ و شدن خودكفا
شدم. انتخاب سلطنتي آشيانة براي اين كه رفت تا به پيش رو بهشدت ما گردان كار
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شاه  براي هواپيماي۷۰۷  يك گرفت  تصميم دولت انقالب، از قبل  سال سه  حدود
اين مالك صاحب و نام قرار بود شود.. انجام آن با مسافرتهاي شاه كند كه خريداري
آمادة هواپيما اين نظامي. نه و بود شخصي هواپيما يعني شود. ثبت شاه خود هواپيما
يك موقع آن بياورند. را هواپيما بروند تا ميشد تعيين خدمهاش بايد بود. تحويلگيري
در كداميكشان هواپيما را ايران كه و هواپيمايي ملي هوايي نيروي بين  بود رقابتي 
فرمانده نيروي خادمي و سپهبد ايراناير رئيس شوند. نزديكتر تا بهشاه اختيار بگيرند
بهشاه گفته خادمي همين رابطه در داشتند. رقابت هم با نها واقع آ در بود. هوايي ربيعي
تجربههايشان ندارد! يعني خلبانها را شما براي خلبان واجد شرايط هوايي نيروي بود
هواپيما بايد دليل به اين بود و گفته خواسته هوايي را نيروي فرمانده شاه است. پائين
۱۳هزار زمان آن من در كرد. بررسي و آمد ربيعي نپذيرفت دهيد. به خادمي تحويل را
معلميو سوابق به عالوة اين سابقه او بود. پرواز باالترين ساعت كه داشتم پرواز ساعت
ما نيست. درست خادمي  حرف اين بود گفته و شاه پيش بود برده را  مداركم بقيه
بهتر امنيتي هم بهلحاظ ضمن در و دارد. را سطحي چنين كه داريم. كسي را چنين
بهميان خودش امنيت مسأله تا هم شاه باشد. هوايي نيروي اختيار در هواپيما است
بياورند. را هواپيما بروند تعدادي پرسنل شد به هرحال قرار بود. كرده قبول بود آمده
سلطنتي اختيار آشيانة كه در داشت كوچك هواپيماي چند هليكوپتر و شاه ضمن در

ميگرفت. من  قرار آنها اختيار در بايد هواپيماي۷۰۷ هم ميآمد قاعدتًا وقتي اين بود.
آمريكا هواپيما پرواز رفتيم چند مهندس با و حسيبي ببرزاده صفري و بهاتفاق خلبانان
خود مدتي بعد كرديم. پارك در قسمت هواپيمايي آنرا برگشتيم. و تحويل گرفتيم را
وضع ببيند ميخواست پرواز كرد. فرودگاه دور يك آن با ديد و را هواپيما و آمد شاه
روز ماه يك چند بعد از رفت و شاه داديم. توضيح هم مقداري هواپيما چگونهاست؟ ما

روي  گذاشت را پاكتي گردان۷۰۷ آمد. در من يك درجهدار به دفتر سلطنتي آشيانة از
سلطنتي پروازهاي اين چون گفت چه پولي است؟ گفتم شماست. پول اين گفت و ميزم
در من اضافه ميدهند. بهشما آشيانة سلطنتي از ۱۲۰۰تومان هرماه ميدهيد انجام را
زدم تلفن در جا و كن! صبر گفتم به او تمام بودم. سرهنگ ،۱۳۵۶ سال يعني زمان، آن
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و زحمتكشي شريف بسيار آدم او كردم. صدايش و بود حسيني بهنام بهدفترم كهاستواري
ديگر يكي و روزبهاني بهنام داشتيم درجهدار ديگر دفتري دو او بر عالوه در گردان بود. ما
آنرا آوردهاند. پاكت سركار يك اين گفتم به او آمد حسيني كه نيست. خاطرم كهاسمش
مستقيمًا ميآورند را پاكت هم هرماهاين اين به بعد از كنيد. تقسيم خودتان بين ببريد
آشيانة سلطنتي بهدرجه دار تقسيم كنيد خودتان مساوي بين بهطور ميدهند بهخودتان.
پاكتي در حسيني. بهاستوار بدهيد مستقيم ميآوريد كه پاكت بهبعد اين از شما گفتم هم
كردند بين خودشان. تقسيم آنها ماه، بود. متعلق بهچند تومان، هزار آورده بود چند كه
پرواز آنها حق فني نمي گرفتند. كه دادم دفتري اين پول را بهدرجه داران دليل بهاين من
بار دو يكي بهاينها هر سال كمك براي البته من بگيرند. تا حق پروازي نميكردند هم
گشتي بزنند يك هم كه اروپا، آمريكا يا بروند پروازي ميدادم خدمه بهعنوان اسمشان را
از پائين تري بسيار سطح در حقوقشان هرصورت در اما بگيرند. فوقالعادهيي يك هم و
بود خوبي كمك يك خوشحال شدند و اين پول خيلي با به همين دليل آنها بود ديگران

بود. آمده فني گيرشان حق برايشان. تقريبًا بهاندازه
كالم تكيه همان پهلويش. با بروم گفت من پايگاه يكم. بود ربيعي آمده بعد روز چند
يعني با حفظ سمت شما كه دادهاند دستور اعليحضرت هميشگياش گفت «پهلوان»

آشيانة  سرفرماندهي كه بود  اين  منظورش  طرف. آن برويد گردان۷۰۷  فرماندهي
را اين اوامر چشم تيمسار گفتم و كردم بهاو نگاهي يك بگيرم. تحويل را هم سلطنتي
كه اين است اين شرطش گفتم چيست؟ شرطش گفت دارد. شرط منتها مي كنم. اجرا
من كه لفظي از ربيعي بيايند. عده جديد يك بروند بيرون هستند آنجا در كه (...)هايي
ميفهمم خوب خيلي ميگويي؟ گفتم ميفهميچه پهلوان و گفت خورد يكه بردم بهكار
رفتهام بار دو من يكي گفتم چطور؟ گفت نيستند هوايي پرسنل نيروي آنجا تيمسار.
تا دو حواله را ميگيرند جلويش پرواز كند تلگراف ميآيد و وزير پست مثًال كه ديدهام
گرفت. جنگل ۴هكتار حوالة رفت يكي ميگيرند. وزير كشاورزي آمده بود ازش تلفن
گفتم. من كه هستند كساني همان اينها ميزنند. تيغ چيزي يك ميروند ميآيد هركس
روز چند برگشتم. گذاشتم و احترام ببينم. تا باشد گفت و صبر كرد لحظه چند ربيعي



۹۸

بهشرف گفتي، را كه حرفي گفت پهلوان دارد ميخندد. ديدم خواست. رفتم را من بعد
خوب ولي ميگويد. درست معزي كه فرمودند اين را ايشان رساندم اعليحضرت عرض
پس گفت نمي توانم. تيمسار من متأسفم نباشند. گفتم كه باشند، نميشود افراد اين بايد
نميروم. ندارم كاري گفتم من باشي. داشته را آنجا سمت معاونت كه آنجا برو بار يك
كاظميفرمانده تيمسار بار رفتم. يك باشد. گفتم بعد نرو. كنند معرفيات بگذار گفت
همه ميشناسند؟ همه را گفت فالني و كرد جمع همة پرسنل را بود سلطنتي آشيانة
كه قبول داده بودند را فرماندهي اينجا البته شدهاست اينجا. گفت منتقل گفتند بله.
گفتم من كردند. بهغرولند شروع عده يك ميكنم.  معرفي را اينجا معاونت نكردند
چه ما مگر گفتند بكنيد! را كارتان نميآيم شما راحت به اينجا من باشد راحت خيالتان
هم هيچگاه ديگر برگشتم و دهيد! راحت انجام را كارتان هيچي شما ميكنيم؟ گفتم
زياد كارم من نميآيي گفتم چرا زد كه زنگ كاظميچند بار حتي وقتي نرفتم. بهآنجا

ندارم. كاري آنجا و است
ميرفتيم. هواپيما همين با را شيراز يا به كيش شاه داخلي پروازهاي بهبعد آن از
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گذاشتهاند. باقي برايم خاطرهيي هركدام داشتهام سلطنتي خاندان و شاه با كه پروازهايي
ساليان كه داد بهمن كساني رفتار و منش و زندگي نحوة از عميقتر شناختي كه خاطرهيي
هم اطرافيانش. و بود شاه خود هم از اين شناخت، مي كردند. برميهنم حكومت سال
برقرار مناسباتي و روابط و سيستمش چنان قبل شاه عدهيي از كه بود اين واقعيت زيرا
ايام گذر ساليان از بعد حاال البته نبودند. و را بنده خدايي بهراستي هيچ كه كرده بودند
چنان جبري نتيجة نيستند. هم از منفك وجه بههيچ مقوله دو كهاين مي فهمم بهخوبي
و پرتوقع، متملق، اطرافيان همان پرورش باوري غيرقابل خودمحوري و ديكتاتوري

نبودند. بند پاي بههيچ قانوني خود ميپنداشتند و را بندة ديگران كه بود فاسدي
شود. درك بهتر حرفم ميگويم تا را شاه اطرافيان نمونه از برخورد دو يكي ابتدا

خانم رئيس تشريفات با
شاه آقايي همراهان در ميان بودم. پرواز كاپيتان من كرديم. بهآمريكا پرواز شاه بار با يك
اين كاپيتان گفت بهمن اينترفون از ميهماندار پرواز، حين در دانشور. حسين بهنام بود
ميگويد بهمن گفت چه ميگويد؟ اينكه ناراحتي دارد. گفتم مثل دانشور حسين آقاي
دوباره باز بعد ۵دقيقه نداريم. ايوين آب هواپيما به او گفتهام در ببرم. برايش «ايوين» آب
كردهاست. بعد هم تكرار را كار اين بار سه نداريم. گفتهام خواسته، ايوين زنگ زده آب
دهد گفتم بهكارش ادامه به ميهماندار بشود! پيدا شايد بگرد، ميخندد ميگويد برو هي
من گفتم بهخلبان دو بود. اتوماتيك خلبان روي هواپيما كردم. پيگيري قضيه را خودم و
هواپيما در ايوين آب دانشور آقاي گفتم بهدانشور رفتم شدم بلند ميآيم. بعد دقيقه چند
دستپاچه نگاهي كرد و ميشويد؟ يك متوجه گفتهاند! سه بار بهفارسي بهشما نداريم.
آمده ام من نمي شويد. متوجه فارسي كه اين مثل گفتم شده اند؟ شما مزاحم چرا گفت
من قصدي نداشتم. گفت من بكنند. را خودشان كار هواپيما لطفًا بگذاريد خدمة بگويم

برگشتم ندادم و جوابش را هم
ميان در  رفتند. و پياده شدند مسافران نشستيم. بود برگ» «ويليامز  فرودگاه رفتيم 
خواهر او فهميدم بعدها بود. تشريفات رؤساي كهاز الشايي بهنام خانميبود همراهان
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آن چهرة با بوديم همكالس كه البرز دبيرستان دوران از را كوروش بوده. الشايي كوروش
وقتي بههرحال بود. خودش مثل هم خواهرش مي شناختم. بلوچياش و سوخته سياه
او ديدم شدم من پياده وقتي بود. آخر مسافران از الشايي خانم شدند مسافران پياده
كهانتظار من بياوريد!». برداريد را «اينها گفت: بهمن ايستاده. آنجا ساك تا سه دو با
بهمن تندي نگاه يك ببريد! برداريد خودتان گفتم لطفًا به او را نداشتم برخوردي چنين
يا دروغ راست نميدانم سلطنتي!». تشريفات رئيس هستم الشايي «من گفت: و كرد
هوايي. نيروي هم معزي هستم! خلبان «من هم جواب دادم: به هرحال من ولي ميگفت
طرفتر چند آن قدم چند نگفت. ديگري چيز و كرد به من نگاهي يك خيلي خوشوقتم!».
بهآنها و كرد را صدا آنها از نفر دو الشايي خانم ايستاده بودند. هوايي نيروي پرسنل از نفر
نگاه به من بودند شده من متوجه كه آنها بياوريد!». برداريد را من ساكهاي «اين كرد: امر
هستند! خدمة هواپيما اينها شما نيستند! اينها باربر الشايي «خانم گفتم: كردند. من
بعد «باشد! گفت: و بهمن كرد تندي نگاه يك ببريد!». را برداريد ساكتان خودتان لطفًا
را برداشت ساكش بگوييد. باعصبانيت خواست دلتان گفتم هرچه داد!». نشانتان خواهم

بگويند. بهما چيزي كه نداشت وجود هم البته بعدي رفت. و

يك پرواز الكلي هزينة مشروبات
از دود كه دست زده بودند آوري سرسام دزديهاي بهچنان دربار پوش شاه و در هم عده يي

گردان۷۰۷  در بهدفتر من طرف ايران اير نفر از روز يك نمونه يك براي بلند ميشد. آدم سر
مواد ايران اير».(قسمت قسمت «كترينگ از گفت من بود. دستش كاغذ مقداري آمد.
سلطنتي پروازهاي حسابهاي بهبعد صورت اين از دستور دادهاند آمدهام. هواپيما) غذايي
اين گفت چيزي نگفتهاند. بگيريم. گفتم بهمن بتوانيم پولش را تا ما كنيد امضا شما را
فرح كه بود پرواز يك صورتحساب ديدم گرفتم. را كاغذهايش دادهاند. به ما را دستور

۵-۶ دقيقه  ۲۰دقيقه اين از كه ۲۰دقيقهاست حدود پرواز اين داشتهاست. پرواز بهنوشهر
ميگيرد. وقت نشستن هنگام مدت همين و برخاستن هنگام كمربندها بستن و باز براي
بود: ۶۰هزار شده نوشته مخارج حساب صورت در است. پرواز ۱۰ دقيقه آن كل يعني
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نوشتم: «مگر نامه زير بود. برداشتم خيلي زمان آن مبلغ در اين الكلي. تومان مشروبات
الكلي مشروب تومان ۶۰هزار ۲۰دقيقهيي پرواز يك  براي كه هستند الكلي شهبانو 
چه ديد تا طرف امضا نميكنم. من گفتم و جلوش را گذاشتم كاغذ مي كنند؟». مصرف
۲۰دقيقه نوشتهام؟ دروغ گفتم مگر نوشتهاي؟ چيست اين پريد. گفت رنگش نوشتهام
تومان ۶۰هزار جوري كنيد. چه سرو ۱۰دقيقه اش ميتوانستهايد فقط شما كه است پرواز
كه سفيد خواستند شراب آخر يكبار در پرواز علياحضرت گفت الكلي خوردهاند؟ مشروب
در دارند انواع مشروبات پرواز ايشان وقت دادند هر دستور بهما آن بهبعد نداشتيم. از ما
را ندادي. من جواب هم باز ولي باشد گفتم باشيم. داشته خواستند اگر تا هواپيما باشد
در حالي مشروبات؟ كجاست آن پس گفتم نه. گفت خوردند؟ مشروبات را آن ايشان همة
كنم؟ چهكار من كرد.گفت خواهيد هم حساب بازگشت براي را مقدار همين شما كه
چيست اين كه معزي كرد تلفن به من او اميرفضلي. سرلشگر پيش نميدانم. رفت گفتم
امضا گفتهاند شما گفت كنم. امضا هرچه نوشتهاند را نميتوانم كه من نوشته اي؟ گفتم
آقايان رندي ميكند. بدجوري ديدم بگويم! بهتو بود رفته يادم گفته بودند به من كني!
شما ميخواهيد اگر نميتوانم! بكنند. گفتم خودشان را دزدي من امضاي ميخواستند با

ميكنم. كاريش يك خودم گفت شد و عصباني كنيد. امضا خودتان
ديگر هيچ آن بهبعد از ديدم. را صورتحساب نوع اين آخر و اول براي بار كه همان بود

بودند. آمده كنار هم با خودشان ظاهرًَا نياوردند. من براي را حسابي صورت

و دو: يك فاليت بلو
حتي پرستي قدرت فرط كه از كسي شناختني. و ديدني بود طرفه يي هم شاه خود اما

شاه شود! او بعد از خود بود قرار مثًال كه فرزندي هم نداشت. را فرزند خودش تحمل
شيراز. ديگري برود كار ميخواست براي هم وليعهد ضمن برود. در بود بهشيراز قرار شاه
سلطنتي كه خانوادة معرف پروازي پروازكرد. ما از دقيقه زودتر وليعهد چند هواپيماي
گزارش هواپيماي او شيراز نزديكيهاي بود. آبي» «پرواز يعني فاليت» «بلو آن بود در
سرش من پشت داد و را الزم دستورات بهاو شيراز شيراز». خارج «۱۰۰كيلومتري كرد
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شماره فاليت بلو «شما داد: جواب شيراز ۱۵۰كيلومتري». فاليت «بلو گفتم: كردم صدا
دو». شما ميشويد است يك فاليت بلو شماست جلوي هواپيمايي كه چون هستيد. دو
انگشت سبابهاش كه شنيد را شيراز با مكالمات شاه بود. كابين روشن بلندگوهاي داخل
ما از هواپيما گفتم: «آن شمارة يك هستيم!». من بگو ما گفت: «بهش و داد تكان را
بهشيراز هستيم». يك شماره ما بهش بگو گفت: «نه! است». يك شمارة آن است. جلوتر
هستيم». اپراتور يك شمارة ما كه گفتند ۱۵۰كيلومتري هستم. گفتم: «من بلو فاليت
جلو فاليت كانال بهبلو همان روي بعد هستيد!». يك شماره «شنيدم! شما برج گفت:
كه گفتند گفتم: «ببين! جلوتريم» ما آخر ولي «بله گفت: فاليت شنيدي؟». «بلو گفتم:
نزديك كه «ما بهشيراز گفت: و بعد بله!». گفت: «بله! هستيم! گرفتي؟» يك شمارة ما

هستيم». دو فاليت هستيم بلو شما

نيشابور؟ يا سبزوار
دارد. قرار چپ  سمت سبزوار  مسيرمان در ميبرديم.  بهمشهد را  شاه پرواز  يك در
اينجا شاهاز من پرسيد به نام سبزوار. است سبز رنگ بزرگ كوير يك دايرة وسط يعني
من گفت است. نخير سبزوار گفتم است. نيشابور نخير سبزوار. گفت گفتم كجاست؟
داد. نشان سبزوار چپ بال عقربه بهسمت گرفتم سبزوار را راديو است. سبزوار ميگويم
نيشابور ميگويم گفت من است. سبزوار اين هم و هواپيماست بال چپ اين ببينيد گفتم
اينجا هستيم. نقطه اين ما االن ببينيد گفتم و نشانش دادم آوردم در را نقشه است.
گذاشتم كنار. و كردم تا را نقشه مي گويم نيشابور است. من مرتبه گفت دو سبزوار است.
يعني گفت  بفرماييد. شما كه هرجا گفتم بود؟ كجا اينجا پرسيد بعد سه دقيقة دو
اخميكرد نگفت. همانجاست! چيز ديگري كه شما بفرماييد، هرجا يعني گفتم چه؟
عمدًا من بينالود است. كوههاي پاي كه رسيديم بهنيشابور و مقداري گذشت رفت. و
بخورد. تكان هواپيما كه نشويم ارتفاعات رد روي  از ميخواستم راست. دست گرفتم
است. يك نيشابور شهر اين ضمن در گفتم و دادم نشان بار اين ديديم. را شهر نيشابور
و كردم مقدار پررويي يك من باز هم چيزي نگفت. اخم آلودي كرد اما تند و بسيار نگاه
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بعد نشستن» براي ميآييم رد مي شويم، چپ نيشابور سمت از داريم «ما گفتم: بهمشهد
دادم. را باد و فشار مشخصات هم

بعد هم نكرد. كلمه صحبت حتي يك نشستن موقع تا بود كه عصباني شده شاه بهقدري
بيرون. رفت و كرد را باز در ديگر اخم يك با

اطرافيان: مشكل و باراني هواي
هم اطرافيانش  نزديكترين از بسياري كه بود  كرده ايجاد خود براي مناسباتي شاه 
نمونهيي درميان بگذارند. من او با را خودشان واقعي و مسائل مشكالت نميتوانستند

نداشت. او را با جدي مشكل يك گفتن جرأت نيز حتي فرح كه داشتم
نشستن هواپيما دخالت و برخاستن و در كابين ميآمد به داخل در پروازها اغلب شاه
بدون من بگوييم. اما نميتوانستيم چيزي هم ما بود. ژست نوع خودش يك ميكرد.
كه جاهايي داشتم. را كار هواي و مي نشستم دستش كنار هميشه بياورم بهرويش اين كه
كردهبودند را دعوت ازانقالب شاه قبل ۲-۳سال مثًال بودم. بهدخالت ناچار بود خطرناك
كرديم. پرواز و آمد  بهكابين شاه بود خوب هوا مهرآباد از بلندشدن موقع  بهلهستان.
بهمن برج دادهبودند. را غلط هوا پيشبيني بود. ابري گرفتيم هوا را هوا لهستان نزديك
نزديك هواپيماها است چون ابري ولي كنند. اسكورت هواپيمايتان را مي خواهند گفت
نادر جهانباني سپبهبد موقع آن خوب. گفتم بسيار بگوييد. بهمسافرتان لطفًا نميشوند.
گفتم كردم هواپيما بود. صدايش در شاه همراهان ميان در روسي آشنا بود بهزبان چون
و رفت گفت چشم. گفت است. هوا ابري چون بيايد نزديك نميتواند تيمسار اسكورت
است؟ هوا چطور پرسيد بود كابين توي كه جهانباني شديم نزديكتر كم كه يك آمد.
بسيار بارندگي گفت گرفتم را ورشو فرودگاه هواي ميگيرم. االن نگرفتهام. هنوز گفتم
بهجهانباني. دادم و نوشتم و گرفتم را هوا است. ۲۰۰متر براي نشستن و ديد شديد
كافي بنزين ما البته  است. اينطوري هوا بگوييد بهايشان بدهيد را اين  لطفًا گفتم 
ميكنيم سعي رسمياست مسافرت چون ديگر. ولي جاي مي رويم نتوانيم اگر داريم.
براي كه بگوييد بهايشان لطفًا و كردم اضافه خطاب بهجهانباني و همين جا بنشينيم.
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خلبان بايد و است حساس خيلي و است ۲۰۰متر ديد چون نيايند. خودشان نشستن
ميتوانم چه ببينم نمي توانم بگويم. بگذار كه آن را جهانباني گفت بنشيند. حرفهيي
چي پرسيدم ناراحت بازگشت. قيافة با جهانباني گذشت چند دقيقه عقب. رفت بكنم؟
خلبان گفتم فرح. بهاو پيش رفتم ندارم بگويم. جرأت كه من گفتيد؟ گفت تيمسار؟ شد
نيايند. نشستن براي كه بهشان بگوييد شديد بارندگي با است ۲۰۰متر ديد ميگويد
بود گفته جهانباني نيايد. كه بگويم را اين بهشاه  كه ندارم جرأتي چنين من گفت فرح
اين االن اگر چيست؟ بود خطرناك داده  فرح جواب  است.  خطرناك مي گويد خلبان
چهكار حاال ندارم. جهانباني پرسيد را نه گفتن حق شود من وليعهد كشته بدهد دستور
گفتم گرفتم و كاغذها را از دستش باز كردم. بودم كمربندم را كه بسته ميكني؟ من
خودم بگذاريد بگوييد. نميتوانيد كه هم شما بگويد. نميتواند كه ايشان ندارد كاري
ديدهام نه نه شد. گفت دستپاچه جهانباني بزنم. حرف بلدم من خودم ميگويم. ميروم
ديد ميگويم ميروم، نيست. مسألهيي  هيچ من براي نه  گفتم ميزني. حرف تند تو
نميتواني بنشيني؟ تو ميگويي گفت جهانباني نميتوانيد بنشينيد. شما است كه طوري
نه تو گفت مي خواهد. حرفهيی ۲۰۰متر خلبان خوب نميتواند بنشيند. ديد گفتم آره

با  بار اين برگشت. بعد ۷-۸ دقيقه و رفت بكنم؟ ميتوانم چهكار ببينم بگذار بنشين
من گفت شد؟ گفتم چي شد! حل شد! حل گفت خوشحال خيلي خندان و قيافهيي
اين بگويد. بيايد خودش ميخواهد خلبان اين گفتم علياحضرت پهلوي رفتم مرتبه دو
سر و با كنيم؟ چه كار پس بود و گفته دستپاچه شده هم فرح ميزند. حرف هم تند
و بحث دارند جر دو تا و اين جهانباني است يك كاغذي دست ديده بود صداي آنها شاه
جهانباني گفت. به شما خواهد جهانباني بود گفته فرح است؟ چه خبر بود گفته ميكنند.
ميگويد: خلبان خالصه است ۲۰۰متر ديد و است شديد خيلي بارندگي بود گفته هم
اشكالي بود گفته لبخندي زده يك بود. فهميده شاه ندادم. ديگر ادامه مي گفت جهانباني
بود نظر جهانباني ازاين خوشحالي بنشيند. خودش نميآيم من به خلبان بگوييد ندارد
حل بود. مشكل شده بهيك تبديل نبود و اصًال ماجرايي هم فيالواقع كه ماجرا كه اين
گفتم گفتم؟ چي گرفتي پرسيد دوباره نگاه كردم كه بهاو زده بهت چنان من شدهاست!.
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خنديد جهانباني بنشينند! نتوانند كهايشان است عادي و بود ۲۰۰متر ديد تيمسار. بله
بود. طوري كم ديد واقعًا نشستيم. صفري خلبان با چشم! گفتم نگو! ديگرهيچي گفت و
بهشان گفتم بهجهانباني شديم نديديم. وقتي از باند خارج را باند نشستيم وقتي تا كه
نگاهي بهمن جهانباني يك بنشنينند. صندلي روي بيايند حاال ميخواهند اگر بگوييد
رئيسجمهور اين جلو بود كه اين منظور تيمسار گفتم حرفها نزن! اين از گفت و كرد

نگو! را اين چيزها نگو! هستند. گفت بگويند خلبان لهستان

ظرفها: شكستن و تند ترمز
اما او مينشستم. دستش كنار معلم يك به عنوان هميشه من بود. عادي شاه خلباني
بهيكي او با يكبار ميكرد. و مسألهايجاد نميداد كسي بهحرف گوش موارد بيشتر در
ترمزها استفاده از نشستن از بعد لطفًا گفتم به او هنگام بازگشت بوديم. رفته شهرها از
كه اين براي چرا؟ گفتم گفت كنيد. استفاده موتور) (ترمز ورس موتور» «ري از نكنيد.
ميشكند. شاه را تمام ظرفها نتيجه در و مي ايستد دفعه هواپيما يك و است ترمز تند
ترمز شد و بهشدت سوار شاه مهرآباد فرودگاه در آمديم. «نچ» و گذشت. گفت فقط
منيري خانم مهماندار كه بيرون. رفتيم باند از ما و آمد صدايي و پشت سر آن از كرد.
گفت اعتراض با كردهام. من ترمز كرد فكر داده است. را انجام كار شاهاين نميدانست بود
عجله كردم خدمتتان!».با «عرض گفتم: بهشاه من شدند! ظرفها شكسته تمام كاپيتان

كردم. سكوت و نگفتم هيچ مانده بودم واج و من كههاج نكردهام! ترمز من نه گفت

حرف زدن! راحت تعجب از
هم بهعلت آشنايي جهانباني سپهبد نادر سفر اين برويم. در شاه به روماني شد با قرار
شد، روشن هواپيما كردند. روشن هواپيما را برق خارجي بود. هواپيما در روسي زبان با
كرد. قفل چرخهايش ببرند آن را دور عالمت دادم تا من و كردند قطع را وقتي برق اما
بهشاه و گذاشت باال احترام آمد ربيعي موقع همين در افتاد. به عقب ۵-۶دقيقه حركت
و گفت كرد بلند را دستش شاه همايوني ميرساند ...». عرض بهشرف نثار گفت: «جان
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وصل خارجي برق گفتم چيست؟  جريان پرسيد من از بعد، بزني.  حرف نميخواهد
االن گفتم كرد؟ چهكار بايد حاال گفت كرده. قفل حاال چرخهايش بههواپيما. كردهاند
آن ببردش و بكشد چهگونه) كردم دستم هم اشاره (با بيايد عقب از پوشكار يك بايد
پايين. رفت و كرد بهمن يك نگاهي هم ربيعي گفت برو. بهربيعي فهميدم. گفت طرف.
عقب مي رفت هواپيما شدن از بلند بعد معمول شاه طبق شديم. بلند باند سر رفتيم
چي؟ يعني گفتم ميشناختي؟ قبًال را اعليحضرت تو معزي گفت مينشست. جهانباني
گفتم داري؟ آمد و رفت ايشان با دربار در يعني گفت هستند. اعليحضرت ايشان خوب
صحبت ايشان با راحت خيلي آخر گفت كجاست؟ نيستم بلد را دربار جاي اصًال من
گفت كوتاهي مكث از ميزني. بعد حرف راحت خيلي نميفهمم! گفت گفتم ميكني.
كه مناسباتي باش! طور همين هميشه است خوب خيلي همين بگويم ميخواستم يعني
تعجب مي كرد. اين اندازه زده حيرت مرا بود آورده به وجود و حوش خودش حول در شاه

بود. ديگر چيزهاي خيلي من بيانگر سادة يك برخورد از جهانباني، مثل تيمساري،

پاسخ: بي سؤال يك
براي كه  ميدانستم دروغ ميگويند. بسيار بهاو كهاطرافيان شاه بودم هميشه شنيده
بودهام كهاين مورد چند شاهد خود من ميدهند. انجام را كار اين دزديهاي خودشان
خود از شاه كه افتاد اتفاقي پرواز بودهاست. در يك هم شاه خود ذهني سؤال مسأله
هواپيماي تعدادي طوفانيان كه بود قضيه اين ميگويند؟ دروغ بهاو چرا كرد سؤال من
گفت خوشحالي و فخر با شاه داشتيم كه پروازي در بود. خريده را جامبو دوم دست
ميكنند. كار سالي و چند هستند نو است.  خوب  رسيد!. كه  هم جامبو هواپيماهاي
هركدامشان نيستند. گفتم نو نبودند. نو حالي كه در دارد آنها تأكيد بودن نو روي ديدم
رساندم بهعرضتان نو هستند. گفتم دارند. گفت پرواز ساعت ۲۵هزار ۲۰تا متوسط بهطور 
نو گفتهاند بهمن گفت است؟ نو رنگشان  كه  است اين  منظورتان آيا نيستند. نو كه
چهقدر پرواز ببينيد تا را بياورند هواپيما پرواز فرم ثبت بدهيد دستور شما هستند. گفتم
قدر اين چرا گفت و درهم رفت بهشدت شاه قيافة نيستند. هيچكدامشان نو داشتهاند؟
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صداي آهستهتري با را برگرداندم. دوباره و رويم گفتم نميدانم دروغ ميگويند؟ بهمن
مي گويند؟ دروغ به من چرا گفت

داشتيم. بهنوشهر پروازي بود. هليكوپترهاي«سيكورسكي» دربارة ديگر مورد يك در
هوايي نيروي آنها را در پاركينگ ديد. را هليكوپترها دو تا از اين شود سوار آمد شاه
آمده. ۲تا نيامده ۶تا آمدهاست. گفتم هليكوپترها از اين ۶تا بودند. گفت پارك كرده
دادم. دست نشانشان با آنجا هستند. و آنها هم و آمده ۲تا گفتم آمده. ۶تا گفت نه
ميگويند؟ گفتم من دروغ و گفت چرا اين قدر بهمن هم توي رفت باز شاه اخمهايش

گذشت. قضيه ندارم و اطالعي
ميخواست  شاه هنگاميكه سال۱۳۵۷ بود. بسيار جالب بود برايم مورد ديگر كه يك
رسيديم موقع تاكسي كردن كرد حركت هواپيما وقتي برود. و بهمصر ترك كند را ايران
زمين روي هواپيماهايش و همه بود اعتصاب ايراناير موقع. ايراناير. آن هواپيماهاي جلو
و كردم نگاهش تعجب با من پرواز ندارند؟ اينها مگر گفت بهمن برگشت شاه بودند.
پرواز؟ اينها گفتم ندارند؟ پرواز امروز اينها مگر گفتم گفت كردم. مكث بهجاي جواب
نيروي بچههاي نميپرد. تازه اينها از دانه يك و هستند اعتصاب كه در است ماه يك االن
دالر ميليون هركدام دو موتورها چون گذاشتهاند. را موتورشان آمدهاند روپوشهاي هوايي
مي شديم رد طوري كه همين بعد گذاشتهاند. تخم موتورها در پرنده ها رفته اند و است
عجيب خيلي گفت سرهم پشت چهار بار سه عجيب است!» «خيلي گفت: تعجب با شاه
و قضيه گذشت بههرحال است. عجيب چه چيز كه بودم خبر بي داستان من از است!
پيش بود آمد نشسته كابين يكي از محافظين ويژهاش كه در كرديم. شروع پرواز را ما
نميافتاد. بهاين روز او بوديد! پهلوي اعليحضرت زودتر ۶ماه كاشكي شما و گفت من
بهعالمت را گردنم دست (با من حتمًا ولي روز نميافتاد بهاين ايشان است ممكن گفتم
گفت بهشما اين قدر چرا ميداني گفت مي افتادم. روزي بهيك نشان دادم) گردن بريدن
هواپيمايي رئيس اتاقش بودم. در پشت مأمور خودم گفت من نه گفتم است؟ عجيب
كردند صحبت هم با آنجا. آمدند ساواك رئيس مقدم تيمسار با اميرفضلي سرلشگر ملي
و كردهاند اعتصاب خلبانها از ۲۰درصد ميرسانيم بهشرف عرض گذاشتند كه قرار و
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ميگويم! را همين هم من گفت اميرفضلي نميشود. انجام ۲۰درصد ايراناير پروازهاي
مادر تا دو اين گفت ميكرد من صحبت با كه گفتند. محافظي را همان بهشاه رفتند بعد
ماهاست يك گفت؟ دروغي يك همچي ميشود مگر من گفتم كردند. را كار اين «....»
كردهاند. اعتصاب ۲۰درصد گفت داخل و رفت يكيشان گفت نميپرند! كهاين هواپيماها
آن يكي رفت دوم ۲۰درصد شد! دفعه همان تيمسار يكي گفت بيرون بهآن آمد كه بعد

را گفت. داخل همان
عكسالعملي اين دروغها در برابر شاه كه چرا بود من اين ذهني هميشگي سؤاالت از يكي
بعدها اما كند؟ چون رطب منع ميكردم رطب خورده فكر ابتدا در نميدهد. نشان
است. تر عميق ميكنم فكر اما اولم نيست. با برداشت مغاير كهالبته رسيدم بهبرداشتي
ميكند. جدا خود پيرامون دوستان و از خود را هرچيز قبل از ديكتاتور يك ميكنم فكر
بهظاهر ژست كه هرچند ديكتاتوري است. زبون اولين قرباني ديكتاتور خود يعني كه

بگيرد. قدرتي قدر
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ديكتاتوري  عليه كه حقطلبانهيي اعتراضهاي اوجگيري سال بود. انقالب سال سال۱۳۵۷
ديكتاتوري نظام بهسقوط كه سالي آزادي بود. اولش خواستة و گرفت شكل سركوب و
مسألة ديگري كردند خيانت تاريخ ايران آخوندها بهمردم و اينكه شد. سلطنتي منجر
اوجگيري نميكاهد. بههرحال ايران مردم انقالب و شأن قدر از وجه بههيچ كه است
كند. فرار از ايران پائين بيايد و قدرتي قدر موضع از كه شاه مردمي باعث شد اعتراضهاي

برود. سپس بهمراكش گرفت ابتدا بهمصر و تصميم شاه
فرا رسيد. موعود روز و كرديم را آماده ما خدمه باشيم. پرواز آمادة بهما گفتند

نفر چند سوار شدن قبل از بود. پلوغ شلوغ مقداري شود. سوار آمد كه بهاتفاق فرح شاه
باال. سپهبد آمد شاه  كردند. گريه نفر چند كردند. ردش قرآن زير از و برش و دور ريختند
كفشهايش فرح و پاي روي انداخت را بود خودش بلند قد و تنومند كه بسيار بدرهاي
را اعليحضرت ما به خدا را تو شهبانو! ميگفت و ميبوسيد گريه حالت با بغل كرد. را
پاشو هيس! كرد و گفت بلندش زمين از خم شد و فرح ميكرد. برگردانيد و گريه سالم
ما توي كابين. آمد دقيقه بختيار چند بعد از شو! شو! بلند بلند خوب نيست! تيمسار
بختيار پشت آمد. از و بختيار بود نشسته جلو شاه نكرده بوديم. روشن موتورها را هنوز
شاه كرد. تعظيم بهشاه سر پشت از بار سه چون دارد! چشم هم شاه پشت ميكرد فكر
بختيار گفت چيه؟ و بختيار را ديد سوم تعظيم خودش را ميديد. روي شانة نيمرخ از
بدهد. كه دست آورد شانهاش روي از را دستش شاه آمدهام… نثار قربان جان گفت:
را كارهايي همان گفت شاه پيشانيش. روي گذاشت و بوسيد را دستش بار سه بختيار

جمع باشد! خيالتان حتمًا! چشم! گفت بختيار بكن! گفتم بهت كه
افتاديم. راه را روشن كردم و موتورها رفتم

بود  كرج نزديك كه باند۱۱  از بود.  زياد وزنمان بوديم. كرده بنزين از پر را هواپيما 
است! نزديكتر كه اينجا پرسيد چرا؟ از من از بلند شوم. شاه آنجا از كردم درخواست
زودتر دارد، هم شيب است، هواپيما بهحداكثر است، نزديك هواپيما سنگين وزن گفتم
مطمئن گفتم رفت؟ طرف اين از نميشود گفت آن طرف سرباالست. ميشود، بلند
دقيقه ده ما بلند شديم. طرف بلند شويم بهتر است. ديگر چيزي نگفت و آن از نيست.
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پشت از و پشتش بود آمده فرح بلندشدن موقع البته عقب. رفت شد، بلند پرواز از بعد
مواظبش كه مواظبش باش! ميداد دهان نشان دست و حركات با اشاره ميكرد و بهمن
و گفت يك جمله فرانسوي فرح گفت. چيزي بهفرح و برگشت متوجه شد شاه باش!

نفهميدم. چيزي ديگر من صحبت كردن. به فرانسوي كردند شروع
اسوان سد رويمان پيش گفتم كابين. در آمد شاه يافت. ادامه مصر نزديك تا پرواز
گفته ام بد كردم فكر نگفت. چيزي كرد و نگاهي به من شويم. نزديك بهآن نبايد است
است. بهاختيار آتش ضدهوائياش است و اسوان اينجا سد گفتم دوباره نشنيدهاست. و
نزديك شد. نبايد ميزند. اجازه كسب بدون شود رد كه هرچه سد حفاظت يعني براي
داريم خيلي ديدم داد. ادامه بهپرواز و نميزند! را ما شنيدم! گفت و كرد نگاهي يك
بهمن غضب آلود يك نگاه به راست. پيچيدم و گرفتم را نزديك ميشويم. فرامين بهسد
دستپاچه ميزند! او بزن و گفتهاند بهاو ميزند! است صفر اين سرباز ميزند! گفتم كرد.
فرامين روي از را دستم شديم دور كه مقداري خوب! خيلي خوب! خيلي گفت و شد
رسمي مراسم با استقبال. آمد انورالسادات نشستيم. تا داديم ادامه به پرواز و برداشتم
ديدن آمد آمريكا رئيسجمهور معاون در آن جا بوديم. آنجا روزي چند كردند. استقبال
ميكرديم پيگيري را انقالب اخبار و ميداديم  گوش  بهراديوها هتل در هم ما شاه.
برود ميخواهد گفتند شاه بهما كه است؟ تا اين رسيده حوادث بهكجا سير ببنيم كه
و آمد پاي پلهها شد. انورالسادات سوار شاه آمد و را كرديم كارمان تا روز پرواز مراكش.

گفت: بهش و كرد خداحافظي
نباش ناراحت (محمد «MOHAMD DON.T WORY YOU WILL BACK»
تأكيد بار چند و انورالسادات نگفت و چيزي بود هم قيافهاش در شاه گشت) بازخواهي

كرد:
«DON.T WORY,  DON.T WORY YOU WILL BACK »

مراكش. باال و رفتيم آمد شاه
را تعقيب كشور داخل طريق راديو جريانهاي از را بردند بههتل. ما بهمراكش از رسيدن بعد
برويم دادند كه مأموريت بهما يك بار مراكش بوديم در كه مدتي خالل در ميكرديم.
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آن برگردانديمش. هم بعد و رفتيم آورديم شاه. بياوريم پيش را پهلوي رضا و بهآمريكا
مي ديد. دوره و داشت بود آمريكا هوايي نيروي خلباني در دانشكدة پهلوي رضا موقع

بچهها صحبت با مقدار يك آمد. خميني بهايران گفتند كه اين تا داشت جريان ادامه
برگرديم. شد قرار و كرديم

رزرو يكي بوديم. دو هواپيما تهران هنگام پرواز از را داشت. مراكش در اقامت قصد شاه
كهاسمش ما هواپيماي برگشت! روز چند بعد از هواپيما آن ميآمد. ما دنبال كه بود
سوار شوند آنجا از به اسپانيا بفرست را كرو بقيه گفتند بهمن ماند. باقي شاهين بود

كنم. بيايم صحبت و گفتم بايد بمان. قبول نكردم اما خودت بروند
حضور هم گارديها از يكي كرديم. صحبت حسن ملك كاخهاي از يكي در شاه با رفتم
اين بهدروغ گفتم بقيه برگردند. مي داريم نگه اينجا با شما را هواپيما شاه گفت داشت.
پرواز ندارد. اجازة است هيچ جا ثبت دولت ايران چون ايران است و دولت هواپيما مال

شاه  است. باال نگهداريش بي اندازه هزينة است، هواپيما چون نوع۷۰۷ ضمن اين كه
مالك نام يعني  است. مال خودش و نيست ايران  ثبت دولت هواپيما نميدانست كه
بزرگ كوچك و چندين هواپيماي و ثروت و مال به قدري پهلوي بود. هواپيما محمدرضا

برويد  خوب پس گفت خيلي خودش است. هواپيماي۷۰۷ مال اين نميدانست كه داشت
برگردم! بهايران هم ميخواهم خودم گفتم برگرد! خودت اسپانيا و بگذاريد را هواپيما
احتياج مثل شما ايشان به خلباني كردهام. صحبت ملك حسن با راجع به شما من گفت
ملك كني كار ملك حسن با نخواهي برگردم. گفت اگر هم مايلم بهايران گفتم دارد.
كنيد. پرواز حسين ملك براي برويد ميتوانيد و هست شما كار جريان در هم حسين
حسن مال هستم خوبي اگر خلبان گفتم هستيد! خوبي شما خلبان كه گفتهام بهاو چون
گفتم كي؟ شاه گفت مال شدهام! خلبان آنها پول با ايرانم. نيستم. مال مردم حسين و
با اينها و گفت نخواهي لحظه مكث كرد و ملك حسين. شاه يك حسن ببخشيد ملك
گفتم كني. كار مراكش ارتش در سرهنگي درجه همين با اينجا بماني ميتواني بپري
باشي. مراكش در اير الين در اينجا ميتواني و گفت كرد باز مكث برگردم. مايلم من
باشي طوري همين ميتواني اصالًً گفت ايران. به كشورم برگردم من مايلم گفتم هم باز
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گفت اميدوارم گفتم، اينرا كه ايران. بروم ميخواهم گفتم متأسفم! تأمينت ميكنم. من
كني. خدمت به كشورت هميشه

هم با همه  نه گفتم ميرويم؟ ما گفتند برويم! گفتم هواپيما پرسنل به ساير و  آمدم
و زدم زنگ ميكرد. كار تگزاس كنسولگري در آمريكا در خواهرم موقع آن مي رويم.
هم شما بهايران. برگردانم را هواپيما بكنم كه كاري چنين يك ميخواهم من گفتم بهاو

بكنيم. كاري چنين ميخواهيم ما بده خبر بهمقامات
نمايندة من گفت نفر يك نزد من. و گارديها آمدند از همراهان تعدادي به هتل. برگشتيم
چون نمي برم را شما من گفتم ببريد.  خودتان با هم  مرا هستم. مراكش در ساواك
محافظين مخصوص بعد نميبرم. متأسفم گفتم هستم. فالني من گفت هستي. ساواكي
شرط بهيك گفتم برگرديم. بهايران ميخواهيم هم ما كه شدند جمع پيشخدمتش و شاه
نكشتهاند. كسي را نيست و آلوده بهجنايت دستشان كه ميبرم ميبرم. كساني را را شما
و پيشخدمتها همة كه اين جالب نميبرم. من باشد كشته را كسي شما از هركدام اگر
نفر تنها يك بيايند. شد همهشان قرار نكشتهايم. كسي را ما گفتند خانم خدمتكار يك
كاراته باز او فردي نگفت. را دليلش ولي نميآيم. من گفت كه بهاسم شهبازي ماند باقي
برگشتيم و شديم هواپيما سوار هم برو برو داشت. خيلي ميگفتند كه به طوري و بود

بهايران.
چسبانديم. قرآن آيه يك و برداشتيم را سلطنتي دربار آرم همه از اول شديم سوار وقتي
ازدواج داشت. آينده قرار هفتة او باغشاهي نام داشت. بود مكانيسين هواپيما همافري كه
كادوي هم اين گفتم و  بهاو دادم را قرآن  بود.  هواپيما در هميشه  نفيس قرآن يك
مقدار يك عروسي تو. بعد كادو اين گفتم است. گران خيلي است. گفت اين تو عروسي
فرودگاه توالت. در كرديم توي خالي را همه كه بود گران قيمت مشروب الكلي زيادي
دور آمد ماشين سه چهار رفتيم. باند. گفت برويد ته بهما نشستن گرفتيم. اجازه مهرآباد
نشانه بهطرف ما را سالحهايشان محاصره كردند. ما را ضربت گروه افراد مثًال با بر ما و و
۱۰۰ميليون هواپيما قميت بابا گفتم پائين و بياورند را سالح  اشاره كردم كه رفتند.
شناختند. حدود را ديدند من تا آنها ميشود! خراب تير مي زنيد است! بيشتر تومان 
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ريخته مقداري خون اتاق جلو بردند. رفاه مدرسه در بهاتاقي را ما بوديم.  ۱۶-۱۷نفر
بسته دست نفر چهار سه راهپلهها در كردهاند! اعدام همينجا را اينها ربيعي گفتند بود.
همراهم نفرات كرد. صحبت ما با آمد بازرگان پسر هستند. ساواكي ميگفتند كه بودند
با هستند. شاه خدمة يا و گارديها اينها گفتم ؟ هستند كي اينها پرسيد: نميشناخت. را
كسي، كهاگر گفتهام هم بهخودشان نكرده باشند. جنايتي كه آوردهام را اينها شرط اين
كار شما ميكنم كه با تضمين هم نكردهايد جنايتي اگر نيايد. اما كشته با من را كسي
دست بخواهيد را اينها از هركدام مي كنم اعالم هرچيز از قبل بنابراين باشند. نداشته
دادهاند تضمين و داده قول كهاينها اين براي بزنيد. را من بايد اول كنيد اعدام يا بزنيد
مي توانيم جواب كه و سؤال بعد پرسيد نداريم. نه كاريشان گفت انجام ندادهاند. قتلي كه
هر نشد. و چه چه شد كه مي كنيم از همه سؤال ساعت دو يكي گفتم بله. گفت بكنيم؟
بعد داديم. هم برايشان توضيح و ما جداگانه اتاقهاي نفر سپردند. رفتيم در بهيك را نفر

مهرآباد. من رفتم پايگاه ساعت آزاد شديم و چهار سه از
بفرماييد. گفتم در است. دم سالحي در دست با جوان رشيد يك ديدم بعد ساعت چند
نزنند. را شما سلطنتطلبها تا باشم شما محافظ كه فرستاده انقالب من را دادگاه گفت
پايگاه از سالح يك نميخواهم محافظ ولي من بخور! چاي تو بيا خيلي ممنون گفتم
گردان در رفتم هم بعد رد كردم. را او اصرار با محافظت مي كنم. خودم از خودم ميگيرم

كردم. بهكار شروع و خودم
ببينند را  شما ميخواهند آمده اند نفر چند كه كرد تلفن در دم دژبان بعد روز  چند
كساني از تعدادي ديدم داخل. بيايند بگو  بودهاند. گفتم سابق گارديهاي ميگويند و
و تعريف و به گپ نشستيم  بودند. آورده شيريني بودم. برگردانده را  آنها كه  هستند
آنها از شد.  تكرار  قضيه همين و  آمدند ديگر نفر چند  باز بعد روز چند  خوشحالي. 
باز رفتهاند مغازه نفرشان چند شنيدم بعدها نكنند. ديگر كارها اين از كردم كه خواهش

است خوب خيلي هم كارشان و كرده
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بعد روز چند  زيرا كه گره خورد. مجاهدين با  من زندگي انقالب،  از بعد از  بالفاصله
ميشد ناميده علوي بنياد سابق كه پهلوي خيابان مجاهدين در دفتر به بازگشتم، از
به نياز پيوستن اين چرايي كردم. نام ثبت آنان هوادار يك بهعنوان و كردم مراجعه
ساليان طي كه و تحوالتي خودم فكري وضعيت مورد در اجازه بدهيد دارد. توضيحاتي

بپردازيم. خاطرات ادامة به سپس و بدهم توضيح مقداري بودم، كرده پيدا مختلف

خودم: فکری تحوالت دربارة
داشته اجباري كه هيچ اين بدون هست بودم. يادم مذهبي داراي اعتقادات كودكي از من
بهصورت كه طوري ميگرفتم. روزه حتمًا رمضان ماههاي نوجواني سالهاي از همان باشم
حتي داشت. فرق ماههاي ديگر با رمضان برايم ماه بودم كه در هركجا سال هر ناخودآگاه
يا را ميگرفتم. روزههايم ميكردم سفر كنگو به يا بودم آمريكا در شده و بزرگ وقتي
من ممنوع بود پرسنل براي گرفتن روزه اينكه وجود با بودم وحدتي در پايگاه وقتي

نمي شد. روزهام ترك و كارم برنميداشتم از دست
كه بود او طريق  از و او با  من داشت. زمينه اين در مرا اول  معلم نقش پدرم  البته
حتي برايم كردار پدرم و عمل آموختم. رفتار، اول بار براي را و انساني مذهبي ارزشهاي
آموخت من به او كه  ارزشي اولين بود. آموزنده همواره نبودم كودك ديگر كه سنيني در
قلندرانه قناعت در كنار اين ندارد». ارزشي «پول زباني ساده مي گفت: به كه بود اين
هر وحدتي بودم پايگاه در كه وقتي يادم هست داشت. وجود انساني احساسهاي عميق
هميشه ميزدم. سر و به او مي كردم مراجعه اميرآباد كارش در خيابان دفتر به گاهي از
رفتم. كارش محل به ديدار براي روز يك ميكرد. استقبال من از رأفت و مهرباني با
مشغول صحبت هستند. با او و نشسته دفترش در پسر نوجوان يك يك خانم و ديدم
مقداري نگرفت. و تحويلم نگذاشت احترامي من به اصًال بار اين گذشته برخالف پدرم
اشكالي گفت: نوجوان به خطاب و بعد صحبت ميكرد خانم آن با پدرم كردم. تعجب
رفتند. آنها و شد تمام صحبت من مراجعه كنيد! خود به داشتيد هركاري شما ندارد
اشتباهي حتمًا كردم فكر گفتم كردي؟ تعجب خيلي حتمًا گفت آنها رفتن از بعد پدر
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برخورد سرد دليل نه بهاين گفت ميكنيد. برخورد سرد اين طور شما كه شدهام مرتكب
كشته مسلح سارقين با درگيري در و بوده ژاندارمري افسر خانم اين همسر كه كردم
دست از را پدرش او كه در حالي است. آنها فرزند كه ديدي هم نوجواني اين شدهاست.
تو با چرا فهميدي استقبال كنم. حاال را فرزندم با آغوش گرم، نميخواستم من داده

كردم؟ برخورد سرد
من اما نبود اعتقادي و سياسي جايي براي بحثهاي هوايي نيروي در هرچند به هرحال
بحث حتي يا و مطالعه به دست ميآمد پيش امكاني كه هرگاه مسلمان يك بهعنوان
اسالم» منتشر ميشد. «مكتب بهنام قم در مذهبي نشريه يك ما زمان در مثًال ميزدم.
بدون موقع آن من در پيوستند. رژيم به انقالب از نويسندگانش بعد كهاغلب نشريهيی
ميخواندم. را نشريه آن باشم داشته خبر نويسندگانش و گردانندگان ماهيت از كه اين
رفتند هم انقالب از بعد بودند. وارد ديني و مذهبي مسائل در بودندكه افسر ديگر چند
و كردم قبول ميآيي؟ هم تو داريم قرآن قرائت جلسات ما گفتند من به آنها رژيم. داخل
ميكردند. من قرآن تفسير و مينشستند خودشان خانههاي همان در رفتم. چند جلسه
بگويم بخواهم امروز زبان به نمينشست. دلم به حرفهايشان اما نداشتم. زيادي ديني علم
را كهاسالم صورتي در نبود. ما زمان حرفهايشان مال هستند. ارتجاعي ميكردم احساس

كردم. قطع و رفتم چند جلسه خالصه ديني مترقي ميدانستم.
تشكيالتي و حزبي وابستگي و هيچگونه سياسي نداشتم فعاليت هرچند سياسي بهلحاظ

بودم. ملي قائل نهضت فقيد زيادي براي مصدق رهبر احترام دل اما در نداشتم
بود. ساخته كاراكتر مشخص يك با افسري من كهاز عوامل بود اين مجموعه

حدود سال۵۶ بود.  به تهران. C۱۳۰گردان انتقال جريان تا داشت ادامه وضعيت اين
ميگرديد. و بلندتر بلند انقالب زمزمههاي و مي شد شلوغ داشت آهستهآهسته شهرها
شريعتي. دكتر شادروان كتابهاي خواندن به كردم شروع من كه بود ايام همين در

خواندم.  و گرفتم را شريعتي كتابهاي زندهياد دكتر و نوارها از خورده يی ۱۵۰ و تقريبًا
تا كه ميفهميدم چيزهايي داشتم حاال آوردند. من بهوجود در فكري تحول يك آنها
حتي بودم كه جديد مسائل شيفتة به قدري ايام اين در من بودم. نشنيده آنموقع حتي
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كتاب جلد خودم بردم. با را كتابها از عدد چند داشتم هم شاه با پروازي كه آخرين در
گذاشتم. به جايش معمولي را رمان يك جلد و كندم را تشييع صفوي» و علوي «تشييع

ميخواندم. هم مصر و مراكش و در بود پروازم كيف در كتاب اين
ديكتاتوري برابر در تسليم نشدن ارزش آموختم از شريعتي كه جديدي ارزش مهمترين
آثار خواندن با اما ميدانستم. واال بسيار را ارزش اين قبًال هم من البته بود. استبداد و
كه مطرح شد مسأله اين برايم رسيدم. ارزش اين از متفاوتي و جديد درك شريعتي به
به بايستي ندادن  ذلت  و خواري به تن براي و ماندن آزاده براي تسليم نشدن،  براي
ميدارد و مصون تسليمطلبي گزند از را ما كه است آرمان اين شد. مجهز يك آرماني
ادامة در بعدها كه چيزي آدمي است. نيرودهندة و راهگشا بحراني و سخت شرايط در

يافتم. مجاهدين در را آرمان اين مسيرم
در وقتي اما بودم. شنيده آنها از اسمي و نه ميشناختم را مجاهدين نه من زمان اين تا
بزرگ كار و تمام ميكند آنها ياد احترام از چنان با كهاو آن شريعتي خواندم كتابهاي
برايم اين سؤال  ميداند مجاهدين «حسين»ي كار برابر در را كاري «زينب»ي خود

هستند؟ انسانهايي چگونه و كيستند مجاهدين كه شد مطرح
شريعتي ميدانستم كه اما نخوانده بودم. آنها از كتابي هيچ نداشتم. آنها شناختي از هيچ

بود. من فكري تحول آغاز اين نمي كنند. تعريف كسي از بيخودي طالقاني آيت اهللا و
اين نداشت. جاذبه من براي خميني هيچگاه اما شدند. حاكم آخوندها انقالب از بعد 
مجاهدين كتابهاي بود و سياسي باز شده فضاي آنها كار كنم. نداشتم با دوست كه بود
ديگر و يافته بودم را گمشدهام خواندم. و خريدم را آنها از چندتا شده بودند. منتشر هم

نكردم. درنگ

مجاهدين: سازمان با من ارتباط
پرواز گردان معلم (كه اسكندريان حسين  بهاتفاق سرگرد مراكش از مراجعت از  بعد
سازمان با ما ارتباط آنجا از علوي (پهلوي) اسم نوشتيم.  بنياد به رفتيم بود) خودم

يافت ادامه مستقيمًا
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دوبار همديگر يكي هفتهيی كه و قرار شد رابط مشخص شد برايمان اول مالقات همان از
اپورتونيستها ضربة و تاريخچه دربارة آموزشي كتاب دو يكي كنيم. صحبت و ببينيم را

من  و  كرديم سياسي بحث هم مقداري بخوانيم. كه ما به دادند را  سال۱۳۵۴  در
اوضاع بهخصوص كردم. روشنتري پيدا ديد به مسائل نسبت كردم احساس دفعه يك
با اما داشت. ادعايي هم بود. هركس كرده را سردرگم همه روزها آن سياسي پيچيدة
با كه ميتوانستم كردم پيدا محكي و معيار شد. روشن برايم مجاهدين آينده حرفهاي

بسنجم. را مختلف جريانهاي آن
توجيه اخبار مسائل و به نسبت و علوي ميرفتم بنياد ستاد به از گاهي هر پس آن از
به بار دوم از اما ستاد رفتيم جلو در از كرديم مراجعه كه خودمان اول بار ميشدم. البته
مسأله آمد داشتم. اين و رفت داد) نام تغيير فلسطين به بعدًا كاخ(كه خيابان در از بعد،
معرفي سازمان هوادار را عنوان خود بههيچ من تصميم گرفته شد كه بود دليل بهاين هم

مي رفت. لو مجاهدين با ارتباطم نبايستي و نكنم
پرواز  روز ۷مرداد۱۳۶۰ يعني تا سياسي مجاهدين فعاليتهاي دوران در تمام پس آن از
در چه و مهرآباد يكم پايگاه در چه يعني نشد. قطع من ارتباط پاريس به رجوي آقاي با
از رابطم شدم منتقل شيراز به وقتي داشتم. تماس مجاهدين با من شيراز، هفتم پايگاه
خودم معرفي كردم پسر دايي را او من معرفي كرد. شيراز در را ديگري و نفر تهران آمد
دهند. پايگاه راه را به داخل سپردم كه هروقت خواست من را ببيند او در دژبان دم به و
من خبري اگر هم ميگفت و را اخبار و ميآورد برايم را اطالعيهها آخرين هربار هم او

به او مي گفتم. داشتم
بهوجود را خودش مسائل خاص اداريم كارهاي در برايم سياسي من هويت مخفيماندن
ميلم كه مطابق بودم موضعگيريهايي نشوم مجبور به شناخته كه اين من براي ميآورد.

نبودند.
انتخاباتي تبليغات كه بودند كرده هوايي بخشنامه نيروي ستاد از انتخابات نزديك يكبار
فرماندهي ستاد ساختمان وارد خواستم روز يك است. ممنوع نظامي پايگاههاي در
و پاره كشيدم را پائين عكس زده اند. تابلو به را بهشتي بزرگ آخوند عكس بشوم. ديدم
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پاره كردي؟ گفتم چرا گفتند بودند. آنجا اسالمي انجمن نفرات از نفر  سه دو كردم.
ستاد هم اين جا است. ممنوع نظامي پايگاه  در انتخاباتي  تبليغات كه شده بخشنامه
هم شما گفتم است. رجوي  عكس پايگاه سرتاسر گفت آنها از يكي  است. فرماندهي
ميگوييد؟در تابلو به من چرا گفتم خوب دوباره ميزنند! ميكنيم اما ما بكنيد! گفت
دستگير را درجهداري بعد روز يك ميزنند. مردم خود را آن نزدهاند! كه فرماندهي ستاد
پخش سطح پايگاه در را مجاهدين اطالعية شب در گفتند او من آوردند. نزد و كردند
صحبت بگذاريد من باهاش گفتم حاال چكارش كنيم؟ ميكردند سؤال من از ميكرده.
را خودش هم مقداري است. جواني  درجهدار  ديدم كردم.  بيرون  را ديگران ميكنم.
بهاو يواشكي جلو شديم رفتم تنها وقتي كرد! خواهم ميكرد چكارش فكر و بود باخته
نميشد باورش شد. دفعه شوكه يك نميكني؟ جمع حواست را چرا جان بچه گفتم
گير كه نميكني حواست را جمع چرا بهاو گفتم ديگر باشم. يك بار گفته چه من كه
كه بگو مسئولت به هيچي نگو! برو گفتم شما.... ِا حرفي بزند گفت خواست افتادهاي؟
بروي نميخواهد هم قيافه اين با گفتم شد خوشحال خيلي طرف دادهاي. گافي چه
شوراي بهاعضاي كردم. ردش خالصه بده! نشان غمگين را خورده خودت بيرون يك
شب بايد بكنم؟ چكارش  كنم فكر من تا بدهيد فرصت روز دو هم گفتم يكي پايگاه
كه خبر داد بهمن بعد روز رفت و گفتم. بهاو را سراغم. جريان آمد سازمان ما با رابط
كارش به هستند خودمان  بچههاي  آنجا هوايي، نيروي دادرسي  بفرستيد  را طرف
او گفتم و صدا كردم هم را و اعضای شوراي پايگاه مزبور ميكنند. درجهدار رسيدگي
گفتم هم او خود به كردم و رد را آنها بعد شود. فرستاده نيروي هوايي دادرسي به بايد
هستند. بچههاي خودمان آنجا نرود. لو چيزي كن! جمع را دادرسي! حواست ميروي
برو! و نخند طور كهاين گرفتم را جلويش هم باز برود. افتاد راه خندان و خوشحال او
و زد گشت تهران در ۱۰ـ۱۵روز گرفت و غمگين باش! رفت برگة مأموريت يك مقداري
اين كارها از ديگر كه داده شد تذكر او به كه آمد نامه براي من هم طرف آن برگشت. از

شد. گرفته او از تعهد و نكند
خودمان است. فرد با اين گفت و برد را خلباني اسم شيراز در ديگر رابطم يك مورد در
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من باشيد. داشته هم با را هماهنگيها برخي تا كنيد صحبت باهاش و بزنيد صدا را او
است. پرواز حين االن در بيايد. گفتند پيش من فالني كه بگوييد گردانش خبر دادم به
بعدازظهر بود. پايگاه مسكونيهاي همان خانة من در خانه. بيايد ظهر از بعد بگوييد گفتم
داشتيد؟ كاري گفت كرد. معرفي را و خودش آمد پرواز لباس با بلندي قد جوان يك
و پريد رنگش گفتم كه را اين باشيم!  داشته تماس هم با  گفته اند بچه ها بله گفتم
چه دربارة نميدانم من گفت ديگر! خودمان بچههاي گفتم بچهها؟ كدام گفت دستپاچه
صحبت جايي فعًال ولي قضيه پيچ دارد گفتم خيلي خوب برو ديدم صحبت ميكنيد.
مزبور به او خلبان رابط شد معلوم شده. اينطور قضيه گفتم رابطم به رفتم تا بعد. نكن

بود. همين هم دستپاچگيش علت نبودهاست. جريان در او و نگفته
قرار تأثير تحت را فرديم و زندگي شخصي سياسي حتي هويت ماندن مخفي الزام اين
خانة كه بودند داده من و مجللي به بزرگ خيلي پايگاه شيراز خانة در مثًال داده بود.
يك بود. بزرگ بسيار من براي خانه ميكردم. زندگي تكي من آنزمان در بود. فرمانده
اسالمي كه همه انجمن اعضای از يك روز چند نفر خواب. براي برداشتم را آن اتاق
را من اتاق بود. اتاق خواب باز در آمدند. خانه به كاري بودند براي انجام فاالنژ رژيمي و
يك آمد. پايگاه كارم در اتاق به بود قبادي بهنام همافري كه آنها يكي از بعد روز ديدند.
به گفت گذاشت روي ميزم و را قرآن بفرما! گفتم داري؟ دستش بود. گفت وقت قرآن
گفتم خلق! مجاهد مجاهد چيست؟ گفت گفتم كه مجاهد نيستي! بخور قسم قرآن اين
نينداز! دست را ما گفت ميگويي؟ را اينها ميگويند، كه خلق فدايي خلق، مجاهد ها!
خوابت اتاق در الي خانهات از آمديم كه ما گفت بردار! بابا دست مجاهدي! گفتم تو
فرماندة سرهنگ يك زندگي شد اين ميخوابي! و زيرت انداختهاي پتو يك ديديم. را
حرفهايش دروغ و كلك هزار با ميكني. زندگي داري مجاهدي چون مجاهدي، تو پايگاه!
بياورم تختخوابي يك عاديسازي براي گفت گفتم رابطم به را اين وقتي اما كردم. رد را

عاديسازي. براي اتاقي راه انداختيم خالصه و زدم پردهيی خوابم و اتاق در
تهران خلباني در مثًال بودم. شده شناخته پرسنل بسياري براي همه مراعاتها اين وجود با
چيزي بپرسم گفت يك من به آمد روز يك بود. ارمني كه يادگاري داشتيم بهنام لوتر
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كي چهطور مگر؟ نه! گفتم نيستيد؟ مجاهد شما گفت بگو! گفتم را ميگويي؟ راستش
است! مجاهدين جزو ميبينم حسابي هرچه آدم من گفت مجاهدم؟ من گفته بهشما

نكن! درست ما براي سر درد برو آقا گفتم نيستيد؟ مجاهد خدا به را تو شما
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نيروی هوايی بعد از 
انقالب و تجربه شوراها
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انقالب بعد از هوايي نيروي وضعيت اشاره يي به
ربودن  آخوندها با آمد. اما بهوجود جامعه دگرگوني تمامي اركان انقالب۱۳۵۷ در از بعد
بهجاي رسيده دولت  به تازه  مرتجعان كردند. خيانت ايران مردم  به انقالب،  رهبري
حاكم را لومپن و چاقوكش مشتي فرهنگ، مردمي با آزاديخواهانة آرمانهاي به وفاداري
نيروي كه در آمد بهوجود و مرجي هرج ميان در اين كردند. ايران سرنوشت ملت به

گسترده داشت. بازتابي هوايي نيز
حساب كه كردند بازنشسته را هوايي نيروي در وابسته افسران و تيمساران از تعدادي
مترقي مردمي و پرسنل ميان  در پايگاهي هيچ خود كه از آنجا ولي است. جدا آنها
برايشان آنها بين بياعتمادي و جاسوسي فرهنگ ترويج و سركوب جز راهي نداشتند
برجستة و متخصص فني پرسنل و خلبانها از زيادي تعداد رو اين از نميماند. باقي
خود شاهد من كردند. بازنشسته و كرده دور خارج از پاكسازي نام به نيز را نيروي هوايي
بود مرتجعي سرهنگ براي نمونه ميشد. انجام انقالب بهنام كه بودم فجايع از بسياري
برجستهيي خلبان (كه «F۱۴» خلبان فالن گفت من به يكروز محمددوست. بهنام 
كه ما بهدست اطالعاتي طبق گفت كنيم. گفتم چرا؟ پاكسازي ميخواهيم را بود) هم
خوب گفت خوب! گفتم است. شنا كرده و رفته پوشيده، بهاستخر مايو خانمش آوردهايم
شنا كرده رفته خانمش كه اين اوًال سرهنگ جناب گفتم استخر! رفته خانمش ديگر!
شده او اين مردم خرج پول دالر خوبي است. ميليونها خلبان ثانيًا او نشده گناهي مرتكب
ميكنيد؟ بيكار كار از را او بههمين سادگي شده. شما ساخته خلباني چنين يك او از كه
بود. خلبانهاي از اين نمونه ها بسيار كردند. از دور خارج را او هم  باالخره و نپذيرفت
كارهاي قبيل اين واقع در و خارج كردند. دور بود از شده خرجشان قدر آن كه را زيادي
از بسياري چون دادند. به كشورهاي ديگر ملت ايران از جيب كه بود هديهيي مرتجعانه
و رفتند اروپايي كشورهاي يا و كانادا و بهآمريكا به كشورهاي ديگر مثًال خلبانها همين

شدند. بهكار مشغول آن جا در
اين داشتند سعي بودند شده سوار ارتجاع موج بر كه فرصتطلباني و حاكم مرتجعان
برهمين بودهاند. نمي كردند انقالبي كار شاه زمان در كساني كه كه كنند وانمود طور
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را آنها وقتي نميشناختيم، را آنها تنها ما كه آمدند كار روي افسر تعدادي اساس
كمال بعد در و آمدهاند؟ زميني نيروي از اينها  آيا ميپرسيديم يكديگر از ميديديم 
رئيس هوايي بود نيروي كه تداركات فيروزه در قصر آقا كه جواب ميشنيديم تعجب
و زمام امور آمده بيرون سوراخها از شده كهانقالب حاال بوده است. معلوم ميشد انبار
پيشرفتهترين اسراييل از كه بعد ما هوايي نيروي بههمين دليل گرفتهاند. بهدست را
به خصوص مردم ايران نابودي براي اين و شد. نابود واقع بود در در منطقه هوايي نيروي
توان عراق هوايي نيروي گذشته گرديد. در كامًال روشن عراق و ايران جنگ شروع در
چه نظر فني، از چه خلبان، نظر نداشت. چه از هوايي ما را نيروي با و رويارويي برابري
آمد. پيش وضعي چه كه ديديم ضدميهني جنگ شروع با ولي هواپيما. تعداد نظر از
فداكاري و داوطلبانه بازگشت نبود اگر و بود.  افتاده  پا از تقريبًا كه ما هوايي نيروي
شده اخراج واقع در و شده «پاكسازي» رژيم بهاصطالح كه از همين خلبانها تعدادي
هم بسيار زيادي كه تعداد كرد نميشد. نبايد فراموش عراق گرفته جلو پيشروي بودند
كمر آخوندها شدند. كشته ميهني ضد جنگ در فني پرسنل و خلبانها از دسته اين از
از آخوندي اصفهان پايگاه در جنگ  زمان در يادم ميآيد شكستند. را هوايي نيروي
مشمئز لحني با كرد. شروع به صحبت و آمد شام سياسي سر ميز ـ عقيدتي ادارة سوي
خلبانها حرفها. اين از و نكنيد چه و بكنيد چه و باشيد مسلمان بايد شما مي گفت كننده
خلبان درس خواندهايم آمريكا رفته ايم ما كرده ايم؟ گناهي چه ما ميدادند كه را جوابش
كهاينطور جنايتي مرتكب شدهايم؟ و چه جرم كشورمان پرواز ميكرديم. براي شدهايم
راست اگر مزبور گفت آخوند به خلبانها برگشت يكي از ميكنيد. را پاكسازي ما بچههاي

بهآمريكا  بفرستيد ۱۸-۱۹ سالگي سن در را خودتان پاسداران همين از يكي ميگوييد
ميكنيم پرواز براي كشورمان ما اينكه دهم يك ببينيد برگردد اينجا بعد ببيند، دوره
نميداد جواب ميخواند و قرآن و آيات نميرفت از رو مرتجع آخوند يا نه؟ مي كند پرواز

ميگفت. پال پرت و يا
و كارآيش را زبده پرسنل و شكستند را هوايي نيروي كمر كارها همين غرض اينكه با

انداختند. كار از
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شيراز ترابري هفتم پايگاه فرماندهي
پايگاه فرماندهي به بعد ماه دو يكي بهكار كردم. شروع مجددًا به ايران مراجعت از پس
باقري سرلشکر زمان اين در نيروي هوايي شدم. فرمانده منصوب شيراز در ترابري هفتم
مترقي پرسنل مي گرفت. شكل در ارتش متفاوت و كامًال متمايز جبهة دو ايام آن در بود.
كه اما جناح مرتجع بود. معتقد ارتش در شوراها ايجاد و شورايي كار انقالبي ارتش به و
شوراها شكلگيري با كه  ميدانست بهخوبي ميشدند آخوندها تحريك توسط عمدتًا
تشكيل در برابر خط آن زمان در اعمال ديكتاتوري نميماند. لذا براي سركوب و جايي

كردهبودند. علم اسالميرا بهاصطالح انجمنهاي بهراهانداختن شوراها،
كردم. انتخابات اعالم فرماندهي براي تشكيل شوراي رفتم شيراز به اينكه به محض من
نمايندگان افزارمندان و درجهداران، همافران مختلف افسران، اقشار و شد انجام انتخابات

شد. شورا تشكيل و كردند را انتخابات خودشان

شوراها: تجربة
مرتجعان خطوط و خط از بود. گذشته جديدي ارتش تجربة در فرماندهي شوراي مقولة
در بود. استبدادزده يي ذهنهاي همه ما ذهنهاي كه بود اين واقعيت بودند ضدشورايي كه
بسيار بيتجربه در اين زمينه نداشتيم و را شورايي ديكتاتوري گذشته اجازة كار جمعي و
آنرا طوالني  پراتيك يك در بايستي كه بود جديدي بسيار مقولة شورا خود بوديم.
ميكرديم. مشخص را مسئوليتهايش و مرز و حد ميانداختيم جا فرهنگ يك بهعنوان
ديدن شورا را چشم آنان بود. مرتجعان كارشكنيهاي ميكرد مشكل را كار اما چيزي كه
ارعاب و تهديد جاسوسي و با حتي و بودند. مخالف مطلقًا كارها قبيل اين با نداشتند و
آنها با مقوله اين برسر بارها و بارها من خود كنند. دلسرد كار از را پرسنل داشتند سعي

شد. كار به شكايت كشيده شدم و درگير
جالبي برخورد داشتيم نمونه هاي با شورايي كار در كه بود عوامل دليل مجموعة اين به

داشت. تازگي برايمان واقعًا كه
هوايي نيروي در مرج و هرج مقداري بعد از انقالب كردم اشاره كه قبًال همان طور مثًال



۱۲۹

خـاطـرهها در ــرواز پـ

بهصورت پرسنل در نبود. حكومتي سيستم باالي در تنها و مرج اين هرج بهوجود آمد.
پاركينگ در و پايگاه ميآمدند به با لباس شخصي پرسنل مثًال ميشد. بيانضباطي ديده
نيروي پايگاه يك اينجا معلوم نبود ميكردي نگاه وقتي به طوري كه ميكردند. .كار . و.
يكديگر صحبت با پرسنل منتخب شوراي و جدي و مسئول عناصر اما است. هوايي 
تاريخ اين از كه دادند فرصت روز چند است. ممنوع كار اين كه كردند بخشنامه و كردند
پاركينگ در بگيرد. را در جلويش دم دژبان كند شخصي تردد لباس با كسي اگر بهبعد
تذكر، اول دفعة بشود ديده و اگر ندارد تردد شخصي اجازة لباس با كسي هم هواپيماها
منتخب را خود شوراي تصميم اين داشت. خواهد حقوق چند روز كسري دوم دفعه
به امضا و كنم. تا امضا من پيش آوردند نبود رسمي شورا ولي چون بود. پرسنل گرفته
گفت و آمد جواني ديدم يك روز شدند. جمع شخصيها زودي لباس به كردم. پرسنل ابالغ
آيا پرسيدم آمدهام. شخصي لباس گفت با چرا؟ كردهاند. گفتم كسر مقدار فالن حقوقم از
گفتم كردهاند. كسر را حقوقم دوم دفعة دادهاند، تذكر دفعهاول نه، گفت بود؟ اولت بار
حرفها چيست؟ اين و شورا نماينده و گفت و نكرد قبول نمايندهات بگو! به در شورا برو
فرستادمش صورت هر به فالني است. هم نمايندهام چرا ندادهاي؟گفت مگر رأي گفتم
تعهد او از و بيداد كردند و داد مقداري و سرش ريختند خود نماينده ها آنجا شورا. پيش

نكردند. كسر را اما حقوقش نشود، ديگر تكرار خالفش گرفتند كه
هرچند اين كار بگذاريم. و شورايي فرهنگ بهآموزش را بنا كه شورا تصميم گرفتيم در ما
يك كه با داشتم نمونههايي من كارساز شد. مثبت و بسيار اما بود و وقتگير مشكل
پرسنل هم اتفاقًا و ميشود درست كج فهميها ماليم و انساني برخورد و توضيحي كار
شاه زمان در و گفت من مراجعه كرد به روز درجهداري مثًال يك ميپذيرد. حرف را
خواستار بازگرداندن و مطرح كرده شورا در را قضيه شده است. اين درجهاش توقيف ۶ماه
در شد طرف معلوم شورا پرسيدم. از را من علت نتيجه نرسيدهاست. به اما درجهاش شده
۶ماه خاطر و بهاين چاقو زده با كافه در را دوستش يك مشروبخوري بعد از شاه زمان
ميكردم مبارزه شاه من با كه مي كند طلبكاري آمده حاال شدهاست. درجهاش توقيف
ميكردم احساس بهخوبي بدهيد. را افتادگي عقب ۶ماه اين بايد و شده! توقيف درجه ام
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ميآيد. نشستم بهوجود او در از شورا روحية سرخوردگي يك كنم برخورد تند با وي اگر
از ميکنيم فرض خوب! خيلي گفتم و كردم صحبت منطقي و آرام صورتي به وي با و
زدن چاقو آيا مبارزه بود، هم خوردنت مشروب و نميكردي شاه كار از ناراحتي روي
پذيرفت هم شورا و كرد قبول او حرفهاي من را كنيم؟  حساب مبارزه هم را رفيقت
به تجربه را برگردانديم. اين آن ماه دو يكي و نوشتيم را بازگردانيم. نامه او درجة كه
را كجفهميها و مشكالت از بسياري كردن برخورد منطقي صورت كه در داد من نشان

كرد. ميتوان حل
كارهاي تخصصي شورايي با كار كه شورا تضادي بود در مشكالتمان عمدهترين از يكي
كبريتي چوب بهصورتي كه بود اين شورا از ابتدايي درك و سادهسازانه برداشت داشت.
تخصصي كه برخي كارها در جدي اخالل نتيجه در كرد. شورايي حل بايد را چيز همه
ميكردند كارشكني مرتب اين ميان در نيز شورا مخالفان مرتجعان و ميآمد. بهوجود بود
سمپاشيها. قبيل از اين و نيست شورا عملي ارتش و در ندارد شورايي معنايي كار كهاصًال
پرواز فارس خليج روي و بود زيردريايي ضد گشت هواپيماي «p۳» هواپيماي مثًال
همين هواپيماها از خلبان يكي دادند خبر كه بودم اتاق فرماندهي در يك روز ميكرد.
گفت هوا چيست؟ مشكل گفتم آمدهاست. پيش مشكل هواپيما در كه تماس ميگيرد
در مكانيك درجه داران از يكي برويم. پايي ۱۸هزار بهارتفاع كردهايم تقاضا ما است. ابري
مسأله بروي! پايي ۱۸هزار به نداري حق مي گويد مي كند اعتراض آمده هست هواپيما
ميخواهم بهاو هرچه من نه! يا بروي كه بدهند نظر همه كني دعوت بايد شورايي است،
بگو بهاو گفتم نميكند. ميكند قبول داغان را ميزند هواپيما برق و رعد كه كنم تفهيم
كرديم صدا را درجهدار آمدند آن كه صحبت كنيم. بعد از بياييد تا باشد نداشته كاري
كه نيست اين شورا معناي كنيم كه تفهيم بهاو سعي كرديم ساعتي دو يكي شورا در و
بگيرد. تصميم نتواند خلبان كند داغان را هواپيما مي خواهد و ميزند برق و رعد وقتي
قاطي را مرزها قبيل كهاين داشتيم زيادي نمونههاي ما و بود مشكل واقعًا تفهيم اين

ميشد. حل پرسنل زود با توضيحات براي بود كه خيلي خوبياش اين اما ميكردند
علت به پرواز كارهاي عمليات گذاشتيم قرار و كرديم صحبت در شورا تجربه، اين از بعد
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منازل، تقسيم فروشگاهها، رفاهي، امور ولي باشد. شورايي نميتواند بودنش تخصصي
مربوط ميشود. شورا عملياتي به و پروازي امور غير ديگري به هرچيز مرخصيها و

بسيار برايمان تجربه شورا داشتيم كه و مشكالتي كارشكنيها و مسائل همة وجود با
كارها مهمتر آن از و شد حل پرسنل مشكالت و مسائل از بهزودي بسياري بود. مثبت
ستاد از بازرسي يك بار يك هيأت منطقيتري به خود گرفت. بهطوري كه بسيار روال
تيمسار پايان در كشيد. طول بازرسي آمدند. چند روز پايگاهمان از بازديد براي مشترك
نيروي پايگاه به ما گفت چطور؟ گفتم بگويم! تبريك شما به ميخواهم گفت تيم فرمانده
لباس نظامي داشتند، نيمي ديديم. پرسنل آنها را و زرهي هوابرد شيراز رفتيم. در زميني
كارشان همه سر است و مرتب ميكردند. اما اينجا همه چيز را هو شخصي. ما نيمي
آنها هستند چون  بگوييد. فرماندهي شوراي به را وضعيت اين تبريك هستند. گفتم 
شورا اسم گفت كرد و ترش تيمسار را كه آوردم شورا اسم را ميكنند. كارها كهاين
من بگوييد، تبريك خواستيد شما گفتم ندارد! وجود شورا ارتش در نياور ما جلو را
خودتان است و همين شورايي بودن نتيجه بگوييد. اين كار اصلي به صاحب خواستم
اما نميبريم شورا گفت ما اسمياز هستند. تميز و تر و مرتب چقدر كه ميبينيد هم

است. مينويسيم مرتب
مسائل خانوادگي حتي موارد كه برخي آنجا تا هم داشتيم. باز را چنين برخوردهايي نظير
داشتم. زمينه اين در بسياري نمونه هاي خودم من ميكرديم. حل بايستي را پرسنل
داشت. زندگي اختالف بود ما آمد. با همسرش كه پرسنل بهاتاقم خانم جواني بار يك
مي طلبيد.كرد. ما كمك از و گريه مي كرد به شدت بود. آستانة نابودي در مشتركشان
ديدم شدم. ناراحت شدت به كرد تعريف برايم هم را و علت اختالف ماجرا وقتي اصل
بهاو و دستوراتي كردم صدا را شوهرش كرد. مطرح جمع در كه نميتوان است مسألهيي
ميكرد گريه و پائين بود را انداخته سرش خجالت ندامت و با مربوطه شوهر كردم. ابالغ
شد و مسأله حل نشود. تكرار مربوطه ديگر مورد تا قول گرفتم او ...باالخرهاز و جوانم كه

بود. خوب بسيار همسرش و او رابطة كه بودم جريان در بعد مدتها تا من
با سوءاستفاده مي خواستند و آمده ميدان به هم فرصت طلب عناصر ميان برخي اين در
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كنند. تأمين را خودشان منافع ارتش در شورايي فرهنگ فقدان و ما بي تجربگي از
معتقد و متعصب بسيار را خودش و بود شده انقالب انقالبي از بعد همافري كه مثًال
از شهر كه مستأجر نفر دو به و كرده تصرف را پايگاه مسكوني خانة دو نشان مي داد
و شبها ميرفتند به شهر كار براي بودند. كارمند مستأجران داده بود. اجاره آورده بود
گفته حرفي به او تا شود. طرف فردي چنين با نداشت جرأت هم كسي ميگشتند. باز
و شد تمام  طاغوت  دوران و مرد  «طاغوت كه: بيداد و داد  به ميكرد شروع  مي شد 
روز صدايش يك حريفش نبود. كسي خالصه از اين حرفها. و است» با مردم پيروزي
شروع كنم. شما صحبت با خانهها دربارة ميخواهم گفتم و بستم را و در اتاق توي كردم
لحن با نبود در اتاقم كسي چون شدم. عصباني مقداري بيداد. داد و دادن و شعار به كرد
فكر نكن گفتم شقيقهاش و روي كشيدم گذاشتم را كلتم صحبت كردم. او خودش با
پريد رنگش و ترسيد بسيار طرف شليك ميكنم! بزني حرف ميترسم! نانجيبي ات از
كني اين داري كه خانهها را تخليه ۲۴ساعت فرصت تا بهاو گفتم افتاد. پا دست و به و
شهر آمدهاي از بيخانه هستند. هم است و آنها هوايي پرسنل نيروي به خانه ها متعلق
كه ميكني به شعار دادن شروع بزند حرف مي خواهد تو با تا كسي آوردهاي و مستأجر
۲۴ساعت سر و رفت كار ندارد. طرف طاغوت كسي با اين حرفها... و از مرد» «طاغوت
از داديم. بعد بالفاصله به پرسنل نيازمند را آنها داد. پس ما به و كرد تخليه را خانهها

تهران. به منتقل شدم ماه چند

تهران: در بازنشستگي
كارهاي كهاز مرتجعاني فهميدم كرده است. احضار را من دادگاه انقالب گفتند تهران در
كار در دادگاهي كردم. مراجعه كردهاند. پروندهسازي برايم نداشتند خوشي دل من
طبق گفت بود. پهلويش پاسداري يك و بود نشسته اتاق يك در ريشهري آخوند نبود.
ميليون مي دادهاند. به شما زيادي بسيار پول ميپريدهايد با شاه شما داريم كه اطالعاتي
هم من كه ميدادند خوردهاي و هزار من به ماهانه نيست. چيزي همچي گفتم ميليون.
نداشت كه كرديم. چيزي صحبت باره اين در مقداري دفتري. پرسنل دادهام به اين را
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هستيد. آنها جزو هم شما كنيم ميخواهيم بازنشسته را تعدادي يك گفت اما بگويد.
من به بيرون بچهها آمدم ريشهري وقتي از پيش كردم. قبول مسألهيي ندارد. گفتم
و براي شده جمع دادگاهانقالب بودم جلو داده را بهآنها پول كه همان درجهداراني گفتند

كردند. ابالغ من به را حكم بعد روز چند بودند. كرده تعريف را ماوقع ريشهري
داشتم كه رنو ماشين  يك  با نبود كافي بازنشستگي حقوق چون  و شدم.  بازنشسته
به هم ساختماني شركت يك ضمن در در مسافركشي ميكردم. كردم. كار به شروع
شروع شد.. جنگ تا گذشت ترتيب بهاين چندماهي كردم. پيدا كاري عنوان حسابدار
و صداي صداي انفجار آمد ديدم بود. فرودگاه نزديك كار ميكردم در آن شركتي كه
حمله عراق شنيديم راديو از كه است چه خبر ببينيم بيرون پريديم هواپيماها. غرش
معرفي را خودم و هوايي ستاد نيروي رفتم بعدش مهرآباد. روز فرودگاه به كردهاست
از زيادي تعداد من از غير به پرواز. براي  آمدهام  شدهاست شروع جنگ گفتم كردم.
روز شد قرار كردند. قبول بحثي هيچ جر و ما را بدون بودند. آمده هم ديگر خلبانهاي
نيروي به برگشتم و كردم حساب و تصفيه مراجعه كرده شركت به بعد روز برگردم. بعد
به و روي خارك كه هواپيماهايي بود. هوا در هواپيماها به دادن سوخت كار ما هوايي.
و رفت در آنها برميگشتند. و ميرفتند عراق به يا و ميدادند گشت جنوب كلي طور

ميگرفتند. سوخت ما از آمدشان
آوردهاند. ما نيروي هوايي واقعي چه برسر آخوندها به صورت بودم كه شاهد مدت اين در
ميداديم. همان جا انجام از پروازها را آنجا مستقر و در رفته و شيراز بار به يك مثال براي
پرواز. رفتيم سوار بيايد شما با ميخواهد سياسي ـ عقيدتي آخوند ما گفتند شب به يك
خاموش پايگاه و شهر چراغهاي كه بود خاموشي دستور باال. رفتيم و  شديم  هواپيما
در آمد جلو داشتيم. آخونده در ستارهيي پر آسمان يك بلند شديم زمين كه از باشند.
پرسيدم القوم الظالمين. علي اهللا لعنت گفت و پرستاره بهآسمان افتاد چشمش كابين.
دستور خاموشي اين نميكنند! اجرا را امام دستور نابكاران اين ببينيد گفت شده؟ چه
چيه؟ گفت خنديدم. و كردم نگاه است؟! روشن چراغ چقدر ببين است. امام خود صريح
حضرت گفتم ميكرديم. صدا آيتاهللا را بود سرش كه عمامه هركس داشتيم عادت ما
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رعايت را امام دستور  است. نهآقا چراغ  گفت نيستند! اينها ستاره است! چراغ  آيتاهللا
زندان سر محوطه روي رفتيم كه در گشت اين تا  نگفتيم  چيزي ما ديگر نميكنند!
ببينيد گفتم بهآخونده بود. روشن زندان دور نورافكنهاي تمام قضا بر دست عادلآباد.
فقط بمباران براي بيايد عراق اگر هم ديديد! شما ستاره ها كه آن نه هستند چراغ اينها
اگر بزندشان زنداني هستند «اينها گفت: و نرفت رو از طرف و ميزند. را ميبيند زندان
ناباوري با ميآوردم. داشتم شاخ در شقاوت و اين همه بيرحمي از من ندارد»! اشكالي

اشكال ندارد. هستند مجرم هستند زنداني اينها آقا نه گفت ندارد؟ پرسيدم اشكالي
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همان  از كه سالي است كنندهاست. تعيين سالي معاصر ميهنمان تاريخ سال۱۳۶۰ در
نهاييشان تصميم و رو بسته از را قداره حاكم آخوندهاي خميني و بود معلوم ابتدايش
جناح حذف برآن عالوه گرفتهاند. مجاهدين به خصوص و مخالفان كشتار همة براي را
آنروزها به روزنامههاي اگر قرار داشت. در دستور كارشان حاكميت نيز در خودشان رقيب
با رژيم خونين بين چماقداران درگيريهاي بدون روزي خواهيد ديد كه كنيد مراجعه
از تعدادي شدن كشته به بعضًا كه درگيريهايي به شب نميرسيد. آخوندها مخالفان
بهشدت سياسي اوضاع خالصه آنكه مي شد. منجر نيز مجاهدين نوجوان ميليشياهاي
اين همة داشتن. جريان ميافزود اوضاع حساسيت به كه چيزي بود. حساس و آشفته
خميني توطئه هاي براثر البته كه جنگي بود. خارجي دولت يك با جنگ متن در اتفاقات
بود. نيروهاي عراقي اشغال در ما خاك قسمتي از هنوز آنروزها در آمد ولي بهوجود
با خميني كه چرا قرارداشتند.  بغرنجي بسيار وضعيت در سياسي نيروهاي  بنابراين
بكند را خودش آخوندي سوءاستفادة جنگ اين از سعيداشت دجالبازي و عوامفريبي

و قمع كند. قلع را خود مخالف نيروهاي آن در زير پوش و
بيست كشيد. در ماه خرداد وقايع به شد كه كار طوري احوال و اوضاع بههرحال مجموعة
كه كرد تهران برگزار فردوسي ميدان در تظاهراتي ملي جبهة كه ماه بود اين پنجم و
تظاهرات آرام بهيك دعوت مجاهدين ۳۰خرداد نيز در شد. مواجه وحشيانه سركوب با
بهنقض آن جا در رفته و بهمجلس كننده شركت انبوه جمعيت با بود كه اين قصد كردند.
در شريف تهراني ۵۰۰هزار مي دانيد كه همانطور كنند. اعتراض مرتجعان توسط قوانين
جمعيت بي امان سيل كه ساعاتي در غروب همان روز در اما شركتكردند. تظاهرات اين
جمعيت به تيراندازي دستور و آمد ميدان به خميني شخص رسيد فردوسي بهميدان
هيچ و هيچ كس آن روز فرداي مهمي داشت. از سياسي بسيار معناي و اين كار داد. را
مسالمت آميز غير و مخالفان رابطه يي مردم با همة رابطة رژيم و نداشت تأمين گروهي
و از مبارزة مسالمتآميز بود. هرگونه امكان به تيرخالص خميني دستور درواقع شد.
ميدان در گرفت. يا سياسي قرار گروههاي روي همة پيش راه در دو ۳۰خرداد فرداي
بدهند انقالبي قهر را با مرتجع و كينهتوز دشمن ضدانقالبي قهر پاسخ آزادي نبرد براي
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دورة يك را آزادي براي تحقق مردم ايران سازش مبارزة ننگ بهذلت و دادن تن با يا و
از بعد روزهاي ياد ديگر هروقت  از  بيشتر آن روزها  در  من بيندازند.  بهعقب تاريخي

چشمم  جلو بارشان ذلت فرار و توده حزب رهبران خيانت ۲۸مرداد۳۲ بودم. كودتاي
خائن رهبران و تنها نميماند آنروزها مصدق اگر در ميگفتم راستي خود با و ميآمد
ترك ميدان را خود شرف حفظ براي مي دادند و حداقل را خود ادعاهاي توده يي بهاي
۲۵سال ميتوانست شاه ديكتاتوري آيا ميشد؟ چه ما ميهن و مردم وضعيت نميكردند
پرداخت بابت از اين سنگيني بسيار بهاي ايران ملت كه داشتم يابد؟ يقين ادامه ديگر
مبارزه ديگر بار يك ميكردم آرزو كه بود خاطرات همين يادآوري با و كردهاست
تصميم نيفتيم. يك دورة ديگر عقب كسب آزادي ما براي سربريده نشود و ايران مردم
ضد نيروي مهيبترين را آن آقاي رجوي كه ديو ارتجاع با نبرد ادامة براي مجاهدين
تابانيد ما همة در قلبهاي را ملي شادي و اميد نور بود معرفي كرده ايران ملت تاريخي
را مردم و بهميهن نسبت خودم دين بايد كه ميكردم احساس خودم آن روزها در من و

دهم. انجام احسن بهنحو
گفت به من داشت نام عبداهللا كه با مجاهدين رابطم روز يك فضايي بود كه در چنين
گرفته تصميم سازمان و گذاشته اند خانهگردي بنيصدر و رجوي آقاي پيداكردن براي
اگر ببينيد و گفتم كردم آمادگي اعالم آنجا در من خارجكند. كشور از نفر را اين دو

بعد  و رفت عبداهللا كنم. كشور خارج از هواپيماي۷۰۷ با آنها را ميكنند ميتوانم موافقت
موافقت طرح من با گفت و نبودم بازگشت در جريانش ديگر من كه صحبتهاي زيادي از
وظيفة يك انجام ميكردم در آستانة احساس شد ابالغ من به موافقت وقتي خبر شد.
توجه حال عين در اما اميدوار. هم و بودم خوشحال هم هستم. ساز سرنوشت و تاريخي
فرارسيدن آستانة در ماه رمضان خطرناك. آن روزها خطير و بس است كاري كه داشتم
تعيين طوري را عمليات گفتم زمان عبداهللا به بهجدي و بهشوخي دليل بههمين و بود
بيشتر معنوي مان پاداش و اجر كشته شديم تا اگر شود انجام رمضان ماه در كه كنيم

باشد.
عمليات شده بود گفته داشتند شركت طرح اين در كه مجاهديني شنيدم بهكلية بعدها
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دريافت و درك اما نشد گفته چنين چيزي كنند. بهمن تلقي «فدايي» عمليات يك را
بود راهي بيبازگشت راهي كه ميخواستيم برويم اين نبود. از چيزي غير هم من خود
كه گفتهاند همانطور كه آنچنان حساس ميزد. اقدامي رقم را سرنوشت جنبشي كه

كس ديگر. هيچ نه بگيرد و مي توانست رجوي آقاي شخص را فقط تصميم نهايياش
ماه تير اواسط در كه كرديم. بعدها شنيدم به طراحي پرواز شروع چشماندازي چنين با
كردهاست. ابالغ آنها به را به پرواز تصميم و را احضار دستاندركار رجوي مجاهدين آقاي
از كساني كه از نفر اگر حتي يك بود كه قرار هفته وقت داشتيم و سه ما اين حساب با

گردد. منتفي طرح شود دستگير مطلعند طرح
دانستم، را نامش من بعدها كه مجاهدي راتبي رضا بود. شناسايي طراحي، اول كار
و كرد ايفا ارزنده طرح نقشي موفقيت در بود كه قهرماناني او از بود. شناسايي فرمانده
روشن بود كه رسيد. به شهادت رژيم مزدوران با قهرمانانه نبرد يك جريان سال بعد در
دهيم. انجام دقيق شناسايي بدون كاري را نميتوانستيم هيچ كار حساسيت بهعلت ما
و براي بسيار دقيق بود رضا فردي بود. مسأله يك مثًال امكان ورود بههواپيما برايمان
كارت و خلباني ويژة لباس بار با يك بدهد بههواپيما امكان ورود از دقيقي گزارش اينكه
او پيش فرماندهي تحت طرح كه اهللا فتح فرمانده خود بار دوم شد. هواپيما وارد جعلي

رفت. هواپيما بهداخل ميرفت
هواپيما بهداخل سوژهها بردن كردند حاصل يقين مجاهدين شناسايي، اول هفتة در
مشخص براي انجام آن ۳۰تير و روز رسيد بهپايان طرح روي كار دوم هفتة عملي است.
بنيصدر بود ارتجاع رياستجمهوري انتخابات مرداد دوم روز كه اين بهدليل اما گرديد.
به عقب هفته يك كار نتيجه در و شود مطلع انتخابات نتايج از است مايل كه بود گفته

افتاد.
گستردهيي طرح عمليات پرواز، اينكه طرح آن است. و اينجا ضروري در نكته يك گفتن
باشم مطلع اين كه من به طوري كه بدون بودم. از آن مطلع قسمتي فقط از من كه بود
و طراحي نيرويهوايي در در پرسنل نظامي مجاهد خلق و مجاهدين زيادی از تعداد

داشتند. نقش طرح انجام
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كه سازمان از مراكز يكي به بچهها براي توجيه يكبار شناساييها طراحيها و جريان در
گفتند بيرون بروم  خواستم وقتي بودم. رفته ميكرد فعاليت تجاري شركت  قالب در
تو است ممكن بروي اتاقهاي ديگر هستند. اگر زيرا تيمهاي ديگر در ندارم خروج اجازه
خرابكاري رادار ايستگاههاي در بودند كه تيمهايي يكي از آنها فهميدم بعدها ببينند. را

شدم. آنها خارج رفتن از بعد و كردم صبر من ميكردند. بههرحال
آفريقايي كشورهاي روي كهاز بود اين  طرح داشت. يك وجود راه حل دو پرواز براي
بود اين دوممان طرح باال. بياييم از طرف عربستان بعد و رفته بهجنوب ابتدا يعني برويم.
چون نشد. قبول بررسي از آفريقايي بعد كشورهاي شويم. طرح خارج تبريز مسير كهاز
از قبل هفتة مضافًا اين كه درستي نبود. كتاب حساب و كشورها اين هوايي در راههاي

به  و ربوده مسير همان از را هوايي يك هواپيماي۷۰۷ نيروي سروان خيرخواه نامي آن
بود. شده مسير حساس آن به نسبت رژيم دليل به همين برده بود. و مصر

طرح بر بنا تركيه شويم. وارد تبريز طريق از كه شد اين اصلي طرح  حسابها اين با
سوخت رساني كه خودم مأموريت انجام براي  من  سوژه ها كردن سوار از پس بايستي
رفتم كه بهطرف جنوب ۶۰-۷۰كيلومتر از شوم. بعد زمين بلند بود از بهجنوب ايران
مسير بازگشت اعالم در نشستن برميگردم. و براي گرفته آتش يك موتورم اعالم كنم
و بر بنزين دور بنزين. منطقة تخليه براي تخليه بيايم آتش گرفته و هم كنم موتور دومم
رادار مخفي بشوم. ديد از تا البرز كوههاي بهپشت بروم بايستي آنجا از ورامين بود. بعد

تبريز. بهسمت طرف از آن و خزر بهكنار درياي مي رفتيم بعد
بسياري ايام  آن در هرچند كرديم. زيادي بررسيهاي نيز همراهمان پرسنل مورد  در
ما اما بود آنها ميان در  سازمان هوادار هم  زيادي تعداد و بودند  ضدرژيم پرسنل از
نشان زيادي وسواس انتخابهايمان برروي ميبايد كنيم. كفايت بهاين نميتوانستيم
و داشت رابط و  بود هوادار  خودش كه را  اسكندريان  حسين سرگرد  من  مي داديم.
هيچ كدام آنها البته كردم. معرفي ارتجاعيش ضد مواضع بهخاطر را وكيلي بيژن مهندس

نداشتند. خبر ما طرح از
۲۷رمضان. روز با بود مصادف كه ۶مرداد سهشنبه روز فرارسيد. موعود روز باالخره
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هفته دو براي قرار بود و داشتم پرواز هم پنجشنبه كه بود طوري مأموريتهاي من برنامة
بهكل طرح چه بسا ميكرديم اگر ترديد جاي ترديد نبود و بنابراين منتقل شوم. بهشيراز
شماره دادند. انجام موفقيت با را  مانورشان  عملياتي تيمهاي ۵مرداد روز ميسوخت.
مددي» هم «علي عمليات اسم نداشت.  هم  بنزينگيري سبد  و بود «۳۱۱» هواپيما

بود. شده انتخاب
براي پرواز از بعد  تا  كردهبودم قطع را خانوادگيم آمدهاي و رفت  تمام  آن از پيش
لباس فرودگاه. بروم افتادم راه عمليات از قبل شب ايجادكنند. مزاحمتي نتوانند آنها
از يك خيابان ميگذشتم. دانشگاه پشت خيابان از آب. جوي توي شخصيام را انداختم

پرواز  لباس رنو۵ بود. يك كه من بهماشين زد ايست رعايت بدون و آمد ماشيني فرعي
هرچه ببخشيد آقا دستپاچه شده است. گفت طرف خيلي پايين. ديدم آمدم بود. تنم
و هستم تهران بيمارستان  من حسابدار كرد اضافه  بعد ميدهم! من  شده خسارتش
ميدهم. بگذار باشد هرچه ولي نيست. حواسم اصًال االن و است بستري آن جا در بچهام
برو! نميخواهم خسارت مسألهيي نيست گفتم بههم ريختهاست. واقعًا ديدم بروم. من
بزنيد من است زنگ شمارة اين گفت و داد را تلفنش شماره بعد ناباوري گفت بروم؟ با
رفت. يكي ناباوري و با بهمن كرد نگاهي يك هم نميخواهم. اين را گفتم براي خسارت.

بوده؟ چه قضيه علت فهميد بعد روز دو
طي دو حفاظتيشان تيمهاي را بني صدر و رجوي آقاي كه شدم متوجه ددر صحنه
بچهها يك كاماروي زردرنگ آوردهشد. با پايگاه آوردند. بنيصدر به  جداگانه عمليات
با بار چندين روزهاي قبل جلب نكند را نگهبان و توجه باشد ماشين عادي كه اين براي
با پشتيباني و آتش حفاظتي و تيمهاي كردهبودند. آمد و پايگاه رفت در ماشين همين
به پايگاه ورود هنگام سوژهها كهاگر بود قرار دادند. انجام را مسئوليتشان خونسردي تمام
جاي به را نگهبانان توجه صدا و سر شوند و با درگير اسكورت تيمهاي شناختهشدند
كه جايي بهترين كنند. خارج معركه از سوژه ها را حفاظتي تيمهاي و كنند جلب ديگري
بود. اسماعيل فرخنده شهيد سرهنگ مسكوني منزل گرفتهشدهبود سوژهها درنظر براي
همسر خودش و خواسته بودندتا او بچهها از و پايگاه بود مسكونيهاي نزديك او در خانه
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جريان از مطلقًا كه اين با هم فرخنده سرهنگ نباشند. خانه در آنشب بچه هايش و
بود. پذيرفته نداشت خبر

باشد تاريك تقريبًا هوا كه گرفته شدهبود نظر در موقعي پايگاه به سوژهها زمان ورود
بود كهابتدا عصر  ۷و۱۰دقيقه ساعت دهد. را تشخيص آنها به راحتي نتواند  نگهبان تا
هواپيما پايگاه شد. وارد دردسر بدون سالم رجوي آقاي بعد دقيقه سه رسيد و بنيصدر

بود. شده پارك فرودگاه شرقي باند در
هواپيما. داخل  به سوژهها انتقال مرحلة شد. شروع عمليات بعد مرحلة بالفاصله، 
راه مي افتاد اتفاقي اگر پايگاه به ورود قبل از تا كه بود نكته اين در مرحله اين حساسيت
بازگشت وجود براي پايگاه راهي داخل در پيشامدي هر در صورت اما بود. فراري باقي
خارج ورودي در از يا و به جنگلهاي اطراف ميبردند سوژهها را بايد يا بنابراين نداشت.
گشودن بود كه با براين تصميم جوانب قضيه متعدد و مشكالت به توجه با ميكردند.
آتش در بيرون از تيمهاي استقرار كار اين الزمة شوند. خارج در ورودي از سنگين آتش

وارد پايگاه شدند. سوژه ها به هرحال شوند. عمل وارد ضرورت صورت تا در پايگاه بود
مستقر شدند در هواپيما وقتي سوژهها ۷و۳۵دقيقه شروعشد. ساعت رأس باند در به نفوذ
آنها كردن سوار نحوة قسمتهاي طرح مهمترين از زيرا يكي كشيدم. راحتي نفس من
هواپيما سوختگيري مأموران توسط ديدهنشدنشان براي داشتيم نظر در ابتدا در بود.
در زيرا كنيم. سوار ميشويم اصلي باند وارد وقتي يعني «TAKE OFF» زمان در را آنها
اما كنيم. واردشان و كنيم باز را ميتوانستيم در و داشتيم معطلي ۴ـ۵دقيقهيي آنجا
اين كنيم. سوار حركت قبل از را براين شد كه آنها بود. تصميم حساس بسيار كار اين
نفرات سوژهها و انجام شد. موفقيت با كشيد كه درازا به ساعت يك درست از كار مرحله

بودند. هواپيما در خودشان مخفيگاه در همراهشان
يك بايد كه اطالعي دادند ما به فرماندهي پست از بود. اما ۱۱و۲۰دقيقه پرواز ساعت
نتيجه در ما پيشبيني نكرده بوديم. كه بود از مسائلي اين كنيم. و پرواز زودتر ساعت

به  برق را هم فني كروي شد. هواپيما روشن پاركينگ ۲۰ دقيقه چراغهاي ۹و ساعت
كرد. وصل هواپيما
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و خواست در را رفت عقب هواپيما قسمت به براي چك از پرسنل سوختگيري يكي 
كمد در مخفيشده افراد در شدن  باز صورت در چراكه بود.  خطرناكي كار كند. باز
كارهاي بسياري ميشديم ناچار ما  و ميزد به هم را  طرح كار اين ديدهمي شدند.
قفل زبانة انگشت بر روي پيچ فشار با و مي شود متوجه كنيم. يکی از بچهها ناخواسته

مي شود. زبانه چرخيدن مانع
ول كن نيست. مهم گفتم باز نميشود. گفت در به من آمد نميشود. باز در طرف ديد
باز را در برود كه برداشت آن را اضطراري. مواقع هست براي هواپيما در تبري يك نبود.
در را باز مي خواهم بروم بكند؟ گفت ميخواهد پرسيدم چكار او كند. با خونسردي از
قسمت براي بازرسي به سوختگيري، ديگر نفر داري؟ چكار در كن با گفتم ولش كنم
بچههای از يکی ميآورد همين كه طرف سرش را پايين بود. رفته سوختگيري محفظة
او شوكه پايين! بيا هيچي نگو ميگويد و پيشانياش ميگذارد روي را سالحش حفاظت
بلند از زمين هواپيما تا بنشينيد شما كاري نداريم. با ميگويد او به ما ولی برادر ميشود
خودمان كار تندتند داريم و ما هم شاهد هستيم است و جريان در حوادث اين حاال شود!
رفت اول مكانيسين ميشودكه متوجه دوم نفر شويم. بلند زودتر هرچه تا ميكنيم را
سرش را تا شده؟ ببيند چه محفظة سوختگيري ميرود نگشت. بهطرف باز ولي ديگر
او پايين! بيا ميگويد و پيشانيش روي ميگذارد را سالح بازهم ما برادر ميكند دوال
آماده و كرديم تند تند را كارهايمان وقفه بدون هم ما مينشيند. و پايين ميرود هم
مسأله نميآيند و بيرون در محفظة سوخترساني رفتند دو نفر اين گفت بيژن شديم.
و شدهبود روشن ۴موتورمان در همين موقع شويم. بلند فعًال كن! تا ولش گفتم چيست؟
رفتهاند نفر دو اين دوباره گفت بيژن شويم. بلند زمين بكشند كهاز را قالب ميخواستند
گفتم شده؟ چي گفت و متوجه شد اسكندريان نيست. حسين مهم گفتم پشت! آن
سازمان است.حسين مال سازمان است. گفت كي؟ گفتم پرواز مال نيست پرواز چيزي
هم بستم. آنها را هواپيما در راست بودم . بلند شدم صندلي من چپ نشسته بود صندلي
بلند زمين و از رفتيم سر باند و كردن تاكسي به كرديم كشيدند بيرون. ما شروع را پله
بيرون. قبًال خودشان آمدند از محل حفاظت جنوب. افراد سمت مسير به شديم. رفتيم
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اسامي برخي و هواپيما قسمتهاي مختلف دادن عكسهاي نشان با جلسه چند طي من
بود قرار و بودند  پوشيده  پرواز لباس  آنها بودم. داده  مقدماتي آموزش  آنها  به خاص

را  كامپيوتري) ناوبري INS (دستگاه بگويند بدهند و من به كاغذ يك در كابين، بيايند
من. آمدند دست بدهند بودم كه آنها داده قبًال هم را مشخصات پركن. كاغذش اين با
بكنيد! ميگوييم شما به هركاري كه و است!. ما اختيار هواپيما در گفتند و كابين داخل
ادامه دادهبودم. آنها به خودم كه قبًال بود نقاطي  گرفتم همان  را كاغذ گفتيم چشم!
گرفته است. آتش موتورم كردم اعالم مركز به من شديم دور تهران كهاز مقداري دادم.
آتش دومم موتور كردم اعالم هم برگشتم. در آنجا بهسمت ورامين براساس طرح و
به آموزش موقع هميشه من گذشته در بازگشتم. البرز كوههاي پشت به گرفتهاست.
سرعت با و را سفت كنيد خودتان كمرهاي شد هواپيماربايي مي گفتم اگر دچار خلبانها

نفري  و مي شود زمين) ثقل منفي(نيروي  Gتوليد باعث  شيرجه زيرا برويد. شيرجه 
جريان اين از ميخورد. بعد زمين به و ميدهد دست از را تعادل خودش است كهآنجا
بوديم منتظر بوديم كرده سفت را كمرمان  كه مدتي  تمام در ميگفت وكيلي بيژن
ديديم گذشت هرچه ولي ميدادي را بكني را كه آموزش كاري همان و بروي شيرجه
هم من نكند كه برانگيخته بود را وكيلي بيژن شك كه بود مورد ديگر يك نيست! خبري
و گفتند آمدند كابين داخل بچهها به وقتي كه بود آن هم اين دارم. دست اين جريان در
را از سالحم عاديسازي براي نداشتند. من سالح حسين و بيژن بدهيد. داريد اگر سالح
دادم بود كبريت در قوطي هم كه را اضافهام تحويل دادم. فشنگهاي و آوردم در جيب
داشت برم شك اينجا من ميگفت من به بيژن بعدها اضافه. فشنگهاي هم اين گفتم و

باشد. بايد خبرهايي يك فهميدم و دادي هم را اضافه فشنگهاي چرا كه
ما تبريز و بابلسر و كرج كهايستگاههاي رادار براي اين بگويم است در همينجا الزم
كار درست رادارها  كه كردهبودند كارهايي سازمان عملياتي ديگر تيمهاي نگيرند  را
طرف آن و طرف اين بودند گذاشته تا جعبه كرج چند رادار پايگاه در مثال نمي كردند.
و ديده را آنها هم پرسنل شده. بمبگذاري آنجا در كه بودند كرده تلفن خودشان بعد و
نيست. چيزي بود ديده و بود رفته مخصوص تيم است. بمب آنها توي بودند كرده فكر
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بهطور  بودند پرواز آمادة اف۴ كه ۸هواپيماي طرح مكمل بهعنوان ديگر يك پايگاه در
افتادند. كار از موقت

بيژن را و حسين گوشي كه بود اين ميكردند بايد بچهها كه ديگري كارهاي يكي از
برج به را حرفها من را هم گرفتند. آنها  باشد. با من  فقط  بيرون مكالمات تا بگيرند
چكار كرد من سؤال از ميگويم. برج چه من كه هم نميشنيدند آنها ميزدم و مهرآباد
در پرسيد. را ارتفاعمان البرز. كوههاي سمت به رفتم ورامين پشت از گفتم ميكني؟
گفتند به من دستپاچگي با پايي هستيم. ۱۲هزار گفتم به غلط پايي بوديم. ۱۸هزار
ما كه بود چيزي همان اين  كوه!  به  مي خوري نرو!  سمت  آن  به نرو! سمت آن به
جاي به خوردهايم. كوه به ما ميكردند فكر و نميآمدند دنبالمان ديگر زيرا ميخواستيم.
لحظه قطع رادار يك صداي نميشنوم! را صدايت نميآيد! صدايت آنها ميگفتم پاسخ به
ميگفتم نداشتم. بيشتر جواب يك من هم آنطرف نرو! كوه! به ميخوري كه: نميشد

ادامه مي دادم. مسير خودم و به را نميشنوم صدايت
به مي زند زنگ رادار در همانموقع خزر. درياي رفتيم كنارة و شديم محو رادار صفحه از
وقتي بود. من خود شاگرد وارسته بود. وارسته سرهنگ يا سرگرد سركشيك افسر پايگاه.
وارسته كوه، به خورده و گرفته آتش ميكرده موتورش پرواز داشته ميگويند فالني او به

كوه نميخورد. به دررفته، او نيست! بخور كوه به او و ميگويد ميخندد
۹دهم نزديك به ۸ و ۶دهم يا هواپيما ماكزيمم سرعت ميداديم. ادامه مسيرمان به مما
در ميرفتيم. سرعت حداكثر با و داده بودم جلو را گازها دسته بود.من صوت سرعت
و ميآيد در صدا  به اخطار زنگ ميشويم نزديك حداكثر سرعت به وقتي  هواپيما
من كند. ايجاد مشكل است ممكن هواپيما ساختار براي چون ميدهد. خطر عالمت
پرواز زنگ تمام مدت در ايمني دارد. ۱۰تا۲۰درصد جاي اخطار زنگ كهاين ميدانستم
آمدند و بنيصدر رجوي آقاي موقع مي كرد. در همين صدا بالانقطاع و اخطار پيوسته
رجوي با آقاي شد بلند بيژن بود. پرواز مشغول حسين كردند. صحبت كابين و داخل

كرد. روبوسي
«F۱۴» هواپيماي دو فرماندهي ستاد كرده فرار فالني وارسته گفته بود طرف وقتي آن از
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دنبال به سرعت حداكثر آنها با مي فرستد. شمال سمت داشتند به گشت مأموريت كه را
من و كرد صدا بار سه دو گرفت. را جلو، رادار تبريز ما رفتيم كه مقداري بودند. آمده ما
كاري شما ميدهم با قول بگوييم شما به گفته خميني گفت دادم. جوابش را بار يك
بگذارند. اختيارتان در ميخواهيد هرچه هم  معنوي و مادي لحاظ از باشند. نداشته
هواپيماربايي و هستند هواپيما پرسنل نيروي هوايي در تا چند گفتم هم من برگرديد!
ادامه و من مخصوصًا داشت مكالمات ادامه ميرويم. اين طرف از ما هم داريم و كردهاند

شود. وقتكشي تا ميدادم
هوايي نيروي فرمانده و فكوري نخستوزير آنموقع كه در رجايي ميگفت مرتب رادار
براي شما تأمين ميدهند. ايرج به واليتفقيه طرف از و هستند فرماندهي پست در بود
ميدهد. تأمين خودش داد جواب رادار دهد. تأمين بايد خودش رجايي گفت وقتكشي

كنم. قانع هم را رفيقم بگذاريد شده ام قانع من گفت بچهها از يکی
كه صداي ما را گرفت گفت «F۱۴» شد. هواپيماي «F۱۴» بلند اين طرف صداي از
بودهاي! چي بودهاي! استادم برگرد گفت شده. هواپيماربايي نميروم من گفتم نرو! برگرد
جلوتر بيا مقدار هواپيماربايي شده، يك ميزني؟ را چي ميزنمت نرو! گفتم بودهاي! چي
شاگردانم بود يكي از كه او با بترسند. و ببينند را تو هواپيمارباها بده تا نشان خودت را
هواپيما چراغهاي بيا! گفتم كجاست؟ موقعيتش ببينم تا كردم صحبت اينطور مخصوصًا
بيرون زير هواپيما، بچهها گفتم بروند از محفظة سوخت رساني و به كردم خاموش را
بود بهاين خوبياش نميشد. ديده كه نه؟ يا ديدهميشود هواپيمايي آيا كه ببينند را
طرف اين از هستند. هواپيما داخل و بنيصدر هم رجوي آقاي نميدانستند رژيميها كه
روشن كابين داخل بلندگوي ميزنم! برگرد ميزنم! برگرد ميكرد تكرار «F۱۴» خلبان
تا رسيديم دادم ادامه دفعالوقت به ميشنيدند. هم ديگران را صدايش در نتيجه بود.
هواپيمايش هواپيما، لحاظ  به داشت. موشكهايهاگ پايگاه اين تبريز.  پايگاه نزديك
به كه زمين داشت موشكهاي هاگ ولي نداشتند رهگيري شب كه قدرت بود «F۵»
اين پايگاه گردش بهراست نزديك موشكهاي هاگ دور بشوم برد بود. براي اينكه از هوا
به و شدند بلند شوروي  هواپيماي دو مرز نزديك شوروي. مرز سمت  رفتم و كردم
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ما بزنند. را خاك شوروي بشويم ما وارد خواستيم اگر مرز شوروي آمدند تا در ما موازات
نيمدايره يك صورت را به تبريز بود. حواسمان آنطرف. آنها ميرفتيم و مرز طرف اين
تركيه خاك وارد نشويم. وارد شوروي هم باشيم موشكها درامان برد از هم تا زديم دور
خواهد را ما كه ميكرد تهديد همچنان تعقيبكننده خلبان مدت اين تمام در شديم.
بود كه اين منظور اصلي من ميآيم. ميگفت ببينند اينها ميگفتم بابا بياجلو زد. من

بزند. را سوريه مي گويم شما رادار به هم گفت بگذرانم. آخرش وقت
گزارش شده ايم. تركيه وارد ما و ربودهشده  ما هواپيماي  گفتم تهران به تركيه در
مسير هواپيمارباها نمي دانم گفتم ميروي؟ كجا پرسيد دادم. آنكارا به هم را موقعيتم
رژيم «F۱۴» هواپيماي دادم. را بعديمان نقطه اما ميگويند. من به نقطهبه نقطه را
كه همانطور آنكارا گفتم برج به من ميكرد. تهديد همچنان شد و تركيه خاك وارد
خاك در و ما دنبال آمده ايران شكاري هواپيماي يك ربودهشده ما هواپيماي ميدانيد
فالن و گفت نبايد بيايد آنكارا نيايد. بگوييد تهران به شما را بزند! مي خواهد ما شما
ما فهميديم شد و قطع «F۱۴» صداي بعد دقيقه و چند تهران گفت به بالفاصله و…
ميداديم. گزارش نقطه به نقطه و ميكرديم پرواز داشتيم ما تركيه در برگشتهاست.
موقعيتت ميگفت من به «UHF» دستگاه روي كرد. سوريه ما را صدا رادار اينكه تا
ميكني صحبت وقتي كه است دستگاهي «UHF-DF» كجاست؟ سمتت و كجاست
ديگر و ربوده شده هواپيما گفتم دادم و جواب اول را بار من هستي. مي دهد كجا نشان
گفتم جواب نميدهي؟ گفت اسكندريان حسين كردن. صدا را ما شروع كرد كردم. قطع
سراغمان. بفرستد شكاري كند و پيدا ما را كه ميكند صدا را ما «UHF-DF» با دارد نه،

نداديم. را جوابشان اصًال همين دليل به
به آنجا از و  قبرس ميرفتيم بايد  بود. بسته يونان و تركيه  بين هوايي مرز  آنموقع
گفتم نقطة طرف به رسيديم كه جايي به ميگفتم كه نقطه نقطه به يونان ميرفتيم.
مي رفتيم. قبرس به سمت بايد قبلش و ميرفتيم نبايد آنكارا است. چون آنكارا ما بعدي
ما به آنكارا بود. كابين داخل مواقع بيشتر هم رجوي آقاي كابين. داخل آمد بني صدر
نميدهيم. را آنكارا در شما نشستن به اجازه ما شدهاست و ربوده شما هواپيماي گفت
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گفتم بنشينيد. آنكارا در نتوانيد شما كه مي كنيم خاموش را فرودگاه باند چراغهاي
آنكارا اصًال ما بنشينند. آنكارا نميكنم فكر ولي مي گويند؟. چه هواپيمارباها ببينم
به رفتيم شديم. يونان وارد ردكرديم و تركيه را همين محمل با بنشينيم. نمي خواستيم

پاريس. رسيديم به تا جلو آمديم نقطه به نقطه محمل همان و با آتن سمت
-۷ بنشينيم. اينجا و ميخواهيم شده هواپيماربايي دادم كه برج اطالع پاريس به در
شد؟ چه پرسيدم گذشت. ربع يك تا دقيقه ده دورميزديم. پاريس شهر روي ۸دقيقه
و گفت چيزهايي يك فرانسه به و گرفت را گوشي بني صدر ندادهاند. خبر هنوز گفت
به چه شده؟ گفتم خبري نشد. آقاي رجوي گفت ۱۰-۱۵دقيقهيي گذشت و باز هم
ما گفتم پاريس برج مي كنم. به حلش گفتم مي كني؟ گفت چكار نميدهند. جواب ما
سه ميكنيم. پاريس سقوط شهر ندهي همينجا روي جواب شده اگر تمام بنزينمان
است كوچكي «اوري» فرودگاه بنشينيد. «اوري» فرودگاه فوري برويد گفت بعد دقيقه
خيالتان گفتم شد؟ تمام همين؟ گفت را گفتم. نتيجه رجوي آقاي به پاريس. نزديكي در
ميرفتيم بنشينيم، نميگذاشت هم اينجا كهاگر داريم بنزين قدر اين ما باشد. راحت
شما ايمني براي چون لندن. برويم ميتوانستيم نمي داد اجازه هم مادريد اگر مادريد.
كرد رادار هدايتمان با بههرحال نبود. خطري هيچ داشتيم. هواپيما بنزين در قدر اين

نشستيم. اوري فرودگاه به
فرمانده پايگاه سرهنگ صبحانه. براي رفتيم بود خوردهيي و هفت صبح ساعت چون
نهانگار. انگار و ميخنديم و ميگوييم و ميخوريم صبحانه داريم ديد ما. پهلوي آمد
خوش و هم با دارند همه كه است هواپيماربايي اولين اين گفت و كرد نگاهي يك نگاه
نداريم هواپيماربا ما گفتم كيست؟ هواپيماربا بگوييد من به ميخندند. و ميكنند بش
تكليف بايد  آن از  قبل بني صدر. منزل به ببرند  را ما قرارشد است. اينطور  داستان 
ماندند. ما همراه بيژن و ميكرديم. حسين روشن بود را همراهمان كه هواپيما پرسنل
برگردم. بايد و دارد  زايمان ديگر و هفتة است حامله خانمم خدمه گفت از يكي اما
آنها بهگرمي با رجوي آقاي بازگشتند. نفر دو اين برگردد. ميخواست ديگر هم يكي
اين ميآورد كه شاخ در داشت فرودگاه فرمانده سرهنگ خداحافظي كرد. دستداد و
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به طرف كرديم حركت آمد. اسكورت با پليس ماشين است. هواپيماربايي ديگر چه نوع
حركت كرد ماشين بودم. بني صدر همراه آقاي رجوي و من ماشين در خانه بنيصدر.
اسكورتي ببيند چه تا كجاست خميني گفت بود. بنيصدر اسكورت عقب ما و پشت و

گذاشتهاند! ما براي
بود. آنجا هم رجوي صالح دكتر داخل. رفتيم هم ما بود. خبرنگار از پر بنيصدر خانة
پروازهاي ترتيب پرواز بهاين اورسوراواز منزل دكتر رجوي. رفتيم شديم و ماشين سوار
آن فرداي صبح تا و شد شروع ۷شب از ساعت که پروازي رسيد. بهپايان با موفقيت من

يافت. ادامه ۷مرداد۱۳۶۰ يعني پرحادثه شب
آنلحظه مسئوليتي تا ابتداي طرح از كشيدم. نفسي بهراحتي شدم وارد «اور» وقتي
ميدانستم خودم را وظيفة وجداني كار اين شانههايم احساس مي كردم. روي را سنگين
دل ته نداشتم. ترسي هيچ پرواز، خود و شناسايي، مدت تمام در شود انجام بايد كه
مي لرزاند دلم را كه ميشود. چيزي موفقيت انجام با اين كار كه مطمئن بودم تقريبًا

بود. مسئوليتم سنگيني
رژيم ديوانهوار عكس العملهاي بوده اند كساني چه هواپيما در اينكه شدن روشن از بعد

شد. شروع
از هركدام هستم.  واجبالقتل و فياالرض مفسد مهدورالدم،  من داد فتوا خميني
آخوند هركدامشان با كه دادند خبر من خلبانها به بعدها گفتند. چيزي رژيم هم سران
معزي بود يكي گفته به مثًال گفتهاست. من بارة در چيزي داشته اند برخورد ريشهري
يك معزي بود گفته هم مصاحبه يك در كردهاست. را كار كهاين داشته بيمحل چك
ميدانم من كه آنجا تا كرده! كار چه بگوييم ميكشيم خجالت ما كه كرده كارهايي
كه مطلبي بود چه حاال هستند. بيگانه «حيا» و «شرم» بهنام مقولهيي با مطلقًا آخوندها
كه بود خلخالي حرفهاي آيتاهللا خندهآورتر همه از ميكشيدند؟ نميدانم. خجالت آنها
كردهاست؟ باز اينها براي كي را باند دِر ببينيم كنيم بررسي بايد بود گفته مجلس در
اصًال مي داد طرف نشان كه مسخرهيي حرف كرده. باز را در كه است اصلي كسي مقصر

ندارد. در فرودگاه باند نميداند
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خـاطـرهها در ــرواز پـ

ديگري هم مدافعان وكيل آنها شدند. من قتل خواستار كه نبودند آخوندها تنها اما 
اسالمي جمهوري به خيانت جرم به من اعدام خواستار توده حزب روزنامههاي داشتند.

شدند!
بياورند. دست به از من مدركي ردي و تا شايد ريخته بودند خانة پدرم به هم تهران در

نداشتند. كاري بود مسن بسيار كه پدرم با اما
زدند اتهاماتي بهآنها كردند. دستگير را هوايي نيروي پرسنل از ۱۲نفر بعد ماه چهار سه
اطالعي كوچكترين آنها از يك هيچ كه در حالي بوده اند. ما پرواز جريان در گويا كه
رضا قهرمان مجاهد هوايي فقط نيروي پرسنل  از  دارم من خبر كه آنجا تا نداشت.
زندگي مخفي صورت به ۳۰خرداد فرداي همان از هم كهاو بود جريان در بزرگانفرد
شقي آخوندهاي كينهكش و اما آخوندها بهشهادت رسيد. با نبرد بعدها در ميكرد و

تيرباران كردند. را جمله عليرضا مسعودي از همافران تعدادي از

پايان
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