
   محمدرضا كائيني
مهرماه فرمانفرمایيان، 
یكي از فرزندان پرشمار 
عبدالحس��ين مي��رزا 
فرمانفرمایيان اس��ت. 
نقش آفریني خانداِن پر 
قِص��ه  و  ماج��را  از 
فرمانفرمایيان در تاریخ 
معاص��ر ای��ران، جاي 
بحث و فح��ص فراوان 
دارد. خوشبختانه برخي از اعضاي این خانواده، 
خاطرات خویش را به رش��ته تحریر درآورده و تا 
ح��دودي، كار را بر محققان این موضوع آس��ان 
نموده ان��د. اثري ك��ه هم اینك به ش��ما معرفي 
مي شود، خاطرات شاهزاده فوق الذكر است كه به 
قلم خود وي نگاشته شده و در كشورمان نيز نشر 
یافته اس��ت. مهرماه فرمانفرمایي��ان در دیباچه 
خویش بر این مجموعه چنين آورده اس��ت: »در 
شب هاي طوالني زمستان اروپا، دور از سرزمين 
مادري و خانواده خود، دور از مردماني كه همزبان 
و هم نژاد بودند، دور از محيطي كه قبولم داشتند، 
در غم و اندوه فرورفته بودم، به گذشته روشن و 
زیباي خود مي اندیش��يدم. دس��تم كوتاه بود و 
عمري را در حسرت و ماتم گذرانده بودم. معني 
سرگرداني، بي ریشه بودن در اروپا را با تلخي درك 
مي ك��ردم. به ج��ز كارت  شناس��ایي كوچكي با 
عكسي زشت روي آن دستاویز دیگري نداشتم. 
ناشناخته، بي هویت و ناخواسته بودم! در اندیشه 
خود روزهاي روش��ن آفتابي، آسمان صاف آبي، 
كوه هاي رنگارنگ ای��ران را از نظرم مي گذراندم. 
گفت وگو با هم ميهنان خونگرم و دلسوز خود را 
در خاطر مرور مي كردم. اتفاقات كوچك و خوش 
روزمره ی��ا مصيبت هاي بزرگ ان��دوه زا از نظرم 
مي گذش��تند. همه را دوست داش��تم، همه را با 
عش��ق به خاطر مي آوردم، همه خاطره ها مانند 
تارهاي رنگارنگ به هم آميخت��ه و درهم تنيده 
بودند و در روحم همچون ام��واج آرام به حركت 
درمي آمدند و قلبم را تسكين مي دادند. به خاطرم 

رسيد كه خاطرات ش��يرین گذشته را ثبت كنم 
مبادا محو شوند و آنها نيز از دستم بروند! این بود 
كه شب ها گوش جانم را به گذشته مي سپردم و 
آنچه را مي ش��نيدم ثبت مي ك��ردم. گاه در این 
ی��ادآوري ب��ه بعضي ن��كات مجه��ول برخورد 
مي كردم كه باید درب��اره آن تحقيق مي كردم تا 
مثاًل تاریخ و دالیل مسافرت خانوادگي به فارس، 
علت ماندن در اصفهان، محبوس ش��دن پدر و 
برادرانم و... برایم روش��ن گردد. از این جهت به 
مطالعه سرگذش��ت پدرم عبدالحس��ين ميرزا 
فرمانفرما پرداختم و آنچنان در آن غرقه شدم كه 
یكباره كتابچه هاي خاطرات خود را كنار گذاشتم 
و تمام توجه خ��ود را به زندگينام��ه او معطوف 
داشتم. چون آن كتاب به طبع رسيد، كتابچه هاي 
خاطرات گذشته ام را گشودم و آنها را دوباره مرور 
كردم، به نظرم آمد دس��ت روزگار گنجينه اي از 
آداب و رسوم قدیم ایران را به دستم سپرده است 
و وظيف��ه دارم با نوش��تن خاطرات خ��ود این 
گنجينه را به نسل هاي بعدي بس��پارم، مبادا از 
بين برود و به نس��ل هاي آتي نرسند. اینك این 
گنجين��ه را ب��ه ش��كل كت��اب حاضر به ش��ما 
خوانندگان عزیز تقدیم مي كنم. در آن شب هاي 
غرقه در گذشته، گاه خاطراتم در ثانيه اي سال ها 
را طي مي كردن��د و از كن��ج آرام و دنج خود به 
محيط پر سر و صدا و پر زرق و برق زندگي اروپا 
سر مي كشيدند و ساعت ها طول مي كشيدند تا 
بار دیگر به محل ساكت خود بازگردند. این خود 
خصيص��ه خاط��رات اس��ت ك��ه از حرك��ت 
بازنمي ایس��تند و مانند نورافكن��ي بزرگ روي 
گذشته دور و نزدیك پرتو مي افكنند و آنها را با 
هم متصل مي سازند. این كتاب درودي است به 
زنان و مادران ایراني، چه در حرمسراهاي شاهي، 
چه در اندروني هاي ب��زرگان و چه در خانه هاي 
كوچ��ك، ب��ه آناني كه پش��ت دیواره��اي بلند 
خانه هاي خود عمرشان را با فداكاري و گذشت 
در انزواي دشوار اندروني ها به تربيت فرزندان و 
اداره امور خانواده یا ري مردانشان سپري كردند. 
ستایش خود را گذشته از مادرم و همسران پدرم، 
نثار زنان و مادران رنج كشيده، صبور، پاكدامن و 

واالمقام ایراني مي كنم«. 
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   احمدرضا صدري
در روزهاي�ي كه ب�ر ما س�پري گش�ت، زنده ياد 
توانمن�د  مج�ري  نورش�اهي  محمدحس�ين 
ص�دا و س�يماي جمه�وري اس�امي و از فعاالن 
انقاب اس�امي در ني�روي هواي�ي ارتش، روي 
از جه�ان برگرفت و رهس�پار ابديت گش�ت. به 
همين مناس�بت، گفت و ش�نودي از آن مرحوم، 
كه طي آن به توصي�ف فضاي ني�روي هوايي در 
دوران پي�ش از انقاب اس�امي پرداخت�ه را، به 
ش�ما تقديم مي كنيم. اميد آنك�ه تاريخ پژوهان 
انقاب و عموم عاقه مندان را مفيد و مقبول آيد. 

         
يك�ي از فرازهاي ش�اخص تاري�خ انقاب 
اس�امي، اعام آمادگي هماف�ران نيروي 
هوايي براي همراهي با انقاب در 19 بهمن 
س�ال 57، در حضور حضرت امام بود. آيا 

شما در آن جمع حضور داشتيد؟
بس��م اهلل الرحمن الرحيم. بله، با توجه به اینكه بنده 
از سال 1349 وارد نيرو هوایي شده و همواره شاهد 
رفتارها و عملكردهاي تحقيرآميز بيگانگان نسبت به 
كشور و ارتش بودم، در آن حركت با همكارانم حضور 
پيدا كردم كه جزو دلنشين ترین خاطرات زندگي من 
است. شاه كه از حركت مردم و به ویژه نافرماني اركان 
ارتش از دستوراتش، به شدت دچار هراس شده بود، 
بيش از پيش فش��ار و اختناق را بر فضاي ارتش، به 
ویژه نيروي هوایي حاكم ك��رده بود. به همين دليل 
رژه همافرها در آن روز، همراه با خطرات زیادي بود 
و از عكس مشهوري هم كه مرحوم حسين پرتوي از 
آن روز گرفت، كاماًل مش��خص است كه دیده شدن 
چهره حتي یك��ي از همافرها، با چ��ه عواقبي همراه 
مي ش��د! در آن روز همافرها بدون تمرین قبلي، در 
حضور حضرت ام��ام رژه رفتند و در همبس��تگي با 
مردم، شعار دادند. آن روز بنده این افتخار را داشتم 
كه از س��كویي باال رفتم و در پاس��خ به شعار مردم 
كه در راهپيمایي ه��ا فریاد مي زدن��د: »ملت فداي 
ارتش«، همراه با همكارانم، در حالي كه همگي اشك 
مي ریختيم، فریاد زدیم: »ارت��ش فداي ملت«. این 

حركت، وحدت و همدلي و برادري بين ملت و ارتش 
را، بيش از پيش مستحكم كرد و از آن به بعد، مردم در 
راهپيمایي ها، برادران ارتشي خود را دربر مي گرفتند 

و از آنها محافظت مي كردند.
به رفتارهاي تحقيرآميز بيگانگان نسبت 
به م�ردم و به خصوص ارتش�ي ها اش�اره 

كرديد...
اساساً مهم ترین دليل براي پيوستن ارتش به انقالب و 

به مردم همين رفتارهاي تحقيرآميز بود...
از اين گونه رفتارها چه خاطراتي داريد؟

ابتدا به این نكته اشاره كنم كه خاستگاه بدنه ارتش 
ایران و به طور مش��خص نيروي هوایي آن، اقش��ار 
متوس��ط به پایين جامعه بود كه خيلي خوب فاصله 
طبقاتي و تبعيض ها را احساس مي كردند. مضافاً بر 
اینكه دوستان ما در نيروي هوایي، به خصوص بخش 
فني، به دليل نوع كارشان، دوره هاي تخصصي را در 
كش��ورهاي خارج، به ویژه امریكا مي دیدند و تفاوت 
كشورمان با كشورهاي پيشرفته را، شخصاً مشاهده 
مي كردند و همواره این پرس��ش برایشان مطرح بود 
كه ایران با این همه ثروت هاي طبيعي و خدادادي و 
مخصوصاً نيروي انساني باهوش و بسيار بااستعداد، 
چرا باید این ق��در عقب مانده و فقير باش��د؟ البته به 
دليل اختناق شدید، كسي جرئت طرح این پرسش 

را، دست كم در فضاي عمومي آن دوره نداشت!
تخصص ش�ما در نيروي هواي�ي آن دوره 

چه بود؟
من مهندس شناسایي هوایي رادار بودم و سرپرستي 
خط پ��رواز در پ��ادگان مهرآباد، به عه��ده من بود. 
و اما اینك��ه خواس��تيد خاطراتي را در م��ورد رفتار 
تحقيرآميز امریكایي ها بيان كنم، به دو، سه خاطره 

اشاره مي كنم:
یك مهندس امریكایي به نام لين، به عنوان مستشار 
در بخش دفاع الكترونيك و البراتوار الكترونيك- كه 
من مسئول و سرپرست آن بودم- استخدام شده بود. 
او كه مثاًل مستشار بود و باید علي القاعده به ما كمك 
مي كرد، بي��ن خودش با ما، دیواره مانندي كش��يده 
و ميزش را آن طرف دیواره گذاش��ته ب��ود و از صبح 

تا ش��ب، مي نشس��ت و به كارهاي شخصي خودش 
مي پرداخت یا  مطالعه مي كرد! ه��ر وقت هم كه به 
او مي گفتم بياید و براي ما كار كند، با لحن زننده اي 
مي گفت: »كار دارم!« باالخره روزي از این وضعيت 
حوصله ام سر رفت و دستور دادم دیواره را بردارند و 
آن قسمت را، از حالت دفتر شخصي او خارج كنند. 
مهندس لين وقتي آمد و این وضعيت را دید، فریاد زد: 
»چه كسي دستور داده این كار را بكنيد؟« من گفتم: 
»من مسئول این بخش هستم و دستور داده ام. شما 
به عنوان مستشار استخدام شده اید و موظف هستيد 
به پرسش هاي ما پاسخ بدهيد و براي ما كار كنيد، اما 
تمام مدت نشسته اید و كارهاي شخصی تان را انجام 
مي دهيد!« او تقویم روميزي را برداشت و محكم روي 
ميز كوبيد و به انگليسي فحش داد! من هم تقویم را 
برداشتم و محكم به دیوار روبه رو كوبيدم، طوري كه 
همه شيرازه اش از هم گسست و اوراق تقویم، در هوا 
پخش شدند و فریاد زدم: »خودت غلط كردي! خيلي 
هم غلط كردي!« واقعاً به م��ن برخورده بود! كار باال 
گرفت و چند س��اعت بعد، مقامات باالتر مرا احضار 
كردند و موضوع را پرسيدند. من هم برایشان توضيح 
دادم ك��ه این آقا به ج��اي كار، براي خ��ودش دفتر 
شخصي درست كرده و كوچك ترین كمكي نمي كند 
و وقتي هم به او تذكر دادم، به م��ن توهين كرد! در 
مجموع، نتيجه آن س��ين جيم ها این شد كه من به 
ضدامریكایي بودن متهم شدم! در حالي كه حرف من 
خيلي روش��ن بود. من مي گفتم: »اگر مهندس لين 
آمده كه به ما مشورت بدهد و براي ما كار كند، كه این 
شيوه كار كردن نيست. اگر هم وظيفه اش این نيست، 
خوب است كه تكليف ما را روشن كنند«. نكته بسيار 
جالب در این قضيه، این بود كه مهندس لين تهدیدم 
كرد كه مرا به س��اواك تحویل خواهد داد! سازماني 
كه علي الظاهر براي حفظ امنيت كشور و اتباع ایران 
ایجاد شده بود، این گونه توسط امریكایي ها به عنوان 
تهدید عليه تبعه همين كشور، به كار گرفته مي شد!

حوادثي از این قبيل، روز به  روز كينه و نفرت ما را از 
بيگانگان و به خصوص امریكایي ها، بيش��تر مي كرد 
و انبار باروت وج��ود ما، حقيقتاً منتظ��ر یك جرقه 

بنده در روز 19 بهم�ن 57، اين افتخار 
را داشتم كه از س�كويي باال رفتم و در 
پاسخ به شعار مردم كه در راهپيمايي ها 
فري�اد مي زدند: »ملت ف�داي ارتش«، 
همراه با همكارانم، در حالي كه همگي 
اش�ك مي ريختي�م، فري�اد زدي�م: 
»ارت�ش ف�داي مل�ت«. اي�ن حركت، 
وحدت و همدلي و ب�رادري بين ملت و 
ارتش را، بيش از پيش مس�تحكم كرد

 »نيروي هوايي ارتش و حضور پرانگيزه در فرآيند انقاب اسامي«
در گفت و شنود با زنده ياد محمدحسين نورشاهي

 يك افسر امريكايي
مرا به تحويل به ساواك تهديد كرد!
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بود تا ش��عله ور ش��ود! به همين دليل وقتي كه 
حضرت امام تشریف آوردند و به جاي هر صحبت 
دیگري، بسيار هوشمندانه این پرسش را مطرح 
كردند كه: »آقاي سرلشكر! شما نمي خواهي آقا 
باش��ي؟« طبيعي بود كه ه��ر آدم عاقلي، به این 
پرس��ش پاس��خ مثبت مي داد. امام نفرمودند ما 
مي خواهيم شما آقا باشيد، بلكه با درایت و هوش 
سرشارشان، ما را در مقابل یك سؤال حياتي قرار 
دادند كه تو نمي خواهي آقا باش��ي؟ معلوم است 
كه همه مي خواستند آقا باش��ند و آن وقت بود 
كه امام فرمودند: »آمده ایم به شما كمك كنيم 
كه آقا باشيد، ما مي خواهيم از شما آقا بسازیم!« 
این حرف امام، هم��ان جرقه اي بود كه به باروت 
تحقيرها و عقده هاي فروخورده و ظلم و ستم هاي 
ما، خورد و همه را منفجر كرد! حاال دیگر نظامي ها 
مي دیدند كه یك مرد خدایي، یك انسان وارسته 
و موح��د و آزاده، آم��ده تا كمكش��ان كند كه از 
این پس س��رافراز، در خدمت مردمشان باشند. 
نتيجه این پيام هم معلوم است. احساس تعلق به 
مردم و پيوستن به سيل خروشان مردمي كه به 
دعوت رهبرشان، لبيك گفته بودند. نظامي ها، به 
خصوص نيروي هوایي ها، بيشتر از سایر طبقات 
اجتماعي به چش��م خود دیده بودند كه چگونه 
ثروت كشور، به امریكایي ها داده مي شود تا بر ما 
سروري كنند! به عبارت دیگر، پول مي دادیم كه 
آنها ارباب ما باش��ند و ما رعيت! این احساس در 
طول سال ها، همچون زخم كهنه اي همه را آزار 
مي داد و امام با دست معجزه گرشان، به این زخم 

كهنه نيشتر زدند و زخم سر باز كرد!
از ديگ�ر خاطرات ت�ان درب�اره تحقير 
افسران و كاركنان نيروي هوايي، در آن 

دوره ارتش ايران بفرماييد.
بله، خاط��ره دیگري ك��ه از رفت��ار تحقيرآميز 
امریكایي ه��ا  دارم، مربوط به یك��ي از همكاران 
مي ش��ود. روزي به یكي از هم��كاران مأموریت 
دادیم كه برود و به فرمانده نيروي هوایي گزارش 
بدهد كه عيب فالن سيستم چيست. او موقعي كه 
مي خواهد حركت كند، به او مي گویند كه همسر 
یكي از افسران عالي رتبه را هم، همراه با خودش 
ببرد و به مقصد برس��اند. آن خانم، سگ بزرگي 
همراهش بوده و چون آن هواپيما بيشتر از یك 
صندلي خالي نداشته، خانم دستور مي دهد كه 
سگ را در بغل همكار ما بگذارند! ایشان مي گفت 
این رفتار به قدري برخورنده بود، كه داش��تم از 
شدت عصبانيت منفجر مي شدم! باالخره تصميم 
گرفتم بگویم من از سگ مي ترسم! همه چپ چپ 
نگاهم كردند و گفتند: »ش��رم آور است! تو یك 
نظامي هس��تي و نباید از چيزي بترسي، یعني 
چه كه از سگ مي ترس��م؟« گفتم: »به هر حال، 
من نظامي ترسویي هستم و از سگ مي ترسم!« 
خالصه بعد از كش و قوس ه��اي زیاد، همكار ما 
حاضر نمي شود سگ را بغل كند! آنها هم تماس 
مي گيرند و همكار ما را از هواپيما پياده مي كنند 
تا آن خانم بتواند با سگش برود! بعد هم همكار ما 
را با هليكوپتر برمي گردانند و حسابي توبيخش 
مي كنند كه این چ��ه رفتاري بوده كه با س��گ 
خانم فرمانده كرده است! دوس��تان و همكاران 
ما تا جایي كه ش��رایط امكان مي داد، از این گونه 
واكنش ها را نشان مي دادند. ش��اید امروز كه در 
پرتو آزادي هایي كه انقالب اس��المي به مردم و 
نظامي ها داده و هر كس��ي ه��ر حرفي كه دلش 
مي خواهد مي زند، این نوع اعتراضات ساده به نظر 
برسند، اما كساني كه در آن فضاي سنگين و پر 
از اختناق و رعب و وحشت زندگي و كار كرده اند، 
خيلي خ��وب مي دانن��د كه یك حركت س��اده 

اعتراضي، چه عواقب سنگيني در پي داشت.
اش�اره كردي�د ك�ه م�ا ب�ا ثروت هاي 
خودمان براي خودمان ارباب دس�ت و 
پا كرده بوديم. به نمونه هايي از اين نوع 

رفتارهاي قيم مآبانه اشاره كنيد.
نمونه س��اده اش این ب��ود كه ب��ه خلبان هاي ما 
مأموریت داده مي ش��د كه در فالن س��اعت، به 
فالن مرز پرواز كنند و از هواپيماهایي كه خارج 
از مرزهاي ما یا  در فالن كشور عبور مي كردند، 
عكس��برداري كنند! بعد هم كه این عكس ها را 
مي آوردند و تكثير مي شدند، نمي دانستيم به كجا 
مي روند! یعني ما در پایگاه هاي كشور خودمان، 
براي كشور دیگري مأموریت انجام مي دادیم، آن 
هم به هزینه خودمان! یا مث��اًل از اینجا، هواپيما 
براي كمك به ارتش امریكا- كه مثاًل داش��ت در 
ویتنام مي جنگيد یا  در جاهاي دیگر مش��غول 
تجاوز و ستم بود- فرستاده مي شد! یا جنگ ظفار 
كه تعداد زیادي از نيروهاي دریایي و زميني ما، 
در آن كشته شدند! یعني ارتش با هزینه مملكت، 
در خدمت اج��راي مأموریت هایي بود كه ارتش 
امریكا باید تاوانش را مي پرداخت و اصاًل ربطي به 
كشور ما نداشت، اما شاه به دليل دست نشاندگي 
و نوكري، چاره اي جز اجراي این فرامين نداشت! 
در مجموع مأموریت های��ي به ارتش به خصوص 
خلبان��ان نيروي هوایي محول مي ش��د كه هيچ 
ربطي به امنيت و منافع كش��ور ما نداش��ت و در 
واقع، اجراي دس��تورات كارگزاران و مستشاران 
امریكایي بود كه بر تمام جزئيات ارتش ما تسلط 
داش��تند و آنها بودند كه تعيي��ن مي كردند هر 
كسي باید چه كارهایي را انجام بدهد و سؤال هم 
نكند! این قبيل پرس��ش ها و ابهامات، زیاد بود و 
روي هم، در دل نظاميان ش��ریف تلنبار مي شد. 
البته بودند نظاميان بلندپایه و امرایي كه از ابتدا، 
دلشان با مردم نبود و فاصله شان به قدري با مردم 
زیاد بود كه به كلي از بدنه جامعه جدا شده بودند، 
اما بدنه و اغلب نيروه��اي ارتش، خود را از مردم 
جدا نمي دیدند و به محض اینكه فضاي سياسي و 
اجتماعي اندكي باز شد، به مردم پيوستند و عليه 

این ظلم ها و تحقيرها فریاد كشيدند.
امريكايي ها عاوه بر م�واردي كه ذكر 
كرديد، از ايران به عنوان پايگاه نظامي 
عليه كش�ورهاي همس�ايه، ب�ه ويژه 
روس ه�ا اس�تفاده مي كردن�د. در اين 

مورد، چه خاطراتي داريد؟
یك��ي از این م��وارد، س��ایت عظيمي ب��ود كه 
امریكایي ها ب��راي كنترل پروازهاي ش��وروي، 
در بهش��هر ایجاد كرده بودند. با پيروزي انقالب 
اسالمي، این سایت برچيده شد. به نظرم روس ها 
در این مورد، بس��يار به ایران مدیون هس��تند، 
چون باید ميليون ها دالر هزینه مي  كردند تا این 
سایت خنثي یا برچيده ش��ود. این فقط یكي از 
دستاوردهاي انقالب اس��المي، براي كشورهاي 
منطقه بود. خاط��ره جالبي، همي��ن االن یادم 
آمد. یك بار یكي از هواپيماهاي شناسایي ما، در 
نزدیكي مرز شوروي در كوه هاي كردكوي، دچار 

سانحه شد...
در چه سالي؟

فك��ر مي كنم در س��ال هاي 54 یا 55 ب��ود. این 
هواپيما سيس��تم شناسایي بس��يار پيشرفته اي 
داش��ت و چون در نزدیكي مرز شوروي و دریاي 
خزر دچار حادثه شد، امریكایي ها به شدت نگران 
شدند كه نكند بقایاي هواپيما به دست روس ها 
بيفتد! به همين دليل در گروهي متشكل از 19 
مهندس ایراني و هفت امریكایي، به عنوان هيئت 
بررسي سانحه، راهي منطقه شدیم. اتفاقاً موتور 
هليكوپتري كه با آن رفتيم، به روغن سوزي افتاد 
و به ناچار روي قله كوه فرود آمد! از همان ابتدا كه 
راه افتادیم، آن هفت امریكایي، با شرایط متفاوتي 
با ما همراه شدند! آنها پاكت هاي پر از همبرگر و 
ساندویچ را- كه به اندازه غذاي سه روز همه ما 19 
نفر بود- برداشته بودند و روبه روي ما مي نشستند 
و مي خوردند و گل مي گفتند و گل مي شنيدند! 
ما براي رفع گرس��نگي، ناچار ش��دیم از یكي از 
چوپان هاي محلي، گوس��فندي بخریم و كباب 
كنيم! منظورم این است كه ما مردمي هستيم كه 
در دوران دفاع مقدس و پس از آن، شيرخش��ك 
فرزندان مان را ب��ه آوارگان جنگي عراقي یا كرد 
مي دادیم و از اینكه به دیگران كمك كنيم، غرق 
غرور و شادي مي شدیم، اما آنها با این همه ادعاي 

انسانيت و تمدن، این گونه رفتار مي كردند!
به فضاي رعب و وحشت حاكم بر ارتش 
اش�اره كردي�د. در اين ارتباط بيش�تر 

توضيح دهيد.
مصادیق آن فراوان بود. موقعي كه بحث بازگشت 
حضرت امام به كشور جدي شد، فشار و اختناق 
در ارتش هم، بس��يار ش��دیدتر ش��د و ترس از 
نيروهاي امنيتي، كاماًل محسوس بود. در روز 17 
شهریور، من با لباس شخصي رفتم كه كمك كنم 
و مجروحي را هم به بيمارستان بوعلي رساندم. 
بعد به درمانگاه 17 ش��هریور )25 ش��هریور آن 
موقع( رفتم كه مثل بقيه مردم، خون بدهم. روي 
تخت دراز كشيده بودم كه یك مرتبه چشمم به 
یكي از همكاران��م افتاد. من به قدري وحش��ت 
كردم كه س��وزني را كه در دس��تم بود، كشيدم 
و پا به فرار گذاشتم! پرس��تاري كه داشت از من 
خون مي گرفت، ه��اج و واج مانده ب��ود كه این 
چ��ه حركتي بود كه ك��ردم! مي خواه��م بگویم 
جو این قدر س��نگين ب��ود كه هم��كار از همكار 
مي ترس��يد كه نكند او را لو بدهد! یادم هس��ت 
چن��د روز بعد از پي��روزي انقالب ك��ه همدیگر 
را دیدیم، یكدیگ��ر را در آغوش كش��يدیم و در 
حالي كه از فرط خوشحالي گریه مي كردیم، به 
حركات آن روز خودمان خندیدیم! تنها كساني 
كه آن جو سنگين را تجربه كرده اند، مي دانند كه 
آزادي و رهایي اي كه انقالب به ارمغان آورد، چه 

معنایي دارد.
اعتراضات پرسنل نيروي هوايي از چه 

مقطعي جنبه علني پيدا كرد؟
اولين نشانه ها، دو سه  ماه قبل از پيروزي انقالب 
اسالمي، در مركز كامپيوتري نيروي هوایي دیده 
شد كه به یك باره، روي مانيتورها این جمله آمد: 
»یانكي ها به خانه هایتان برگردید!« هنوز كسي 
به پيروزي انقالب اطمينان نداشت و بنابراین این 
حركت، فوق العاده ش��جاعانه و متهورانه بود. به 
دليل شبكه اي بودن سيستم ها، خيلي ها این پيام 
را دیده بودند و از همان روز، خروج امریكایي ها 

از ایران شروع شد!
شما با اين روحيه، چه شد كه به ارتش 
پيوستيد؟ چه حس يا عاقه اي موجب 
شد كه سراغ اين نهاد، مخصوصاً نيروي 

هوايي آن برويد؟
اشتغال در نيروهاي مس��لح، براي جوانان همه 
كش��ورها هيجان انگيز و ش��وق برانگيز است. به 
خصوص من ك��ه از نوجواني، عالق��ه زیادي به 
كارهاي مهندسي هوایي داشتم و دلم مي خواست 
در جایي مش��غول كار ش��وم كه امكان تالش و 
پيش��رفت وجود داشته باش��د و واحد مهندسي 
نيروي هوایي، این امكان را به من مي داد. من در 
آنجا توانستم به زبان انگليسي تسلط پيدا كنم و با 
استفاده از بورس تحصيلي، به امریكا بروم و دوره 

تخصصي مهندسي رادار را بگذرانم و برگردم.
جنابعالي پس از پيروزي انقاب اسامي، 
همكاري خ�ود را با صدا و س�يما آغاز 
كرديد. اشاره اي هم به چند و چون اين 

موضوع داشته باشيد.
بله، بنده از س��ال 58، همكاري خود را با صدا و 
سيما شروع كردم و به عنوان گوینده، نویسنده 
و س��ردبير، در برنامه ه��اي مختل��ف رادیویي و 
تلویزیوني فعاليت مي  ك��ردم. مدتي هم اجراي 
برنامه هاي س��حِر ماه رمضاِن رادی��و ایران را، به 

عهده داشتم.
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اولين نشانه هاي واكنش انقابي در 
نيروي هوايي ارتش، دو سه  ماه قبل 
از پيروزي انقاب اسامي، در مركز 
كامپيوتري اين نيرو ديده شد كه به 
يك باره، روي مانيتوره�ا اين جمله 
آمده ب�ود: »يانكي ها به خانه هايتان 
برگرديد!« هنوز كس�ي ب�ه پيروزي 
انقاب اطمينان نداش�ت و بنابراين 
اين حرك�ت، فوق العاده ش�جاعانه 
و متهوران�ه بود. به دليل ش�بكه اي 
بودن سيس�تم ها، خيلي ها اين پيام 
را ديده بودند و از همان روز، خروج 
امريكايي ه�ا از ايران ش�روع ش�د!


