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"از همه نگارندگان حوادث جنگ و همه کسانی که توان 

کنم از ثبت انجام وظیفه در این مهم را دارند، درخواست می

و ضبط جزئیات این دوران غفلت نکنند و این گنجینه 

 "نشدنی را برای آیندگان به ودیعه بگذارند. تمام

"جنگ تحمیلی شکوه و عظمت ایمان و اسالم را در 

 پهناور جهان منتشر نمود."

 )ره(امام خمینی

 

خواهم بگویم که این جنگ یک گنج است. آیا ما "می

خواهیم توانست از این گنج استفاده کنیم؟ آن هشت سال 

 جنگ، بایستی تاریخ ما را تغذیه کند. "

مظهر حماسه است، مظهر معنویت و "دفاع مقدس 

خواهی، مظهر ایثار و از دینداری است، مظهر آرمان

خودگذشتگی است، مظهر ایستادگی، پایداری و مقاومت 

است، مظهر تدبیر و حکمت است، روایت آن جهاد نیز 

 مقدس و جهاد است."

"یک رزمنده تا زمانی که خاطراتش را ثبت نکرده، هنوز 

 "آینده و آرمانش بدهکار است.  چیزهایی به تاریخ و

 (العالی)مدظلهای الله خامنهمقام معظم رهبری حضرت آیت

 

 

 

 

 سه



 

 7631در اسفندماه  )ره(فرازهایی از پیام حضرت امام

 (895خطاب به روحانیت سراسر کشور )در رابطه با پذیرش قطعنامه

 156، صفحه17، جلد)ره(صحیفه امام خمینی

 ایم.ها بهره جستهما هر روز در جنگ برکتی داشتیم که در همه صحنه 

 ایم.ما انقالبمان را در جنگ به جهان صادر نموده 

 ایم.ما مظلومیت خویش و ستم متجاوزان را در جنگ ثابت نموده 

 خواران کنار زدیم.ما در جنگ پرده از چهره تزویر جهان 

 ایم.ختهما در جنگ دوستان و دشمنان خود را شنا 

 ایم که باید روی پای خودمان بایستیم.ما در جنگ به این نتیجه رسیده 

 .بهت دو ابرقدرت شرق و غرب را شکستیم
ُ
 ما در جنگ ا

 مان را محکم کردیم.های پربار انقالب اسالمیما در جنگ ریشه 

 دوستی را در نهاد یکایک مردمان بارور کردیم.ما در جنگ حّس برادری و وطن 

  مردم منطقه نشان دادیم که علیه تمامی قدرتما در 
ً
ها و جنگ به مردم جهان و خصوصا

 توان مبارزه کرد.ها سالیان سال میابرقدرت

 .جنگ ما جنگ حق و باطل بود و تمام شدنی نیست 

 .جنگ ما جنگ فقر و غنا بود 

 .جنگ ما جنگ ایمان و رذالت بود و این جنگ از آدم تا ختم زندگی وجود دارد 

 های فاسد در مقابل اسالم احساس ما موجب شد که تمامی سردمداران نظام جنگ

 ذلت کنند.

  ما در جنگ برای یک لحظه هم نادم و پشیمان از عملکرد خود نیستیم. راستی مگر

 ایم و نتیجه، فرع آن بوده است.ایم که ما برای ادای تکلیف جنگیدهفراموش کرده

 اسالم انقالبی در پرتو جنگ است، همه اینها از برکت تر، استمرار روح از همه اینها مهم

های پاک شهدای عزیز هشت سال نبرد بود، از تالش مادران، پدران و مردم عزیز در خون

 نشأت گرفته است. ، غرب و شورویآمریکاده سال مبارزه با 

 دارد، به وظیفه خود عمل نمود... آن  ملت ما تا آن روز که احساس کرد توان و تکلیف جنگ

ساعتی هم که مصلحت بقای انقالب را در قبول قطعنامه دید و گردن نهاد، باز به وظیفه 

  خود عمل کرد.

 چهار



 

 

 معارف جنگ

های نبرد حـق علیـه بـاطل ها، ذخایر و دستاوردهای جبههای از یافتهمجموعه« معارف جنگ»
ها و برکت خون شهدای واالمقام، نصیب ها، ایثارگرییاسـت که خداوند متعال به پاس فداکار

های پاک و تشنۀ نسل جوان انقالب های جوشان آنها به سینهرزمندگان اسالم نمـوده و از سینـه
 گردد. اسالمی منتقل می

شهید »اسالم  با همت واالی امیر سرافراز ارتش 3161از پاییـز سال« هیئت معـارف جنـگ»
های مادی و با تصویب کریمانه و حمایت 3161شکل گرفت و در سال« شیرازیبد علی صیادسپه

مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا، به صورت رسمی  العالی(،)مدظلهایمعنوی حضرت امام خامنه
انی عهده گرفته و مفتخر است که با الهـام از کالم نور  این رسالت مهم را با روحیه متعالی بسیجی بر

َمَع الُمْحِسنین»خداوند متعال مبنی بر 
َ
نا َو ِانَّ اللَه ل

َ
ُهم ُسُبل َنهِدینَّ

َ
یَن جـاهَـدوا ِفینا ل

ّ
، با صداقت «َوالـذ

آمیـز را کـه با گـرایش جمعی در این وادی مقدس گام نهاده و این رسـالت افتخـارو تالش دسته
طف و شکل گرفته است ادامه دهد و در این راه امید به ل« عملیاتی و آموزشیـ  پژوهشی ـ فرهنگی»

 یاری خداوند متعال دارد. 
بدین  3131تا سال  3131های نبرد از سال کار هیئت معارف جنگ در گردآوری تجارب جبهه شیوه

ر آن عملیات نقش ترتیب بـوده اسـت که بر اساس زمان و مکان هر عملیات، جمعی از رزمندگان اسالم که د
عملیات عزیمت نموده و با یادآوری خاطـرات خـود در صحنـه نبـرد و  اند بـه منـطقـهعهده داشتـه مهمی را بر

هـای تلـخ و شیرین را گردآوری ای از حقایق و واقعیتهای تحـریـری، صوتی و تصویری، مجموعهبـرداشـت
های میدانی، نسبت به تکمیل با اجرای آموزش ، همچنان3131نموده است. این هیئت بعد از سال 

عنوان کتاب مستند از  093ها اقدام نمود. چاپ و سایر عملیات)ع( االئمههای میدانی عملیات ثامنبرداشت
 باشد.اقدامات هیئت معارف جنگ میاز  3199 سالتا پایان  3139وقایع هشت سال دفاع مقدس از سال 
به صورت نظری و میدانی برای هر دوره از دانشجویان  3131آموزش معارف جنگ، از سال 

های دانشگاه 1نیز برای دانشجویان سال 3111نزاجا و از سال )ع( دانشگاه افسری امام علی 1سال
دانشگاه قرارگاه پدافند  1برای دانشجویان سال 3191و از سال  افسری هوایی، دریایی و فارابی

التحصیالن نفر از فارغ 13111تعداد  3199 سالپایان به اجرا درآمده و تا )ص( االنبیاءاتمهوایی خ
 اند. های مزبور را در دو مرحله نظری و میدانی مورد آموزش قرار گرفتهدانشگاه

 دیپلم، فوق تحصیلی وظیفه در مقاطع آموزش کارکنان 3113همچنین از سال  معارف جنگ هیئت
 ریزی نمود و این عزیزان در زمانسانس و دکترا در مراکز آموزش وظیفه را پیلیسانس، فوق لی

های سازمانی خود به مدت شانزده ساعت آموزش آموزش مقدماتی و قبل از عزیمت به یگان
هزار نفر از  139بیش از  ،3199سال معارف جنگ را برابر برنامه آموزشی طی نموده که تا پایان 

باشند، آموزش نظری ها و مراکز آموزش عالی کشور میالتحصیل دانشگاهغکارکنان وظیفه که فار 
 اند. معارف جنگ را فرا گرفته

 پنج



 

در آموزشگاه نظامی  3136آموزان پایور اجا از سال آموزش معارف جنگ برای کلیه دانش

)ع( اجا )جواداالئمه مرکز آموزش 1ها در این آموزش 3183گردید و از سال جواداالئمه نزاجا برگزار می

نپاجا( )ع( اکبرنداجا، شهید خضرایی نهاجا و علی)ع( نزاجا، تفنگداران دریایی نداجا، باقرالعلوم

 37آموز پایور به مدت نفر دانش 32182تعداد  ،3199 سالریزی شد، که بر این اساس تا پایان برنامه

 اند. را گرفتهساعت در هر دوره، آموزش نظری معارف جنگ را ف

ای با موضوع نقش رسته مربوطه در دفاع های عالی رستهآموزش معارف جنگ برای داشجویان دوره

مرکز برای  31ها در ، آموزش3199 سالتا پایان  3190ساعت برگزار شد که از سال  1مقدس به مدت 

 نفر دانشجو برگزار گردیده است.  9193تعداد 

هزار نفر از سربازان دیپلم و زیر دیپلم نیز  599، بیش از 3199 سالتا پایان  3191از بهمن سال 

 اند. در هر دوره به مدت هشت ساعت تحت آموزش معارف جنگ قرار گرفته

 3183جلسه در سال  1ساعت در  3آموزش معارف جنگ برای دانشجویان دافوس آجا به مدت 

 نفر برگزار شد.  271برای تعداد 

نفر دانشجو در  221ساعت برای تعداد  3مدیران ارشد ساحفاجا به مدت آموزش معارف جنگ برای 

 برگزار شد.  3183سال 

 3188در سال نفر  71برای تعداد  ارتش عقیدتی سیاسیرف جنگ برای مدیران ارشد آموزش معا

 برگزار شد.

 «شیرازیشهید سپهبد علی صیاد»هیئت معارف جنگ  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 شش

 ید واحده و قدرت واحده باشیم. چه ارتشی، چه سپاهی و چه بسیجی ربای مقابله با دشمنان بایستی ما
 «62/11/1621 – شهید سپهبد علی صیادشیرازی»

اهیی که رد این اه از یادمان ربود و شخصیتخواهند ما قضیه دافع مقدس از یادمان ربود، فداکاریدشمنان می
 خواهند.اه نقش آفریدند، آنها را نشناسیم یا از یاد ببریم، این جور میفداکاری

 مقام معظم رهبری حضرت آیتالله خامنهای )مدظلهالعالی(



 

 

 سخنی درباره این کتاب

بعد از کتب آسمانی، بهترین » آمده، گفته است:ها یکی از جمالت طالیی که در کتاب

 «ها، مطالعه شرح حال )بیوگرافی( گذشتگان است.راهنمای زندگی انسان

در یکی از روستاهای استان کرمانشاه  3135این کتاب، سخن را از تولد کودکی در سال 

کند و همچنان سرگذشت و حوادث زندگی وی را از مسیر کودکی تا تحصیل و بعد یآغاز م

گذار مثبت یا منفی داشته، انات خدمتی که در زندگی او تاثیر استخدام در ارتش و باالخره جری

 دهد.شرح می

شود که روزگاران گذشته، مردم تنگدست با توان با مطالعه این کتاب متوجه می خواننده،

گرفتند و در و با این وجود از خدای خود فاصله نمینمودند صفر چگونه گذران زندگی می ی زیرالم

  کردند خود را به خداوند متعال نزدیک تر کنند.سعی میهر کدام از وقایع تلخ و شیرین زندگی، 

در مسیر زندگی آن کودک که از زیر صفر شروع نمود، تا روزگار آثار امداد و دست الهی 

 گردد.، معلوم میهانشیبشرح هر کدام از فراز و  پیری، در

تغییر سرنوشت افراد مخاطب های خوب، چگونه در شود که انسانمتوجه می خواننده،

 توانند اثر گذار مثبت و ماندگار داشته باشند.خود می

شود و بعد از مدتی می رود به داخل راه را وی کتاب، وارد روستائی میخواننده کتاب، هم

همراه شود. خواننده آشنا می هاونگی آنها در آن زماندر شهرهای مختلف و با چگ هاگانپاد 

 یابد.ی از شرایط آن زمان و مکان در میرود و اطالعات قابل توجهصاحب اثر به آمریکا می

گیرد و بعد آن قرار مینیروز و ی هواهاخواننده در مسیر روزهای انقالب وارد پادگان

 های مختلفوضاع و احوال آن زمان را در مکانای از اشود و گذشتهی جنگ میباالخره روزها

  یابد.در می

خواننده کتاب در نهایت نکات و نتایج فراوان آموزنده و عبرت آمیز اخالقی، تربیتی، 

این کتاب را احساس و  خدابندگی، تاریخی، نظامی و غیره کسب و لذت بهره گیری از مطالعه

 .کندفراموش نمی

امید است مطالعه این کتاب در مسیر مطالعه تمام اقشار جامعه از نوجوانان تا بزرگساالن 

 قرار گیرد.

 هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی

 هفت



 

 معرفی نویسنده

عنوان خانواده و نقش آن در اولین کتاب وی تحت  3159سرهنگ احمد حسینیا در سال 

توسط انتشارات  3190ه تحریر در آمد و در ابتدای سال تربیت، در زمان دانشجویی به رشت

ریخی، از شد. پس از تالیف چندین کتاب در زمینه مسیل اجتماعی و تامفید چاپ و منتشر 

های دفاع مقدس و زندگی نامه شهدای ارتش اقدام کرد. کتاب به نگارش کتاب 3139سال 

دفاع  پنجمین جشنواره کتاب )زندگی نامه شهید سپهبد صیاد شیرازی( در «صیاد دلها»

های برگزیده انتخاب شد و از رییس جمهور جوایزی مقدس به عنوان یکی از کتاب

 دریافت داشت.

به جمع نویسندگان پیوست.  3111در اولین همایش اندیشه و قلم ارتش در سال 

در همایش تجلیل از پیشکسوتان نمونه ی نیروهای مسلح به  3119همچنین در بهمن ماه 

 و مورد تقدیر قرار گرفت.نوان منتخب ملی و ادبی شناخته ع

موضوعات پژوهشی از بهداشت کتاب در حوزه روانشناسی و تربیتی، ارائه  30تالیف بیش از 

روان و سالمت اجتماعی و سپس نگارش خاطرات و زندگی نامه شهدای دفاع نقدس مانند نبرد 

هایی از روزهای ره، میان خون، باید رفت، ناگفته میمک، یاد آن روزها، امیر خستگی ناپذیر، مرد

 رود.وی به شمار میاول جنگ و شهید سرلشکر فالحی در روزهای سرنوشت ساز از جمله آثار 

 

 

 

 

 

 

 
 

 هشت



 

 

 معرفی صاحب اثر
در یکی از روستاهای ُسنُقر از استان کرمانشاه  3135غالمعلی امیریان سال  1سرتیپ

 3119س از تحصیالت ابتدائی و دوره اول متوسطه در سال زاده شد. با شرایط بسیار سخت پ

 آمد.داری ارتش در به استخدام درجه

آباد، برای آموزش رسته مخابرات به تهران، طی دوره آموزش مقدماتی در خرمپس از 

 منتقل شد. 13پادگان سلطنت آباد اعزام شد. پس از دوره مخابرات به لشکر

پس از اخذ دیپلم به دوره زبان  3111. سال وی ضمن خدمت به تحصیل ادامه داد

 انگلیسی در تهران اعزام و پس از طی آن دوره به هوانیروز منتقل شد. 

برای طی دوره پنج ماهه تعمیرات هواپیما با درجه گروهبانی به  11و  11ی هادر سال

 آمریکا اعزام و در برگشت به خدمت خود در هوانیروز ادامه داد.

بورسیه در دانشگاه تهران به عنوان دانشجوی دانشکده افسری در  به شکل 3119سال 

به پادگان آموزشی بیرجند منتقل و به عنوان  3119رشته الهیات ادامه تحصیل داد. سال 

 امور دینی خدمت نمود.افسر 

از سوی هوانیروز به مدت چهار  3151به هوانیروز اصفهان منتقل شد. سال  3151سال 

فنی به مدت دو ماه به برای بار دوم برای طی دوره  3151شد. اسفند سال  ماه به ظفار مامور

 آمریکا اعزام شد.

بعد از پیروزی انقالب اسالمی در پایگاه هوانیروز کرمانشاه خدمت نمود و عملکرد وی در 

 سالهای خدمتی در آن پایگاه، در این کتاب شرح داده شده است.

ی نزاجا و بعد در صنایع هلی کوپتر سازی وزارت در سالهای آخر خدمتی در ارودگاه سار

سال خدمت، با درجه سرتیپ دومی  15پس از  3131دفاع خدمت نموده است در سال 

 بازنشسته گردید.

در سازمان راه آهن تهران دعوت به همکاری شد و  3111بعد از بازنشستگی نیز تا سال 

 مجموعه ای فرهنگی و ورزشی را مدیریت نمود.

باشد که پس از ضر سرگذشت روزهای زندگی این پیشکسوت دفاع مقدس میکتاب حا

محتوای آموزنده تربیتی، اخالقی، تاریخی و نظامی است و مطالعه آن برای تمام اقشار جامعه 

 باشد.سودمند می

 ُنه
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 دوران کودکی

متولد شدم.  به نام کلیایی در یکی از ایالت استان کرمانشاه 30/05/3135در تاریخ 

نام مادرم حنیفه و نام پدرم اسکندر بود. حرفه  اجداد من همگی شغل کشاورزی داشتند.

قرار داشت که  اصلی او کشاورزی بود. محل سکونت ما در طبقه دوم ساختمان بسیار بزرگی

ید احداث و با خانواده اش در آن متعلق به ارباب ده به اسم بنی بیات بود. ارباب، قلعه ای جد

سکونت داشت. اتاق محل سکونت ده الی پانزده متر وسعت داشت. در یک قسمت این اتاق 

شد. در فصل سرما باالی آن تنوری نصب شده بود که نان وغذای خانواده در آن پخته می

 .گرفتمیو برای محافظت از سرما مورد استفاده قرار  شدمیتنور، یک کرسی نصب 

ی کرسی یک تخته پالس زبر انداز باال انداز اتاق، سه تخته گلیم پشمی بود، رو ه زیر وسیل

موادی به نام  از م بود که همگی دست بافت مادرم بودند. سوخت تنوریپشمی دو تخته جاج

شد. این ماده سوختی را )که هنوز هم در برخی گوسفند( تهیه می و تپاله )از فضوالت گاو

 انبارکردند، به صورت قالب در ب رواج دارد(، در فصل تابستان خشک میمناطق محروم غر

دسترسی داشت، برای آن گرفت. اگر کسی به و در زمستان مورد استفاده قرار می دارینگه

روشنایی  وسیله .. زیرا در آن زمان هنوز نفت نبودکردمیآتش و گرما از آن استفاده ایجاد 

ای روشنایی شب روغن کرچک( بود که به وسیله چراغ فتیلهچراغ ) هم در شب از روغن

 .شدمیفراهم 

ف مسی و سفالی و لعابی و چند دیگ ل منزل ما عبارت بودند از چند ظروسایل داخ

)جای  وسیله زینتی داخل اتاق هم عبارت بودند از: یک عدد یخدان .مسی جهت پخت غذا

ای رنگ آبی ن قاجار، تعداد یک عدد المپ شیشهمزین به عکس شاهای مادرم بود( هالباس

با نقش و نگار که داخل اتاق )در محل دید کسانی که وارد  بلو بافته شده از اسپندتا کزیبا و ی

آب برای شستشو داخل حیاط  .ند( آویزان بود. این وسایل مختصر جهیزیه مادرم بودشدمی

ولی آب  .اٌل از جانب ارباب قلعه این امکانات اجرا شده بوددر طبقه اول موجود بود، زیرا قب

. مادرم مشک آب را از شدمیقابل شرب از چشمه ای که در وسط ده جریان داشت، آورده 

هم در طبقه اول وهم در طبقه  خانه. این کردمیفاصله چشمه تا منزل با دوش خود حمل 

 می داشت.دوم دارای توالت بود. از نظر حمام، ده حمام عمو
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ی مادرم بودم. اقوام پدرم درده دیگری هامن در زمان کودکی، عزیز خانواده و فامیل

ند و در آن زمان کمتر آنان را می دیدم. ما اول سه نفر بودیم، بعد از مدتی فرزند کردمیزندگی 

 د، چون با مرض سرخک از دنیا رفت.پسری به خانواده ما اضافه شد که فقط شش ماه با ما بو

قرار داشت که بیشتر نیازمندی اهالی ده  کیلو متری ده ما، شهر کوچکی به اسم سنقر 35در 

ند و بردمی. مردم با خود، روغن، تخم مرغ یا گاو و گوسفند به شهر شدمیما از آن جا تهیه 

ا مرا با پدر و مادرم همه ج .ندکردمیدرعوض پارچه، لباس و سایر وسایل مورد نیاز دریافت 

ند. یک بار با مادرم برای اولین بار با االغ به شهر رفتم که خیلی برایم عجیب و بردمیخود 

جالب بود. موقع برگشتن هوا بارانی شد، مادرم برای این که بدن من خیس نشود، مرا در زیر 

 3ماشته اش قرار داد.

تند. از جمله در ماه مردم روستای ما متدین بودند و در مراسم مذهبی حضوری فعال داش

و شهدای کربال شرکت  ی سینه زنی در عزاداری حضرت امام حسینهامحرم با تشکیل دسته

بودند.  هاراسمهم همراه والدین و بزرگترهای خود شاهد این م هافررندان خانواده .ندکردمی

ق نسبت به امام حسین در شد که از همان کودکی مهر و عالقه ای عمیاین حضور باعث می

 . شدمیدل کودکان و نوجوانان شعله ور 

من در زمان نوجوانی جزو اولین افرادی بودم که در روز عاشورا با حسین، حسین گفتن، 

م. یکی از رسوم مردمان ده ما مثل بسیاری کردمیاهالی ده را به وقت انجام عزای امام آگاه 

شورا بعد از اتمام مراسم سینه زنی به شرکت کنندگان، غذا از جاهای دیگر آن بود که در روز عا

 ل روغن، حلیم و شیره انگور بود. ند. غذای مورد پذیرایی شامدادمی

 خوبی داشتیم. پدرم با کشاورزی زندگی را سر و سامان 
ً
. گاهی هم دادمیما زندگی نسبتا

. کردمیبودند، خریداری  آنهااهالی ده طالب واز آن جا وسایلی که  کردمیسفر  به کردستان

یم، چون ما دو نفر به جز پدرم شدمی، من و مادرم نگران شدمیگاهی هم که سفرش طوالنی 

حامی دیگری نداشتیم. تا آن که سرانجام او دچار مریضی سختی شد و به علت دسترسی 

ا برادرش به نام شاهمراد که نداشتن به پزشک در سن جوانی از دنیا رفت. بعد از فوت پدر تنه
                                                           

 کردند.ماشته پارچه ای مشکی بود که در آن زمان بانوان به عنوان رو پوش استفاده می -3
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، کردمیاز پدرم بزر گتر بود و در دهی دیگر به نام سیرکوه با حقوق کمی که از ارباب دریافت 

گذراند، خود را به ده ما رسانید و من و مادرم را به ده سیرکوه انتقال داد. ما می اش رازندگی

  .کردمیر بزرگم هم با خانواده عمو زندگی بودیم. ماد در منزل عمو شاه مراد

منزل عمو دارای دو اتاق بود، وی با زن و پسر کوچکش به نام عزیز علی که از من چند 

مدتی گذشت  .. ما دو نفر را در اتاق مادر بزرگ اسکان دادندکردمیسال کوچک تر بود زندگی 

ناچار به ده ه درم تنگ شد و بکم زن عمو بنای ناسازگاری گذاشت، به طوری عرصه بر ماکم

، در منزل عمویم گذشتمیسال از عمرم  5به نزد عمه اش رفت. اما من که فقط  سلیمان شاه

میهمان همراه خود برده و  نگهداریمادرم در محل جدید ازدواج کرد و مرا برای ماندم. 

ه اجازه داشتم نزد وی بمانم، رفتارش با تامدتی ک .پدرخوانده شدم. او انسان بزرگواری بود

. شغل او کشاورزی بود و بیشتر وقت او به کردمیمثل فرزندش با من رفتار  ،من انسانی بود

 میصیفی کاری 
ً
در به عمل آوردن خربزه شیرین مهارت داشت. زندگی او  گذشت. مخصوصا

 یا رفت. دتی به علت بیماری از دنبا مادرم زیاد دوام نیاورد و بعد از م

اش زندگی کرد تا آن که دو سال بعد از مرگ او بار دیگر مادرم بی پناه شد و مدتی نزد عمه

 دادمیبعد همسر دیگری انتخاب کرد. مدت کوتاهی مادرم مرا به نزد خود برد. عمویم اجازه ن

سال به همین علت برای مدتی از دیدار مادر محروم بودم. بعد از یکی دو  ،نزد مادرم بمانم

ام پس از طی مسافت طوالنی به ده محل زندگی ما آمدند، شوهرعمه مادرم همراه پدرخوانده

یک شب میهمان ما بودند و فردای آن روز بدون اطالع عمویم مرا سوار االغ نمودند تا به نزد 

مادرم ببرند. اما ازداخل ده خارج نشده، عمویم ناگهان سر راه ما ظاهرشد و مرا زیر مشت و 

میشه از د قرارداد و از باالی االغ به زمین انداخت و به منزل برگردانید. به این ترتیب برای هلگ

  دیدار مادر محروم شدم.

، بسیار خشن و نسبت به خانواده بی اندازه سختگیر بود. خصلت دیگرش عمو شاه مراد

تفنگ در منزل حاضر داشت، زیرا  که خیلی بارز بود، همیشه یک راس اسب در طویله و یک

این اعتقاد را در من و  کردمیمعتقد بود هر لحظه ممکن است دشمن به ما حمله کند. سعی 

یش که شغلش نجاری بو، سفارش داده بود هاپسرش هم القاء نماید. او ابتدا به یکی از فامیل
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پسر عمو اغلب با دو قبضه تفنگ چوبی شیک و شبیه به تفنگ حقیقی ساخته بودند. من و 

ای یم، با اسلحه برنو یا تفنگ ساچمهآن مشغول تمرین و بازی بودیم. وقتی کمی بزرگ شد

 . دادمیبه ما آموزش تیراندازی  ،آمدمیفرصتی پیش هر یم. عمو هم از کردمیتیراندازی 

عمو به شکار حیوانات حالل گوشت عالقه خاصی داشت و بیشتر اوقات آزاد خویش را 

. برای انجام این برنامه شبها تفنگ شکاری را برمی داشت و در نمودمیکار پرندگان صرف ش

آن هم داخل آب  . البته شکار پرندهکردمیو اردک شکار  رفتمیی آب هاتاریکی به کنار برکه

. به علت تداوم این کار، دچار رماتیسم شدمییش وارد آب هارفتن بسیار مشکل بود و تا زانو

. در داخل کردمیدر بهار و تابستان هم کبک شکار  .کردمییوسته از درد پا گله پا شد و پ

داری گندم کلبه ای نزدیک چشمه ساخته بود و توری کنار چشمه پهن و داخل تور مق هاکوه

ب به داخل کلبه وصل بود. شب تا سحرداخل کلبه انتظار یک سر طنا .کردپخش می

ند. بعد از خوردن آوردمیشیدن آب به کنار چشمه هجوم صبح زود برای نو هاکشید. کبکمی

ند. در آن لحظه عمویم از داخل کلبه طناب را شدمی آب، برای خوردن دانه، روی تور جمع

ی چوبی ها. و بعد این پرندگان را در منزل در داخل قفسهکردمیرا شکار  هامی کشید و کبک

 استفاده کند.  آنهاوشت یاز از گتا در صورت ن کردمییا آهنی زندانی 

 و ژاپن بود که متفقین با شکست آلمان این برهه از زمان مطابق با اواخر جنگ دوم جهانی

یکه تاز دنیا شده بودند. به طور نمونه، سربازان انگلیسی در بیشتر مناطق کشور ما پراکنده 

دست به کار شده بودند و با تماس حضوری  آنهاازسیاست مدارهای بودند و تعدادی هم 

با مهارت،  هاند. انگلیسیکردمیرا برعلیه یکدیگر تحریک  آنهامستمر با خوانین منطقه، 

سیاست و خوی استعمار گری تاریخی چندین ساله که از آن برخوردار بودند، با سیاست 

و قبایل دو دستگی را ایجا کردند. تا جایی که  اختالف بیانداز و حکومت کن، در سران عشایر

 آمدن قوای نظامی به داخل یک 
ٌ
به یاد دارم این اختالف بین خوانین ما برقرار بود. اصوال

ایجاد این برنامه  پیامدهای فراوانی در پی داشت. اولین پیامد، نابودی کشاورزی ما بود. کشور

ادمه داشت. عوارض چنین پدیده ای  هاسالقحطی وگرانی سراسر مملکت را فراگرفته بود و 

  همه منطقه زندگی ما را فراگرفته بود.
ً
نداشتیم و فقط  خانواده امثال ما که زراعتی مخصوصا

 چشم به الطاف ارباب دوخته شده بود، در سختی بیشتری بودند. 
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 ده با وضعیت اسفناکی روبرو شده بودیم. در این شرایط ما از منزل شرق ده به منزل غرب

نقل مکان کرده بودیم. این منزل که حدود یک کیلومتر با تنها چشمه داخل ده، فاصله 

داشت، دارای حیاطی کوچک با دو دستگاه اطاق بود. در یک اتاق من و مادر بزرگ زندگی 

یم و در اطاق دیگر عمو شاهمراد و پسر و همسرش سکونت داشتند. در آن سوی کردمی

تا به داخل آن می رسیدیم.  شدمیکه باید تعداد زیادی پله طی حیاط یک زاغه قرار داشت 

زاغه محل نگهداری حیوانات اهلی )چند راس گوسفند و بز و یک ماده گاو( بود. در کنار زاغه 

 .شدمی یک انبار بزرگ وجود داشت که علف خوراک حیوانات با سوخت تنور در آن نگه داری

ند موجودی به نام آل گفتمیمان خرافات زیادی بین مردم حاکم بود. از جمله در آن ز

رود، دل و جگر او را وجود دارد که به صورت بانویی به نزد خانمی که وضع حمل نموده می

خوراک فرزندانش دل جگر بانوان  شدمی)چون گفته  بردمییش هابیرون آورده و برای بچه

محفوظ ماندن مادر نوزاد از شر آل، همیشه یک سیخ آهنی که این برای . بنابر زائو است(

ند، دادمی، به صورت عمودی در کنار مریض به دیوار تکیه شدمیآن نصب  بزرگ در سر پیازی

به دیوار  ترسد. گاهی یک قبضه اسلحه هم در آن اطاقزیرا معتقد بودند آل از این اسلحه می

در مدت هفت روز بعد از  شدمی، بنابراین سعی رفتمی آویزان بود. البته آل به سراغ زن تنها

 زایمان، زن را داخل اطاق تنها نگذارند.

و اعتقاد  شدمینبود( صحبت  از موجود دیگری هم به نام مردآزما )که به خطرناکی آل

 آمده و در  هابه انواع شکل تواندمیداشتند، این موجود از قدرتی برخوردار است که 
ً
 مخصوصا

. برای این دو موجود دهدمیقرار  ارمسافر را مورد آز  کمین کرده، مردهای هادر جاده هاشب

ته ی مربوط به اجنه بود که البهاند. موضوع سوم داستانکردمیی زیادی هم نقل هاداستان

ه شده است، ولی به صورت اغراق آمیز در این مورد صحبت این موضوع در قرآن به آن اشار 

یت ناخواسته در ذهن من اثر گذاشته بود و هنگام تنهایی در موقع اه. این حرفشدمی

پله را  35شد. به عنوان نمونه بعد از علف دادن به حیواناتمختلف باعث غلبه ترس بر من می

  .دویدم تا مبادا اجنه مرا بگیردتا حیاط می
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 روز به روزی زندگی سایه اش را هاکمبود غذا و نیازمندی ، گرانی وشدمیروزها سپری 

گستراند. مقدار آردی که در کندوی گلی ذخیره شده بود، هر روز کمتر بیشتر بر سر ما می

جو وجود نداشت.  . به تدریج طوری عرصه زندگی بر ما تنگ شد که نان گندم وشدمی

من و پسرش به خوراک  عموی من ناچار شد برای برطرف کردن سایه شوم گرسنگیزن

ای است بسیار تلخ و ی گاودانه که مخصوص گاوها بود که دانههاز دانهحیوانات روی آورد. ا

جوشاند و هر بار آب آن را مزه هر روز مقداری داخل دیگ آب جوش چهار الی پنج بار میبد

تا زنده  دادمیکه تلخی آن کاسته شود، آن گاه به هرکدام از ما یک مشت  کردمیخالی 

مقداری پشم  ها. مادر بزرگ از همسایهکردمید جوع بمانیم. خود وی هم از همان غذا س

  مزدناچیزی آرد دست رو یا مقداو درعوض چند قرص نان  آوردمیو به صورت نخ در  گرفتمی

 عاملش . این بالهادادمیو غذای سهم خودش را به ما  گرفتمیگرفت. بیشتر روزها روزه می

وز سیاه مبدل کرده بود. مادر بزرگ خیلی عبور قوای بیگانه بود که اوضاع مملکت را به ر 

. با این که کردمیفهمیده و با تقوا بود. تمام تجربیات ارزنده اش را صرف تربیت من  ،فداکار

 بی سواد بود، ولی از نظر فهم و درایت سرآمد زنان همسن خود بود. هر آن چه از نظر آداب

چنان ا تجربه و تبحری که داشت، . بدادمینظافت و اصول آیین مذهب بود، به من آموزش 

ها تا که این آموزه دادمیبه من آموزش آداب و رسوم اسالم و مذهب تشییع و آداب تربیت را 

 امروز همچنان در من پا برجا بوده است. چند نمونه از آثار تربیت او را بیان می کنم.

ده برگزار شد. از من هم دعوت شده در  هابرای یکی از فامیل آن زمان مراسم عروسی در

بزرگم سفارش کرد هنگام رفتن به مراسم ممکن است قبل از رفتن، مادر .بود شرکت کنم

یی به نام عرق به تو تعارف کنند، در این حالت مبادا از آن بخوری، چون هم تلخ هانوشابه

آن عمل نکردم.  کرد که هیچ وقت بر خالف است و هم حرام. این کلمه چنان در ذهن من اثر

در نوجوانی پسر ارباب با کمک تعدادی از همکالسان خود قصد کردند به زور اسلحه عرق 

 جای خود آن را بیان خواهم نمود. نشدند که در وارد دهنم کنند، ولی موفق به این کار

راهنمای  دی وها گذار و برای همیشهزرگم در کلیه مراحل زندگی ام اثر بنکات تربیتی مادر

تغذیه نداشتیم. منزل  بزرگی بحرانی و قحطی من و مادرهادر یکی از روز .گی من بودزند 
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جدید ما کنار جاده و محل رفت و آمد مسافران بود. از منزل برای انجام کاری خارج شدم. 

اسب سواری را مشاهده نمودم که از نزدیک منزل ما با اسبش به سرعت عبور کرد، از ترک 

ل جاده پرت شد. بعد از برگشت به منزل به مادر بزرگ خبر دادم و بعد ای به داخاسبش بسته

از اجازه وی، بسته را که دقایقی داخل جاده مانده بود، به منزل آوردم. وقتی آن را باز کردیم، 

گرسنگی ای بود که هفت قرص نان لواش داخل آن بود. این نان چند روزی ما را از سفره

 نجات داد. 

با  ی فراوانی تحمل کردم.هاین وضع قحطی سپری شد. در این مدت رنجمدت زیادی با ا

ده ما دارای مدرسه بود و من عالقه زیادی به مدرسه داشتم، ولی از این نعمت  هوجودی ک

فقر مالی نتوانستم ادامه بدهم. در  محروم بودم. برای چند روزی به مکتب رفتم، اما به علت

ی دیگر با کوچک ترین بهانه، مورد غضب های و مرارتطول این مدت عالوه برتحمل گرسنگ

م و به جا ی این که مرا در آن سن راهی مدرسه نماید، پیوسته قلب گرفتمیعمویم قرار 

وح رنج دیده مرا نگه . در این بین تنها لطف و مهربانی مادر بزرگ ر کردمیشکسته مرا ناراحت 

 داشته بود. 

م و شب بردمیبود که هر روز صبح با خود به صحرا  سرگرمی من تعداد یک رأس ماده گاو

م. در بیابان هنگامی که حیوان مشغول چرا بود، برای پرکردن وقت فرصت گشتمیبه خانه بر 

با این گل یک ماشین  شدمیم گل که کردمیزیادی داشتم. مقداری از خاک با آب مخلوط 

نیمه  هام، وقتی دایرهکردیمای گلی هم درست م. چهار سطح دایرهکردمیگلی درست 

م. کردمیم و در زیر ماشین به جای چرخ نصب کردمیسوراخ  را آنها، با چوب شدمیخشک 

م و هنگام برگشتن دنبال کردمی. نخی به جلو آن نصب شدمیتا غروب ماشین گلی خشک 

م، با سنگ دیگری آن را گرفتمیخودم می کشیدم.گاهی سنگی در بیابان به دست 

یقل داده شده مدور و به صورت توپ ص. این سنگ شدمییقل داده و شفاف تا س اییدمسمی

یم. اسم سنگ، مردک است، اسم کردمیی ده با آن بازی هاکوچکی بود که من و بیشتر بچه

دادند که می یقلصرا  هابا سلیقه خاصی چنان سنگ هابازی هم مردکان است. بعضی از بچه

 .شدمیمثل آیینه 
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 وجوانین ایام

 کوچ کند. این ده «سطر»نام  عمو تصمیم گرفت از سیر کوه به ده دیگری به ،یامادر این 

ی منطقه و هار مورد خانتعلق داشت. د بیگوند به نام آمان الله خان فرهنگ بزرگی به خان

 و و خوانین کوچک بر منطقه سنقر همین قدر به یاد دارم که تعدادی خوانین بزرگ آنهاامالک 

دیگران بودند. نفر اول مرحوم تمندتر از تر و قدر مهم آنهاند. سه نفر از کردمیکلیایی حکومت 

تغییر  مدتی شهرت وی به امیر امجدمالک ده آباد سیرکوه بود. بعد از  علی خان امیریناد

بود که از همه خوانین منطقه ثروتمندتر بود.  اکبرخان امجدینفر دوم مرحوم علی یافت.

چند  هرکوبا ده سی فرزند داشت. ده محل زندگی او ده کل سفید 10پارچه آبادی و 11دارای 

 کیلومتر بیشتر فاصله نداشت.

بود. او از اخالق پسندیده برخوردار بود. در ماه  نفر سوم مرحوم نادعلی خان امیر امجد

و در دو  نمودمیعلیه السالم را برگزار  محرم در قلعه اش مراسم عزاداری حضرت امام حسین

شیره انگور( دعوت  و عاشورا کل اهالی ده را ناهار )حلیم، همراه با روغن حیوانی وروز تاسوعا 

. او در اواخر عمر همراه با راننده و ماشین شخصی به زیارت قبر حضرت امام کردمی

حسین)ع( مشرف شد. در زمان حیات وصیت کرده بود وی را در یک محل خوش آب و هوا در 

به خاک بسپارند که این وصیت اجرا  )چشمه بهشت( ی جناننزدیکی ده سیرکوه به نام کان

وارث تمام امالک و  ر به نام عزت الله خان داشت که بعد از پدراو فقط یک فرزند ذکو .شد

 .دارایی وی شد

. به این صورت شدمیدراین زمان رقابت هیشگی بین خوانین گاهی به دشمنی تبدیل 

نزد خان دیگر نقل مکان نماید، در محل جدید مورد  به نمودمیقصد  هاکه اگر یکی از رعیت

یم معمو تص دیم کهزندگی کر  . ما چند سال در ده سیر کوهگرفتمیاحترام خاص خان قرار 

ا ب یکی از خوانین دیگری به نام سطُر از امالک امان الله خان فرهنگ ه به دهگرفت از سیر کو

سطر مورد احترام خاص  د. وی به محض معرفی به خاِن ن، نقل مکان کقدرت منطقه کلیایی

ساختمان برای سکونت خانواده عمو در اختیارش قرار  داد یک باب قرار گرفت و دستور

کوه جزو یکی از  منصوب گردید. او در ده سیر دهند. عمویم به سرپرستی کل خدمه قلعه
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بود. از این تاریخ به بعد به نام نایب شاه مراد شهرت یافت و تا آخر عمر این عنوان  هافراش

  همراه وی بود.

 ه سطرزندگی در د  

 از تر از سایر دهات منطقه کلیاییگ، آباد، با مردمی فهمیده که زوده سطر بسیار بزر ِد 

مو از خدمت مرحوم نادعلی خان زمانی که ع .باب مدرسه شش کالسه برخوردار شده بود یک

معرفی نمود، مورد احترام  مرخص شد و خود را به حضور امان الله خان فرهنگ امیر امجد

خاص او قرار گرفت و ارتقاء شغل پیدا کرد. هنگام ورود به ده جدید از جانب ارباب در یک 

دیمی موقت اسکان پیدا کردیم. عالوه برخانواده ما چندین خانواده دیگر در منزل بسیار ق

ی آن سکونت داشتند. عمو به دو دلیل مورد عنایت خان قرار گرفت. یکی این که چون هااتاق

به نزد دیگری نقل مکان  کردمیقصد  هابین خوانین رقابت حکم فرما بود، اگر یکی از رعیت

ی یکی از عمادر رضا قبالً . دوم این که مادر بزرگ من گرفتمیقرار نماید، مورد عنایت خاص 

ی قبل از رفتن ما به سطر از دنیا هااش بود )این فرزند سالهفرزندان امان الله خان به عهد

ن خان، فامیل بود. او دارای دو فرزند پسر ضمن آنکه مادر بزرگ با یکی از همسرا .رفته بود(

 م سن بود.بود که پسر دومش با من ه

ند. بردمیند و ما را به منزلشان آمدمیل من و مادر بزرگم پسرها هر روز غروب به دنبا

هم تا آخر  هاند، ما بچهکردمیی آن ایام گفتگو هامادران ما از خاطرات زمان جنگ و کوچ

 یم. فرزندان ارباب عمو را وادار کردند که مرا به مدرسه بفرستد. بهشدمیشب مشغول بازی 

با چند  این وسیله من هم به آرزویم رسیدم. البته مدت زیادی طول کشید تا عمو شاه مراد

 شرط اجازه داد اسم من در مدرسه نوشته شود. 

 شرایط سخت برای ورود به مدرسه

گندم  شرایطی که عمویم برای من گذاشت یکی آن بود که فصل پاییز که فصل کاشت بذر

آوری باید در انبار جمعرسید و بعد هم علوفه خوراک زمستان احشام میید به پایان میبود، با
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. شدمی. شرط دیگر این بود که سوخت گرمای فصل زمستان باید تهیه و در انبار جمع شدمی

گرفت، اما برای سوخت گرمای فصل زمستان هر روز صبح  دو شرط اول به موقع تهیه و انجام

ی دور از ده هاغ و یک خورجین بزرگ با کمی نان خشک عازم بیابانبه وسیله یک اال 

رفت و آمد کرده، پخش و خشک شده بود،  حیواناتی را که قبالً م. در مسیر، فضوالت شدمی

م تا به دادمیم. پیش از ظهر یک بار و بعد از ظهرها در دو مرحله این کار را انجام کردمیجمع 

 زمستان، س اندازه احتیاج فصل
َ
ن و چوب وَ وخت مورد نیاز را جمع کردم. مرحله بعد تهیه گ

بود که برای انجام این مرحله باز با االغ و وسایل الزم به سمت کوهای صعب العبور و دور از ده 

م. بعد از انجام این گشتمیسر فراوان، گون و چوب تهیه و بر درد و م و با رنجشدمی راهی

 شده بود. مراحل سه ماه از فصل تحصیل سپری

 آغاز تحصیل ابتدایی

ساله بودم. به خاطر اجرای  9بود و من  3111اولین سال ورود من به مدرسه در سال 

شرایط عمویم سه ماه از شروع سال تحصیلی گذشته بود. با این که یک ترم درس تمام شده 

فاصله من دراین  .ند، ولی به خاطر پسر ارباب مرا سرکالس راه دادنددادمیبود و پذیرش ن

م. چون شوق زیادی به تحصیل در وجودم بود، کردمیی عقب افتاده را جبران هاباید درس

م و گاهی رفتمیبرای جبران عقب افتادگی ناچار بودم هر شب به منزل یکی از همکالسان 

 هام و با این مشقتکردمیهم منزل یکی از همسایگان که بتواند به من کمک کند، مراجعه 

را جبران کنم. در این راه مشکل دیگری هم رو به رو بودم. به علت نا  هاتم درسمی توانس

توانی مالی اجازه نداشتم از چراغ نفتی برای درس خواندن استفاده کنم. زیرا تهیه نفت برای 

چهارده  در فاصله دوازده تا خانواده ما بسیار مشکل بود. گاهی برای تهیه نفت به شهر سنقر

یک حلب  مقداری کره وروغن،با فروش مرغ وخروس و تخم مرغ و م و رفتمیکیلومتری پیاده 

م. گاهی هم اگر همسایگان وسیله باربری همراه کردمینفت می خریدم و تا ده با دوش حمل 

 ند. کردمیداشتند، به من کمک 

    درسه به خانهیکی از خاطرات بسیار تلخ برای من این بود که روزی بعد از ظهر که از م

 م که ناگهان عمو رسید، بدونکردمیی محل که شبیه قمار بود، نگاه هاآمدم، به بازی بچهمی
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ر مرا با سیلی و لگد به باد کتک گرفت. تا حدی که نزدیک بود تلف شوم. یمقدمه و بی تقص

 .کردمیو بدنم درد  هااستخوان هابی رمق وارد منزل شدم و تا مدت نیمه جان و

 بعد از مدتی که از اقامت ما گذشت، از طرف ارباب یک دستگاه ساختمان در غرب ده

سطر به ما داده شد. از خصوصیات منزل جدید عبارت بود از: یک حیاط، یک اتاق بزرگ 

بزرگ که تعدادی کندوی گلی در آن قرار داشت. این  برای نشیمن و خواب و یک پستوی

ی ده دارای ها)همه خانواده آرد فصل زمستان و فصل بهار بود برای حفظ و نگه داری هاکندو

از علوفه خوراک احشام و یک طویله با چند  داریبودند(، یک انبار بزرگ برای نگه هااین کندو

ات اهلی. داخل حیاط یک درخت اقاقیا کاشته از حیوان قسمت جهت استراحت و نگه داری

ی معطری داشت. محوطه خانه وحتی منازل اطراف از بوی معطر آ ن هابودم که هر سال گل

م، از رشد کردمیبه این که از لحاظ آب وکود خیلی به او رسیدگی  ند. نظرشدمیبر خوردار 

 بسیار باالیی برخوردار بود. 

 مشکالت درس خواندن 

م، ضمن شدمیبعد از نیمه شب که برای بردن علوفه وارد طویله  1ساعت از هاشب

در پایان  هام و با تحمل این سختیکردمیرا مرور  هارسیدگی به احشام، در نور چراغ درس

ی اول تا چهارم را به هام، نفر اول بودم به این ترتیب کالسدادمیسال تحصیلی که امتحان 

ال چهارم مشکلی برایم پیش آمد. در اول آن سال عمو یک پایان رساندم. در زمستان س

نمود و اجازه پوشیدن به  پیراهن و یک شلوار کردی برایم خرید و آن را در صندوق نگه داری

من نداد. منطق وی و زن عمو این بود که این لباس برای عید نوروز است و مرا با همان لباس 

فرسودگی هر روز یک قسمت آن پاره و  بر اثر هاسه فرستاد. بعد از مدتی لباسکهنه به مدر 

 ها. این وضعیت سبب تمسخر همکالسانم بود. چون تحمل این توهینشدمیبدنم نمایان 

 برایم سخت بود، تصمیم گرفتم از آمدن به مدرسه صرف نظر کنم. 

یکی از هم کالسان را دنبال من فرستاد. به  چند روزی گذشت معلمم آقای مهدی صدری

مدرسه رفتم. معلم علت غیبت را جویا شد، برایش توضیح دادم این مرد مهربان حواله یک 

پیراهن و شلوارکردی برایم امضا نمود. همان روز به شهرسنقر رفتم پارچه را دریافت کردم و 
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مدرسه ده ماه شش  .ه به مدرسه رفتمبرگشتم. بعد از یکی دو روز که لباس دوخته شد، دوبار 

کالسه بود، تا آن که از طرف دولت بخشنامه ای به مدرسه رسید مبنی بر این که مدرسه چهار 

ی هاکالس بخواهند ادامه تحصیل بدهند، باید در شهر سنقر کالسه شده است. کسانی که

دورات مالی داشتند برای ادامه تحصیل پنجم و ششم را ادامه بدهند. در این زمان آنانی که مق

 به سنقر رفتند، ولی من چون حامی نداشتم، نتوانستم ادامه دهم. 

 در تابستان مشغول کار زراعت بودم و در فصل شروع درس هر روز موقع تعطیل مدرسه

  یشانهاکه به خانه نزدیک درب مدرسه، جایی می ایستادم و با آه و افسوس به شاگردانی

م. چند سال بعد دو مرتبه قانون عوض شد بخشنامه ای به مدرسه کردمید، نظاره رفتنمی

 شش کالسه شد. من دوباره برای کالس پنجم وارد 
ٌ
ابالغ شد که مدرسه ده سطر مجددا

مدرسه شدم. در این زمان دیگر قد و قواره من با بقیه محصلین همخوانی نداشت. در کالس 

همکالس شد. سر کالس کم کم به من عالقه پیدا کرد. مثل  پنجم یکی از پسران ارباب با من

این که از جانب پروردگار مهر من در قلب این خان زاده ایجاد شد و درکالس کنار هم بودیم. 

من راه نجات از فالکت و بدبختی را فقط در تحصیل یافته بودم. آن روزها خیلی بر من سخت 

ودن مقدورا ت حتی نوشت افزار وکمبود مواد غذایی و ناگوار بود. قساوت عموی دیکتاتور و نب

 . کردمیعرصه را بر من تنگ تر 

 نگاه خدا

م، کردمیکه در منزل به فکر فرو رفته بودم و به آینده تاریک خویش فکر  هایکی از شب

گاهی برای تنوع از باالی قلعه بر  هادیوار قلعه ارباب مشرف به خانه ما بود. پسر ارباب غروب

. در آن غروب او از جانب خداوند مأمور شده بود از باالی قلعه نظری به کردمیتا نظاره روس

خانه ما کند. یکی از خدمتگزارها به نام عین الله را به درب منزل ما فرستاد. قبل از این که 

به محض  .عین الله درب خانه ما را بکوبد، بر من الهام شد که گشایش و فرجی خواهد رسید

یت را جمع کن، آقای هادر کوبیده شد، رفتم در را باز کردم. عین الله گفت کتاب این که

شما را به قلعه دعوت نموده. به اتفاق او به حضور پسر ارباب رسیدم. او که در قلعه  هرمزان

با هم  را ی روزهابیرونی منتظر من بود، از دیدنم خوشحال شد و استقبال کرد. مدتی درس
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را  آنهامرور کردیم. شام هم صرف شد و هنگام خدا حافظی کتاب وکیفش به من سپرد که فردا 

 با خودم به مدرسه بیاورم. 

 به منزل برگشتم و با این وسیله از جانب حق تعالی از عسرت و بدختی نجات یافتم. چون

ازه ای دست عمو از به این وسیله راه ادامه تحصیل برایم فراهم شد. از آن زمان به بعد تا اند

ای که از دستش  سر من کوتاه و خشونتش نسبت به من کمتر شد. چون قبل از آن با هر بهانه

کرد که می    هم مرا از منزل بیرون ها. خیلی وقتدادمی، مرا زیر لگد و مشت قرار آمدمی

ببرم. بعد هم ، به امام زاده نزدیک ده پناه کردمیم تا زمانی که خشمش فرو کش شدمیناچار 

 م. گشتمیبا وساطت زن عمو که بانویی بسیار مهربان بود به خانه بر

پسر ارباب را فرشته ای از جانب پروردگار می دانستم که ماموریت یافته  من وجود هرمزان

هر دو در کالس پنجم  3111بود مرا از فالکت نجات بدهد وهمین طور هم بود. در پایان سال 

به  کردمیول شدیم. سراسر تعطیالت تابستان هم درخدمت او سپری شد. هر وقت اراده قب

   تعداد دو قبضه تفنگ همراه مکردمییش سفر کند، من دو اسب آماده هادهات فامیل

یم. سرگرمی دیگر ما تیر اندازی با تفنگ بود، زیرا در آن زمان هنوز رفتمیبردم و به سفر می

ولت جمع آوری نشده بود. در واقع من به عنوان خدمتگزار پسر ارباب به از جانب د هاسالح

صورت دایم گمارده شدم. کلیه مخارج تحصیل و بقیه احتیاجات روز مره من مورد قبول خان 

بزرگ قرار گرفت و از این لحاظ گشایش دیگری فراهم شد. من و پسر ارباب فاصله سنی 

ز حالت زمان بچگی در وجود او بود. گاهی که داشتیم. من چند سال بزرگتر بودم. هنو

. یک بار داشتم نماز شدمی، ولی زود هم پشیمان کردمیکتک کاری هم  شدمیعصبانی 

خواندم که مرا صدا زد، چون جواب ندادم، وارد اتاق شد، با یک جفت دمبل آهنی که می

 را محبتش و و مهر شدمیداخل اتاق بود، به جان من افتاد. در چنین مواقعی زود پشیمان 

م. چاره دیگری نداشتم. به خاطر تحصیل هر کردمیتحمل  . من به ناچارکردمید برابر چن

 م.کردمیسختی را تحمل 

در یکی از روزها که به باغی نزدیک قلعه رفتیم، تعدادی از همکالسان کنارش بودند، به 

ایر همکالسان مرا به زمین من قبول نکردم. دستور داد س من حکم کرد باید مشروب بخورم

، سیروس کوبیدند، تفنگ پر از گلوله جلو دهنم قرار داد، قبل از کشیدن ماشه برادر زاده اش
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آن جا حضور داشت، با کوبیدن لگد به تفنگ گلوله منحرف شد و من از مرگ  ،خان فرهنگی

من، گاهی هم چنین رفتارهای کودکانه ای از نجات یافتم. این ارباب با تمام عالقه اش به 

 .دادمیخود بروز 

 3111خاطرات تلخ و شیرین سال

 ی همدها خوب و تعدال بزرگ رو برو شدم که بعضی از آنبا چند مشک 3115در سال  

کننده بود. در تابستان این سال ارباب بزرگ تصمیم گرفت به وسیله ماشین جیب با ناراحت

داشته باشد. ظرفیت ماشین  یش سفری به تهرانهاپسران و یکی از نوهراننده و دو نفر از 

مایل بود مرا در این سفر همراه خود ببرد. در حالی که من نفر  جیب فقط پنج نفر بود. هرمزان

من هم در این سفر با  کردمیم و جایی برای من نبود. ولی پسر ارباب سماجت شدمیششم 

مرا کنار  انوی باشم. حدود یک ماه تاریخ حرکت به طول انجامید. در طول این مدت هرمز 

. سعی داشت مرا کردمیخود و چهار نفر دیگر را در ذهن مجسم و برای هر کسی جا تعیین 

م ماشین شش تا صندلی دارد و برای من جایی گفتمیهم داخل ماشین جا بدهد. هر چه من 

. سر انجام وقت حرکت فرا رسید و کردمیگاهی هم به من حمله  و شدمینیست، عصبانی 

من در ده باقی ماندم. من هم مشغول جمع آوری محصوالت کشاورزی عمو شدم. هرمزان 

را برای من هاآن هابعد از برگشت از سفر خاطرات زیادی را در ذهنش جمع کرده بود که مدت

 .کردمیبا آب و تاب تعریف 

طالهای پدرش را پی  ، محل نگه داریکردمیه که پدر و مادرش زندگی او در اندرون قلع

برداشته بود و بعد هم  برده بود. یکی از روزها دست بردی به طالها زده و تعداد هشت اشرفی

به فروش رسانده بودند. ارباب هرمز  همراه برادر زاده اش که هر دو همسن بودند، در سنقر

خان فهمیده بود که من در جریان این برنامه قرار گرفته بودم، از ترس این که مبادا جریان را 

داده بود که عباسعلی را از بین  دبر مال کنم، به برادرزاده اش آقای سیروس خان پیشنها

بود به جای کشتن، هدیه ای  ببریم. سیروس خان با این عمل موافقت نکرده و پیشنهاد داده

برایش خریده و بگوییم این جریان را برای کسی تعریف نکند. این دومین باری بود که 

با تهدید اسلحه مرا وادار به  سیروس خان مانع قتل من شد.)بار اول زمانی بود که هرمزان
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ن موضوع فارش کردند از ایخوردن عرق کرده بود.( در نهایت یک کت به من هدیه دادند و س

 هرمزان جایی حرفی نزنم. 

در گوشه ای از حیاط  هاهنگام شروع سال تحصیلی که کالس 3115در مهرماه سال

بزرگ قلعه با دو اتاق و یک سالن دایر بود، تعدادی دختر هم با پسران مشغول تحصیل بودند. 

ای باب قرار دارم، توطئهتعدای از همکالسان از راه حسادت که من مورد حمایت پسر ار

طراحی کرده بودند که با اجرای آن مرا از سر راه بردارند. در این برنامه یکی از دخترا ن را وادار 

کرده بودند که بگوید امیریان چشم ناپاک نسبت من دارد. بعد از این ادعا یکی دیگر از 

 دختران به معلم این ادعا را گواهی داده بود. 

ی روز قبل هامشغول حاضر نمودن درس که من با آقای هرمزان هادر یکی از غروب

که محل استراحت او در همان قلعه ما بود، وارد اتاق شد و مرا  بودیم، ناگهان آقای صدری

همراه خویش به مدرسه برد و شروع کرد به محاکمه من که از هیچی خبر نداشتم. وی چند 

ی مرا مورد سوال و جواب قرار داد و چون من در این برنامه بی تقصیر بودم، از هر راهی ساعت

 شب پسر بزرگ ارباب آقای پرویز خان فرهنگ 1. ساعتدادمیکه به نظرش می رسید ادامه 

بعد مورد وارد کالس شد. چون محاکمه من پایان و بی گناهی من ثابت شد. از آن لحظه به 

 احترام معلم بزرگوار قرار گرفتم. 

پسر ارباب آغاز نمودیم و با فعالیت تمام  هم همراه هرمزان 3115کالس ششم را در سال 

یم سه تا سه ماه تحصیلی با موفقیت به پایان رسید. در آن زمان کالس دادمی که با هم انجام

. چند نفری که در شدمیانجام  ان در شهر سنقرششم، امتحان نهایی هم داشت. این امتح

مدرسه همکالس بودیم، به اتفاق به سنقر رفتیم. برنامه به این روش بود که از استان گروه 

شد. صبح و ظهر انجام می اشت. امتحانآزمایش کننده با یک نفر بازرس این امر را به عهده د

هنوز شروع نشده بود و من در حیاط مدرسه مشغول مرور  در یکی از روزها امتحان بعد از ظهر

 هادرس امتحان بودم. ما از ده با همان لباس محلی حاضر شده بودیم. یکی از بچه شهری

شروع کرد به مسخره کردن من، چون بمن برخورد، به او حمله کردم. برادرش هم به کمکش 

رار دادند. تا این که ناظم مدرسه ما را از آمد. بقیه محصالن ترک زبان هم از پشت مرا زیر لکد ق

را اخراج کنید. ناظم  آنهاهم جدا ساخت. در این گیر و دار یکی از بانوان بازرس داد می زد 
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ند. ناظم هم به من حق داد و در کردمیمرا مسخره  هامدرسه علت دعوا را پرسید. گفتم این

 شدیم. قبول  جام من و همکالسانمامتحان شرکت کردم و سران

 ها و موانع در ادامه تحصیلفراز و نشیب 

اول  م. اما به علت آن که برای ورود بهرفتمی در آخر شهریور برای ثبت نام باید به شهر سنقر

دبیرستان یک سال اضافه سن داشتم، از تحصیل محروم شدم. با وجود مساعدت فرزندان 

به نتیجه نرسیدم وامید من برای تحصیل از بین رفت.  ارباب و تالش از طریق دادگاه، باز هم

به نام آقای پرویز خان  غصه و نا امیدی به من غلبه کرد. همسر ارباب بزرگ و برادر آقای هرمزان

این جملگی تصمیم گرفتند مرا از  ی ارباب به نام هوشنگ فرهنگیهافرهنگ با یکی از نوه

ناراحتی نجات بدهند. هر سه نفر تعهد نمودند ماهیانه مبلغ سه تومان هزینه معلم خصوصی را 

پرداخت نمایند. در آن ایام طبق قانون یک نفر به صورت داوطلب می توانست سه کالس یعنی 

اول، دوم و سوم دبیرستان را با هم امتحان بدهد. با مساعدت آنان یک معلم خصوصی برا ی 

و به من  آمدمیمن استخدام شد. این معلم هر روزبعداز ظهر به محل سکونت ما تحصیل 

. با تمام مشکالتی که با آن روبرو بودم، با عالقه شروع نمودم. معلم به جای درس دادمیآموزش 

برنامه ادامه یافت. طوری کوشش  . سه ماه ایندادمیبه من آموزش  ، زبان فرانسهزبان انگلیسی

 شدم.می اماه به زبان فرانسه انشم که در این سه کردمی

من در واقع از زندگی و هزینه عمویم جدا شده بودم و در قلعه و در خدمت ارباب بودم. در 

یم. غذا کردمیزندگی  ی ارباب به نام احمدخان حیدریهاقسمت بیرونی منزل یکی ازدایی

، من و سایر خدمتگزاران اده دایی در قسمت اندرون آماده و برای هرمزاناز جانب خانو

. کارهای ارباب هرمزان بر عهده من بود. پهن کردن و جمع نمودن رختخواب، شدمیتقسیم 

(، همراهی تا دبیرستان و بالعکس شدمی)در آن زمان از اتوی ذغال اسنفاده  هااتوی لباس

 م. دادمیم همه را من انجا

قصد کردم سه کالس را در یک سال امتحان بدهم انجام چنین  هابا وجود این فعالیت

برنامه ای رنج مضاعف در پی داشت. ولی به خاطر ادامه تحصیل همه را برخود هموار کردم. 

اما از بخت بد بعد از سه ماهه اول ارباب مرا صدا زد و اعالن داشت تو نباید به درس ادامه 
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ی. پرسیدم چرا؟ جواب داد اگر در قبولی این سه کالس موفق بشوی از من جلو میافتی. بده

این حس حسادت بچگانه ارباب کوچک باعث شد به وی بگویم چشم و با گفتن این کالم 

از این تاریخ به  ضربه ای شدید بر من وارد شد و بر خالف میلم از ادامه درس منصرف شدم.

 تحصیلی حدود شد تا این که سال به اتمام رسید و ارباب یک سالم خدمتگزاری بعد کارم به

 از من جلو افتاد. 

در یکی از روزها ی تیرماه مورد غضب ارباب قرار گرفتم، به یکی از نوکرها دستو داد کتک 

مفصلی نثار من نمود و مرا از قلعه بیرون کرد. چند روزی در منزل عمو مشغول جمع آوری 

اصله پسر بزرگ ارباب پرویزخان فرهنگ که در آن موقع سرباز و محل غالت شدم. در این ف

بود، حکم ضابط برای من تعیین نمود. به این ترتیب  خدمت سربازی اش در شهر کرمانشاه

 هاکه از امالک وی بود، باید برکار سهم ارباب از برداشت گندم رعیت هادر یکی از آبادی که

اسب اش را در اختیار من گذاشت. برای  م. قبل از رفتن عمو شاه مرادکردمیانجام وظیفه 

 .انجام ماموریت عازم شدم و در منزل کدخدای ده در ده نخود تپه اسکان پیدا کردم

م که ضرری متوجه سهم ارباب کردمیبرداشت غله خرمن شده، نظارت  برکارِ  ،روزها

یکی دیگر از همکالسان مقیم ده سطر را برای خدمتگزاری خود انتخاب  ،)هرمزان.نشود

کرده بود.( تابستان سپری شد و فرزند دیگر ارباب به نام فیروز فرهنگ به سن اول دبیرستان 

رسید. از جانب مادرش من برای خدمتگزاری او انتخاب شدم. این بانوی بزرگوار و پاک دامن 

سبب شد که من  ها. این مهربانیدادمیاش مورد محبت مادرانه قرار همیشه مرا مثل فرزند

نین و مقررات سه کالسه به یک سال ا( قو3119) هم او را به اسم مادرم یاد کنم. در این سال

یک کالس به صورت داوطلب در دوره دبیرستان تغییر کرد. با قانون جدید می توانستم در 

یلی همراه ارباب جدید، در دبیرستان به صورت آخرسال امتحان بدهم. اول سال تحص

مستمع آزاد همراه آقای فیروزخان به تحصیل ادامه دادم. البته این ادامه تحصیل به خاطر 

 نفوذ فرهنگ مورد پذیرش قرارگرفت. با این برنامه راه ادامه تحصیل برای من مهیا شد.

دو نفرخدمتگزار در منزل  در آن سال محل اسکان این دو برادر)فرهنگ و فیروز( همراه

بود. منزلی بزرگ با چندین اتاق با وسایل زندگی که در این منزل یک باب اتاق در  آنهاخاله 

و اصغرحیدریان)خدمتگزارش(  و یک اتاق هم دراختیار آقای هرمزان اختیار من و فیروزخان
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یین شد. هرمزان و حیدریان در گرفت. خانمی مسن با مهارت پخت و پز برای آشپزی تع قرار

تا آن  کالس دوم دبیرستان و من وآقای فیروزخان در کالس اول مشغول ادامه تحصیل شدیم.

که سال تحصیلی به پایان رسید. مطابق معمول در تابستان به ده سطر برگشتیم. بر عکس 

عالقه سال قبل اکنون در خدمت ارباب کم سن و سالی که بسیار مهربان و نسبت به من 

 رفتمیم. هر کجا کردمیوافری داشت و همواره برایم احترام قایل بود، انجام وظیفه 

 هاکوچکترین عضو خانواده ارباب بود، همه فامیل به خاطر احترام وی که .همراهش بودم

ند. این خانواده بزرگ و شریف، نسبت به من کردمییش مرا عباسعلی داداش خطاب هاودایی

. نمودمیاگر خان بزرگ برای پسرانش لباس نو می خرید، مرا هم منظور محبت داشتند. 

 و تا زمانی که درخدمت آنان بودم، کمبودی نداشتم.  کردمیوسایل تحصیلم را فراهم 

 امان الله خان فرهنگ

ام و با کرامت بود. از نظر معلومات سرآمد انسانی واالمق مرحوم امان الله خان فرهنگ

همگان بود. از لحاظ قدرت اداره رعایا و زیردستان بسیار مدیر و مدبر و دلسوز مردم بود. اگر 

ند، تا آمدن دکتر، امان الله خان به شدمیی جسمی هااهالی ده دچار مریضی و یا ناراحتی

منزلش از میهمانان  وخ بود. همواره. او دارای اخالق حسنه و طبعی شرفتمی آنهابالین 

و سفره با برکت  شدمیخودی و غریبه موج می زد. روزانه بین دو تا پنج رأس گوسفند ذبح 

 ها، پشت درب اتاقشدمیخان بر روی همه باز بود. هنگامی که از اندرون وارد قسمت بیرونی 

. هنگام پیاده روی شدمی، اگر تعداد کفش میهمانان زیاد بود، خوشحال کردمیرا مالحظه 

ند و از گفتا رحکیمانه اش برخوردار بودند. کردمیدر بیرون قلعه تعدادی پشت سرش حرکت 

تا  شدمیصبح و ظهر شب در اندرون قلعه با نظارت همسرش غذا تهیه و به بیرون قلعه برده 

انی میهمان میهمانان تغذیه شوند. به علمای دین احترام خاص قایل بود. همیشه تعدای روح

توقف داشتند. درماه  خان بودند. بعضی از آنان سالی چند بار برای مدت طوالنی در قلعه

و از غذای تهیه شده در  شدمیار ز برگ ساالر شهیدان حضرت امام حسینمحرم عزاداری 

سانی و ند. این خصلت انشدمیروزهای تاسوعا و عاشورا همه اهالی ده از آن برخوردار 

پیوسته تعدادی میهمان در قلعه وجود داشته باشند.  شدمیکرامت خان سبب  بخشندگی و
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پذیرایی از این همه میهمان توسط تعداد زیادی خدمه که همگی حقوق بگیر بودند با نظم و 

زندانی و اگر  ها. خطا کاران و اشخاص قانون شکن هم در طویله اسبگرفتمیترتیب صورت 

ند. این ارباب بزرگ بر خالف بقیه خوانین گرفتمیمورد تنبیه قرار  ضربان شالق نیاز بود با

مند بود با رعایا و خانواده اش در ده زندگی کند و کمتر مایل بود در شهر عالقه منطقه پیوسطه

باشد. با این که امالک زیادی با عایدات فراوان در اختیارش بود، ولی اغلب اوقات مقروض 

 ای جداگانه ساکن بودند. سه همسر بود که هرکدام با فرزندانشان در قلعه . دارایشدمی

خان در منطقه بود که نام سنجره ب هایکی از یاغی در زمان نخست وزیری وثوق الدوله

رضاخان در تعقیب وی بود. علی اکبرخان امجدی از راه دشمنی که با امان خان داشت، به 

پنهان شده است. با این گزارش کذب رضا  رکه سنجرخان در ده سط دهدمیع الرضاخان اط

. از جانب امان الله خان به رضاخان اطالع کندمیی قزاق، ده سطر را محاصره دخان با تعدا

و  کندمیکه سنجرخان در ده سطر پنهان نیست. ولی رضا خان قبول ن شودمیداده 

 ادامه دهد که این درخواست از طرف خان سطرخانه به خانه به تعقیب خود  خواهدمی

خان پیوندد که رضا. در نتیجه جنگ سختی بین دو طرف به وقوع میشودمیپذیرفته ن

یی که وارد ده شده بودند، از ترس جان داخل حمام هاخورد و تعدای از قزاقشکست می

قوا برای حمله  . به قصد تجدیددهدمی. رضاخان به محاصره سطر پایان برندمیسطر پناه 

قوای دولت درگیر  . از طرفی چون خان سطر آن قدر نیرو نداشته که باشودمیدیگر آماده 

شود، دستور تخلیه ده را صادر و با کل مردم ده و نیروهایش عازم مناطق دیگر دور از دسترس 

 . چون ده راگرددمیرضاخان با نیروی تقویت شده به ده سطر بر  .کنندمیرضاخان کوچ 

 و بعد به شهر سنقر بکشندتمام ده را به آتش  دهدمیدستور  کندمیخالی از سکنه مشاهده 

و تعداد سه نفر از طرفداران امان الله را دستگیر و هر سه  کندمیکیلومتری سطر حمله  31 در

 . کندمینفر را اعدام 

 قبل از گر بزرگتر به نام پرویز فرهنفرزند ذکور باقی مانده است. پس 5از این انسان بزرگوار 

بود که بعد از انقالب در یک شرکت مشغول  و کلیایی انقالب یک دوره نماینده مردم سنقر

از همسر دیگرش )دخترعموی خان(  پسر دیگر 1نشسته شده است. خدمت بوده و اکنون باز 
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بود، اکنون در  مانشاهبعد از انقالب فرماندار استان کرفرهنگ که  که عبارتند از آقای هرمزان

بود که بعد از مدتی خدمت  . دومین فرزندش دکتر شاهروز فرهنگکندمیزندگی  کشور هلند

کارمند  فیروز فرهنگ به مردم، چند سال قبل از دار دنیا کوچ نموده است. فرزند دیگرش

سازمان آب کرمانشاه بود که چند سال پیش فوت نمود، یکی دیگر از فرزندان به نام آقای 

بهروز  آقای دکتر ،. چهارمین فرزندباشدمی وی در خارج استاد دانشگاه کامبیز فرهنگ

 .باشدمیستان میالد مشغول طبابت مار در بی فرهنگ

 ی دبیرستانهاخاطرات سال

در کالس هفتم به صورت مستمع آزاد قبول شدم. از جانب امان الله خان  3113در سال

، فیروزخان و من( یک دستگاه و وخدمتکارش اصغر حیدریان نفر)هرمزان 1برای اسکان ما 

اجاره کردند. دو نفر اول در کالس سوم و ما در کالس دوم دبیرستان  ر شهر سنقرمنزل د

مشغول درس شدیم. منزل جدید با دبیرستان فاصله اش کم بود، ولی آب قابل شرب در 

امامزاده ای به فاصه یک کیلو متری قرار داشت. من و اصغر هرکدام صبح از خواب بیدار 

یم. صبحانه را تدارک می دادمیل بزرگ، آب مورد نیاز را به منزل انتقال یم، با دو سطشدمی

، به شدمییم. کالس که تمام شدمیدیدیم، بعد از صرف صبحانه به اتفاق عازم دبیرستان 

 یم. گشتمیمنزل بر 

این سال اولین سالی بود ده روز تعطیالت زمستانی رسمیت پیدا کرد. حشمت یکی از  در

از تمام  در چند کیلومتری شهر سنقر مالک ده فارسینج فرزندآقای خزاییهمکالسان ما 

قرار گرفت. ولی  همکالسان دعوت نمود، ده روز تعطیلی میهمان وی باشیم که مورد استقبال

روز نزدیک غروب حشمت  یم به تعویق افتاد شد. همانشدمیروزی که باید عازم فارسینج 

خان در حالی که پالتو نو که تازه خیاط به او تحویل داه بود، با دوچرخه برای خدا حافظی 

 پیش ما آمد و بعد به طرف فارسینج رهسپار شد، ما هم عازم سطر شدیم.

کرد.  ارمرا از خواب بید شب در منزل عمو خوابیده بودم، ناگهان صدای زمین لرزه و زلزله

 فرزندان عمو و همسرش را از اتاق خارج نموده، خودم آخرین نفر اتاق را ترک کردم. ده ما 
ٌ
فورا

با خاک  در این حادثه صدمه زیادی نداشت، ولی روز بعد به ما اطالع دادند که ده فارسینج
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ر ده احداث شده یکسان شده و قلعه محل سکونت خان فارسینج که روی تپه ای مشرف ب

جزو کشته شدگان قرارگرفته بود، ولی  بود، ویران و در این واقعه درد ناک حشمت خان خزایی

پدرش که در همان قلعه بوده، جان سالم به در برده بود. ما عزادار حشمت همکالس مهربان 

هم خسارت کلی  دبیرستان سنقرشدیم. در این زلزله تعداد دو هزار نفر مردم از بین رفتند. 

  .دید که دیگر قابل استفاده نبود

از جانب ارباب ما چهار نفر برای ادامه تحصیل به شهر  چند روز بعد از واقعه زلزله

نفر در دبیرستان پهلوی  داشت. سه منتقل شدیم. ارباب منزل بسیار بزرگی کرمانشاه

ستان از پذیرفتن من به نام مستمع آزاد خودداری کرد. انشاه اسم نویسی کردند، ولی دبیر کرم

مدتی برای ادامه تحصیل در جستجوی جایی بودم. دبیرستانی خصوصی در خیابان برزه 

م دماغ به من معرفی نمودند که با منزل آقای فرهنگ فاصله زیادی داشت. در آن جا اس

نویسی کردم. در آن مدرسه با تعدادی پسران درس نخوان والت و چاقوکش روبه رو شدم که 

ناظم مدرسه که خودش یکی از فرزندان مدیر بود، هر روز از جیب محصلین تعدادی چاقو و 

ه منزل تا دبیرستان زیاد بود، ناچار بودم با دوچرخه این ل. چون فاصآوردمیپنجه بکس در 

دار درب مدرسه  مایم. برای حفاظت از دوچرخه روزانه دو ریال پول به مغازهفاصله را طی ن

محصلین درس نخوان از روی  ،یک ترم دوام آوردم، موقع امتحان م.کردمیپرداخت 

 های من نوشته
ً
 نوشتند. را می هادرس انگلیسی جواب مخصوصا

معرفی کردند. دو ترم بعد را در آن  مرا به آموزشگاهی شبانه به نام ایران بعد از ترم اول،

آموزشگاه به اتمام رسانیدم. رفت و آمد خیلی برایم سخت بود. زمانی که زمین پوشیده از برف 

آن قدر سرد بود که نزدیک بود بدنم  ها. حتی در یکی از شبشدمیزمستان بود، بیشتر سخت 

 هاا به کار منزل و خدمت به ارباببا هر بدبختی بود زمستان سپری شد. روزه .منجمد گردد

پسر ارباب را تا درب دبیرستان همراهی  هاروز .در آموزشگاه بودم هاو شب شدمیطی 

 م. دادمییش را انجام هاهمه کار هام و شبرفتمیباید دنبال وی م. عصرها هم میکردمی

یم هادگی به درسمیهمان داشتند و بعد نوبت رسی 33بیشتر اوقات منزل ارباب تا ساعت 

را درگوشه ای از اتاق می خواندم، ولی در فصل گرما به  هامی رسید. در هوای سرد، درس

را  هاگیرم، کتابی آن که مبادا مورد مواخذه قرار و برا خاطر این که برق کم تری مصرف شود
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ها شنایی تیر چراغ برق درسم و دررورفتمی برداشته، قدم زنان به خیابان فردوسی کرمانشاه

ند، اما گرفتمیم. البته ارباب بزرگوار و همسرش در مورد مصرف برق ایرادی نکردمیرا مرور 

ند. بعد از این که کردمیدر این موارد برای من مزاحمت ایجاد  کنیزانتعدادی از  درعوض

گشتم. می   بر م، خیلی دیر وقت برای استراحت به محل خوابمکردمیرا مطالعه  هادرس

م، بعد از حاضر شدن وسایل صبحانه؛ شدمیهم خیلی زود برای ادای نماز بیدار  هاصبح

 م. ارباب کوچک را به دبیرستان می رساندم. کردمیرا بیدار  هاارباب

که با این مبلغ حمام  دادمیی جمعه خان بزرگ مبلغ ده تومان به ما هادر این ایام روز

یم وگاهی دادمیاز بیرون چلوکباب با دوغ ویا پپسی کوال سفارش  ،جمعه یم، ظهر روزرفتمی

 یم.رفتمی، سینما هم کردمیهم اگر فیروزخان اراده 

و با تمام مشکالت زمستان و بهار را پشت سرگذاشته برای امتحان آماده  هابا این برنامه

ی منزل را هاداشتند کارم. زمانی که درگیر امتحان بودم روزها کمتر از من انتظار شدمی

و یا کنار  هاانجام دهم. اجازه داشتم غیر از ساعات امتحان بقیه ساعات آزاد در داخل باغ

و اطراف آن درختان زیادی وجود داشت، برای  کردمیرودخانه ای که از داخل شهر عبور 

می رسید، م. اما چون زمین آن مرطوب بود، وقتی امتحان به اتمام کردمیمطالعه انتخاب 

 م. جالب این بود بعد از پایان امتحان که برایشدمیبه پا درد گرفتار  هابراثر رطوبت تا مدت

م قبل از این که به لیست کردمیخذ نتیجه به دبیرستانی که امتحان داده بودم، مراجعه ا

نفر بدون تجدیدی قبول  5ند در کل استان فقط گفتمیقبول شدگان نگاه کنم به من 

و  شدمیاز بدنم خارج  هااند و تو جزو پنج نفر هستی. با شنیدن این جمله تمام خستگیشده

 م. آوردمیتا منزل شکرخدا را به جا 

نویسی کالس باالتر ارباب بزرگ هزینه آموزشگاه را پرداخت کرد، سال هنگام اسم

م. منزل تحصیلی شرو ع شد و من مانند سال گذشته با سختی و مشقت به درس ادامه داد

که در وسط شهر واقع بود؛  ارباب در سنگ معدن در غرب شهر قرار داشت، تا آموزشگاه

با دوچرخه و در هوای بارانی گاهی مینی بوس و  دادمی هوا اجازه فاصله زیادی داشت. اگر

 را به کالس می رساندم.  گاهی پیاده خود
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ال سوم شد. زمان مراجعه زمستان به پایان رسید و هنگام اسم نویسی برای امتحان س

این در حالی اتفاق  ،برای اسم نویسی چون شناسنامه ام عکس دار نبود، از من ایراد گرفتند

 افتاد که فقط یک روز برای اسم نویسی وقت باقی بود. به مرکز سجل احوال مراجعه نمودم.

؟ متصدی کشد. گفتم چاره چیستطریق اداری حداقل یک ماه طول می گفته شد این کار از

این برنامه گفت ده تومان بده تا امروز شناسنامه ات را عکس دار کنم. من که پولی نداشتم به 

پسر بزرگ آقای فرهنگ که در آن زمان سرباز بود، مشکلم را گفتم. او مبلغ ده تومان به من 

 به سجل احوال مراجعه پول را به متصدی دادم. او خیلی سریع اقدامات الزم 
ٌ
انجام داد. فورا

داد، ولی این برنامه می باید به تایید کالنتری محل می رسید. در کالنتری هم تایید شد و 

شناسنامه عکس دار تحویل گرفتم و همان روز اسم نوشتم. این ده تومان به دادم رسید، اگر 

 یک سال عقب می افتادم. شدمین

له راه شروع گردید. در طول بار دیگر برنامه رفتن به کالس آموزشگاه با تمام سختی و فاص

و خرید خانواده ارباب برعهده  هااین مدتی که مشغول ادامه تحصیل بودم، کلیه نیازمندی

. مقداری شدمیحمل  من بود. برای تامین نان مورد مصرف، آرد آن از ده سطر به کرمانشاه

م و با پرداخت بردمیایی لواشی ، سپس من آن را به نانوشدمیآرد توسط کلفت خانه خمیر 

ی تابستان بر اثر یک حادثه هام. در یکی از روزآوردمیمبلغ کمی نان پخته شده به منزل 

فتح الله  دستش شکست. او را به شکسته بند مشهور کرمانشاه به نام حاج کلفت منزل

فقط هزینه پمادی که  کردمین پولی دریافت، دادمیبردم. او برای کاری که انجام  محلوجی

. بر اثر این اتفاق برای کلفت خانه مجبور بودم خمیر را کردمیخودش ساخته بود، دریافت 

در ها م تا بتوانم شبدادمیکار دیگر را باید انجام  هاو صد هاخودم تهیه کنم. این هم

شد. چون زان و به وفور یافت میه زندگی ار درآن برهه از زمان هزین آموزشگاه تحصیل کنم.

ریال بود. در یکی از ایام شب چله، ارباب بزرگ  5 تعداد جمعیت کم بود هزینه کرایه تاکسی

مبلغ ده تومان به من داد که که وسایل آن شب را فراهم کنم. با این مبلغ همه وسایل را تهیه 

 کردم، حتی مبلغی هم اضافه آمد.
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  آموزشگاه ماسور

سال سربازی را بگذرانم، پس بهتر  1این مطلب به فکرم رسید که من باید  11در سال 

اوطلب داری دآن زمان از طرف ارتش برای آموزشگاه درجه شوم. در است که وارد ارتش

 اسم نوشتم. در آن ایام ارتش برای استخدام . به قسمت استخدام مراجعه نمودم وپذیرفتمی

کشید که تحقیقات در مورد فرد به اتمام برسد. در طول می ها. ماهکردمیگیری سخت بسیار

سطح داوطلبین  این انتظار موفق شدم کالس سوم دبیرستان را هم امتحان بدهم که در

بودم. بعد از این  آنهانفر بدون تجدیدی قبول شدند که من یکی از  9تعداد استان فقط 

تحقیقات ارتش اعالم شود. خدمت در منزل  کشیدم تا نتیجهموفقیت همچنان انتظار می

 شدمیارباب گرچه از هر نظر مورد احترام بودم و هزینه خوراک پول لباس و تحصیل داده 

 ولی عاقبت نداشت.

دو نفر بودیم. اصغر حیدریان که در این زمان همکالس  رای ورود به ارتشدر اسم نویسی ب

بود و من که باهم تصمیم گرفتیم برای تامین آینده و حل وضعیت  و خدمتگزار آقای هرمزان

ن خبری نشد. در ای 11سربازی چنین برنامه ای را اجرا کنیم. انتظار ادامه یافت و در سال 

را  هافرصت سال چهارم دبیرستان هم بدون این که سر کالس آموزشگاه حاضر شوم، درس

کار تحقیقات به اتمام رسید و  19خواندم و در امتحانات سال چهارم قبول شدم. در شهریور 

برای ورود به ارتش پذیرفته شدم. اتفاق عجیب روزی که بنا بود برای اعزام به آموزشگاه معرفی 

ریان از آمدن به ارتش سرباز زد، اما من خودم را معرفی نمودم. روز اول شهریور شویم، حید

نفر درجه دار ارتش با چند دستگاه  1نفر بود که توسط  99تعداد داوطلبان  3119سال 

 .خودرو نظامی ما را به سوی خرم آباد حرکت دادند

ل اتمام دوره دانش آموزی قبل از رفتن به خرم آباد با دختری نامزد کردم که بعد از یک سا

ی زیادی عبورکردیم، برایم تازگی هادر طول سفر یک روزه از شهر .مراسم ازدواج را انجام دهم

مقیم بودند. در بعضی از شهرها  داشت که همسفران هر کدام در یک جای استان کرمانشاه

 احوال داوطلبان متفاوت بود.و  کوتاهی داشتیم. حال داران توقفگاهی به دستور درجه

ند، تعدادی که کم سال بودند گاهی گریه و تعدادی هم کردمیگروهی احساس تنهایی 

 ساعت بعد از ظهر وارد شهر خرم آباد شد.در ند. به این ترتیب کاروان کردمیخوش حالی 
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تگاه ابتدا ما را به هنگ سوار بردند، تحویل و تحول انجام گرفت و بعد ما را باچند دس

منتقل نمودند. در آن جا دو دستگاه سوله بزرگ وجود داشت.  کامیون به محلی به نام ماسور

بوده که برای زندگی دانش آموزان تبدیل به  ی ارتشهااین دوسوله محل نگهداری اسب

در دو طرف  هانفر را در دو سوله اسکان دادند. داخل این سوله 99آسایشگاه شده بود. 

بوده است. به هر  هاجای آخور اسب دادمیسکویی به بلندی یک متر وجود داشت و نشان 

یغالوی و  ،سقهودو تخته پتوی ارتشی یک جفت پوتین با قمقمه، فان ،کدام از ما یک تخته زیلو

 ی نگهبانهایک عدد قاشق با یک دست لباس کار وکمر بند تحویل دادند. یکی از گروهبان

ر در محیط نظامی مارا توجیه نمود. افرادی که با هم اره نحوه پوشیدن لباس و طرز رفتاربد

شناختی داشتند، به صورت گروه چند نفری برای همکاری، شستشوی ظروف غذا و دریافت 

 گرفتیم.  جیره غذ ا در آسایشگاه روی سکو کنار هم قرار

که با هم فامیلی دوری داشتیم و پسر عمویش که  ی احمدی سرتختیهانفر به نام 1من با 

آباد زاده و نوش از تهران )بهمن رضازاده او هم اسمش احمدی سرتختی بود، و دو نفر دیگر

مقیم شهر تهران( گروهی دوستانه تشکیل دادیم. در این گروه، ما احمدی سرتختی که دوره 

زی را گذرانده و خیلی هم ورزیده و آشنا به اصول نظامی بود، به عنوان ارشد گروه سربا

دار صف غذا دیگری شستن انتخاب کردیم. کارها را بین اعضا تقسیم کردیم. یکی عهده

دیگری انجام  ایشگاه وسدار نظافت آاز ده بود. یکی عهدهظروف آن یکی تهیه آب قابل شرب 

به جمع ما پیوست. در بین این عده من  دیگری هم هده گرفت. نفری متفرقه را به عهاکار

 و متأهل بودم، بقیه مجرد بودند.  ترمسن

یک  گروه ما افتاد. در این سفر قبالً  از اولین شب قرعه نگهبان آسایشگاه به بهمن رضازاده

ت بودند از یک قرآن قدیمی که وسایلی که همراه داشتم عبار جعبه آهنی تهیه کرده بودم.

سال قبل ارباب من هم بود، به نام آقای  نیکی از همکالسان دوره دبیرستان که چندی

فیروزخان فرهنگ به من هدیه کرده بود. این قرآن را با یک جانماز و مقداری وسایل شخصی 

ا داده بودم. با مبلغ ناچیزی پول داخل آن قرار داده بودم که در داخل آسایشگاه پشت سرم ج

بیدار باش بود. ولی  ساعت پنج شب اول با تمام خستگی راه سپری شد. طبق مقررات ارتش

م، به علت شدمیمن به خاطر ادای نماز برخاستم. چون اگر با ساعت بیدار باش بیدار 
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فق م. این موضوع باعث شد که من موشدمیازدحام در دست شویی با کمبود وقت رو به رو 

بشوم سریع عبادت را انجام و سر موعد مقرر سر صف حاضر بشوم و برایم تجربه شد تا پایان 

 دوره آن را به کار بستم.

که به نام ارشد گروه تعیین کرده  در ابتدای شروع آموزش تحت نظر احمدی سرتختی

وظایف خود آشنا بود که در این بودیم کارهای شخصی بین اعضاء تقسیم شده بود، هر نفر به 

رابطه مشکلی نداشتیم. هر روز تا ساعت دوازده کالس بود. دو ساعت برای صرف ناهار و نماز 

( بودیم. شدمیوقت داشتیم و بعد از ظهرها مشغول بیگاری)کارهای مختلف که محول 

ستراحت و افسران نگهبان انصاف داشتند، ممکن بود وقت ا هاهم اگر سرگروهبان هاشب

. از نظر غذا بستگی به مدیریت افسران شدمیداشته باشیم وگرنه اوقات شب ما هم گرفته 

که زمان نگهبانی وی  ند، مثل ستوانیکم نقشینکردمیداشت. بعضی خیلی خوب رسیدگی 

خانه برای . آب شستشو و مصرف در آشپزشدمیغذای کامل و با کیفیت عالی بین ما تقسیم 

در نتیجه از آب  . مدتی موتور چاه از کار افتاده بود،گرفتمیپخت غذا مورد استفاده قرار 

 .شدمیجریان داشت، برای پخت غذای ما استفاده  های که از کنار سولهارودخانه

به طور معمول تنبیه دسته جمعی در آموزش مرسوم بود. شاید این نوع تنبیه به این خاطر 

که همه در مقابل خطاها احساس مسئولیت کنند تا اگر کسی مرتکب خالف  شدمیانجام 

، تمام جمع مورد شدمیشد، با مخالفت جمع روبرو شود. با این که یک نفر خطایی مرتکب 

به خاطر یک فرد از جانب گروهبان نگهبان همه نود و  هاند. بعضی شبگرفتمیتنبیه قرار 

 های طوالنی دور سولههارا روی گرده گرفته، مدت هاانچند دانش آموز مجبور بودند چمد

جلو  ها، جمع نفرات ساعتدادمیدور بزنند. یا در روز اگر اشتباهی از جانب دانش آموزی رخ 

دیگر که شمارش  یهانور آفتاب خوابیده، باید با چشم باز به خورشید نگاه کنند و انواع اذیت

 مشکل است. آنها

)یازده( را ضمن آموزش نظامی امتحان بدهم،  پنجم دبیرستان چون قصد داشتم کالس

داران یک نفر گروهبان یکم ی مورد نیاز را با خودم همراه آورده بودم. در بین درجههاکتاب

ی بود که یک روز بعد از ظهر با او رو به رو شدم. بعد از ادا ورزیده و منطقی به نام وطن خواه

آموز م سرگروهبان من درخواستی دارم. گفت بفرمایید. گفتم من دانشگفتمیاحترام نظا
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امتحانات کالس یازده شرکت کنم، اما برای این برنامه  قصد دارم ضمن طی دوره آموزشگاه در

وقت مطالعه ندارم، امکان دارد از بیگاری بعدازظهر آزاد باشم؟ بدون مکث به یکی از 

ا دستور داد این دانش آموز تا پایان دوره بعدازظهرها آزاد است تا بتواند جی آنهاگروهبان

داشتم و درگوشه ای از دشت و فضای را بر می هایش را مطالعه نماید. از روز بعد کتابهادرس

ی رم. در اغلب روزهای جمعه اگر برنامه آموزش نداشتیم، مقدادادمیآزاد به مطالعه ادامه 

داخل پالستیکی گذاشته دور از چشم  دادمیانه ما را تشکیل حتر صبکه بیش پنیرنان و 

م و غروب به آسایشگاه بر شدمیی کالس یازده مشغول هادیگران به مطالعه درس

ی من به شهر خرم آباد برای تفریح و هاگشتم. این درحالی بود که بیشتر هم دورهمی

 رفتن به سینما عازم بودند.

ی خیس و پر آب ها. گاهی در هوای بارانی و در زمینشدمیسترده گ هاروز به روز آموزش

ند دادمیند و دستور بردمیی اطراف هاما را برای تمرین و آموزش در شرایط سخت به بیابان

یم. در دادمیی باتالق و پر آب دراز کشیده، تمریناتی که جزء برنامه بود، انجام هاداخل زمین

 بزرگتر و از همه بین گروه چند نفری چون من 
ً
ای کالس یازده همشغول مرور درس مخصوصا

ند. سعی داشتند کارهای سبک به من محول کردمیبودم، دوستان خیلی احترام مرا حفظ 

کنند. این باال بودن سن از حد معمول پیآمد زمانی بود که ترک تحصیل اجباری داشتم که تا 

 باشم.  یم مسن ترهاعمر هر کجا باشم، از هم دوره آخر

نها یک دلخوشی داشتم، آن هم ت در طول این دوره در دیار غربت و در بیابان ماسور

که سبب دل  شدمیهایی بود که گاهی از جانب نامزد و خانواده اش برای من ارسال نامه

 . کردمیخوشی مرا فراهم 

کرد که شاه دارای پسری ناگهان رادیو مطلبی با آب و تاب پخش  3119در ماه آبان سال 

شده، با پخش این خبر ابتدا قرار شد که روز بعد دانش آموزان تعطیل باشند و به میمنت این 

صبح ناگهان  1اتفاق همه به شادی بپردازند. آن روز ساعت پنج بیدار باش زده نشد. ساعت 

به سرگروهبان گفت چرا دانش آموز تا  وقت وارد آسایشگاه شد و با داد و فریاد افسر نگهبان

این ساعت باید در خواب باشند؟ با سر و صدای وی همه از خواب بیدار شدند. به هر نفر بیل، 

  کلنگ
ُ
تحویل دادند تا کلیه وسایل داخل آشیانه به بیرون منتقل شود.سپس رغون و یک ف
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غروب آن روز سکوها دستور برداشتن سکوی محل اسکان دانش آموزان داده شد. تا نزدیک 

کنده شد وکلیه مصالح آن به خارج انتقال یافت. این بیگاری پر رنج طوری بر ما اثر 

ها سال آنهای نکشید زخم شد که جای گذاشت که من داخل هر دو دستم تاول زد، طول

طول کشید تا به حالت عادی برگردد. این هم شادی روز ولیهد بود که نحسی آن دامن 

  ما شد.گیر چند نفر 

بعد از اتمام آموزش نظامی طبق برنامه آزمایش گرفته شد. کسب نمودن نمرات باال دارای 

این امتیاز بود که می توانست طبق مقررات آن زمان رسته ای که مایل بود و عالقه داشت، 

خودش انتخاب نماید. من چون از نظر معلومات از بقیه باالتر بودم و در یادگیری مطالب هم 

بودم، تمام نمراتم باال بود. در نتیجه می توانستم رسته ای که دوست داشتم انتخاب جدی 

 اطالعاتی کسب کرده بودم و به همین علت رسته مخابرات هاکنم. با این وصف در مورد رسته

 را انتخاب کردم.

 ایانتخاب رسته و آموزش رسته

. بعد از پایان آموزش چند ماهه در شدمیآموزش داده  دوره تکمیلی مخابرت در تهران

و تعیین رسته دانش آموزان، در یک روز سرد که چند سانت برف هم روی زمین نشسته  ماسور

حاضر شدند و ما با آن تا شهر درود رفتیم و از آن  هابود، تعدادی کامیون، ذیل وریو جلو سوله

هران قرار بود برویم که چون بعد از عبور قطار از درود رسیدیم، شب توقف جا با قطار به ت

داشتیم. برای اسکان ما را در مسجد جا دادند که شب بسیار سختی بود. هوا هم خیلی سرد 

سوار قطار شدیم و به سوی تهران حرکت کردیم. قطار بعداز ظهر وارد  9بود. روز بعد ساعت 

ایستگاه چند خودرو منتظر ما بودند. همه سوارشدیم. ما را به شهر پر ازدحام تهران شد در 

داخل تیپ سلطنت آباد به گردان دانش آموزی تحویل دادند. در داخل دو دستگاه ساختمان 

 قابل مقایسه نبود.  با خرم آباداسکان دادند. زندگی دانش آموزی تهران 
ً
محل  مخصوصا

 هر و خوش آب و هوا قرار داشت.اسکان که در خیابان پاسداران و منطقه شمال ش
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 سلطنت آباد  مرکز آموزش

سلطنت آباد جای بهتر، تغذیه بهتر و با فرماندهانی منطقی زندگی  در مرکز آموزش

جدیدی را شروع نمودیم. در اولین روز بعد از صرف صبحانه ما را با سرویس به پادگان عباس 

بود. من همراه چند نفر واردکالس مخابرات شدیم.  هابردند که محل تشکیل کالس آباد

دایر بود و در پایان کالس با سرویس به  تا ظهر هااستادانی فهمیده و باسواد داشتیم. کالس

های بعد از ناهار دیگر آن سخت گیری یم.گشتمیبر  هاپادگان سلطنت آباد محل آسایشگاه

های برای مطالعه درس یشگاه، وقت کافیخبری نبود. به جز نظافت داخل و بیرون آسا ماسور

ها ارزش آن داشت که در این جا برای انسانصبح در اختیار داشتیم. ظاهر امر حکایت از 

های یهمکالس افسری ازانشجویان ند. با جستجویی که کردم پی بردم بین دشدمیقایل 

مشغول طی دوره ستوانی بود. اغلب بعداز ظهرها  زمان دبستان، پسر ارباب ده ما در آن جا

 م. کردمیتنهایی ن باهم بودیم و در نتیجه احساس

در ضلع شمال غربی پادگان، در محلی که به جاده کنار دیوار پادگان که بر رفت و آمد 

یم. در قسمت شمال پادگان مسجد کوچکی کردمی گفتگوبیرون دید داشت، با هم تا غروب 

، آن جا را برای محل مطالعه شدمیوجود داشت که اغلب اوقات بعد از پایان نماز خلوت 

بعد از خاموشی  هابود. بیشتر شب هاها انتخاب کردم که بهترین محل برای مرور درسشب

و  م. بعد از ادای نمازشدمید جرد مسرا بر می داشتم، وا هااگر نگهبان نبودم، آهسته کتاب

م. بعد تا اذان صبح استراحت شدمیمشغول مطالعه  هاراز و نیاز با خالق بی همتا ساعت

م. روزهای تعطیلی شدمیم نماز را ادا و برای صرف صبحانه حاضر شدمیم، بعد بیدار کردمی

، ولی من مشغول درس بودم. گاهی از اوقات ندرفتمیبه تفریح  بیشتر دانش آموزان در تهران

ی اطراف هاخارج شده، نزدیک زمین از نان و پنیر صبحانه بر می داشتم، از درب پادگان

 م. گشتمیرا مطالعه و شب به سلطنت آباد بر  هااقدسیه درس

یم برای دیدار هافرا رسید. دانشگاه و آموزشگاه تعطیل شد. همه همدوره 3110عید سال 

یشان عازم شهرستان شدند، ولی من ترجیح دادم، چون مو قعیت فراهم شده بود و هاوادهخان

و کل پادگان خلوت شده بود، سفر نرفتم و تمام اوقاتی که به دست آمده بود، به  هاآسایشگاه

درب پادگان داشتم، از مقداری نان و پنیر بر  ،هاسپری کردم. در یکی از روز  هادرسمرور 
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و تا نزدیک اقدسیه پیاده طی کردم. همه جا سبز شده بود و اقدسیه گندم زاری رفتم بیرون 

های یلی با احتیاط که ضرری برای بوتهبود. تصمیم گرفتم همان جا مشغول مطالعه شوم. خ

گندم ایجاد نکرده باشم، در محوطه ای خالی روی تخته سنگی مشغول مطالعه شدم. هنوز 

ه شدم بانویی فرهنگ ماب نزد من آمد و گفت شما نباید این چند دقیقه ای نگذشته بود متوج

جا توقف کنید. با تعجب گفتم چرا؟ گفت این مزرعه جزء امالک من است. اطاعت امر نموده، 

این  یی که پادگان تعطیل بود، هر روزهارا برداشتم و به جای دیگری رفتم. اغلب روز هاکتاب

م. بنابراین تمام اوقات اضافی صرف کردمیب مطالعه م. هر روز و شدادمیبرنامه را ادامه 

 .شدمیمطالعه 

یم متوجه بودند که من قرآن همراه دارم، اگر هادر زمانی که درسلطنت آباد بودم، همدوره

ند. البته در آن کردمیدر کار خود نیاز به استخاره از قرآن داشتند، از من درخواست استخاره 

را بلد نبودم، در باالی صفحات قرآن کلماتی خوب و بد چاپ زمان طریقه اصولی استخاره 

کردم. چون م، نتیجه را اعالن میکردمیباز  شده بود، برای جواب درخواست کنندگان قرآن را

 . شدمی، نتیجه حاصل گرفتمیبا عقیده و نیت پاک این کار انجام 

از فرمانده در مدرسه زمانی که برنامه اسم نویسی داوطلبان شروع شد، با کسب مرخصی 

  ای در میدان توپخانه اسم نوشتم. روز امتحان فرا رسید، چون وقت امتحان چند روز ادامه

یافت، فرمانده گروهان با دادن مرخصی مخالفت نمود. وقت هم خیلی کم بود. چون می

دیر به  فاصله سلطنت آباد تا میدان توپخانه زیاد بود، وسیله نقلیه اتوبوس دو طبقه بود، اگر

. مثل این که تمام درها به رویم رفتمیجلسه می رسیدم، تمام زحمات یک ساله ام از بین 

. در این لحظات ناامیدی فرمانده گردان سروان شدمیبسته شده ودنیا داشت بر سرم خراب 

او رساندم و وضعیت که افسری ورزیده و چتر باز بود، وارد محوطه گردان شد، خودم را به  ملک

امتحان را برایش توضیح دادم. او همان لحظه به فرمانده گروهان دستور داد تا پایان امتحان 

 به من مرخصی بدهد. 

 روز امتحان با اولین اتوبوس خود را به محل امتحان رساندم. صبح تا ظهر امتحان داشتم و

ز ظهر هم امتحان داشتم، بین کردم. روزهایی که بعدابعدازظهر به آسایشگاه مراجعه می

کردم. بعضی از اوقات از حت میرفتم. کمی هم استرامی ه امتحان به پارک شهرلفاص
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امتحانات به پایان  هاو زحمت هام. با تمام رنجشدمیی دژبان هم دچار مشکل هامزاحمت

جدیدی در شهریور ماه فقط درس شیمی تجدید شدم. امتحان دروس ت هارسید. از کل درس

به اتمام می رسید و باید این تک درس را در  که در آن زمان دوره ما هم در تهران شدمیانجام 

 م. دادمیامتحان  کرمانشاه

  33انتقال به لشکر

منتقل شدم.  کر کرمانشاهکه دوره آموزشی ما به پایان رسید، به لش 3110در اواخر تیرماه 

مخابرات منتقل شدم. در این یگان جدید سهم  3بود. به گردان 13چون واحد اصلی ما لشکر 

 ند. استوار رضازادهکردمیتعمیرگاه شدم. در قسمت تعمیرگاه چند نفر درجه دار آن را اداره 

شتر با او یکه من ب اهل کردستان وگروهبان علی مرادی نقشی گروهبان یکم،ریاست تعمیرگاه

می  م. چون درجه من از همه پایین تر بود، اغلب کارهای بیگاری را به عهده امکردمیکار 

ی تکمیلی با چند موضوع مهم رو به هاموزشگذاشتند. در این روزها عالوه بر انجام وظیفه و آ

. برای اطالع از روز امتحان به شدمیرو بودم. اولی امتحان درس شیمی بود که باید انجام 

اداره مربوطه مراجعه نمودم. مسئول آن روز تاریخی گفت که در آن تاریخ مراجعه کردم. به من 

ل مربوطه تاریخ را اشتباهی به من گفتند امتحان چند روز قبل انجام شده. معلوم شد مسئو

اعالن نموده بود. اشتباه وی سبب شد یک سال زحمات طاقت فرسای من به هدر رفت. برای 

 ن کار را هم نتوانستم انجام دهم.رفت، ولی به علت فقدان مالی ای به تهران شدمیآزمایش 

در حین انجام  هااز بی سیم در این زمان اتفاقی پیش آمد و آن شکسته شدن فنر یکی

ی بزرگ زنگ دار هاتعمیرات بود. برای جبران و تعمیر آن نیاز به فنر داشت که فنر ساعت

. افسر مالی مبلغ سه تومان پول به ریاست تعمیرگاه جهت تهیه کردمیدستکاه را آماده به کار 

برای تهیه فنر به ساعت  فنر تحویل داد. سر گروهبان این کار را به عهده من گذاشت. روز بعد

سازی مراجعه و فنر را با پرداخت یک تومان خریدم. دو تومان باقی مانده را به سرگروهبان 

دادم. ایشان به من گفت اگر افسر مالی از تو سوال کرد بایشان بگو فنر را به مبلغ سه تومان 

قبول نکردم و درجوابش  خریده ام، تا با این دو تومان قند و چایی برای تعمیر گاه بخریم. من

گفتم یکی از خودتان این مطلب را به افسر مالی بگویید. هنگام مراجعه افسر مالی گردان 
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 ،نتوانستند عنوان کنند و سرانجام حقیقت را عنوان نمودند و به او گفتند جناب سروان

چون حقیقت این بود ما قصد داشتیم، بقیه پول برای خرید قند و چایی مصرف کنیم، ولی 

این دانش آموز نمی خواست درو غ بگوید، بناچار اقرار می کنیم که چنین قصدی داشتیم. از 

با  این تاریخ رفتار افسر مالی که یک ستوان یکم بود نسبت به من خیلی فرق کرد و همیشه

 . کردمیمحبت و مهربانی خاصی با من رفتار 

 ازدواج

بالغ درجه باز به من ظلم شد. دانش آموزانی اواخر شهریور زمان ابالغ ترفیع بود. موقع ا

ند و من که با دادمیدرجه گروهبان یک آنهابا سیکل استخدام شده بودند، به  که در تهران

شدم، گناهم این بود که در خرم آباد دوره را طی کرده بودم،  چهارم دبیرستان وارد ارتش

برگزار نمودم که بسیار  قتی که درجه ابالغ شد، مراسم عروسیدرجه ام گروهبان سوم شد. و

همان کسی نداشتم و یک نفر م ی وی و برادر همسرمهاساده بود. به جز خواهر خانم و بچه

 درمراسم عروسیم شرکت داشته باشد. 

خل همان حیاطی که پدر و مادر اتاقی بسیار کوچک در دا برای سکونت خود و همسرم

اجاره کرده بودند، به مبلغ  خانم، دختر بزرگش و دامادش و چند خانواده دیگر هرکدام اطاقی

بیست و پنج تومان ماهیانه اجاره نمودم. این اطاق آن قدر کوچک بود اگر می خواستم دراز 

، کردمیایجاب بکشم، عرض آن از قد من کوتاهتر بود. چاره ای نداشتم، چون شغل من 

شرایط همسرم تنها نمی ماند. از طرفی از نظر مالی قدرت  همیشه در منزل نباشم، در این

تومان بود  91پرداخت بیشتر برای کرایه خانه نمی توانستم پرداخت کنم. زیرا حقوق اولیه من 

رم را م، هم زندگی خود و همسکردمیکه با این مبلغ ناچیز هم می باید کرایه مسکن پرداخت 

با سختی و قناعت  شدمیخیلی زیاد نبود و  م. در آن زمان جمعیت ایرانکردمیبا آن اداره 

نیز کرایه تاکسی زندگی کرد. قیمت یک کیلو نان یک تومان بود یک قرص سنگک پنج ریال و 

 .هم پنج ریال بود

اعزام نمودند.  به تهراناز طرف مخابرات لشکر مرا برای طی دوره چند ماهه  13در سال 

به طور شبانه روزی در پادگان سلطنت آباد دوره تکمیلی را آغاز کردم. مثل زمان دانش آموزی 
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دایر شد. تعداد ما برای این کالس سه نفر بود. من از  ی درس در پادگان عباس آبادهاکالس

 ( و نفر سومی از مرکز پیاده شیرازسپاه باختر)تربت حیدریهلشکرکرمانشاه دومین نفر از 

منتظر تولد اولین فرزندم بودم. در تهران هنوز  معرفی شده بود. هنگام حرکت از کرمانشاه

نیاز  از دنیا رفته است. برای تسالی همسرم دوره به نصف نرسیده بود اطالع یافتم پدرخانمم

 بود دو روز سفری به کرمانشاه داشته باشم. 

دراین رابطه گزارش نوشتم، ولی مورد موافقت قرار نگرفت. ناچار شدم روز پنجشنبه بدون 

شدم. شب در  اجازه از درب پادگان خارج شدم و با وسیله ارباب سابق عازم کرمانشاه

ی آخر شب بنزین ماشین تمام شد. با درد سر فراوان هاساعت و آوج ی بین همدانهابیابان

ه وارد کرمانشاه شدیم. بنزین تهیه شد، ولی شب همه اش میان راه بودیم. روز بعد ساعت َد 

چند ساعتی در منزل بودم و قبل از رسیدن به منزل بلیط برای همان شب تهیه کردم. فقط 

 فردا به موقع سر کالس حاضر شدم. شدم. طوری این برنامه انجام شد که شبانه عازم تهران

یافت کردم. آن هم اطالع یافتم که خداوند که خبرخوبی دراز آموزش نگذشته بود  مدتی

سالم متولد شده بود، اسم من عنایت فرموده. چون این فرزند در شب تولد پیامبر ا به دختری

خوشحالی من را فراهم کرد. سرانجام دوره به پایان  نام نهادند. شنیدن این خبر او را اکرم

م به پادگان کردمیآن خدمت  برگشتم. در این زمان یگانی که در رسید و به کرمانشاه

روی بلندی مشرف به شهر قرار گرفته است و  آباد نقل مکا ن یافته بود. پادگان صالح آبادصالح

تا سنگ معدن که خانه ما در آن قرار داشت، همه مسیر سر باالیی و تپه ماهور بود. هنگامی 

م تا زودتر به دیدار فرزند نایل کردمیکه ظهر خدمت به پایان می رسید، با سرعت مسیر را طی 

. شدمیای پیدا شد که روز بروز درشت تر و در پشتش غدهکم بچه دچار مریضی شد شوم. کم

. مجبور شدمیچند روزی به ده سطر منزل عمو رفتیم، در آن جا نا آرامی بچه بیشتر 

شدیم به کرمانشاه برگردیم. بین راه حالش لحظه به لحظه بدتر شد. به دکتر مراجعه 

از دنیا رفت. کنار قبر پدر خانم  کردیم ولی معالجه اثر نکرد و در همان روز باالی دست من

  او را دفن نمودیم.

هم به  11در کالس پنجم دبیرستان امتحان دادم و قبول شدم. در سال  13درسال 

ی هانایل شوم. کالس نرفتم، اما یکی از نوه صورت داوطلب توانستم به دریافت دیپلم ادبی
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کارمند دادگستری کرمانشاه بود، در هر دو کالس پنجم و  مرحوم فرهنگ که در کرمانشاه

عالوه بر دریافت دیپلم، خداوند کوثر دیگری به  11دیپلم ادبی مرا یاری نمود. در سال

 .و را هم اکرم نام گذاری نمودیماز دست داده ااول ما عنایت فرمود و به یاد فرزند 

که بین دو هزار و پانصد نفر انجام شد،  رتشموفقیت دیگر در این سال درکنکور زبان ا

 قرار گرفتم. هاجزو قبولی

 دوره زبان و انتقال به هوانیروز

از طرف نیروی زمینی بخشنامه ای  11بعد از این که به دریافت دیپلم نائل شدم، در سال 

در سطح  ار است آزمایش زبان انگلیسیمبنی بر این که قر  ی تابعه ارسال شدهابه کلیه یگان

انجام شود که شرکت کنندگان در صورت کسب نمره قبولی در کالس زبان انگلیسی  ارتش

و برای  برای درجه داران گروهبان یکمی ،مشغول آموزش می شوند. حداقل مبنای شرکت

 افسران هم از ستوان سومی تعیین شده بود.

من در آن زمان چون درجه ام گروهبان سوم بود، نمی توانستم شرکت کنم، اما چون در 

و قبول شدم و از  دادممعرفی نموده بودند، آزمایش  لیست ارسالی مرا اشتباهی گروهبان یکم

 13م لشکربا برگ اعزا 3111در بهمن ماه  .معرفی شدم به تهران 13مخابرات لشکر طرف

شد، می  که در آن موقع در باغشاه نزدیک میدان حر تشکیل خود را به کالس زبان ارتش

 از من و سایر قبول شدگان، آزمایش دیگری جهت تعیین پایه انجام شد و روز 
ً
معرفی و مجددا

الم شد بعد از آزمایش درس شروع شد. چند هفته ای از شروع کالس زبان نگذشته بود که اع

کلیه درجه دارانی که در کالس مشغول طی دوره هستند، همگی به یگان تازه تأسیس 

 منتقل شوند.  هوانیروز

قرار گرفتیم و بعد از  یم جزء کارکنان هوانیروزهااین بخشنامه من و بقیه همدورها ب

یرات هواپیما به و بعد هم برای طی دوره تعم ماه آموزش به هوانیروز اصفهان 9گذراندن 

 مشغول طی دوره بودم.  آمریکادر  11و  11یهام. در سالاعزام شد آمریکا
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 ت و امکانات یک شهرپادگانی با وسع 

 یمایاز مهرآباد توسط هواپ 1:5در ساعت  33/1/3995مطابق با  11/33/11خ یدر تار

ن یم. ایردکروت پرواز یاز ب 33:15م و یشد روتیوارد ب 33ت کردیم، ساعت کنگ حر یبوئ 309

وارد  1:15 ا نوشتم. ساعتیدر یم، در هوا رویروت خارج شدیه از بک یاشت را هنگامدادی

 1:35م و در ساعت یقه در رم توقف داشتیدق 10بود.  یدنیبا و دیار زیم. بسیشد فرودگاه رم

اختالف فشار  یاست. ول یدنیا در آسمان دیم. منظره دریردکت کحر  سیاز رم به طرف پار

ا یان دریم یسنگ یهاتپه یم. گاهگرفتمیجه یاوقات سرگ ی، بعضکردمیهوا مرا را ناراحت 

س یوارد شهر پار 3. ساعت شدمیدیده ن یزیهم به جز ابر چ یخورد و گاه یبه چشم م

س یو فرودگاه پار هاابانیب خیده بودم. نظم و ترتیآن در عمرم ند یباییم. شهری که به زیشد

م. شب در یت کردکس حر یاز فرودگاه پار بعد از ظهر به وقت تهران 3:10بود. ساعت  یعال

 م. یان راه بودیم

م. یشد J-F-Kوارد فرودگاه  کور یویبه وقت ن 3:10و ساعت  رانیبعد از نیمه شب به وقت ا

باند فرودگاه شد. بعد از  ن آمد، واردییزد و بعد پا یما دوریمجهز بود. هواپ یلیخ یفرودگاه

م. یلتون رهسپار شدیبه طرف پادگان فورت هم یسکتوسط تا توسط مأموران گمرگ یبررس

 یراهنمائ یشگاهیبه آسا ییآمریکاگروهبان  کیم، توسط یاده شدیپ یسکه از تاکن یبعد از ا

ران بروند. در ساعت یخواستند به ا یه مکبودند  یرانیا یشگاه تعدادین آسایم. در ایشد

ره بود. در کر و یمرو و شیتخم مرغ ن آمریکا من درن صبحانه یم. اولیرای صبحانه رفتب 9:10

ت ما را به کساعت وسائل حر  کیو بعد از  یمعرف یان خارجینده نظامیخود را به نما 9ساعت 

ه شد. یمن و یک درجه دار دیگر ته یتد برایونیت کط در شر یطرف فرودگاه فراهم و دو عدد بل

 در طبقه دوم فرودگاه نوشتم.  کور یویظهر به وقت ن کیاداشت را نزدین یا

ه مخصوص ک یبیبا نظم و ترت هانید. ماشیبار یبود. باران قطره قطره م یبا صفای یجا

نون هنوز منتظر ساعت کبود. ا یدنیار دیند. منظره فرودگاه بسکردمیت کبود، حر  آنهاخود 

 یمکما است.  یه محل درسکا برویم ینیرجیم به طرف ویخواه یم. میما هستیت هواپکحر 

 ینیه ماشکم یساعت منتظر بود کینسل شد و در حدود کما  یمایهم گرسنه هستم. هواپ

م. ینون ما در انتظار هستکد و ایشکطول  یلیخ یلتون برگرداند. ولید و ما را به فورت همیایب
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بود. به  ید. هوا ابرین رسیبعد از ظهر ماش 1به ساعت کیان و نزدیسرانجام انتظار به پا

دن به یند. به محض رسکردمیت کبا چراغ حر  هانیم. ماشیدید یخود را م یسختی جلو پا

به افراد  1:10ن ساعت یم.) شام را بیردکت کحر  یهار خورالتون به طرف نیپادگان فورت هم

واندم نماز خ یشدیم. گرسنه بودم. به محض مراجعت از ناهار خور یدهند( وارد نهار خور یم

دار شده تا ینیمه شب به خواب رفتم. بعد از آن ب3:10خسته بودم تا ساعت یلیو چون خ

 صبح خواب به چشمانم نرفت.

به  3دار شدم. بعد از نماز و اصالح سر و صورت در حدود ساعتیاز خواب ب 9صبح ساعت 

ه، نان و مربا ر کر همراه یوان شیمرو و دو لیرفته صبحانه دو عدد تخم مرغ ن یطرف ناهار خور

از خواب  9به خواب رفتم. ساعت  9شگاه باز هم تا ساعت یدن به آسایردم. بعد از رسکصرف 

ل یو تحو یرفتیم. بعد از بازرس J-F-Kن به طرف فرودگاه یتوسط ماش 33دار شدم و ساعت یب

 ینم یسکار شلوغ بود یم. بسیرفت PANAMت کهمراه دوستم به طرف شر  هاچمدان

تد آمدم و در یونیت کم ساعت گردش دو مرتبه به شر یند. بعد از نکدا یخود را پ قیتوانست رف

 ما بودیم. یت هواپکانتظار حر 

به چشم  یخوب است. در آن جا از هر نژاد یبعد از ظهر و هوا تا اندازه ا 3ساعت حدود 

د زرد یاه سفی. سشودمیافت ی کور یویدر شهر ن ینده ایا نمایه از تمام دنکن یخورد، مثل ایم

 به وجود آورده اند.  یبا و دوست داشتنیز یائیهمه با هم دست به دست هم داده دن

به طرف شهر  یشتکما یاست. از هر طرف هواپ یشهر شلوغ و پر سر و صدائ کور یوین

 یبه تماشا یدترسد. م یدشوار به نظر م یقدر ییآمریکار یغ یبرا یشوند. زندگ یر میسراز

د و در یقه رسیدق 5ساعت 1بود به  3:55ه کتد گذشت. ساعت مقرر یونیت کفرودگاه در شر 

 کور یویشهر ن یما همچنان به تماشاینار پنجره هواپکرد و من هم کما پرواز ین ساعت هواپیا

 ی. گاهشدمیده یبا دیز یهامزارع سرسبز و خانه کردمیار که چشم ک یمشغول شدم. تا جائ

ه ک آرام یاها با سرعتیدر یه در روک هایشتکاوقات خود  یو بعض یشتکهم لنگرگاه 

 ت بودند. کاست در حر  آنهامخصوص خود 

 ینیو زم یهوای یاییدر یرویاز ن یخورد. نظام یما همه جور مردم به چشم میدر هواپ

قم یمن و رفاز  یهم خانم مهماندار هوائ یده بودم، گاهیپوش یوجود داشت. من لباس نظام
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شور کدام کاز  ین لباس نظامید و ایشور هستکدام کن که از یل ای. از قبکردمی یسئواالت

ن را با یار مهربان هستند و مسافریما بسید. مهمانداران هواپین آمده ایدام سرزمکا از یاست و 

 رودگاهما در سه فیت شده اند. هواپیار تربکن یا ی. براکنندمی یرائیخندان پذ یهاافهیق

 م.یاده شدیپ یه ما در فرودگاه سومکنشست 

را  یئآمریکاسرباز  کیم، یاده شدیما پیاز هواپ یبعداز ظهر بود وقت 5ساعت در حدود 

ل گرفته و به یل مان را تحوید. وسایشک ین مدل انتظار ما را مین آخریه با ماشکم یدید

 کید و یم از ما دو پتو دو مالفه سفداکبه هر  یم. بعد از معرفیدیس رسیتیوسیا فرودگاه فورت

ش همان یپ  م.کردمی یاحساس گرسنگ یلیهم دادند. خ کعدد تش کیناز بالشت و 

 م. یردکشام  یمراجعه و تقاضا یئآمریکاگروهبان 

 19مطابق با  3995ه یفور 35خ یشگاه نوشتم. تاریدر آسا 3اشت را در ساعت دادین یا

ما خاموش و  شگاهیآسا یدن گذاشت. بخاریبار یناب یادین شب برف زیدر ا 3111بهمن 

از رختخواب بلند شده،  9دار ماندم. صبح در حدود ساعت یصبح ب 1من از سرما تا ساعت 

 یس معرفیزن افیم. بعد از صرف صبحانه خود را به ستوان لیبعد از نماز عازم صبحانه شد

 یارت معرفک کیتاب و ک یمقدار ادیه بعد از تعارفات زکبود  یافسر جوان کیشان یم و ایردک

شگاه فرستاد. بعد از یما را به محل آسا ین سواریبه ما داد و با ماش ییآمریکا یدرجات نظام

 د رفتم. یخر ین روز برایظهر ا

دارد. زمانی  یبیعج یا و هواینار درکس محل آموزش و اسکان ما یتیوسیا پادگان فورت

ن پادگان ی. اگرددمیان یقشنگ نما یاییدن آن دنیه از دک چنان درخشان یآفتاب یابر و گاه

ست. همه هایه همه متعلق به خود ارتشک یسکاتوبوس و تا یاست. دارا یشهر کیخودش 

و به  سایلکمشروب و  ی، خواب، حمام، محل رقص و آواز جایح، وسائل زندگیز وسائل تفریچ

آن از صبح تا  یهات است. ادارهیار و فعالکن جا محل یود دارد. از وجیهمه چ یلکطور 

 صاحب هان هستند. هر گروهبان، سرباز، زن و بچهیصاحب ماش ی. همگکنندمیار کغروب 

 ن در وفور نعمت هستند. ین و از لحاظ ماشیماش

ه یفور 11خ یما هم در یک واحد ساختمانی و هر کدام در اتاقی جدا اسکان یافتیم. در تار

دار شدم یقه از خواب بیدق 5:50ساعت  یعنیرد. صبح زود کدا یت پیالس رفتن من رسمک
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م. یها رفتییآمریکاالس کن مرتبه به یاول یبرا 1بعد از نماز و اصالح و صرف صبحانه ساعت 

نمود.  یرا معرف ما ک سرهنگ، ستادیشروع شد و  هاالسکه زنگ زده شد، کن یبه محض ا

ردند. انواع و کرا شروع  یو درس یدام به نوبت خود سخنرانکاستادان هر  یمعرفبعد از مراسم 

 بالگردها را درس دادند و با فیاقسام هواپ
ً
ه تا کبود  یدنیار دیلم نشان دادند. بسیما مخصوصا

الس شروع شد. چون حالم کبعد از ظهر دو مرتبه  کیده بودم. ساعت ینون با چشم ندک

خواندن نماز  یالس تمام شد و من براک 5قه به یدق30بودم. ساعت شتر خواب یخوب نبود، ب

 و صرف شام آماده شدم. 

دار شدم. بعد یاز خواب ب 5:10ه صبح ساعت یفور 15خ یالس در تارکن روز درس در یدوم

اماًل کرا  یسیچون انگل یالس گذراندم ولکساعت را در  1الس رفتم و مدت کاز صبحانه به 

حرف نزنم،  یم فارسیگر با رفقایه دکم گرفتم یم. تصمکردمین کدر  یزیدم، چیفهم ینم

وسته هم از یسنت بپردازم و پ30حرف زدم  یه اگر فارسکحاضر شدم  یحت یسیفقط انگل

چه ن محبت هریه اکدوار بودم یند. امک کمکن زبان به من یدن ایه در فهمکخداوند خواستم 

 ردم.کینم کدر  یزیزودتر شامل حالم بشود وگر نه چ

 3111اسفند ماه  3فوریه یا  22

الس حاضر شدم کن روز در سر یسوم یدار شدم. امروز برایاز خواب ب 9صبح ساعت 

دو ساعت  یدم ولیفهم یم یساعت را تا اندازه ا 1ساعت از  9از دو روز قبل بهتر بودم.  یلیخ

ه حرفش را کبود اه پوست ینفر گروهبان س کیاستاد ما  یعنیخوب نبودم  یلکآخر به طور 

ردم. کار کن مرتبه روز جمعه را یاول یرا برایار جالب بود زیشدم. امروز بسینم متوجه

ست یم. معلوم نیگذران یرا م یلیشنبه تعطکین جا در روز شنبه و یهمه در ا ،ن روزیاول

 م دارم به ورزش بروم عالقه ام بهینم. به قرار معلوم تصمکاجرا  یستیرا با یچه برنامه ا

  اد است.یز یلیورزش خ

از خواب  9من بود. ساعت  یلین روز تعطیه امروز اولیفور 13اسفند مطابق با  1خیدر تار

 یدار شدم خود را برایاز خواب ب 3:10دم. ساعت یدار شدم. بعد از ادای نماز دو مرتبه خوابیب

صبحانه  1ت ل ساعیتعط یهاه در روزکخوردن صبحانه آماده نمودم بعد از صرف صبحانه ) 

رون و بعد یس از خانه بکگرفتن ع یبرا یرانیردم. سپس با دوستان اکمطالعه  یمکدهند( یم
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 یمغازه بزرگ PXم)یرفت PXم. بعد از ناهار به یناهار خورد 33:10س گرفتن ساعت کاز ع

فروشندگان آن زن رسد و تمام  یبه فروش م یو شخص یه انواع و اقسام اجناس ارتشکاست 

ن یار اکنند.( کیق میه اجناس را جمع و تفرکدارند  ین حسابیدام ماشکهستند و هر 

ن ی. انسان در ادهدمین انجام یار همه را ماشکاست. حساب  ینیت همه اش ماشکممل

 .باشدمی هانیت فقط ناظر بر ماشکممل

دور بود، عازم PX ومتر ازلیکم یه به اندازه نک یسریمکار به طرف کبعد از تمام شدن 

. شودمی یآن نگهداردر  یوه جات و مواد غذائیه تمام مکاست  یجائ یسریمکن یم. ایشد

مناسب  یهامتین روز ما در آن انواع میوه به قیدر ا یعنیوه چهار فصل یم یحت هاوهیتمام م

دم. در موقع رون در مانیرده بودم و بکی ام را فراموش یارت شناساکم. من ینمود یداریخر

با گذاشتن تور  آمریکاه دولت کشان به من مژده داد یم و ایردکصحبت  یصرف صبحانه قدر

گذاشت مرا به . اگر نبرد من خودم شما را خواهم برد و قرار بردمی کینزد یشهرها  شما را به

د من یق جدین رفیآشنا بشوم ا کیزدت از نکن مملین ایل داشتم از مذهب و دیببرد. م سایلک

 مذهبش پروتستان بود.

 هیفور 23اسفند مطابق با  9یکشنبه 

صبحانه رفتم. بعد از  یبرا 1من بود بعد از نماز صبح ساعت  یلین روز تعطیامروز هم دوم

م ساعت یبرود. بعد از ن سایلکه بنا بود با من به کرفتم  ییآمریکاصبحانه دنبال گروهبان 

ه بعد از اصالح سر و کشان قول دادند یردم و اکدا یعاقبت اطاق خواب او را پ یسرگردان

من آمد و به اتفاق او با خودروی او  یونکبه ساختمان مس 30:50د. حدود ساعت یایصورت ب

ه برنامه کداد  یکوچک یتابکدام از ما کنفر به هر  کیسا به محض ورود یلکم. در یسا رفتیلکبه 

 یادینم. تعداد زکد یتقل هاییآمریکاه از کا را درآن نوشته بود و من چون بلد نبودم، بنا شد دع

ه بچه مالها باشند کن یزن و مرد و بچه سال و بزرگ سال حضور داشتند و تعداد چند نفر چاپل

ا یه گوکش جوان یشکنفر  کینما بود، قرار داشت و یه سن سیه شبک یویکس کی یباال 

ن بلند شدند و من یسا حاضریلکگرد هم بود، نشسته بود. بعد در موقع زدن زنگ و سر  یارتش

من در عوض دعا صلوات  یدعا خواندن را گذاشتند. ول یبلند شدم و بنا آنهااز  یرویهم با پ

 م شد. قه مراسم تمایدق 33:10فرستادم. تا ساعت  یبر محمد و آل محمد م
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جوان انجام گرفت و  یه توسط تعدادکپول بود  یجمع آور در کلیسا هابرنامهاز  یکی

 ی، براکنندمیشتر از آن استفاده یب یرانیا یهاشیه دروکد یلکمانند جام چهل  ییهاحرف

سنت  15هم  نپول داد و م یس به سهم خودش قدرکار رفت و هر کپول به  یجمع آور

سا یلکن مدل آمده بودند و جلو یآخر نیبا ماش هاتین بود تمام شخصیم. تعجب من از ایداد

 یار عالیسا منظره بسیلکن مملو بود و هنگام خروج از یاز ماش رانیا یهانمایمانند جلو س

 ن مردم با لباس مخصوص آمده بودند. یدام از اکرا هر یداشت، ز

  21مارس  3مطابق با  31/32/11خ یتاردوشنبه 

به  1دار شدم. بعد از صرف صبحانه در ساعت یخواب بقه از یدق 5:15امروز ساعت 

ه از کاه پوست استاد ما بود ینفر گروهبان س کیالس بودم. کالس رفتم. تا ظهر سر ک

 . کردمیظ صحبت یغل یلینبردم خ یده درسیچ فایاو ه یهاحرف

 یشدیم. در جا سرویس کالببه اسم  یقه با اتوبوس عازم محلیدق 31:10 ساعت

با  ییآمریکا یبود. تعداد یار بزرگیاسم من نوشته شده بود، نشستم. سالن بسه کمخصوص 

از ما در باره خوش  کیش آهنگ ابتدا از هر یپ یشان نشسته بودند. دختریهاخانواده و بچه

شور نوشته که زبان همان خوش آمد ب ،یشورکرد از هر کشورمان، تقاضا کبه زبان  ییآمد گو

رده بودند، وارد کت که شر ک یالتیهمراه پرچم ا آمریکاو به او بدهیم. ساعت شروع ابتدا پرچم 

 کیم. بعد بلندگو شروع برنامه را اعالم نمود. سپس یشد همه به احترام پرچم از جا بلند شد

و بعد رقص و آواز به  یلیآواز اسرائار جالب بود. بعد رقص و یه بسکشروع شد  یرقص آلمان

 هان رقصیش و رقص سرخ پوستان بود. آخر اینما ن مراحلیآغاز شد. بعد از ا ییآمریکازبان 

را به  هادست به دست هم دادیم، پنجه یت دو هزار نفریاز جا بلند شدیم، تمام جمع یهمگ

ان را گرفته با زبان یا خارجدور م کوچک یهان مراسم بچهیردیم و بعد از اکنام اتحاد حلقه 

م. یدادمینشان  آنهاخود را به  یرده با دست امضای دوستکرا قبول  آنها ین خود تقاضایریش

 یآن مرا هم در آخر  رانینوشتم و اسم ا یم یو هم به فارس یسیمن اسم خودم را هم به انگل

 مخصوص یهافورمیونیان با یداشت. ما خارج یمن تازگ یبود، برا ینوشتم. شب خوب

  بود. یدنیشور خود( حاضر شده بودیم. منظره و مراسم جالب و دکدام متعلق به ک )هر



 تالش زندگی /11

 

ده بودم، زودتر از خواب یرتر خوابیمارس امروز چون شب د 1اسفند ماه مطابق با  31 

تا  را هام. درسیالس رفتکبعد از صبحانه مانند هر روز به  5:50ساعت  یعنیدار شدم. یب

نتیجه اش خوب  یول ین امتحان رسمیم. اولیادامه دادیم چون امتحان داشت 9:50ساعت

مشکل بود. بعد از  یلیگانه خیقه وقت داده بودند. زبان بیدق 50ه فقط کن ینشد. به خاطر ا

گاه بود. ر یو تعم است مملو از بالگرد یانه ایالس بردند. آن جا آشکلد ین امتحان ما را به فیا

م ساعت وقت ما آن جا صرف شد و ی. نشدمیان ینما یز تازه تریچ یگذاشت یه مکهر قدم 

دم. واقعا ین مرتبه دیاول ین بالگرد را برایانه رفتیم. بزرگتریبعد از صرف ناهار دو مرتبه به آش

اد یز یبود. تعداد کوچکملخ  کیبزرگ و  یملخ یبلند و دارا یب بود. به اندازه ساختمانیعج

الس کانه با اتوبوس به سر ید از آشیان بازدیبالگرد از انواع و اقسام وجود داشت. بعد از پا

 م. یرا ادامه داد هابرگشته، درس

 سازیبازدید از کارخانه خودرو

ارخانه ک Norforlkعازم  ین ارتشیقه توسط ماشیدق 1:50مارس ساعت  9ا یاسفند  35

 در م راه بود.یساعت و ن کیارخانه به اندازه کن فورد تا یب ل فورد شدیم. در طول فاصلهیاتومب

 ینیمع یهان راه به فاصلهیبه چشم من نخورد، همه اش آباد بود. در ب یرانیو ین فاصله جایا

ب یم. از همه عجیشدمیرد  هاپل یاز باال  یپل و گاه یاز رو یساخته شده بود، زمان یئهاپل

پل  یه از روک یدو رودخانه زده بودند. قدر یه روکن دو قسمت شهر یبود ب یتر پل بزرگ

 ند. گرفتمیات یه مالکبود  یم و بعد محلیشدم، بعد از آن وارد تونل یگذشت

ه اسم خود و کدادند  ییهاارتکدام از ما کم. ابتدا به هر یدیارخانه رسکبه  30:10ساعت 

ارخانه کم. بعد از آن وارد دفتر یآن نوشت یرا رو آمریکار ونتمان دکشور مان و آدرس محل سک

ه به چشم کدادند  کنیعدد ع کیدام از ماک. به هر کردمیار کآن جا  یخانم کیم. یشد

م. یردکدن ید یل سازیارخانه اتومبکاز  د بود. بعد دو قسمت شدیم،یسف هاکنیم. عیبزن

ارها توسط کند، تمام کردمی یرا خال هاستاده بود و جنسیا قطار هانیه ماشک یابتدا از جای

ن تمام در هوا توسط یم فرما بود. قطعات ماشکح یبیت عجی. فعالگرفتمین انجام یماش

ن یماش یشاس کیت بودند. اول کخاص در حر  یبیمخصوص با نظم و ترت یهاو قالب هارهیگ

 یجزئ یارهاک کیاده و یاو آن را پ رسید. یآن قسمت م یبه متصد کمتحر  یهارهیتوسط گ



 15/ شهر کینات با وسعت و امکا یپادگان

 

به او سوار  یگر بدنه ایمکان د کی. در کردمی. بعد به جلو روانه اش دادمیآن انجام  یرو

ه کد یرس یم ی، تا جایشدمیگر سوار یگر دنده و ترمز و بعد قطعات دی. در قسمت دشدمی

 نوبت موتور بود. دو نفر مسئول نصب موتور بودند. 

 ین اتاق به رنگ خودش بود. جایهر ماش ید. برایرس ین میاطاق ماش گرید یدر جای

ه توسط کرها یاتنوبت  هاکدند. بعد از تشیرس یم هاکاپوت و سپر و جلوتر از آن تشکگر ید

آچار مخصوص در  کیآن را سوار و  یارگرکد و ین می رسیماش کیبه نزد کمتحر  یوسائل

بود، نصب و  یه برقکرا توسط آن آچار  هامهرهچشم به هم زدن تمام  کیه به کدستش بود 

ه من در ک یه آهن پاره اکیگر آن تیحاال د کردمیت کگرش حر یافت قطعات دیدر ین برایماش

آن  یهاه چراغکد یرس ین به خود گرفت. بعد به محلیل ماشکده بودم شیارخانه دکاول 

تا توسط  کردمی کصوص پار راننده سوار آن شده آن را در محل مخ کیبعد  .شدمیش یآزما

فروش  یبرا ین فروشیماش یهایمپانکگر و ید یبه جاها یمخصوص یهانیقطارها و ماش

ن فورد یماش 110 کردمیارکه ده ساعت کارخانه کن یردم در اک که من در ک. آن چه رفتمی

 . شدمیدرست  یاز هر نوع

گران بود، دعوت ر اک یغذاه محل کارخانه ک یسریمکبه  ظهر شده بود ما را کیچون نزد

سنت به پول  19ه من ناهار ساده انتخاب و کده شده بود یکردند. انواع واقسام غذاها چ

ارخانه مراجعت نموده به کم پرداخت کردم. بعد از ناهار از یتومان و ن 1 ، یارانیا

  س رفتیم.یوستیفورت

دار شدم. بعد از نماز یخواب باز  9مارس امروز ساعت 3فند مطابق با اس 39روز 

فرستادم و  رانیا یاغذ آوردم. امروز چند تا نامه نوشته براک یروز گذشته را به رو یهااداشتی

 ی قبل به شنا رفتم. هاشب هم مثل شب

 مارس  77مطابق با  10/71روز 

الس کبه  دار شدم. بعد از نماز و اصالح صورت، صبحانه خوردم،یزود ب یلیصبح خ

ه ک یبود، رفتم. آرزوی هاع نامهیه محل توزکالس به دفتر گروهان کان یرفتم. ظهر بعد از پا

ه به من قوت قلب کرسیده بود  نامه همسرم  شد. یماه انتظارش را داشتم، عمل کی
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نداشتم،  ماه بود از وجود فرزندانم خبر کیب یرا دو سه مرتبه خواندم، قر ها. نامهدادمی

 رد. کالم را راحت ین نامه خیا یول

 مارس  74ا یاسفند  16 

 1دم و در ساعت یدار شدم. بعد از نماز خوابینماز ب یهفته بود صبح برا یلیروز دوم تعط

به استخر  1دار دوستانم رفتم. ساعت یر خوردم به دینان ذرت و ش یصبحانه رفتم قدر یبرا

دختر و پسر خالصه از  کوچکز زن ومرد و بچه از بزرگ تا ا یرفتم استخر شلوغ بود. ازدحام

ردم. به کشتر شنا نیب 1شنا نبود. تا ساعت  یه در استخر جاکیآمده بودند تا جائ یهر قسمت

ه اتاق من قرار داشت، با چند نفر ک ینمودم. جلو در ساختمان یشکسر  یرانیاتاق دوستان ا

را به اتاقم دعوت کردم. توسط قبله نما قبله را  آنهام. یه تازه آمده بودند، آشنا شدک یستانکپا

رفتیم. بعد از اتمام غذا به اتاقم  یبه سالن غذا خور آنهانشان دادم. بعد به اتفاق  آنهابه 

م و یردکصحبت  یش من آمد قدریبود، پ یاهیه مرد سک یئآمریکانفر  کیمراجعت نمودم. 

برقرار نمودم.  یرده و جشن مختصرکشمع روشن  کیبعد چون شب تولد امام رضا بود، 

ارتنامه امام رضا یردم. زکاز یخود راز و ن یم رفتند، وضو گرفته با خدایه رفقاکن یبعد از ا

من دلم  یه نبود، ولین شب شب گریردم. اکه نفس دعا یکتز  یبرا یرا خواندم و قدر

  ردم.که یگر یتنگ شد و قدر

رخود مسلط شدن و قلب منقلب شدن آن هم ردن بکه نفس یکدارد. تز  یعالم کیدعا هم 

با  هاآسمان یدارد گفتگو با خدا ین هم رازیاست. ا یه فراموش نشدنکدارد  یو لذت یمتکح

ه از ک یائی. دنکندمیگر ید یایدن کی. انسان را وارد کندمیخود  یمعبود، شخص را از خود ب

ت بشر در آن دخالت ندارد. ه دسکاست  یدور و همه اش صفا و نعمت جاودان هایتمام بد

ستی وسائل سفر فراهم ی. عاقبت ما مرگ است. آخرش باشودمیسرانجام عمر ما فردا تمام 

 رند. یما را بگ یندگان جایم و آیم، بروینک

ب به یب و غریعج یزد. صداهائ یتار میهم داشت گ ییآمریکانفر سرباز  کیدر آن لحظه 

 یس به گوشم رسید. در آن واحد تعدادیپل یهانیماش یرسید، ناگهان صدا یگوشم م

 کیدانستم چه خبر شده است. یمن نم یساختمان جمع شده، ول کیس در جلو ین پلیماش
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در  ید. عاقبت ندانستم چه خبر بود.یپا یرا م آنهان یهم از پشت پنجره با دورب یئآمریکاسرباز 

 به روز رساندم. هر صورت شب مقدس را

 مارچ  78اسفند مطابق با  14

اغذ برادر خانمم کالس رفتم. امروز کدار شدم و مانند هر روز به یمطابق معمول از خواب ب

رده بود. بعد از کمحبت  یلیردم، چون خکه یگر یه آن را خواندم، قدرک ید، هنگامیرس

شگاه یردم. بعد هم نماز مغرب و عشا را خواندم. در همان موقع از آساکورزش  ینظافت قدر

رسید.  یتار به گوش میر و بم گیز ی، صداشودمیباز  آنهادر اتاق من به اتاق  هکسربازان 

 تواندمیش آماده است، یعالقه دارد، وسائل برا یارک به یسکآزاد است، هر  شوریک آمریکا

ه مورد ک یارکبه  ی، هر سربازشودمیه خدمت تمام کن یبه اصل مقصود برسد. به محض ا

به استخر و  یکی، کندمی یش بازکوچک یمایبا هواپ یکی. شودمیعالقه اش است، مشغول 

در  یاز غصه و ناراحت یرود. خبر یرود، یا همراه معشوقه اش به گردش م یافه مکبه  یگرید

 یم ین خوشبختیخوب بود ملت ما هم به ا را وجود ندارد. چه قدین قسمت بزرگ از دنیا

دلم  یامشب را بستم، ول یردم. دفتر زندگک. از نوشتن خسته شدم. آن را رها دندیرس

مانده است و من هزاران  ید باقیروز به ع 9. فقط هفرزند و همسر مهربانم تنگ شد یبرا

 یلیاز زن و فرزند خ یاز وطن از خانه و زندگ یزانم دور هستم واقعا دوریفرسنگ از عز

  .شودمیگران تمام 

 مارچ  73ا یاسفند 18

 الس رفتم. درس امروز را تاکدار شدم بعد از نماز و صرف صبحانه به یامروز صبح زود ب

 ساعت کیالس رفتم. کبودم. بعداز ظهر هم به  یار خودم راضکاز  یلیدم خیفهم یاندازه ا

 یرا برا ییآمریکانفر  کیم. در آن جا یزود تر درس ما تمام شده و به دفتر بال ثابت رفت

رد و ک یم نشسته سواالتیهم پهلو یقه ایرده بودند. مدت چند دقکمن مشخص  یایرهنم

 13ه شب کان از من دعوت نمود یافت داشت. در پایسته از من درکدست و پا ش ییهاجواب

از من به عمل  ییآمریکاخانواده  کیه از طرف کن دعوت بود ین اولیمارچ به خانه او بروم. ا

 کرد. یخوشحال بودم. بعد هم خداحافظ یلین موضوع خیآمد. از ا
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13/71/46  

 ساعت زودتر  1بود.  یسیمغناط یس و فلویباره مغناطدر درس الس حاضر شدم.ک برای

رون آمدم تا یه بکالس کدن گرفت. از یهر چه تمام تر بار یالس تمام شد. باران هم به شدتک

بود،  یافاتکس شدم. به هر میخ یبدم. حسایدو یر باران میز یخانه و از آن جا تا اداره دارای

خ فقط ین تاریتا ا  ر باران به خانه آمدم.یرساندم، حقوقم را گرفتم، بعد هم ز یخود را به دارائ

 کینم. امروز کخودم پس انداز  یدالر برا 15م بفرستم و یهابچه یدالر برا 15توانسته بودم 

 م. یدل کرد درد یمسلمان به اتاق من آمد. با هم قدر یستانکنفر پا

دانم چه خبر بود. جشن یا  یم فرما بود. نمکح یبیت عجیفعال یشام در سالن غذاخور

ه افسران گروهان همه جمع شده بودند، انواع و اقسام غذا و مشروب در کبود  یچه رسم

 ینیب زمیس ین همه غذا فقط قدریداشت. من هم از ا یعالم کیار همه بود. خودش یاخت

ا اشتباه کو کبود آبجو را با  کیوال هم خوردم. نزدکاکو کاالد خوردم. دو عدد و س یو نان و ترش

بود. خوش  ین هم جشن سرباز خانه در موقع غذاخوریرد. اک کمکقم به من یرف یبگیرم ول

 ا شده است.یشان مهین همه نعمت برایه اکت خوشبخت کن مملیبه حال مردم ا

دم، یدار شدم. بعد از نماز خوابیاز خواب ب 9:10مارچ ساعت  10ا یاسفند  19صبح روز بعد 

قه با یدق 1:50دار شدم. بعد از صبحانه ساعت یقه بیدق 3:35م ساعت بعد ساعت ین یول

م. ابتدا ین راه بود، سپس وارد شهر شدیساعت ب کیم. بیش از یچموند شدیاتوبوس عازم شهر ر

ا یود، و سپس از موزه و اشب هاییآمریکا ین جنگ داخلینگره اولکه محل ک یاز ساختمان

صد ساله را ببینیم. هر  یم. بعد به سالن نمایش فیلم رفتیم. تا جنگ داخلیردکدن ید یمیقد

ر جا ییتغ یستیم. برای دیدن هرپرده از آن بایردکلم را تماشا یسنت پول دادیم تا ف35 ینفر

 هم کیم. تا ساعت یکردمیا سوم را تماشا یگر رفته، قسمت دوم یبه محل د یم و از محلیدادمی

و  یگارین ساختمان انواع و اقسام جاسیبود. در داخل ا یدنیار دیم، بسیجا گذراندآن

 د. یبار یباران به شدت م یم، ولید وارد شهر شدیخر ی. برارفتمیف به فروش یظر یهابشقاب

 روزهای عید در غربت 

به دیدن دوستان ایرانی رفتم.  د ما بود،یروز ع 95مارچ  13ا ی 11ن یفرورد 3شنبه روز کی

ساعت آن جا بودیم.  5رفتیم. مدت  یرانیمراسم ساده روز را برگزار و بعد هم به خانه افسران ا
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به اتاق من  یرانیدم. چند نفر از همکاران ایردیم، به ناهار هم نرسک کرا تر  آنهامنزل  1ساعت 

 و شادی کردیم. هم به میمنت روز عید جشن گرفتیم  یم ساعتیآمدند، مدت ن

دار شدم. امروز به یزود از خواب ب یلیمارچ صبح خ 11ا ی 11ن یروز دوشنبه دوم فرورد

ه مسلمان بودند، در که یکز با سه نفر گروهبان تر یالس رفتم. در موقع خوردن شام سر مک

شدند به  یبودم. عاقبت راض آنهایم که من مخالف نظر کردمیردن قبله صحبت کدا یمورد پ

 نشان بدهم.  آنهاند تا توسط قبله نما قبله را به یایق من باتا

ساعت اول امتحان  1الس، کدار شدم. در یمارچ صبح زود از خواب ب 15ا ین یفرورد 1روز 

 یو افق یعمود یریم. دو ساعت بعد هم درس بعد از ظهر امروز موضوع درس اندازه گیداشت

با چند  ییآمریکانفر  کیاتاقم که آمدم، ناگهان  ر قطعات بود. شب بعد از شنا بهیلندر و سایس

ردم. از کبا او سر صحبت را باز  م آورده بود.یمن و رفقا یبرا هاتابکتاب وارد شد. کجلد 

من  یصحبت شد موضوع ازدواج مطرح شد و او رسم و آداب خودشان را برا یهر در

 ح نمود.یتشر

الس حاضر شدم. درس کر شدم. سر دایرتر همه روزها از خواب بیامروز د 9/3/11روز

م. امروز یردکلم در مورد درس تماشا یساعت آن هم ف کیار براتور بود کامروز در باره سوخت و 

 از نامه نبود. یاثر یافت نامه به دفتر مراجعت نمودم، ولیدر یبرا

 ییآمریکامهمان دوست 

دار شدم نمازم را یخواب بانجام نماز از  یمارچ صبح زود برا 13ا ی 11ن یفرورد 3روز شنبه 

گروهبان  33ه برگشتم، ساعت کرفته صبحانه خوردم، از آن جا  یخواندم. به سالن غذاخور

دم و همراه او یم را پوشیهاه مرا به خانه اش دعوت نموده بود، در زد و من هم لباسک ییآمریکا

ن یجا به اکاز ن همه نعمت یدم. ایوه خریم یقدر یسریمک)فروشگاه( رفتم. در یسریمکبه 

 یها حتوهیرا تمام مین جا وجود ندارد، زیدر ا یآورده است؟! اصال زمستان ین رویسرزم

دام چهار کزد هر  یت موج میاز جمع یسریمکز موجود بود. داخل یتوت همه چ ،اریخ

م یند. نکردمی یداریاج خود را خریراندند و جنس مورد احت یبا دست م یکوچکچرخ 
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ه اسمش ک یشهر کیم ساعت بعد هم به نزدیم. نیگان خارج شدساعت بعد از پاد 

  م.یدیاست، رس کام زبور یلیو

متوقف کرد. به محض ورود به خانه،  هااز خانه یکی ینش را جلویماش ییآمریکاگروهبان 

نمودم. خانم  ینمود و به من خوش آمد گفت. من هم خود را معرف یخانمش خود را معرف

سوار بود و  کوچکچهار چرخ  کی یماهه هم رو 3 کوچکبچه  کیبود. ار مهربان یباربارا بس

ه نسبت به من محبت کش من آمد یهم پ یکوچک. سگ دادمیان کبه هر طرف خود را ت

گر فرستادند. اول به ید یرده، به جاکرون یصاحب خانه و خانمش او را از اتاق ب یند، ولکب

ی مختلف. هاین همه وسائل و اسباب بازیبا ا هان بچهیم. خوشا به حال ایرفت هااتاق بچه

 یه داراکالتش بود یکل و تشیقطار با ر کیه حامل کرون آورد یب کوچکجعبه  کی هاپدر بچه

ون، یزیدستگاه تلو کیم. در آن جا یرفت یرائی. بعد به سالن پذکردمیار کترانس با برق  کی

لو فرش یف اتاق با نوعی زکت. وجود داش یبرق یانویدستگاه پ کیراحت و  یمبل و صندل

 آنهااز  یکیزان بود. یس به دیوار آوکو دو عدد ع زیم یتاب و مجله روک یشده بود. تعداد

 یگر سالن غذا خوریبود. طرف د یار عالیمنظره بس کی یگریس خانم صاحب خانه و دکع

هم راه داشت.  یویو روش هاقرارگرفته بود و به اطاق بچه یرائین آشپزخانه و سالن پذیه بکبود 

ده یر آن را ندینون نظکه تاکآوردند  ینماییم. سپس سیردکون نگاه یزینشستیم، تلو یقدر

 .کردمیار کردن پرده و خودش هم با برق کزان یآو یه برایسه پا یساده دارا یلیبودم. خ

 یعنیش از مسافرت خودش در اروپا یهاخانم و بچه یاز زندگ یئهاسکصاحب خانه ع

 ه به من نشان داد. یاز کره و روس ییهاسکو ع کیو فرانسه و بلژ و انگلستان آلمان

اهو و کبود. تخم مرغ و  یناهار آوردند. ناهار ساده ا هالم و عکسین فیبعد از دیدن ا

 یجمع وان هم شربت آلبالو بود بعد از صرف ناهار، دستهیل کیرشته سرخ شده بود.  یقدر

ش یه جلوکقرار داشت  یم. در آن جا ساختمان مدوریرفت Wiliamosburgن به شهر یبا ماش

ت در آن جا حضور یجمع یادیتعداد ز ن محوطه شدیم.یز اطالعات؛ وارد اکنوشته بود مر 

زان بود. در وسط یمخصوص آو یهاقفسه یوار رویبه د یادیز یهاسکو ع هاتابکداشتند 

 یه دخترانی با پوششی مانند فرشته، پشت دستگاه نشسته جنس مک بود ین سالن محلیا

 یقه ایزان بود. ما مدت چند دقیآو هاواریبه د یمیقد یبناهاعکس فروختند. انواع و اقسام 
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نما هجوم آوردند. من یت به در سیمام جمعت 1در ساعت  یعنینما شروع شد. یردیم، سکصبر 

ده ینون ندکه تا کبود  ینماییم. عجب سیخل شدش دایهاهم همراه دوستم، خانم و بچه

ه کقرار گرفته بود  ین تر و طورییپا یف بعدیاز رد یفیبودند. هر رد یش عالیهایبودم. صندل

از سر و صد انبود.  ین همه ازدحام خبریرد. با ایتوانست جا بگ یدر حدود چند هزار نفر م

ن یبا ا یتین جا جمعیه در اک کردمیروح وارد شده و انسان حس ن یهمه مانند مجسمه ب

 یبه فرمانده ییهالم در باره جنگیلم گذشت. فیف یهم به تماشا یحضور دارد. مدت یادیز

م گرفتند یتصم آمریکان مرتبه مردم یاول یه براکبود  یو جفرسن بود. جائ جرج واشنگتن

دعا  یزان کنند. همگیرون آورده و پرچم خود را بر فراز آن آویب سایلک یرا از رو پرچم انگلستان

ردند کنابود  یرا به خاطر چا یحامل چای یشتکت طالب شدند تا عاقبت یردند از خدا موفقک

ا را تماش هایئآمریکا یمیوسایل و آثار قد یلم تمام شد، به سالن آمدیم. قدریروز شدند. فیو پ

رد. حدود ساعت کم.خانم صاحبخانه پختن شام را شروع یم، سپس به خانه برگشتیردک

ب یاسه سک کیز یم ی. روشدمیمحسوب  آنها مهم ین شام غذایشام حاضر شد. ا 9

اهو، کار و یاسه ساالد خک کیسبز پخته شد،ه  یایبشقاب پر از لوب کیپخته،  ینیزم

دان و کنم کیشقاب پر از گوشت پخته شده، ب کیره، کقالب  کی، یاسه نان قالبک کی

  فلفل پاش قرار داشت. کی

 یمخصوص یصندل یه هفت، هشت ماهه بود، روک یگریده بود و دیخواب هااز بچه یکی

گذاشت ی. بچه نمدادمی ینیب زمیو مادرش هم پشت سر هم به او س کردمیه ینشسته و گر

ار مؤدب قبل یسال داشت، سر سفره نشسته بود. بس 9ه ک یبخورد. دختر بزرگ یزیمادرش چ

م. یردکرده، غذا را شروع ک یرویاز شروع به غذا خانم صاحبخانه دعا خواند و ما همه از او پ

نما یمجبور شدم گوشت گاو بخورم. نماز ظهر و عصر امروزم در س آمریکان مرتبه در یاول یبرا

در مورد وضع  ینشسته بودم، به جا آوردم. بعد از شام سؤاالت یصندل یروه کیهمان طور

نوشتم. ساعت حدود هشت از  آنها یرا برا یفارس یردند. الفباکما  یما و الفبا یهامدرسه

من  یه براکمخصوص  کیکعدد  کیت خانم صاحب خانه کردم. موقع حر ک یخداحافظ آنها

ر نمودم. بعد هم صاحبخانه مرا با کاز او تش یلیهم خه داد و من یرده بود، به من هدکدرست 

  ن به پادگان آورد.یماش
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 مارچ  19ا ی 9/7/44روز 

الس، به دفتر گروهان رفتم. کظهر بعد از  .بود آمریکامن در  ین روزهایاز بهتر یکیامروز 

ن یدن ایزندم بود. با دو فر  همسرس کع آنهااز  یکیام داشتم. در تعداد سه نامه از خانواده

داند. بعد از صرف نهار به اتاقم رفتم. ینمود فقط خدا م یبه من رو یچه عالم هاسکع

 یا خوشی و سرور به من رویدن کیآن  در باز نموده از خواندن یگریبعد از د یکیرا  هانامه

 د. یالس بعدازظهر رسکبه نامه تا وقت  یس و زمانکبه ع یآورد. گاه

  79/7/44ه شنب 8روز 

ن محل را یاده رفتم. ایالس در خارج از فورت پکو مه آلود بود. تا محل  یامروز هوا باران

مخصوص سوار شده و  ییهاهیچهار پا یما رویموتور هواپ یند. تعدادیگو یم Lest cellهک

دان ین منطقه میا کیآن نصب است. نزد ینفر است، رو 9 یال 5 یه جاک یکوچکاتاق 

انه در آن ساخته شده و مملو یآش کیه کدر اطراف آن قرار دارد  نبوهی از درختانبا ا یگرید

  ان درختان بگذرد.یست از میر است. انسان قادر نکیغول پ یهامایاز هواپ

یم    ه در همان جا دورهکافسران  یند، تمام سربازان و حتدادمیه راحت باش ک یموقع

ند. من رفتمیبود،  یار حامل خوردنین سیماش کیه ک یتهیه خوراکی به محل یدند، براید

نشستم تا مطالعه کنم.  ین ناهار و صبحانه خوراکی بخورم، در محلیچون عادت نداشتم در ب

ده یه برک یتنه درخت یه همه به راحت باش رفته بودند، روکامروز بعدازظهر ساعت چهار 

 یاله را آورده و در آن جا خالزب هانیه ماشکبود  یمن محل یشده بود، نشستم. رو به رو

ثر که اکهزاران پرنده  هازباله یند. در روشدمیل یود تبدکبه  هاه زبالهکن یند. مثل اکردمی

مخصوص به خود داشتند و جار و  یدام صدایکد بودند، به آن جا هجوم آورده که هر یسف آنها

به  یدم. از هر طرف صدایبرقرار بود. من به عظمت خداوند درود فرستا آنهان یب یجنجال

خود شده بودم. اگر ما به  ی. از خود بشدمیشنیده  یآواز ید. از هر پرنده ایرس یگوش م

پرندگان  یاست. حت یب و دوست داشتنیز عجیم، همه چینکق نگاه یاطراف خود با نظر دق

را  آنهاه زبان کف یدارند. ح ین خودشان فرمانرواییهم ب آنهادارند.  یهم عالم

ردم، بعد از راحت باش کر کف آنهان پرندگان قشنگ و خالق یدانستم. دقایقی به اینم

اده آمدم هر طرف جاده یپ ی، به خانه مراجعت نمودم. تنها بودم با پاموتور یادامه کار رو
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 آنهاتوانست از میان  یه انسان نمک یم سبزه و درخت بود، چه درختانکردمیه نگاه ک

  ند.کعبور 

   جامانآدم  یه توسط بنک یارک. هر شودمی کیا تاریدارد دن یمتکح کیشب هم 

انات است آن هم خداوند ینفر ناظر جر کیرد. فقط یگ یشود، همه در شب صورت میم

خبر و  یآدم ب یبن یول  ندیب یز وجودش هست، همه را میه در همه جا و همه چکان یعالم

اعمال زشت خودش  یهم برا یو گاه کندمیزند، ظلم و ستم  یت میغافل دست به جنا

 . آوردمیل و برهان یدل

 ل یآور 78ا ی 13/7/44

و سرد بود. درس امروز  یالس حاضر شدم. هوا ابرکامروز هم مثل روزهای قبل، سر 

ن همه وسائل یه هشت ساعت ادامه داشت. از اکما بود یر هواپیاتردن کدرباره باز و بسته 

د هزارها تومان قطعات موتور توسط یشا یافتد. روز یب مشور انسان در تعجکن یا یآموزش

ما در یچ گرفته تا خود هواپیاز پ کوچکرود. از انواع و اقسام قطعات  ین میان از بیدانشجو

اد یم فرماست. صدها محصل مشغول کانه حیدر آش یبیت عجیانه وجود دارد. فعالین آشیا

ت کرا به حر  آمریکا ر آینده باید چرخ ارتشه دکهستند  هانیما هستند. ایر هواپیگرفتن تعم

ار کد دست از ی. موقع راحت باش، باکنندمیوشش کهر چه تمام تر  یتیاورند. با جدیدر ب

کاری  یسکدارد. هر  یبیالس منظره عجکردن به کشند. در موقع راحت باش نگاه کب

ز نشسته و صحبت یم یرو ینوشد و گروه یم یپپس یگریشد. دک یگار میس یکی. کندمی

از  یکی. کندمینشسته و مطالعه  یه در گوشه اک شودمیده ید یسکهم  ی. گاهکنندمی

    حیرم، مطالعه را بر استراحت ترجیاد بگی یزیل دارم، چیمن هستم. چون م هااهل مطالعه

 یچون نامه ا یعنینوشتم.  همسرم یبرا یالس تمام شد شام خوردم و بعد نامه اکدهم. یم

 به استخر رفتم.  3جوابش را نوشتم. شب ساعت  یافت داشته بودم، فوریاز او در

 ل یآور 71ا ی 15/7/44

م را یهادم. بعد از صرف صبحانه لباسیخواب یل بود بعد از نماز قدریامروز چون روز تعط

صحبت  یدن من آمدند و با هم قدریبه د س زدم. دو نفر از دوستانمکم را وایهافشکشستم و 

ساعت  کیردم. بعد از ناهار هم مدت ک یپل باز یرفتم، قدر یبه سالن باز 33م. ساعت یردک
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از دوستانم بودم. ساعتی با  یکیمنزل  9ردم. ساعت چهار شام خوردم و تا ساعت ک یپل باز

به منزل دوستان  9:10ت تاب رساله بود. ساعکه داد. یبه من هد یتابکاو  .میردکهم صحبت 

و بود و من یم. صحبت در مورد موج رادیردکصحبت  آنهاهم با  یرفتم. مدت یستانکمسلمان پا

در استخر حاضر  3ردم. ساعت کان یب آنها یدر باره امواج و طرز انتشار آن را برا یاطالعات

ن یا ستم وکر آب شیورد عرض استخر را در زکردم. امشب ر کساعت شنا  کیشدم. مدت 

 نمودم. یر آب طیدن در زیشکفاصله را بدون نفس 

ن ساختمان سطحش با چوب و ینگ بود. ایبول یه بازکرفتم  یاز استخر به محل 1ساعت 

 یهایصندل ید تعدادیشدمیه وارد کمخصوص صاف فرش شده بود. از در  یهاتخته

 یس مکه هر کبود  یکاطاق کیزها یو پشت سر م هازیم آنهامخصوص قرارداشت و در جلو 

 آوردمیبا خودش  یفش مخصوص بازکجفت  کیو  دادمیسنت  30ند باید ک یخواست باز

دو  یه داراک ییهاگلوله کیه کبود  یبلند یجا کی های. در اطراف صندلکردمی یو باز

ل کبه ش یزهاییچ کیجلوتر  یبال بود، وجود داشت. در مسافتیسوراخ و به اندازه توپ وال

ه وقتی گلوله کعدد بود  9در جلو هر نفر  آنهانم تعداد ک یر مکه فکچوب قرار داشت  وزه ازک

 یقه ایخواباند. دق ین میزم یرا رو ، همه آن کوزهکردمیبرخورد  آنها، اگر به شدمیپرتاپ 

ش بر یبه سر جا یدو طناب برق یه پرت شده بود، روک یار توپکل خود کبعد هم به ش

. و بعد نوبت نفر شدمیشان سبز یدو مرتبه سر جا کچنگ کیبا  ی همهاوزهکو  گشتمی

ردم. بعد به اطاقم برگشته در کن مسابقه جالب نگاه یهم به ا یساعت کیبعدی بود. مدت 

 یردم. قدرکصحبت  یساعت کیمدت  کیب به اسم یبا شخص ییآمریکاشگاه سربازان یآسا

 صحبت کردیم. یرا به خنده آوردم. از هر در آنها

  19/7/44وز ر 

برای رفتن  به مدت ده روز یگزارش مرخص 30:10دار شدم. ساعت ینماز ب یصبح زود برا

ان بردم. روز را مثل بقیه روزها ینوشتم و آن را به منزل افسر سرپرست دانشجو کور یوینبه 

نار ک. در میقدم بزن یه قدرکم یم گرفتیتصم یرانیا یاز رفقا یکیبا  9گذراندم. ساعت 
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بود.  یار با صفاییالب رفتیم. محل بسکس یبه نام سرو یقدم زدیم. به محل یمکها سبزه

سرباز  یارگاه تعدادکبرای انجام کارهای فنی، هنری و دستی داشت. در  یفراوان یهااتاق

ند، کردمین درست یماش یبعض بودند. یاردستکردن کدام مشغول درست کهر  ییآمریکا

 یهارده و به معرض تماشا در قفسهکدرست  یگرید یزهایهم چ یما و بعضیهواپ یگروه

سربازان  آنهااز  یکیه در کوجود داشت  یگرید یهاگذاشتند. در سالن اتاقمی یمخصوص

مورد عالقه خود  یدام به بازکگر سربازان هر یبودند. در اتاق د یقیاد گرفتن موسیمشغول 

 .مشغول بودند

ن یاز ا یه گروهکداشت  مت قراریگران ق یهابا مبل یونیزیگر شدیم، تلویوارد اطاق د

ی فراوانی برای صرف اوقات هاند. اتاقکردمیون تماشا یزیمردم خوشبخت در آن جا به تلو

س یداخل سرو ید. هوایگذرانیم ینحو احسن به خوشه فراغت بود که هرکس وقت خود را ب

آن جا بودم و بعد  1رون آمدم وارد استخر شدم. تا ساعت یه بکاز آن جا گرم بود  یلیالب خک

 نگ زدم. یبه اطاق بول ین راه خانه، سریدر ب

 3921جشن بزرگ بهاری 

ناهار خوردیم. چون باید  33:50که روز تعطیلی بود. ساعت  95آوریل 11یا  1/1/11روز 

 آمریکاضور بزرگ ترین شخصیت به شهر نورفولک برای شرکت در جشن سالیانه بهاری با ح

اتوبوس آمد. همه خارجیان فورت ایوتیس رهسپار نورفولک شدیم.  31:50یم. ساعت رفتمی

در بین راه مناظر دلپذیر طبیعت مرا مات و مبهوت می ساخت. از قدرت نمایی و محبت 

ی هااز تماشای گلم. گفتمیخداوند که بر روی این ملت خوشبخت باز شده بود، آفرین 

ی ساده هام. خانهبردمیی سر به فلک کشیده، لذت هارنگارنگ و از منظره درختان و جنگل

هم منظره آب دریا و م. گاهی کردمی، نگاه ای را که به طرز زیبایی ساخته شده بود

ل . در بین راه به پایگاهی رسیدیم که محکردمینظر مرا به خود جلب  آمریکای بزرگ هاکشتی

برای سوخت گیری به  هابود. این پایگاه دریایی که تمام کشتی آمریکاستاد نیروهای نظامی 

ند، در مکانی کوچک قرار داشت. بعد از زیر یک تونل بزرگ که معرف بزرگترین آمدمیآن جا 
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هنرنمایی صنعت دست بشر بود، عبور کردیم. این تونل در وسط دریا یعنی جایی بود که زیر 

یم. تونل طوری ساخته شده بود که چهار کردمیو ما در میان آب حرکت  آن آب،و باالی 

ماشین قادر بود در یک آن وارد و از دو طرف رفت و آمد نمایند. تمام سقف آن با آجرهای 

مخصوصی با طرز زیبایی ساخته شده بود و با برق این مسیر طوالنی را روشن کرده بودند. 

ند و کردمیآخر آن پلی قرار داشت که توسط رادار پل را کنترل  از این تونل که رد شدیم در

 1تقریبا  سنت )با پول ایران15کرد، باید از زیر این تونل و روی پل گذر میهر ماشینی که 

و فروشگاهایی که تمام اطراف جاده  هاتومان( بپردازد. از آن جا گذشتیم در میان ساختمان

ی که تا کنون نظیر آن را ندیده بودم، برای اولین ه بودند، رد شدیم. مناظرپوشانید را ماشین

 دیدم.بار می

ی مخصوص هاو بچه با لباس به محل موعود رسیدیم. قبل از وارد شدن، تعدادی زن و مرد

ی طبیعت و هایی که از گل ساخته شده بود، در محوطه بودند که به زیبایی گلهاو کاله

افزود. این جشن در محل دور از شهر در یک میدان کوچکی قرار داشت درختان بهاری می 

حوضچه پوشانده بود. این میدان دارای یک آب به صورت یک  که دور تا دور آن را درخت

جمعیت  ی بزرگ به صورت صندلی در آورده بودند تاهاطبیعی بود که اطرافش را با تخته

 تماشاچی بتوانند روی آن بنشینند.

بود تا محل جشن، با شنی نرم و مخصوص شن  هامخصوص که پارکینگ ماشیناز محلی 

ریزی شده بود. بعد از نیم ساعت انتظار؛ جمعیت شروع به کف زدن نمودند و این نشانه آن 

بود که این مردم خوشبخت انتظار رئیس مملکت خود را دارند. لحظاتی بعد او وارد شد و همه 

بر خالف امپراتوران سایر جاهای دنیا در قدیم و جدید مثل برایش دست زدند. خیلی ساده و 

ئی که سایر مردم در روی آن هایک نفر انسان ساده و بدون تجمل نشست روی صندلی

نشسته بودند. در طرف راست حوضچه دسته موزیک و در طرف چپ آن رئیس جمهور که 

قسمت جنوبی حوضچه تعداد معدودی پلیس محافظ و تعدادی از مردم نشسته بودند و در 

 تعداد دیگری نشسته بودند. در میان جمعیت فیلم برداران و عکاسان موج می زدند. 

جشن در میان شور و نشاط مردم آغاز گردید. ابتدا دخترانی مانند فرشتگان آسمانی با 

ی سبز و نازک که بدنشان معلوم بود، نازل شدند! قدری رقصیدند و سپس مانند هالباس
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تادند. بعد دسته دیگر با لباس نازک و یک رنگ برای هنرنمایی آمدند. هر دفعه مجسمه ایس

ند، قدری می رقصیدند. در شدمیی مخصوص و نازک ظاهر هادخترانی زیبا روی با لباس

ند. چنان کردمیدو نفر پسر هم بود که دو دختری را که شکل فرشته داشتند، حمل  آنهابین 

رو به روی جمعیت می  آنهاباالتر هستند. در جایی که  هار ملکهاز سای آنهاکه  شدمیمعلوم 

 ی طبیعی به شکل در بودند. هارقصند، دری وجود داشت که با گل

و یکی از پسرها همین که به در نزدیک شدند، در باز شد. در اطراف  هاناگهان یکی از ملکه

یکی از کشورها ی  ی مخصوص قرار داشت که در پشت هر صندلی پرچمهااین در صندلی

های قشنگ ی کشورهای عضو ناتو با لباسهاکهعضو پیمان ناتو برقرار بود. سپس به ترتیب مل

یک ملکه و یک پادشاه و یک افسر محافظ و یک غالم و یک ندیمه  ظاهر شدند. از هر کشوری

هر کدام تاجی  هاند. ملکهشدمیوارد و سایرین  هاو پادشاه هاآمده بودند. به ترتیب این ملکه

در دست داشتند و بعد از دو دقیقه در جایگاه مخصوص و زیر پرچم کشور خود می نشستند و 

کشورهای یونان؛کانادا؛ ونزوئال؛ ترکیه ؛ نروژ؛ پرتغال و چندین کشور دیگر در آن شرکت 

و اسمش لوسی  آمریکاود رئیس جمهور که دختر خ آمریکاداشتند. آخر از همه ملکه کشور 

 هاسال داشت، ظاهرشد. تاجی در دست لباس سفید با قیافه ای زیبا که از تمام آن ملکه33و

از جایش بلند شد پهلوی دخترش رفت و تاجی که قباًل تهیه  قشنگ تر بود. بعد خود جانسون

خترش را بوس کرد. بعد با دخترش پشت میکرفون آمد. اول شده بود، بر سرش گذاشت و د

و بعد دخترش سخنرانی نمودند. از مدعوین و کشورهائی که شرکت کرده بودند،  جانسون

اظهار قدردانی نمودند. این سیل جمعیت هم در پوست خود نگنجیده و با شوق و هیجان 

 ند. کردمیو دخترش عکس برداشته، ابراز احساسات  مرتب از رئیس جمهور

جشن تمام شد. رئیس جمهور و دخترش رفتند و جمعیت هم متفرق شدند. من هم با 

 5سایر خارجیان سوار اتوبوس شدیم و به طرف پادگان فرت ایوستیس حرکت نمودیم. ساعت 

ف و به خانه آمدم. ل رفتیم. شام مختصری صرهاوارد پادگان شدیم. برای صرف شام به مس

این از استخر مراجعه و  9یی به استخر رفتیم. ساعت آمریکابه همراه سه نفر  3ساعت 

 .اشت را بعد از نماز نوشتمدیاد

 به خوشی گذشت و هامرحمت خدای آسمانامروز یکی ازروزهای عمر من بود که از

نم و از این همه محبت که و بی تکبر ببی توانستم بزرگترین شخصیت دنیا را با قیافه ای جدید
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 عجیب است بزرگترین شخصیت دنیا باشد، ولی 
ً
مردم نسبت به او دارند، لذت ببرم. واقعا

بدون تکبر و ریا در میان ملت خودش، خیلی خودمانی و مانند یک نفر از تماشاکنندگان 

بنشیند. خوش به حال شما ای جمعیت و ملت خوشبخت شما دارای این چنین رهبر عالی 

. خوش و خرم باشید ای ملت! از این همه کنندمیدری هستید که بر دنیا و جهانیان آقایی ق

 گنج و ثروت و صفا لذت ببرید. 

این جشن را فستیوال می نامند. از خاطرات جالب این جشن یکی این بود  هاییآمریکا

جا حاضر  خواست اینه الندا بود، گفت که این دلش نمیکه رئیس جمهور به دختر بزرگش ک

م که دادمی، من پول بهش نآمدمیشود، ولی چون زاپاس خودنویسش تمام شده بود و اگر ن

بخرد، ناچار مجبور شد این جا حاضر شود. در موقعی که رییس جمهور می خواست، تاج بر 

سر دخترش بگذارد، یک نفر داد زد که دختر شما خیلی هل هلی مزاج است و رئیس جمهور 

که بر خالف میل پدر و مادرش نمی دانم این دختر چه کرده که این همه در جوابش گفت 

 در باره اش می نویسند، تمام دختران آرزو و افتخار دارند که دارای پدری بزرگ باشند، هانامه

 ولی من افتخار دارم که دارای این دو تا دختر هستم.

  38آوریل  18یا  8/1/44

 باران نرمی بر زمین می بارید. هوا  صبح قبل از طلوع آفتاب بیدار شدم.
ً
هوا ابری و تقریبا

چندان سرد نبود، به محض این که نمازم تمام شد، خوابیدم و در میان رختخواب خوابم نبرد 

یکی از رفقایم به اطاق  9بعد از صبحانه ساعت  .مجبور شدم بلند شوم، قدری درس بخوانم

بازی رفتیم. امشب بعد از شام یکی از  من آمد، نیمساعتی صحبت کردیم و بعد به سالن

صحبت کردیم. صحبت از ساختن خانه بود. با هم تصمیم  9رفقایم به اطاق من آمد تا ساعت 

گرفتیم که آخر دوره که به امید خدا برگردیم، باهم خانه بسازیم. مطابق حسابی که کردیم، 

ک خانه کوچکی بسازیم. بعد توانیم ی اگر هر نفری از ما چهارهزار تومان داشته باشیم، می

این که او رفت، من نماز خواندم، در پیشگاه بار تعالی قدری دعا و گریه وزاری نمودم، ناگهان 

 رفیقی که رفته بود، مراجعت نمود و یک لیوان آب پرتغال برایم آورد. 

  38اوریل  11یا 7644اردیبهشت 1

 عت به کالس رفتم. دو ساعتامروز صبح خیلی زود از خواب شیرین بیدار شدم. سر سا

را روی هواپیمای یک موتوره  بعدی هایم خوب نبود. ساعتهااول آزمایش داشتم ولی نمره
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M.6  کارکردم. کارم در قسمت تایر عقب بود؛ چندین مرتبه روی قطعات تایر آزمایش به عمل

 9انی تا ساعت بی و یک نفر ایر آمریکال حاضر و مطالعه و با دو نفر هاشب هم در مس .آوردم

صحبت کردیم. خبر خوش امروز اول رسیدن دو نامه یکی از دوستم آقای کوشا که این اولین 

یم بود که برخوشحالی من افزود. خبر دوم هانامه او بود که به دستم رسید و دومی نامه بچه

 بود که بسیار برنامه عالی بود. برنامه مسافرت به شهر نیویورک

وز هو ا بارانی و نعمت خداوند تا غروب برای این مردم خوشبخت می بارید. مثل این که امر 

همگی با هم تبانی نموده، به این نقطه از  هادنیا و طبیعتش باران و باد و دریاها درختان و گل

سرزمین خدا هجوم آورده اند. نمی دانم چطور بنویسم این مناظر دلپذیر این بهار روح افزا، 

ی ساده و مدرن را چگونه شرح های رنگارنگ و آن ساختمان های سبز و این گلهاچمناین 

است. بدهم؟ من که قلمم این اندازه قدرت ندارد. به هرسو نگاه می کنم همه اش زیبایی 

 فرموده عدهو خداوند در قرآن بهشتی را که کنم این مردم خوشبختشاید اشتباه می

 ت برده و بر خوردارند.ا از آن لذدر این دنی هااین

ی از این آب و هوا که قسمتی از این زیبایی، کم شدمیای طبیعت ! ای دنیا! مگر چه 

ی رنگارنگت مقداری از صفا و صمیمیت و اندازه ای از راستی و هادرختان و گلقدری از این 

میمیت که ملت ما هم صفا و ص شدمیدوستی ات را به ملت ما ارزانی می داشتید. آیا کفر 

از این  هامقداری از این نعمت شدمیپاکی و درستی اجداد خود را بر پا می داشتند؟ مگر ن

ی سیل آسا هم در کویر لوت و کویر نمک یا در دشت قزوین یا در جلگه خوزستان یا هاباران

باری    ؟ نمی دانم چه علتی دارد که همه اش زمین خدا همه اش ملکشدمیسیستان ظاهر 

تعالی ولی یک طرف آن بهشت برین و قسمت دیگر دوزخی سوزان و پر از فقر و بدبختی پر از 

 و نادرستی و ظلم و ستم همه جا را فرا گرفته است.  رنج

  مقصر اصلی کیست؟ منم؟ نه به خدا نیستم! من که وظیفه ام را با کمال احسن انجام

قوه  د هم باشم ولی خود نتوانم درک بکنم. شایددهم. پس مقصر اصلی من نیستم. شایمی

 عقلم را از دست داده ام و گرنه باید پی 
ً
م که چرا پرده ای بردمیادراکم کم است. حتما

تاریک، روشنایی چشم مرا احاطه نماید، در عوض نیکی، ظلم وستم روا دارم، در عوض کار 

اشم. مگر من بشر نیستم؟ مگر در و در عوض مبارزه، انگل دست بیگانگان ب حرف و الف بزنم
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ام؟ پس چه علت دارد که عقلم دستخوش هوا و هوس و اراده آزاد به دنیا نیامده کشوری

 دیگران باشد. 

در اطرافم همسایگانی گرسنه در مقابل چشمانم بی کاری و بی عاری موج بزند، ولی من 

این دستور اسالم است مگر من مسلمان نیستم؟ در عالمی عیش و نوش زندگی بکنم؟ آیا 

نمی دانم خودم هم نمی دانم اگر مسلمانم پس چرا دستور اسالم را با دستور فرزندان موسی 

را به جا می آورم. آیا من خودم از این موضوع که در دور و  آنهاو عیسی عوض کرده؟ دستورات 

دار نباشم، آیا فکر نمی کنم که فردا برم چه می گذرد، خبردار نیستم؟ امکان دارد که خبر 

 ی؟ پس با این حساب که من غلط پایهکنندمیتاریخی هست، کسانی دیگر بعد از من زندگی 

خوب و تقسیم آن را گذاشته ام، حسابم تسویه است. مانند طایفه معاویه تا قیام قیامت لعنت 

باری تعالی  کنند، در مقابل . اگر هر دم هم فراموششودمیو حرزهای شیرین تر از آن نثارم 

 که ناظر اعمال وحشیانه و دور از انسانیت بوده، چه خاکی بسر می ریزیم؟ 

خدا که دیگر گول نمی خورد، رشوه نمی گیرد، چون به پول احتیاج ندارد. زبان من هم 

 هاست.ا بخورند، ولی خدا آفریننده زبانقادر به تبرئه من نیست. بشر ممکن است گول زبانم ر 

. چاره چیست؟ آیا با این رویه که بردمیبه کوچکترین حرکت آن اگر راست باشد یا دوروغ پی 

؟ آیا شودمیدر پیش دارم ادامه بدهم؟ آیا آن را ترک کنم؟ اگر ترک کنم تکلیفم چه 

 ؟ کنندمیهمسایگان که تاکنون مرا به سر انگشت می چرخانیدن، چه معامله ای با من 

 یورکسفر تفریحی به نیو

  21آوریل  29یا  9/2/11روز پنج شنبه 

    پیش از ظهر در کالس حاضر شدم. چون بعدازظهر باید برای دریافت پول به دارایی

بعد از صرف ناهار به کمیسری رفتم.  31رفتیم، نتوانستم در کالس حاضر شوم. ساعت می

ونتم را همراه یکی از رفقای ایرانی با پای البته اتوبوس نبود و فاصله بین کمیسری و محل سک

نان و گوجه فرنگی  ،پیاده پیمودیم. به محض این که وارد کمیسری شدیم، مقداری سیب، موز

و پیاز خریدیم و پیاده به منزل آمدیم. بعد از جاگیری وسائل ساعت سه و نیم به باشگاه رفتم. 

پس حمام گرفته، خود را برای رفتن قدری ورزش کردم، از ورزش که برگشتم شام خوردم و س
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اتوبوس حامل ما از پادگان به مقصد فرودگاه حرکت  9:10آماده کردم. ساعت  به نیویورک

مدت چند دقیقه ای تا  فرودگاه حرکت کردیم. در واشنگتن  کرد. ساعت نزدیک به هشت از

اشتیم. البته از هواپیما بیرون نیامدیم فقط از پنجره هواپیما مسافرینش را عوض کند، توقف د

هواپیما منظره شهر واشنگتن به چشم می خورد و از همه بلندتر برج کاخ سفید بود که مانند 

مرمر از دور نمایان بود. اکنون در هواپیما نشسته ام از پنجره هواپیما به بیرون نگاه می کنم. 

مملکت جایی خالی وجود ندارد و  . مثل این که در ایندنیایی روشن و آباد به چشم می خورد

همه اش آباد و این فاصله با خود شهر فرقی ندارد. چراغ و تشکیالتی که در شهر واشینگتن به 

چشم می خورد، در این جا هم به چشم می خورد. این همه چراغ این همه عظمت از کجا 

ماشین از کجا بنزین می گیرند؟  کی درست شده است؟ این همه هاست؟ این همه هواپیما

مگر این بنزین آب رودخانه است؟ نمی دانم چطور به مغز خود بقبوالنم که این همه ماشین و 

 وسائل نقلیه از کجا سوخت می آورند.

گرفته است. فقط  حالم خوب نیست کمی احساس کسالت می کنم. هواپیما بسیار اوج

خود جلب نموده است. گاهی هم منظره چراغ دیدبانی که با نظم  دنیایی از چراغ، نظر مرا بر

، بر زیبائی این تاریکی و این عظمت شب و قدرت دست بشر کندمیو ترتیبی خاص سوسو 

درود می فرستد. چه قدرتی چه صحنه ای که دنیا را مات و مبهوت ساخته است. گاهی فکر 

ر طرف چپم یک نفر افسر نشسته است، می کنم زمانی هم قلم را به حرکت در می آوریم. د

 . کندمینمی دانم اهل کجاست، دارد مطالعه 

     گاهی هواپیما تکان می خورد. باال می رود پایین میاید. پلک چشمانم خوب بلند

شود. مثل این که خسته است. شاید از گرفتگی و کسالت باشد. صدای موتور به طور یک نمی

مهماندار توسط بلندگو اعالم نمود که وارد شدیم. هواپیما هم  نواختی به گوش می رسد. حاال

دارد تکان می خورد. تمام مسافران ساکت هستند. صدائی از کسی بیرون نمی آید. مثل این 

 است که کسی در این هواپیما نیست. 

یی را که تا کنون از پنجره می دیدم، دیگر نمی توانم ببینم. خیلی معلوم است که هاچراغ

. فقط از شودمیروی دریا حرکت می کنم و گرنه جای بدون چراغ در این مملکت دیده ندر 

باالی موتور به طرف عقب نگاه کردم. چراغی وسط دریا به چشم می خورد. شاید چراغ دیده 
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. گاهی هم یک ستاره ای آبی رنگ کندمیبانی یا قایق و یا کشتی باشد. آن هم از دور سوسو 

از نو شروع به سوسو و  هاشدیم. چراغ مک می زند. حاال وارد نیویورکدر آسمان به من چش

خودنمایی کردند. هر طرف به رنگی و با نظم و ترتیبی خاص بر زیبایی این شب افزوده اند. 

بنازم به قدرت و عظمت تو ای بشر! ولی بشر آزاد و کوشا نه بشر تنبل و تن پرور! خدایا چرخ 

ع این غوغا و هیاهو را کسی می گرداند، خوش به حال شما ای مردم خوش بخت! این اجتما

است؟ کاش ما آیا شما چیزی در دنیا کسر دارید؟ آیا شما جای ناشکری برایتان باقی مانده 

 یم.شدمیبه جای شما 

گوش انسان را کر  هااکنون هواپیما روی باند فرودگاه در حال نشستن است. صدای موتور

. هواپیما بر روی زمین نشست و شودمیچراغ و روشنایی دیده  کردمی. تا چشم کار کندمی

بعد از چند دقیقه پیاده و کمی برای بارهایمان معطل شدیم. به محض گرفتن بار و بنه توسط 

شدیم. از فرودگاه نیم ساعته به مهمان خانه  یک اتوبوس ارتشی عازم مهمان خانه نیویورک

بود. خسته و  90و اطاق  11چهل طبقه بود که اطاق ما در طبقه  سیدیم. این مهمان خانهر 

 مریض بودم. حمام گرفتم، ولی دردم دوا نشد. خوابیدم، اما چون شب دیر خوابیدم برای

 خواندن نماز بیدار نشدم، وقتی که بیدار شدم، از موقع نماز گذشته بود. 

دت زیادی طول کشید تا به مقصد رسیدیم. بیشتر عازم بروکلین شدیم. م 30:10ساعت 

. ناهار را در سالن غذاخوری گذشتمیراه زیر یک پل عظیم و زیرزمینی بسیار طویلی 

به تمام نقاط دنیا است. ناهار  آمریکا ترمینال خوردیم. این ترمینال مرکز حمل و نقل ارتش

سنت هم انعام بود. این  30و  35غ، پخته شده بود و قیمت آن غذایی که از رشته و تخم مر 

بود که اجناس ظریف زیادی در آن جا به فروش می رسید. بعد از ناهار  PXترمینال دارای یک 

یی به دیدن ما آمد و در یک اطاقی که خیلی بزرگ و نقشه جهان که روی آمریکایک سرهنگ 

یی برای آمریکاگفت و دو نفر ستوان چوب درست شده بود، سرهنگ به ما خوش آمد 

 راهنمایی ما انتخاب کرد. 

به اتفاق آن دو نفر توسط یک کشتی کوچک که سوخت آن گازوئیل بود، در میان رود 

هودسون به گردش پرداختیم. مدت چند ساعت این کشتی رانی طول کشید و از منطقه ای 

و نیوجرزی که ایالت دیگر بود، گردش کردیم.  شدمیه که بروک لین نامید بین بندر نیویورک
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که بین دو ایالت نیوجرزی و نیویورک کشیده  شدمیانتهای این رودخانه به یک پل بزرگ ختم 

 ی آن سر به آسمان کشیده شده بود.های جهان بود، قلههاشده بود و از بزرگ ترین پل

رداشتیم. دنیای عجیبی بود، دریا از نزدیکی مجسمه آزادی گذر نمودیم. تعدادی عکس ب

و منظره سطح دریا کروی بودن زمین  کردمیموج می زد. به طرف اقیانوس آتالنتیک حرکت 

م، از ته قلب کردمی. در بین راه هنگامی که به این عظمت نگاه دادمیرا به طور واضح نشان 

خدا که دارای این همه  رگیم که مرا به این جا آورده بود و در ثانی به بز کردمیخدا را شکر 

یی که تکبر آمریکاشده اند. در میان قایق مدتی با دو نفر سرگرد  هاثروت که خالق این زیبائی

ندارند، حرف زدیم. عاقبت چون هر چیزی قابل فناست، این وقت خوش هم پایان پذیرفت. 

اقامت یعنی هتل وارد شدیم. چون حالم به بندر گاه کشتی رسیدیم و با اتوبوس به محل 

ساعتی هم  کیم را شستم و مدت یهابیدم. لباسخوب نبود مدت زیادی در وان حمام خوا

 عرق کرد و حالت خستگی من رفع شد.استراحت کردم. بدنم 

هنوز هم شب نیامده است. عاقبت شب  95اوریل  10اردیبهشت برابر با  30امروز جمعه 

خواندم، سپس خود را آماده کرده از خانه بیرون رفتم. در بین راه با سه نفر  فرا رسید، نمازم را

برای خرید بلیط رادیو سیتی یعنی بلیط ارتشی رفتیم.  آنهااز ایرانیان برخورد کرده، به اتفاق 

شده بود. چون جای آن را بلد نبودیم، مدتی گشتیم و عاقبت وقتی آن را پیدا کردیم، تعطیل 

 31می زدیم که ناگهان وارد یک مغازه حراجی شده، یک ساعت به مبلغ  در خیابان قدم

دالر صاحب مغازه به من قالب کرد. این اولین خرید من بود که بدون اراده انجام شد. از 

این خرید ناراحت شدم، ولی ناراحتی فایده ای نداشت. با همین ناراحتی در خیابان 

  قدم زدیم.

طاقم برگشتم. خیابان امشب مملو از جمعیت بود. هر کدام بعد از نصفه شب به ا 3ساعت 

ند و از همه رفتمیند. گروهی سینما کردمیبا لباسی و سبکی مخصوص در خیابان گردش 

یشان بسیار دیدنی بود. آقاها با هاجالب تر تعدادی پسر و دختر به چشم ما خورد که لباس

ی رنگارنگ هاه با بزک و آرایش خاص، دامنبا پوست سنجاب به صورت باالتن هاپاپیون و خانم

 را تا کنون ندیده بودم.  هاپوشیده بودند. این لباس
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  21می  3یا  33/2/11روز شنبه 

چون شب قبل خیلی خسته بودم، به زور از خواب بیدار شدم، نمازم راخواندم دوباره 

خصی و صرف به نظافت ش 1از خواب دوم بیدار شدم. تا ساعت  3:10خوابیدم. ساعت 

 1ورولدفیر شدیم. بلیط قطار برای رولد فیر هر نفر  عازم نیویورک 9صبحانه گذشت. ساعت 

دالر بود. بعد از خریدن بلیط از طبقات زیرزمینی پایین رفتم. در طبقه آخر ایستگاه قطار 

ین تاریک که هیچ با قطار حرکت کردیم. مدت زیادی زیرزم زیرزمینی قرار داشت. از زیرزمین

جایی را نمی توانستیم ببینیم، باز هم از عجایب زیر زمین نیویورک بود که در سطح زمین 

طبقه باال رفته و از زیر زمین هم تا چهار طبقه و شاید بیشتر در زمین  300تا  هاساختمان

طور  فرو رفته اند. نمی دانم این تشکیالت و بناها روی چه اصلی استوار مانده است، چه

دل و جرأت کردند تا نزدیک ابرها باال رفته اند و از زیر زمین هم تا جائی که مقدور بوده، 

  زمین را شکافته اند.

ی ما را هاقطار با سرعتی عجیب در حرکت است. داخل قطار که تقریبا شکل اتوبوس

دارد، تعدادی جمعیت نشسته اند. بعضی با هم حرف می زنند، گاهی هم صدای صحبت 

. در طرف چپ من هر ثانیه دهدمیبه این سکوت مطلق و یک نواخت سروسامانی  هابچه

ی چند طبقه که در روی هر کدام هازمین به صورت دیگری در می آید. در یک قسمت پل

با سرعتی سر سام آور در حرکتند، زمانی هم ساختمانی مدور که از عجایب بناها  هاماشین

 1 رولدفیر شدیم. )بلیط ورودی رولدفیر در حدود نطقه نیویورکوارد م 9:10ساعت نزدیک به 

 (.دالر بود

به محض این که از قطار پیاده شدیم، هر کی راهی را در پیش گرفت. وارد منطقه ای شدم 

و  هاکه در دنیا نمونه است. ابتدا وارد محلی شدیم که شکل سینما داشت و در آن عکس

کردیم. سپس وارد منطقه دیگری شده، سومین محل تماشا یک کلیسایی  مناظری را تماشا

بود که به طرز عجیبی دستورات دین مسیح را به مردم می قبوالند از آن جا وارد یک ساختمان 

به  هامدوری شدیم که هر نفر در یک صندلی که دارای دو عدد گوشی بود، این صندلی

و مناظر چهار فصل  کردمیداالن داشت، عبور سرعتی عجیب در یک فضایی تاریک که شکل 

و شکل آسمان و از همه مهم تر شکل کره زمین که به صورت یک توپی در آمده بود، انسان را 
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به باال و پایین حرکت و دارای  ها. این صندلیکردمیاز این دنیا به دنیایی عجیب تری هدایت 

که از افتادن در  کردمیه دو طرف قفل یک کمربندی بود. هر کس آن را از روی زانوی خود ب

. عاقبت این دوران عجیب سر رسید، وارد جائی شدیم که کردمیسر باال و سرازیری جلوگیری 

و در آن توسط قوه الکتریسیته انسان و حیوان درست کرده  شدمینامیده  جنرال الکتریک

. بعد از نیم ساعت فقط از یک حرکت کوچک دادمیجام بودند که تمام ادا و اطوار طبیعی را ان

 فهمیدم که این مصنوعی است نه طبیعی!

به طور خودکار در  های مجلل درست کرده بودند که توسط برق تمام غذا و اسبابهاخانه

فصل زمستان را به طور  ند و از همه مهمتر منظره درست کرده بودند کهگرفتمیدسترس قرار

ند. در همین سالن حرکت کرده، وارد یک فضائی شدیم که به دادمینشان طبیعی و عادی 

ی ابرها و هاند. تولیدجرقهشدمیصورت آسمان بود و تمام ستارگان طبیعی در نظر مجسم 

و گاهی فضا بارانی و صدای ابرها انسان را به وحشت می انداخت.  دادمیعلت آن را نشان 

. این قدر این نمودمیرا وحشت زده  های بود که زنبعضی اوقات صدای ابر الکتریکی طور

آن را تعریف  شودمیصحنه برایم عجیب بود که قلم از توصیف آن عاجز است و به هیچ طور ن

 کرد، مگر کسی باچشم خود آن را ببیند.

از این جا وارد جای عجیب تری از الکتریسیته شدیم. عجایب الکتریکی وصف خلق شده 

م هزاران زن و مرد بچه و جوان وپیر در انتظار کردمی. هرکجا نگاه دادمیدست بشر را نشان 

در آنجا  عالی بودند. شاید اولین مکان در جهان بود که از هر کشوری هانوبت بودند. منظره

ای از تمام وسائل حتی غذا و شیرینی و اجناس صنعتی آن ساختمانی داشتند که نمونه

 وجود داشت.کشور 

بعدازظهر وارد برجی شدم که مخصوص کشور لبنان بود. چون گرسنه بودم و این منطقه 

را شنیدم وارد شده قدری  تعلق داشت، به محض این که صدای الله و اکبر هاهم به مسلمان

سه  آنهاکردم. رفتم. غذای عربی تقاضا  آنهافیلم عربی را تماشا کردم. سپس به آشپزخانه 

کوچک نان همراه قدری دیگر غذا که اسم آن را  سیخ کباب و قدری برنج و یک قرص

 39رهانیدم. ولی پول آن دو دالر در حدود  ندانستم برایم آوردند و خودم را از گرسنگی

ه کشور بود. بعد از صرف ناهار به نمایشگاه فرانسویان و سپس به نمایشگا تومان پول ایران
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رفتم. از صنعت عجیب ژاپن دیدن کردم و آخرین منظره که دو ساعت مرا معطل کرد،  ژاپن

رفتن به تئاتر بود. یک قسمت نمایش آزمایشگاه عجیب شیمیایی بود. در آزمایشگاه 

کارهای  هاچیزهائی عجیب و غریبی به معرض نمایش می گذارند و در قسمت تغییر رنگ

ند. هنگامی که این قسمت تمام شد، چون خیلی خسته بودم، دادمیانجام شگفت آور 

نزدیک غروب آفتاب هم بود و این مکان زیبا را ترک نمودم. با همان قطار زیرزمینی که صبح 

آمده بودم، با همان به طرف هتل حرکت کردم. در هتل قدری استراحت نموده، شب را به 

  .گذراندم هاگردش در خیابان

  21می  2یا  32/2/11یکشنبه روز 

ترک نمودیم. این بلند ترین ساختمان دنیاست  Amprail buldinهتل را به قصد  9ساعت 

طبقه است. از آسانسور باال رفتیم به طبقه آخر رسیدیم. در آن جا تمام  301که در حدود 

در هر چند  . دور تا دور به صورت ایوان درست نموده بودند ورفتمیوسائل قیمتی به فروش 

قدمی یک دوربین بزرگ نصب شده بود. اول که ما وارد شدیم، هوا قدری ابری بود و فقط تا 

 هابا منظره خیابان یک مسافتی می توانستیم ببینیم. عاقبت هوا روشن شد و شهر نیویورک

به نطر می  در مقابل این ساختمان خیلی کوچک هاقشنگی اش نمایان بود. تمام ساختمان

سنت بود. مدتی وقت من به تماشای این منظره 10دالر و 3رسید. هر بلیط ورودی این منطقه 

عالی گذشت که در طبقات باالیی مانند کوه سربه آسمان کشیده بود. چون خسته شده 

فروشگاه زدم و بعد قدری در  بهطبقه آخر آن فروشگاه بود. سری  بودم، بیرون آمدم در

خیلی خلوت بود و  هایبای نیویورک گردش کردم. چون روز تعطیلی بود، خیابانی زهاخیابان

ند. به هتل مراجعت کردم البته یک دوربین کوچک شدمیجمعیت زیادی در خیابان دیده ن

 برای بچه ام خریدم.

برای رفتن به  حدود ساعت یک بعداز ظهر هتل را ترک نمودم و دنبال بلیط ارتشدر

وسیتی با چند نفر از رفقایم رفتیم. بعد از زحمات زیاد محل آن را پیدا و سه بلیط گرفته به رادی

 در رادیوسیتی رفتیم و بعد از گفتگوی زیاد عاقبت تصمیم گرفتیم دو مرتبه به هتل مراجعت

 بعد از ظهر موکول نمودیم.  3ساعتنموده و استراحت کنیم و رفتن به سینما را به 
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 برای شروع برنامه توانستیم 3دقیقه هتل را ترک کردیم و ساعت  9:15ساعت در حدود 

خود را به رادیوسیتی برسانیم. بعد از این که جا پیدا کرده و نشستیم برنامه شروع شد فیلمی 

ی هاو دولت ی قاره پیما در جنگ جهانی دوم بین دولت آلمانهادر باره اختراع موشک

و فرانسه بود که مدت دو ساعت طول کشید و مزه این سینما چند چیز بود اوال  انگلستان

وسعت جا و طرز مهندسی این ساختمان که در جهان دومی ندارد، مرا در تعجب وحیرت در 

آورد. در حدود چهار الی پنج هزار نفر در آن جا گرفته بود. چهار طبقه بود بعد از پایان فیلم 

ما زمین شکافته شد و دسته ارکستر ظاهر شدند. ناگهان دخترانی به صورت ناگهان جلو 

دور تا دور جمعیت در یک جاهای مخصوص مستقر ،فرشته از عقب پرده ای بزرگ ظاهر شده

شدند. شبیه فرشته و به طور کلی طوری ایستاده بودند که مانند مجسمه در جلوی چشم 

و هر کدام بر دیگری سبقت می  شدمینه عوض سایرین نمایان بودند. دقیقه به دقیقه صح

ی مخصوص پرده اول را باز کردند. پرده دوم پسران جوانی هاجستند. ابتدا دخترانی با لباس

ی عجیبی بر زیبائی این هاقدرت عجیبی داشتند و با بازی جمعیت که معلوم بود در قسمت

ی هاترانی طناز با لباستئاتر افزودند. در صحنه بعد ملکه و شاهی نمایان گشت و دخ

ند. این شاه و ملکه که بازیگران این فیلم بودند، قدری بازی کردمیرا وارد  آنهامخصوصی 

کرده و جمعیت هم با شور و هیجان برایشان کف می زدند. بار دیگر ناگهان زمین شکافته 

 . کردمیشده تمام بازیگران را به طور اتوماتیک عوض 

و بسیار  کردمیباره مرغ و خروس بود که به طور الکتریکی کار یک صحنه بعدی جایی در 

جمعیت را به  آنهاجالب توجه بود. مخصوصا عشق بازی این دو حیوان الکتریکی و تولید مثل 

 30تعجب وا می داشت. یک منظره بسیار جالب هم رقص دخترا ن بود. این صحنه در ساعت 

نه مراجعه کردم نمازم را خواندم. بعد از کمی به خا شدمیتمام شد. چون موقع نمازم دیر 

استراحت خود را برای رفتن به خیابان آماده کردم. آخرین شب برنامه تور بود. خیلی ارزش 

 داشت. بایستی از موقعیت استفاده کرد. 

و  یمکردمیسر می زدیم. اجناس را قیمت  هابا یکی از ایرانیان به خیابان رفتیم به مغازه

در معامله انصاف ندارند و اجناس را تا جائی که  ت فهمیدیم که مردم نیویورکدر این قسم

. در خیابان همه گونه مردم به چشم می خورد یکی با کنندمیممکن است به خریدار قالب 
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نشسته وقت خود را به تماشای این  هاگروهی لب حوض و فواره کردمیدلبرش راز و نیاز 

ند. چیزی که نظر ما را جلب آمدمیمی گذراندند و گروهی هم از سینما بیرورن دنیای زیبا 

 نیمه عریان 
ً
نمود دیدن یک مشروب فروشی بود که در آن مشروب فروشی یک زن و مرد تقریبا

، یا شدمی، تحت تأثیر قرارگرفته یا وارد شدمیمی رقصیدند. هر کسی که از درب این کافه رد 

 ده به تماشای این منظره عالی می پرداخت.از جلوی در توقف کر 

تا ساعت در حدود یک بعد از نصفه شب با این کیفیت گذشت. گردش کنان به طرف هتل 

راه افتادیم و در بین راه من دو نمک دان و یک حرارت سنج که هم حرارت سنج و هم قطب 

 نما و هم تقویم بود، خریدم. شب را با خیالی راحت خوابیدم.

بعد از همه روزها زودتر از خواب بیدار شدم. ابتدا حمام گرفته و بعد صورتی اصالح صبح روز 

 و نمازم را خواندم. خواستم بخوابم ولی خوابم نبرد. بیدار شدم و یک نامه ای برای کرمانشاه

به سازمان ملل متحد رفتیم. یک ساختمان بسیار عالی که در کنار  1:10نوشتم. ساعت 

رودخانه ای قرار گرفته و تمام پرچم کشورهای عضو سازمان در جلو در آن نصب شده بود. 

به وقت اداری ما وارد سازمان شدیم. در یک قسمت در طبقه پایین تعدادی زن و  9ساعت 

عکس  آنهاهم از  آمریکادختران کشورهای جهان آمده بودند و دستگاه فیلم برداری تلویزیون 

. در یک طرف که قسمت شرق این سالن بزرگ بود، یک مجسمه از زمینس کردمیرداری ب

قهرمان یونانی سر پا ایستاده بود که گویا هدیه دولت یونان بود و لخت مادر زاد بود. ما وقتی که 

به آن نگاه کردیم، همگی خندیدیم. در قسمت غرب سالن یک توپ برنجی آویزان بود که در 

 و خیلی جالب بود. دادمیدر حرکت بود و کروی بودن زمین را نشان یک خط مستقیم 

بعد از چند دقیقه توقف دختری از طرف سازمان برای رهنمایی ما آمد. این دختر یک 

تمام  طوری ما را تحت تاثیر قرارداد و به اندازه ای مهربانی نمود که حد و حسابی ندارد.

لن جلسه شورای امنیت، سالن جلسه اقتصادی ی سازمان را به ما نشان داد. ساهاقسمت

سازمان ملل نسبت به تمام کشورهای جهان و در یک قسمت محل اصلی جلسه سازمان و 

جای رئیس و نمایندگان آن به طور عالی ساخته شده بود. در یک قسمت هم یک قرآن آویزان 

. مدت یک ساعتی به این نحو به سازمان ملل متحد هدیه داده بود بود که دولت ایران

گذشت. از محل فروشگاه سازمان دیدن کردیم و من یک سینی و چند تا عکس مربوط به 
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الی 33 دقیقه سازمان را ترک و ساعت بین 30:10سازمان ملل خریداری نمودم. ساعت 

دقیقه وقت خرید داشتیم. ساعتی بعد از خرید با مهمان خانه تسویه حساب و 31:10

 – اف – ل را به قصد فرودگاه ترک نمودیم. یک ساعت هم در فرودگاه جانهت 3ساعت 

  گردش کردیم. کندی

را به نظر آوردم که با شدتی هر  هنگامی که در جلو فرودگاه قدم می زدم، یک حوض بزرگی

از آن منظره به طرفش رفتیم. بعد از . به خاطر عکس شدمیچه تمام تر آب آن در فضا پخش 

بود، دلم خواست که در این نقطه خوش آب و هوا نمازی  برداشتن عکس چون جای با صفایی

بخوانم. وضو گرفتم و با قلبی پاک رو به درگاه خدا نموده، نماز ظهر و عصر خواندم. نماز که 

به پان امریکن که بزرگترین شرکت مسافربری  تمام شد داخل فرودگاه و به قسمت مربوط

و عظمت این فرودگاه دیدن کردیم. وقت سر رسید. شتابان خود را به  هااست، رفتیم. از سالن

 که بنا شد مسافرت توسط این شرکت انجام بگیرد.  رساندیمفرودگاه فی شنبال 

شدیم. در آن جا هم نیم  وارد فرودگاه واشنگتن 1:15حرکت و ساعت 1:10سر ساعت 

به طرف  به وقت نیویورک 5خریدم. ساعت  ساعتی توقف و من یک انگشتر برای همسرم

به وقت نیویورک به فرودگاه رسیدیم. بغل دست من در  9نیویورت نیوز حرکت کردیم و ساعت 

اصال کلمه ای با هم صحبت نکردیم. این مسافرت یک خانم مسن و با شخصیت نشسته بود. 

فقط موقعی که پیاده شدیم، خانم لبخندی زد و گفت ساعت را یک ساعت جلو ببریم. چون 

ساعت در نیویورک با ایالت ویرجینیا یک ساعت اختالف داشت و کلمه دومش این بود که در 

و چند دقیقه به وقت نیویورک  5 هم ساعتم را تغییر دادم. این فرودگاه را هم در ساعت لندن

 نیوز ترک نمودیم.

وارد پادگان شده، برای شام حاضر شدیم. چون خسته بودم نتوانستیم شام  5:10ساعت 

ی بقیه روز و شب به نظافت شخصی و هابخوریم، با رفیقم فقط کمی از غذا را خوردیم. ساعت

را در  آمریکایشتر ترقیات مردم بسته بندی اشیا صرف شد. نتیجه این مسافرت این بود که ب

تمام سطوح با چشم خودم دیدم و تصدیق کردم. دوم این که پی بردم که مردمی که در شهر 

دست تمام  ها، از متقلب ترین مردم روزگار و فروشندگان مغازهکنندمیزندگی  نیویورک

لو مغازه اشیایی را با قیمت ارزان گذاشته اند، ولی به را از پشت بسته و برای مثال ج هامتقلب
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محض این که خریدار وارد دکان شد و تقاضا کرد، در جوابش می گویند این سیستم تمام 

شده و نوع دیگری را به مشتری نشان می دهندکه بیست برابر و یا ده برابر آن چیزی است که 

ارزان با قیمتی گران به مشتری قالب در ویترین گذشته اند، به هر زبانی هم شده جنس 

. قیمت اشیاء در این شهر خیلی سرسام آور است. همه چیز گران ولی در عوض کنندمی

وسائل تفریح و سرگرمی مردم از تمام دنیا باالتر است. مردم این شهر این طور به نظر می رسد 

و شب هم وقت  کنندیممفهومی ندارد. روز تا غروب کار  آنهااصال خواب و استراحت برای 

 و سینماها به روز می آورند.  هاخود را در کافه

بشوید مفهومی ندارد که این اول شب است یا آخرشب  هاهر وقت وارد خیابان هاشب

در خیابان به چشم می خورد و همان شلوغی در ساعت  9الی 3چون آن شلوغی را در ساعت 

این .ز عبادت خدا در این شهر مشهود نیست. اثری اشودمینصف شب هم دیده  1و 1تا  31

با اصولی  هایش به عرش فلک کشیده شده است. خیابانهاشهر مرکز تفریح است. ساختمان

طبقه و زیر زمین  301ی بلند تا هادرست شده ساختمان منظم که مخصوص خود شهر است،

ابان که قدم می زنید، هم تاسه طبقه پایین رفته اند. در آن جا قطاردر رفت و آمد است. درخی

صدای گوش خراش و لرزه زیر زمین شما را به یاد قطارهای زیرزمینی که در رفت و آمد 

 هستند، می اندازد. 

سراسر شهر مانند بهشت نیست، بلکه جاهای کثیف و مملو از زباله هم بسیار دیده 

که همین طور  . حتی در یک جایی مثل این که گوشت فروشی بو، الشه گاوها را دیدمشدمی

در فضا آویزان و تمام گرد و خاک خیابان برروی آن نشسته بود. دور تا دور این شهر آب و بزرگ 

کنار دریا  در یی همهای جهان در بندر گاه آن لنگر انداخته اند. ساختمانهاترین کشتی

م که بالگردها برروی آن می نشینند. در این مسافرت جاهای کثیف هم دید شودمیدیده 

ی کثیف و پر از آشغالی را دیدم که های و خیابانهابرای مثال نزدیک رودخانه هورسن داالن

. هیچ چیزی در دنیا راندمانش صد درصد کندمیانسان از قدم زدن در آن جا احساس تنفر 

نیست، بلکه در مقابل ده چیز خوب، دو تا چیز بد که از بدترین چیزها باشد، وجود دارد. 

که بشر بر تمام علوم دست پیدا کند.  شودمیبدی و چیزهای بد از دنیا ریشه کن هنگامی که 

 یک نفر بی سواد در دنیا وجود نداشته باشد. 
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  95می 1مطابق با  31/2/11روز چهارشنبه 

م کردمیصبح زود از خواب بیدار شدم، نمازم را خواندم. بعد از صبحانه مطالعه امروز هم 

ند دقیقه ای از خوابم نگذشته بود که صدای در مرا بیدار کرد. یکی که خوابم گرفت، هنوز چ

داریم. خبر دوم  گفت تور تفریحی برای واشنگتنی آمد و خبرهای خوشی آورد. از رفقای ایران

 ق بود که خیلی مرا خوشحال نمود.خبر مرخصی و خبر سوم خبر آمدن حقو

ی گذشته را هار مسیری قرار داد که نگرانی و ناراحتیخدا را شکر کردم که زندگی من را د

ام فراهم شده بود. من در زندگی تجربه ای کسب کردم که به نداشتم و اسباب خوشحالی

کنم. آن تحربه این است که باید در همه مراحل زندگی، به عزیزانم و دیگران یادآوری می

انسان از همه طرف بسته شده،  و هنگامی که در امید به روی هاخصوص مشکالت و سختی

از خداوند کمک گرفت. او خالق و رهنمای جهانیان و برتمام کارها مسلط است. دعاکنید در 

موقع بیچارگی؛ بدبختی؛ ناامیدی و همیشه و همه جا همه وقت از او یاد کنید. او ناظر و 

وجود شماست. از فاعل بر اعمال شماست. جایی را از او خالی نبینید. او در قلب و مغز و 

بیاورد، چشم و گوش به شما نزدیک تر است. هر کس با قلبی شکسته و درمانده به او روی 

گردد، دریای امید و اقیانوس کرم و بخشش است. از او نمی امید بر مطمئن باشد نا

خوشبختی بخواهید از او امید و آرزوهای مقدس طالب شوید، او یار و مددکار بیچارگان است. 

 ی شکسته و رمیده مهربان است. هاگرداننده تمام دنیا و به قلب اوست

 3921می  9اردیبهشت یا  39روز 

مقداری وقتم روی رنگ آمیزی صرف شد، کمی هم مطالعه کردم. عصر بعد از شام کمی 

  روی صندلی در میان سبزه جلو اطاقم نشستم. هوای مالیمی می وزید. انسان را سر حال

روب آفتاب هم قدری گردش کردم. به محلی که اسمش سرویس کلوب غ . نزدیکآوردمی

از بوی دل  آنهااست سر زدم. از دیدن درختان تنومند از دیدن پرندگان و شنیدن آواز خوش 

برای لحظه ای خود را فراموش کردم. آخر من با سبزه آشنایی دارم. یک عمر در  هاآویز گل

فرق دارد. آن  ها. اما این دیدن با آن دیدنکندمیواز بودم از دیدن آن روحم پر  هامیان سبزه

م. کارم سخت و طاقت فرسا بود، دیدن آن کردمیبچه بودم، پیش عمویم زندگی  یکهزمان

. من هم مجبور بودم کار کنندمیسبزه زارها با تنی خسته و کوفته لذتی ندارد. آن جا همه کار 
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به دلیل این که من پدر و مادرم در دنیا نبودند کنم، ولی کار من خیلی سخت تر از همه بود. 

که دست نوازش بر سرم بکشند. دست نوازش پدر و مادر مهر دیگری دارد. اگر تا غروب کار 

ی پدر آن را فراموش می کنید. من پدر و مادر نداشتم، خواهری هاکنید با دیدن نوازش

هم با شنیدن سرزنش با دنیائی از  هادلسوز هم نداشتم. روزها تا غروب کار و مشقت بود، شب

های عجیب و اب هم راحتی نداشتم، پیوسته خوابم. حتی در خورفتمیغم و غصه به خواب 

 غریب می دیدم. 

با او صحبت کردم. از دوری او به خاطر دارم یک شب مادرم را در خواب دیدم، مدتی 

م. او نوازشم کردمیت یی که در غیاب او برایم پیش آمده بود، حکایهاها و مشقتغصه

، ولی این نوازش در خواب هم به من مهلت نداد، کم کم مادرم بلند شد که کردمی

 خداحافظی بکند، او رفت هر چه گریه کردم به جائی نرسید و مرا ترک نمود. مادر بزرگی

و هم چند سالی بیشتر . اکردمیداشتم که جای پدر و مادرم را گرفته بود، به من محبت 

ردن عمرش باقی نمانده بود و از دنیا رفت. من جلو آفتاب سوزان در مزارع گندم با درو ک

ی بیابان را با دست می چیدم، حتی هاکوها وخارها و علفعرق می ریختم، خاشاک هاگندم

 اخمانند غربال سوراخ سور  هامدت ،هایم به جهت تماس با خار علفهابعضی اوقات دست

ن همه بدبختی که تحمل نکردم، عاقبت با ای هانکشیدم چه مشقتکه  هابود. چه رنج

دیپلم گرفتم، گروهبان شدم، انگلیسی خواندم، کالس زبان رفتم،  ،درسم را ادامه دادم

سال از عمرم گذشته بود، حاال خداوند به من محبت  19آمدم.  آمریکاقبول شدم و به 

 فهمم.ندازه ای طعم بهار را میرده تا اک

، عزیز خداست. روزی است که امروز مصادف با روزهای محرم است، روز عزای امام حسین

        امام حسین در دشت کربال با دشمنان دین و ظلم و ستم مبارزه کرده است. از خدا

 خواهم که مرا هم جزء عزاداران امام حسین قرار بدهد.می

 می  31یا  21/2/11روز 

 امروز روز کالس و درس بود. برحسب اتفاق امتحان داشتیم، چون امتحان پنج تا از مباحث

از دست داده بودم. ناچار با فعالیتی هر چه تمام تر باید این  به علت رفتن به نیویورک درسی را

تحان را با سرعتی خیلی خوب به ام م. چهار قسمتکردمیی پس افتاده را جبران هادرس
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و چون ساعت چهارم وقت آزاد داشتیم، به خانه برگشتم. خبرجدید امروز اجازه  پایان رساندم

بود که قدری بر خوشحالی و شکر گزاری من افزود.  ورود درجه داران به کنکور دانشگاه تهران

 قامات باالتر خدمت کنم. م و در مدلم میخواست تحصیالت دانشگاهی داشته باش

روز بعد برابر با نهم محرم یعنی تاسوعا بود، ولی کالس داشتم. به کالس رفتم. دو ساعت 

اول سر کالس بودم و دو ساعت بعد روی بدنه هواپیما کار کردم. بعد ازظهر هم مجددا روی 

عه حاضر بدنه کار کردیم. امشب چون شب عزاداری و شب عاشورا بود، دیگر به کالس مطال

نشستم، مقداری گریه کردم و شب با  نشدم و درسم نخواندم. امشب را به سوگ امام حسین

 چشمانی اشک آلود به خواب رفتم.

 می  31یا  21/2/11

امروز صبح زود از خواب بیدار شدم نمازم را خوانده سر موقع به کالس رفتم. درس را که 

که از کالس مراجعت نمودم، قفل اطاقم را شکسته دیدم،  31عت عملی بود، ارائه دادم. سا

تا عاقبت پی بردم افسر  دادمیخیلی ناراحت شدم. از هر کسی پرسیدم، جواب صحیح ن

را شکسته است. اول خیلی برایم  اطاق من و سایر دوستانم بدر ،معاون فرمانده گروهان

ین قانون؛ نا قانون است، ولی چون برای همه این کار را دارای ا آمریکاسنگین بود که دولت 

تشکر بکنم. این  آنهاکرده بودند، خود را قانع کردم و این برایم بس است که از مهمان نوازی 

خاطره همیشه در مغز من زنده است و دیگر با این تمدن و ترقی با دیده دیگری نگاه می کنم 

 پیشرفت یک خوی غیرانسانی هم وجود دارد.  و برایم معلوم شده که در پس این پرده

وقتی می خواهم دعا »همین امروز در روزنامه ای خواندم که یک نفر سوال کرده بود که 

کنم، به نظر می رسد که تهی و پوک و از خدا خیلی دور هستم، میل دارم مسیحی باشم. چه 

است، نه در احساس.  طور می توانم؟ در جوابش گفته بودندکه زندگی مسیحیان در ایمان

انسان را نجات  تواندمیهمه باور دارند که عیسی پسر خداست و او تنها کسی است که 

با خواندن این موضوع فهمیدم که این ملت مشرک هستند که می گویند عیسی پسر « بدهد.

خداست. تمدن، جای ایمان به خدا را از این مردم گرفته است، شریک و پسر برای خدا 

آقای دنیا باشد و این اندازه ترقی کرده ولی پایه ایمانش  خواهدمی. ملتی که کنندمیدرست 

را  آنها که ستونی ندارد و هر آن دستخوش تغییر و تحول است وخبری از خدای حکیم و قادر

 خلق کرده است، ندارند.



 تالش زندگی /31

 

 می 31یا  21/2/11

ئی آمریکایک ترکیه ای و یک  امروز تعطیل بود. بعد از صرف ناهار به اتفاق سه نفر ایرانی و

به ساحل ویرجینیا بیچ رفته، د ر آن جا ماشین را پارک و به اتفاق دوستان در لب ساحل شروع 

های ده بود که در بین آن، هزاران بدنی مخصوص پوشیهابه قدم زدن نمودیم. کنار دریا شن

ده خوش آب و هوا لم داعریان به چشم می خورد. زن و مرد و دختر و پسر و بچه در این مکان 

که از عجایب  دریا به حرکت در آمده بودند. یک پل بزرگیبودند. تعدادی با قایق درروی 

م، کردمیزده شده بود. هنگامی که از پایین نگاه  رودخانهصنعت دست بشر بود، بر روی این 

وچرخه و شاید کوچک تر به نظر که در باالی آن درحرکت بودند، مانند یک د هاماشین

 ند. سراسر این ساحل از درختان تنومند و سبزه زارهای عجیب پوشانده بود. آمدمی

. با چند شدمیاز دور محلی به چشم می خورد که رودخانه با اقیانوس آتالنتیک متصل 

ی نفر در کنار این ساحل شروع به قدم زدن نمودیم. بسیار جالب بود. از یک طرف تعداد

سیاه بودند، والیبال بازی  آنهاماشین پارک شده بود، از یک طرف پسران و دخترانی که همه 

ند. در اطراف محلی که ما نشستیم تعدادی هم خانواده سکونت اختیار نموده بودند. کردمی

ند و خالصه از هر نوع مردم وجود داشت و هر کردمیتعدادی هم در میان این آب پهناور شنا 

ند. ما هم روی پتو نشسته وگاهی بلند بردمینحوی از آن جا و از طبیعت دلبر بهره  کدام به

ی کوچک به هایم. تعداد زیادی هم پشهگرفتمییی هایم و از جاهای دیدنی آن، عکسشدمی

 ند. دادمیی خود ما را مورد اذیت و آزار قرارهاما حمله کرده و با نیش

گان مراجعت نمودیم. شب با یک نفر ترکیه ای و یک از آن جا به پاد  1:10نزدیک ساعت 

منظور یک گیم بازی پینگ پنک به سرویس کالب رفتیم. من آن جا را چند مرتبه  یی بهآمریکا

دیگر دیده بودم، ولی امشب در سالن آن بر خالف سایر دفعات جمعیت زیادی نشسته بودند 

    لذت آنهاسیقی می زد و و موزیک هم با صدای دلنشین برای این مردم خوشبخت مو

 مراجعت خانه به 30بردند. ما هم در میان این جارو جنجال قدری بازی کردیم. ساعت می

 کردیم.)این یادداشت را پس از نماز شب نوشتم.(
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 روزهای بعد به حضور در کالس و امتحان عملی گذشت. یک بار در امتحان عملی درحین 

 ، ولی امتحان چنان مرا به خود مشغول ساخته بود کهکار، انگشت دست چپم را بریده بودم

 درد را فراموش کردم.

 می 23یا  13/2/11

یم. کردمیامروز روز فارغ التحصیلی دوره اول آموزش ما بود. خود را برای جشن آماده 

یی عازم محل جشن شدیم. البته جشن آمریکامهیا شدیم، به اتفاق سربازان  33ساعت 

ن کالسی که درس می خواندیم، تعدادی زن گروهبان که می خواستند مفصلی نبود. در هما

ئی قدری صحبت کرد و آمریکافارغ التحصیل بشوند، حضور داشتند. ابتدا یک افسریار 

ئی حاضر و به ترتیب دانشجویان گواهی نامه تحصیلی خود را از او آمریکاسپس یک سرگرد 

 دریافت داشتند. 

ساعت در کالس حاضر شدم. شروع شد. سر  آمریکاما در  ره دوماز روز چهارم خرداد دو

 آمریکا کالس جدیدی بود، همه چیز برایم تازگی داشت. دانشجویان همه درجه داران ارتش

یی سخنرانی نمود و پس از توجیه دوره از سوی استاد کالس و آمریکابودند. ابتدا سرگردی 

شد. من با زحمت زیادی توانستم چند کلمه ای بفهمم. ظهر چون یک سروان، کالس شروع 

از قبل بنا بود به دندان پزشکی بروم، خودم را به آن جا رساندم اما بدون نتیجه بازگشتم. روز 

 بعد به دندانپزشکی مراجعه کردم و توسط پزشکی جوان دندانم پر شد. 

 می  29یا  3/1/11

دو مرتبه و فرایض دینی بیدار شدم. نمازم را خوانده  صبح قبل از طلوع افتاب برای انجام

از خواب بیدار شدم. بعد از اصالح سر و صورت عازم سالن غذا خوری  3:10خوابیدم. ساعت 

یی چند دقیقه ای آمریکاشدم. در آن جا قدری روزنامه هم خواندم و بعد با یک نفر گروهبان 

یی بود که روز قبل در ویتنام به دست اآمریکنفر سرباز  30صحبت کردیم. صحبت در باره 

پائی  300ئی بود که در فاصله آمریکا کشته شده بودند و در باره دو عدد بالگرد هاکمونیست

یی دو نفری هر آمریکامتالشی شده بودند. من و گروهبان  هادر حال پرواز توسط کمونیست

 قاد نمودیم و بعد هم خداحافظی کردیم و هر کدام به طرف اطاقخونریزی انت کدام از جنگ و

 خویش رهسپار شدیم.
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 صبح است، هوا قدری ابری، زمین مرطوب و پرندگانی در اطراف اطاقم 30اکنون ساعت 

ئی که در آمریکابه آواز در آمده اند. باغچه رو به روی پنجره اطاقم سبز و خرم صدای سربازان 

 بگوش می رسد.  کنندمی اطاق مجاور من زندگی

بعد از ظهر به اتفاق چندین نفر از دوستان عازم استخر شدیم. هوا قدری  3:10ساعت 

استخر محلی سرسبز و خرم  زیم را پوشیده، قدری دورتر اهااسسرد بود. طاقت نیاوردم، لب

صرف  بود. کتابم را به دست گرفته مدتی در این مکان عالی و طبیعی مطالعه کردم. بعد از

شام با یکی از دوستان ایرانی مدتی به تماشای طبیعت و شاهکارصنعتگران رفتیم، قدری 

 صحبت کردیم و نزدیک غروب مراجعه نمودیم. 

 ژوئن  1یا  31/1/11روز 

ساعت رفتن  1امروز از روزهای خوب من در ایاالت متحده بود. مطابق برنامه یک مسافرت 

ا داشتیم. این برنامه بازدید از تعمیرگاه تعمیرات کلی و برگشتن در شهر نورفولک ویرجینی

همگی در محلی اجتماع نموده، ساعت  3هواپیما در نیروی دریائی شهر نورفلک بود. ساعت 

وارد شهر و سپس به محل بازدید قدم  1دقیقه با اتوبوس حرکت کردیم. ساعت  3:30

اتاقی یک فیلم توجیهی  وارد شدیم، درگذاشتیم. این سازمان در کنار دریا قراردارد. ابتدا که 

نفری تقسیم و توسط یک مهندس راهنما  9یی هابه معرض نمایش گذاشتند. سپس به گروه

ی بدنه و رادار و وسائل الکتریکی بود. هابازدید از قسمت 31وارد تعمیرگاه شدیم. تا ساعت 

نفر  900ن کارمندان شخصی و هزار نفر آ 1. کردمیدر این تعمیر گاه پنج هزار نفر کارگر کار 

 نفر هم زن در این کارگاه مشغول کار بودند.  100ارتشی و در حدود 

چهار ساعت از این کارخانه عظیم دیدن کردیم. هر قسمتی جالب تر از دیگری بود. دلم می   

. ظهر ما را برای صرف ناهار آمدمیچنین تشکیالتی هم در مملکت ما به وجود  خواست یک

کافه تریا بردند. ساعت نزدیک به یک، به محل تعمیرات کلی موتور رفتیم و عظمت به محل 

این محل، عظمت اولی را از خاطرم محو کرد. چیزهایی که به خاطرم می رسید، از راهنما 

. دادمیو موتورهای پیستونی را شرح  م. او هم طرز کار موتورهای توربینی جتکردمیسوال 

سیلندر و سه هزارو پانصد اسب قدرت داشت، به ما نشان دادند.  11که  بزرگترین موتور دنیا را

. از همه مهمتر کردمیکارخانه دارای نظم و ترتیبی خاص بود و هر کسی سر جایش کار 
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ساخت و جایی بود که دستگاهی کوچک مانند چراغ، نورهای زیادی از خودش نمایان می

سازد. قسمت دیگری محل آزمایش موتور بود  می توانست شکستگی قطعه را به آسانی نمایان

 تومان ارزش داشت.  هاکه میلیون که دارای هزاران آالت دقیق بود

وارد پادگان شدیم. وسط راه سراسر از  1:10این محل را ترک نموده ساعت  1:10ساعت 

، عبور کردیم. به محض رسیدن به دادمیبین درختان سبز و خرم که اطراف جاده را زینت 

 آنهایی که زبان اول آمریکاو سه نفر ادگان نمازم را خواندم و به استخر رفتم. امشب قدری با دپ

یی هنگامی که حقوق دریافت می دارند تا دو آمریکااسپانیایی بود، حرف زدم. سربازان 

را که خرج  هاسه روز شاید تا یک هفته خوش هستند، ولی از هفته دوم به بعد پول

 آنهامی دانند آینده سرباز خانه می مانند. اصال فکر آینده ندارند. یعنی ، ناچاردر کنندمی

 .تامین است

 تعطیالت در واشنگتن

حرکت کردیم. در بین راه  با اتوبوس به طرف واشنگتن 9:10ساعت  11/1/11در روز 

مدت نیم  .اشت توقف نمودیمی ما دهاابتدا در یک محلی که به اصطالح شکل قهوه خانه

نیم ساعتی در یک پادگان  30ساعتی آن جا بودیم و سپس راه را ادامه دادیم. ساعت حدود 

مایلی واشنگتن قرارداشت  15نظامی به اسم فورت بلوارد توقف کردیم. و از آن جا که در 

م. وارد شهر زیبای واشنگتن پایتخت ایالت متحده شدی 33بدون توقف حرکت در ساعت 

شهری که مرکز صلح و صفا و یا جنگ دنیا است. نمایندگانی که در پارلمان این شهر هستند، 

یک نظریه خوب بدهند، دنیا در صلح و صفا می  آنهااست. اگر  آنهاسرنوشت جهان در دست 

واحد در سراسر جهان  ماند. همین اشخاص هم قادرخواهند بود که جنگ و بدبختی را در آن

 جاری سازند.

بهترین کار و بدترین کار را در یک  تواندمی، کندمیئیس جمهور که در کاخ سفید زندگی ر 

 چشم به هم زدن انجام بدهد. کلید صلح و صفای دنیا در دست این شخص قرار دارد. من یک

کند. به می ام. خیلی بی آالیش مانند یک شخص عادی، بی تکبر و ساده رفتاراو را دیده دفعه

 کنند.خطاب می اوین مردمش او را جانسونقاب و عنجای تمام ال
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 این شهر عظیم می شوم. به محض ورود چشمم به، واشنگتنامروز اولین روز است که وارد 

. در سراسر شودمیی عالی منطبق با اصول شهر سازی رو به روهای طویل و میدانهاخیابان

شهرسبزه و درخت قرارگرفته است. در هر نقطه وسائل تفریح و گردش مهیا است. با وجود این 

ماشین در این شهر در حرکت است، ولی چون  هاکه مردم بی کارکمتر پیدا می شوند و ملیون

یش خالی هایش با اسلوبی بسیار دقیق درست شده، خیابانهایش طوالنی و با میدانهاخیابان

خیابان منشعب شده و احتیاجی نیست که  هاست. تا دلت بخواهد از یک خیابان دهاز ماشین ا

 پشت سر هم و فقط از یک خیابان عبور کنند و می توانند از مسیرهای دیگر بگذرند.  هاماشین

اتوبوس ما مقابل کاخ سفید توقف نمود. مطابق برنامه اولین جائی که باید می دیدیم، 

همان طوری که از اسمش پیدا است، رنگش سفید و دریک بلندی  کاخ سفید بود. این کاخ

ی آهنی در اطرافش کشیده است. کف حیاط هاو میله هابا پنجره ساخته شده. دیوار بزرگی

چمن و سراسر این حیاط توسط درختان سرسبز و خرم پوشیده شده است. یک خط طویل به 

ط مردم درست شده بود که با نظمی هر چه آرام تر به طرف قصر رئیس اندازه نیم کیلومتر توس

ند. جمعیت مشخص نبود و تا جایی که می دیدم از دور مردم وارد و به کردمیجمهور حرکت 

ند. ما هم در آخر این صف قرار گرفتیم. بعد از چند دقیقه ای شدمیاین صف طویل اضافه 

م، به در کاخ رسیدیم. برخالف صف حرکت کردیپشت سرما هم از مردم پر شد. مدتی با 

ی کوچک هاهای سایر بزرگان دنیا خیلی ساده فقط تعدادی معدود پاسبان با اسلحهکاخ

 مجهز به چشم می خوردند. 

وارد کاخ شدیم. دارای چندین اطاق و سالن است. در هر کدام از این  31نزدیک ساعت 

کشیده  آمریکااز بزرگان، رئیس جمهورهای پیشین  ی بزرگیهاکسمجسمه و ع هاسالن

ی رنگینی سفید و آبی و قرمز بود که از هاو یا قرار داشت. موضوع مهم اطاق

اختصاصات این کاخ بود. جمعیت با همان خط طویل از یک طرف وارد و از طرف دیگر 

در که خارج شدیم. تعدادی عکس از مناظر  ند. بازدید ما هم تمام شد و ازشدمیخارج 

 گرفتیم. هاساختمان و درخت

رفتیم. آن جا یک ساختمان بسیار بلند و به  J.M.E.Aبا اتوبوس به محلی به اسم 

یی است که در موقع آمریکااصطالح مهمانخانه ای برای اقامت سربازان و درجه داران 
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. کنندمیآن که شبی یک دالر است، استفاده  ی ارزانهامسافرت به آن جا می روند و از اتاق

یم، به هر کدام از ما کردمیئی که باید اقامت هاوارد این ساختمان شدیم. کلید اتاق

شدم که هم جنس  گردش کردیم. وارد یک مغازه بزرگی هاو خیابان هادادند.ساعتی در میدان

 صرف کردیم.  می فروخت و هم غذا داشت. ناهاری

از آن جا بیرون امده قدری گردش کردم و عاقبت، خسته به مهمان خانه برگشتیم. در 

تومانی میوه خریدم. بعد از  10نزدیک مهمانخانه به یک میوه فروشی وارد شدم، مبلغ 

 به خیابان رفتیم.  استراحت کوتاهی در مهمان خانه بار دیگر

 با اتوبوس به طرف مقبره کندی 9ساعت  شنگتندومین روز اقامت در وا 11/1/11در روز

رفتیم. قبر در یک بلندی قرار دارد که سراسر و دور و پشت آن قبرستان است. حتی قبرستان 

هم در این مملکت نظم و ترتیبی دارد. تمام سنگ قبرها با هم نظم دارند. روی قبرها سبزه و 

در موقع مردن همچنین جایی را  خواهدمیده اند، به طوری که انسان دلش درخت رویانی

یی قرارداشت. مانند سایر چیزهای هابرایش در نظر بگیرند. روی بعضی از قبرها هم دسته گل

یم. مردم هم برای زیارت شدمیوارد شدن به قبرستان هم باید در یک خط منظم وارد  آمریکا

دخمه و در بین قبرها بدون هیچ  آمریکارئیس جمهور  ن آمده بودند. قبر کندیاین قبرستا

تشریفاتی قرارداشت، دور آن با چوب به شکل پنجره پوشانده شده بود که دو نفر سرباز 

ند. روی قبر آتش روشن بود، دود کمی دادمیی بسیار عالی نگهبانی هاآن جا با لباس

برمی خواست. نمی دانم چه چیزی بود که می سوزاندند. در این حین چند هم از آن 

ند و نفر مرد و زن که معلوم بود از اشخاص سرشناسی هستند، دسته گلی نثار قبر نمود

 با تشریفات از آن جا رفتند.

بود. درست موقعی بود که داشتند نگهبان  33از این جا به قبر سرباز گمنام رفتیم. ساعت 

ئی با بهترین لباس مانند لباس دانشجویان در آن آمریکاند. یک نفر سرباز کردمیوض آن را ع

. میدان کوچکی رو به روی قبر سرباز گمنام درست کرده بودند که نگهبان دادمیجا نگهبانی 

. دور تا دور این محوطه را زنجیر کشیده بودند و دادمیدر آن در یک خط مستقیم نگهبانی 

و هر ایالتی در آن جا برای دیدن این قبر آمده  یر تماشاچیان از هر کشوریدور تا دور زنج

 بودند. موقع تعویض نگهبانی با تشریفاتی عجیب جای سربازان را عوض کردند. 
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در تعویض نگهبان گروهبانی آمد و چند کلمه حرف زد و با تشریفات خاصی که معنی آن 

ولی رفت و نگهبان دیگری جایش را گرفت. این نگهبان که روی خط را نفهمیدم نگهبان ا

و سپس به  کردمی، به آخر خط که رسید، یک عقب گرد و به راست و پافنگ کردمیحرکت 

. دقایقی آن جا توقف کرده، سپس به سر دادمیو همین عمل را انجام  رفتمیطرف دیگر 

ده و بعد به سر قبر جفرسن دیوایس که دارای ن رفتیم. مدتی هم آن جا مانلقبر ابراهام لینک

یک بارگاه عظیم بود، رفتیم. ساختمان این بارگاه نزدیک رودخانه ای بود. تمام در و دیوار و 

یش از سنگ ساخته شده بود. به جای دیگری که مجسمه ای از چند سرباز بود، رفتیم و هاپله

  زمین افتاد و بساط ما را به هم زد.عکسی برداشتیم. ولی دوربین ما از روی پایه اش به 

برای خوردن ناهار به کافه ای رفتیم که متعلق به نیروی هوائی بود. بعد از صرف ناهار به 

پله و سیصد متر بلندی است. جمعیت  910رفتیم. برجی که دارای  یادگاری جرج واشنگتن

ماندیم، با آسانسور برویم، خیلی در صف مییم زیادی برای دیدن آمده بودند و اگر می خواست

بنابراین این کار را نکرده با پای پیاده این همه راه را طی کردیم. در بین راه گاهی می دویدیم، 

هوایش خیلی گرم و تقریبا تاریک هم بود. در حالی که عرق از سرو کله ما سرازیر شده بود، 

توانستند می یی وجود داشت که تماشاچیانهافرهخود را به باالی برج رساندیم. در آن جا ح

 را ببینند. قدری شهر را تماشا کردیم. تمام شهر زیبای واشنگتن

)مهمانخانه و تفریحگاهی برای نظامیان(  M.S.Aبعد از این جریان با پای پیاده عازم 

یرون این محوطه و گرفته، بشدیم. چون موقع نماز ظهر و عصر بود، ناچار آن جا وض

 های خالی و سبز و خرمی داشت،. نمازم را روی علفهابود که زمین های بزرگیخیابان

 آمریکاخواندم. یکی از جاهائی که امروز باید می دیدیم، دیدن پارلمان و محل کنگره ایالت 

رای تعیین سرنوشت کشور خویش، در آن جا جمع ب آمریکابود. جائی بود که تمام نمایندگان 

 . سالن اولش شکل مسجد شاه اصفهانشدمیند. گروه ما توسط یک خانم راهنمائی شدمی

آویزان بود. سالن دومش هم شبیه اولی، تنها کمی  آمریکاو قدری در و دیوارش عکس بزرگان 

در وسط آن حرف می زد صدایش  کوچک تر بود. مانند مسجد شاه اصفهان اگر کسی

هم مردم می توانستند آن را بشنوند. این عمل را خانم  هاشده، در سایر قسمتپیچید می
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 جای و نمایندگان جای ی مجلس از قبیل سالن سخنرانی وهاانجام داد. سایر قسمتراهنما 

 را به ما نشان داد و بازدید تمام شد. سناتورها

صرف کردیم. ساعت  USAهمان رئیس سرویس بودیم و در شام را م 9بعدازظهر ساعت 

ئی که به این ملت عنایت هابه طرف فورت ایوستیس حرکت کردیم. خدایا چه نعمت 3:10

در نعمت غرق هستند. سراسر کشور سبز و خرم، تمام دریاهای  هاچه قدر این .فرموده ای

وانات و پرندگان و چرندگان هم دنیا به این نقطه رو آورده اند. زمین همیشه مرطوب حتی حی

هر  هااز این نعمت و آزادی برخوردار هستند.کبوترها هر جا بخواهند می نشینند، گنجشگ

کاری ندارد و این فاصله  آنها، روی زمین راه می روند، کسی با کنندمیطور مایل باشند، پرواز 

 .و خرم آثاری از بیابان کوه نبود راه همیشه سبز

 هاقهوه خانه ای بین راه به اسم میکزیکو توقف نمودیم. یکی از اتوبوس در یک 30ساعت 

، ناچار شدمینقص فنی پیدا کرده بود. چون تعمیر ماشین طوالنی شد و موقع نمازم دیر 

بودم جائی برای نمازم پیدا کنم. قدری گشتم پیدا نکردم. برای وضو به روشوئی رفتم دیدم 

. قدری جستجو کردم. چند حمام حسابی شودمییم کثیف هابرفرض اگر جا پیدا کنم، لباس

شدم و نماز را  هادر این روشوئی قرارداشت، فرصت را غنیمت شمرده، وارد یکی از حمام

های بین ت حسرت بردم که حتی در قهوه خانهایستاده خواندم. باز هم به این ملت خوشبخ

انسان بخواهد همچنین محل نظافتی پیدا  راه هم وسائل نظافت کامل دارند. که اگر در ایران

 کند، باید پنج تومان بدهد، آن هم به این نظیفی نیست. 

ماشین حرکت کرد. قدری با دوست ایرانیم حرف زدیم، ولی از دیدن مهتاب و  33ساعت 

یم. بین راه یک چرت چند دقیقه ای زدم، کردمیمنظره درختان کنار این جاده هم غفلت ن

قتی از خواب بیدار شدم، به پادگان رسیده بودیم. از ماشین پیاده شدیم. ساعت یک بعد از و

ول مسافرتم همیشه به یاد یمان رفتیم. در طهانصف شب بود به سرعت به طرف اتاق

ام بودم هر بچه ای می دیدم، دلم می خواست او را ببوسم با او حرف بزنم گاهی هم خانواده

 و در عالم خیال زن و فرزندم را می دیدم.  کردمیروحم پرواز 

  13یم. ساعت حدود یک بود که گروه ما که رفتمیقرار بود به ویلیامز بورک  13/1/11روز 

بودیم، توسط اتوبوس ارتشی به طرف ویلیامزبورک رفتیم. هوا خوب و سراسر جاده از  فرن
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م بود ی سرسبز و خرّ هانگلیم، همه اش جرفتمیدرختان سرسبز و خرم پوشیده بود. هرکجا 

که اطراف جاده را مانند چتر احاطه کرده بود. در یک صندلی تک نشسته بودم. در یک 

قسمت جاده تعدادی گاو شیرده دیدیم که مشغول خوردن علف بودند. مسیر ما به تدریج به 

دختر دیده با و پسر و  . تعدادی زن و مردکردمیکنار دریا رسید. یعنی جاده از کنار دریا عبور 

ند. یک طرف محل پارک بود که گرفتمیخیالی آرام در مقابل این آفتاب سوزان ماهی 

. یک شدمییشان را پارک کرده بودند، به محلی رسیدیم که مرکز اطالعات نامیده هاماشین

بود  محوطه بزرگی بود که سینمایی در آن قرار داشت. در سالن این سینما ساختمان بزرگی

و اطالعات در باره ویلیامز بورک به فروش می رسید. فروشندگان هم  هاکه انواع و اقسام کتاب

 دختران جوانی بودند که پشت ماشین حسابی نشسته بودند. 

تومان ارزش داشت. محل  اهبود که میلیون ساعت سه در سینما باز شد. سینمای بزرگی

پرده سینما را طوری با برق نورانی کرده بودند که شکل طبیعی آسمان را داشت. بعد از چند 

و  آمریکادقیقه با طرزی عالی نمایش فیلم شروع شد. موضوع فیلم تاریخ اولین جنگ مردم 

بازی کنندگان این داستان  بود. برعلیه مالیات چایی با انگلستان آنهااولین اتحاد 

بودند که تصمیم گرفتند دیگر به دولت  نری جفرسن دیوایس و جرج واشنگتنهاتاریخی

انگلستان مالیات ندهند. بلکه مالیات را در راه آبادانی داخلی مملکت خود صرف کنند. در 

ایین کشیده، پرچم جدید رچم انگلستان را پ، یک شب پشدمییک جایی که کایتال نامیده 

ی چایی کشور انگلستان را به دریا انداختند و با این هاجا آویزان و تمام صندوقخود را آن

عمل خود سرنوشت ملت خود را تعیین و از همان موقع شروع به ساختن یک مملکتی نوین و 

یر سلطه انگلستان خارج و بعد از از ز آمریکاجدید نمودند. نقشه آن مردان بزرگ باعث شد که 

صد و چند سالی به این ترقی و تحول نائل گردد و این مملکت به افتخار آن سرداران بزرگ 

جنگ را شروع کرده اند و تمام وسائل آن دوره را کماکان حفظ و  آنهایی را که هاتمام محل

 .شودمینگهداری 

ساله موزیک زمان جنگ را که ابتدا  3و  1فیلم که تمام شد وارد محلی شدیم که دو تا بچه 

کردند، با می خدمت هانواختند. اشخاصی که در این ساختمانساخته بودند، می هاییآمریکا

که ابتدا جنگ شروع  م راهنما تمام ساختمان و جایی راهمان لباس سبک قدیم بودند. یک خان



 11/ در واشنگتن التیتعط

 

ل قبل در این ساختمان نگهداری شده بود، به ما معرفی کرد. همه چیز به حالت طبیعی چند سا

برای دیدبانی ساخته  ها. بعد به جایی رفتیم که پناهگاه بود و در قدیم در زیر ساختمانشدمی

. جلو شدمیخیلی تاریک بودند و هر کدام با یک پنجره و یک شمع روشن  ها، این پناهگاهشدمی

بود که زنان و مردان از پیر و جوان به آن در این پناهگاه چند گیوتین برای اعدام قاتلین تعبیه شده 

ند تا گرفتمیجا رفته، سر خود را از سوراخ بیرون آورده، در حالت کسی که به دارش می زنند، قرار 

  عکس گرفته شود. خیلی دیدنی بود. آنهاتوسط همراهانشان از 

در سراسر در جمع ما یک سرباز جوان کوتاه قد بود که بسیار خوشمزه و ادا اطوار خود 

. به هر دختر می رسید کالهش را برمی داشت، به هر زن آوردمیاین گردش ما را به خنده 

از محل  1:10. این تور مدت چند ساعتی طول کشید. ساعت دادمیمی رسید دست تکان 

 وارد پادگان اقامتگاه خود شدیم.  5تور حرکت و ساعت 

 ژوئن  21یا  1/1/11روز 

کار کردیم. عصر به خانه  هابعد از ظهر در کالس روی فرم 5یک صبح تا نزد 1از ساعت 

آمدم، شام امشب را مختصر خوردم. بعد از نماز ظهر و عصر آماده رفتن به استخر شدم. 

 آنهاکه دارای دو طبقه است. یکی از سپس به اتفاق دوست ترکی به دی روم رفته اطاقی است 

وسائل ورزشی و مطالعه در آن گذاشته اند و  جای تلویزیون و دیگری طبقه پایین است که

. با دوست ترکیه ای بازی کردیم. ابتدا او با دو شودمیپینگ پنگ و پل در آن بازی 

را شکست داد. بعد نوبت من رسید یک دست از من برد و  آنهایی بازی کرد، آمریکانفر 

  یکی هم باخت.

می خواستم بخوابم،  33:10ی روزانه کار کردم. ساعت هاروی درس 33شب تا ساعت 

هنوز چشمانم به خواب نرفته بود که سر و صداهایی از باغچه اطاقم شنیدم و مرا بیدارکرد. 

     یی بود که داشتند با هم صحبتآمریکااین ساعت سر و صداها از سربازان بی مالحظه 

به دفتر گروهان کردند. من با کلمات محترمانه تذکر دادم، گوش نکردند. ناچار بلند شدم، می

 رفتم. به گروهبان مسئول گفتم. او سربازان را وادار ساخت که باغچه را ترک نمایند. به نظرم

 خالق و آداب انسانیت ضعیف هستند.بی تربیت و از لحاظ ا آمریکای هاآمد که ارتشی

 م.آمدمیقم اات به استخر موضوع دوم که خاطرم را دگرگون ساخت، هنگامی بود که از
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ماشینی را دیدم که در ماشین ناگهان صدای بچه ای به گوشم رسید. نگاهم متوجه  یک

ماشین شد. ماشین کنار پیاده رو پارک شده بود. خانمی در آن نشسته بود و بچه سه چهار 

ماهه ای در دامان داشت. صدای بچه مرا به یاد زن و دو فرزندم انداخت که اکنون هزاران 

 . کنندمیمن دور زندگی  فرسنگ از

 روزهای آخر

هم کالس داشتم. ساعت اول تا چهارم روی یک برگه امتحان کار کردیم.  1/1/11روز

ناهار و دو مرتبه بعد از ظهر هم درس داشتم، ولی این درس به صورت کنفرانس  31ساعت 

دم. یک . من که چیزی از آن نفهمیدادمیبود که هر کسی در باره پیشرفت کارش توضیح 

ساعت زودتر کالس تمام شد وقتی که به خانه رسیدم نمازم را خواندم، باران شدید شروع به 

باریدن نمود که مانند ناودان، آب از آسمان بر زمین می بارید. امشب آخرین شبی است که 

 شودمیتمام عمرش  آمریکافردایش کالس دارم. اگرفردا به آخر برسد دوره و کالس ما هم در 

 نزدیک شده است. )از روز  چون رفتن به ایران
ً
آمادگی حرکت به طرف ایران  1/ 31تقریبا

 اعالم شده بود.(

به مشامم می خورد، قلبم می زند،  یک خوشحالی در قلبم به وجود آمده بود. بوی ایران

ر چه زودتر به جانب میهن عزیزم پرواز کند. ه خواهدمیدر پرواز است و  هاروحم در آسمان

ای وطن، ای سرزمینی که وجود مرا در دامان خود پرورش داده ای، من زاده تو در قلب تو 

 .آنهاتمام اجداد ما هم همین طور بوده اند،پرورش یافته ام. این مخصوص من تنها نیست

م دوران ما و عهده داری این امانت خون خود را در راه بقا این آب و خاک نثار کرده اند. حاال ه

 . دهدمیتا زمانی که زنده هستیم، برنامه کار ما را تشکیل 

بود. قبل از ظهر سر  آمریکاژوئن آخرین روز کالس من در  19یا روز  5/1/11روز جمعه 

هوای کالس حاضر شدم. بعد از ظهر هم به خاطر گرفتن برگه تسویه حساب به کالس نرفتم. 

یکی از  95ژوئن  11یا  1/1/11امروز خیلی سرد و بارانی بود که استخر هم نتوانستم بروم. 

بود. روزی بود که من بایستی  آمریکاروزهای مهم زندگی من در دوره تحصیل در 

بود. قبل از آن، کارهائی  31:10م. ساعت جشن فارغ التحصیلی در شدمیالتحصیل فارغ
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آماده رفتن برای جشن  31:10ناهار خورده در ساعت  31ساعت  که داشتم انجام دادم.

ی هائی بود، دوست ایرانی من لباسآمریکاشدم. چون لباس تابستانی که خریده بودم، 

خودش را به من داد و من با یک لباس آبرومندانه ای در جشن حاضر شدم. تمام همکالسان 

خودش آورده بود. ابتدا یک درجه دار ما را خانمش را هم با  آنهامن آمده بودن،د حتی یکی از 

به ترتیب اسم و در جه در کالس جای داد. سپس یک سروانی آمد و قدری سخنرانی نمود. 

بعد از آن یک سرگرد قدری در باره اهمیت شغل ما سخنرانی نمود. نفر اول ارشد کالس که 

به  هائیآمریکابه ترتیب نمره اول هم شده بود، رفت و دیپلمش را دریافت کرد. بعد از آن 

دریافت دیپلم نائل شدند. یک نفر به آخر مانده، من بودم که چون خارجی بودم، از من عکس 

 گرفتند. بعد از این یک نفر کانادایی آمد از او هم عکس گرفتند. 

ند که بزرگترین شرکت مسافربری قاره هابعد از شام با چند نفر از دوستانم عازم شرکت گرای

خواستند م. به جائی رسیدیم که دوستانم میرفتی ست، برای دریافت بلیط به نیویورکاآمریک

ها که دارای ن عکس نگرفتم. مدتی با خالق جهانرقص و آواز بود، م  عکس بگیرند. چون جای

طول کشید، قدری دراز کشیدم، مدتی  آنهااین همه قدرت و عظمت است، حرف زدم. آمدن 

با هم قدم زنان آمدند و در میان درختان سرسبز و خرم  آنهادم تا این که افتاب غروب کرد. قدم ز 

 وارد محل مورد نظر برای تهیه بلیط شدیم. سپس با اتوبوس به پادگان برگشتیم. 

 ارهای مربوط به تسویه حساب رفتمهم دنبال ک 30و  9ی بین هادر ساعت 9/1/11روز 

 ساعات روز مثل روزهای گذشته به رفتن استخر و یا باشگاه گذشت. امروز و روز بعد مثل بقیه

طبق هر روز قبل از  یک روز به آخر دوره مانده، در پادگان فورت ایوستیس 33/1/11روز 

طلوع صبحدم از خواب شیرین بیدار شدم. بعد از نماز و اصالح صورت مدت نیم ساعتی 

خوابیدم. بعد از ظهر بعد از  30از صرف صبحانه به اطاقم برگشتم تا ساعت  ورزش کردم. بعد

رفتم. و بعد به محلی که جای قایق رانی و کرایه  هاو مغازه اسباب بازی بچه PXبه  استخر

 ها قایقجا آمده بودند. خانوادهرفتم. مردم زیادی برای تفریح آن قایق و ماهی گیری بود،

 ند.رفتمیم به تفریح قایق سواری زن و بچه و آقا و خانهمراه آورده بودند و 

 ی موتوری هم هستند و هر وقت اراده هاعالوه بر ماشین دارای قایقها ییآمریکااغلب 

. این ملت خوشبخت از تمام وسائل سرگرمی برندمییشان را به گردش هانند، زن و بچهک
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فراهم است. غمی در  هایح زن و بچهبرخوردار هستند. از طرف دولت تمام وسایل برای تفر

یش را به طرف این هااین طرف دنیا وجود ندارد. مثل این که خداوند بزرگ هم تمام نعمت

. مدت چند گرددمیسرزمین روانه فرموده است که به تناسب هر کسی از این نعمت بهره مند 

کی از دوستان تئاتر دقیقه ای هم وقت ما به تماشای این منظره گذشت. بعد هم به اتفاق ی

رفتم. بعد از تماشای تئاتر قدری در پادگان گردش کردیم. عاقبت شب آخر را در این پادگان 

 رساندیم. 33به ساعت 

بود. بعد از  آخرین روز اقامت در پادگان فورت ایوستیس 95جوالی  1یا  31/1/11روز 

یی، وسائل خواب و میز تحریرم را تحویل دادم. من آمریکاصرف ناهار دو دست لباس کارسبز 

کرده بودم. دوستان پیشنهادکردند در قسمت فروش  را خیلی نو و تمیز نگه داری هااین لباس

دالر هزینه کن و دو دست لباس کهنه تحویل بده، من قبول  1ی دست دوم مبلغ هالباس

امانت است و من در امانت خیانت نمی کنم. ساعت سه با  هاتم این لباسگف آنهانکردم و به 

 در هاتاکسی ارتشی وسایل را به ایستگاه گرای
ً
ند که یک شرکت مسافربری است و تقریبا

 ، انتقال دادیم. کنندمیرفت و آمد  آمریکاسراسر 

اتی رفتیم. من یک هواپیمای بعد از تحویل دادن وسائل و دریافت رسید، به خرید سوغ

تومان خریدم. بقیه وقت بعد از ظهر را به  11برای دخترم به مبلغ  جت کوچک ساخت ژاپن

دیدن دوستان گذراندیم. یک رفیق پاکستانی داشتم که خیلی مقدس و با ایمان بود گرچه 

بود. ابتدا که به در اطاق او جایش خیلی دور بود، اما دیدن او و خداحافظی از او برایم ضروری 

رفتم، در خواب بود، دلم نیامد او را بیدار کنم. با یکی از افسران ایرانی به محلی نزدیک که 

جای ماهی گیری و قایقرانی بود، رفتیم. در آن جا تعدادی زن و مرد و بچه مشغول ماهیگیری 

 حتی خرچنگ هم صید کرده بودند.  هابودند. تعدادی از بچه

را می خورید؟ گفتند بله حتی الک پشت  هاپرسید آیا این خرچنگ آنهاهمراه من از  افسر

و قورباغه هم می خوریم. مدتی به این منظره نگاه کردیم و دو مرتبه به اطاق افسر پاکستانی 

مراجعت نمودم. این دفعه او بیدار بود، از دیدن من خیلی خوشحال شد. دقایقی صحبت 

ظی یکدیگر را در بغل گرفتیم. او برای خوشبختی من دعا نمود. اسم او کردیم و موقع خداحاف
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بود. به من آدرس داد. یک افسر یونانی هم به اسم جرج آن جا بود، از او  ستوان میر سلیم اله

 هم خداحافظی کردم. 

یر کارهایم را نماز و سا 30:10، تا ساعت کردمیاتوبوس حرکت  33:10چون ساعت 

انجام دادم. دو نفر ترکیه ای به اتاق من آمدند، مرا بدرقه کردند. با پای پیاده فاصله بین 

زیاد بود، ما  اتاق و ایستگاه اتوبوس را طی کردم. چون روز تعطیل بود و مسافر نیویورک

وکول کنیم. دو مرتبه این ناچار شدیم به علت نبود جا برنامه مسافرتمان را به روز دیگر م

فاصله راه را با پای پیاده طی کردیم، امشب هم قسمت چنین بود که شب را در پادگان 

  بگذرانیم. فورت ایوستیس

 در مسیر بازگشت به ایران

دو نفر ما  30در در ایستگاه حاضر شدیم. در ساعت  31/1/11صبح روز بعد30ساعت 

ایرانی در مقابل صدها نفر یگدیگر را در آغوش گرفتیم، روی همدیگر را بوسیدیم و به طرف 

حرکت کردیم. اول از همه گذشتن از روی پلی عظیم بود که او را پوک می نامیدند.  نیویورک

طرف دریا صد متر بلندی داشت. از روی رودخانه ای عظیمی کشیده شده بود که فاصله دو 

 را به هم متصل می ساخت. 

. دور تا دور جاده کردمیاتوبوس با سرعتی عجیب ولی حالتی آرام روی اسفالت حرکت 

. همه جا سبز و گاهی هم در سبز و خرم و درختان جنگلی سر به آسمان کشیده بودند

ن که از ی روستائیاهاهای معینی زراعتی از ذرت به چشم می خورد و زمانی هم خانهفاصله

. بیست و پنج نفر در اتوبوس بودند، ولی صدایی کردمیچوب ساخته شده بود، نظر مرا جلب 

یشان را خم کرده و به هاآمد.گویا همه خسته هستند و هر کدام صندلییاز کسی در نم

ماه به کشورم بر  5عد از گذشت خواب شیرین فرو رفته اند. اما من خوشحال بودم که ب

 کنار همسر و دو فرزندم زندگی می کنم.گردم و در می

 از بزرگترین حرکت می کنم، این شرکت اتوبوسرانی که اکنون من با آن به طرف نیویورک  

و دهات را به هم  هاتمام شهرها و قصبه آمریکای مسافربری جهان است که در قاره هاشرکت

وارد شهر بالیستر شدیم. شهر بسیار بزرگ و عظیمی است متصل ساخته است. در ساعت سه 
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یی بود که هااشتباه گرفتم. دارای همان خیابان و واشنگتن که ابتدا من آن را با نیویورک

نیویورک داشت. مثل این که جایی غیر آباد در این مملکت وجود ندارد. بسیار شلوغ و پر سرو 

. اتوبوس حامل ما نیم ساعتی آن جا توقف کرد. مسافرینش را عوض نمود ما هم صدا بود

 1:15اتوبوس را عوض کردیم، به اتوبوس جدیدی تغییر مکان دادیم. هم اکنون که ساعت 

 اشت را نوشتم.دبعدازظهر است، اتوبوس هنوز حرکت نکرده و من این یاد

و بعضی اوقات سواالتی از من  یک نفر نیروی دریایی در صندلی بغل دست من نشسته

. صندلی رو به روی من یک بچه کوچولو و یک دختر جوان نشسته اند، بچه دارد بازی کندمی

 .و مرا بیاد فرزند عزیزم می اندازد. هر وقت صدایش را می شنوم به یاد بچه ام میافتم کندمی

. پل بسیار شدمی یک پل دیگر گذر کردیم که ایالت دل وار نامیده روینزدیک عصر از 

. این پل دو ایالت نیوجرسی دادمیعظیمی بود که یکی از شاه کارهای بزرگ صنعت را نشان 

. اکنون وارد ایالت نیوجرسی می شویم. در این مسافرت چهار کندمیو دل وار را به هم متصل 

دیدم، در اطراف من یک خانواده را  ایالت که عبارتند از ویرجینیا ؛ مارلند؛ دلوار و نیویورک

نفر، دو تا دختر یکی بزرگ و دیگری کوچک و دو پسر و  5یی نشسته اند و عبارتند از آمریکا

، دادمیجواب  آنهابه همه   این خانواده خیلی محترم و مادری دلسوز که با مهربانی آنهامادر 

. اتوبوس دادمیت جداگانه برای هر کدام مشغولیتی درست کرده بود، به هر کدام غذا و شرب

با سرعتی عجیب در ایالت نیوجرسی به طرف نیویورک در حرکت است. هوا ابری و بارانی و 

ای گوشه هر کدام در نرم برزمین می بارید. در این اتوبوس دو نفر گروهبان ایرانی بودیم و

 .دادمینشسته و اتوبوس هم به حرکت خود ادامه 

راننده خارج شد. یک دست ، کنترلش از کردمیی زیاد حرکت ناگهان اتوبوس که با سرعت

 یک دو متر بیشتر بلند نبود. دیگر چیزی 
ً
طرف جاده دریا و یک طرف آن گودی بود که تقریبا

دختر  به خاطرم نرسید. یک مرتبه که به خودم آمدم که اتوبوس دو مرتبه زیر و رو شده بود.

کند. خواستم به او کمک کنم که دیدم یک ه میخردسالی را دیدم که وحشت زده به من نگا

. حالم منقلب شد. دو مرتبه در جایم نشستم. در این موقع صدای کندمیطرف بدنم کار ن

رفیقم را شنیدم که مرا صدا می زد. هر طور شد بیرون آمدم. دیدم مسافران هر کدام وحشت 

ی زدند. بعضی روی زمین زده و سر و کله شکسته، بعضی در زیر تنه اتوبوس دست و پا م
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آمده و این منظره  هایشان بیرونافتاده و هزاران ماشین در جاده توقف و مردم همه از ماشین

کنند. نتوانستم سرپا بایستم، روی زمین در حالی که گل آلود و خیس دل خراش را تماشا می

ردنم بست. مرگ را بود، دراز کشیدم. رفیقم به من کمک کرده با دو عدد دستمال دستم را به گ

گاهی که به طرف راست تکیه دیدم. حالم خیلی خراب بود و در مقابل چشم خود می

فر آمدند، کردم. نمی دانم چقدر در این حالت بسر بردم که چند نم، به مردم نگاه میدادمی

 پتویی روی من کشیدند. 

 بستری شدن در بیمارستان

هایی بود، شکل تخت که دارای دستگیرهای به چند دقیقه بعد مرا روی یک پارچه

ها را گرفته مرا روی تختی گذاشته، پاهایم را به تخت بستند و خوابانده و چهار نفر دستگیره

در یک آمبوالنس که چند نفر دیگر زخمی که در حالت مرگ بودند، مرا به طرف بیمارستانی 

سوار آمبوالنس شده به من بود، تخلیه کردند. رفیقم هم همراه من  هاکه در آن نزدیکی

. خیلی هوای کردمی. آمبوالنس با سرعتی عجیب و صدای آژیر خطر حرکت دادمیدلداری 

آمبوالنس گرم بود، از یک طرف گرما از طرف دیگر دردی جان کاه مرا احاطه کرده بود. 

 م تا آن که وارد بیمارستان شدیم. چونکردمیم درد زیادی را تحمل دادمیداشتم جان 

آمدند. یک پالستیکی آورده، بازوی خرد و خمیر مرا در آن قرار مریض زیاد بود، سر وقت نمی

 دادند، سپس یک آمپول برای جلوگیری از درد به من تزریق کردند، کمی دردم آرام شد.

ند، چون دادمیشب از بازوی من عکس برداری کردند. خیلی گلویم خشک بود، ولی آب ن

چه وقت  عمل کنند و اجازه نداشتند به من آب بدهند. دیگر نفهمیدمخواستند دستم را می

دستم را عمل کردند. وقتی به هوش آمدم که در اطاقی روی تخت خوابانده شده بودم. 

یم را هاخواستند لباسکنم موقعی که میهایم را درآورده بودند. هیچ وقت فراموش نمیلباس

ام جگرها را می سوزانید. در تمام این ه فریاد و نالهک کردمیدر بیاورند دستم آن چنان درد 

یی را که در اتوبوس داشتم، پیش من آورد و به خاطر هامدت رفیقم باالی سرم بود. لباس

رفت مرا تنها گذاشت. در طول این مدت پرستاران  میلتونهاندارم چه وقت بود که او به فورت
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 دقیقه فشارخون و درجه حرارت بدنم را اندازه گرفته و با خنده رویی ازمن بیمارستان دقیقه به 

 .ب به من دادند که تا صبح خوابیدمند. بعد هم قرص خواکردمیاحوال پرسی 

صبح زود قبل از طلوع آفتاب بیدار شدم. نمازم را توی جا خواندم. قدری هم گریه کردم، 

ردند. پرستاری آمد تا مرا در خوردن صبحانه کمک مرا بیدار کردند. برایم صبحانه آو 1ساعت 

تیر ماه بود. یکی از  31کند. نتوانستم به جز قدری شیر چیز دیگری بخورم. امروز روز 

روزهایی بود که قباًل در برنامه گذاشته بودم که برگردم و قدری غم دل را به دست فراموشی 

ارستان با درد استخوان سپری بسپارم، ولی قسمت چنان بود که روز مرخصی من در بیم

یی در اطاق من بستری بود. به علت ناراحتی گوارشی تحت معالجه بود. آمریکاشود. یک 

ودش خیلی . خانمش هم مانند خآمدمیخانمی مهربان داشت که پیوسته برای سرکشی او 

 محترم و با شخصیت بود. 

 رو به بهبودی بود. یک پرستار مرد بدنم را شس حالم
ً
هایم را عوض کرد، تشو داد، لباسنسبتا

ای مهربانی خود را نثار یک ند و با یک خندهکردمیاغلب زنان پرستار از دور و برم آمد و شد 

که زندگی  آنهاخیلی نسبت به .مبردمیند. من از این همه مهربانی لذت کردمیمریض بی جان 

را در ته قلب  آنهام و کردمیخود را صرف بهبودی و خدمت به خلق نموده بودند، حس احترام 

ند و به طورکلی هرگونه خدمتی که به کردمیدوست داشتم. در موقع غذا خوردن اغلب کمک 

 ند و کبر و غرور نداشتند.کردمیکوتاهی نداشتند. از صمیم قلب کار  آمدمیدستشان 

فر نزدیک غروب آفتاب یک نفر خانم از کارمندان بیمارستان پیش من آمد و گفت یک ن

تلفنی با شما صحبت کند. به من کمک کرده از جایم بلند شوم، تلفن را  خواهدمیایرانی 

ام که معرفی نمود و گفت امروز، در روزنامه شنیده برداشتم، ایشان خود را دکتر عبدالهی

هم  حادثه برای شما اتفاق افتاده و خواستم با شما صحبت کنم و ممکن است به دیدن شما

بیائیم و جریان را از من پرسید. برایش تعریف کردم و از همدردی او تشکر نمودم. قدری طول 

و  کردمیزندگی  آمریکانکشید که همراه خانمش به دیدن من آمدند. او مدت ده سال در 

هم  ی آن بیمارستان خانه داشتند. قدری باهایی بود. گویا در نزدیکیآمریکاخانمش هم 

گفت اگر احتیاجی از هر لحاظ هست، ما  صحبت کردیم. خانمش ابراز محبت نمود و

 حاضریم و من در جواب گفتم الحمدالله احتیاجی نیست. قدری نشسته و بعد رفتند. 



 93/ مارستانیشدن در ب یبستر

 

خودم توانستم بلند شوم و صورتم را اصالح کنم. یک خانمی به من کمک  31/1/11روز 

ش را خودم شستم. امروز هم به سختی و درد و رنج کرد و نصف بدنم را شست و نصف دیگر

گذشت، ولی پیوسته از مهربانی و محبت پرستاران و پزشکان برخوردار بودم. امروز نماینده 

موقعی که می خواست  به دیدن من آمد و راننده اتوبوس هم خوب شده بود و هاندگرای

. بعد شدمیدگی و خجالت دیده بیمارستان را ترک کند، از من دیدن کرد. در چهره اش شرمن

 از نماز می توانستم در اطاقم کمی راه بروم. 

ئی هم آمریکااندازه اذیتم کرد رفیق امروز شدت درد خیلی زیاد بود که بی 35/1/11روز 

های مرا به خانمش داده به اتوشوئی برد و برای ظهر برگردانید امروز مرخص میشد او لباس

هایش به مالقات او د. در حدود ظهر بود که خانمش و بچههر چه کردم پول قبول نکر 

آمده او را با خود بردند امشب اینجا تنها بودم درد استخوان و غم دوری از فامیل 

ناراحتی مرا دو چندان کرده بود امروز هم گذشت و فردایش هم بهمین نحو روز 

  چهارشنبه حالم خیلی خوب نبود.

حدود ظهر بود که دکترهای معالج به دیدن من آمدند و  امروز در 33/1/11روز پنجشنبه 

حرکت کنید. من به  ه طرف ایرانرفته، فردا سر ساعت ب میلتونهاگفتند شما باید به فورت

قول دادند که  آنهاساعت در هواپیما بمانم.  13گفتم که حالم خوب نیست و نمی توانم  آنها

بلیط هواپیما را عوض و مرا به بیمارستان نظامی بفرستند. بعد ازظهر خوابیده بودم که تاریخ 

یی که مأموریت داشت کارهای مرا درست کند، پیش من آمد و سؤاالتی آمریکایک خانم 

/ چون خیلی درد داشتم، به دکتر 31/1هایی شنید. دستانم در گچ بود. روز نموده و جواب

تم را باز کرد و بعد از معانیه دقیق دو مرتبه گچ گرفت. بعدازظهر روی مراجعه و او گچ روی دس

میلتن بروید. اما دوباره آمدند و هاتختم نشسته بودم که گفتند بایستی به بیمارستان فورت

 گفتند به فردا موکول شد. 

ند و مرا دیده کردمیدر همان بیمارستان کار  آنهاطولی نکشید که سه تا دختر که دوتای 

بودند، به دیدن من آمدند و مدتی با من صحبت کردند. احساس همدردی نموده، نسبت به 

ند و بعضی روزها در رفتمی هر سه به دبیرستان آنهاابراز کردند.  من ابراز مهربانی و محبت

بود. از این که در این  آنهاند و امروز روز تعطیلی کردمیی معینی در بیمارستان کار هاساعت
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سؤاالتی در باره خانواده و  آنهاریب سه تا خواهر پیدا کرده بودم خوشحال بودم. دنیای غ

 تمام و مرخص شدند.  آنهانمودند. تا آن که وقت  مملکت ایران

یک نفر مصری مسلمان از اتاق دیگری به دیدن من آمد. او  ،سومین روز بستری بودن من

 فارسی زندگی می آمریکاسال در  10که مدت  یک نفر ایرانی را به من معرفی نمود
ً
کرد و تقریبا

روز در این بیمارستان شخصی گذشت و من این مدت هفت روز از  3را فراموش کرده بود. 

ی اهل این بیمارستان غریب نواز برخوردار بودم و تا عمر دارم هاها و دلسوزیتمام محبت

 این ملت خوشبخت هستند، حتی  آنهازانه ها و معالجات دلسومدیون محبت
ً
هستم. واقعا

 بیمارستان هم از هر نظر مانند خودشان پیشرفت نموده است. 

. گذشتمیولی در بیمارستان وقتم  م،رفتمی تیر روزی بود که باید به ایران 39روز شنبه 

است،  که متعلق به ارتشبود که گفتند باید به بیمارستان فوت دیسک  31در حدود ساعت 

یم را پوشیدم. از آن مردم مهربان خداحافظی و هابروید. بعد از چند دقیقه کمک کردند لباس

با ماشین آمبوالنس ارتشی به طرف بیمارستان حرکت کردیم. در محیط جدید بعد ازظهر 

 ند. دادمیها فیلم نشان برای مریض

از روزهای بستری بودنم در بیمارستان فورت دیسک است. روز دیگری  15/1/11روز جمعه 

این جا مهمترین بیمارستان و انواع و اقسام راحتی برای مریض وجود دارد. تمام دارو و تسهیالت 

را عوض کنند. هر ساعت هامالفه فراهم وسایل نظافت مهیا است. اگر بخواهید هر روز می توانند

که بخواهید می دهند. انواع و اقسام غذاهای خوب که با می توانید حمام بگیرید. هر دوائی 

بهترین دقت و نظافت تهیه شده، در اختیار بیماران است. از طبقه نهم تا آخر با آسانسور خیلی 

. هر اطاقی دارای تلویزیون که از صبح تا شب روشن و هر شودمیراحت و بدون ناراحتی آمد و شد 

. هر روز دکترها از بیماران معاینه کنندمین گوش داده، تماشا ای را انتخاب و به آکدام برنامه

. با تمام این خواص برای کنندمیرسیدگی  ها. پرستاران با دلسوزی تمام به حال مریضکنندمی

 رود. چون غریب و تنها بودم. اش سالی به شمار میمن هر دقیقه

 ترخیص از بیمارستان

 یکشنبه  دو روز شنبه و آمریکا ل است. در هفته ارتشامروز روز تعطی 13/1/11روز یکشنبه 

صبحانه آوردند. صبحانه خوبی بود همه چیز داشت. برای انتخاب  1تعطیلی دارند. ساعت 
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آوردند تا می نه لیست غذاهای روز بعد را همراهغذای روز بعد مشکل داشتم. هر روز با صبحا

توانستم آن را حل پسند خود را انتخاب کند. این یک مشکل بود که نمیمریض غذاهای مورد 

ها را روی هم گذاشته دور بعضی کنم، چون با اسم هر غذیی نا آشنا بودم. بعضی اوقات چشم

مزه از کار ین خط نادانسته خوب و گاهی یک غذای بیگاهی ا از غذاها را خط می کشیدم،

تخاب غذا م. او گاهی مرا در انگرفتمییی کمک آمریکانفر . بعضی اوقات هم از یک آمدمیدر 

چپ شدن اتوبوس می گذرد، هنوز انگشتان  روز از تاریخ 35مدت  .کردمیکمک و راهنمایی 

 اند. من به حالت اولیه برنگشته

بعد از صبحانه سربازی پیش من آمد و گفت فردا ترخیص  july 20/ مطابق با 19/1روز 

مأموران حقوقی بیمارستان پیش تو می  نی این فورت گفته است که امروزمی شوی، افسر قانو

خواهند در عوض این دست شکسته ات، پولی به تو بدهند، مبادا پول کم قبول آیند و می

کنید. پیغام فرستادم که من احتیاج به قانون دان دارم که این مسئله را حل کند، چون من 

کسی باید باشد که از حق من دفاع نماید. سپس مرا  زبان و قانون به خوبی بلدم نیستم،

به طبقه اول فرستادند و با مسئول قسمت آموزش و نام نویسی مدتی در این باره 

صحبت کردیم. آخر قرار شد یک نفر قانون دان برای حل مسئله من بیاورند. بعد از این 

 موضوع به اتاقم برگشتم. 

همه مرا پشتیبانی و  ند،کردمیمریض کار  تمام اشخاصی که در این جا مریض و غیر

نسبت به یک شخصی ضعیف  آنهاو از قلب پاک  هاراهنمایی کردند، از همة این مهمان نوازی

ند. مرد و زن برای کار من کردمییی رفتار آمریکالذت بردم. آنان با من مانند یک شخص 

 نسبت به کار و وظیفه ، واآمدمیبه خاطر من به حرکت در  هازحمت می کشیدند. تلفن
ً
قعا

خود و حق دیگران جدی هستند. ساعت پنج عصر افسری که قبل از ظهر با من صحبت کرد، 

دو مرتبه مراجعه کرد، از  3از من آدرس گرفت و بنا شد فردا دو مرتبه مرا ببیند. او ساعت 

 دستم عکس گرفت و رفت. 

نه و گرفتن عکس از دستم، یک ن روز و روز حرکت است. بعد از صبحایآخر 10/1/11روز 

بردار و به طبقه دوم به اتاق منشی ،به من گفت هر چه دارید ،اش سرگرد بودخانم که درجه

یی همراه من آمد. کیف مرا برداشت، اتاق به اتاق مرا راهنمایی کرد، آمریکایک سرباز .برو
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تحویل داده بودم، هایم را گرفتم. به هر نحوی بود، پوشیدم تا نزدیک ظهر پولی که لباس

دقیقه آن جا نشستم،  10و  31به کتابخانه بیمارستان رفتم تا  31تحویل گرفتم. ساعت 

 سپس به سالن غذاخوری رفتم. 

تا سه مدتی را به انتظار نماینده شرکت مسافربری که با آن مسافرت کرده و بنا  3ساعت 

 ی هم در بیرون بیمارستان به قدم زدنیم را به این جا بیاورد، منتظر ماندم. دقایقهابود اسباب

گذراندم. همه جا سبز و درخت بود. پهلوی درختی رفتم. رو به قبله نمازم را خواندم. بعد از 

یم حاضر شد و در موقع خداحافظی احساس تأسف نمود هانماینده شرکت با اسباب 1ساعت 

تان رخ ایم که این حادثه برایکرده مخابره و به من گفت که ما تلگرافی برای دوست تو در ایران

ای طول نکشید که تمام کارهای مربوط به من در بیمارستان تمام شد. داده است. چند دقیقه

از این مردم مهربان خداحافظی کردم، یک سربازی مرا به محل حمل و نقل پادگان فورت 

د. هر کدام با جایی تماس گرفتند و در باره من توضیحاتی معرفی کر  آنهاآورده و به  دیسک

نری بود، برد. ایشان با هاهبان مرا نزد یک سرگرد که اسمشوخواستند. عاقبت یک گر 

مهربانی هر چه تمامتر با سرهنگی از خود باالتر تماس و دو نفری از من توضیحاتی خواسته 

ترتیب کار مرا داده، وسیله سفرم را  آنهاهر عاقبت قرار شد شب را مهمان این پادگان و فردا ظ

فراهم کنند. سپس یک گروهبانی صدا زد، مرا به او معرفی نمود. گروهبان با ماشین خودش 

محلی برد، بعد از یک ربع ساعت اطاقی برای من آماده شد. ساعت پنج همراه یک  کمرا به ی

 نفر سرباز به سالن غذاخوری رفتم. 

مریض و ناراحت بودم، دیشب تا صبح نخوابیدم. 3111تیرماه  13 روز بعد، پنجشنبهصبح 

فرستادند. یک نفر سرهنگ بعد از معرفی گفت که ما یک  1به دفتر رفتم. مرا به رکن  9ساعت 

کارهای شما را انجام دهد. به نزد سرگرد  تواندمیبوده و او  نفر سرگرد داریم که در ایران

ها در مدتنمود و گفت  معرفی رسی شیرینی سالم کرد، خود را سرگرد پارکرفتیم. با زبان فا

با  زد. مشکالت مرا پرسید،حرف می ایران و اروپا بوده و زبان فارسی را خیلی خوب

  روئی دنبال کارهای من رفت.خوش

این جا  ه تا روز دوشنبهگروهبان مسئول دفتر به من خبر داد ک )جمعه( روز بعد

فکر برگشتن به وطن خواب را  ،ها یا بیدار بودم یا به سختی می خوابیدمشب هستم.
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بر من حرام کرده بود. روزها به قدم زدن و یا به تماشای تلویزیون می گذراندم تا آن که 

 مرداد( رسید. 1روز دوشنبه)

عد از خواندن نماز و صرف صبجانه صبح ب آخرین روز اقامت در پادگان فورت دیسک

را جمع و جور کردم و بعد یک گروهبان با ماشین مرا به محلی که بلیط برایم تهیه  هااسباب

و چون حساب کرده  کندمیو نیم امشب حرکت  1گفتند هواپیما ساعت آنهاکرده بودند، برد. 

در فرودگاه تهیه کردند. بر بودند که نمی توانم در سربازخانه غذا بخورم بلیطی هم برای شام 

 دقت این قوم آفرین گفتم. 

بعدازظهر بلیط هواپیما را به من تحویل دادند و با خوشرویی مرا مرخص کردند. این 

. پناه برخدا که این آخرین بلیط باشد. دلم کنندمیدومین بلیط هواپیما است که برایم تهیه 

حرکت  هل دقیقه دیگر به طرف نیویورکشور می زد. ساعت حدود سه بعدازظهر بود. باید چ

شنیده بودم که با خودرو  کردمیکنم. چون قبل ازظهر از خانمی که در محل حمل و نقل کار 

یک ماشین باری می آید و چند  م اآلن مانند ایرانکردمی، تصور برندمیمرا به نیویورک  ارتش

را در آن قرار داده، به طرف نیویورک خواهند برد. کمی ناراحت بودم، ولی موقعی نفر سرباز م

م آن نیست، بلکه ماشینی سواری کردمیکه ماشین آمد فهمیدم نه آن چه را که من تصور 

تر رک حاضر و با احترامی هر چه تمامآخرین سیستم با یک نفر راننده برای بردن من به نیویو

 ه، به جانب نیویورک حرکت نمودم. مرا سوار ماشین نمود

رسیدیم. در نیویورک از روی  مدت دو ساعت طول کشید که از پادگان دیسک به نیویورک

هائی از ها و ریسمانکه با لوله بود بزرگ آهنی یهدو پابزرگترین پل دنیا عبورکردیم، دارای 

سنت )چهار  50ند. عبور برای هر ماشینی عظیم ترین پل راروی اقیانوس برپا کرده بود ،آهن

ند. فرودگاه از کردمی( بود. در عرض هر دقیقه صدها ماشین پشت سرهم عبور تومان ایران

که جمعیتی در دنیا نمانده، همه به این نقطه  کردمیجاهای دیگر بزرگتر بود و انسان خیال 

 هجوم آورده بودند. 

های مرا به روی قپان برد. البته قپان نه به که در جلو در بود، اسبابای باربری با چهارپایه

و  کردمیبه کار می بریم، ماشینی بود که توسط یک خانمی حرکت  آن منظوری که ما در ایران

بارهای مرا وزن نمود، سپس بلیط مرا بازدید و به محل دیگر برای . نمودمیاو آن را کنترل 
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ب فرستاد. مدتی در خط انتظار بودم تا توانستم بلیط و پاسپورت را نشان دهم و تسویه حسا

ها تمام شد و بعد به بانک برای کار بلیط و اسباب 3دو مرتبه به جای اولی برگشتم. تا ساعت 

عوض نمودن دالر به پول ایرانی رفتم که موفق نشدم. به سالن غذا خوری رفتم، قباًل در محلی 

د مرا بفرستند چون می دانستند به غذای شب پادگان نمی رسم، کارتی به من که می خواستن

تومان آن را شام  31تومانی که درکارت نوشته شده بود، مقدار  31دادند و من هم از مقدار

 سبکی خوردم. 

 پرواز به ایران

که بزرگترین فرودگاه  اف کندی –جان هواپیما از فرودگان ، 11چهارم مرداد  9ساعت 

المللی دنیاست، حرکت کرد و این شهر زیبا را ترک کردم. وضع هواپیما را با پنج ماه پیش بین

مقایسه کردم، خیلی تغیر کرده بود، هر صندلی دارای گوشی و به فاصله هر صندلی یک 

برای هر مسافری  تلویزیون قرار داشت. کلید پانل و کنترل آن روی صندلی در طرف چپ

ادن گوشی جداگانه نصب شده بود و درهمان جا که نشسته بودم، می توانستم با قرار د

بشنوم. نمازم را همان جا در هواپیما خواندم از مغرب کره  همدرگوشم صدای موسیقی را 

 اعال زمین به طرف مشرق کره زمین در حرکت هستیم. صدای گوش خراش هواپیما در اوج

سبک شدن دو گوشم به . بعضی اوقات در اثر تغییر هوا و سنگینی و کندمیگوش فلک را کر 

سرم گاهی حالت گیجی داشت. به علت خوردن چند قرص حال بازویم کمی آرام . آمدمیدرد 

 به نظر می رسید.

اکنون درروی اقیانوس بیکران در حرکت هستیم. هوا تاریک و جایی به جز خود هواپیما 

  ی فراموش نشدنی زندگی من است که در فضاها. امشب هم یکی از شبشودمیه ندید

گذرد. یکی از مردان مهماندار هواپیما پیش من آمد، ساعتم را به دست راست بستم. می

است. شام آوردند؛ جوجه بود قدری سبزی نان زیتون نان خشک و شور،  30ساعت در حدود 

 سه مثقال آبکی در یک طرف پالستیکی کیک هویج شیرینی و یک نوع ساالد 
ً
که تقریبا

باب میل من  ایرا خوردم و بعضی هم دارای مزه آنهاکوچکی کره هم وجود داشت، بعضی از 

نبو.د شام تمام شد. موقع خواب فرا رسید، هر کسی در روی صندلی خود تشک کوچکی زیر 
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 شدید داشت.  ولی آرنج سر گذاشته و خوابید،
ً
گرفت تا جائی که  کم کم اوجمن دردی نسبتا

یی صحبت کردم، خیلی آمریکانتواستم بخوابم. چند عدد قرص خوردم. قدری با یک نفر 

 را بگیرم.  آنهاخوب حرف می زد، می توانستم بیشتر 

     ناگهان در طرف چپ روشنایی دیده شد، زیاد شد تا جائی که به آمدن روز گواهی

بعد از ظهر شد. هنوز چهار ساعت و نیم بود که آفتاب  3م. ساعت حدود کردداد. باور نمیمی

بینم. این شب ترین شب را در طول عمرم میکوتاهشد که  غروب کرده بود، عاقبت معلوم

 عجیب و باور نکردنی بود. نماز صبح خواندم. خوابم گرفت. چند دقیقه
ً
ای بیشتر نسبتا

 دادمیهماندار هواپیما که آب پرتقال را به مسافرین نخوابیدم که آفتاب طلوع کرد و صدای م

ای شامل دو نان شیرینی کوچک و یک لیوان بیدارم کرد. بعد از آب پرتقال صبحانه ساده

بود که آفتاب همه جا را روشن کرد ولی  1قهوه آورده شد. صبحانه را خوردم. ساعت در حدود 

 . شدمیای از ابر چیز دیگری دیده نما در باالی ابر قرار گرفته بودیم. به جز توده

یی کوچک که از آب گرم بیرون آورده شده بود و خیلی گرم بود، به هابعد از صبحانه حوله

. در کردمیهر نفر دادند که دست و صورتش را پاک کند. هواپیما با صدایی آرام حرکت 

صاًل صدای موتور او در این فاصله به گوش نمی داشت که ا هزار پا اوج 31 نزدیک پاریس

اکنون یک ربع ساعت راه به پاریس مانده است، هواپیما از ارتفاع بلند پائین آمده، از  رسید.

ابرگذشت و زیر ابر قرارگرفت. اکنون شهر پاریس نمایان شد. اطراف پاریس مزارع گندم سبز و 

 سفید به چشم می خورد. 

 بر اثر ابرزیاد تاریک همه توجه مسافران به ت
ً
ماشای مزارع و درختان جلب شد، هوا تقریبا

ساعت پیش  1است، ولی آفتاب  است، ساعت در حدود سه بعداز نصفه شب به وقت نیویورک

خداوند  ملک دنیا راروشن ساخته است. همه جا گندم و درخت با نظمی عالی این قسمت از

ها است. همة نگاهرسبز و خرم نظر ما را جلب نموده اکنون درختان س باد ساخته است.را آ

. به فرودگاه و شهر نزدیک شدیم. کندمیها بود. هریکی برای دیگری تعریف متوجه پنجره

جنب و جوش عجیبی مسافرین را فرا گرفته است. شاه پرهای بال دارد هواپیما را به طرف 

 کنون در باالی شهر حرکت می کنیم. هواپیما به زمین نشست.. اکندمیزمین هدایت 
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ها را تماشا کردم. چیزهای وارد فرودگاه شدیم. مدت چهل و پنج دقیقه در فرودگاه جنس

خیلی گران بود. هیچی نخریدم. ساعت در حدود سه و نیم  آنهازیادی موجود بود، اما قیمت 

بود. اختالف  و نیم صبح به وقت پاریس 1و در حدود  بعد از نصفه شب به وقت نیویورک

 چهارساعت است. اکنون منتظر حرکت هستیم. همگی در هواپیما در  1ساعت 
ً
شهر تقریبا

در این هواپیما وجود دارد، زن و مرد و بچه  از کشورهای مختلف مردم خود قرار گرفتیم. جای

ای و خداوند دو نفر هم شکل درست رنگی و قیافه و بزرگ سال و خردسال هرکسی دارای

 در این جا که ما نشسته
ً
تلویزیون  31نفر مسافر صندلی و  311ایم، برای نکرده است. تقریبا

خلبان هست که حساب دقیق آن را نمی دانم. ساعت حدود  است. طبقه دیگری در پشت سر

 برای پرواز هستیم.  دقیقه بعد از نصفه شب به وقت نیویورک آماده 15چهار و 

هزار پائی کوه  13هواپیما در ارتفاع  حدود پنج و نیم بعد از نصف شب به وقت نیویورک

مونت بالن در ایتالیا قرارگرفت. سپس از روی دریای مانش عبور کرده، هوا کمی ابری است، 

ست. منظره بسیار عالی دارد، یک طرف که گرفته ا ولی هواپیما هزاران پا از روی ابر هم اوج

هائی به نظر می آید که نگاه می کنم دریایی بی کران به چشم می خورد، در طرف دیگر کوه

 ا هزار سال پیش تاکنون بوده است.شاهد زندگی بشر در صده

ئی سفید اثر امواج به ها، دریا نمایان وخالکندمیهم اکنون هواپیما از روی دریا گذر 

یی یک پارچه از سنگ در درون دریا سر بیرون آورده، هامی خورد. گاهی هم کوهچشم 

را به رخ نوع بشر می کشد. من نمی دانم این خداوند چقدر ثروتمند  هاصنعت خدای آسمان

همه به او تعلق دارند. مالک همه چیز و همه جا است. ها و چه آسمان است، چه زمین

های تغییر دهنده همه چی و عاقبت دنیا به او رنوشتهاست. صاحب سقدرتش مافوق قدرت

ئی از آن ها. گاهی زمین به صورت جزیره در درون دریا به چشم می خورد؛ خطگرددمیباز 

و  بشر است. آفتابی درخشان زمین نمایان است، مثل این که آباد و محل سکونت بنی نوع

کوه و بیابان و گاهی هم سواحلی خوشگل  ست، درطرف چپرا فرا گرفته اجا نورانی همه 

 دارای درخت نیستند. آمریکانمایان است، ولی این سواحل مانند 

شدیم. چون بر اثر کم خوابی خیلی  وارد فرودگاه ایتالیا صبح به وقت نیویورک 9ساعت 

دقیقه صبح به وقت نیویورک از  10و  3در هواپیما استراحت کردم. ساعت بدنم ناراحت بود،
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حرکت کردیم. اکنون در بین راه ترکیه و روم هستیم. باز تیم دریائی  ایتالیا به سمت ترکیه

صبح به وقت نیویورک  9صبح به وقت استامبول و ساعت  5شود. ساعت عظیمی دیده می

بول که رد می شویم خیلی دلم روشن شد، چون یک وارد خاک ترکیه شدیم. از روی اسالم

های اروپائیان و ها به فرم خانهای مانند اروپا ترقی کرده بود، خانهمسلمان تا اندازه کشوری

توقف و  امبولتر فرودگاه اسدقیقه د 15خانه روستائیان به طرز زیبائی ساخته شده بود. مدت 

می خواهیم عازم آنکارا پایتخت ترکیه بشویم. به قرار معلوم  30اکنون که ساعت در حدود 

 حرکت کند.  خواهدمیاست این فاصله نیم ساعت راه است. تازه هواپیما 

. این آفتاب هدیتابکت است. آفتاب از طرف چپ روی دریایی بزرگ در حر  هواپیمااکنون 

شوم،  ، دلم شور می زند، می خواهم هر چه زودتر وارد ایرانوردآمیبوی وطن را به مشام من 

خواهم دلم با دیدن ایران عزیز روشن شود، به او بگویم که رشته بین من و تو گسستنی می

نیست، دنیای دیگر را با تمام زیبائی که دارد نمی توانم با تو عوض کنم، تو میهن من و من در 

م، بایستی در دامن تو هم جان بسپارم. عالقه به میهن طبیعی است که در دامن تو تربیت شد

به این موضوع اهمیت  هاخیلی نهاد هر کس نهاده شده است، آن هم ایرانی. شاید

دهند، من ضامن تمام مردم نیستم؛ ولی گواه قلب خود و میهن عزیزم هستم؛ فقط در نمی

ام، هایم دور بودهو ماه و اندی که از ایران و فامیلباره خودم می توانم قضاوت کنم که این پنج 

 چه قدر بر من سخت گذشته بود. 

هزار پایی در پرواز است و قلب و روح من هم در ارتفاع باالتر از آن به  15 هواپیما در اوج

و زیبایی و مردم آن را با چشم دل  نگرفته که شهر تهرا در پرواز است. این قدر اوج طرف ایران

حرف می زنم، از آن جا روحم به  آنهام و با کردمیفقط اجازه ندارم وگرنه آن را لمس  می بینم.

پرواز کرد،ه فرزند عزیزم را که در حالت بی قراری در انتظار ورود من است،  طرف کرمانشاه

غصه دوری از عزیزانم اشکی جگرسوز درگوشه چشمان بسته ام جمع  بینم گاهی هم غم ومی

هایم سرازیر می نماید. این ها را با خود بر روی گونهکند و با این جمع آوری مقداری از غممی

است که این جویبار اشک از روی آن می گذرد، ولی او  هاها خیلی تحمل دارند، سالگونه

ز هم مقاومت عبور این اشک سوزان در وجودش موجود چنان سخت و با تحمل است که هنو

 ، همیشه جوان و طاقت بشر آن را هم دارد. است
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مدت پنج ماه و چند روز است که در دیار غربت بسر می برم، اکنون بعد از این مدت 

طوالنی و بعد از تحمل دردهای زیاد با حالتی که تنها یک دست من قادر به کار است، به 

ات برای تست که تو غم چه بگویم بگویم ای میهن این سودر پرواز هستم. نمی دان طرف ایران

ام است که پنج ماه ات خانوادهغی احتیاج داری، یا این که این سوخیل هابه قدرت این دست

تعلق داشته  آنهاتعلق دارد؟ شاید به هر دو  هااند، به کدام از ایندرد دوری مرا تحمل کرده

را چه طور جور کنم. خودم هم معطل و سرگردانم چگونه با یک  آنهاشد، نمی دانم جواب با

 دست شکسته از خانه بیرون بیایم. 

ها هم شاید های عظیم الجثه ترکیه در پرواز هستیم، این کوهسراسر این مدت از روی کوه

خود را بر زمین ها خون ها دیده، چه سربازانی که در دامنه این کوهها و لشکرکشیجنگ

اند، چه مردان شجاعی که برای پا برجایی این قسمت از سرزمین دنیا جان خود را از ریخته

خودش یک سرگذشت جگرخراش دارد. چه پادشاهان و چه  هااند. همة ایندست نداده

اند، ولی کجا هستند چرا وجوش و حرکت نبودهها در جنب ه این کوهنسردارانی که در دام

اموش هستند؟ مثل این که در دنیا فقط یک نفر باقی و همیشگی است، آن هم قدرت دیگر خ

. مهار تمام فرمان کندمیالیزال الهی است، با قدرتی عجیب بر این دنیای عظیم فرمان روائی 

 روایان در دست او قرار دارد.

هوا روشن  در موقع ورود به تهران خواهدمی، خیلی دلم شودمیآفتاب به غروب نزدیک 

باشد که شهر را با تمام زیبائی سابقش با چشم ببینم. داریم به شهر آنکارا نزدیک می شویم. 

و نیم به وقت  30. هم اکنون که ساعت دهدمیرا تکان  ی هوایی پیوسته هواپیماهاچاله

و  33و نیم به وقت نیویورک تا ساعت  30دیم. از ساعت ش است وارد فرودگاه آنکارا نیویورک

ربع صبح که به وقت آنکارا ساعت پنج و ربع بعدازظهر است، در فرودگاه آنکارا توقف و اکنون 

ظهر به وقت آنکارا است، در هواپیما نشسته و منتظر حرکت  از که ساعت پنج و یک ربع بعد

تهران موفق می سازد. فاصله بین تهران و آنکارا دو  هستیم تا ببینیم خداوند کی ما را به دیدار

 خدایا به امید تو اکنون درهزار پائی حرکت کند. 10ر ارتفاع ساعت راه و بناست هواپیما د

 آسمان ترکیه در حال پرواز هستیم.

 اهیشام که جوجه و مو نیم عصر به وقت ترکیه،  9و  ساعت نیم بعدازظهر به وقت نیویورک

کوهستانی است و دشت سرسبز و خرمی  اغلب خاک ترکیه هم مانند خاک ایران دادند بود،
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. باید هم این طور باشد دو کشور برادر هستند زمیشنان هم براستی برادر شودمیدیده ن

و مثل یکی است خداوند در تقسیم بندی به هر د باشند تا برابری بر قرار گردد. شانس هردو

 هم زمین عنایت فرموده است.

. دنیای در پرواز هستیم های عمیق ایرانی سراسر سنگ و درههااکنون در باالی کوه

اش آباد و سرسبز و خرم، امروز در طرف طرف کره زمین بودم، همه عجیبی است، دیروز در آن

آفتاب غروب کرده است، ام که همه چیز هست به جز آبادانی، دیگر کره زمین قرار گرفته

هایی از ابرسفید در فاصله تاریک و روشنایی ضعیفی از عقب هواپیما نمایان است. طبقه

به چشم می خورد که مانند پنبه نرم شده به هم پیچیده است. غروب  زیادی در زیر هواپیما

شدن به  هم یک عالمی دارد، عالمی که غروب ایران باشد، چشمم پر از اشک نام ایران و وارد

ی بدنم را سیخ سیخ نموده است، خیلی او را دوست دارم، به خاطر این که وطنم هاآن رگ

 .کندمیام در آن زندگی ام، خانوادهاست در آن زاییده شده

وارد شب و ربع  30پرواز می کنیم. چشمانم پر از اشک شده، ساعت  در باالی خاک تهران

ساعتی که در باند  .بعدازظهر نیویورک 1و ربع به ت با یک تهران شدم که مطابق اس

م، حس میهن پرستی من به جوش آمد، مدتی بغض آمدمیفرودگاه و روی شهر فرود 

گریه  هاگلویم را گرفته، به زور غصه را فرو بردم. اگر در هواپیما نبودم، ممکن بود مدت

 شدم. وری امشب وارد ایرانرنج و د هاکنم سرانجام بعد از ماه
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  در تهران

و مرا به یک هتل به  معد از معطلی در فرودگاه برای بازرسی گمرکی، تاکسی کرایه کردب

اسم کارون در خیابان فردوسی آورد. گرچه خیلی خسته بودم ولی نیم ساعت بیشتر 

توضیح اینکه فرزند دوم، به نام فاطمه، در زمانی که نخوابیدم. نگران همسر و فرزندانم هستم. 

 بودم، متولد شد. آمریکادر 

عدازظهر ( ساعت پنج و نیم به طرف نیروی زمینی رفتم. تا سه ب11مرداد 9) روز بعد

ساعت  مرداد روز پنجشنبه سر3باره معالجات دستم گذشت. روز مشغول کارهای مقدماتی در

های مرا تعیین شده، در ستاد هواپیمایی حاضر شدم. دقایق زیادی طول کشید تا نامه

بردم. چون روز بعدش تعطیل بود ادامه کار را به  شتند. آن را همراه یک سرباز به آجودانینو

 روز شنبه موکول کردند. 

بنا بود که کار من در مورد معرفی به بیمارستان درست شود، ولی تا یک  9/5/11روز 

به بهداری ام را در ساعت یک بعدازظهر ام به امضا رسید. نامهبعدازظهر طول کشید تا نامه

در بهداری طول کشید تا معرفی نامه برای بیمارستان برایم به امضا رسید.  1بردم و تا ساعت 

از خانه بیرون آمدم. عازم بیمارستان شدم، هنگامی که وارد  3صبح ساعت  30/5/11روز 

بیمارستان شدم، مرا باطاق دکتری معرفی کردند مدتی طول کشید تا او مرا دید و سپس 

حضور  30ی از من نمود. تا ظهر کارم طول کشید. قرار شد در شورای فردا در ساعت سؤاالت

 داشته باشم.

شورای پزشکی باید در مورد دست من و مدت مرخصی و استراحت آن  30روز بعد درساعت   

. اما از شورا خبری نبود. دو ساعت بعد با پی گیری من شورا تشکیل شد و گرفتمیتصمیم 

روز مرخصی به من دادند.  15به من دادند. به محل ستاد هواپیمائی رفتم و سه ماه مرخصی 

 به مقصد رسیدم. 9کردم و شب ساعت حرکت  بعد از ظهر به کرمانشاه

 دیدار با خانواده

 39، دخترم که قسمتی از دستم در گچ بود. بعد از احوال پرسی با همسر و مادر همسرم

، عاقبت مهر فرزندی او را به طرف من کشانید. برایشان آمدمیداشت، پیش من ن ماه
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گاه شدند. یکی یکی برای دیدن  ماجرای تصادف را تعریف کردم. از روز بعد هم دوستانم آ

من به خانه آمدند. مدت چند روزی به این منوال گذشت. بعد از دو سه روزی با پسرعمویم 

هایم جمع شدند. عمویم گریه را سرداد، ولی من به او تمام فامیلدر ده رفتم.  آنهابه خانه 

گفتم که شادی کن چون من زنده هستم. مدتی که شاید چهار روز باشد، در آن جا باقی 

مراجعت نمودم.  روز مرخصی به تهران 15مراجعت و بعد از پایان  ماندم. سپس به کرمانشاه

و شمال کردیم. بعد  بعد به کرمانشاه بازگشتم و با همسر و فرزندان سفری به مشهدچند روز 

 شدیم. هم عازم اصفهان

 (اصفهانخدمت در گردان هواپیمایی)هوانیروز

ئی که واحد اصلی و خود را به گردان هواپیما 15/3/11بعد از سه روز مرخصی در تاریخ 

ی بعد ضمن خدمت هامحل خدمت من بود خود را معرفی و خدمت را ادامه دادم. در ماه

عربی هم می خواندم. از اّول سال چهل و پنج تا مرداد ماه برای ورود به دانشگاه  سدر

ها تا نزدیک صبح بیدار می مشغول مطالعه بودم. دو ماه هم کالس کنکور رفتم. خیلی از شب

در ی کالس زبان هاه داران همدورههمراه با تعدادی از درج 15در سال  ندم. تا این کهما

 قبول شدیم که آنان جملگی وارد دانشکده افسری و تهران کنکور دانشگاه ادبیات اصفهان

 3مخالفت کرد. ارتشسال بود،  1پایه خدمتم کمتر از  شدند، ولی من چون

برای دریافت کارت ورود به کنکور عازم  33/5/15البته چند روزی هم به کالس رفتم. در روز   

مرداد بود،  13شدم. روز بعد کارت ورودی را دریافت کردم و تا روز امتحان ادبیات که  تهران

هر زنگ در به صدا درآمد، یکی از دوستانم ساعت یک بعدازظ 15/ 30/9درس خواندم. در روز

ای جلو درب منزل نمایان شد. او با شادی به من که خبر موفقیت مرا شنیده بود، با روزنامه

تهران قبول شدم. آن روز و بعد آن شب یکی از  هزار نفر در دانشکده الهیات 10مژده داد بین 

 کردم. بری را که در انتظارش بودم، شنیدم. خداوند را شکربهترین ایام عمر من بود. خ

                                                           
ی در میدان حر مشغول طی دوره بودم، یک بار در کنکور سراسر در کالس زبان ارتش 11،11هنگامی که در سال  -3

شرکت کردم ولی به علت این که در این سا ل مطالب ریاضی گنجانیده شده بود که به رشته ام مربوط نبود، موفق به 

 .نشدم هاجواب آن
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 تهران برای ثبت نام در دانشگاه با خدای خو راز و نیاز کردم. صبح قبل از اذان بیدارشدم و

 / برای دریافت کارت اسم نویسی عازم تهران شدم.11/9سفری به تهران کردم. روز 

 دریافت و از آن روز خود را دانشجوی دانشگاهکارت اسم نویسی را  10/9/15روز 

شروع شد. با قلبی پر از امید راه دانشگاه را در پیش گرفتم.  ها/ کالس1/3دانستم. روز می

ام عازم ستاد برای جواب نامه 5/3مدت سه الی چهار روز سرکالس حاضر شدم. روز 

ین کار ما بود، قدم گذاشتم، از هواپیمایی شدم، ولی متأسفانه تا به دفتر سروانی که مسئول ا

این که به دانشگاه رفته ام، با توپ و تشر و ناسزا رو به رو شدم. کالسی را که با رنج و مشقت و 

 م. کردمیسال عمر به دست آمده بود، باید ترک  10صرف 

جهت  تیمسار قندهاری در یکی از این روزها فرمانده هوانیروز رفتم. بار دیگر به اصفهان

بازدید به پایگاه آمد. بعد از بازدید به حضورش رسیدم و مراتب ناراحتی خویش را به عرض 

ایشان رسانیدم. ابتدا در جواب در خواست من گفت من خیلی کوشیدم شما هم وارد 

ون اجازه نداد. بعد از مکث کوتاهی که ناراحتی را در چهره بشوید، ولی قان دانشکده افسری

منتقل  نا امید من مالحظه نمود خطاب به فرمانده ام، دستور داد مرا به ستاد هوانیروز تهران

کنند تا بتوانم با انجام خدمت در ستاد به درس دانشگاه هم برسم. در این صورت بعد از یک 

رای ورود به دانشکده افسری)با شرط درجه گروهبان یکمی و حداقل سال موانع قانونی ب

هشت سال سابقه درجه داری( برطرف و می توانستم به دانشکده افسری معرفی شوم. با این 

به منزل مراجعت نمودم، وسایل را جمع لطف و مساعدت پدرانه آن مرد بزرگ در همان روز، 

  و بچه عازم تهران شدیم. با زنآوری، بلیط تهران خریداری نمودم و 

 و تحصیل در دانشگاه تهران انتقال به پادگان قلعه مرغی

هایم به خواب رفتند. در بین راه گاهی با خدای بزرگ راز و که دور شدیم، بچه از اصفهان

شدیم به منزل یکی از  بح زود وارد شهر تهرانها بودم. صم، زمانی هم مواظب بچهکردمینیاز 

هایم را آن جا گذاشته، خودم را به سرکالس رساندم. خیلی دقیق به دوستانم رفتم. بچه

خودم را به پادگان قلعه  10/3یم گوش دادم. سه روز سرکالس حاضر شدم و روز هادرس
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م، به من گفتند ما کردمیآن جا هم برخالف آن چه را که تصورش را نمعرفی کردم. در  مرغی

 ها به کالس دانشگاه می فرستیم. بعدازظهر به پادگان آورده و صبح شما را

مسئول رکن یکم یک سروان بود که قبول نکرد من در ستاد کار کنم. در آن هنگام 

درخواست نمود من به عنوان  استواری که مسئولیت فرودگاه قلعه مرغی را به عهده داشت،

 نگهبان بعدازظهرها به قلعه مرغی بروم. با این برنامه هر روز از صبح تا ظهر سرکال س

از ساعت دو بعدازظهرتا شب به مدت یک سال درقلعه مرغی  هادانشکده و همه بعداز ظهر

ه م، هم وظیفدادمیباتمام مشکالتش مشغول خدمت بودم. هم درس دانشگاه را ادامه 

 نگهبانی به مدت یک سال را به اتمام رساندم.

خواستم، برایم درست کرد. با خیال راحت دو این هم نظر کرم خداوند بود آن چه را که می

خانه ای اجاره کردم، اما به علت این که مرطوب بود،  روز سرخدمت حاضر شدم. در تهران

بود، عازم محل خدمتم 31و نیم تا  1ایان کالس که از خانه دیگری اجاره کردم. هر روز بعد از پ

بود. در این پادگان هواپیمایی نیروی زمینی  م. محل خدمت من در پادگان قلعه مرغیشدمی

ی فوری در تهران هادارد که به عنوان مأمور به منظور مأموریت تعدادی هواپیما و بالگرد

به این  3115. سال شودمیاستفاده  آنهار هستند و هر وقت احتیاجی باشد، از وجود مستق

 نحو گذشت. عید فرا رسید. مطابق نذری که با خدای خویش داشتم، به فکر مسافرت مشهد

ام و یکی از دوستانم برای همراه خانواده 3119و زیارت امام رضا)ع( افتادم. روز یکم فروردین 

ار روز عازم مشهد شدیم. در این وقت فقط دو بچه داشتم. هر دو دختر، یکی سه سال و چه

 ماه بودند. 9سه ماه و دیگری یک سال و 

روز از تیرماه هم گذشت، هوا خیلی گرم شد. تصمیم گرفتیم که  3ابستان رسید و مدتت

رم، تا از دست گرما رهایی یافته و در ضمن در موقع وضع بب هایم به کرمانشاهرا با بچه همسرم

بعدازظهر واردخانه  1حمل هم کسی را داشته باشد تا از او مواظبت نماید. روز بعد ساعت

مادرخانم شدیم. او خیلی از دیدن ما خوشحال شد. من دو روز کرمانشاه بودم، در این مدت 

 کوتاه به دیدن دوستانم رفتم. 
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فرمانده  تیمسارسرتیپ قندهاری اواخر تیرماه در پادگان قلعه مرغیهای روز در یکی از 

از پرواز برگشت. هنگامی که چشمش به من افتاد، احوال  30حدود سا عتدر هواپیمایی 

ام، قبول شدهپرسی نمود و از وضع درسم سؤال کرد. وقتی گفتم بدون تجدید در دانشگاه 

سؤالی کرد و من هم اظهار عالقه کردم.  تبریک گفت و در مورد رفتن من به دانشکده افسری

به ستاد هواپیمایی بروم  11/1/19در پایان دستور داد که فردای آن روز یعنی روز چهارشنبه 

ای برایم ه به ستاد رفتم، نامهتا در باره رفتنم به دانشکده افسری مکاتبه نماید. هنگامی ک

نوشتند و خود تیمسار نامه را به نیروی زمینی برد. روز یکم مرداد به من اطالع داده شد که از 

 اند. طرف رکن یکم نیروی زمینی مرا به دانشکده افسری معرفی کرده

 3112ورود به دانشکده افسری

 وارد آجودانی دانشکده افسری بود هنگامی که برای اولین مرتبه 1/5/19روز چهارشنبه 

شدم، یک استوار که مسئول نامه و اسم نویسی بود، گفت: برو یک برگ معرفی از دانشکده 

من هم با کوشش زیاد  .مربوطه ات مبنی بر این که شما دانشجوی سال اول هستید، بیاور

رساندم و توانستم یک برگ معرفی نامه به دانشکده بیاورم. اما  خودم را به دانشکده الهیات

سال تمام  3هنگام برگشت برخالف انتظارم گفتند برای ورود به دانشکده حداقل پایه خدمت 

سال سابقه  3روز جواب نامه را که حاوی  30و درجه گروهبان یکمی الزم است. در مدت 

 اده شد و به دانشکده تحویل دادم.بود، آم خدمتم و همچنین سال ترفیع به گروهبان یکمی

برایم روز فرخنده ای بود چون به عنوان دانشجوی دانشکده قدم به محیط  11/5/19روز 

ام تا دانشکده پیاده گذاشتم تا مراحل نهایی ثبت نام را انجام دهم. از خانه دانشکده افسری

م. )البته مدارک دیگری که الزم بود مثل رفتمیه رفتم. با چه شوقی با چه امیدی را

های معاینه پزشکی و رضایت نامه خدمتی از یگان و مدارک تحصیلی را در این برگه

 .مدت فراهم و تحویل دادم(

د که بروم. دو ماه بو قلعه مرغی مرخصی گرفتم تا به کرمانشاه بعد از دوماه از هوانیروز

هنوز متولد نشده بود. تا آن که بعدازظهر روز  فرزند سومهمسر و فرزندانم در کرمانشاه بودند. 

هایم در حیاط بودیم که مادر خداوند پسری بما عنایت فرمود. من همراه بچه 31/9/19
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ا را به جا خانمم به من اطالع داد که خداوند پسری به شما عنایت فرموده است. شکر خد

 15/9شدم. روز  عازم تهران 30بعد از پایان مرخصی در ساعت  33/9/19آوردم. روز جمعه 

رفتم. چون پول می خواستند، اسم مرا ننوشتند روز  برای اسم نویسی به دانشکده الهیات

رفتم، چون قرار بود برای ارتقای درجه امتحان  صبح زود به پادگان قلعه مرغی 13/9/19

ورزش بدهم. بعد از پایان امتحان ورزش عازم دانشکده الهیات شدم. با صرف چندین ساعت 

 دریافت کنم. وقت توانستم یک برگ گواهی قبولی و ریز نمرات برای دانشکده افسری

حاضر  در دانشکده افسری 1ور قبلی باید در ساعت امروز مطابق دست 11/9/11روز 

پر کردن چند برگه وارد قسمت ضداطالعات شدم. در آن  شوم. زودتر از این وقت رسیدم. برای

بیرون آمدم، یکی از  ای محرمانه به من دادند که پر کنم. هنگامی که از ضد اطالعاتجا ورقه

تان سابق خود را مالقات کردم که سال سوم دانشکده افسری بود. و بعد ناگهان هفت دوس

 از دوستان من بودند، چون آنهادار را دیدم که تازه معرفی شده بودند. دو نفر نفر دیگر درجه

بعد از زحمات زیاد توانسته بودند به دانشکده معرفی شوند، خیلی خوشحال شدم. بعد از 

 انشکده افسری به منزل برگشتم. اتمام کارم در د

مراجعه کردم. دستور دادند که برای  برای معرفی به دانشکده افسری 19/9در تاریخ 

ای از طرف ستاد شوم، رفتن من به اصفهان به نوشتن نامه تسویه حساب عازم اصفهان

روز هم برای این نامه منتظر ماندم. عاقبت این نامه هم امضا شد،  مربوط بود. یک هوانیروز

تحویل خودم دادند. نامه را به اصفهان بردم، خیلی زود کارهایم را به پایان رساندم و برگه 

 تسویه حساب را گرفتم.

. بعد از تحویل تحویل دادم صبح روز بعد زود بعد نامه تسویه حساب را به دانشکده افسری

صبح از خانه با لباس  5یازدهم مهرساعت کارم طول کشید. در روز  33/3/19این نامه تا روز

دانشجویی به طرف دانشکده افسری حرکت کردم. برای اولین مرتبه لباس دانشجویی 

پوشیده از درب جبهه وارد دانشکده شدم. اولین مرتبه با صف دانشجویان بیرون رفتم و از روز 

 ی ما شروع شد.هاد کالسبع

در دانشکده دو نوع دانشجو مشغول دوره بودند. قسمت عمده دانشجویان در دروس 

دانشگاهی خود دانشکده شرکت داشتند و بعدازظهرها هم دروس نظامی داشتند. تعدادی 
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ی مختلف مثل هاشتهدر ر  که به عنوان سهمیه ارتش دبودن هم دانشجویان دانشگاه تهران

ی غیرنظامی مشغول درس خواندن بودند. به این هاپزشکی، مهندسی و حقوق در دانشکده

)قبل از سردوشی( و همچنین  ند. آموزش اولیه دانشجویانگفتمینوع دانشجویان رسته ای 

شرکت در مراسم مختلف و صبحگاه عمومی با دانشجویان خود دانشکده مشترک بود، اما در 

وارد، دارای گردان، خوابگاه و فرمانده جدا بودند. من هم در گردان رسته ای مشغول سایر م

، رشته فقه و حقوق اسالمی(، )دانشکده الهیاتدوره شدم. چون از قبل در دانشگاه تهران

، ساِل دو محسوب شدم. در ورود به دانشکده افسری قبول شده و مشغول تحصیل بودم.

 چون ساِل دو، در دانشکده الهیات بودم.

روز اّول را که هنوز سردوشی نگرفتیم و به آموزش نظامی مقدماتی اختصاص دارد، 30

دوران تهیه می گویند که شامل تعلیمات نظامی سخت و فشرده بود. بنابراین عالوه بر 

ای . بعضی اوقات به اندازهشدمینظامی هم آموزش داده ی دانشگاهی، تعلیمات هادرس

چون  ،ام خبر نداشتمای نداشت. در دانشکده از زن و بچهم که حد و اندازهشدمیخسته 

زندگی  در تهران آنهاشنبه ظهر تا جمعه عصر مرخصی داشتیم. گرچه 5فقط روزهای 

اطالع حاصل کنم. شادی  آنهامی توانستم از ، چون نکردمیند، ولی برای من فرق نکردمی

های پنجشنبه بود چون فردایش تعطیل و دیدار زن و فرزند بود. من این من بیشتر در این شب

ام، حاال هم ناچارم تا مدت دو سال دیگر که اگر خداوند بخواهد را خیلی تحمل کرده هادوری

 11برای  مجبورم درعرض هفته فقطام که و عمری باقی باشد، درجه بگیرم. صاحب سه بچه

 را ببینم.  آنهاساعت 

آذر برایم یک روز خاطره انگیز بود، چون برای اولین مرتبه ملبس به لباس آبی  13روز 

م. اولین روز مرخصی با آن لباس زیبا بود که دوستش داشتم. نمی دانم با شدمیدانشجویی 

ه این موفقیت بزرگ را برای سعادت چه زبانی از خدای خود سپاسگزاری کنم فقط اوست ک

 ام، از دریای محبت بی پایانش ارزانی داده بود. من و خانواده

، مشغول فراهم نمودن وسائل جشن سردوشی بودیم. 33و  30ساعت  شب سه شنبه تا

شب هم چون ماه رمضان بود، ساعت چهار از خواب بیدار شدیم. بعد ازصرف سحری و انجام 

 آذر در 13صبح جشن  1م. ساعت حدود برای انجام مراسم آماده کردد را فرایض دینی خو
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انجام شد. سپس به باشگاه ورزشی دانشکده که برای مراسم  فرمانده دانشکده افسری حضور

 جشن سردوشی آماده شده بود، رهسپار شدیم. 

 به محل مزبور تشریف فرما شدند و مراسم به فرمانده دانشکده افسری 9بعد از ساعت 

سوگند نامه امضا کردیم، سپس مراسم تمام شد  ،عمل آمد. بعد ازسخنرانی فرمانده دانشکده

. شدمیو به دریافت سردوشی نائل شدیم. آن روز بسیار ارزنده و تاریخی برای من محسوب 

خیلی سپاسگزار خالق بودم.  رنج و مشقت کشیده بودم تا به این روز رسیدم. هاچون سال

درس بخوانم و هم  خدای بزرگ برای من وسیله فراهم نمود که هم در دانشگاه تهران

باشم و هم از حقوقی برای خانواده ام دریافت می کنم. بعد از  دانشجوی دانشکده افسری

 حرکت کردم. ادند، به طرف خانهها دوخته شد و دستور مرخصی داین که سردوشی

 3993دسامبر  31و مطابق با  3119رمضان  39مطابق با  3119آذرماه  13روز دوشنبه 

، مبنی بر این که دانشجویان روزی بود که مطابق دستور قبلی فرمانده دانشکده افسری

کردم که شب به منزل بروم. پیش از هایشان بروند، خودم را آماده متأهل می توانند به خانه

به آن جا رفته،  سرکالس بودیم. بعدازظهر هم با سرویس دانشگاه تهران 31ظهر تا ساعت 

 خوابیدم. و میقبل از کالس در اطاق مطالعه دانشکده حقوق قدری روی صندلی تکیه داده 

ها و ایان رسید، از تمام مریضیهای خدای مهربان به پرا با تمام برکت و محبت 3119سال

ام پیش آمد به کمک خالق حکیم نجات پیدا کردیم. یک یی که برای من و خانوادههاناراحتی

را دیدم که دخترم را بغل زده بود و گریه  روز غروب دو شنبه به مرخصی شبانه آمدم، همسرم

متولد آخرمان پسر ده اند. فرزند مریض ش هاگفتم چرا گریه می کنی؟ گفت بچه .کردمی

خواب سرخک گرفته بود. همسرم هم حال خوبی نداشت. با آن که خسته و بی 31/9/3119

مراقبت کردم. صبح هم آمدم دانشکده چند ساعتی مرخصی گرفتم و  آنهابودم، تا صبح از 

 فرزندانم در تهرانم. زن و گشتمیبرای تهیه دارو به داروخانه رفتم و بعد باید به دانشکده باز 

کسی را نداشتند و ما در این شهر غریب بودیم. در چنین شرایطی من به طور شبانه روزی در 

 دانشکده بودم. 

خود من در ماه بهمن هنگامی که آخرین امتحانم را به پایان رساندم، به علت تالش و 

ولیت زن و سه فرزند، مریض ی دانشکده و از طرفی مسئهادرس خواندن مداوم و آموزش
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به علت  شدم. مریضی که مرا تا آستانه مرگ هم کشاند. اما خدا مرا از این درد هم نجات داد.

 اردهزارتومان به حسابم و  10حدود شد، با تصویب شورای پزشکی  دصدمه ای که به دستم وار 

 ای بخرم.شد، با این مبلغ می توانستم خانه 

م. عاقبت خود را از دام کارکنان امالک رها گشتمیانه مدت سه ماه دنبال خریدن خ

ای خریدم و در تاریخ به اسم شهر زیبا خانه نموده، درچند کیلومتری شمال غربی تهران

ام ای جای خانوادهجا انتقال دادم. تا اندازهوز پنجشنبه وسایل منزلم را به آنر  9/31/19

مدت زیادی از عمر خود را صرف رفتن و برگشتن در اتوبوس راحت شد. گر چه مجبور هستیم 

یم. برای خانه جدید فرش و کردمیکنیم، ولی چون جای خلوت و آرامی بود، احساس راحتی 

 میز و صندلی هم خریدیم. 

مادر خانمم و پسرش به  1/3/13خیال نداشتم به جایی مسافرت کنم. روز  13عید سال 

رفتم. این  به کرمانشاه آنهاهمراه  1/3/13چند روزی خانه ما بودند، در تاریخ  آمدند، تهران

دیگرم فرق داشت، قبل از آن شغل دیگر و لباس دیگری به تن داشتم،  هایرفتن من با رفتن

اه روز در کرمانش 1ولی این بار لباس دانشجویی و با یک دنیا افتخار عازم کرمانشاه شدم. مدت 

و از آن جا به کلیالی یعنی قریه  بودم، در این مدت کوتاه سفری به زادگاه اصلی یعنی به سنقر

 خواندن، رنج فراوانی کشیدم.درس ر خاط به هاسطر رفتم. در این آبادی بود که سال

م. اواخر فروردین عمل سختی روی یسال جدید را در سر کالس گذراند 31/3/13روز 

روزمرخصی به من  3سیب دیده ام انجام گرفت. بعد از چند روز بستری شدن، مدت دست آ

دادند، ولی دانشکده سه روز آن را موافقت نمود. رفته رفته حالم خوب شد، امتحانات هم فرا 

امتحان ادبیات  31/1/13م. روز کردمیرسید. با یکی از دوستانم خود را برای امتحان آماده 

 خوابیدم.  شکده افسرینر دافارسی داشتم. شب د

ساعت حدود یک بعد از نیمه شب مرا از خواب بیدار کردند. تازه خواب شیرین به 

یم راه یافته بود، وقتی که چشمم را باز کردم، دانشجویی را دیدم که به من می گوید هاچشم

اند. یض است و از خانه تلفن زدهات مرهایت را بپوش. اسم مرا پرسید و گفت بچهزود لباس

یم را پوشیدم، نزد افسر هاهیچ کس نمی داند در آن ساعت من چه حالی داشتم. فوری لباس

رفتم و ایشان هم سؤاالتی از من نمود، یک برگه مرخصی برایم امضا نمود که به خانه  نگهبان
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ام مرد شریفی بود، دانست که راه من به خانهبروم و از جایی که خدا خواست، افسر نگهبان 

خیلی دور است، دستور داد یک جیب با یک راننده در اختیار من گذاشتند. با آن جیب راه 

  دخترش تا دو ا زن و بچه وما همراه ب هخانه را پیش گرفتم. به محض رسیدن به خانه دیدم همسای

  ام به شدت مریض شده است.و بچه هستندما  هدر خان

 و نیم از خانه حرکت نمودم، در این شب چندین بیمارستان سر زدیم 1ساعت در حدود    

ما را راهنمایی کرد که به  کسی به داد ما نرسید. عاقبت یکی از دربانان بیمارستان البرز

است عازم  شهربهداری که نزدیک پارک  اورژانسبهداری کل مراجعه کنیم. ما هم به  اورژانس

فرستادند. ساعت چهار  شدیم. در آن جا ما را توسط یک آمبوالنس به بیمارستان لقمان الدوله

به آن بیمارستان رسیدیم، پزشک نگهبان گفت که حال این بچه بسیار خطرناک است. فوری 

 ای برای بچه درست کردند. پرونده ،تومان پول از من گرفته 13

و نیم منتظر شدیم تا این که تمام دکترها و رئیس بیمارستان  3من و خانمم تا ساعت 

هم همراه یک آمبوالنس از  درمحل خدمت خود حاضر شدند. در آن موقع فرمانده من

پیش رئیس بیمارستان ام رسید. همراه ایشان برای جویا شدن از حال بچه افسری هدانشکد

من  9اندازه خطرناک است. ساعت رفتیم، رئیس از بچه دیدن کرد و گفت حال این بچه بی

چون امتحان داشتم، عازم  منزل شد و من هم هک نمودیم. او روانهمراه خانمم بیمارستان را تر 

ختی ناراحت بودند. شب س هادانشکده شدم. بعدازظهر مرخصی گرفتم، به منزل رفتم. بچه

همراه یکی  بر ما گذشت، ولی چون روز دوشنبه بود و عیادت بیماران آزاد بود، من و همسرم

 ای حالش خوب شده بود. اش به عیادت بچه رفتیم. تا اندازهازدوستان و خانواده

مریضی این بچه به فصل امتحانات من مواجه شد و امتحانات با ناراحتی تمام شد. خرداد 

عازم اردو شدیم. درساعت  3113به پایان رسید و ما هم مطابق قانون دانشکده اول تیرماه  ماه

سه بعد از نیمه شب با تفنگ و کوله پشتی و تجهیزات کامل به اردو رفتیم. آن شب نگهبان 

ه روی کردیم. هر روز جمعه بعد از این که یادتر با حالت خستگی تا اقدسیه پکیلوم 31بودم 

ام روز گذشت بچه 35یم، ناچار بودم سری به بیمارستان بزنم. مدت شدمی عازم مرخصی

 ای اردو یکی پس ازدیگری سپری شد.حالش خوب شد. روزه
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زدم، مادر خانم را همراه خود به  مرداد عازم مرخصی شدیم. سری به کرمانشاه 19روز 

رفتیم. بعد ازمراجعت از مشهد مادرخانم همراه  مشهدآوردم و دسته جمعی سفری به  تهران

روز برای خریدن خانه جدیدصرف کردم.  35به کرمانشاه رفتند. و من هم مدت  برادر خانم

پیدا جنوبی  ای پنج اطاقه در خیابان اسکندریبعد از چند روزی به زحمت توانستم خانه

هزار تومان پول  31ای که در کن داشتم، فروختم. برای خریدن خانه جدید مبلغ کنیم. خانه

 را خانه سپس سند قرض نمودم 35ها با نزول صدی کسر داشتم که ابتد از یکی از دفترخانه

 وام بگیرم.  به بانک برده بعد از سه ماه دوندگی توانستم مبلغ سیزده هزار تومان از بانک

دوم دانشکده را با شرایط بهتری آغاز کردم. خانه به دانشکده و مرکز شهر نزدیک تر سال 

ی سال قبل تکرار نشد. روز هاهم دیگر مریض نشدند و سختی هاشده بود و الحمدالله بچه

بعد از اردوگاه تابستانی مرخصی یک ماهه ما شروع شد. تصمیم گرفتم این یک  11/5/11

بودم. از همه جالب تر دیدار معلم  نقرروز هم در س بگذرانم. دو اهماه مرخصی را در کرمانش

کالس چهارم من بود که در مدت یک سالی که با من بود، بسیار نسبت به من محبت کرد. بعد 

 هم به ده سطر رفتم. قسمت اعظم زندگی دوران کودکی من در این دهکده گذشته بود.

 التحصیلیجشن فارغ 

برگشتیم تا آخرین  بعد از پایان مرخصی یک ماه به دانشکده افسری 19/9/11روز

و ما به روز دریافت درجه نزدیک  گذشتمیروزهای دانشکده را بگذرانیم. روزها پشت سر 

نیم  و 1به ما اجازه دادند که از لباس افسری استفاده کنیم. ساعت  31/3یم. روز شدمی

مایل را روی آن قرار دادم. شمشیری که عاریه گرفته بودم، برای حها را پوشیدم. کمر و لباس

حضور در مراسم همراه خود بردم. امروز تمرین سان بود. منظره دانشکده در میدان دیدنی 

. افسران فارغ التحصیل زمینی که من هم شدمیدر آن دیده  هابود، زیرا انواع و اقسام لباس

ی سبز زیتونی، نیروی هوایی با لباس مخصوص خود که به رنگ آبی هابودم، با لباس آنهازء ج

ی مشکی برای هاای و کاله سفید و شهربانی با لباسی سرمههابود، نیروی دریایی با لباس

ای رو به رو یم، با منظره تازهکردمیکه نگاه  سان حاضر شده بودند. هر کجای میدان را

 ند. گفتمیسران جدید هر کدام به همدیگر تبریک یم. افشدمی
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و سی دقیقه طول کشید. بعد از مراسم به طرف منزل  5تمرین مراسم سان و رژه تا ساعت 

م، سربازان برایم پیش شدمیرد  و دانشگاه جنگ حرکت کردم. وقتی ازدرب داروخانه سپه

هایی که تا دیروزکسی به من احترام نمی گذاشت، ولی امروز به خاطر ستارهند. کردمیفنگ 

ند. ابتدا برایم عجیب کردمیهایم سبز شده بود، سربازان و درجه داران ادای احترام روی شانه

م کسی توجهی نداشت، ولی کردمیساعت قبل با لباس دانشجویی از همین جا عبور 11بود،

  آن روز برایم متفاوت بود.

انده نیروی زمینی سپهبد هم تمرین برقرار بود، با این تفاوت که در این روز فرم 35/3روز

هم تزئینات بیشتری به خود گرفته بود. امروز هم بعد  سان گرفت. دانشکده از ما باشیان ینم

موزشگاه شبانه برای ی خویش برگشتیم. امروز خانمم به آهااز تمرین سان و رژه به خانه

و برای  حدود نیم ساعت با لباسی نظامی صبر کردم تا او از درمنزل وارد شد ،تحصیل رفته بود

استقبال نمودیم، زیرا شب اول شروع کالس بود برای  هایم از اوشادی او وقتی آمد، من و بچه

 او هم تازگی داشت. 

اره اقرار به نسب بود و اصول روز بعد سرکالس حاضر شدم. درس فقه و اصول فقه در ب

اد وقتی هر کدام از بامد 3ساعت  33/3/11درس مربوط به قیاس بود. روز پنجشنبه 

هایم از خواب بیدار شدند، به من سالم دادند و با دادن یک بوسه قلب مرا خوشحال بچه

که ما  . امروز صبح دعای جوشن صغیرخواندم. بسیار مرا شاد نمود. خدا را قسم دادمکنندمی

 هایش قرار بدهد. را جز شاکرین و به یاد آورنده نعمت

نفر دانشجوی نیروهای سه گانه و در حدود چهار پنج  300امروز روز انتظار بود. حدود

هزار خانواده انتظار سردوشی داشتند. دانشجویان فارغ التحصیل به دریافت درجه افسری و 

 ان در انتظار دریافت سردوشی بودند. هاشدانشجوی سال اول با خانواده 3500حدود 

ی تحصیل که هر های سالهاسراسر دانشکده با پرچم سه رنگ تزئین شده بود. پرچم

پرچم برپا  19. در مجموع کردمیکدام به اسم یک واقعه با یک سردار ایرانی بود، جلب توجه 

بود که نشانه  دینبود که هر کدام نماینده یک سال تحصیلی و پرچم آخری به اسم بابک خرم

و  پ. در محوطه دانشکده صدها سرتیآمدمیچهل و ششمین دوره دانشکده به شمار 

ای به چشم می خورد. محوطه چنان تحت کنترل بود که تا کنون من به سرلشکر در هرگوشه
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 چشم خویش ندیده بودم. ساعت سه شیپور قرق به صدا در آمد. دیگر کسی حق حرکت

کردن نداشت. تا ساعت سه و نیم انتظار کشیدیم. در این موقع چند نفر افسر به سراغ ما 

 شگاهی بودند، محوطه را ترک کننددان آنهاها که همة آمدند که دانشجویان گردان رسته

 هر چه بودم که قباًل در موقع تقسیم به گروهان یکم تقسیم شده بودم. آنهامن هم جزو 

که  و فریاد ما به جایی نرسید. یک نفر سرتیپ به اسم سرتیپ فرمنداعتراض کردیم داد 

روز از عمر ما صرف تمرین جشن بشود، قدری سر ما داد و 33خودش باعث شده بود مدت 

فریاد زد که کی گفته شما باید به این جا بیایید. همان شخصی که مدت زیادی از او خواهش 

شرکت نکنیم اما تأکید داشت که باید  درس داریم اجازه بدهید در رژه کرده بودیم که ما

کی به شما گفته این جا بیایید و حتی  گفتمیر تهیه کنید، امروز یو شمش شرکت کنید

دستور اکید صادر کرد که ما را از درب دانشکده بیرون کنند! وقت بیرون رفتن تعدادی از 

ز دانشجویان فارغ التحصیل این موضوع را به اطالع دانشجویان رسته ای از دانشکده یکی ا

رساند و خالصه قبل از این که آن  رئیس ضداطالعات دانشکده افسری سرهنگ بختور تاش

تیمسار ما را بیرون کند، دستور مراجعت ما داده شد و سر جاهای خود مراجعت نمودیم تا به 

 ری چشم تیمسار بی منطق در رژه شرکت کنیم. کو

ساعت چهار،  حدود یک ساعت در حالت خبر دار بودیم تا این که چند دقیقه پیش از

به گوش رسید و در باغ شاه به زمین نشست. سپس شاه با تشریفات خاصی با  صدای بالگرد

شد. به جای خود داده شد، قبل آمدن ایشان  ماشین از باغشاه وارد دانشکده افسری

و  ها در قسمت پایینمیهمانان و دعوت شدگان وارد و در جای خود مستقر شدند. خانواده

و نمایندگان مجلس، وزرا در قسمتی باالتر از جایگاه قرار گرفتند.  نظامیان و امرای ارتش

فرمانده دانشکده خبر دار داد و گزارش نظامی  میدان شکوه و جالل مخصوصی داشت، اول

 و بعد مراسم نصب درجه و سردوشی طبق برنامه به عمل آمد. به عرض رسانید. سپس سان

بعد از این مراسم، رژه شروع شد و ساعت پنج و نیم این مراسم به پایان رسید. من با یکی 

ردیم. سه سال پیش با درجه گروهبان یکمی وارد را ترک ک از دوستانم دانشکده افسری

دانشکده شدیم و اکنون بعد از سه سال با درجه ستوان دومی از این جا خارج می شویم. 

خیلی خوشحال بودیم و شاکر خالق که به ما این توفیق را عنایت فرموده بود که بتوا نیم این دوره 
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جلو درب خانه منتظرم بود. به  رسیدم، همسرم افتخارآمیز را در زندگی بگذرانیم. وقتی به خانه

 محض ورود به خانه جشنی مختصر برپا کردیم، همه دور هم جمع شدیم و شکرگزاری نمودیم.

 سال آخر دانشگاه

 بودم.  دوم و سوم دانشگاه را من به عنوان دانشجوی رسته ای در دانشکده افسریسال 

ترم آخر سال چهارم  من از دانشکده با درجه ستوان دومی فارغ التحصیل شدم، امااکنون 

، درس را شروع کردیم. باز کده افسریشبود که بعد از پایان دوره در داندانشگاه باقی مانده 

ا هم اصول و فقه وقت ما را به خود مشغول کرد. مدت سه ماه و چند روز درس خواندیم ت

ام سرانجام در بهمن ماه امتحانات ما تمام شد و با معدل خوبی قبول شدم. فقط پایان نامه

 ساعت روی آن زحمت کشیدم تا در اواخرخرداد 300مانده بود که از اواخر اسفند ماه مدت 

آن هم خوشنود شدم، زیرا بهترین نمره را توانسته بودم  هآن را تمام کردم و از نمر  3119ه ما

م، این آرزویی بود که یک عمر در شدمیخرداد دیگر لیسانس محسوب  11ت کنم. از دریاف

 انتظارش بودم. دو ماه از تابستان را به تدریس گذراندم.

پسری به من عنایت فرمود. در این تابستان  فرزند چهارم،خداوند  31/1/19در تاریخ 

مسافرتی داشتم و به خانة  روز به کرمانشاه 35در شهریور ماه مدت  3119یعنی سال 

و دوستان سرکشی نمودم. وضع دهات را دیدم. این مردم بدبخت مثل این که نفرین  هافامیل

اند که تا عمر دارند نسل درنسل از ارباب اطاعت کنند. اصالحات ارضی هم نتوانست شده

 را عوض کند. آنهاوضع نابسامان 

م و با این امید که در بین افسران دوع شد. مدتی در انتظار تقسیم صبر کر پائیز شر 

دانشجوی فارغ التحصیل شاگرد دوم شده بودم و مطابق رسم معمول باید مرا در شهری بهتر 

کیلومتر  3500که  م. اما برخالف انتظار و میل مرا به بیرجندکردمیمنتقل کنند، روزگذرانی 

 دور است، منتقل کردند و شاگرد آخر را در تهران نگه داشتند.  از تهران

)دانشجو محمد علی  هاسال در رشته فقه وحقوق اسالمی با یکی از هم دوره 1در طول 

 ( که هر دو دارای زن و بچه بودیم و رفت وآمد خانوادگی داشتیم، باهم تصمیم گرفتیمایرجی

طوری در یادگیری دروس کوشا  با تحمل اداره خانواده و مشکل شبانه روزی دانشکده افسری
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باقی بمانیم  در تهرانن ممتاز باشیم تا هنگام تقسیم سال جزء دانشجویا 1باشیم که در پایان 

یاری نمود هر دو با نمرات عالی قبول خداوند  و بقیه تحصیالت را به پایان برسانیم. در این راه

ی باال خوشحال از این که در هانفر اول و من نفر دوم شدم. بعد از دریافت رتبه شدیم. ایرجی

تهران خواهیم ماند، به هم تبریک گفتیم. متأسفانه این برنامه عملی نشد، زیرا بین ما یک نفر 

ریاست آجودانی فامیل بود،  ما بسیار فاصله داشت و با تیمسار باقری پارتی دار که نمره اش با

برخالف قوانین جاری اعالم نمود که من این  به خاطر این که در تهران بماند، تیمسار باقری

ا را به واحدهای دور دست اعزام قانون را که افسران با امتیاز باال در تهران بمانند و کم امتیازه

فت و من به شهر ساله ما را نادیده گر  1نمایم، برعکس عمل می کنم. با این ترفند حق 

  .منتقل شدم بیرجند

با آن که هم شاگرد اول بود و هم طحالش مشکل داشت )و  ستوان دوم محمد علی ایرجی

منتقل شد.  نظر پزشک مخصوص بود(، به عنوان افسر امور دینی به اهواز باید همیشه تحت

ی هاچند روزی از ورودش به اهواز نگذشته بود که از وی خواسته شده بود در یکی از مراسم

 نصبحگاه سخنرانی کند. این افسر با سر پرشوری که داشت یک سخنرا
ٌ
ی کرد که ظاهرا

با آن  گلکه مهلتی به او داده شود، به هفتنی وی ناراضی و بدون این دستگاه از نحوه سخنرا

هوای گرم و ناسازگارش منتقل شده بود اما به علت هوای بد و ناسازگار مرض وی شدت گرفته 

اعزام گردید. چند روزی از  تهران ارتش 503بود، به طوری که برای معالجه به بیمارستان 

تزریق آمپول اشتباهی به دیار  انتقال وی نگذشته بود، با اطالعاتی که بعدها به دست آمد، با

 رهسپار گردید. مرگ او در حالی به وقوع پیوست که تولد فرزند چهارمش نزدیک بود. باقی

 ی دانشگاههاخاطره ای از سال

بودم، استادان  دانشجوی دانشکده الهیات 3111ا ت 3115ی هاهنگامی که بین سال

بزرگواری داشتم که بسیار انقالبی و در روشنگری دانش جویان سهم به سزایی داشتند و از 

 جامعه شناس مشهور بود که در مباحث جمله آنان جناب دکتر ناصرالدین صاحب الزمانی

قبل هم از او یاد کردم. او استادی بسیار روشنگر بود و من خیلی به او عالقه داشتم. روزی که 
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برای آن که بیشتر از وجود آن استاد واال مقام کسب فیض نمایم، بعد از   با ما درس داشت،

 م. کردمیاو را بدرقه  اتمام کالس تا میدان بهارستان

ی نوشته وی به نام دیباچه ای بر رهبری بود که در آن به مطالب هااز کتاب از جمله یکی

ارزنده ای برخورد نمودم به نام رؤیای انقالب، به این مضمون که تعدادی از روشنفکران جامعه 

قبل از انقالب اسالمی، این انقالب را آن طوری که بود پیش بینی کرده بودند. از جمله  ایران

سروده بود که دکتر صاحب  3111این اشعار را در سال  یکی از شعرای مشهور به نام توللی

( نقل کرده بود. من این اشعار را تا کنون ای بر رهبریصفحات کتابش )دیباچهدر  الزمانی

، زیرا آن طوری که شاعر پیش بینی کرده بود، به همان سبک به وقوع کردم نگه داری

 پیوست. این اشعار به شرح زیر است:

 

 خواب می دیدم

آفتابی  بر پا گشته انقالبی خواب می دیدم به ایران میده  زا د این شام وحشت  ز دل    و 

ک  بر سر هر کوی و بازاری به پا گردیده داری ب ا ن ر  ه ن  رد یگ ب ا ن ط م  خ ر  د ه  ت رف ی  ر   ا

ی،  کوی و برزن گشته ماالمال خون چون سرخ رودی أس ی ز  دی  می ا سرابی زاده  ز  بی  آ   زاده 

  زاده از هر دانه اشکی رشته ای در خوشابی  ه خونی، نوگل خوشرنگ و بوییعرسته از هر قط

بی  هر طرف دست به قتل خائنی برچوب دستی رکا ندر  ا رزم ظالمی  بر  ای  پ ف  طر   هر 

ی  جار توده ای مسکین خروشیده است، ننهاده است ب ب ا ط ت س م ب  ا ن ج ی  ن ی  ر ا ک م  ا رک ی م ا ی    ن

  صعوه ای کافتد ز نادانی به چنگال عقابی  چونان ،گنجبر، مقهوردست رنجبر گردیده

  کوری چشم امیران چشم کور وگوش خوابی  نمانده باقی از غوغای شیران در همه ایران

بر نارواییچیره    حسابی هاجای گزین گردیده خود بر بی حسابی  روایی هاور گردیده خود 

  بی گمان رخشنده خورشیدی نهان اندر سحابی  خواب می دیدم ولی این خواب دارد از پی

ی  و ذلت آخر ای فرسوده ملت تا کی در رنج ب ا ت ش ی  م ز ع ی  ش ب ن ج ی  م ز ر ی  ش ش و   ک

بنیاد  از ریشه  بر کنیم  تا  ی  ستم راجنبشی  ب آ م  ی ن ا ش ف ا ر  ب ن  و خ ز  ا را  ر  ا د ی ب ش  ت   آ

بی  جنبشی تا شیخ و میر و شحنه و دزد و عسس را اضطرا کت  ال یم ه ب ز  ا زیم  ندا ا دل    در 

  عقابی ،جریحنگر نبیند انتقامی کیفری   ور نه خاین تا به روز حشر دست از ما ندارد
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 در پادگان آموزشی بیرجند

 آخرین افطار را دررمضان  19آخرین مرخصی من با آخرین روز ماه رمضان برابر بود. روز 

به امان خدا سپردم و به  تهران صرف کردیم. چهار تا بچه با خانمی تنها را در شهر 9ساعت 

زیاد  جانب خراسان حرکت کردم. شب میان راه بودم در این مدت مسافت بین تهران و مشهد

ای راحت است. روز بودم که تا اندازه ناراحت نبودم، زیرا با بلیط قطار درجة دوم سوار شده

که مطابق با عید فطر بود، وارد مشهد شدم. شبی را در مشهد گذراندم و روز  19دهم آذر ماه 

محل خدمت جدید عازم شدم. شب اول درمسافرخانه بودم. صبح روز پنجشنبه  بعد بیرجند

 بیرجند معرفی نمودم. بود که خود را به مرکز آموزش 31/9/19

تومان در ماه کرایه کنم. ساعت  50جمعه دنبال منزل گشتم و توانستم اتاقی به مبلغ  روز

یک بعدازظهر به منزل جدید وارد شدم. وسایل مختصری داشتم که به اتاقم آوردم. سرهنگ 

بود. وی انسانی بی منطق و که بعد سرتیپ شد، عهده دار فرماندهی پادگان  خاکساری

دیکتاتور بود. یک طومار مسئولیت از طرف فرمانده پادگان برایم تدارک دیده شد. من به 

یش را، به عهده هام. او تهیه متن کلیه سخنرانیکردمیعنوان افسر دینی باید انجام وظیفه 

بود، همه را من من محول نموده بود. چه این سخنرانی، در رابطه با مراسم دینی و یا ملی 

م. از آن جایی که تهیه سخنرانی از جانب یک نفر برای دیگری با دو دادمیآماده و تحویل وی 

، چون عقیده ما دو نفر با هم مشترک نبود، مورد شدمیفکر و عقیده متفاوت با مشکل رو برو 

ود. گاهی . از نظر سن و موقعیت شغلی هم افکار ما متفاوت بگرفتمیایراد فرمانده قرار 

 . شدمیبحث ما ضد هم بود و بعضی اوقات به عصبانیت فرمانده منجر 

جالبی برپا بود. روز عاشورا همراه  ماه محرم فرا رسید. در این جا عزاداری با طرز بسیار

فتیم و در ر  ای به نام خوزفبه قصبه چند نفر از دوستان به شش، هفت فرسنگی بیرجند

هر  ای عزادار بود کهعده مراسم عاشورا شرکت کردیم. از همه جالب تر در آن جا بیل زدن

کدام یک بیل مخصوص به هوا بلند نموده و با زدن نوک بیل در آسمان به یکدیگر صدای 

ین بیل ند. عجیب این جا بود که در اکردمیها و شمشیرهای میدان جنگ را زنده سرنیزه

ند، بلکه هر شدمیها اصاًل خسته نها که مدت چند ساعت طول می کشید، بیل زنزدن

 دادند.، از دقیقه پیش با قدرت و شور و شوق بیشتری ادامه میگذشتمیدقیقه و هر لحظه که 
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 هتعدادی مردم جمع شده، به صورت حلق منظره جالب دیگر این بود که بعد از بیل زدن

 ای درست کردند و یک قدم جلو می گذاشتند، شخصیدست بدست هم داده، دایره

ند علی. چون باران دادمیو قدم دوم را به عقب گذاشته، جماعت جواب  گفت حیدرمی

تر نموده بود که همه با هم در میان هوای آمده بود و زمین گل شده بود، این مراسم را جالب

ند. من در میان دادمیی و خستگی مراسم سخت خود را ادامه بارانی بدون هیچ گونه نگران

م و گاهی هم گریه کرده به کردمییک شبستانی ایستاده بودم و این منظره جالب را تماشا 

م. ناهار را در خانه یکی کردمیقدرت ایمانی که این مردم را با هم یک جا جمع نموده، فکر 

صرف نمودیم. این ناهار بسیار ساده و با مزه بود. با مردم رفت و آمدی  از عزاداران خوزف

م. گاهی از اوقات از من خواهش کردمیشرکت  آنهاداشتم و کم کم در مجالس مذهبی 

 ند سخنانی ایراد نمایم. کردمی

     بروم، دوری از زن و بچه مرا رنج ام به تهرانچون قصد داشتم، برای آوردن خانواده

اسفند تقاضای  15داد. تقاضای مرخصی نمودم، اّما با این تقاضا مخالفت شد. بار دیگر می

اسفند مورد تصویب قرار گرفت و به تهران رفتم. بعد از سپری شدن  13مرخصی دادم و گویا 

دم و بعد همراه خانواده به سال کهنه و آمدن سال نو وسایل منزل را به گاراژ مسافربری بر 

مقدس توقف نمودیم و روز بعد به بیرجند  حرکت کردیم. البته یک شب در مشهد بیرجند

رفتیم. اما از اتاقی که اجاره کرده بودم، خبری نبود. زیرا در غیاب من منزل را از من پس 

و روز دنبال منزل گشتم و حیاطی سه اتاقه گرفته به دیگری کرایه داده بودند. مدت یکی د

 کرایه نمودم.

 ی مذهبیهافعالیت افسر امور دینی و

وزیر  ی آقای علمهاو از فامیل مدتی گذشت تا این که یکی از افسران وظیفه اهل بیرجند

اریخ به بعد هرگونه به پادگان بیرجند منتقل شد. از این ت وظیفهدربار برای اتمام خدمت 

و من  شدمیسخنرانی که باب میل و خواسته فرمانده بود، توسط این افسر وظیفه تهیه و ارایه 

 خالص شدم. 
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ماهه یک نفر از افسران می باید متنی  مهین و مقررات پادگان این بود که هیکی از قوان

آمفی تئاتر در حضور  برای یک سخنرانی تهیه و آن سخنرانی را در اجتماع افسران در سالن

. تا آن که نوبت به من رسید. سعی کردم زیر بار نروم، ولی سرانجام قبول کردمیهمه ایراد 

کردم، برای این سخنرانی مطالبی تهیه کنم که اثرگذار باشد. به نظرم رسید در مورد تولید 

عنوان نموده شاه که  موالید که در آن روزها بازارش خیلی گرم بود، زیرا در مورد سخنان

 نقل مجالس و محافل روز شده بود. بود)فرزند کمتر، زندگی بهتر ( این فرمان

با استادانی بزرگوار درس داشتم و از  سال در دانشکده الهیات 1درطول تحصیل در مدت 

ان ند،از کلمات آنکردمیهرکدام که در مبحث درس مطالب انقالبی و ضد دستگاه مطرح 

مطالب ارزشمند زیادی یاد گرفتم. در این مورد طرح سخنرانی با الهام گرفتن از 

 ی استاد دکتر ناصرالدین صاحب زمانی، جامعه شناس معروف یک سخنرانیهادرس

  مفصل آماده نمودم.

تا اجازه داده شود مطالب تهیه شده  شدمیبعد از تهیه سخنرانی مراحل زیادی باید طی 

آن  دادمیطرح شود. مرحله اول اجازه ریاست بازرسی بود، اگر وی اجازه در حضور جمع م

ارسال  ارسال بعد از تایید آن قسمت، از طریق ضد اطالعات به تهران وقت به ضد اطالعات

ن فقط . در این پادگاشدمی، آن وقت سخنرانی انجام آمدمی. از تهران که مهر تایید شدمی

. مطالب جمع آوری شده را به وی دادم. بعد از کردمیرا تایپ  هایک نفر خانم بود که نامه

 تایپ در چند نسخه توسط ماشین نویس، یک نسخه از آن را برداشته به حوزه طالب بیرجند

صورت نوبتی در منازل  و جلسه قرائت قران که به تحویل دادم و در کالس دعای سمات

و امام جمعه شهر هم خیلی از ، و من یکی از اعضای آن بودم شدمیپرسنل نظامی دایر 

ت در آن حضورمی یافت تحویل دادم. جلسات مورد بحث توسط استوار زاد تقی اداره اوقا

 طور منظم ارتباط به . توسط شرکت در این جلسات با امام جمعه شهر حاج آقا ربانیشدمی

 نزدیک داشتم. 

در پادگان  در استخدام ارتش در این زمان یک نفر کارمند روحانی به نام آقای فصیحی

. آشنایی من با مدرسه طالب و امام جمعه از طریق ایشان صورت گرفت و تا کردمیخدمت 

. ضمن آشنا کردمی، از هر نظر به من کمک ت من در بیرجندپایان دو سال و چند ماه خدم
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در منزلش را در اختیار  ی مذ هبی و آثار امام خمینیهانمودن من با علمای شهر بیشتر کتاب

این همدلی تا زمان  و کردمیهم شرکت  . وی در جلسات قرآن و دعای سماتدادمیمن قرار 

 ی پیروزی انقالب ادامه داشت.هالدرمرحله دوم، حتی سا  هوانیروزانتقالی من به 

بعد از تحویل متن سخنرانی به طالب، خیلی از آن استقبال نمودند. یک نسخه تحویل 

مطالعه مرا به دفترش احضار و با حالت  دادم. وی بعد از ریاست بازرسی سرگرد امامی پور

عصبانی اظهار داشت این مطالب که شما تهیه کرده اید بر خالف فرمایشات اعلیحضرت 

است. نسخه ای که ارایه نموده بودم، به من برگردانید. این موضوع خیلی برایم ناراحت کننده 

ست به گریبان شده بودم، بود، چون برای تهیه آن خیلی زحمت کشیده بودم. با ناراحتی که د

شب در منزل خیلی در باره آن فکرکردم. سرانجام فکرم به این جا رسید که مطالب را به صورت 

دو نظریه شکل بندی نمودم. یک نظریه موافق و دیگری مخالف. در نظریه موافق تولید موالید 

و  هارناردها، ابو علی سینازیاد از چند نفر مهم اسم بردم که اگر ما جلو موالید را بگیریم دکتر ب

را از دست داده ایم و درمورد رضاشاه چند جمله با این عنوان که وی از نظر  هارضا شاه

نظامی نابغه بود و با وجود این که دانشگاه طی نکرده بود، ولی موفق شد خیلی از کارهای 

کوتاه تعریف از رضا مهم را با نبوغی که داشت، به مرحله عمل در آورد. این چند جمله بسیار 

 ارسال نمایند.  وشته را به تهران، نشاه باعث شد که بازرسی و ضد اطالعات

به نام  عودت داده شد. افسر مسئول ضد اطالعات ی من از تهرانهاطولی نکشید نوشته

مرا به دفترش احضار نمود وعین نوشته ام را به من برگردانید. وقتی آن را  سروان بهمنی

 100 ، تعدادکندی فرزند سناتور 33ه درج تعداد مالحظه نمودم که مطالب مهم از جمل

 100عیت تعداد جمملیون نفر جمعیت اتحاد جماهیرشوروی،  150،آمریکاملیون جمیعت 

و  پزشگی، مسئله اسرائیل و از سوی دیگر عقب ماندن کشور ایران ، مسائلملیونی کشور چین

ترکیه از تمدن دنیای غرب و چند ایراد دیگر و با این ایرادها از مطرح نمودن درجمع 

 ین طالب وجلوگیری شد. ولی من خوشحال بودم که قبل از این مخالفت، نوشته من ب

  پخش شده بود. روحانیون بیرجند

بعد از این جریان بار دوم از من خواسته شد در جمع افسران سخنرانی کنم. این بار 

مطالبی در مورد ایمان تهیه کردم. در این مرحله به وضوح شرح داده بودم که اگر در 
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آن روبرو نخواهد شد. مثالی عنوان  ای ایمان حاکم باشد، چه صدماتی که اجتماع باجامعه

نموده بودم که اگر ایمان در اجتماعی رعایت شود نیازی نیست خودروهایی که روزانه از درب 

پادگان خارج و داخل می شوند هر بار شماره صفحه سوخت آن یاداشت شود. همین موضوع 

بود  آمریکا ؟ مطلب دیگری درمورد بی ایمانی درشودمیکوچک چقدر برای آن وقت صرف 

موضوع روز که به ایمان  که در آن کشور مدعی رهبری جهان را در سر می پروراند با چند

بیان داشتم. این بار در نوشته ام بامشکلی زیاد مواجه نشدم، ولی در پایان شد، مربوط می

لهجه اصفهانی گفت سخنرانی میکروفون را در دست گرفت و با سخنرانی تیمسار خاکساری

ضرت علی علیه ی حهاخوب بود، ولی بهتر بود ایشان در خصوص شجاعت ستوان امیریان

 . کردمی سالم بحثلا

و  مشغول خدمت بودم، چون زیر بار ظلم سال و چند ماهی که در بیرجند 1من در طول 

م، همیشه مورد آوردمیبر زبا ن  م و آن چه را حقیقت می دانستم،رفتمیحرف ناحساب ن

م. حتی به نیروی زمینی گزارشی بر علیه من ارسال گرفتمیمواخذه فرمانده پادگان قرار 

نموده بود که این افسر نحوه خدمتش مورد رضایت نیست. برعکس گزارش وی چون کسانی 

ن افسر جوان که در آن جا من را از قبل می شناختند، درجواب نامه تیمسار نوشته بودند ای

 هبری و به انجام وظیفه آشنا کند.است، این جزء وظایف فرمانده است که او را ر 

 جلسات هفتگی و امور خیریه

خیلی اقدامات مفید به نفع دین و مذهب انجام دادم که  در طول این مدت کم در بیرجند

ه نظر دستگاه مورد تائید نبود، تهیه برای نمونه چند مورد را اشاره می کنم. تعدادی کتاب که ب

و  هام و خیلی با احتیاط به مریضبردمیو هنگام بازدید از بیمارستان نظامی پادگان با خود 

م. چون عنوان شغلی من افسر دینی بود، به هر بهانه ای به نام ارشاد زندانیان دادمیزندانیان 

افسران امور دینی عنوان شده بود، کارها و یا عیادت از بیماران که هر دو موضوع جزء وظایف 

. اقدام مهم دیگراین بود، که کردمیم. لذا کمتر اقدامات من جلب توجه دادمیرا انجام 

در سینماها در معرض نمایش گذاشته  محلل در شهر مشهد خبردار شدم فیلم ضد دین به نام

ده شود. به نام افسر امور دینی دست به شده و قرار است این فیلم در بیرجند هم نمایش دا
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کار شدم، به علمائی که می شناختم، مضرات ورود این فیلم را توضیح دادم. به امام جمعه 

رئیس شورای شهر که خودش روحانی  فارابی اطال ع دادم و سرانجام با کمک آقای آقای ربانی

 بود و از نفوذ وی استفاده نموده، از ورود این فیلم ضد دین جلوگیری شد.  علم اقای علمو م

در یکی از روزهای جمعه از افسرنگهبان خواستم در مراسم صبحگاه سربازان سخنرانی 

را که در  الدینل کنم. ایشان هم درخواست مرا اجرا نمود. در این مراسم سخنرانی سید جما

و در پایان بین  نفر از یاران مصری خود ایراد نموده بود، برای جمع ایراد 10برای  مصر

بود.  وجود داشت که صدای وی شبیه صدای آقای کافی سربازها یکی از مریدان آقای کافی

 ه خواند که بسیار موثر واقع شد.از این سرباز خواستم روض

و قرائت قرآن که به صورت هفتگی در منازل  اقدام دیگر در جلسات هفتگی دعای سمات

 هام. سپس بقیه برنامهکردمی. قبل از شروع جلسه من سخنانی عنوان شدمیاعضا دایر 

ملی و مذهبی از هر نفراز اعضاء  . رسم بر این بود به منظور ارج نهادن به اعیادشدمیشروع 

 ها. دریکی از شبشدمیتومان دریافت و در مواقع لزوم هزینه  ماهیانه مبلغی درحدود سه

یی هستند هنگامی که مریض می شوند، هزینه درمان هامطرح شد در این شهرخانواده

 هااز پزشک ندارند. بعد از بحث و گفتگوی طوالنی پیشنهاد شد ترتیبی اتخاذ و از چند نفر

خواسته شود در چنین اتفاقی هر پزشک ماهیانه یکی یا دو نفر مریض از ما مجانی ویزیت 

نمایند. بحث در این رابطه به درازا کشید. عده ای اظهار داشتند این کار انجام شدنی نیست، 

 من جزء انجام شدگان بودمولی عده ای آن را انجام شدنی می دانستند. 

. شب زیاد در این شدمیشنبه بود و در پادگان صبحگاه عمومی اجرا فردای آن روز پنج

باره فکرکردم. به حضرت صاحب الزمان متوسل شدم ای امام بزگوار اگر این جلسا ت قرآن و 

نظامی که در مراسم صبح برخورد  اولین پزشک فردا مورد رضایت تو قرار دارد، دعای سمات

راضی هستید. چنان چه جواب  از این جلسات شودمیمثبت داد، معلوم می کنم اگر جواب 

منفی شنیدم مشخص خواهد شد که از انجام جلسات خوشنود نیستید و من آن را ادامه 

 نخواهم داد.

 صبحگاه اولین پزشک ستوان یکمی اهل شهر مقدس قم بود. به محض فردا در میدان

 ته یک مریض؟ مطب من هر روز به رویمطرح نمودن درخواست من جواب شنیدم در هف
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 باشید، بفرستید. شنیدن این جواب باز است. هر تعداد که داشتههای جلسه شما مریض

امیدم را قوی تر کرد. به ریاست بیمارستان که خودش چشم پزشک بود، مراجعه و درخواست 

نحو م به همین ه هابقیه پزشک را مطرح کردم. او هم با میل و رغبت کامل جواب مثبت داد.

 موافقت خود را اعالم نمودند.

با امیداری و توکل بذات خداوند بزرگ در جلسه قرائت قرآن موضوع را به اطالع اعضاء 

رساندم. با خوشحالی موضوع حمایت از بیماران گرفتار مورد بحث قرارگرفت. قباٌل از هر نفر 

، اکنون شدمیو ملی دریافت  ی مراسم جشن مذهبیهاماهیانه مبلغ سه تومان برای هزینه

نیاز بیشتری برای مخارج درمان بیماران مورد نیاز بود. برای حل این موضوع پیشنهاد شد هر 

فقط یک  تومان پرداخت کند. برنامه دوم از نظر تهیه دارو در شهر بیرجند 5نفر ماهیانه 

 هایی که از طرف مریضهاشود نسخهداروخانه وجود داشت. قرارشد با این داروخانه گفتگو 

 .، آخر هر ماه وجه آن پرداخت شودشودمیتحویل 

نحوه اعزام مریض و شناسایی آن توسط دو نفربرگ اعزام امضا شود، یکی از برادران 

 با این برگه به دکتر معرفی شود. من، ستوان دوم امیریان امضا و مریض شخصی و نفر دوم

مپول، یک نفر درجه دار پزشکیار از اعضاء قبول کرد این کار را برنامه سوم در مورد تزیق آ

 انجام دهد
ٌ
تومان  5اجرا شد و من این سهمیه  بعد از پایان جلسه از روز دوم این برنامه .مجانا

م. در طول زمانی که نمودمیبعد از پیرزی انقالب اسالمی هر کجا بودم پرداخت  هارا سال

هیچ وقت دیده نشد مریض برای معالجه مجبور شود دو بار به ، شدمیمریض به دکتر اعزام 

ت توجه حضر . این را از الطاف وشدمیدکتر مراجعه کند. بلکه بار اول مریضی وی برطرف 

 با عقیده کامل آن را لمس نمودیم.امام زمان می دانستم که ما اعضای جلسه 

جلسه با برکت دعای  ی پنجشنبه وهامسئله دیگر جلسات هفتگی قرائت قرآن در شب

ه بود که گاهی هم در عصر روز جمعه بود که به صورت دوره ای در منازل اعضا دایر شد سمات

. در این جلسات ابتدا من مطالبی در باره مسائل اسالم تهیه کردمین شرکت امام جمعه در آ

و دانش مرا  ه روحانی با علمم. در این باره یک نفر افسر وظیفکردمیو در باره آن بحث 

بود که زمان تحصیل در دانشکده  زاده. این بزرگوار حمدالله اسماعیلکردمیراهنمایی 

سا ل دوم ی عمومی با هم همکالس بودیم که در هایک سال در درس دانشگاه تهران الهیات
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و تعداد دیگری رشته انتخابی آنان فلسفه اسالمی و من رشته فقه و  ناطق نوری وی با آقای

که بعد از چندی همدیگر را در  حقوق اسالمی انتخاب کردم. در نتیجه از هم جدا شدیم

رآن چه از اندوخته حوزوی پیدا کردیم. آشنایی قبلی من سبب شد که وی ه پادگان بیرجند

که برایم به موقع گذاشت من به آن نیاز داشتم، در اختیارم می کردمیکسب کرده بود و حس 

 و ارزنده بود. 

 خاطراتی از بیرجند

پادگان دعوت شدم که در یک گردهمایی  1در یکی از روزهای خدمتم از طریق رکن 

از این جلسه، نشا ن دادن وجه شدم که هدف برگزاری افسران شرکت کنم. هنگام ورود مت

ی با آن کشور داشتیم. در ی مرزهابود که درگیری های هوایی کشور همسایه ما عراقتوانایی

قرار داشت وکلیه  ن حزب حا کم بعث در بست در اختیار اتحادجماهیر شورویاین زما

 . شدمیجانب شوروی تأمین تجهزات نظامی کشورعراق از 

بسته شد، سپس فیلمی از انواع  هاافسران وارد شدند، درب بعد از این که همه

و سوخوها و سایر وسایل پرنده کشور عراق  هامیک از جمله انواع های جنگی عراقهواپیما

      با آن خانمی . همزمانشدمیو هر کدام از هواپیماها نشان داده  شدمیروی پرده ظاهر 

. نظامیان حاضر در سالن هنگام شدمیحجاب مزین به انواع زینت آالت نمایش داده بی

پادگان هم در جمع حضور داشت. هنگام  رکن دوممشاهده این منظره می خندیدند. ریاست 

    نمایش این فیلم ضد اخالقی تنها من بودم که با ناراحتی از روی صندلی خودم جا به جا

برای تحصیالت من مبالغ  هامدت م این چه بسا طی است.کردمیشدم و پیش خودم فکر می

زیادی از بودجه کشور هزینه شده تا من به عنوان افسر دینی تربیت شوم تا هنگام برخورد 

از جانب دیگر مرا  باسربازان و کارکنان اعتقاد دینی آنان را تقویت نموده اسالم را معرفی کنم.

س نا هنجار و ضد دین دعوت می نمایند. با این ناراحتی دست به گریبان بودم. به این مجل

که در طول نمایش فیلم، دگرگونی و  1پایان یافت در این هنگام افسر رکن  برنامه اول فیلم

مشاهده  از تواندمی ناراحتی مرا زیر نظر داشت، خطاب به من گفت جناب سروان امیریان

  سالن را ترک کردم. . به محض شنیدن صدای ویبقیه فیلم صرف نظر نماید
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شهر کوچکی است. کویری، با هوای خشک و مالکیت کل شهر و دهات اطراف  بیرجند

شور و و سایر وابستگانش بود. با این که به علت فاصله آن با سایر مناطق ک آن از آقای علم

 
ً
حل آموزش مناسب نیست و فقط نفوذ آقای علم باعث ، برای ماز نظر هوای کویری مخصوصا

با  شده که به عنوان مرکز آموزشی سربازان تازه به خدمت در نظر گرفته شود. این جوانان

در  آنهاهفته در این شهر بما نند و این وضعیت هوا را تحمل کنند. بیشتر  31اجبار باید مدت 

ند. آنانی که از شهرهای شمالی دشمیطول دوره اغلب دچار مریضی و ناراحتی جسمی 

 ند.شدمیاعزام شده بودند، بیشتر از بقیه مریض 

فیه هم ، زیرا این آب بعد از تصآمدمیبرای تهیه آب آشامیدنی هم مشکل زیادی به وجود 

صد قابل نوشیدن بود. اهالی شهر آنانی که تمکن مالی در  39به قول متخصصین فقط 

ن که از نظر امکانات مالی وضعیت ند و آناکردمیاری داشتند، دستگاه تصفیه آب خرید

جسمی دچار بودند. در این شهر امکانات  یهاحتیامناسبی نداشتند، به انواع مریضی و نار 

و وابستگانش اغلب دارای  کم برای اهالی وجود داشت، در حالی که خانواده آقای علم

 ش بودند. قصرهای مجلل و زیبا برای سکونت موقت خوی

که  شدمیدر قسمت جنوب شهر در چند کیلومتری دیواری بسیار بلند به چشم دیده 

داخل آن قصری مملو از درختان بلند و کهنسال داشت. ورود به داخل و یا نزدیک شدن به آن 

به طور کلی ممنوع بود. از اهالی پرسیدم چرا به کسی اجازه نمی دهند وارد این مکان شود؟ 

د این قصر جایی است که در طول سال، شاه و خانوده اش بدون اطالع برای جواب دادن

 تفریح و شتر سواری می آیند. 

همان گونه که قباًل گفتم جلساتی با تعدادی از برادران متدین داشتم. از جمله دعای 

که بازنشسته شده بود، در  که بعدازظهر روزهای جمعه برقرار بود. پیشکار آقای علم سمات

نفر می رسید، برای  30به حدود آنها که تعداد  هااز اعضای جلسه با خانواده هایکی از جمعه

بود(، دعوت نمود. تا بعد از صرف  )که در داخل کوهی نزدیک بیرجند ناهار در باغ بزرگش

یشان ظهر وارد باغ هااعضاء باخانوادهغذا و استراحت، دعای سمات در داخل باغ انجام شود. 

شدند. جای بسیار باصفا یک چشمه آب بسیار گوارا در داخل باغ جاری بود. انواع درختان در 

این باغ وجود داشت. عصر مراسم دعا انجام شد. نزدیک غروب به بیرجند برگشتیم، هفته به 
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اجرای دعای سمات بار دیگر  پایان نرسیده، اطالع داده شد که آقای جانباز درخواست نموده

در باغ وی انجام گیرد. علت دعوت مجدد سؤال شد. خبر دادند یکی دو روز بعد از اجرای 

دعا، نوه آقای جانباز همراه چند نفر دیگر در میان جاده خودرویشان چپ شده، ولی به هیچ 

بود که سالم  کدام از سرنشینان صدمه ای نرسیده بود. بنابر این آقای جان باز معتقد شده

ماندن سرنشینان به برکت انجام دعای سمات هفته قبل بوده است. به این خاطر هفته بعد 

 هم برای بار دوم مراسم در باغ ایشان تکرار شد. 

گردان سربازی بود. این پادگان گنجایش سه گردان  1دارای  پادگان آموزشی بیرجند

آموزش می دید. به این خاطر سه مرحله تقسیم  دریهداشت و گردان چهارم در تربت حی

. گرفتمیسربازان در بیرجند و مرحله چهارم در تربت حیدریه)محل سابق سپاه خاور( انجام 

 ند. تیمسار خاکساریرفتمیفرمانده و کلیه ستادش برای اجرای مرحله چهارم به تربت 

یشان را هم همراه بیاورند و هاافسران در این مأموریت می توانند خانوادهدستور داده بود 

اتوبوس هم آماده کرده بودند. بعضی خودرو شخصی داشتند و با ماشین خودشان به تربت 

ند و پذیرایی به عهده شدمیدر محل ستاد خاور اسکان داده  هاند. خانوادهآمدمیحیدریه 

 گردان مستقر در تربت بود. 

شهر سالمه که قصر  د از انجام مراحل تقسیم و ترخیص، کارکنان به همراه خانواده بهبع

ند. این قصر و کل شهر از شدمیدر آن قرار داشت، دعوت  ی آقای علمهایکی از فامیل

 فردی به نام خزیمه علم بود. پشت بام این قصر از نظر وسعت از یک میدان فوتبال امالک

ند این قصر با این عظمت تا چند سال پیش زیر تپه ای از ماسه پنهان بود گفتمی. بزرگتر بود

آن را کشف کردند. این بنا طوری ساخته شده بود اگر چنا ن چه کسی  هاکه با کنار زدن ماسه

و با برخورد با دیواره  شدمیقصد تیر اندازی به داخل قصر را داشت گلوله از داخل پنجره رد ن

ند. گرفتمیفراوان جا  یهاهمان در داخل اطاق. این تعداد مکردمیدیوار اصابت ه ب هاپنجره

ی گوناگون باغ همگی پذیرایی شدیم. خارج از محوطه قصر هاظهر آن روز با انواع غذا و میوه

شده در قصر همانان دعوت ند که مشدمی تعداد فراوانی اسب از نژا دهای مختلف نگه داری

همانان تازه وارد قصر برنامه پذیرایی از م می توانستند از تفریح یا اسب سواری بهره مند شوند.

ان به مدت ده روز مجاز بود از این پذیرایی برخوردار مهنفر حساب شده بود و هر م 50زانه رو
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شدیم. آقای خزیمه علم  شود. تا عصر در این ساختمان توقف داشتیم و سپس عازم بیرجند

 چون با خانواده اش مقیم خارج بودند.  ،شدمیبه ندرت وارد این مکان 

  اعزام به تهران

 مدت دو سال در بیرجند
ً
خدمت کردم تا آن که نامه ای به پادگان ابالغ شد با این  تقریبا

دایر و در نامه قید  تهران در دانشکده الهیات متن که کالسی به مدت چهار ماه از طرف ارتش

شده بود که افسران دینی به تهران منتقل شوند. بعد از ابالغ این نامه و دستور فرمانده 

که مطابق با نیمه شعبان روز  53پادگان، تمام وسائل منزل را جمع و روز اول مهر ماه سال

شدیم. شب را در مشهد گذرانده،  تولد امام زمان بود، با زن و بچه و وسایل منزل عازم مشهد

روز سوم به تهران حرکت کردیم. از روز بعد خود را به دانشکده الهیات معرفی و سرکالس فقه و 

 تفسیر حاضر شدم.

ه متوجه شدیم کلیه بعد از چند روز درجه ستوا ن یکمی من هم ابالغ شد. در طی دور 

طی کرده بودند، می توانستند به  آمریکاافسرانی که در زمان درجه داری، دوره فنی در کشور 

. با شدمیهوانیرز برگردند. با این خبر ما تعدادی همدوره بودیم که این درخواست شامل ما 

ود را خیلی سریع دریافت نمودیم. این برنامه باعث نامه انتقالی خ مراجعه به ستاد هوانیروز

 سال دوباره بتوانم به هوانیروز برگردم.  3شد که من بعد از 

و تسویه حساب، بلیط قطار  در پایان دوره، نامه انتقال را گرفتم و برای رفتن به بیرجند

با یک مسئله برخورد نمودم که آن را بیان  تهیه کردم و آماده سفرشدم. قبل از حرکت مشهد

از من خواست چون ممکن است  می کنم. هنوز ساعت حرکت قطار نرسیده بود که همسرم

کوچک هستند و نمی توانند در صف نانوایی بروند، مقداری  هاسفر شما طوالنی شود و بچه

ویم. محل سکونت ما درخیابان نان لواش تهیه کنید که ما در نبود شما دچار مشکل نش

 ی لواش بزرگیهااسکندری جنوبی بود. در میدان رشدیه یک مغازه نانوایی لواشی بود. نان

ریال بود و به خاطر مرغوبیت نان همیشه شلوغ بود. در  39می پخت که هر عدد قیمت آن 

یرمردی مسن رسید و از من خواست به خاطر صف نانوایی قرار گرفتم وقتی نوبتم رسید ناگهان پ
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خدا نوبت خود را به او بدهم. نوبتم را به او دادم و دوباره در انتهای صف قرار گرفتم. بعد از تهیه 

  ه شد.دنان، آماده سفر شدم. در آن سفر به خاطر این کار کوچک برکات فراوانی به من دا

دو صندلی  نفر بودیم و تا مشهد 1ه فقط تهیه کرده بودم، وارد واگن شدم ک 1بلیت درجه 

در اختیار داشتم. در مشهد هم برای تهیه استراحت با مشکلی مواجه نشدم یک اطاق در 

 طبقه دوم در اختیارم گذاشته شد که خیلی مرتب و تمیز بود. یکی از پسرعموهایم در چناران

ساعت از فرمانده اش مرخصی گرفتم. به  11ران رفتم، سرباز بود. برای دیدار وی به چنا

اتفاق به مشهد آمدیم و به زیارت امام هشتم رفتیم. روز بعد پسر عمویم عازم محل خدمتش 

شدم. داخل اتوبوس صندلی اول برایم رزو شده بود.  شد. من هم با اتوبوس رهسپار بیرجند

 د تعداد دو صندلی در اختیارم بود.مسافری کنارم نیامده بود تا بیرجن

وارد شهر شدم جهت اسکان چند روزه به باشگاه افسران رفتم. اتاقی در اختیارم قرار داده 

تخت بود. مسافر دیگری هم نداشت. فردا با برگ انتقالی خودرا به فرمانده  1شد که داری 

شده بود، بسیار محبت  پادگان معرفی نمودم. برخالف قبل رفتار فرمانده بامن به کلی عوض

دستور داد، برای ستوان امیریان تقدیر نامه ای تهیه و  نمود، به آجودانش سروان میرجانی

صبحگاه در حضور جمع از زحمات این افسر به بهترین نوع تقدیر  ترتیبی داه شود در مراسم

روز بعد در مراسم صبحگاه تیمسار بسیار شود. دستور تهیه تقدیر نامه به رکن یکم ابالغ شد. 

نسبت به من ابراز محبت نمود. بعد از اتمام مراسم تودیع تسویه حساب نمودم. برادران هم 

جلسه ای از من دعوت نمودند تا در جلسه تودیع آنان شرکت کنم. این برنامه هم درحضور 

 انجام شد که در پایان برای من دعای سفرخواند. آقای ربانی امام جماعت بیرجند

 عبارت بود از این محبت که روحانی پادگان حاج آقای فصیحی آخرین برنامه ترک بیرجند

به من مراجعه نمود و گفت شما مدتی در شهر بیرجند اقامت داشتید، بهتر است تعدادی 

ت بیرجند با خود ببرید. گفتم پولی ندارم فرش بخرم. گفتند مشکلی نیست چند فرش باف

قطعه فرش به شما می دهم، بعد که توانستید وجه آن را برایم ارسال نمایید. ایشان تعداد 

چند قطعه فرش بافت بیرجند به من داد. به این ترتیب خدمت من در شهر بیرجند به اتمام 

 3151حتی در شهریور ماه سالایرمرد راحت و بدون هیچ گونه نار رسید و به برکت دعای یک پ

 برگشتم.  به تهران
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 آنهاو اگر از گرفتاری  مکردمیرفتاری  بودم با سربازان خوش در طول مدتی که در بیرجند

ود موقعی که به م و این رفتار انسانی باعث شده بکردمیم، در رفع آن کوتاهی نشدمیخبردار 

افتاد، ناگهان سربازی را می دیدم گذرم می ی ارتشهامنتقل شدم، اگر به بیمارستان تهران

گفت من بیرجند بودم و از م، میکردمی، وقتی علتش را سوال که به دنبال کارهای من است

م. گاهی اتفاق می افتاد در خیابان شما محبت زیاد دیدم، می خواهم کمی از آن را جبران کن

گفت جناب میو  کردمیمن ترمز  یمنتظر ماشین بودم و کسی با ماشین شخصی اش جلو

سروان بفرمایید، هر کجا مایلید و مسیر شماست تا انجام وظیفه نمایم. وقتی علت محبتش را 

د، می در طول توقف من در بیرجند شما خیلی به من کمک کردی گفتمیمی پرسیدم، 

 ی شما را جبران کنم. هاخواهم کمی از محبت

با  ساله ام در ارتش 19خداوند این اخالق نیکو را به من عنایت نموده که در طول خدمت 

همه به خصوص سربازان رفتاری خوب داشتم. اگر در یک سرباز رنج و ناراحتی مشاهده 

و برایم میسر بود، کوتاهی  آمدمیم برم، ضمن همدردی با او اگر کاری از دستکردمی

 نیز همین رفتار را داشتم.  هام. حتی در بین دیگران و فامیلکردمین

 انتقال مجدد به هوانیروز

رفتم. سه ماه  و خدمت جدید یعنی اصفهان به محل مأموریت از تهران 3/3/51در تاریخ 

 ام را به اصفهان بردم. ام زندگی کردم بعد از پایان مدرسه، خانوادهانوادهدور از خ

از اتفاقات جدید درزندگی من این بود که در تاریخ سی ام دی ماه خداوند چراغ دیگری 

ردگار رسید. این مولود جدید به کمک پرو 5در خانوادة ما روشن و شماره فرزندان من به 

نرگس نام  ،را به محبت مادر حضرت امام زمان این فرزند پنجم صحیح و سالم متولد شد، اسم

نهادم. دختری صبور و دوست داشتنی که رونقی و نوری جدید به منزل ما داد. از بخت و 

که  در کشور عمان اقبال این مولود پاک، مأموریت سه ماهه خارج از کشور یعنی ایالت ظفار

 بود، قسمت من شد. هامحل مناقشه بین انگلیس و چریک

 ندکردمیتا جایی که من اطالع کسب کردم و مسئولین نظامی توجیه  لشکر کشی به عمان

 دو هزار باطن قضیه چیز دیگر بود. برای کل منطقه بود. ولی برای دفع خطر نفوذ کمونیست
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که برای نابودی  کرده بودند گران قد علمرهایی کشورشان از چنگال استعمار  چریک عمانی برای

 شدند: این تعداد اندک، چندین کشور دست در دست هم داده، وارد کشور عمان

 تعدادی با انگلستان .کشور1سعوی  .کشور عربستان1 ردنا .کشور1 ایران .کشور3

نرال انگلیسی عالوه بر ژفرماندهی یک  با کوچک عمان ارتش.5 هواپیمای جنگی باخلبان

جانب انگلیس انتخاب  فرماندهی بر ارتش عمان حتی فرماندار و رؤسای ادارات هم از

ه سال سلطان عمان را دریک جایی پنهانی . کشور استعمارگر انگلستان حدود چهاردشدمی

 ه است. کردمیمحافظت نموده و خود این کشور سلطان نشین را اداره 

مجهز برای نابودی دوهزار چریک صف آرایی کرده بودند، ارتش  در این زمان که پنج ارتش

به وسیله پرنده، یک گروه در نزیک  زعالوه بر نیروی زمینی، دو گروه مجهز از هوانیرو ایران

درچنین زمانی .و دیگری در محلی به نام میدوی مستقر نموده بود شهر ساحلی سالله

در  هاکه سال انگلیس برای این که وانمود کند که کشور دارای پادشاه است، سلطان قابوس را

    نشانید. در ظاهر پادشاه مملکت را اداره تقدر دامان خود پرورش داده بود، بر مصدر

کرد، ولی در واقع حکومت با انگلیس بود. در مدت چند سالی که چنین برنامه ای اجرا می

ی زیادی برکشور ما تحمیل شد و به قو ل یکی از افسران خلبان در آن زمان این هاشد، هزینه

خواه صرف نمود، اگر آن را ی آزادیهاعلیه چریکهزینه ای که کشور ایران در جنگ مبلغ 

، قادر بود برای همه جمعیت این سلطان نشین روی قلل بردمیبرای آبادانی این کشور به کار 

عالوه بر استقرار تعدادی جت  کوها یک باب منزل بسازد. در این زمان کشور انگلستان

جایی داشت که عالوه بر جابه در عمانجنگی، تعدادی هواپیمای سبک به نام اسکای وان 

 حال پرواز بودند. نیروها و مسافران، مردم عمان به طور دائم در آسمان این کشور در

 اعزام به ظفار

، محل استقرار گروه مابمدت دو ماه مامور شدم،  انیروزمن با اکیب هو 3151در تیر ماه 

پایگاهی با تعدای  بود که از طرف انگلستان در ایالت ظفار اللهصیک شهر ساحلی در نزد

از آن  هوانیروزی مجردی احداث شده بود که هم کارکنان نظامی انگلیسی و هم هاساختمان

دور تا دور آن را با  هاکند. به منظور حفاظت در مقابل حمالت احتمالی چریکردمیاستفاده 
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تعدادی کفش مورد  ی شنی محافظت نموده بودند. قبل از حرکت گروه از تهرانهاکیسه

استفاده در مناطق گرم سیری به هر یک از ما تحویل داده شد. سپس گروه را ابتدا به شهر 

در آن جا طی جلسه ای ما را توجیه و منتقل کردند، یک شب در شیراز توقف داشتیم.  شیراز

 به سوی کشور عمان اهمیت این برنامه را تشریح کردند. روز بعد گروه را با هوا پیمای ارتش

 حرکت دادند.

بعداز ظهر وارد شدیم. به محض این که از داخل هواپیما قدم در خاک کشور  1ساعت 

درجه ای رو به رو شدیم. خلبانان هر کدام به محل  50با یک گرمای نزدیک  گذاشتیم، عمان

اسکا ن هدایت شدند. من هم در اتاقی که محل افسر فنی بود، اسکان یافتم. بعد از توجیه از 

نحوه کار در پایگاه کارکنان قدیم با وسایل خود به داخل هواپیما رفتند. تغییر و تحول دو 

ت. فرمانده گروه سر گرد خلبانی بود به نام بهرامی و فرمانده قدیم فرمانده هم انجام گرف

سروان ستایش. آنان متوجه شده بودند که همه لباس پرواز دارند، فقط من لباس زرد داشتم. 

را به من هدیه نمود، تا با فرمانده گروه سابق، قبل از حرکت یک دست لباس خودش 

وآماده  . از این ساعت مسئولیت اداره خلبانانها از نظر لباس فرقی نداشته باشمخلبان

 نمودن وسایل پرنده پروازی به عهده من قرار گرفت.

مشغول انجام خدمت بودم. در پادگان صالله در اتاقی زندگی  به عنوان افسر فنی در ظفار

قوای  م. در این نقطه که قوای انگلیس با تجهیزات کامل سکونت دارند، تعدای ازکردمی

 که تعدادی بالگرد هاها هستند، به اضافه ما ایرانیسلطان که بیشتر مزدوران پاکستانی و بلوچ

 کنیم. داریم، در این جا زندگی می

نامه ای به من داده شد تا امضاء کنم. جریان را جویا شدم و متوجه  در بدو ورود به عمان

الکلی سهمیه ماهیانه افسران ایرانی است که شامل چند بطری  شدم که رسید مشروبات

که  . در جواب نامه آنان گفتمشدمیبه طور مستمر هدیه  هاویسکی بود و از جانب انگلیسی

و کسی که آن را بجوشاند و کسی که آن را  آب انگور را برای آن بگیرد خداوند خمر و کسی که

که شراب به سوی وی حمل شده است و فروشنده  بنوشد و کسی که آن را حمل کند و کسی

آن و خریدار آن و ساقی آن و کسی که در ظرف وی شراب ریخته شود را لعنت کرده است. با 

این منطق قوی از امضای نامه خود داری کردم. گفتند این جیره سهم شما است اگر مصرف 



 313/ اعزام به ظفار

 

نمی دهم. پرسید سهمتان را بفروشید و در پاسخ گفتم من کار حرام انجام  نمی کنید، آن را

 چکار کنم؟ جواب دادم خودتان هر کار می خواهید انجام دهید.

پروازها و  ،کار روزانه 1نحوه خدمت در این پایگاه به این صورت بود که صبح ساعت 

تا هنگام غروب آفتاب ادامه داشت. در  1از ساعت  هاو تا ظهر و عصر شدمیشروع  هامأموریت

طرحی پیاده کرده بودند که هم به  131وجود نداشت، ولی روی بالگردهای  کبری بالگرد عمان

  .شدمیصورت باربری و هم با نصب وسایل تیر اندازی، به صورت دو منظوره از آن استفاده 

م، بعد از شدمیر برنامه کار من این طور است ک صبح ساعت دو و نیم از خواب بیدا

و نیم صبحانه می خوردم.  9ساعت  م.کردمیقرآن تالوت  قدری ورزش، نماز خوانده چند آیه

بعدازظهر استراحت و خوردن  1تا  31م. ساعت کردمیکار  31سپس به محل کارم رفته، تا ساعت 

  م.کردمیو گاهی که کار زیاد باشد تا نزدیک هشت کار  9ناهار و بقیه روز تا ساعت 

م. یک شدمیاز اتاقم خارج  1بعد از صرف صبحانه نزدیک به ساعت  هابه معمول صبح

دستگاه جیپ سوئیچ سرخود در اختیار افسر فنی بود و من نیز به رانندگی با آن وارد بودم. 

یکی از استوارهای فنی مدتی با من در امر آموزش رانندگی هم کار نمود و بیشتر در رانندگی 

م. همه افراد فنی هم در کنار من حضور شدمیبا این وسیله در فرودگاه حاضر  وارد شدم و

، چون شدمیداشتند و اگر در حین بازدید قبل از پرواز توسط خلبانان ایراد و یا نقصی مشاهده 

. ظهر که خلبانان از شدمیهمه متخصصین درفرودگاه آماده بودند، همان لحظه رفع عیب 

  گشتیم.اتمام می رسید و به پایگاه بر میکار نوبت صبح به  ندگشتمیماموریت باز 

دقیقه تالوت قرآن از قاریان مشهور پخش  35 رادیو عمان 1تا  1: 15عصرها ازساعت 

میکرد. روزی در همان زمان گفته شده از یکی از قاریان مشهور عمان به نام شیخ محمد نور با 

را پخش نمود و من نیز ضبط صوتی خریداری نموده بودم و  صوت بسیار زیبایش سوره مریم

 م.دادمیآن را ضبط نمودم. آن قدر در من اثر گذاشت که بیشتر اوقات فراغتم به آن گوش 

و کارکنان  شدمیبا هواپیما آورده  از شیراز ی مستقر در ظفارهابیشتر نیازمندی گروه

حضور  ند. در طول مدتی که گروه قبلی و جدید در ساللهشدمیغ تغذیه بیشتر با گوشت مر 

داشتند، اغلب با گوشت مرغ پذیرایی شده بودند. غذای ما در باشگاهی که کارکنان انگلیسی 
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 . درجه داران هم آشپزخانه جدا داشتند، وسایل موردشدمیند سرو کردمیاز آن استفاده 

 ند. کردمیر سالسه خریداری نیاز خود را از شه

و برای این منظور  شدمیتمام وسایل برای سوغات از شهر ساحلی سالسه خریداری 

ی شهر هاند. تمامی لوازمی که در مغازهرفتمیروزانه به ترتیب کارکنان با وسیله خود به شهر 

ان بود، ولی به علت افراط در و خیلی ارز  شدمیآورده  ، اغلب از انگلستانشدمیفروخته 

ی قبلی بر قیمت آن افزوده بودند. روزی یکی از افسران نظامی به هاخرید روز به روز گروه

افسر مزبور با  مغازه ای رفته بود و مغازه دار از وی پرسیده بود به چند تخته پتو نیاز دارید؟

خریداری نموده بود و همین  گفتن کلمه عربی کلهم، هر چند تخته پتو که در مغازه بوده را

 فروخته شدن اجناس شده بود. گونه خریدها باعث گران

در محوطه باشگاه یک باب استخر وجود داشت که در سر در آن با خط خوانا این مطلب 

و دیگری مردم  هاگروه به استخر ممنوع است: یکی ورود سگ 1نوشته شده بود که ورود برای 

را در یک ردیف قرار داده بود.  ها! استعمار انگلیس مردم عمان و سگکشور عمان و کارکنان

 ها!فاده کنند، به جز مردم عمان و سگاستخر باشد و همه بتوانند است در داخل کشوری

برنامه پرواز و نوع مأموریت  گرفتمیدر اتاق افسران خلبان صورت  هادر جلساتی که شب

خالف روزهای بر . در یکی از جلسات که من در آن حضور نداشتم،شدمیعد طرح ریزی روز ب

مأموریت پروازی انجام گیرد و به من اطالع نداده بودند.  3دیگر قرار گذاشته شده بود که ساعت 

، پرواز 3کارکنان فنی در فرودگاه حاضر شدم و چون در ساعت  با 1روز بعد طبق معمول ساعت 

 بود، سرگرد بهرامی با عصبانیت دستور داد که این افسر به خاطر تأخیر باید به ایرانانجام نشده 

آورده بود، در فرودگاه حاضر بود و من  و سی که وسایل 100هواپیمای  برگردد. عصر همان روز

 هم وسایلم را جمع آوری نموده بودم، به طرف هواپیما در حرکت بودم که سرگرد متوجه بی

 تقصیری من شده بود و به همین علت مانع عازم من به ایران شد.

را روی میز گذاشتم و به  آنهاتعدادی اساب بازی برای دختر کوچکم تهیه کرده بودم، 

م و به این وسیله غم دوری از اعضای خانواده ام را التیام می بخشیدم. کردمیعکس او نگاه 

که خورلو آ گروهبانی به نام میر . در میان آنانشدیماغلب اوقاتم با کارکنان مکانیک سپری 
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 داشت، که زیبایی بسیار یی با صوتهامداح بود، به مناسبت هم در مکانیکی تبحر داشت و هم

 .کردمیبرایمان مداحی 

محو تماشای  کنار دریای عماندر روزهای تعطیل همراه تعدادی از کارکنان فنی در 

ی زیبایی که هاند، از گوش ماهیکردمییم که به صورت چندتایی شنا شدمیهایی کوسه

وه ک ،یم. نزدیک به ساحلکردمیکنار ساحل بود، جمع آوری و اوقات فراغت خود را سپری 

به باالی این کوه عزیمت کرده و از باال از روزها تعدادی  بعضیبسیار بلندی وجود داشت. در 

 ند. ردکمیمنظره دریای عمان را نظاره 

ه بودیم، به نیمه شعبان برخورد کردیم. من با کارکنان فنی صحبت صاللدر ایامی که در 

هم که شده محفلی مذهبی برپا  کردم که مراسمی در این شب برپا کنیم و برای یک شب

کنیم. همگی موافقت کردند. فردی را به شهر فرستادند تا میوه و شیرینی خریداری کند. 

ا خواهش کردم تا باشگاه را با آب و تاید شستشو دهند و تا آن جائی که عصر از درجه داره

امکان دارد، محل را زینت بخشند. همگی دست به کار شدند و باشگاه و محوطه آن را کاماًل 

شستشو دادند و چندین صندلی برای غروب نیمه شعبان آماده کردند. افسران همگی با 

ت کردند. در این مراسم با شکوه مطالبی در مورد امام لباس مرتب و کراوات زده در جشن شرک

باستان  ایران در موزه 15که در سال  زمان با بهره گیری از شعر مرحوم دکتر ناظرزاده کرمانی

آوری چند داستان از حضرت امام ی آن زمان ایراد گردیده و با یاددر حضور تعدادی از وزرا

 انجام داد.  هم مداحی زمان، به خوبی جشن را اداره نمودم. در پایان آقای میرآخورلو

در مدت این مأموریت با مراسم عید غدیر هم برخورد نمودیم. من در مجلس جشن 

 )که به صورت آشپز و یا خدمات دیگر مشغول به کار ی مقیم عمانهاکارکنان پاکستانی

مراسم جشن را  بودند( و شیعه بودند، شرکت نمودم. آنان با رسوم مخصوص به خو دشان

 برگزار نمودند. 

ی انگلیسی نظر مرا به خود جلب هاروزی در باشگاه هنگام صرف ناهار یکی از خلبان

نمود، چون لباس مشکی در تن داشت. علت آن را جویاشدم، گفت عزا دار یکی از دوستان 

 ی عمانی کشته شده است. آن خلبان هنگامهاکه توسط یکی از چریکخلبانش است 

های چریکی که خود را در داخل گله شتر برگشت از پرواز در سطح پایین، مورد تیرانداری 
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    و باعث سقوط هواپیما کندمیپنهان کرده بود، قرار می گیرد، تیرش به خلبان اصابت 

، همه را ندکردمیری هر وقت به گله شتری برخورد ی شکاهاشود. از آن روز به بعد خلبانمی

 .ندبردمیبا تیر از بین 

موفق به آماده  ماهه بود، ولی در زمان ما چون هوانیروز 1در هر دوره  مدت مأموریت عمان

 1ره ماه طول کشید. سرانجام دو 1نمودن گروه جدید نشده بود، ماموریت ما تمدید شد و 

روز اطالع دادند که فردا روز  310بعد از  15/9/51شنبه تاریخ ماهه به اتمام رسید. شب سه

ذات باری تعالی بر این  هر چنین شبی را داشتم که اگر ارادآخر مأموریت است. پیوسته انتظا

. ام باشم. به این ترتیب روز بعد ادامه آماده حرکت شدیمقرار بگیرد، فردا شب نزد خانواده

ضمن جمع و جور کردن کارها و آماده شدن برای تحویل به گروه اعزامی جدید، مقداری هم 

 سوغاتی داشتیم که بسته بندی کردیم. 

ی گرمسیری از جمله باغ موز و نارگیل است. در هادارای باغات زیادی از میوه کشور عمان

یم. چون درخت کردمیه و میوه خریداری رفت هااواخر دوره بعضی اوقات با کارکنان به باغ

نارگیل خیلی بلند است، شخصی عمانی طنابی به صورت حلقه ای با یک پیچ به پاهایش 

را  هاو با داس مخصوص ابتدا یکی دوتا از نارگیل رفتمیبست، به سرعت از درخت باال می

 هابه کندن بقیه میوه را باز نموده و آب داخل آن را می نوشید و بعد شروع آنهاکنده و سر 

یی که ازقبل تهیه شده بود، هارا تهیه نمودیم و درصندوق آنها. ما با قیمت بسیار ارزان کردمی

 جاسازی نمودیم. هابه همراه مابقی سوغاتی

 بازگشت به ایران

از همکاران نفر  5سرانجام روز تغییر و تحول با گروه اعزامی جدید فرا رسید، مأموریت را به 

شد. دو نفر  را ترک نمودیم. بعد از چهار ساعت هواپیما وارد فرودگاه اصفهان اللهصسپردیم و 

از دوستان من به استقبالم آمده بودند. ماشینی کرایه کرده بودند که بوسیله آن ماشین 

 ها منتظرم بودند. توانستیم به منزل برگردیم. بچه

ماه  9احضار شدم. مدت  ماه به تهران 9برای مدت از طرف کالس زبان ارتش 51سال در

ه شد قبول دوری از زن و بچه و با هوای گرم تابستان به پایان رسید. در امتحان کالس زبان

  است. آمریکابودم. حاال منتظر مأموریت دیگری هستم، آن هم احضار جهت طی دوره فنی به کشور 
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احضار کردند. با تمام مشکالتی که در  به طور ناگهانی مرا به تهران 31/30/51در تاریخ 

مراجعت نمودم. حاال با قبول شدن در امتحان  سر راه بود، در امتحان قبول شدم و به اصفهان

اید از بین سه نفری که قبول شده بودیم، دو نفرشان مسئله خاتمه پیدا نکرده بود، بلکه ب

بود که بر تشویش و نگرانی من افزود. از تاریخ قبول  بروند و این خودش مسئله بزرگی آمریکا

انتخاب  آمریکاشدن در آزمایش مدت یک ماه گذشت که من و یک نفر دیگر جهت طی دوره 

هم تأیید  مه احضاریه رسید، ولی باید فرمانده با رفتن من موافقت و ضد اطالعاتشدیم. نا

با  خوابد.برود کار می آمریکاکند. فرمانده باالتر قبول کرد، ولی معاون گفته بود اگر این افسر 

وجیه نمودم و های معاون صبر کردم تا شخصی را انتخاب کردند، از نظر کارم او را تتمام منت

با ناراحتی و مشکالتی که سرراه قرار داشت، به سمت تهران حرکت کردم. رفتن به خارج 

 مدت 
ً
 ،رفتن روز دوندگی و روزی یک بار از تهران به لویزان 33تشریفات زیادی دارد که تقریبا

 عاقبت توانستیم وسیله سفر را فراهم کنیم. 

  آمریکامأموریت دوم به 

 به جانب نیویورک هواپیمای هما از فرودگاه مهرآباد 30/31/51صبح روز  30ساعت 

ساعت پرواز  1رفته بودم. بعد از  آمریکابه  گبوئین حرکت کرد. یازده سال پیش هم من با

ای برای ادای نماز نبود، نماز ظهر وعصر را در شد. چون وسیله هواپیما وارد فرودگان لندن

مدت توقف ما در فرودگاه لندن یک ساعت و نیم طول کشید  .حالت نشسته روی صندلی خواندم

کیلومتر طول  150ساعت پرواز با ساعتی  3مدت  آمریکاو بعد عازم نیویورک شدیم. از لندن تا 

نکرده بود. از موقعی که از  ارد نیو پرت نیوز شدیم، هنوز آفتاب غروبساعت که و  35کشید. بعد از 

 نیوپرت نیوز حرکت کردیم، دو ساعت و نیم طول کشید. نیویورک به طرف

وارد  33در فرودگاه با افسری آشنا شدیم که تا نزدیک مقصد با ما همراه بود. ساعت 

هنگام ورود افسری از .فاصله داشت فرودگاهی شدیم که کمی با پادگان فورت ایوستیس

طرف پادگان از ما استقبال نمود. با ماشین خودش ما را به باشگاه افسران برد. شب را در 

 محیط جدید گذرانیدیم. 
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 چون دو سه روزی کالس ما تأخیر افتاد، فرصتی داشتیم که به کارهای شخصی برسیم.

کردند که هر کدام صاحب ماشین بودند. بعد از این ی زندگی میدر این پادگان تعدادی ایران

یی ما آمریکایک افسر  هاکه کالس ما شروع شد، سه روزی تعطیلی پیش آمد. با شروع کالس

و ظهرها و عصرها ما را برمی گرداند. روزی در  بردمیرا با ماشین خودش از خوابگاه به کالس 

رسد. به صاحب ماشین تلفن به فروش می 99دل یک روزنامه خواندم یک ماشین فورد م

ساله بود، یک روز تعطیل ماشین را آورد و با  35الی  31کردم، صاحب ماشین که یک دختر 

اعزام شده بودیم، صاحب ماشین  آمریکاچانه زدن دو روز بعد من و دوستم که دو نفری به 

 ماشین را خریدیم.و داده را دیگر  هایشدیم. مبلغ صد دالر هم پول بیمه و خرج

گذراندیم. من با درجه ستوان در این دوره ما دو نفر افسر بودیم که با هم این دوره را می

یکمی و او با درجه ستوان دومی، یکی دو روز اّول که وارد این پادگان شدیم، ابتدا غذای 

درست کنیم. چون به محض گرفتیم خود ما غذا  روز تصمیم 1یم. بعد از کردمیبیرون صرف 

پادگان مقدار زیادی ظروف و قابلمه به ما تحویل دادند. درطبقه دوم  1ورود از طرف رکن 

ساختمان هم یک آشپزخانه مجهز به گاز و فر وجود داشت، هر که مایل بود، می توانست 

 خودش غذا درست کند.

د. زیرا هر کجا که الزم از روزی که صاحب ماشین شدیم، از هر نظر وضع ما دو نفر خوب ش

نامه داشت رفتیم. دوستم که رانندگی ماشین به عهده وی بود، چون گواهیبود، با ماشین می

ساعتی که واشنگتن بودیم،  11رفتیم. در مدت  . یک روز به واشنگتنکردمیخودرو را هدایت 

واشنگتن، برج یادگار اولین رئیس جمهوری جرج ، موزه بزرگ آمریکااز کاخ سفید، کنگره 

در قبرستان ارمینتن که بیشتر سربازان و  آمریکارئیس جمهور فقید  ، یادگاری کندیواشنگتن

در آن جا به خاک سپرده شده است، دیدن کردیم. این قبرستان در فضای  آمریکاافسران 

بلندی مشرف به شهر واشنگتن قرار گرفته و با مناظر زیبایش شبیه یک باغ با نزدیک در یک 

سال پیش باز هم این شهر را دیده بودم، اما همه چیز برایم تازگی  31صفا است. با این که 

اند، سال این ملت چه کاری کرده و چه شهر و زندگی به وجود آورده 31طول این  داشت. در

 .شودمیمه پیشرفت مات و مبهوت عقل انسان از درک این ه

 تعظیم سرکه دارند، این ملت با قوانین و مقررات خوبیدر مقابل نظم و ترتیب و فعالیت    

 کره تنها نه فساد این ملت را از بین نبرد، طولی نخواهد کشید که مالک باید فرود آورد، اگر
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ور تا رئیس جمهور و زمین بلکه کرات دیگری هم خواهند شد. از مأمور نظافت و ظرف ش

از همه  . از یادگارهای سفر واشنگتنکنندمیسناتور همگی دلسوزانه و با ایمانی راسخ کار 

ها رفته در نماز جماعت برادران دینی تر این بود که ما موفق شدیم به مسجد مسلمانجالب

کتاب دیگر هدیه کردم که  شرکت کردیم. درکتابخانه مسجد یک قرآن انگلیسی و عربی و چند

 یادگاری
ً
 .بسی گرانبها و دوست داشتنی بود واقعا

با شک  سرانجام 3939آپریل  11مطابق با  1/1/55چند روز بعد از این مسافرت در تاریخ 

و تردید زیاد بعدازظهر در امتحان کتبی و تست چشم رانندگی شرکت نموده، با لطف خداوند 

آن است که باید ابتدا در آزمایش  آمریکاینامه رانندگی در قبول شدم. شرایط گرفتن گواه

 شرکت کرد. من امروز خیلی راحت و بدون دردسر قبول شدم. 

نموده گاهی هم  نظر ها صرفاز اوقات تعطیلی آخر هفته را روی مطالعه درس بعضی

محل خرید و فروش های به شهرهای اطراف نموده و بعضی روزهایم جهت خرید به مسافرت

های دیگری که رفتیم شهر ویرجینیابیچ بود که در کنار یم. از جمله مسافرترفتمیاجناس 

رودخانه جیم قرار گرفته، شهری بسیار با صفا در کنار دریا واقع شده، یک هفته به آخر دوره 

 مسافرتی به غرب ویرجینا رفتیم، مدت هفت ساعت بین راه بودیم و دو شب میهمان یک

یی شدیم. در آن شهر موفق به دیدن سان و رژه پسران و دختران دانشگاه و آمریکاخانواده 

 جالب بود. هرکجای این مملکت قدم بگذارید، این همه پیشرفت و این 
ً
مدرسه شدیم که واقعا

 عجیب است. همه با هم خوب کندمینظم و ترتیب و قوانین که براین ملت حکومت 
ً
، واقعا

 کنند.و همگی برای مملکت کوشش میم مهربان و همه برای هم همه نسبت به ه

و در اجرای مراسم دینی آزادی عمل  کنندمیمسلمانان هم با آرامش زندگی  آمریکادر 

احداث شده بود. در این مدت با  آمریکامسجد در سراسر خاک  11دارند. تا آن تاریخ تعداد 

 مرا تحت  یی تازه مسلمانآمریکایک نفر 
ً
تأثیر قرار داد، زیرا او شده آشنا شدم. آشنایی او واقعا

ی زندگی را رها نموده، چنان در نور اسالم فرو رفته بود که حتی از زنش و هاتمام خوشی

    کرد.ای کوچک و محقر بدون تجمالت زندگی میاش صرف نظر نموده، در خانهبچه

 رای نظامیان مهیا است. از جمله قیمت بنزین داخلتسهیالت ب هی نظامی همهادر پایگاه   

 را خودرو بود. در نتیجه ما هم ازاین مزایا برخوردار بودیم. باک آمریکاسنت به پول  9پایگاه لیتری 
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داخل پایگاه پر نموده روزهای تعطیل به شهرهای اطراف برای دیدن و گذراندن روز تعطیل 

 یم که دچار گرانی شهرها نشویم.بردمیغذا و میوه هم با خود یم. حتی کردمیمسافرت 

دو ماه دوره مدیریت هواپیما را با موفقیت طی کردیم. اتاق من در باشگاه افسران مجرد در 

کنم. زندگی می آمریکاآخرین روزی است که در  3939می  13طبقه دوم بود. روز پنجشنبه 

 پادگان را به قصد فرودگاه ترک کنیم. امروز ساعت سه قرار است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



315 

 

 

 

 

 ششم  فصل
 

 فعالیت تعدادی از نظامیان قبل و بعد از انقالب
 

 فصل ششم: فعالیت تعدادی از نظامیان قبل و بعد از انقالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تالش زندگی /319

 

 نظامیان انقالبی

یش به هارانیکه در سخن باعث تأسف است که بر خالف فرمایشات حضرت امام خمینی

گروهی بی لطفی را به  شودمیکرد همه با هم، ولی اکنون مشاهده طور مستمر سفارش می

جمهوری  سال دفاع مقدس را به نام خود تمام کنند و انگار ارتش 1مرحله ای رسانده اند که 

رسانده  به عرض تیمسار حسنی سعدیاسالمی در دفاع مقدس سهمی نداشته است. قباًل 

در بهار گذشته داشتم، مشاهده نمودم که به طور ماهیانه و  بودم که در سفری که به تبریز

 شودمیی رایگان در اختیار کارمندان از جمله کارکنان فرودگاه داده هامداوم جزوات و کتاب

 به نام بابا نظر که توسط را حسینی و کتاب خاطرات نظر نژاداثر زه ((دا))از جمله کتاب 

 گرد آوری شده است. شخصی به نام حسن بیضائی

در قید حیات بود، خاطرات وی به صورت شفاهی  زمانی که شهید محمد حسن نظر نژاد

من هنگام مطالعه این کتاب  .شودمیبه صورت کتاب و با نوار به کارمندان داده  اخذ و سپس

و کتاب دا بسیار ناراحت شدم که چگونه این برادران به خود اجازه می دهند حق گروه 

جمهوری  مقدس انجام شده، ارتش دفاعی گری پایمال گردد و حال آن که اگردی

باالترین سهم را ایفا نموده و این مسئله برای عموم آشکار است. تصمیم  اسالمی ایران

که مطالعه آن را بسیار  گرفتم این کتاب را به حضور تیمسار و سایر سروران تقدیم کنم

 ضروری تشخیص دادم.

برای ما نظامیان این مسئله پیش می  ،و این نوع دیدگاهها هابا مطالعه این کتاب

به نظامیان باشیم که  هاناظر بر ستم و ظلم ،چه در زمان حال و طاغوت انآید که چه در زم

ما چه قبل از انقالب و چه در  باعث تأسف است. درحالی این بی لطفی را خواندم که ارتش

مقابل ظلم چه  تعداد فراوانی از این قشر شریف به خاطر دفاع از حق و دین در ،دفاع مقدس

ی مختلف به زندان افتادند و گروهی ها. صدها نفر از آنان با درجهشدندصدماتی متحمل 

، شریف بلکه مسئولین درجات باال قبول دارند که کارکنان ارتش ایران ،اخراج شدند، نه من

 ترین و پاک ترین قشر جامعه هستند.

در یک گرد همایی که اعضاء و مسئوالن مسئولیت داشتم،  زمانی که در عقیدتی سیاسی

در آن جمع سخنرانی نمود که  عقیدتی سیاسی سراسر کشور حضور داشتند حاج آقا صفایی
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و  جمهوری اسالمی بود. وی در این سخنرانی فرمود: ارتش ایران بیشتر در رابطه با ارتش

 5 . در یک مأموریت به چینباشندمیپاک ترین و شریف ترین قشر جامعه ایران  کارکنان آن

نفر از پرسنل ارتش با درجه سرهنگی در این مأموریت حضور داشتند، هنگامی که وارد 

برخورد نمودیم که وی همراه  هافرودگاه مهر آباد شدیم، با یک نفر روحانی از یکی از وزارتخانه

دیگر عازم کشور دیگری بودند. هنگامی که سفر ما شروع شد، داخل هواپیما به چند نفر 

برادران من روحانی هستم و در این سفر چون غذاهای کشور چین برایم  ،افسران گفتم

ولی شماها آزاد هستید در انتخاب نوع  ،استفاده کنم ناک است، قصد دارم فقط از شیرهشبه

سفر همه افسران از شیر استفاده کردند. هنگام برگشتن با  غذا. با گفتن این کلمات در طول

که قباًل دیده بودیم، با اکیپ همراه در فرودگاه برخورد نمودیم، روحانی مسئول روحانی 

اکیپ از من سؤال کرد نحوه رفتار پرسنل همراه در طول سفر چگونه بود؟ من داستان را 

اه خود را این طور بیان نمود: به محض برایش تعریف کردم، اما ایشان رفتار افراد همر 

و تمام طول ند کردمیند، مراجعه رفتمییی که نباید هاورود به کشور بیگانه به مکان

 یت کردند.مأموریت مرا بسیار اذ

رد تعریف نموند و آنان را مو در دهها مورد از رفتار پرسنل ارتش حضرت امام خمینی

 اشاره می کنم: هانه از آن حمایتحمایت خود و ملت قراردادند که به چند نمو

اسالمی امروزدرآغوش مردم  : ارتش11/1/3151در قسمتی از فرمایشات ایشان درمورخ 

نان اسالم و از ملت پشتیبانی و ملت نیز باید از آ ،باید از ایران آنهااست واز خود مردم. 

د. اساس استقالل مملکت بر ارتش است، بر نیروهای زمینی و هوایی و دریایی نپشتیبانی کن

 (13)کتاب امام و ارتش صفحه .است

امروز شما احساس شادی می کنید و در آغوش ملت  :1/1/3151مورخ  روزنامه کیهان

ما است و همه احساس شادی که در آغوش ش کندمیهستید و ملت نیز احساس شادی 

که برادر وار مجتمع انسانی هستیم و هر دو با هم و من احساس غرور می کنم که این  کنندمی

با مردم چنان مختلط و پیوسته است که مثل دو برادر هستید، این غرور دارد و اسالم  ارتش

 .خواهدمیهم چنین 

 است که در کشورهای مسلمان انقالباتی صورت با توجه به این مسئله که حدود یک سال
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را سد  هاجلو انقالب هاآن کشور به ثمر کامل رسیده اند؟ زیرا ارتشها کدام یک از این ،گرفته

ر چه طور با تمام خطراتی که در انتظارش بود کمک کرد، اگ کرده اند، ولی ارتش ایران

 ی افتاد؟چه اتفاقاتی م کردمین

ابراز می دارند، متوجه این موضوع نیستند؟  آیا آن بزرگواران که نظر منفی در باره ارتش

طول می کشید که انقالب به نتیجه  ها، سالکندمیاگر ارتش می خواست علیه انقالب اقدا

 .آن هم با تلفات انسانی و مالی فراوان ،برسد

بیشتر عمرم مشغول خدمت بوده و متوجه شده ام  تشی کوچک ار هامن در یکی از یگان

که قبل و بعد از انقالب چه خدمات شایانی از خود به جای گذاشته است. البته در مورد این 

ی قبل، اقدامات زیادی نموده اند و هااز سال شجاع و سرفراز معارف جنگ هوانیروز یگان

آیا با این چند جلد کتاب  فداکاری این یگان عرضه داشته اند، ولیچندین جلد کتاب از 

 ی هوانیروز که جزئی از نیروی زمینی است به طور کامل عنوان گردیده است ؟هافعالیت

 که در زمره من شد گویم خیر؟ زیرا خود من ابتدای شروع آموزش زبان افتخار نصیبمی

یم، ورود به کردمیی بسته و خفقان خدمت هاگیریم. قباًل در محیطقرار ب کارکنان هوانیروز

رفته رفته مسائل فراوانی از  بود، از خمودگی در آمدیم و کالس زبان که یک محیط فرهنگی

دست روی آن گذاشته بودند، آگاه شدیم. زیرا در کودتای  هائیآمریکانت دستگاه که تازه خیا

مرداد شاه را دوباره به اریکه سلطنت نشاندند و با این اقدام خود را صاحب حق می  11

که دستگاه ظالم آن مسائل ر ا  11یم و در سال شدمیدانستند و ما با این مسائل رنج آور آشنا 

ان یکی از به ترکیه تبعید شوند،در این زم برای امام پیش آوردند که ناچار نمودند از خاک ایران

ما را به  درجه داران هوانیروز که در کالس زبان با ما هم دوره بود، به نام سید بنی طباء

کرد که  هدایت شدمیبرگزار که در منزل یک سروان ارتش جلساتی در میدان امام حسین

 هاند و ما نیز غروبشدمیجمع  شب. شدمین جا پخش آاز ی امام هاو سخنرانی هااطالعیه

در یکی از جلسات که  .یم و در جلسات حضور داشتیمرفتمیبا اتوبوس به میدان امام حسین 

ما به علت امتحان موفق نشده بودیم، شرکت کنیم، ساواک محل را شناسایی و همه شرکت 

 .کنندگان را به همراه آن سروان دستگیر و زندانی کردند
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پور بود. او معتقد بود که ما قدرتی  ارشد ما در کالس زبان گروهبان یکم ارسالن صفایی

نداریم با دستگاه خیانت پیشه اقدامی انجام بدهیم. بهترین راه مبارزه ما می باید از طریق 

  لعاده ما جمع آوریان منظور ماهیانه مبلغی را از فوقفرهنگ، مردم را آگاه کنیم و برای ای

 نمود، بعد از جمع آوری پول، تعدادی کتاب از نویسندگان مشهور مانند سید قطب مصریمی

 خریداری و با خرج خود به کرمانشاه و مرتضی مطهری ، مهندس بازرگاندکتر علی شریعتی

را تحویل و بین محصالن  هاکتاب ،مرَ به نام آقای ُخ  . در آن جا یک نفر فرهنگیبردمی

 . کردمیدبیرستانی تقسیم 

اعزام نمودند. باز  بعداز فارغ التحصیلی از کالس زبان ما را دسته جمعی به یگان اصفهان

و  کردمیپور تعدادی کتاب مذهبی و انقالبی تهیه  ان آقای صفاییهم به محض ورود به اصفه

. همچنین جلسات قرائت قرآن به صورت گردشی دادمیدر فرصت مناسب به نفرات هدیه 

     ، مطرحنمودمیمطالب سیاسی را هم اگر موقعیت ایجاب  دایر و ضمن آموزش قرآن

. در این را رسید. به ترتیب ما اعزام شدیمف آمریکاه اعزام به کشور کردند تا این که نوبت بمی

 آمریکارا با خود به  نام حجازی رساله حضرت امام خمینیهیک نفر از پایگاه اصفهان ب هااعزام

ها من پذیرفتم و در البه الی کتاب آورده بود و هنگام برگشتن، مسئولیت برگشت آن را به ایران

 .نزد من بود 51له تا سال جا سازی کرده و به ایران آوردم. این رسا و مدارک

که در پایگاه نیروی هوایی  برادر خانمم ستوان سوم حشمت الله بیگوند 3151در سال 

، ی ستوان یکم خلبان عباس محسنیها)به نام د تن دیگر، به همراه چنکردمیخدمت  بوشهر

 های مذهبیکه در پایگاه، فعالیت 3و همافر مرتضی آرتمیانی ستوان سوم سید ولی الله میران

به همراه چند نفر  ه نام سروان طالبیداشتند، توسط ساواک شناسایی شدند. مسئول پایگاه ب

گفته بودند، گزارش  به ستوان بیگوند به سرپرستی سرهنگ برنجیان از نیروهای اطالعاتی

نیم. ایشان شده است که در منزل شما مواد مخدر وجود دارد و ما باید منزل را بازرسی ک

مواد مخدر وجود دارد. از  جواب داده بود من حتی سیگار هم نمی کشم، چگونه در منزلم

همان جا به وی دستبند زده بودند و منزلش را که در منازل سازمانی بود، بازرسی و تمام 

                                                           
 که بعد از انقالب تغییر فامیلی به مرتضی منتظر المهدی داد.  -3
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سیلی محکمی به  ی مذهبی وی را جمع آوری کردند. در این هنگام سرهنگ برنجیانهاکتاب

علیحضرت به تو عنایت کرده و سپس وی را به همراه زد و گفت: حیف از این درجه که ا وی

منتقل  تهران به پادگان جمشیدیه 310 –سی  بقیه دوستانش که نام بردم، با هواپیمای

 نمودند. 

اوان توسط ساواک او را که حاضر به گفتن ی فر هاآزار و شکنجه پس از گذشت چند ماه

آمد و  نشد، آزاد کردند. به محض آزادی به منزل ما در خیابان اسکندری اطالعات مورد نظر

 تعدادی از کتاب
ً
یی را که در منزل ما بود، در زیر خاک پنهان کرد و تعدادی را نیز به هافورا

تحویل  که در منزل ما سکونت داشتند، به نام مهدی مهرابی وزیکی دیگر از افسران هوانیر 

منزل ما را هم  رفتمیداد. من هم رساله را به منزل عمویم در زادگاهم بردم، چون احتمال 

 نند.بازرسی ک

نیروی هوایی و  دتی در حفاظت اطالعاتم بعد از انقالب ستوان حشمت الله بیگوند

 39ی مختلف به عنوان استاد هادر پایگاه سال خدمت در عقیدتی سیاسی 10سپس تا پایان 

هزار ساعت درس عقیدتی به پرسنل کادر و وظیفه آموزش داد. همرزمان زندانی وی ستوان 

 با درجه سرتیپ دومی فرمانده پایگاه شکاری شدند و تا  یکم خلبان عباس محسنی
ً
که بعدا

)نیروی هوایی( خدمت ایشان ادامه یافت. همافر مرتضی  پایان دوره خدمت در ارتش

هم بعد از پیروزی  انی با درجه سرهنگی بازنشسته شد و ستوان سوم سید ولی میرانیآرتم

 انقالب از طرف امام مامور خرید قطعات شد.

زندانی و شکنجه شده و تعدادی هم  هاعزیزان و صدها نفر دیگر نظیر آنان که مدت این

ی نیروهای رژیم، جان خود را فدای اسالم و مملکت خود نموده اند. آیا انصاف هازیر شکنجه

ی آنان نادیده هاپایمال شود و جانفشانی و فداکاریکه حق اینان نباید ضایع و  کندمیحکم ن

 گرفته شود؟

برگشتیم، در  آمریکااز  من و سایر همکارانم که از آموزش تعمیرات هواپیما و بالگرد

 نزدیک پایگاه اصفهان مسجدی بود که یک نفر روحانی در خیابان تخته فوالد اصفهان

    در نماز جماعت پشت سر وی اقتدا هابی پیش نماز مسجد بود. ما شبفهمیده و انقال

یش این چند جمله را و در دعا کردمیبین دو نماز دعا کردیم و ایشان در پایان سخنرانی می
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: خدایا! آن کسی که آوردن اسمش قدغن است، از جمیع بلیات محفوظ نمودمینیز اضافه 

 .گفتندان همگی آمین میبفرما و نمازگزار 

درجه داران دیگر به ما اضافه  آمریکابعد از کالس آموزش در  هنگام ورود به اصفهان

که اهل  که اهل کرمان و محمد علی ایرجی شدند. من به اتفاق گروهبان یکم حسین مددی

بودند، برای پیشرفت و موفقیت بیشتر، همگی در کالس کنکور شرکت  بانات شیرازاصطه

رشته حقوق قبول شد.  در دانشگاه تهران 11کردیم. آقای ارسالن صفائی پور بین ما در سال 

در دانشکده ادبیات اصفهان و همچنین  15در سال  و ایرجی ولی من و گروهبان مددی

در آن زمان قصد داشت تعدادی افسر امور  دردانشکده ادبیات تهران قبول شدیم. چون ارتش

 ،نفر به ناچار در رشته ادبیات به تحصیل مشغول شدیم و بقیه دوستان 1دینی تربیت کند، ما 

در رشته حقوق و تعدادی دیگر هم در  در رشته اقتصاد و علی لطفی سرابی علی کریمی نظام

همه قبول شدیم و فقط من  ی دیگر قبول شدند. هنگام معرفی به دانشکده افسریهارشته

و تا  کردمیافقت نبود، ارتش مو 1سال کمتر و درجه ام گروهبان  1چون پایه ارشدیتم از 

با  فرمانده آن زمان هوانیروز اذیت شدم تا این که مرحوم تیمسار عباس قندهاری هامدت

عدازظهرها تا مسئولیت خودش مرا به تهران فرا خواند تا ظهر در کالس ادبیات حاضر و ب

 ادگان باشم. پغروب آفتاب نگهبان 

تحصیلی من در دانشگاه تا یک سال به این سبک بود، چون بعد از یک سال درجه  برنامه

و آن گاه می توانستم من هم وارد  شدمیسال خدمت هم تکمیل  1م و گرفتمی 3گروهبان

ما با ورود ما به دانشگاه وسیع تر شد. ما در  ی مذهبیهاشوم. فعالیت دانشکده افسری

اغلب به کتابخانه دانشکده حقوق  های مختلف مشغول تحصیل بودیم و بعدازظهرهادانشکده

یم و با دادن شماره شدمیکه بسیار مجهز و وسیع بود، به عنوان مطالعه دروس دور هم جمع 

ها زیر زمین آن می فرستادیم. مقاله یی که از نظر دستگاه مضر بود، بههامقاالت و کتاب

 مقاالت سید 
ً
یی که به دستمان می رسید به هااسد آبادی و کتاب جمال الدینمخصوصا

و من  دادمیو به دیگری  نمودمییم.یکی مطالعه دادمیی درسی قرار هاترتیب داخل کتاب

 آنهاخه برداری کنم تا در آینده از توانستم از روی مقاالت سید جمال الدین اسد آبادی نس

 م. در این زمان یک نفر دیگر از دانشجویان دانشکده حقوق به نام رضا فرج الهیاستفاده نمای
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ی نظامی به نظامیانی که به هابه گروه ما جذب شد. ایشان بعد از فارغ التحصیلی در دادگاه

عالی ن او همچنان در دیوا .ی انجام دادبنا حق دستگیر و دادگاهی شده بودند، خدمت زیاد

 .باشدمیکشور مشغول به فعالیت 

ی هابعد از این که درجه افسری را گرفتیم، ستوان قضایی ارسالن صفائی پور فعالیت

ی حضرت امام در منابع مختلف را به هاو از جمله سخنرانی دادمیسیاسی زیادی انجام 

سی به منزل ما که در اسکندری بود، نو بود، شبانه با تاک . منزل ایشان در تهرانآوردمیدست 

 ی حضرت امام خمینیهاو در اطاق دیگر اطالعیه کردمیرا در اطاقی سرگرم  هاو بچه آمدمی

 هام، با هزینه خودش اعالمیهکردمی، بعد از این که مطالعه دادمیکه همراه آورده بود، به من 

. وی مدتی با این سبک و با احتیاط عمل کرد. ولی بردمیستانش را به منزل یکی دیگر از دو

به  51در سال  های اطالعاتی از کار وی با خبر شدند و در یکی از شبهاسرانجام دستگاه

پای خود را روی موی سر یکی از دختران او گذاشته  هامنزل وی هجوم بردند، یکی از ساواکی

دیده و دچار شوک  داشخاص ناآشنا را باالی سر خو بود که ناگهان کودک از خواب پریده و

در این شب وی دستگیر و شبانه به  .عصبی شده بود که آثار آن هنوز در آن دختر باقی است

زندان منتقل شد. این در حالی بود که وی به همسرش در یک فرصتی ندا داده بود که فردا 

را از بین ببرد. نابودی این  هاهمه کتابشود،  آنهاقبل از این که دو مرتبه ساواک وارد منزل 

که منزل وی در کنار  توسط همسرش و همسر ستوان داریوش وطن پور هامدارک و کتاب

را  هابود، انجام گرفت.این دو بانو تمامی مدارک و کتاب در منطقه نیروی هوایی رودخانه ای

 به داخل رودخانه انداختند.

 ساواک خیلی با مهربانی در پی اقرار ابتدا که در هنگام بازجویی در کردمیف وی تعری

و سخنی به زبان  دادمیند، ولی چون او مدارکی ارائه نکردمیگرفتن از وی با او رفتار 

ی بدنی و روحی نمودند. یکی از بازجوها به وی گفته بود شما ها، شروع به شکنجهآوردمین

. در پایان مأمور ساواک به شودمیو هرچه الزم دارید به شما داده  چه می خواهید هامذهبی

فکر نکنید ما برای شما و همکارانتان ارزش قائل هستیم، ما می خواهیم که  وی گفته بود که

میلیون باقیمانده هماننده  1میلیون آن را نابود کنیم تا  10 میلیون نفری ایران 11از جمعیت 

 .کنند آقا زندگی
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دوام آورده و هیچ کدام از  های صورت گرفته، وی زیر شکنجههاو توهین هابا تمام شکنجه

دوست صمیمی خود ستوان  آنهاکه یکی از  نفر را برده بود 1ما را لو نداده بود. فقط اسم 

او را هم زیر ه و گرنه فوت کرده بود، به اوگفتند شانس آود 50که در سال  محمدعلی ایرجی

و دو نفر دیگر که وی به نام دوستان نزدیک خود معرفی کرده بود، آنان  نددادمیشکنجه قرار 

 آنهاوان صفائی پور بودند، ولی خود ، که همدوره سر و سروان ذاکری ی سروان مقدمهابه نام

د و هنگامی که مشغول تحصیل بودند، اخبار دانشجویان را به اطالعاتی بودن جزء اعضاء

 ند.دادمیاطالعات ارائه 

همزمان با زندانی وی تعداد دیگری افسر و درجه دار  کردمیپور تعریف  مرحوم صفایی

ند از جمله آنان یک نفر سروان ارتشی وجود داشت، بردمیضد حکومت در زندان بسر 

      وی را شکنجه هااهی به جای کس دیگری گرفتار دست ساواک شده بود. مدتاشتب

کردند، ولی چیزی نداشت که اقرار به جرم خود کند. حتی یکبار هم مادرش را به زندان می

بعد از چندین ماه بی گناهی وی ند. کردمیآورده بودند و جلو چشما ن مادرش وی را شکنجه 

ردند که تو بی گناه بودی. سپس از زندان آزاد شد و در جواب شکنجه بت شد و به او ابالغ کثا

ا برای من گران گفته بود من همین جا خواهم ماند به چه رویی وارد اجتماع بشوم ؟ شم

 آبرویی باقی نگذاشتید.

 همچنین وی اضافه نمود در بین نظامیان زندانی یک نفر استوار بود که ظهر هنگام اذان

   )بیائید همه باهم خانه ای نو بسازیم، بنیادش را براندازیم( و بعد اذان شعاری می خواندا

 هاداد و از روحیه بسیار باالیی برخوردار بود. سروان قاضی ارسالن صفائی پور بعد از مدتمی

زندانی شدن چون نتوانسته بودند از وی مدرکی بگیرند، یک روز به وی ابالغ کرده بودند که 

ر ذات همایونی از زندان آزاد هستید. هنگامی که وی از زندان آزاد شد، خود شما بنا به دستو

بیرون آمد و در مدرسه ای مشغول به تدریس  را به مریضی زد و بعد از مدتی فعالیت از ارتش

ب را به مدتی ریاست دادگاه انقال تا انقالب پیروز شد. بعد وی در کرمانشاه،انگلیسی شد

هنگامی که افراد بسیجی یا کمیته وقتی نظامیان را  کردمیده همشا عهده داشت، ولی چون

ند، استعفا داد و ریاست حزب کردمیند، نسبت به آنان بی حرمتی آوردمیبه دادگاه انقالب 

جمهوری اسالمی کرمانشاه را به عهده گرفت. سپس دو دوره کاندیدای مجلس شورای 



 تالش زندگی /351

 

ه دار شد و بعد از اتمام دو دوره مشغول وکالت شد و در این فاصله دکترای اسالمی را عهد

 هنگامی که در مجلس بود  1حقوق را هم دریافت کرد. در طول 
ٌ
سال دفاع مقدس و خصوصا

. نمودمیو صرف نیازمندان  بردمی از خود و نمایندگان مبالغی را دریافت و به کرمانشاه

. بعد از مدتی در بیمارستانی بستری کندمیسفر  به اصفهانجهت وکالت  11سرانجام در آذر 

 هی جان به جان آفرین تسلیم نمود.گردید که با آمپول اشتبا

ریاست  هابود که وی بعد از انقالب مدت علی کریمیردی دیگر از گروه ما تیمسار نظامف

شهر مسئولیت روابط بین سال هم در مرز پیران 1اشت و مدت را به عهده د حفاظت هوانیروز

)قبل از  را به عده داشت و در پایان خدمت رئیس حفاظت وزارت دفاع عراق اکراد کردستان

سال معاونت  5به مدت  ادغام وزارت سپاه و وزارت دفاع( را عهده دار بود. بعد از ادغام

 .بر عهده وی بود حفاظت اطالعات

را  قبل از انقالب با اسالم و پیرو والیت حضرت امام خمینی خالصه کالم این که نظامیان

ور عزیر داشته اند و بعد از انقالب و هم در زمان جنگ تحمیلی عهده دار خدمات فراوان به کش

 به آنان بی توجهی نشد و یا  دانستهبوده و خواهند بود. افسوس که قدر آنان 
ً
 . شودمیعمدا

 حمله ضدانقالب به پاوه

 ی ضدانقالب که هر کدامهازمانی که یک نیروی ده هزار نفری از گروهک 3151درسال 

جهز شده بودند، در مقابل دشمنان اسالم م به اسم و نام مشخصی اسلحه در دست و توسط

را تصرف  تا شهر مسلمان نشین پاوه ندجمهوری اسالمی ایستادند، همه با هم ائتالف نمود

ی هارا منحل کنند. به عناوین و حیله کنند. پیش از آن هم برنامه ریزی کرده بودند که ارتش

       قوانین و نظم و انضباط را طاغوتی ند و درکردمیگوناگون روحیه نظامیان تضعیف 

نماند وکسی از مقررات پیروی  نظم و ترتیبی باقی هادانستند. طوری که دراغلب پادگانمی

ند و دادمیند و شعار علیه ارتش شدمیکرد. در محل صبحگاه تعداد زیادی جمع نمی

های و فرمانده وفادار و طرفدار نظام خواهان ارتش بی طبقه توحیدی بودند. اشخاص

مسلمان را از سر راه بر می داشتند و به هواداری چهره دیگری که خود می خواستند شعار 

ازی طرفداران انقالب را دلسرد ند با شایعه سشدمیند و اگر دراین راه موفق ندادمی
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 تعطیل و وسایل موتوری، اغلب از کار افتاده بود و سالحمی
ٌ
ات و مهم هاکردند. خدمت تقریبا

هم یا در لحظات پیروزی انقالب به غارت رفته و به دست ضدانقالب افتاده بود، یا آن چه باقی 

 مانده بود، به علت نبودن نگهداری صحیح، کارایی و بهره الزم را نداشت.

با افرادی نا امید از آینده بود، دشمن با شناخت از  ،بی نظم در چنین شرایطی که ارتش

نوبت  3151را شروع کرد تا در مرداد ی کردستانهاحمله به شهرها و پادگان ،رتشوضعیت ا

حضور  13، در مقر قرارگاه پشتیبانی لشکررسید. در این زمان بحرانی تیمسار فالحی به پاوه

یه پاوه سفر کرده بود. فرمانده  برای هدایت نیروهای مدافع از کرمانشاه داشت، دکتر چمران

بود. درچنین اوضاع و احوالی،  سرهنگ هوشنگ سهرابی هم در این زمان به عهده 13لشکر

 51تابستان سال  دشمن خیلی دقیق و به موقع برنامه ریزی کرده بود و حمله را آغاز نمود. در

، از جمله مردم آخرین جمعه ماه رمضان روز جمعه و روز قدس بود. در این روز مردم سراسر ایران

  ند.کردمیبه منظور حمایت از مردم مظلوم فلسطین، می باید در راه پیمایی شرکت  کرمانشاه

ان گلوله ضدانقالب بود. در یک چنین از هرطرف در محاصره دشمن و زیر بار  شهر پاوه

با تعدادی از نیروهای از جان گذشته به کمک مردم پاوه شتافته  چمراندکتر وضعی بحرانی 

 بود، هیچ نیرویی نبود که به یاری مردم پاوه اعزام شود و تنها تعدادی از بالگردهای هوانیروز

و پاوه در رفت وآمد بودند. ضد انقالب با شایع سازی در فکر  ه بین کرمانشاهبود که در فاصل

برادرکشی راه بیندازد.  خواهدمیالقاء نموده بود که در این جنگ جمهوری اسالمی  هاخلبان

 در روحیه تعدادی از مردم اثر گذاشته بود. هااین شایعه ودروغ پردازی

ب سحری در عالم خواب دیدم که شهید شده ام و لباس سفیدی در شب جمعه بعد از خوا

، من خیلی نمودمیبود، مرا کفن و دفن  هوانیروزتن دارم و دامادم که وی هم یکی از پرسنل 

 صبح یکی از خلبانان متعهد هوانیروز 9خوشحال بودم که شهادت نصیبم شده است. ساعت 

به درب منزل ما آمد و پیشنهاد  ن جناب سروان سید نظرمحمدیو یکی از دوستان عزیز م

در راه پیمایی روز قدس  نمود که به اتفاق به منزل ایشان برویم تا بعدازظهر با مردم کرمانشاه

تی ابالغ و چنان چه از پایگاه مأموری شرکت کنیم، زیرا درآن جا)منزل ایشان( تلفن هست

پایگاه و خود ایشان هم  نمودند، با تلفن به ما اطالع می دهند. من مسئول انجمن اسالمی
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ی تعطیل هم هایکی از اعضای فعال انجمن اسالمی بود. در نتیجه هر دو نفر ما حتی در روز

 درحال آماده باش بودیم.

گوشی را بر داشت  جناب محمدی در آمد، بعد از ظهر تلفن منزل او به صدا 1در ساعت 

 کرمانشاه پایگاه هوانیروز مرا که در آن موقع مسئول انجمن اسالمی تیمسار سر لشکر فالحی

    که مأموریتی باید انجام شدمینین استنباط بودم، احضار فرمود، در فحوای کالم وی چ

به محض شنیدن این دستور، با توجه به  .دنفر ضرورت پیدا کرده بوگرفت، و حضور ما دو می

خوابی که دیده بودم، با خوشحالی ابتدا به منزل رفتم و با خانواده خداحافظی کردم، سپس 

، به حضورآن مرد واالمقام رسیدیم. به ارگاه مقر تیمسار فالحیبه قر  همراه سروان محمدی

من افسر  محض ورود خطاب به من فرمود کدام یک از شما خلبان هستید؟ به عرض رساندم

 خلبان است، امری هست بفرمایید. فنی هستم، سروان محمدی

در محاصره ضد انقالب قرار دارد، احتیاج است بروید او را به  فرمود دکترچمران در پاوه

 نیاز به کمک دارد. کرمانشاه
ٌ
 یهادفع حمله یفروند هم برا کی برگردانید. شهر پاوه شدیدا

تر را از محاصره نجات کم تا همراهان د یضدانقالب و مورد هدف قراردادن مواضع آنان الزم دار

به سمت پاوه در پرواز بودند.  ی هوانیروزهاعرض کردم از صبح چند سورتی هلی کوپترم. یهد

فرمود پرواز انجام شده، ولی متأسفانه اقدام مؤثری انجام نشده است. این در حالی بود که 

اه با اصابت تیر توسط ضد ، جلو پاسگروز قبل تعداد یک فروند هلی کوپتر اعزامی از اصفهان

 انقالب، سقوط کرده بود و خلبانان آن به شهادت نایل شده بودند. 

)مثل  رساندم خلبانانی هستند که بر علیه ضد انقالب بجنگند به عرض تیمسار فالحی

جهت اعزام به  پایگاه هوانیروز و خلبانان دیگر(، حکم ماموریت پرواز به خلبان احمد کشوری

 چند جمله ای روی یک ورق شهر پاوه
ٌ
 ابالغ بفرمایید تا ماموریت انجام شود. ایشان هم فورا

 را دراختیار من گذاشت.  شهر پاوهدفتر کوچک که روی میزش بود، حکم مأموریت به 

در  هراهی پایگاه هوانیروزشدیم. هنگام ورود به پایگا دیهمان لحظه همراه سروان محم

وکمک خلبان وی رو به رو  با خلبان احمد کشوری ،و ارائه حکم عملیات جلو ستاد هوانیروز

دو نفر لباس خلبانی در شدیم که داخل پیکان سواری نشسته بودند. این در حالتی بود که 
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تن داشتند. به وی گفتم: احمد! هلی کوپتر کبرا را آماده کن که باید جهت انجام ماموریت 

بشوید. ایشان در جواب من گفت مشکلی نیست، فقط تعدادی اعالمیه جهت  عازم شهر پاوه

درآسمان پخش می کنم. گفتم  روز قدس آماده کرده ام که هنگام راه پیمایی مردم کرمانشاه

 این برنامه را من به عهده می گیرم، بعد از کسب مجوز پرواز عملیات و ارایه به خلبان کشوری

 منتقل کردم، کشوری را از وی تحویل و به داخل خودرو سروان محمدی هاکلیه اعالمیه

 وکمک خلبانش عازم گردان تک محل آشیانه هلی کوپترهای کبرا شدند.

رفتیم. به علت  131محل استقرار بالگردهای  هم به یگان هجومی و سروان محمدی من

تعطیلی روز جمعه خلبان دیگری در پایگاه نبود، فقط یک درجه دار نگهبان در آشیانه گردان 

باشد، برای خلبان دیگر به منزل فرمانده  ود. الزم بود خلبان دیگری هم غیر از کشوریب

گردان هجومی سروان خلبان علی زاده تلفن کردم و از وی خواستیم جهت هدایت هلی کوپتر 

 .آمدمیآماده باشد. او هم بعد از چند دقیقه به گردان هجو

( روی باند آماده پرواز شدند.  131) کبرا وداد دو فروند بالگرددر عرض مدت خیلی کم تع

که برادرش روز قبل به دست ضد  نفر پاسدار و یک نفر از اهالی پاوه 31در این هنگام تعداد 

انقالب شهید شده بود، همرا ه پاسدارها کنار بالگردها آماده رفتن به پاوه بودند. در این 

هنگام ما متوجه شدیم که درجه داری که می باید به عنوان کروچیف همراه بالگرد پرواز کند، 

پیشنهاد نمودم که  ها، به خلبانشودمینیامده است. من دیدم که در امر مأموریت خلل وارد 

 خود من کار کروچیف را انجام می دهم. 

را هم کنار صندلی خودم هامیهی اعالهاافراد سوار شدند، اسلحه آنان گرفته شد و کارتن

 از جلو خلبان کشوری نزدیک به درب جا دادم. پرواز دو فروند پرنده شروع گردید. بالگرد

را از هاپشت سر او به پرواز در آمدند. اول از باالی ستون راه پیمایان گذر کردیم، اعالمیه 131و

حرکت کردیم. آن چه الزم است که توضیح بدهم،  و سپس به سمت پاوهباال به پایین پخش 

این مطلب است که شهر پاوه کوهستانی و هرطرف آن توسط کوه محصور گردیده است. 

ن سنگر به عنوا چمران دکتر،که ی شهر و اطراف آن به جز قسمت ژاندارمریهااغلب قسمت
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و ستاد خود جهت هدایت مدافعان نیروهای مقاومت قرارداده بود، در کنترل ضدانقالب بود. 

 فقط در محل ژاندارمری وسیله پرنده قادر بود فرود بیاید.

ساندند که تیمسار ر  چمراندکتر به اطالع  هاخلبان به نزدیک پاوه بعد از رسیدن بالگرد

که من به هیچ »منتقل شوید. درجواب گفت: درخواست نموده، امشب به کرمانشاه فالحی

وجه مردم پاوه را تنها نمی گذارم. و بعد هم گفت کلیه مکالمات با انگلیسی انجام شود و در 

شخص دیگری را سوار نکنید.  ،مجروحان جزبه  هنگام فرود بعد از پیاده نمودن پاسدارها

 «بالگرد بیشتر آن طرف کوه را که شعار خدا، شاه و میهن نوشته شده است، بکوبد.

چهار بار به محل فرود نزدیک  131بالگردبه اندازه ای اوضاع بحرانی و خطرناک بود که 

 چمران دکتر ه رو می گردید. هنگامی کهشد، ولی هر بار با بارانی از گلوله ضد انقالب رو ب

 ، مورد هدف قرار دهند، خلبانشدمیدستورداد سر آن تپه را که بیشترین تیراندازی از آن جا 

حمله را به آن سمت گسترش داد. برای چند لحظه ضد انقالب تیر اندازی را کمی  کشوری

فرصتی یافتند و جلو پاسگاه، مسافران را پیاده کردند. از  هااین لحظه خلبان متوقف نمود. در

ها هجوم آوردندند، ولی خلبان بالگردتعداد زیادی از نیروها به جانب  چمران دکتر طرف مقر

ارشدن را ندادند، فقط چهار پنج نفر توانستند به افراد مهلت سو چمراندکتر بنا به توصیه 

 گردید. کنده شد و عازم کرمانشاه سوار شوند که بالگرد از زمین

در این مأموریت خطرناک دو موضوع دیگر را باید مطرح کنم. یکی زمانی که به شهر 

گفته بودم در بین  قبالٌ  یم و با بارش گلوله ناچار بودیم از شهر دور شویم.شدمینزدیک 

داخل وسیله پرنده با ما بود، چون اهل  مسافران عالوه بر پاسداران یک نفر هم از اهالی پاوه

آن شهر بود، هنگام سوارشدن از وی خواسته بودیم که به عنوان راهنما هنگام رسیدن به پاوه 

سریع تر بتوانند مسافران را پیاده نشان بدهد تا  هاقرار دارد، به خلبان محلی را که پاسگاه

قرار  هاو هر بار که پشت سر خلبان نمایند. به علت این که او نمی توانست محل را نشان بدهد

و موضوع به طول می انجامید. به نظرم رسید که مبادا وی از افراد  شدمی، موفق نگرفتمی

اید و باعث سقوط وسیله پرنده وارد نم هاضد انقالب باشد و در یک فرصت ضربه ای به خلبان

، من از پشت شدمیکه این اواخر هر لحظه که وی از جایش بلند  شدمیبشود این فکر باعث 

م و این کشمکش تا پیاده شدنش ادامه داشت و دادمیم و روی صندلی قرارش گرفتمیاو را 
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 طول پرواز تا کرمانشاه مسئله دوم تعداد چند نفری بودند که با ما از پاوه فرار کرده بودند. در

که برادرم  کردمیاعصابی برای ما باقی نگذاشتند. یکی داد می زد و با صدای بلند گریه 

 که دوستم شهید شد. کردمیشهید شده، دیگری گریه 

ر پرواز ما بود که اگ به پایگاه این برنامه ادامه یافت و مسئله سوم سوخت بالگرد تا رسیدن

یم، ولی با شدمی، ناچار به فرود اجباری شدمیبیشتر ادامه می یافت، سوخت بالگرد تمام 

توکل به خداوند سر انجام بعد از تاریکی شب وارد پایگاه شدیم. بعد از فرود، از بالگرد بازدید 

ر این ، شاید هم به خاطامل حال ما شدکه متوجه الطاف خالق مهربان ش کردیم. آن جا بود

بدنه بالگرد اصابت  به بود که هر سه نفر روزه بودیم، تعداد هشت گلوله، هنگام پرواز در پاوه

 یکی از این گلوله
ً
با گوش من چند سانتی متر بیشتر فاصله نداشت.  هانموده بود و مخصوصا

، کردمیحشور شاید همان تیری بود که من شب قبل خوابش را دیده بودم که مرا با شهدا م

گلوله به بدنه  1یکی از آن معجزات بود که  ولی چنین سعادت و توفیقی نداشتم. این هم

ی حساس بدنه برخورد نکرد که وسیله را هاوسیله پرنده اصابت نمود، ولی هیچ کدام به محل

به سقوط بکشاند. تعجب دیگر آن بود که، نه دو نفر خلبان و نه من هیچ کدام متوجه نشدیم 

که این همه تیر دشمن در آن لحظات به بدنه برخورد نموده است و به نظر من این یکی از 

 خداوند بود.ی الهی هاامداد

سرانجام این مأموریت ما به لطف و عنایت خداوند با تمام خطرات و مشکالتش پایان 

به حضور تیمسار  ودرو ایشانبا خ گرفت. جهت ارایه گزارش همراه جناب سروان محمدی

رسیدیم، اوضاع بسیار بحرانی بود، در چهره مردانه این بزرگ مرد تاریخ آثار حزن و غم  فالحی

آشکار بود. گزارش انجام مأموریت، به عرض ایشان رسید، چو ن روزه بود در حال افطار،کمی 

د روزه هستید؟ عرض شد بلی. از ظرف حلیمی حلیم مقداری انگور جلو آن بزرگوار بود، فرمو

 ما از ایشان تشکر کردیم.که در حضورش بود تعارف نمود، 

را نیاوردید؟ پاسخ دادم: ایشان پیغام دادند که من مردم  آن گاه پرسید: چرا دکتر چمران

در این لحظه  بگویید برای من نیرو بفرستند. گذارم، به تیمسار سالم برسانید ورا تنها نمی پاوه

ایستاده بود، به  که در حضور تیمسار فالحی من به فرمانده لشکر سرهنگ هوشنگ سهرابی

زبان کردی گفتم: چرا از تانک بر علیه دشمن استفاده نمی کنید؟ در جواب من گفت: من 
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ریو آماده ندارم، سوارش بشوم، شما از من تانک انتظار دارید، البته  یک دستگاه خودرو

همین امروز چنین دستوری به پادگان جهت اعزام تانک برای رفتن به پاوه صادرشد، لیکن از 

 فقط تعداد پنج دستگاه تانک از پادگان حرکت نمود که سه دستگاه آن جلو درب یک تیپ

زمین  دو دستگاه دیگر در مسیر بیستون تا پایگاه هوانیروزپادگان حاجی آباد از کار افتاد و 

 ، راهی منزل شدم.گیرشدند. بعد از ارایه گزارش مأموریت به تیمسار فالحی

عرض امام به  وضعیت حساس وگرفتاری مردم مظلوم پاوه چمران دکتر از سوی شهید

و اعضا دولت  رسیده بود، در همین شب فرمانی از سوی امام خطاب به سران ارتش خمینی

 مبنی بر شکستن محاصره پاوه صادر گردید: 

 3و ژاندارمری ارتش ،به دولت  فرمان حضرت امام خمینی

وپاسداران ومردم غیرتمند تقاضا کرده اند که من  ی مختلف ارتشهاگروه ،از اطراف ایران

 کنم وبه دولت وارتش ورفته غائله را ختم کنند. من از آنان تشکر می سوی پاوههدستور بدهم ب

اوه ی یبسو ساعت دیگر 11قوای مجهز تا  ا وهکتان ها،با توپ کنم اگرژاندارمری اخطار می

س ستاد ارتش دستور ئیعنوان ریاست کل قوا به ر ه بمن  ،دانمنشود من همه را مسئول می

 بامی
ٌ
 ژاندارمری ی ارتش وهاتمام پادگانه ب زات کامل عازم منطقه شوند ویتجه دهم که فورا

تمام تجهیزات بسوی یاوه  بدون فوت وقت با ر دیگر،دهم که بی انتظار دستودستور می

 فراهم کند،دولت دستور می هب حرکت کنند و
ٌ
دستور  تا دهم وسایل حرکت پاسداران را فورا

این  در صورتی که تخلف از وحشیانه را قوای انتظامی میدانم و من مسئول این کشتار ،ثانوی

 کنم.با آنان عمل انقالبی می ،دستور نمایند

ساعت  11دهند که دولت وارتش کاری انجام نداده اند،من اگر تا کررازمنطقه اطالع میم

 .   وژاندامری را مسئول میدانم والسالم دیگر عمل مثبت انجام نگیرد، سران ارتش

 لروح ا                       
ّ
 5/51/ 13ه الموسوی الخمینی ل

، صبح روز بعد، همه نیروهای نظامی و مردم به پاوهپس از اعالمیه امام مبنی بر حرکت 

خواستند که زودتر خودشان را حضور پیدا کردند، آنان اسلحه و مهمات می خلبانان هوانیروز

                                                           
 111صفحه  1صحیفه نورجلد  -3
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به پاوه برسانند. حتی یک خانم به پایگاه مراجعه کرد و برای رفتن به پاوه از ما درخواست 

روز بعد از فرمان  . مردم هم از همه شهرها به سمت پاوه به حرکت در آمدند.کرداسلحه می

مردم هم از هر قشری به ساعت بعد از ابالغ فرمان، 30تا  1بین  11/5/51امام، در تاریخ 

جانب پاوه به راه افتادند. از پایگاه هوانیروز در خواست اسلحه و وسیله نقلیه شد که هر چه 

را مشاهده  هارهبر دین خود را ادا نمایند. در این روز ستونی از تانک زوتر در اجرای اوامر

از جلو پایگاه در مقابل دیدگان ما راهی پاوه شدند. بعد از ظهر  نمودیم که از تیپ حاجی آباد

ارند. آن روز از رادیو اعالمیه ای پخش شد مبنی بر این که مردم پاوه نیاز به آب آشامیدنی د

ی پالستیکی هانابود نموده و آب آشامیدنی هم باید با دبه زیرا دشمن هنگام فرار منبع آب را

. مدت کمی از پخش این اعالمیه نگذشته بود که هزاران ظرف شدمیاز طریق هوا حمل 

وه تعداد دو انبار وارد پایگاه شد که عالوه بر نیاز پا گوار کرمانشاهر پالستیکی از طرف مردم بز 

لیتری برای مردم آب  10هایبا ظرفشدند.  هم اضافی آمد که برای نیازها ی آتی نگه داری

ها را آب آوردند و ما هم آنهای آب مییم. مردم کرمانشاه هم به پایگاه هوانیروز دبهبردمیهم 

 رساندیم. کردیم و به شهر پاو میمی

 نرسیده بودند که دشمن با آن همه نیروی نظامی و ساز و برگ نیروها به اطراف پاوههنوز 

 رها شد. آفتاب آنها، پا به فرار نهاد و شهر پاوه از شر رفتمیخیلی سریع تر از آن چه تصور 

 و همه نظامیان پایگاه در آن هنگام کردمیروز اول صدور اعالم فرمان امام داشت غروب 

 همشغول تدارک وسیله نقلیه، تجهیزات و آب و مواد خوراکی بودند تا از رزمندگانی که به پاو

 .اعزام شده بودند پشتیبانی کنند

را  که روز قبل همراه وی مأموریت پاوه در پایان روز همراه سروان خلبان سید نظر محمدی

 ده بودیم، تصمیم گرفتیم سری به ستاد قرار گاه غرب محل استقرار تیمسار فالحیانجام دا

که به عنایت حق آن  بزنیم. هنگام ورود خدمت ایشان و عرض تبریک پیروزی رزمندگان را

تبدیل به خوشحالی شده بود. در آن جا  و شدمیو اندوه شب قبل در او دیده نحاالت نگرانی 

ده لشکر برخورد کردیم و به صورت شوخی و با زبان کردی خطاب به وی عرض کردم نفرما با

   یادت هست که دیروز از حضرتعالی پرسیدم چرا برای نجات مردم پاوه از تانک استفاده
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فرمایید؟ فرمودید من یک دستگاه ماشین ریو ندارم سوار بشوم، پس این همه تانک مین

دستگاه فقط از پادگان بیستون راهی جبهه شدند، مگر نه دیروز  90چگونه آماده شد و تعداد 

فقیه ن معجزه را باید را در فرمان ولیزمین گیر بودند؟ در جواب پرسش من فرمود ای آنهاهمه 

وگرنه چنان بود که دیروز حرفش را زده بودم. در هرحال شهر پاوه از محاصره  جستجو نمود

آزاد شدند. طولی نکشید منبع آب باز سازی شد،  دشمن نجات یافت و مردم قهرمانش

 نیازهای اولیه بین مردم توزیع شد.

می توان به موارد زیر اشاره کرد: بسیج هزاران نفر زن و مرد  ی مهم واقعه پاوههااز ویژگی

ز وسیله نقلیه نظامی، ا هاکه در مدت کمی بعد از اعالم فرمان و بالفاصله تحقق یافت، صد

ردند. ایجاد رعب و وحشت در دل حرکت ک تانک و توپ تا وسایل پرنده همه آماده به کار

توسط دشمنان طرح ریزی شده بود و  هاکه مدت هاانقالب، بر آب شدن نقشه کلیه توطئهضد

 زمین وکلیه مسلمانان و دوستداران انقالب اسالمی.  ایجاد امید در دل مردم ایران

از شهدای عزیز وگران قدری که با نثار خون خود تا پای  ه است در رویدادهای پاوهشایست

جان از شهر پاوه یاری کردند، یادی کنم. در پایان جنگ و محاصره پاوه به منظور تجلیل از مقام 

از  نیروزهواشهدا و قرائت فاتحه برای آنان، همراه با تعدادی از نیروهای از جان گذشته و شجاع 

 آرامگاه شهدای پاوه، دیداری داشتیم. روی قبر یکی از آن بزرگواران اشعار زیر نوشته شده بود:

 با عهد خویشتن همه از دل وفا کنیم برخیز تا پرچم وحدت بپا کنیم

 با یار آشنا، سخن آشنا کنیم ما آشنا و پیرو یک دین و مذهبیم

 این درد، از وحدت ملی دوا کنیم یم سربسرما درد مند ورطه ی جهل

 گر غیر از این کنیم سرا سرخطا کنیم نمود پیروی از سنت نبی،باید

 حاجات خود ز دفتر قرآن روا کنیم ز آستین ،گر دست اتحاد برآریم

 ترک رسوم و قائده دین چرا کنیم منع است بخل وکین و عداوت بدین ما

 جان عزیز را به ره دین فدا کنیم ریغوقت است آن که متفق الرأی بی د

 خیز تا که خواب گران زیر پا کنیمبر در خواب غفلتیم رقیبان به قصد ما

 باید پیروی از مصطفی کنیم گرطالبیم رحمت دنیا و آخرت

 اساسنامه و رؤیای انقالب
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از من و چند نفر دیگر از  کرمانشاه 13از طریق روابط عمومی لشکر 51/ 31/3در تاریخ 

دعوت شد جهت طرح ریزی اساسنامه انجمن نظامیان مقیم استان  برادران انجمن اسالمی

صبح شروع شود. بعد از  9ساعت  51/ 39/3شرکت کنم. قرار شد این کمیسیون در روز 

شجو بودم. در آن ایام اطالعاتی در اندیشه به یاد گذشته و زمانی افتادم که دان و مدتی فکر

انجام داده  ی سید بزرگوار مرحوم سیدجمال الدین اسدآبادی درکشور مصرهاباره فعالیت

به عنوان افسر امور دینی دور از چشم  در روز جمعه در پادگان بیرجند 53بودم که در سال

بیرجند ایراد نموده بودم. در چنین  مقیم مرکز آموزش فرماندهان در روز تعطیل برای سربازا ن

فرصتی وقت را غنیمت شمردم، با خود فکرکردم امروز فرصتی است که از افکار بلند آن مرد 

بزرگ، الهام بگیرم. سیدی که تا آخرین لحظه عمرش برای رهایی مسلمین از زیر سلطه 

 ن راه فرو گزار نکرد. استعمارگران از هیچ کوششی در ای

 به صد سال قبل، زمان آن آزاد مرد عقب گرد نموده، آیینه تاریخ را 
ٌ
بهتر آن دیدم که تقریبا

جلو دیدگان گشودم. شب هنگام تا دیری از وقت بیدار ماندم. نتیجه کارم مقاله ای است که 

 حاضر در جلسه به شرح زیر رسانیدمبه اطالع برادران 

ا کی در خواب غفلت، ک دنیا دشمن، ولی تو تنها، اسالم تنها، آخر تآگاه باشید که ی))

برادران عزیز و خوب توجه به این مسئله دارید که مسلح به سالح ی، راست .بس است دیگر

دین اسالم چه اسلحه تیز و برنده ای است، چرا که چهل نفر متعهد در صد سال پیش با یک 

 آنهای هامان ایجادکردند و بعد از آنان، فکر و ایدهماه فعالیت چنان وحشتی در دنیای آن ز

باقی ماند و همچنان ادامه دارد. شما فکر می کنید که ما دویست یا سیصد نفر با زمانی صد 

اثر باشیم؟ عزیزان من جهت کسب  اءت بیشتر نمی توانیم منبع و منشسال عقب تر و تسهیال

 ادر و متعال به پیش بروید.پیروزی مجهز به سالح دین و با توکل بر خدای ق

دین محمد یاوری ندارد و همه دنیا از مسلمان و غیر مسلمان دست در  ،اسالم تنها شده

ا است که پشت سر دست هم داده، برای نابودی انقالب ما و در واقع برای جلوگیری ازدین م

ل کمین است و گودا ن درمچینند، آگاه باشید هوشیار باشید، دشهمدیگر توطئه می

هر و هوشیار به طرف آن حرکت نکنیم، . اگر با چشم باز کرده اند ایجادخطرناکی در کنار ما 
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 ،کنم و از خداوندمی همه را به اتحاد و یگانگی دعوتآن و هر لحظه نابودی حتمی است. 

 ((.توفیق برایتان آرزو می کنم

در ، سال پیش 99یعنی  3100در سال  مرحوم سیدجمال الدین اسدابادی درکشور مصر

 به سر های خون خواریت و استعمار دولتکشورهای اسالمی تحت حماکه آن زمان اغلب 

م به یکی از فرزندان پیامبر اسال د،فشر آنان حلق ضعیف مسلمین را می بردند و دست ستممی

گان افتاد کار شده و در فکر رهایی مسلمین از زیر بار ستم بیگانبه نام سیدجمال الدین دست 

و برای اجرای این برنامه به اروپا سفرکرد. مجله ای به نام عروه الوثقی انتشار داد و به وسیله 

الک اسالمی فرستاد و نزدیک بود که ممقاالت آتشین که در آن مجله نشرداد و به همه م

 .دمسلمین را از خواب غفلت و مرگ آسا نجات دهد، ولی خیلی زود از انتشار آن جلوگیری ش

به ناچار سید واال مقام عازم کشور مصر شد و به اتفاق شیخ محمد عبده جمعیتی به نام 

انجمن وطنی مصر تشکیل داد. در کشور پهناور مصر فقط چهل نفر مسلمان متعهد با وی 

 رسی خطابه قرارگرفت و چنین گفت: همراه شدند و در پانزدهمین جلسه آن سید روی ک

 فینالنهدینهم سبلنا "پروردگارا گفته تو، حقاست :"والذین جاهد و است ار بارالها گفته تو »

و سپس خطاب به « است و این انجمن مقدس به نام تو و برای دین تو تشکیل یافته است.

: آقایان گرامی دستور مقدسی که نشانه حقانیت دین اسالم تا روز قیامت ضامن انجمن گفت

ن قرآن مقدس درا ثر غفلت مسلمین مهجور شده سان ایه سعادت بشریت قرآن است، آه که چ

است. همان قرآن مقدسی که در پرتو شعاع نورانیش دنیای دیروز و امروز را با آنان انحطاط، به این 

 .ز منحصر به امر ذیل گردیده استسان بهره برداری از قران امروه درجه از تمدن رسانید. آه آه چ

ه مساجد،کفاره گناه، غولیت روزه داران، زبالی جمعه، مشهاتالوت باالی قبور در شب

، ها، زینت قنداق بچههاوسیله گدایی کنار کوچه ،، چشم زخم، قسم دروغهاخانهببازیچه مکت

، هاسالح جن زده ،حمایل مسافرین هاحمایل سینه بند عروس، بازو بند نانواها؛ گردنبند بچه

ها، مال باب به منزل، حرز زورخانهتقال اسزینت چراغانی، نمایش طاق نصرت، مقدمه ان

های دلهم آیینه  ش کردیم تووپروردگارا ما تو را فرام هااب فروشیسرمایه کت ،التجاره ممالک

 ی خود را ازهاما صورت دل. ما را از انعکاس حقایق کتاب مقدست محروم کردی

 «کبت ساختی.ا را مبدل به ذلت و ناطاعت مقدست برگردانیدیم، تو هم سعادت و شرافت م
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سپس سیدجمال ازکرسی خطبه به زیر آمد، در حالی که یک ثلث از اعضای انجمن با 

شنیدن سخنان سید از کثرت گریه غش کرده بودند و بقیه هم در حال گریه بودند، مرحوم 

قک اللهم نسیناک فانسیتنا : ای و حگفتمیسید هم به گریه در آمد و مکرر این جمله را 

بر روی زمین افتاد و برای مدت سه ساعت در آن انجمن حالت  که غش کرد،تا آن  .انفسنا

سید و دیگر اعضای انجمن به  ،جام با دخالت دکترنشوه و شیون حکم فرما بود، تا سراغ

 حالت عادی برگشتند و جلسه رسمیت یافت.

  گردید در این جلسه مواد هفده گانه ای تصویب شد که موجب انقالب مصر 

هر یک از اعضای انجمن در هر شبانه روز حد اقل یک حزب از قرآن مجید با دقت  -3

 وتفکر بخوانند.

 نمازهای واجب خود را با جماعت بخوانند.  -1

 امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنند.  -1

 مردم غیر مسلمان را دعوت به اسالم نمایند. -1

 باحثه نمایند. با مبلغین نصاری به بهترین وجه م -5

 نسبت به فقرا درحد امکان احسان نمایند. -9

 خواستار شد، انجام دهند آنهاهرکس انجام هر عمل مشروعی را از  -3

 صله رحم و سرکشی به خویشاوندان خود را از یاد نبرند و انجام دهند. -1

 را عیادت کنند. هامریض -9

ازحال او جویا شوند و علت غیبت او را اگر مسلمانی در بازار و یا مسجد دیده نشد،  -30

 در رفع آن مشگل بکوشند. ،جستجو نمایند تا اگرغیبت او برای پیشامد مشگلی بوده

 بروند. آنهاکسانی که از مسافرت مشروع برگشتند، به زیارت و دیدار  -33

 ی خود را به مستحقین بپردازند.هاحقوق واجبه -31

 قوانین دین و یا شئون سعادت بخش دیگر کوتاهی ننمایند. از راهنمایی افراد نا آشنا به -31

 کبر وخود خواهی و خود پسندی و رهبری طلبی را از  -31
ً
صفات رذیله مخصوصا

 خویشتن دور نمایند.
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    آنها و خطاهای برادران مسلمان خود )آن جا که موجب طغیان  هااز لغزش -35

 .شود( بگذرندنمی

 .نباشندبا مردم تند و غضبناک  -39

دیگر مسلمین مادی یا معنا از انجام عمل وگفتن سخنی که نفعی برای آنان و یا  -33

 هر یک از اعضای یک دفتر با خود داشته باشند و به هر یک از مواد  ،ندارند
ٌ
خود داری کنند. ضمنا

ت شود. ثب هفده گانه باال عمل نمودند، بالفاصله در آن دفتر یادداشت کرده تا در دفتر کل انجمن

 به معرض فروش در  لذا آن چهل نفر در مرحله
ٌ
اول تصمیم گرفتند که تجمالت زندگی را عموما

 هاآورده و با حداقل از ضروریات زندگی بسر برند و همچنین در شبانه روز به ساده ترین خوراکی

ت از برنامه قناعت کرده و بقیه درآمد مالی خود را به صندوق انجمن بریزند تا برای انجام آن قسم

  که احتیاج به پول دارد، معطل نمانند.

 این انجمن به مدت یک ماه فعالیت ،بیالن و عمل کرد یک ماهه انجمن وطنی مصر

 داشته که نتیجه کار و بیالن عملیات آنان به قرار زیر در دفتر ثبت شده است :

 هزار و پانصد نفر مریض را عیادت نمودند. -3

 مسافرین را دیدن کردند.  تصد نفرو هفر دو هزا -1

 جویا شدند. آنهاده بودن از حال پانصد نفراز مسلمانان را که از مجامع عمومی غیبت کر  -1

 حاجت محتاجین را برآورده کردند. دوازده هزار -1

 ربات الکلی را توبه دادند.هشتصد نفرمعتاد به مش -5

 ، وادار به خواندن نماز کردند. دننمی گذاردهزار و سیصد نفر از مسلمانانی که نماز  -9

 منحرف را وادار به توبه نمودند. چهارصد نفراز زنان -3

 هشتاد نفر از مستخدمین ادارات انگلیسی را وادار به استعفا از خدمت آن دولت حیله گر نمودند.  -1

 د اشیای لوکس و تجمالترا واداشتند تا از خری پانصد نفر از رجال و ثروتمندان مصر -9

 زندگی که از ممالک بیگانه و 
ً
 خود داری کنند.  شودمیوارد  انگلستان مخصوصا

 هفتاد و پنج نفر ورشکسته را سرمایه دادند. -30

 دویست و شش نفر از فقرای حقیقی را مدت یک سال تامین کردند.  -33

  .ر بت پرست را مسلمان کردندسی و پنج نصرانی و یهودی و هفتاد نف -31
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 چهل و چهار مجلس بحث با مبلغین نصاری که تحت حمایت دولت انگلیس در مصر -31

مشغول به فعالیت بودند، برقرار نمودند و صد و بیست اشکال و ایرادی که از دادن جواب آن 

 وارد ساختند. آنهاعاجز شدند، به 

 ن العمل فعالیت یک ماهه انجمعکس

، لرد گرومر مستشتر مالی انگلیس در مصر پس از فعالیت یک ماهه انجمن وطنی مصر

 دید یک دفعه چهل و پنج درصد از نفوذ دولت انگلیس در مصر کاسته شد و تجارت انگلستان

مان که در سی و پنج در صد تنزل نمود. هشتاد نفر از مستخدمین کار کرده و با تجربه مسل

ادارات انگلیس مشغول کار بودند از شغل خود استعفا نمودند و دیگر حاضر نیستند در 

کرومر مستشار مالی باکمال تعجب دید که نمایندگان د ادارات انگلیس مشغول کار شوند. لر 

 ی انگلیس و هاکمپانی
ً
نمایندگان اشیای تجملی و لوکس از عدم مراجعه مشتریان  مخصوصا

بلند شد و می گویند ما دست روی دست گذاشته ایم و به اندازه مخارج مغازه و فریادشان 

حقوق کارکنان هم فروش نمی کنیم، و از طرفی آن عده از مأمورین دولت مصر که مامور 

وصول مالیات مشروبات الکلی و زنان منحرف و سینماها بودند،استعفا دادند. لرد کرومر دید 

ی سی و پنج ساله یک ماهه انجمن هابت به عملیات فعالیتکه مبلغین نصارا در مصر نس

لرد کرومر با دیدن این عکس العمل سخت و  خالصه .وطنی مصر نسبت یک، به شانزده است

شدید فعالیت یک ماهه انجمن وطنی مصر آن چنان دچار وحشت گردید که بالفاصله 

 مخابره نمود. گزارشات وحشتناکی به لندن

 ات لرد کرومر مستشار مالی گزارش

 اعالم ایشان در یکی از گزارشاتش می نویسد که ))بدین وسیله به زمام داران انگلستان

 ادامه پیدا سید جمال الدین رهبری وطنی تحت خطر می کنم که اگر یک سال دیگر انجمن

گلیس در آسیا و آفریقا یک سره نابود خواهد شد، بلکه کند، نه تنها سیاست و تجارت دولت ان

 ه در سراسر جهان به خطر افتد((. بار  کست که نفوذ کشورهای اروپایی یاآن ترس 
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که برای  است ایقهعبدترین صا انجمن وطنی مصر»ویسد: در گزارش دوم خود می ن

و باز « رای تفرق آن دستور صادر شود.پیشرفت ما تصور شود و باید با کمال سرعت و عجله از ب

نام برده درگزارش سوم خود می نویسد:انجمن وطنی بهترین شاهد بر اسیتالی محیر العقول 

یافتند، یکی  مسلمین در سیزده قرن قبل که در مدت کوتاهی بر ثلث کشورها ی جهان تسلط

 ای آن عصر بود،از مبلغین مسیحی در گزارشی که به کلیسای سانپول که بزرگترین کلیس

 دهد، چنین است : می گزارش

در هیچ امری عجیب تر از این واقعه نیست که هفتصد میلیون مسیحی و اوالد انجیل در »

، این ستبیش نی آنهامقابل چهل نفر مسلمان که در واقع روح یک سید روحانی در کالبد 

 عید در کتاب خود به نامباز یکی از دکترهای خارجی بیمارستان پورت س« گونه مقهور گردند

در عملیات محیرالعقول  :نویسدافته، چنین میکه در همان روزها نگارش ی )فلسفه مجامع(

اگر برای بیست سال دیگر ادامه پیداکند، طولی نخواهدکشید که صفحه پشت و  وطنی مصر

 خواهد بود.  آنهازمین جوالنگاه روی 

می نویسد، چنین  در نامه ای که به یکی از صرافان لندن رئیس بانک انگلیسی در مصر

غرایب روزگار این که امروز سیاست اروپا در مصر و فردا در سراسر دنیا پایمال »می گوید:

 عمل به قوانین مذهبی فعالیت چهل نفر مسلمان خواه شد که سالحشان فقط دیانت و

لندن می نویسد چنین  سی در نامه ای که به زن خود دریکی از صاحب منصبان انگلی «است

سعادت که سرعتی تندتر از برق در جامعه مسلمین می دمد، نه تنها  بارقهاین »می نگارد: 

 
ٌ
 باید دست از مستعمرات خود بردارند، بلکه باید در  ملت بریتانیا خصوصا

ٌ
وکلیه اروپا عموما

« قلعه محکم برای خود تهیه نمایند زمین نقطه ای مرکز دایره منطقه جنوب و شمال کره

یی ضمن اعالم حکومت نظامی در مصر مرحوم سید را هادولت انگلیس با دیدن چنین صحنه

 از مصر اخراج و بقیه اعضای انجمن را زندانی نمود. 

نمودن  و اضافه 13برادران نظامی مقیم لشکر بعد از اتمام سخنرانی در جمع انجمن اسالمی  

 ((سخنرانی را به اتمام رساندم.مناسب،  حدیثیک 

39/3/51والسالم علی من اتبع المهدی. سروان عباسعلی امیریان 



399 

 

 

 

 

 هفتم فصل
 

 کرمانشاه جهاد هوانیروز
 

 کرمانشاه جهاد هوانیروزفصل هفتم: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تالش زندگی /330

 

 فعالیت جهاد در کشاورزی

، بلکه در زمان صلح شودمیتنها در جبهه و جنگ تمام ن ی هوانیروزهافعالیت و فداکاری

نجات کوه  هاهم نقش مهمی در کمک و پشتیبانی از مردم به عهده دارد. از جمله این کمک

نوردانی که با خطرات جانی مواجه و راه نجاتی ندارند، یا اگر سیل در قسمتی از کشور جاری 

و حوادثی نظیر آن در  ، اگر زلزلهشودمیشود هوانیروز اولین واحدی است که در آن جا حاضر 

ن جان بر کف هوانیروز هستند که از همه رخ دهد، اولین واحد کارکنا هر نقطه از کشور ایران

ی سخت و پر برف در هازودتر برای کمک حاضر می شوند. حتی اگر گوسفندان در سال

علف برای آن حیوانات سرازیر  جایی در حال از دست دادن جانشان باشند، آن که از آسمان

 به جز هوانیروز هیچ کسی قادر به کمک نخواهد بود. ند،کمی

مستقر است،  را که در استان کرمانشاه ی هوانیروزهاعالیت یکی از پایگاهدر این جا ف

از  توضیح می دهم. من در طول زندگی همیشه به این فکر بودم که اگر کشورعزیزمان ایران

 گندم، محتاج به کمک بیگانگان نباشد، هی
ً
چ وقت زیر بار هیچ نظر مواد غذایی مخصوصا

روی پای خود  تواندمیطاغوتی نخواهد رفت، حتی اگر همه وسایل ضروری به او نرسد، 

میلیون تن  315هر سال  آمریکابایستد، زیرا در زمان دانشجویی مطالبی خوانده بودم که 

همیشه اختیار دار گندم مازاد را )خوراک یک سال مردم هندوستان( به دریا می ریزد تا برای 

در قیمت همه چیز عالوه بر  کندمیقیمت غالت در دنیا باشد. این کشور پیوسته سعی 

اسلحه و وسایل جنگی یکه تاز در دنیا باشد و آن را در اختیار بگیرد. با این ترفند هرکشوری را 

 که بخواهد استعمار کند، دائم وسیله استعمار در اختیار دارد. 

از نظر مواد غذایی همیشه قسمتی از ذهن مرا به خود مشغول موضوع خودکفایی 

، روزی که کردمیی نفت و ذخائر زیر زمین ما را تخلیه هاکه لوله آمریکا، زیرا می دیدم کردمی

 یتی پیش آمد که کشور ما آزاد شد.انقالب اسالمی پیروز شد، دست چپاول گران قطع و موقع

بودم، یکی از درجه داران هم همراه من  که افسر نگهبان 51آبان ماه ی هادر یکی از شب

 ی وقت آزاد بحث را شروع کردیم، بر این مبنا که پایگاه هوانیروزهانگهبان بود. در ساعت

ن کشاورزی بکر محل رویش کیلومتر و محصور نمودن هزارها متر زمی 31با محیط  کرمانشاه

. کردمیهنگام خشک شدن آن بر پایگاه وارد  ی هرز شده که دغدغه بسیار بزرگیهاعلف
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بود، اگر  ضمن آن که اگر آتش سوزی در محیط وسایل پرنده به وقوع می پیوست خطر بزرگی

ا بچینیم، هزینه زیادی در برداشت. نتیجه بحث ما می خواستم قبل از خشک شدن آن ر 

 اقدامی صورت بگیرد، در نتیجه منجر شد که روزهای آینده در خصوص ایجاد جهاد سازندگی

امه جهادی پیش تاز نام که در برن چند روز بعد به حضور فرمانده پایگاه سرهنگ علی سعدی

 .بود، رسیدیم

را با وی در میان گذاشتم، موافقت کرد و قول هر گونه کمکی به  گیمسئله جهاد سازند 

من داد. روز بعد تعدادی دسته قبض به صورت سهام در چاپخانه پایگاه تهیه شد و ظهر بین 

دو نماز مسائل پیش آمده را برای همگان توضیح دادم و تاکید نمودم این برنامه یکی از 

که اجرای آن مورد رضای پروردگار و هم مورد پسند مردم انقالبی  باشدمیما  ضروریات جامعه

 . باشدمیما 

شدند. با  در این روز بیشتر کارکنان پایگاه صاحب سهم و همگی شریک جهاد سازندگی

 مبالغ سهام خریداری شده مقداری گندم خریداری شد. قبل از این جریان گندم کیلویی،

 
ً
ارزان تر بود، ولی موقعی که ما خریداری کردیم، با مبلغ گران تری تهیه کردیم. ظاهرا

محاصره اقتصادی ما شروع شده بود. عالوه بر گندم مقداری نخود و عدس هم خریداری و از 

زیر کشت رفت.  هاینقوی کرایه، و زم جهاد سازندگی استان یک دستگاه تراکتور جانسون

انجام شد. در نتیجه ی این تالش، برداشت گندم  59و برداشت در سال  51بذرپاشی در سال 

 گندم مصرف شده به اندازه سه ماه نان منازل سازمانی 310
ً
شود. می    خروار شد که تقریبا

 خروار نخود و هزار کیلو عدس به دست آمد. 31مقدار 

شد، ولی نخود و عدس توسط بانوان پایگاه با دست چیده گندم به وسیله کمباین درو 

استان  شد. با قیمت مناسب نخود و عدس به کارکنان پایگاه و گندم هم به جهاد سازندگی

فروخته شد. در عوض بذر گندم مرغوب برای بذر پاشی تهیه و تعداد یک دستگاه تراکتور و 

و به اموال جهاد سازندگی افزوده شد. در این کار جهادی که  دستگاه گاوآهن تهیه 1تعداد 

یشان کمک نمودند. همچنین فرمانده هااغلب کارکنان سهیم بودند، همگی خود و خانواده

سازمان  ،جهادسازندگی استان کرمانشاه ،سازمان عمران ماهیدشت ،پایگاه و معاون ایشان

ان، اداره کشاورزی و سرجنگل داری همگی همکاری نمودند. کمک و همیاری آبیاری است
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باعث قوت قلب و دلگرمی کارکنان جهاد شد و این امید در قلب آنان ایجاد شد که  هاسازمان

 با این شتاب انقالبی که در پایگاه انجام می گیرد، طولی نخواهد کشید که پایگاه هوانیروز

به طور اعم سعی خواهند کرد که در داخل  ی ایرانهاه بطور اخص و سایر پادگانکرمانشا

 هیچ پادگانی زمینی بایر نباشد که زیر کشت نرفته باشد. 

چون در برداشت اولیه توفیقاتی به دست آمده بود، به فکر توسعه جهاد افتادم. برای این 

و  خطاب به استاندار آن زمان آقای مهندس نکوئی منظور نامه ای از طریق فرمانده پایگاه

 ،سازمان آبیاری ،سازندگی ریاست جهاد ،معاون ایشان، ریاست سازمان عمران ماهیدشت

اداره کشاورزی و سرجنگلداری استان ارسال و در یکی از روزهای ابری همه به پایگاه دعوت 

آیه از  اطاق جنگ پایگاه بود. بعد از این که همه مدعوین آمدند، چند شدند. محل دعوت،

قرائت شد، سپس خطاب به حاضرین صحبت را آغاز  391تا  393سوره آل عمران از آیات 

پرتغال که آماده کرده بودم به حضار  ،پیاز ،سیب درختی ،نمودم. قباًل تعدادی سیب زمینی

ی نظامی تنم از فرنج و ها. لباسشودمی وارد ایران معرفی کردم که هر کدام از چه کشوری

ی فرنج و قلم خودنویس خودم که به هاکمر حمایل با تکمه ،ی پایمهاپیراهن و پوتین ،شلوار

و  هاترتیب کشور فروشنده آن را شرح و توضیح دادم در خصوص وسایل پرنده و ماشین

نگام تعویض مورد نیاز بود، جداگانه به زبان آوردم. درب کمدی را باز کردم قطعات که در ه

قابل مصرف نیست، در یک کارگاه خشک شویی  آمریکاتعدادی پارچه کهنه که در کشور 

و بسته بندی نموده به شماره سریال وسیله پرنده که در سال نیاز دارد که با آن  شودمیشسته 

دالر به نام سریال هلی کوپتر به ما می فروختند که با  93ه قیمت هربسته ای تمیز شود، ب

ایجاد کرد. این همه  شدمیدر سال چندین کارخانه پارچه بافی  هااحتساب قیمت این بسته

، اسم تک تک کشورها را هم در این جمع می شدمیوسایل از کشورهای مختلف خریداری 

 .توان نام برد

ن موثر افتاد که جناب آقای استاندار قول یک میلیون و پانصدهزار چنا هااین صحبت

تومان جهت حفر سه حلقه چاه آب که قباًل از شرکت حفاری قیمت حفر هر حلقه گرفته بودم 

آب منازل سازمانی  ،، عالوه بر آبیاری درختان و باغشدمیبعداز این که حفاری  هاکه این چاه

 . شدمی، رفع کردمیرا با مشکل رو به رو هم که هر سال تابستان پایگاه 
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 به نام آقای مهندس تیموریانیک مهندس خبره کشاورزی  سازمان عمران ماهیدشت 

روز مأموریت داد که از نظر کشاورزی مشاور من باشد و بقیه نهادها هم به ترتیب  1ای هفته

د. سازمان آبیاری استان هم یکی از مهندسین خبره آبیاری را در یی را دادنهاقول کمک

د نیاز پایگاه باشد، استان هم قول داد هر آن چه مور  اختیار من گذاشتند و جهاد سازندگی

 همکاری کند.

ا مورد بررسی قرارداد. به پایگاه آمد و همه ر  روز بعد از جلسه آقای مهندس تیموریان

زمینی در ضلع شرقی پایگاه با سیم خاردار از منازل مسکونی جدا شده بود، جهت باغ، مورد 

بذر گندم و غالت دیگر مناسب نبود و  نظر قرار گرفت، زیرا زمین سنگالخ بود و برای کاشت

ز بعد محل هم برای گندم مورد بررسی قرار گرفت. مهندس آبیاری هم چند رو هابقیه زمین

حفر اولین چاه را در ضلع غربی پایگاه نزدیک به فرودگاه معلوم نمود. در سه محل دیگر هم 

مشخص شد، این دو محل نزدیک به منازل مسکونی و ضلع شرقی گردان هجومی در نظر 

  گرفته شد.

بر دادم که خ بعد از تعیین محل حفرچاه به شرکت حفاری جناب مهندس معصومی

اعتبار چاه از طریق استاندار حواله شد، به دیدار استاندار رفتم، وقت مالقات نداشت. مدتی 

صبرکردم ایشان از محل جلسه می خواست عازم محلی دیگر بشود، در سالن استانداری با 

، ایشان ابتدا می خواست من صبر کنموی مالقات و درخواست وجه هزینه چاه را نمودم. 

اجت کردم در داخل سالن و در حال حرکت چک را امضاء کرد. بعداز دریافت چک و ولی سم

تحویل به مهندس حفاری دو روز بعد وسایل حفاری روی چاه نصب و کار حفاری انجام شد و 

متری حفاری شد. به لطف و عنایت خداوند و بررسی دقیق  90بعداز مدت چند روز تا عمق 

متر دریاچه  90آب قرارداشت و هنگام تمام شدن در عمق زمین روی سفره  ،مهندس آبیاری

لیتر آب به بهره برداری رسید. همه کارکنان با شادی بسیار  330ای از آب به قرار ثانیه ای 

زیاد سر چاه آب حاضرشدند. سپس درب چاه بسته شد. دو کار دیگر چاه نیاز داشت، یکی 

صله نودمتری آب را به سرچاه پمپاژ کند. برق فشارقوی دیگر موتورچاه آب که بتواند از فا

پیمانکار برق کشی باند فرودگاه مسئولیت کشیدن برق را  مسئله برق آقای مهندس حاجیان

قبول کرد و برق به سر چاه آورده شد. تعداد یک حوضچه هم الزم بود که آب از چاه اول داخل 
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و جاهایی که نیاز بود، هدایت شود در  هارزمینحوضچه سرازیر و سپس از آن جا به س

از طریق آن نهاد  تهران ی مکرر با جهاد سازندگیهاخصوص موتور پمپاژ آب هم طی تماس

ن آورده شد که هزینه خرید آ تعداد یک دستگاه موتور پمپاژ برقی قوی از تهران به کرمانشاه

هزار تومان بود که توافق شد بعد از دریافت محصول گندم پرداخت شود. به منظور  301

اینچ  9متر لوله  100متر لوله سیمانی و  1000رسانیدن آب چاه به منازل سازمانی، نیاز به 

 آهنی داشتیم. 

بود،  اهفکرکردیم سرانجام با نامه نگاری و مکاتبه با لوشان که محل تولید این لوله هامدت

را از  هاتوافق حاصل شد و مجانی حواله نمودند، ولی چون در آن جا وسیله ای که بتواند لوله

ضمن درخواست از فرمانده محترم پایگاه  .فاصله تولید تا محل مصرف برساند، موجود نبود

گردان تک و هجومی جهت انتقال لوله استفاده  1ی سنگین هاقرار شد از وجود ماشین

این ترتیب یک روز گردان تک و روز دیگر گردان هجومی این مسئولیت را به عهده  بشود. به

اینچ فقط در  9ی هاحل شد، ولی لوله به کرمانشاه هابگیرد و به این وسیله کار انتقال لوله

وانیارهای خلبان به یکی از ست هابود که برای درخواست این لوله اختیار شرکت نفت در اهواز

، طی نامه ای به اهواز روانه نمودیم. ایشان موفق شد سیصد متر لوله نام اسماعیل نگه داری

بلوار بود که طاقت حمل لوله سیمانی را  1اینچ که برای عبور لوله از زیر آسفالت  9آهنی 

 اخل پایگاه محل حفرچاه وارد شد. ت در داینچ با تریلی خود شرکت نف 9 یهانداشت. لوله

کار لوله کشی از چاه آغاز و بعد از مدتی انتظار به پایان رسید و  هابعد از دریافت لوله

آب برای بقیه جاها که نیاز  ،مسئله آب منازل سازمانی برای همیشه حل شد و ما موفق شدیم

چند نفر کارگر باغبان و صیفی کار از بود، برسانیم بعد از این که به آب دسترسی پیدا کردیم، 

زیر کشت هندوانه و خیار و خربزه،  هاافراد محلی به کار دعوت شدند. مقدار زیادی از زمین

 30گوجه فرنگی قرار گرفت. موقع برداشت هندوانه هم شیرین بود و هم پر وزن که )از  ،ذرت

و سپاه هنگام رفتن به جبهه غرب دعوت  اغلب مقامات و فرماندهان ارتش .کیلو به باال(

 آنهاند از چاه آب و محل زراعت پایگاه دیدن کنند و از هندوانه و خیار به دست آمده از شدمی

 .شدمیپذیرایی 
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ذرت هم هر روز با یک وانت بار  ،عالوه بر فروش هندوانه و خربزه به کارکنان با قیمت پایین

 تایی بدرب پایگاه حمل 39تا  30ی نایلنیهادر کیسهبعد از ظهر  1هنگام خدمت در ساعت 

. مزرعه ذرت خیلی پر رونق بود. یک بار هم یک تریلی بزرگ پر از شدمیو به کارکنان فروخته 

 ،ی چیده شده به مناطق عملیاتی غرب برای رزمندگان ارسال شد. عالوه بر زراعتهاخربزه

تراکتور و کود و  .در آن جا به وجود آمدهدایت و یک جهاد گروهانی هم  هاآب به گروهان

تقسیم تا هر نفر هنگام  ها. حتی بذر و نشاء هم بین گروهانشدمیکمک به هر گروهان داده 

 عایدی خودشان بود، فعالیت کنند. بیکاری در جهادی که ثمره اش

ند. از جمله آقای کردمیمسئولین هم هر چند گاهی به صورت تک نفره از جهاد دیدن 

ی جهاد هاکه وی طی چند مرحله در کلیه قسمتسیاسی ریاست عقیدتی  مرضا صفاییغال

فرمانده نیروی زمینی و سرهنگ علی صیادشیرازی.  بازدید کردند و نیز تیمسار ظهیرنژاد

که در  ، فرمانده تیپ مهابادهمچنین آقای دکتر روحانی همراه جناب سرهنگ شریف النسب

 قرار گرفته بود.  آنهاورد توجه ی جهاد مهااین بازدید فعالیت

هکتار که پایگاه به وسیله سیم خاردار از  31زمینی به مساحت  در ضلع شرقی هوانیروز

 سنگالخی که محوطه آن جداشده بود و به صورت بایر و دست نخورده مانده بو
ً
د،زمین تقریبا

پی  برای کشت و کار مناسب نبود. از کارهای مهم دیگری که با راهنمایی مهندس تیموریان

ریزی شد، آن بود که تصمیم برآن شد آن زمین را به یک باغی تبدیل کنیم. برای این منظور 

رحله اجرا در نیامده بود. برای به دست آوردن آب هم نیاز داشت و هنوز برنامه چاه اصلی به م

آب برای این زمین ناچار به حفر چاه دستی اقدام کردیم. دو نفر مقنی از اسدآباد دعوت به 

که  کارکردند و حتی بعضی از روزها ستوانیار خلبان اسماعیل نگه داری هاکار شدند و مدت

 کشاورزی داشت، روزها که از پرواز برنسبت به ک عالقه وافری
ً
، گشتمیار جهادی، مخصوصا

، انجام دهد. بعضی اوقات وی داخل شدمیسری به جهاد می زد که اگر کاری به وی محول 

متری به آب  11. بعد از مدتی چاه در عمق دادمیو کار مقنی را انجام  رفتمیاین چاه 

 کرمانشاه ، ولی موتوری از جهاد سازندگیرسید. عمیق بودن آن در داخل آب مشکل بود

 به ما داده بودند تا به وسیله آن آب چاه را تخلیه نماید که مقنی
ً
بتوانند داخل آن را  هاموقتا

 ها سر چاه آورده شد و بعد از این که کار مقنی بیشتر حفرکنند. برق هم از فاصله بسیار زیاد به
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 .حوضچه ای هم روی چاه ایجاد شد به ثمررسید،

اصله درخت گردو و تعدادی توت  500ی کرج تعداد هااز باغ آقای مهندس تیموریان

اصله درخت گردو و  900تعداد  ،اصله درخت سیب گلدن قرمز 1100سفید پیوندی و تعداد 

دست احداث نمود. برای کار باغبانی و کنده کاری و  آلو بخارا از کرج خریداری و وارد باغ در

کیلو کود  1000نفر کارگر محلی اطراف به کار گرفته شدند و مقدار  30کاشت درختان تعداد 

کامیون ماسه تهیه شد. این مصالح به این  10کامیون کود حیوانی و  10فسفات آمونیوم و 

و خاک و شن و  شدمیاول باید حفاری خاطر مورد نیاز بود که زمین بایر و سنگالخ بود. 

و در عوض خاک و ماسه و کود فسفات و ماسه  شدمیی داخل حفره به بیرون ریخته هاسنگ

 شد.میداخل آن ریخته و بعد درخت کاشته 

به توصیه مهندس این کود شیمیایی تا دو سال می توانست خوراک درختان باشد و بنا

آهنی بود که آب به سرزمین باغ هدایت شود. این تعداد  مترلوله 900مسئله مورد نیاز دیگر 

 هدیه شدهالوله از طریق سازمان پارک
ً
انقالب به ثمر رسیده  ،ی شهرداری به پایگاه مجانا

ند. گرچه از نظر آبیاری باغ به کردمیبه همدیگر کمک و مساعدت  هابود، همه قسمت

 برای سیم کفایی رسیدیم، ولی هر چند گاه یک بار پمپ داخد خو
ً
ل چاه می سوخت، ناچارا

، زیرا خارج کردن پمپ کردمی. این موضوع دردسر زیادی ایجاد شدمیارسال  پیچی به تهران

 .شدمیاز چاه و ارسال به پایتخت و برگشتن آن، باعث صرف زمان و هزینه 

، برای استفاده بهتر دکر میمتربود و آب که در این مسیر حرکت  5تا  1فاصله درختان بین 

که منبع غذایی  شدمیگوجه فرنگی و یا خیار کاشته  ،از آب و زمین در فاصله این درختان

ند. کار کردمیخوبی برای سربازان پایگاه بود که از این محصول به دست آمده استفاده 

ان یا دیگری که صورت گرفت این بود که تعداد یک کامیون مو با ریشه از طریق سازمان عمر 

به وسیله باغبانی که در استخدام جهاد بود، از ده خودش به نام کندوله که مرکز بهترین انگور 

 منطقه بود، دریافت و بیشتر در اطراف محیط پایگاه کاشته شد. 

کیلومتر کمربند سبزی ایجاد شد.  19به این ترتیب دو طرف خاکریز دور پایگاه به فاصله 

سمت بیرون خاکی دیوار موفق به غرس مو شدیم، چون با ریشه البته سال اول فقط در یک ق

 زیون کرمانشاهیو تلو به ثمر رسید و ثمره آن طوری بود که از رادیو بود از همان ابتدای اولیه
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 به پایگاه آمد وازآن فیلم گرفت. گروهی

برای انتقال بوته توت  به سرپل ذهاب ن ایشانرفت ،اقدام دیگر آقای مهندس تیموریان

بود. وی در این کار موفق شد چندین کارتن بوته توت فرنگی با خود به باغ  فرنگی به کرمانشاه

پایگاه منتقل نماید. حدود چندین متر زمین به کاشت آن اختصاص داده شد که عالوه بر 

از میوه آن هم استفاده فراوان شد. در یک فرصت کاشت نخود قبل از این  زیبایی برگ سبز،

که همه را با گاوآهن زیرخاک پنهان کنیم، بارندگی زیادی انجام شد که مقداری از بذر 

 نخودها توسط کبوتران کوهی مصرف شد. 

مسائل باال ختم نشد، بلکه وقتی در این کار فعالیتش تنها به  کرمانشاه جهاد سازندگی

ی دیگر هم سرایت نمود. زیرا هاتجربه پیدا کرد به توسعه کشاورزی و کارجهادگری به پادگان

 هادر یکی از روزها طبق اطالع قبلی تعدادی از مهندسین کشاورزی و آبیاری به پادگان

ها قرار گرفت. مقدار زیادی از زمین مورد بررسی و ارزیابی های پادگانهادعوت و اغلب زمین

معین  آنهابه صورت غیر قابل استفاده مانده بودند، پس از ارزیابی، نوع کشت در  هاکه سال

به خود گرفت. سال اول از طریق پایگاه هم از نظر شخم  شکل رسمی هاشد و جهاد و پادگان

 کمک شد.  آنهازمین توسط تراکتور جهاد و هم از نظر فنی به 

 1هزارکیلو گندم محصول به دست آوردند که از پول فروش آن  900ال اول کشت گندم س

دستگاه تراکتور برای جهاد لشکر خریداری شد و از نظر جهاد کشاورزی به خود کفایی رسید. 

برای پیشبرد جهاد همیشه در فکر بودم به من اطالع دادند که در شمال یک نوع درخت به نام 

د که از نظر مواد غذایی بسیار غنی و خوشمزه و کمی از گردو شاه بلوط وجود دار 

که مسئولیت دفاتر  عبداللهی کوچکتراست. برای تهیه آن درجه داری شمالی به نام آقای

شتن تعداد زیادی از این شاه جهاد به عهده اش بود، به شمال اعزام شد. وی هنگام برگ

راه خودش آورد که در کشت و پرورش آن نیز فعالیت پرثمری داشتیم. کار ها را به همبلوط

کشاورزی و جهاد را در ابعاد وسیع تری همچنان دنبال کردیم که دستاورد بسیار خوب و 

 ارزنده ای برای کارکنان داشت.
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 فعالیت در مسکن سازی

را برای مدت کوتاهی عهده  کرمانشاهفرماندهی پایگاه  در مدت زمانی که سرهنگ اکبر

ی پایگاه هادار شده بود، یکی از روزها مرا به دفترش فرا خواند و گفت پرسنل نظامی و خلبان

با این که تعداد زیادی منازل سازمانی در داخل پایگاه و کوی بیستون وجود دارد، ولی برای 

نیست. شما فکر می کنید چه اقدامی برای این مشکل به نظر می رسد؟  اسکان پرسنل کافی

خودت را  )توسعه منازل سازمانی( اقدامی صورت بدهید، وظیفه ملی و شرعی اگر در این راه

 به اتمام رسانیده اید.

به من  این گفته فرمانده پایگاه تکلیف سنگینی بر دوش من گذاشت. از خداخواستم

کمک کند. بعد از فکر زیاد به این نتیجه رسیدم که از طریق وزارت مسکن اقدامی بکنیم تا 

به پیروزی رسیده بود، همه با  شاید خداوند فرجی در این باره بگشاید. در آن زمان که انقالب

ز ند. من شماره تلفن بعضی از وزرا را داشتم. یک رودادمیهم برادر بودند به حرف هم گوش 

با با وزیر مسکن وقت تماس گرفتم. ایشان به خواسته من بعد از این که در مورد کارکنان 

میلیون تومان پول برای خانه سازی  90توضیح دادم، جواب مثبت و قول واگذاری  هوانیروز

طالع دادم، او هوانیروز به من داد. برای اجرا دست به کار شدم نتیجه را هم به فرمانده پایگاه ا

متری برای افراد بی خانه احداث شود. ولی  50یا 10دستگاه ساختمان  90تا50 معتقد بود

متری زندگی کنند. فکرم  50یا  10 نظر من این نبود که خلبانان و کارکنان فنی در خانه

 و هم وسعت بیشتری داشت. دادمیمتوجه خانه پیش ساخته شد که هم زود بهره 

 به ایران تعداد دو کارخانه مهم منازل پیش ساخته شده از کشور شورویقبل از انقالب 

به  هابودند. این کارخانه در کرمان و دیگری در کرمانشاه هافروخته شده بود. یکی از کارخانه

ولیه آن شرکت هزار نفر مهندس و تکنسین روسی در طراحی ا 11قدری عظیم بود که 

داشتند. کارخانه ای که در کرمانشاه ایجاد شده بود روزهای اول بمباران، بمبی به قسمت 

مهم آن برخورد و آن را از کار انداخته بود. برحسب وظیفه سنگینی که به من محول شد، عازم 

به رو کارخانه شدم و از خداوند کمک و یاری طلب کردم. وارد که شدم با یکی از مهندسین رو 

شدم. بعداز گفتگو با وی راه حل راه اندازی کارخانه با او صحبت کردم. ظهر را در بین 
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کارگران گذراندم، نماز جماعت داشتند پیشنهاد نمودند امروز نماز را من اقامه کنم. بین دو 

کردم.  صحبت نماز مسائلی در مورد انقالب اسالمی و در مورد اهمیت یگان هوانیروز

 بی کار شده بودند، 
ً
سخنرانی تمام شد، ناهار هم در خدمت کارگران که با بمباران تقریبا

 از من خواستند روز دیگری هم به کارخانه بروم و در جمع آنان باشم. آنهاصرف شد. 

در جلسه بعدی ضمن سخنرانی پیشنهاد دادم این کارخانه نباید برای تعمیر و بازسازی 

ن شده، معطل بماند. همت کنید هر طور شده آن را راه اندازی کنید، این یک قسمت بمبارا

این حرف من اثرخود را گذاشت و همه فکرها  و ملی و انقالبی شما است. وظیفه شرعی

تعطیل بود، راه  هامتوجه به بازسازی شد و چند ماه بعد خبر دادند که کارخانه ای که مدت

. یکی از مهندسین آن جا را که به پایگاه دعوت کردم. بعد از چند روز مهندسان اندازی شد

بلوک  1منزل در  دستگاه 310یکی بعد از دیگری وارد پایگاه شدند و تحقیقات جهت احداث 

طبقه ای پی ریزی شد. کار شروع شد و همت مضاعف روی این پروژه که مورد تمایل  1

بلوک ساخته شد و زیرزمین  1اجرا درآمد. طولی نکشید که  کارکنان کارخانه بود، به مرحله

 طوری طراحی شده بود که بمب در آن اثری نداشته باشد.  هااین ساختمان

اقدام دومی که برای کارکنان در جهاد صورت گرفت، عبارت بود از این که تعدادی از 

ما مشکل در آن ایام کمبود افسران و درجه داران که زمینی خریده بودند تا خانه ای بسازند، ا

 آهن بود که کل مملکت به آن دچار شده بود. برحسب وظیفه انسانی به استانداری کرمانشاه

معاون عمرانی استانداری که از مردان شریف و دل سوز به انقالب  مراجعه و آقای حداد عادل

 هوانیروز
ً
از  39و 31تن آهن  10بود، بعد از چند جلسه گفتگو موافقت نمود که  و مخصوصا

از اصفهان به کرمانشاه  هابرای کارکنان متقاضی درخواست داده شود. همه آهن اصفهان

انتقال یافت و به هرکدام از متقاضیان به اندازه ای که خود تعیین کرده بودند،آهن داده شد. 

چون  آنهافر از متقاضیان نسبت به بقیه درخواست بیشتری کرده بودند که تحویل آهن به دو ن

کمی بیشتر بود، موجب نارضایتی بقیه متقاضیان شد. گرچه به معترضان گفتم که هم زمین 

را کاهش  آنهاوده، اما توضیحات من نارضایتی بیشتر ب آنهابزرگتر از بقیه و هم درخواست  آنها

  نداد.
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 برای سرکشی به جبهه کردستانسفر 

م، بردمی را به سرپل و منطقه استان کرمانشاه همیشه هدایای مردمی کارکنان هوانیروز

بروم تا از وضع روحیه  تصمیم گرفتم یک بار هم به جبهه کردستان 3190اما در ابتدای سال

همراه با دو نفر دیگر  90ندگان این منطقه با اطالع شوم. به این منظور در روز عید سال رزم

راه و ترابری  استان کرمانشاه و دیگری از انجمن اسالمی یکی از کارکنان جهاد سازندگی

ای این سفر و عیدی رزمندگان، استان با وانت نیسان جهاد سازندگی عازم سفر شدیم. هدای

کیلو پسته بود که هزینه آن را کارکنان هوانیروز کرمانشاه هدیه نموده و بانوان  100مقدار 

ی سازمانی بسته بندی نموده بودند. البته در طول زمانی هاخانواده هوانیروز در مسجد خانه

فداکار را در جیب داشتم و با  که در پایگاه هوانیروز بودم، همیشه مبالغی پول اهدایی کارکنان

 م.کردمیی جبهه را تهیه هااین وجه برخی از لوازم و نیازمندی

، نیروهای نظامی واقع درآن جا به ما اطالع دادند که هنگام رسیدن به شهر کامیاران

شما باید و از آن ساعت به بعد جاده ناامن است و  و نیم حرکت کردند 1کاروان محافظ ساعت 

 قبول کردیم، شب مهمان رزمندگان بودیم. در مسجد بعد از 
ً
تا فردا صبرکنید. ما هم اجبارا

اتمام نماز فرصتی به دست آمد در مورد مسائل جنگ تحمیلی صحبت کردم که خیلی مورد 

 توجه روحانی و پرسنل آن جا قرارگرفت. 

و سپاه پاسداران همراه ما و  شکل از نیروهای ارتشمت کاروانی از کامیاران 1فردا ساعت 

به محض رسیدن به ما را حمایت کردند.  تعداد دیگری که عازم منطقه بودند، تا سنندج

صبح گذشته بود. در سنندج هم مانند کامیاران نیروهای مستقر در  30سنندج ساعت از 

نا امن است و بدون  ما اطالع دادند که جاده تا خود مریوانمنطقه اجازه حرکت ندادند و به 

، قبل از شما عازم کندمیسفرکرد. کاروانی که مسافرین را حمایت و تأمین  شودمیمحافظ ن

دج نزدیک به دو ساعت معطل شدیم و شانس ما را یاری کرد. نشده است. ما در پادگان سن

را  دوره عقیدتی سیاسی ن یکمی بود که هنگامی که در مشهدفرمانده توپخانه آن جا ستوا

م، با او آشنا شدم. او به خاطر ما کاروانی متشکل از رزمندگان سپاهی و ارتشی کردمیطی 

سازمان داد که تأمین همراه ما و تعداد دیگری از نیروهایی که قصد داشتند به مریوان بروند، 
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ند. بین راه کردمیهم برادر و همه در یک مقصد و آرمان فکر  کاروان خوبی بود همه با

یم، وارد سنگرها شده و از هدایایی که کردمیهرجائی که به سنگرهای رزمندگان برخورد 

هر در شدیم که ش یم. بعد از ظهر وارد مریوانکردمیهمراه داشتیم، به عنوان عیدی تقدیم 

، من و برادر انجمن رفت شت. نفر جهادی به جهاد سازندگیتیررس دشمن بعثی قرار دا

 پادگان مریوان اسکان پیدا کردیم. یگان راه و ترابری هم در عقیدتی سیاسی اسالمی

ند، وارد مسجد کردمیشب برای ادای نماز مغرب و عشاء همراه برادرانی که آن جا را اداره 

شدیم. بعد از نماز همهمه ای شد که با شادی و خرسندی کل پرسنل همراه بود. علت این 

با تعدای نیرو متشکل از  به نام صفایی شادی آن بود که دو روز قبل یک سرگرد شجاع ارتش

نفر جهت  100و تعدادی از برادران سپاه به استعداد  سربازان ارتش مستقر در پادگان مریوان

عازم شده بودند، شب به نزدیکی  به نام کوخالن و عراق آزادسازی پاسگاه مرزی بین مرز ایران

به پاسگاه  9می دهند و صبح ساعت می رسند، به همه نیروها استراحت  پاسگاه کوخالن

از پاسگاه باال می رود  و پاسگاه را از نیروهای صدامی آزاد و بعد سرگرد صفایی کنندمیحمله 

 .کندمیو پرچم جمهوری اسالمی ایران را روی پشت بام نصب و پرچم عراق را به پایین پرت 

، سپس دهدمیرا به جای عکس صدام قرار ینیدر داخل پاسگاه هم عکس حضرت امام خم

. در این عملیات فقط یکی از سربازان به علت گردندمیبا نیروهایش بدون تلفات به مریوان بر

. از این گروه رانکاد به مریوان برگردانده بودنبرخورد با سنگ مجروح شده بود که او را با ب

عمل آمد، همگی وارد مسجد پادگان شدند و در نماز جماعت شرکت  پیروز استقبال خوبی به

 کردند.

تعداد دو نفر از برادران روحانی در مسجد حضور داشتند و برای سخنرانی به همدیگر 

در این ند، من به آن دو بزرگوار پیشنهاد دادم که اجازه بدهید یک نفر نظامی کردمیتعارف 

مقدس ن پیشنهاد هر دو نفراستقبال کردند. در این جمع ، از ایجشن و سرور سخنرانی نماید

 سخنرانی مفصلی ایراد نمودم.

بعد از شروع خدمت به  3بودیم. روز بعد ساعت  شب مهمان برادران عقیدتی سیاسی

با یک  حضور فرمانده پادگان رسیدم، ایشان محبت کرد تعداد یک دستگاه جیپ نظامی

وارد بود، دراختیار من گذاشت. این سرباز تا غروب در  که به منطقه و سنگرها سرباز راننده
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، بعد از چند دادمیبه هر جائی که سرباز نگهبانی  بردمیاختیار بود و سنگر به سنگر ما را 

با برادر سرباز احوال پرسی و هدایا را که شامل عکس حضرت امام  لحظه توقف در سنگر

یم. تا پایان روز بازدید ادامه داشت. آخرین سنگر کردمیتقدیم  ود،ی بسته بندی بهاوپسته

که وارد شدیم، به سربازی برخورد نمودم که تعدادی کتاب درسی هم همراه خویش آورده بود 

که زمان فراغت مطالعه کند. با آن که منطقه در تیررس خمپاره نیروهای عراقی بود و هر 

، در شدمیشلیک  ت کوهای مشرف به دریاچه زریوارلحظه گلوله خمپاره بدون هدف از پش

  .کردمییش را مرور هارباز درسچنین شرایطی س

گذشت که از جانب  سرانجام برنامه ما به پایان رسید، شب بعد هم در پادگان مریوان

رجه سرگردی مرا به مریوان مخابره نمودند. فردای توسط بی سیم د فرمانده پایگاه هوانیروز

به همان نحوی که رفته بودیم، با یک گروه مسلح تا مریوان آمدیم. هنگام برگشت  روز بعد هم

کروزی که در اختیار داشت، در مریوان باقی ماند. من و همراهم د برادر جهادی با خودروی لن

برگشتیم.  ه بعد توسط وسیله کرایه به کرمانشاهبا وسیله نظامی تا مریوان آمدیم و از آن جا ب

سبب خوشحالی خلبانان ما شد، زیرا قبل از  توضیح این که تصرف و آزادی پاسگاه کوخالن

این برنامه اگر وسیله پرنده از مریوان می خواست به بانه سفرکند ناچار بود نیم ساعت پرواز 

 .شدمیقیقه، در محل ماموریت حاضرد 30ه مقصد برسد، ولی اکنون بعد از کند تا ب

 تعمیر و نگهداری

 در یکی از اقدامات مفید که به یادگار ماند، شرکت در تجمع انجمن اسالمی هاجهادی

نظامی بود که در این و سعی در بر طرف کردن عیب و نقص وسایل  نظامیان مقیم کرمانشاه

 راه اقدامات موثری صورت گرفت وخیلی از وسایل که از کار افتاده بود، راه اندازی شد. 

 هاسرکشی و اعزام نیرو به جبهه

در مقرهای جنگی  برنامه جهاد اغلب این بود که عالوه بر پشتیبانی از نیروهای هوانیروز

بازدیدهائی به صورت چند نفری با پرسنل  و نفت شهر و دشت دیره بیشتر در سرپل ذهاب

و هدایایی هم تقدیم و گاهی از اوقات برای فرماندهانی که در این مناطق  دادمیجهاد انجام 
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برده و تحویل مراه مستقر بودند، نیروی داوطلب هم از کارکنان خدماتی و سربازان داوطلب ه

طی تماس تلفنی از  فرمانده تیپ مهاباد . در یک زمان سرهنگ شریف النسبیمدادمییگان 

هم به دارند در جبهه باشند، تعدادی  من خواست با تعدادی از پرسنل داوطلب که تمایل

نام  نده پایگاه سرهنگ علی سعدیمهاباد ببرم. برای این منظور طبق اجازه و هماهنگی فرما

چند نفر پرسنل فنی و خدماتی و سرباز که قباًل اسم نویسی کرده بودند، آماده و با یک 

یک گردان  ،و اسلحه و مهمات عازم مهاباد شدیم. در آن ایام دشت دیره اتوبوس هوانیروز

به من ماموریت  که مشغول مبارزه بود به فرماندهی یکی از افسران بزرگوار بنام فتح اللهی

داده شد، چون سرپل ذهاب و دشت دیره و به طور کلی غرب کشور نیاز مبرم به نیرو دارد، 

با این دستور برنامه رفتن به مهاباد منتفی و  ،کنیم به جای مهاباد به سرپل ذهاب اعزام داوطلبان را

 ذهاب شدیم.تگاه اتوبوس هوانیروز عازم سرپلستعدادی درجه دار و سرباز داوطلب با یک د

بودیم. روز بعد این تعداد نیرو را به  شب اول در سرپل مهمان خلبانان و رزمندگان هوانیروز

بعد از  رسیدیم، نیرو را تحویل و بردیم و به حضور جناب سرهنگ فتح اللهی دشت دیره

از ایشان خداحافظی کردیم.  ناهار و نماز ظهر چندین ساعت در خدمت وی بودیم و بعد از

چند روز بعد عملیاتی در آن جا اجرا شد و یک نفر از درجه داران سقز سرباز هوانیروز و اهل 

مانده گردان و شده بودند، در آن عملیات همراه با فر که به طور داوطلب به جبهه اعزام مشهد

 تعدادی از رزمندگان دیگر به افتخار شهادت نائل شدند. 
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 ی سازماندهی گمجنهازمینه

)گروه رزمی  غرب کشور یا بسیج عشایر ن گمجنبرنامه پشتیبانی وکمک رسانی به یگا

 دکتر بنی صدر 11/5/3159ی نامنظم( ابتدا از زمانی آغاز شد که در تاریخ هامشترک جنگ

رئیس جمهوری وقت به اتفاق گروهی از نظامیان به منظور بازدید از منطقه عملیاتی غرب 

و خلبانی  به خلبانی ستوانیار مالمیر 131بالگردکه توسط یک فروند  سرپل ذهابکشور در 

در  131افظت از جهت اسکورت و مح کبری به همراه یک فروند بالگرد محمدرضا اشترایه

دقیقه پرواز  15/33آماده پرواز و در ساعت  10/31اجرای دستورالعمل غرب کشور در ساعت 

 همان روز به سرپل ذهاب فرود می آیند. 10/31را شروع و در ساعت 

رئیس جمهور و همراهان از طریق زمین بازدید خویش را در منطقه عملیاتی انجام دادند و 

ی وسیله پرنده در کنار هادقیقه به علت ضعف در نور چراغ 50/10هنگام برگشت در ساعت 

کیلومتری اسالم آباد  10به نام ده گوش بی موش در  یکی از دهات ناامن منطقه قلخانی

 .کندمیسقوط  غرب

و ثالت و بابا جانی تا  این اتفاق در منطقه ای به وقوع پیوست که وضعیت آن از جوانرود

و اسالم آباد دچار نا امنی و بی ثباتی شده بود. در این سانحه بر  نزدیک کوزران در کرمانشاه

در ناحیه سر مختصر  صدمه ای وارد نشده بود فقط سرهنگ صیاد شیرازی سر نشینان بالگرد

وی دچار ضعف بینایی  هم از بین رفته بود که جراحتی برداشته بود و عینک آقای بنی صدر

 گردیده بود.

 دست به کار شدند. 
ً
با وجودآلوده بودن منطقه به نیروهای ضد انقالب، اهالی ده، فورا

در این حادثه آقای  .رئیس جمهور و همراهان را به وسیله تراکتور به اسالم آباد منتقل نمودند

نباید انجام گیرد،  هارئیس جمهوری طی دستوری مبنی بر این که باز خواستی از خلبان

 صادر نمود.

( به اتفاق وقت )سرهنگ گرانمایه گروهی متشکل از فرمانده هوانیروز 15/5/59روز بعد 

و دو  یک نفر استاد خلبان به نام ستوان دوم توحیدی فرچند نفر متخصص از نیروی هوایی 

)متخصص الکتریک( همافر همافر داوود پورعلی اکبری نفر از متخصصین هوانیروز کرمانشاه
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 جهت کبری فروند بالگرد تعداد دو و 131 له یک فروند)متخصص فنی ( به وسی قاسم فخیمی

 ی شوند.م به منظور تهیه صورت سانحه عازم محل سقوط بالگرد 131بالگردمحافظت از 

اثنا فرمانده  هنگام فرود در محل ابتدا اهالی به آنان توجهی ننموده بودند، در این

ابتکار جالبی به کاربرده بود. او همراهان را به پای درختی که مورد تقدس اهالی  هوانیروز

. این ابتکار مورد توجه اهالی قرار می گیرد که نظامیان به درخت مقدس کندمیبود، هدایت 

گروه جمع می شوند. این  آنان احترام قائل شده اند. مردان ده یکی بعد از دیگری به دور

درخت رو به روی دهی قرار دارد به نام کرم بست که مردم ده برای آن احترام خاصی قائل 

ابتکار دوم وی این بود که وی به  هستند و به این سبب به سمت نظامیان جلب می شوند.

از خصوصیات مردم منطقه آگاهی  رد است وکه خودش کُ  ستوان استاد خلبان توحیدی فر

 ی مرا یاد داشت کن. هادارد، دستور داد کاغذ و قلم بردار و سؤال و جواب

 : خیرشودمیدارید ؟ جواب داده  سوال اول : آیا شما مردم خوب این ده حمام و دستشویی

؟ هداشت شما رسیدگی کند، داریدسوال دوم : آیا شما مرکز بهداشت که به امور درمان و ب

 .خیر شودمیجواب داده 

سوال سوم : خطاب به مردم آیا در ده شما مدرسه وجود دارد که فرزند شما در آن با سواد 

 شوند ؟ جواب منفی است. 

     وسط ستوان توحیدی فرشنیده و همه ت آنهاسواالت دیگری مطرح و جواب همه 

  شود. سؤاالت که بهیادداشت می
ً
اتمام می رسد، چون توجه مردم جلب شده بود، فورا

 .کنندو غذایی برای گروه آماده می کنندمیگوسفندی ذبح 

که  کنندمیهنگام صرف غذا رسم است که قبل از شروع به تناول غذا، آفتابه لگن حاضر 

 ، ولی ستوانکندمیرا قبل از غذا بشویند. کسی به این مسئله توجه ن هامهمانان دست

این منطقه  را شسته و خطاب به بقیه اظهار می دارد، این جزء رسوم هادست توحیدی فر

کنند و بعد از اتمام دلخور می شوند. بقیه هم پیروی میناراحت و  ،است، اگر انجام ندهید

 گردند.بر می ن وسایل پرنده به کرمانشاهغذا و تهیه صورت سانحه با هما

مرکب از فرمانده قرارگاه غرب سرهنگ  کرمانشاه دو روز بعد گروه دیگری از هوانیروز

سرهنگ علی سعدی  ،روز کرمانشاهفرمانده هوانی ،، فرمانده پشتیبانی غرب کشورعطاریان
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ما دو نفر از افسران فنی هوانیروز ) وانی(، سروان فنی محمدرضا آمون)با درجه سر  ، مننام

سانحه دیده از کرمانشاه آمده بودیم(، تعداد  کرمانشاه به منظور فراهم کردن حمل بالگرد

جهت بررسی وضعیت ناامن منطقه  همراه سرهنگ عطاریان ،چند نفر افسران قرارگاه غرب

نفر  100ارای که د آمده بودند که من اسامی آنان را به خاطر ندارم. بالگردها در کنار ده بزرگی

. ابتدا وارد منزل کدخدای ده شدند و آقای سید ده بزرگ گهوارهجمعیت بود، به نام 

گروه  گروه وارد ده شده بود. جلسه ای با حضور هم قبل از رهبر و اهل حق نصرالدین حیدری

به منظور بررسی وضعیت ناامن منطقه تشکیل شد که  اعزامی به سرپرستی سرهنگ عطاریان

گفتگو سرهنگ دستور  هااز ساعت بتوان راه حلی برای نجات منطقه تصمیم گیری بشود. بعد

 داد تمام مردم ده در کنار رودخانه ای خالی از آب کنارده جمع شوند.

سخنرانی مبسوطی ایراد کرد که هم تهدید بود و هم تشویق.  ابتدا سرهنگ عطاریان

سر  1من دارای  یانهنگام سخنرانی وی، یکی از اهالی ده با صدای بلند فریاد زد آقای عطار

ماند. یگر عذری برای یاغی گری باقی نمیقرص نان به من بدهید، د 1عائله هستم، اگرروزی 

اگر سرزمین  که به پایان رسید، سرهنگ وعده و وعیدهایی داد مبنی بر این که هاصحبت

نیاز است، بعد آبادانی و  امنیت داشته باشد، همه نوع کمک انجام می گیرد. اول امنیت

 رسیدگی به امور معیشتی مردم.

از این برنامه در فرصتی که پیش آمد، من بین مردم گشتی زدم، چون با زبان محلی  قبل

ی زیادی داشتند. آنان هامشکالت آنان را شنیدم و مردم هم سواالت و درد دل آشنایی دارم،

چنان چه مریضی داشته .سفناکی قرار داشتنددارو و درمان بسیار در وضعیت ا ،از نظر دکتر

 بروند و مسافت زیادی را طی کنند. باشند، باید تا اسالم آباد و کرمانشاه

در همان گفتگوی اولیه جرقه ای در فکرم ایجاد شد و حس مسئولیتی تمام وجودم را فرا 

این مردم رنج دیده و شریف به کار  گرفت و در همان روز نیت کردم هر آنچه در توان دارم برای

ببرم. رسیدگی به وضع زندگی آنان بهترین سالح نفوذ بر قلب آنان بود نه زور و اسلحه. بعد از 

و عذاب دردناکی را که آنان  هابرگشتم، نوع ناراحتی این که سفرخاتمه یافت و به کرمانشاه

در میان گذاشتم. این فرمانده قول داد که  نام ند را با جناب سرهنگ سعدیشدمیمتحمل 

 هر نوع کمکی که در اختیار دارد، برای آنان مضایقه نکند.
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 که جوانی انقالبی بود، با یک درجه دار روز بعد یک افسر پزشک وظیفه به نام دکتر بهادر

با مقداری دارو از هرنوعی که در داروخانه پایگاه موجود  وزپزشکیار از کارکنان بهداری هوانیر 

یکی کبری جهت محافظت و  بود، با اخذ مجوز از فرمانده پایگاه توسط تعداد دو فروند بالگرد

کدخدا  نطقهده بزرگ م گهوارهده  زام ما، به منطقه راهی شدیم. درجهت اع 131دیگری 

مستقر و بین اهالی اعالم نمودیم هرکسی که مریض دارد، جهت معاینه و معالجه به منزل 

 90نفر جمعیت ده  100کدخدا مراجعه کند. از هنگام ورود تا غروب معاینه انجام گرفت. از 

نیاز به درمان داشتند. یک نفر هم که حالش وخیم بود، همراه برادرش سوار بالگرد  آنهانفر 

 بردیم تا بستری شود. شد و او را با خود به کرمانشاه

 13همراه خودم به بیمارستان لشگر  و برادرش را توسط آمبوالنس هوانیروز او در کرمانشاه

ورد استفاده بردم. او را بستری و مبلغی هم در اختیار برادرش قرار دادم که در صورت نیاز م

انجام شد ی مثبتی بود که برای کسب قلوب مردم منطقه هاقرار دهد. این اقدام یکی از قدم

که انعکاس آن بسیار موثر واقع شد. با پخش این موضوع مردم باور کردند که این وسیله پرنده که تا 

گیرد. علت بدبینی میقرار  آنهاکنون در اختیار مریض آن زمان شاید صدای آن را شنیده بودند، ا

مردم نسبت به جمهوری اسالمی تبلیغات فراوان دشمن بود که با درک عقاید مردم آن سامان 

  باعث شده بود که تعدادی یاغی شده، دست به اقدام علیه کشورشان بزنند.

، ی دشمن در خصوص سبیل بود. یکی از عقاید مردم اهل حقهاکی از سم پاشیی

موضوع سوء ه سبیل است که آن را عالمت مردانگی می دانند. دشمن از این احترام ب

وی( را که ما در تظاهرات به نشانه پیروزی نشان می دهیم، یعنی عالمت ) استفاده کرده،

به مردم القاء نموده بودند که این عالمت یعنی قیچی، اگر  ،را باال می بریم هاانگشت

. باید گفت چنان کندمیی شما را قیچی هاکند، سبیل جمهوری اسالمی بر شما تسلط پیدا

تراشد تا در این عقیده نسبت به احترام به سبیل پایبند هستند که اگر کسی بخواهد آن را ب

 بهمین انگیزه از قدیم هم اگر از دانشجویان اهل حق وارد ارتش .کنندمیپای جان مقاومت 

ند و کسی مزاحم کردمیاشتند و آنان به داشتن سبیل افتخار کاری ند آنهاند به عقیده شدمی

ی ما در هر منطقه به فراخور فرهنگ مردم و آداب ورسوم آنان می ها. دشمنشدمین آنها
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توانند عقاید پاک و بی آالیش آنان را منحرف کنند و با این ترفند و شایعات توانسته بودند 

 منطقه را ناامن کنند. گروهی به صورت یاغی وتعدادی از آنان را به خود جذب نموده و 

 جذب شده بودند.  تعدادی هم به کشور عراق

یکی دیگر از رسوم و آداب مردم عالقه وافر به تفنگ است که دشمن از این موضوع 

استفاده کرده به تعدادی از آنان کالشینکف اهدا نموده و حقوقی هم برایشان در نظر گرفته 

و گهواره و  ی زابلههاین عده مسلح منطقه را ناامن کرده بودند، به طوری که پاسگاهبود. ا

را به تصرف خود در آورده و با برآورد  محل استقرار نیروهای ژاندارمری و بزمیرآباد دوشیمیان

 10به غارت برده بودند، مبلغ  و مهماتی که در پاسگاه گهواره هاارات فراوان فقط سالحخس

میلیون تومان تخمین زده شده بود. حتی سه تا پاسگاه را هم به آتش کشیده بودند. سفر 

 منطقه بود.به منطقه به خاطر برگرداندن آرامش به  سرهنگ عطاریان

 منطقه بسیج عشایر

، عشایر غرب کشور به عنوان بسیج عشایری غرب کشور بعد از این رویدادها یگان گمجن

توسط ستاد مشترک در  به کشور ایران و در جنگ تحمیلی در آغاز تهاجم سراسری عراق

کشور تشکیل گردید. در آغاز جنگ تحمیلی ستاد مشترک هماهنگ منطقه عملیاتی غرب 

را به  هاکننده فرمانده کل قوا بود که هدایت کلی عملیات و نظارت بر سیر حوادث جبهه

غرب کشور مأموریتی خارج از شرح وظایف ستاد  عهده داشت. سازمان دهی بسیج عشایر

 ای، ستاد مشترک اقدام الزم معمول داشت. مشترک و بر اساس ضرورت منطقه 

از طریق ستاد مشترک چند نفر  بر اساس آن چه بیان شد بعد از بازدید سرهنگ عطاریان

افسر مأموریت یافتند در ده بزرگ منطقه به نام گهواره مستقر شوند. این اتفاق با دستگیری و 

و یکی دیگر از سران  جمله عسکرخان برادر دکتر سنجابی زندانی تعدادی از سران عشایر از

 به نام پاشاخان همزمان بود. 

 ی متمادی در طول تاریخ حافظان و نگهبانان کشور عزیز ایرانهااین عشایر غیور که سال

ر جمهوری اسالمی علیه کشوآنان را  ،ی قسم خوردههادشمن بوده اند، اکنون با نیرنگ

 نی و غارت و کشت وکشتار شده بود.تحریک و به همین علت و منطقه زیست آنان دچار ناام
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از طریق  در این موقع حساس عالوه بر اعزام تعدادی افسر و درجه دار به پاسگاه گهواره

و منطقه  پایگاه بیونیجستاد مشترک، یک گردان تانک با تعدادی افراد مأمور نگهداری از 

که  باشدمی ندگی ایل سنجابیاین منطقه در اختیار و محل ز  3اعزام شده بودند. دوشامیان

به شمار می رود. سهمی که در این بسیج،  خیز و محل کشت بهترین نخود ایرانحاصل

به ما دو نفر افسر فنی که داوطلبانه  بنی صدر انجام داد، بعداز سقوط بالگرد هوانیروز

اقداماتی انجام دهیم، اجازه  حاضرشده بودیم در رفع نا امنی از جانب هوانیروز کرمانشاه

که خود از ایل غیور سنجابی بود و به آداب و رسوم مردم  داد سروان فنی محمدرضا آمون

به من محول شد و در واقع ما  آن جا واقف بود، مأموریت در ایل سنجابی و منطقه قلخانی

دو نفر افسر همکاری خود را در هردو منطقه گاهی انفرادی و گاهی که نیاز بود به طور 

  یم.اددمیمشترک انجام 

 آزادی زندانیان سران عشایر سنجابی 

صورت گرفت و با پا در  اقداماتی از طرف ستاد مشترک و استانداری استان کرمانشاه

سران عشایر از زندان آزاد شدند. برنامه این بود که بعد از  میانی مرحوم سید احمد خمینی

امنیت منطقه را به عهده بگیرند. هنگام رهایی از زندان، در جلسه ای در  آزادی، آنان خود

با حضور آقای دکترسنجابی و سران عشایر برقرار شد، بعداز گفتگوی زیاد  پایگاه بیونیج

تصمیم گرفته شد با مسلح نمودن ایالت، امنیت به آنان سپرده شود تا گردان تانک از پایگاه 

که از  خارج و به مناطق جنگی اعزام شود. در آن زمان از نظر اسلحه فقط تفنگ برنو ونیجبی

در انبارها مانده بود، با تحویل این سالح عشایر را مسلح نموده و در این  جنگ دوم جهانی

 از مناطق خود شدند.صورت خود عشایر عهده دار حفاظت 

 روی روال صحیح قرارگرفت، مأموریت من به ایل قلخانی وقتی مسئله ایل سنجابی

قبل از رفتن جهت ایاب و ذهاب نیاز به خودرو  رفتم، اختصاص یافت. به پاسگاه گهواره

                                                           
پایگاه هوایی در صدد بود که با استقرار نیروهای خودش بتواند تا دریای مدیترانه و در آن منطقه با احداث  آمریکا -3

 دریای سیاه را در کنترل خویش داشته باشد که با پیروزی انقالب به کشورشان برگشتند. 
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تعداد یک دستگاه  عباس زارع استاندار وقت کرمانشاهداشتم که برای رفع این مشکل آقای 

هم یک نفر درجه دار ورزیده و چترباز جهت  لندرور در اختیار من گذاشت. از طرف هوانیروز

هدایت ماشین با من همراه شد. در جلسه ای که در استانداری تشکیل شد، من به عنوان 

به عنوان نماینده آن یگان و یک نفر مهندس هم از  و یک نفر از ژاندارمری نماینده ارتش

 جانب استانداری ماموریت دادند.

  1/3/3119حکم مأموریت رسمی از تاریخ 

سرگرد  ،وحانیتروحانی نماینده ر  نفرات نمایندگان عبارت بودند از آقای اسماعیل خلیق

برادر  -نماینده استاندار ، آقای مهندس سید علی اصغر مسعودینماینده ژاندارمری مقدسی

 سروان عباسعلی امیریان.  نماینده ارتش – نماینده جهاد سازندگی تغابن

قرار بود نماینده ای از بسیج مستضعفین و نماینده ای از سپاه پاسداران و نماینده ای از 

که حکم و معرفی آنان به بعد  کمیته امداد و یک نماینده هم از آموزش و پرورش معرفی شوند

استاندار وقت  رک آبادموکول شد. که معرفی نشدند این حکم به امضاء مهندس عباس زارع می

 در تاریخ  کرمانشاه
ً
نزاجا حکمی به نام من به عنوان  از قرارگاه مقدم 39/5/3159بود و بعدا

غرب )مستقر در گهواره ( به امضا  در ستاد امورعشایری در قرارگاه مقدم نماینده ارتش

کرمانشاه  ابالغ شد. فعالیت من تا این تاریخ غیر رسمی و از جانب هوانیروز سرهنگ عطاریان

ماه در  15این احکام من مدت  بود که به صورت داوطلب مشغول انجام وظیفه بودم. با ابالغ

 و سایر مناطق عشایری بودم. و قلخانی و بیونیج ، ریجابل ذهابرپمناطق عملیاتی س

 و امنیت هاتأمین نیازمندی

را از نظامیان مستقر در گهواره فراهم کردم. نظامیان مقداری  هااولین برنامه نیازمندی

د مشترک به آن جا آورده بودند، آن چه من انجام دادم مقداری مواد جیره جنگی از طریق ستا

ی هاموجود بود و مقداری هم از کمک غذایی تعدادی پتو و سایر وسایلی که در هوانیروز

مردمی تهیه و همراه خود به گهواره بردم. دومین اقدام از نظر آموزش عشایر بود که قرار 

دار انجام این برنامه به یک نفر درجهطقه به خودآنان واگذار شود. برای شده بود امنیت من
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از هوانیروز مأموریت داده شد و او را  ورزیده از درجه داران هوانیروز به نام قلی سلیمانی

  همراه خود به پایگاه آوردم.

در انبارها مانده  بود )از جنگ دوم جهانی اختیار ارتش که در بعد از آن که تعدادی تفنگ برنو

آورده شد و در اختیار ما قرارگرفت، آموزش تعدادی  بود(، از طریق ستاد مشترک به ده گهواره

 ی قلی سلیمانیاز عشایر شروع شد. البته خیلی مشکل بود، ولی با صبر و حوصله با همکار

نفر از عشایر پیر و جوان را آموزش بدهیم. این آموزش کمک زیادی به  150موفق شدیم 

، زیرا خود مردمان آن جا از همه کس بیشتر می توانستند امنیت و کردمیامنیت منطقه 

ق باشم درجه داری که آرامش را به منطقه برگردانند. برای این که بیشتر بتوانم در کارم موف

ی خیلی در با خودم آورده بودم، آمدن و کردمیخدمت  و در هوانیروز خود از ایل قلخانی

 پیشرفت امور مؤثر بود.

به منظور این که بتوانم وارد زندگی مردم آن جا بشوم، در طی روز به وسیله این درجه دار، 

به وی ماموریت دادم  ،و تعداد عائله و نحوه نیازمندی اهالی آگاه بشوم هامشخصات خانواده

ی مردمی که در انبار جمع آوری هااین مشخصات را برایم تهیه کند و شبانه مقداری از کمک

کفش با مقداری برنج و قند وچای و سایر ،کرده بودم، به تعداد عائله خانوار تحقیق شده لباس

به نوبت از طریق  آماده نمودم. در این اقدام یک نفر روحانی که ی خانواده راهانیازمندی

داده شده بود، همراه خود در  ستاد مشترک مأموریت اقامه نماز و پاسخ به سواالت شرعی

تاریکی شب وسایل را برداشته، با استفاده از فانوس به درب منازل مراجعه و بعد از کسب 

وارد منزل شده، بعد از گفتگو وسایل را تحویل و به این  ه درجه دار قلخانیاجازه به وسیل

م. این برنامه سبب شده بود که افکار مردم کردمیترتیب هر شب به چند خانواده سرکشی 

 یم.کردمیی قبلی را خنثی هانسبت به جمهوری اسالمی خیلی فرق نموده، بدبینی

، یک قبضه اسلحه نفر آموزش دیده 150کدام از این  شایر به هربعد از اتمام آموزش ع

برنو با تعدادی فشنگ به آنان تحویل و به تدریج امنیت و حفاظت از منطقه را به خود آنان 

، روز یک بار همراه گروه مستقر در گهواره، نماینده ژاندارمری 35یم. هفتگی یا کردمیواگذار 

در جلسات استانداری شرکت و مراتب پیشرفت در تأمین  انداری و نماینده ارتشنماینده است

 ت به اطالع مسئولین می رسانیدیم.امنی
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تا گهواره دارای امنیت شد.  کیلومتر از اسالم آباد غرب 90با این اقدام مسافتی حدود 

، بلکه به وسیله وها رابه منطقه ناامن منتقل کنندوسایل و نیر  دیگر نیاز نبود چند بالگرد

مل افراد با خودرو صورت وسایل و مایحتاج مورد نیاز مردم و همچنین ح ی هوانیروزهاکامیون

 .گرفتمی

 برگرداندن افراد یاغی

ی خود بود. هاانوادهیکی دیگر از اقداماتی که انجام شد، برگرداندن تعدادی یاغی به خ

ن پنجم از خانه و کاشانه خود رها شده، به صورت ز مردان آن جا با تبلیغ منفی ستوتعدادی ا

ند. اگر می خواستند از حال خانواده با خبر شوند، شبانه به کردمیزندگی  هایاغی در کوه

مان نامه ای از ند. برای آنان اکردمیصورت مخفی وارد شده، سحرگاه در تاریکی محل را ترک 

تبلیغ نمودیم. کم کم این آنها قرارگاه و استانداری دریافت کردم و در منطقه برای بازگشت 

افراد ترسشان برطرف و به خانواده برگشتند. هنگام برگشت آنان تعدادی از کارکنان با 

هدایایی به منزل آن فرد مراجعه و ضمن دلجویی از وی و اطمینان از این که همیشه در 

 یم. کردمیامنیت و امان خواهید بود، نگرانی وی را رفع 

 ی منطقههاهموار نمودن جاده

ی ناهموار و رفت و آمد در طول تاریخ برای این مرزنشینان مشکالت فراوانی در پی هاجاده

داشت. برای رفع این مشکل هموار کردن مسیرهای رفت و آمد مردم ضروری بود. در این مورد 

، شدمیدر سطح عالی بود. اگر جایی نیاز پیدا  و ارتش هااری بین ارگانهماهنگی و همک

 استان کرمانشاه . من با لباس نظامی به اداره راه وترابریشدمیبعداز درخواست عملی 

راننده به منطقه انتقال دادیم.  زر از آن اداره دریافت و باودستگاه بلد کمراجعه کردم و ی

اقدامات تسطیح و هموار  زر در بین راه گهواره و زابلهوزمانی که هوا مناسب بود، این بلد

. پیوسته کار کردمیهم در منزل یکی از اهالی استراحت  هانمودن جاده مشغول بود و شب

 یم.کردمینیازی داشت، برایش فراهم ، اگر گرفتمیانجام شده توسط وی مورد ارزیابی قرار
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، به اداره کشاورزی و جهاد استان کرمانشاه به اداره راه وترابری من عالوه بر مراجعه

ی حاصل خیز هااستان مراجعه کردم که بعد از هماهنگی برای بهره وری زمین سازندگی

 اورزی اقدامات مفید و ارزنده ای انجام گرفت.کش

اقدام دیگر من پاکسازی ذهن منفی مردم منطقه بود. چنان به آنان القا شده بود که جمهوری 

ند و به طور کلی مردم آن دیار نسبت به کشور خودشان کردمیاسالمی را دشمن خود فرض 

بودند و با مرام و رسوم  چه اهل حقبدبین شده بودند. تصمیم گرفتیم به آداب و رسوم مردم گر

 ما تناقض داشت، احترام قائل شده، در مراسم مذهبی آنان شرکت داشته باشیم. در این دیار

. با این که در بعضی مواقع موال علی علیه السالم را تا حد کنندمیبه جای نماز، نذر ادا  مردم

در محراب نماز شهید شده، ولی مردم آن گرچه حضرت علی خودش  الوهیت می پرستند،

گفته بود که موال علی که به  منطقه نماز نمی خوانند. یکی از نظامیان به یکی از مردم قلخانی

او عالقه دارید، در حالت نماز شهید شد. در جواب گفته بود موال علی به اندازه همه ما نماز 

 او برای همه نماز خوانده است.  ،خواندن ما نماندهخوانده، در نتیجه جایی برای نماز 

که در ده  شدمینذر آنان با این سبک اجرا  .شرکت کنیم آنهاتصمیم گرفتیم در نذر 

و بقیه با گوشت  شدمیی حرام بیرون ریخته هاند. تمام قسمتکردمیتعدادی گوسفند ذبح 

را با آب  ها، ابتدا دستدشمیآن به صورت مخلوط داخل چند دیگ ریخته و وقتی پخته 

می شویند و سپس دور هم به صورت دایره وار نشسته و با تشریفات خاصی دعا، شعر  وصابون

را از گوشت جدا هاو سرودهای مخصوص مراسم را می خواندند. با همان حالت تمام استخوان

مساوی نموده، مقداری گوشت داخل چند تا نان نموده با یک کاسه از آب گوشت به صورت 

 ند.کردمیچه بزرگ وچه کوچک هدیه 

یکی دیگر از برادران نظامی از فردی سوال کرده بود چرا تمام اعضا گوسفند همه را به 

صورت مخلوط پخته و تحویل مردم می دهید؟ جواب داده بود سلیقه افراد بشر مختلف 

گوشت است، یکی کله پاچه دوست دارد دیگری دل و جگر و یکی یک قسمت دیگر از 

گوسفند دوست دارد در چنین حالتی تقسیم می کنیم چون همه به صورت مخلوط پخته 

 .کندمیر عالقه خود آن را تناول شده هر کس با تصو
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 روز عاشورا راه 
ً
این مردم بزرگوار مطابق رسم و رسوم محلی در ماه محرم و مخصوصا

      ست که نوحه خوانپیمایی دسته جمعی دارند و در این حالت شعارشان شاه حسین ا

تا پایان مراسم این وضع ادامه دارد. شرکت و همراهی در  کنندمیگوید و بقیه آن را تکرار می

این راه پیمایی نکات ارزنده ای در برداشت که در یک نقطه بر زبان جاری نمودن نام مقدس 

ر یا حسین هم داخل جمعیت شعا گفتند شاه حسین. مابود که آنان می حضرت امام حسین

این  و .کردمیرا به هم نزدیک  هاقلب . نام حضرت امام حسینکردیمبر زبان جاری می

 امنیت در منطقه اثر مثبت داشت.  موضوع در ایجاد

 سرزمین خود را هابه تدریج اداره امنیت منطقه به خود آنان محول شد. در طول سال

ز هم بعد از زحمات فراوان آن را به دست خودشان سپردیم. اثر ند، امروکردمیحفاظت و اداره 

آزاد و از گهواره هم تعدادی از  مثبت این حالت این بود که یک گردان تانک از منطقه بیونیج

نظامیان به واحدهای منطقه جنگی رهسپار شدند. فقط تعداد چند نفر در گهواره و پایگاه 

 .کردجاوز نمیباقی ماندند که از تعداد انگشت ت بیونیج

با اقدامات موثر از نظر درمانی و آبادانی و تهیه ارزاق و لباس و ابراز محبت به آنان و احترام 

به عقایدشان مردم قلب پاک این سامان خیلی زود تغییر عقیده داده و حامی امنیت منطقه 

د از انجام حمایت و دیدن آموزش با سالح، اوضاع منطقه دگرگون شدند. به طوری که آنان بع

 کند خود مردم بودند.  شد. زیرا بهترین کسی که می توانست از محل زندگیش نگه داری

تیراندازی به سمت پایگاه صورت گرفت، به محض شنیدن صدای  هاحتی در یکی از شب

ده بزرگ گهواره به طرف پایگاه سرازیر شدند و از ما نظامیان مستقر در تیراندازی تمام مردان 

  ند خود ما حراست پایگاه را به عهدهگفتمیبرویم، و  آنهاپایگاه می خواستند به منازل 

گیریم، زیرا شما از زن و بچه و خانه و زندگی خود به خاطر حراست از ما دست کشیده اید می

 شما صدمه ای به شما برسد.ه ذاریم بخویش دور شده اید، ما نمی گوکیلومترها از محل زندگی 

 سازماندهی گمجن

ید. در این فاصله امنیت تا طول کش 3/3/3159تا  مأموریت گروه ما در ده گهواره

ام رسید. آباد برقرار شد. به این ترتیب در روزهای اول جنگ تحمیلی مأموریت ما به اتماسالم
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در آغاز جنگ تحمیلی ستاد مشترک هماهنگ کننده فرمانده کل قوا بود و هدایت کلی 

غرب  را به عهده داشت. سازمان دهی بسیج عشایر هاعملیات و نظارت بر سیر حوادث جبهه

 بنا به موقعیت خطیر ج
ً
 هابههکشور مأموریتی خارج از شرح وظایف ستاد مشترک بود و صرفا

محول  انجام گرفت. اجرای این مأموریت در تاریخ فوق به سرگرد ستاد پیاده محمود رستمی

نفر افسر، 3نفر از کارکنان ستاد مشترک)  53با تعداد  3/3/3159گردید و نامبرده در تاریخ 

 رد.نفر سرباز( به غرب کشور عزیمت ک 13 ،نفر کارمند1نفر درجه دار،  10

از این تاریخ به بعد بسیج عشایری غرب کشور گسترس یافت، تا این زمان فقط ایل 

 و سنجابی مأموریت امنیت منطقه را به عهده داشتند، ولی با آمدن سرگرد رستمی قلخانی

، ماهی ، سر فیروز آباد، جاللوندولدبیگیقلخانی،  ،)گوران( ایالت غرب کشور شامل ایل کلهر

م آباد، اسال ،مأموریت یافتند برای تامین منطقه محور کرمانشاه و عثمانوند ، زردالندشت

تا تنگ آب وکرمانشاه قازانچی، شایگان، میرآباد، بزمیر  آنهاو ادامه  قالجه، سرپل گیالن غرب

 های نامنظم()گروه جنگ این وسیله ماموریت گمجنو دشت ذهاب را برقرار نمایند و به  آباد

 وسعت یافت. 

 تشکیل شد، فرماندهی واحد مستقل پیدا کرد  گمجن رد رستمیبا ورود جناب سرگ
ً
رسما

باید به  و بر این اساس در منطقه امنیت نسبی برقرار شد. در این حالت پایگاه ایل قلخانی

براین نظامیانی که قباًل و در نتیجه نیار به وجود نظامیان بیشتر نبود. بنا کردمیجلو عزیمت 

ی خود برگشتند و پایگاه گهواره دها کیلومتر جلوتر به ضلع شمال هادر منطقه بودند، به یگان

نقل مکان نمود. در  نزدیک به جاده بزمیر آباد به دره ای موسوم به پاالن ی پاتاقهاغربی کوه

دوره دیده بودند، اسکان یافتند و هم  ل، هم عشایری که توسط کارکنان هوانیروزاین مح

ی صدامیان از خانه و کاشانه خویش آواره شده های آنان که از ترس بمب بارانهاخانواده

 نزدیک به نیروهای عشایری( اسکان داده شدند. 
ً
 بودند، در این محل )یعنی تقریبا

 تدارکات پشتیبانی و

هایشان و خانواده مایحتاج نیروی قلخانی به علت ناامنی منطقه از این تاریخ به بعد لوازم و

ی آن جا هازیرا رفت و آمد وسایل موتوری در بیشتر قسمت شد،میاز طریق هوا تأمین 
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 از شهر کرمانشاه انیروزی هوهاهنوز امنیت نداشت و به این خاطر تعدادی از بالگرد

روغن و لباس و سایر مایحتاج از جمله چادر به این  ،برنج ،های مردمی شامل آردکمک

 گردید.میمحل حمل 

 330تعداد  و هوانیروز جیره عملیاتی از یگان 500تعداد  در آغاز انتقال نیروها به پایگاه پاالن

کارتن تخم مرغ و  100یشان با مقدار هادستگاه چادر گروهی برای اسکان عشایر و خانواده

ار طریق هوا به  131مقداری مایحتاج ضروری از کمیته حضرت امام دریافت شد که به وسیله 

یل را، به منطقه انتقال دادیم و بین و من این وسا آن جا رساندم. در این سفر سروان آمون

 م.کمک کردی بود که به پایگاه پاالن یشان تقسیم کردیم. این اولین باریهاعشایر و خانواده

در محلی به نام لب آب، یک مدرسه بود که به علت بمباران شهر مدرسه از  در کرمانشاه

در آن  ی مردمی از اغلب نقاط ایرانهابود و در عوض، کمک نظر تحصیل محصلین خالی

از این محل وسایل را بار  131 فروند 1و یا  شنوک جمع شده بود. هر روز یک فروند بالگرد

انتقال می یافت.  فروند بالگرد جنگی کبری تا محل تخلیه پایگاه پاالن 1و به وسیله  زدمی

این مسئولیت بزرگ را  ادامه داشت و کارکنان هوانیروز 59این برنامه در سراسر زمستان سال 

بر دوش داشتند. حتی خلبانان و کارکنان فنی هم در بارگیری شرکت فعال داشتند و گاهی 

ند، در تخلیه بار شرکت کردمیاه بالگرد پرواز هم که نیاز بود آن تعدادی خلبان و فنی که همر 

که در آن موقع درجه اش سروان  داشتند. از جمله مرحوم شهید سرلشکر محمدرضا آمون

 .نمودمیکیلویی برنج و آرد را بردوش کشیده تخلیه  50بود، بیشتر اوقات گونی

ند و وقت اضافی داشتند، برای شدمینده زمانی که منتظر تخلیه بار وسیله پر  هاخلبان

تعدادی درخت گردو و بادام و یا انگور  پرکردن این قسمت از وقت آزاد هنگام پرواز از کرمانشاه

ند و توسط یک نفر مهندس کشاورزی وظیفه، آوردمیهمراه چند عدد بیل و کلنگ به منطقه 

هم  . در منطقه پاالنشدمیمی آموزش داده ضمن آموزش، نحوه غرس درخت به مردم بو

 500ی پرآب زیادی موجود بود. با غرس درخت گردو که هارودخانه پرآب جاری و هم چشمه

، با کاشت این شودمیو بعد هم از چوب آن انواع و اقسام ابزار ساخته  دهدمیسال ثمر 

و هم وقت خلبانان و سایر کارکنان فنی منشأ  آمدمیدرختان، هم در منطقه آبادانی به وجود 

و کمک رسانی زمانی که هوا مساعد بود، با قدرت انجام  ها. این فعالیتشدمیخیر و برکت 
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روز به علت نامساعد بودن هوا و بارندگی  5ی زمستان مدت ها. در بین یکی از ماهشدمی

یشان با کمبود مواد هانیروها و خانوادهشدید، پرواز انجام نشد، از منطقه بی سیم زده شد که 

غذایی رو به رو هستند، به طوری که هرچه مواد غذایی در انبار موجود بوده، جیره بندی 

 است. در فکر آرد مشت عدد تخم مرغ و چند عدد خرما با یک 1شده و جیره هر نفر روزی 

 ایجاد شود. مسیر رفت و آمد زمینیچاره شدیم و تصمیم گرفتیم هرطور شده باید 

چندین ماهه ما همه نقش بر آب  اگر این وضع و حالت بحرانی به تأخیر می افتاد، زحمات

تصمیم گرفتیم یک بار  بود، سرانجام با مشورت سروان آمون شد. فکرم پریشان و ناراحتمی

. ممکن بود این وضع خطر را آزمایش کنیم تا دیگر منتظر هوای صاف و غیر بارانی نباشیم

نامساعد هوا چند روز دیگرادامه پیدا کند. برای اجرای این برنامه توسط وسایل موتوری 

که همیشه در اختیار داشتیم، مایحتاج مورد نیاز را در خودروها بار زدیم، همراه یک  هوانیروز

از  رهبر اهل حق ی از فرزندان سید نصرالدین حیدریو یک گروه از رادیو تلویزیون کرمانشاه

 راهی منطقه شدیم. چند راه پیش رو داشتیم: طریق کرمانشاه به جوانرود

که این راه فقط تا گهواره امنیت آن برقرار  به پاالن زابله ،اسالم آباد وگهواره ،کرمانشاه -3

 بود.

 اق که از طریق شمال نا امن بود.تاسالم آباد پا راه دوم و طوالنی کرمانشاه -1

 قد امنیت کامل بود.. این مسیر هم فاو سپس پاالن کوزران زابله کرمانشاه -1

این مسیر را که از  ،به سرپل بود جاده بزمیر آباد در نتیجه راه چهارم از طریق جوانرود

قرار داشت، انتخاب نمودیم. از قدیم جاده ای شوسه از  شمال در کنترل نیروهای قلخانی

کشیده شده بود که زمان جنگ تحمیلی از امنیت برخوردار نبود.  جوانرود به سرپل ذهاب

از بعد از این که برنامه حرکت از هر نظر آماده شد، کاروانی راه انداختیم و تعدادی هم 

 نیروهای خودی همراه ما بودند.

کردیم. بعد از گذر از جوانرود به سه راهی حرکت  به سمت جوانرود از کرمانشاه بعداز ظهر

 . در این قسمت به تعدادی از مردم قلخانیکردمیرا قطع  رسیدیم که امتداد جاده زابله

 آنهاولی وقتی  ،رگیری داشته باشیمکه با این نیرو د رفتمیمسلح برخورد کردیم. ابتدا تصور 
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هده کردیم گروهی از مردم قلخانی هستند که قباًل از طریق کشور به ما نزدیک شدند، مشا

 امنیت منطقه را دچار ناامنی کرده بودند. آنهاآنان را مسلح و به وسیله  عراق

اعالن  از آنان سئوال کردیم برنامه شما چیست؟ جواب دادند وقتی که رادیو کرمانشاه

منیت کامل برقرار است و از ما خواسته شد به مملکت خود برگردید و از آن نمود که برای ما ا

دفاع و حراست کنید، ما هم تصمیم به مراجعت به وطن گرفتیم. ازآنان سئوال شد پس االن 

را از  ها؟ گفتیم به چه منظوری ؟ گفتند ما این سالحکجا می روید؟ جواب دادند به عراق

فت داشته ایم، این امانت است و در امانت خیانت کردن از اصول مردانگی کشور عراق دریا

 را به صاحبش برگردانیم. هاسالح خارج است و باید

بعد از این گفتگوی نیم ساعته و اطمینانی که بین ما به وجود آمد، صورت همدیگر را 

 ارد پایگاه پاالنبوسیدیم و هرکدام ادامه مسیر دادیم. خداوند کمک کرد، بدون حادثه ای و 

شدیم. با قبول این ریسک و خطر بزرگ از این تاریخ به بعد راه زمینی هم باز شد و بیشتر 

نفر می رسید، از  300به  آنهایشان که تعداد هاو خانواده مایحتاج نیروهای قلخانی

و با استفاده از  انب هوانیروزطریق زمین میسر شد و پشتیبانی از این نیرو از ج

ی مردمی ادامه یافت. این زمان مصادف شده بود با شروع فرماندهی جناب هاکمک

که وی عالوه بر ایل قلخانی و سنجابی، بقیه ایالت غرب را مسلح و  سرگرد رستمی

 .نمودمیآماده حفاظت از میهن اسال

 العاتجمع آوری اط

 کیلومتر رسیده بود، چون گمجن 90در این مرحله از زمان امنیت از اسالم آباد به 

فرماندهی واحد پیدا کرده بود. دیگر استقرار در گهواره لزومی نداشت، بنابر این همراه سروان 

داشت،  )وی در امنیت مردم نقش بسیار بزرگی رهبر اهل حق و سیدنصرالدین حیدری آمون

این  .شدیم چون مردم به وی اعتقاد و از وی حرف شنوی داشتند. سه نفری عازم پاالن

صورت گرفت. شب اول در دهی خالی از  اولین اقدام بودکه بعد از اسقرار نیروها در پاالن

 سکنه نزدیک نیروهای عشایر در منزلی اسکان پیدا کردیم. علت رفتن من با جناب آمون

مطابق وظیفه ای بود که داوطلبانه آن را پذیرا شده بودیم. بنا بر این قصد من از این سفر 
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یشان بود که برای این بررسی سید نصرالدین را اهی عشایر و خانوادههابرآورد نیازمندی

 .همراه بردیم

همراه  ای نیروها روز بعد سید نصرالدین حیدریهبعد از اتمام بازدید و اطالع از نیازمندی

خیلی  های که عراقیبا لباس مبدل یعنی لباس کردی و به وسیله اسب به مناطق سروان آمون

به آن نزدیک بودند، جهت کسب اطالعات عازم شدند. چون همه مردم آن دیار سید 

را  نصرالدین را قبول و به عنوان رهبر مذهبی می شناسند، مسئولیت این کسب خبر

قبول و مأموریت را به خوبی به انجام رساند. نتایج این سفر و اطالعات به دست آمده 

  شد. بسیار مفید واقع

ی عراقی کسب و به من هابعد از این سفر اطالعات خوبی از محل استقرار نیروها و تانک

را که جوانی بسیار با هوش و زرنگ بود، مأموریت  ارائه شد. عالوه بر این یکی از افراد قلخانی

ی، اطالعات ی گارهادادم تا جائی که ممکن است از محل استقرار نیروهای عراقی در کوه

، من که بودجه ای در اختیار نداشتمجمع آوری و به من ارائه دهد. در چنین اوضاع و احوالی 

، عالقه وافری به کاپشن نظامی داشت. در عوض زحمات کردمیاین نفر که مأموریت را قبول 

ایشان یک کاپشن به وی به عنوان پاداش هدیه نمودم. ایشان هم با قبول این پاداش 

ل بود و توقع دیگری نداشت، بلکه خیلی هم خرسند بود. در طی چند مرحله با نفوذ خوشحا

ه ی دشمن کسب و ارائهابه داخل نیروهای عراقی، اطالعات مفیدی از محل استقرار تانک

  و من هم اطالعات را به دادمی
ً
پشتیبانی غرب منعکس و برای استفاده توسط پیک یا حضورا

م. این نحوه جمع آوری اطالعات از دشمن کم خرج ترین کردمیقل به کارکنان اطالعات منت

 .هزینه را دربرداشت

 پرداخت حقوق رزمندگان بومی

نیروهایی که تربیت شده بودند، تحت نظر فرماندهی جناب  59شش ماهه اول سال 

ود آوردند و هم با شجاعت مخصوص به خودشان، هم امنیت در منطقه به وج سرگرد رستمی

عزیز حراست نمودند. در اواخر اسفند ماه به  بدون حق و حقوقی از آن قسمت از مرز ایران

با حقوقی  ، رئیس ستاد مشترک سرتیپ فالحیی مستمر فرمانده گمجنهاعلت پیگیری
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و قبل از شروع سال نو یعنی چند روز به عید  تومان موافقت کرد 1500معادل هر نفر ماهیانه

با تعداد چندین صندوق  هوانیروز مانده بود، مأمور مالی از ستاد مشترک توسط بالگرد

اسکناس وارد پایگاه یاالن شد. بعد از ورود پرداخت حقوق را آغاز کرد. طبق لیست ارائه شده 

خت انجام شد. شب از این که منطقه، کوهستانی و تاریک بود، مأمور تا غروب آن روز پردا

مورد دستبرد قرار گیرد. به  هاعامل پرداخت دچار ناراحتی شده بود که مبادا در شب اسکناس

وارد آن شدم و  در آن قرار داشت، خودم هامنظور اطمینان خاطر وی چادری که اسکناس

مأمور نگهبانی نمودم. در آن شب با این که نگهبان در  چند نفر نگهبان هم از عشایر مسلح را

ی اطراف چادر هاو تا اذان صبح با نگهبان رفتمیاطراف داشتم، ولی خواب بر چشمانم ن

 مواظب بودیم که اتفاقی نیافتد که الحمدلله به خیر گذشت.

سیله فردای آن روز مأمور پرداخت حقوق بقیه را طبق لیست مربوطه پرداخت کرد و به و

( درود فرستاد که )سرگرد رستمی از منطقه خارج شد. باید به تدبیر این فرمانده عزیز بالگرد

نفر رزمنده عشایر  300چه به موقع این کار پسندیده را به ثمر رسانید که نزدیک به سال نو 

 حقوق دریافت داشتند. 

به وجود آمده، اما  آنهاعتقادات متفاوتی که صدها سال پیش در مردم این منطقه با وجود ا

سال  100ی ساده و فداکار و شجاعی هستند. در حدود هااز جنبه انسانی و قلبی انسان

ین به ا شخصی وارد این منطقه شده و مذهب جدیدی به نام اهل حق عراق تناپیش از اوراما

مردم قبوالند و انواع و اقسام خرافات را وارد این مرز و بوم کرد. کم کم با توسعه این مذهب 

جدید عقایدی جدید به وجود آمد که این مردم مسلمان هستند و حضرت علی را و فرزندانش 

قبول دارند، ولی نماز نمی خوانند و به جای آن نذر می دهند. در خصوص موال علی علیه 

عدادی از آنان پا فراتر گذاشته وی را خدای خود می دانند. از این خرافه بدتر السالم ت

گروهی، شیطان را می پرستند و اگر در حضور آنان از شیطان لعنت فرستاده شود، یا بدی به 

. دشمن تا جائی که قدرتش و باشدمیآن موجود گفته شود، عکس العمل آنان بسیار شدید 

و تا توانسته از ضعف  کندمیاختالف بین مردم مسلمان اقدام تدبیرش موثر افتد، برای 

وات بین اقوام این سرزمین به وجود آورده که زمین دشمنی و عد اطق مختلف ایرانفرهنگ من
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از اتفاق و اتحاد ملت جلوگیری نماید و این برنامه سابقه طوالنی چندین صد ساله را در بر 

 واهد یافت. دارد و باز هم ادامه خ

، این است که دشمنان انقالب ما تنها از خارج از دهدمییک مسئله که مرا همواره رنج 

مرزها سرازیر نشده بودند، بلکه در داخل هم فرد و یا افرادی هستند که چهره عوض نموده و 

با قیافه ای ظاهر الصالح وارد میدان شده اند. از جمله این اشخاص فردی به نام حاج 

 است که از همه دشمنان بیشتر به ما ضربه وارد نمود. سبطهما

  حاج طهماسب

کیست؟ جریان نیروهای فدائیان امام از کجا به وجود آمد؟ محل تشکیل  حاج طهماسب

نگی آشنائی من با این این نیرو کجا است ؟ و فرماندهی آن را چه کسی به عهده داشت و چگو

مرد از کجا آغاز شد؟ حاج طهماسب، گروهبان اخراجی زمان طاغوت بود که به علل نامعلوم 

. وی با پیروزی انقالب اسالمی چهره عوض کرده، شودمیآن زمان اخراج  از ژاندارمری

بین کرند غرب و  در محلی به نام ریجاب به اسم فدائیان امام تشکیل گروهی از ایل قلخانی

 . کنداسکان پیدا می به نام پاتاق سر پل ذهاب

در جایی قرار گرفته که دور تا دور آن کوهای بلندی قرار دارد و از سمت غرب که  ریجاب

خوش آب و هوا است و در  کوه آن کوتاه است و بر دشت ذهاب احاطه دارد، محلی بسیار

 قطعه آبادی قرار گرفته که محل زندگی تعدادی از مردم اهل حق 1قسمت مستطح آن تعداد 

. در ضلع شمال شرقی بلندترین کوه آن بنام بابا یادگاری چشمه ای آب باشدمی قلخانی

و هم باغات  کنندمیب شرب آن استفاده گوارا و زالل سرازیر که هم چهار قطعه آبادی از آ

و نیز در کنار این چشمه آب زیارتگاهی  کندمیفراوانی که در آن محل وجود دارد و سیراب 

که مردم به آن اعتقاد  باشدمیکه محل زیارتگاه اهالی آن منطقه  احداث شده بنام بابا یادگار

علیه السالم است و به یک روایت می  حضرت امام حسین دارند و می گویند این محل یادگار

گویند سر حضرت امام حسین در این جا دفن شده و در هر صورت مردم آن سامان با اعتقاد 

. در شمال شرقی کوه بلندی وجود دارد. مردم اعتقاد دارند که در کنندمیکامل آن را زیارت 

مربوط به یکی پادشاهان ساسانی وجود داشته که از باالی کوه  قدیم باالی این کوه قلعه ای
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یعنی از محل قلعه تا پایین کوه که دشت حاصل خیز ذهاب قرار دارد، به صورت پله احداث 

شده بود و آشپزخانه شاه در دشت ذهاب دامن کوه قرار داشته که غذای شاه از این آشپزخانه 

ند، غذای گرم از دادمیبسیار کم تا قله کوه نگهبانی پخته شده توسط نگهبانانی که به فاصله 

 ه است. کردمیو شاه از غذای گرم استفاده  شدمیپائین تا باال حمل 

 فقط کوه بابا یادگار با نیروهای سرگرد رستمی محل اسکان نیروهای آقای حاج طهماسب

ه داشتند که این دو نیرو اگر با هم ارتباط می داشتند، بسیار به نفع مردم بود، ولی این فاصل

فرد ناخالص برای پیشبرد اهداف خود برنامه ای پیاده کرده بود که این دو نیرو هم از نظر 

مذهب و هم از فامیلی نزدیک به هم بودند. طوری عمل شده بود که رفت و آمد بین آنان قطع 

و حاج طهماسب با ایجاد اختالف و دو دستگی و دشمنی بین این مردم سبب شده بود 

 خسارات مالی و جانی فراوانی شده بود تا جایی که دشمن خونی یکدیگرشده بودند.

و جهاد  همان گونه که قباًل هم اشاره کردم، من عالوه بر این که مسئولیت انجمن اسالمی

در  بنی صدر را به عهده داشتم، از زمان سقوط بالگرد کرمانشاه پایگاه هوانیروز سازندگی

به صورت داوطلب جهت برگردانیدن امنیت به منطقه فعالیت داشتم. چندین  منطقه قلخانی

نفر از  150م که با همکاری بی دریغ هوانیروز موفق شدم کردمیصورت عمل ماه با این 

را توسط درجه داران پیاده هوانیروز آموزش بدهم که بعد از مدتی از طریق  اهالی ده گهواره

استانداری کرمانشاه خودرو در اختیارم قرار گرفت و بعدها طی حکمی از طریق استانداری، 

با یک گروه رسمیت یافت و نیز در این حکم به امضا استاندار وقت  ان نماینده ارتشبه عنو

 به من ابالغ شد.  آقای عباس زارع میرک آباد

گاه قرار  به عنوان نماینده 59/  9/  39نزاجا از تاریخ  قرارگاه مقدماز طرفی، از سوی و 

به  در ستاد امور عشایر غرب کشور در پایگاه گهواره تعیین و معرفی شدم. این حکم مقدم

قبل از این تاریخ غیر رسمی  نزاجا بود. فرمانده قرارگاه مقدم امضای سرهنگ عطاریان

مان به علت این که جزء یکی از اعضاء انجمن نظامیان بودم، باید در کردم، در آن زمیفعالیت 

هم در  اییآقای مهندس مین م. ریاست رادیو تلویزیون کرمانشاهکردمیشرکت  آنهاجلسات 

 .کردمیجلسات ما شرکت 
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ایری غرب کشور اطالع داشت، ی من در یگان بسیج عشهانظر به این که ایشان از فعالیت

را  که سر پرستی گروهی از ایل قلخانی در یکی از این جلسات، شخصی به نام حاج طهماسب

در اختیار وی بود، به من معرفی نمود. نیروهای او همسایه نیروهای تحت  که اهل حق

از اهل قلخانی بودند، در همسایه یکدیگر قرار  هاکه این فرماندهی جناب سرگرد رستمی

داشتند. برای آن که این دو نیرو بتوانند به طور هماهنگ در تأمین امنیت این نواحی 

 همکاری داشته باشند، به نفع دو طرف بود. در مورد محل و نشانی این مرد مهندس مینایی

سخنرانی دارد. قرار شد در آن  به من گفت که او در روز آینده در استادیوم ورزشی کرمانشاه

 روز با ایشان مالقاتی داشته باشم.

بعد از ورود با مردی سیاه چهره با یک پای  .صبح عازم این محل شدم 1روز بعد ساعت 

که اطراف وی جمع بودند، سخنرانی  نیشل رو به رو شدم. او برای تعدادی از مردان قلخا

. بعد از اتمام سخنرانی خود را معرفی کردم، وارد بحث اصلی شدم. به اطالع وی کردمی

و هم استانداری حکم  مشغول خدمت هستم و از طرف ارتش رسانیدم که من در یگان گمجن

نید، نیروهای شما و گمجن هم بتوانند ارتباط داشته باشند تا دارم، چنان چه شما موافقت ک

به کمک دو نیرو موفق شویم در مورد امنیت این نواحی اقداماتی صورت بدهیم. در این 

، به این گردندمیصورت نیروهای نظامی که درگیر این مناطق هستند، به واحدهای خود بر 

  .ود مردم آن جا بگذاریمه دست خترتیب به تدریج امنیت این منطقه را ب

آن چه را من در مورد این اتحاد سخن گفتم، ایشان توجهی نکرد. در همین مالقات پی به 

که هر شنونده ای  گفتمیماهیت ناخالص وی بردم. هنگام صحبت چنان با آب و تاب سخن 

نسته بود ، ولی عمق سخنانش خالی از حقیقت بود. با این حرافی توادادمیرا تحت تأثیر قرار 

، رفتمیبه طرف جبهه  ی مردمی که از پاتاقهادر منطقه حکومتی تشکیل و بیشتر کمک

. با این که با نیروهای ما همسایه بود، کردمیبیشتر آن را با همان زبان چرب و نرم جذب خود 

و فرهنگ بودند، ولی هیچ وقت اجازه نداد این دو نیرو که هر دو از یک ایل و دارای یک زبان 

 به هم نزدیک شوند. 

فرمانده،  ، برای سرگرد رستمیآمدمیبه تدریج با اخبار و اطالعاتی که از وی به دست 

ی غیر مشخص شد که او نیت خیر ندارد، ول کامالً  و سرگرد شهسواری سروان محمد رضا آمون
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از ما چند نفر هیچ کس پی به ماهیت وی نبرده بود. او با قدرت تمام مشغول پیاده کردن ذات 

، کاماًل وضعیتش را زیر نظر کردمیناخالص خود بود. چون جلسات امنیت شهر که شرکت 

داشتم و تا جایی که ممکن بود در آن جلسات در مقابل انحرافات فکری ایشان عکس العمل 

م و به صورت گزارشات متعدد به گوش مسئولین می رساندم، ولی در آن لحظات ددامینشان 

و گزارشات من را باور نداشت. اگر هم باور داشت، اقدامی صورت  هاحساس کسی حرف

به وی محول  که به تازگی سرپرست عقیدتی هوانیروز . حتی یک بار حاج آقا خلیقدادمین

را برایش توضیح  م، شمه ای از رفتارهای خالف حاج طهماسبکردمیشده و با ایشان کار 

دادم. در جواب مطالب من گفت چون حاج طهماسب در استقرار نیروهایش انضباط برقرار 

کند، می    و در عین حال با قدرت عمل نموده، دژبان مستقر اشزیر سلطه کرده و در منطقه

 شما نظامیان به وی حسادت می ورزید. 

و فقط من در تمام جلسات  دادمیبا این ترفندهای عوام فریبانه او به فعالیت خویش ادامه 

م، آن هم ایراد با حقیقت بود، اما کسی جز من نبود گرفتمیتأمین شهر از گفتارهایش ایراد 

دشمنی و دو  که بین عشایر اهل قلخانیکه ایراداتش را گوشزد کند. کار به جایی رسید 

دستگی ایجاد کرد، به طوری که این مردم به خون هم تشنه بودند. با این که همسایه و 

ند، دامنه دشمنی بین کردمیند و با یک زبان گفتگو کردمیهمجوار در یک منطقه زندگی 

  شد.میآنان روز به روز گسترده تر 

نفر از جوانان  33هجوم برده و تعداد  ند ایشان به یکی از دهات قلخانیبه من اطالع داد

یشان همه را اعدام کرده هاده به نام این که ضد انقالب هستند، دستگیر و جلو چشم خانواده

است. با این که زنان ده با قرآن جلو وی قرار گرفته، تقاضای عفو جوانان نموده بودند با این 

      جوانان را بعد از اعدام در گودالی دفن می نماید و به قسم دادن به قرآن هم وجود

 اعتنایی کرده و برنامه اش را اجرا نموده بود. بی

جناب سرگرد  بی نهایت در روح من اثر کرد. با فرمانده محترم گمجن شنیدن این موضوع

کردم و راه و چاره خواستم. بعد از گفتگو و تبادل نظر سرانجام با این  جریان را مطرح رستمی

ی ابتدای هامراجعه کنیم. هنگام رسیدن به مقصد نگهبان نتیجه رسیدیم که دو نفری به پاتاق

جاده ورودی، مدتی وقت ما را گرفتند و بعد از مدتی طوالنی اجازه ورود صادر شد. در اتاق 
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به دیدار ما آمد. بحث و گفتگو را با ایشان  م خیلی انتظار کشیدیم تا حاج طهماسبانتظار ه

را از وی سئوال کردم که با کدام حکم این جوانان را  نفر جوان قلخانی 33آغاز کردیم. اعدام 

 جناب حاج آقا قمی اعدام کردید؟ در جواب گفت از دادستان انقالب اسالمی اسالم آباد

بود، ریاست دادگاه  )این روحانی ضمن این که در آن زمان امام جمعه شهر اسالم آباد غرب

انقالب اسالمی هم به وی محول شده بود(. از حاج طهماسب خواستم ممکن است حکم را 

بودم و هم از جانب استانداری  اینده ارتشببینیم. چون در آن موقع در منطقه هم نم

 به  کرمانشاه
ً
حکم داشتم. نتوانست نه بگوید جواب داد می توانید آن را مالحظه کنید و فورا

 ی دم درب اتاق دستور داد حکم را بیاورید و خودش اتاق را ترک نمود. هایکی از نگهبان

نتظار کشیدن از حکم خبری نشد. نگهبانی که به وی دستور بعد از شاید یک ساعت ا

داده بود حکم را برای من بیاورد، وارد اتاق شد و گفت مگر شما حرف حاجی را قبول ندارید؟ 

آهسته به من فرمود این موضوع را دنبال نکن، ما دو نفر بیشتر نیستیم. آن هم  جناب رستمی

یش دستور بدهد ما را ترور کنند، چه های قرار داریم. اگر به یکی از نگهباندر منطقه نفوذ و

من اطاعت امر نموده و دیگر  .شودمیدر نتیجه خون ما پایمال  و کندمیکسی از ما حمایت 

حرفی نزدم و پی گیری ننمودم. شب آن جا را به روز آورده، قبل از این که حاجی از خواب 

م صورت گرفته و ک کردیم و کاماًل برایمان مشخص شد که این اعدابیدار شود، منطقه را تر 

 شکی باقی نماند. 

 موظف بودم نسبت به خطاهای این مرد به هر نحو
ً
 و قانونا

ً
ممکن  نظر به این که شرعا

گزارشات زیادی تهیه و به عرض مسئولین استان رساندم و مراتب  گیری کنم، لذا در برگشتپی

ع دادم. در این برهه از زمان جوان انقالبی و بزرگواری به نام مجید حداد را هم به قرارگاه اطال

را به عهده داشت و نسبت به من هم محبت داشت. از  معاونت استانداری کرمانشاه عادل

ت من به قم هم طریق او قضیه را دنبال کردم. ایشان هم تا حدی با من موافق بود. گزارشا

با چند نفر دیگر روحانی وارد کرمانشاه شدند.  رسید. یک گروه به سرپرستی حاج آقا شرعی

هنگامی که حضرت امام در قم تشریف داشت، من از جانب انجمن  51در سال  جناب شرعی

نشاه یک بار مأموریت داشتم از طرف آنان مراتب مسائل مرزی و نظامیان کرما اسالمی

 ،حضرت امام بعد از مالقات ،اتفاقات منطقه را به عرض حضرت امام برسانم. در آن موقع
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به من معرفی و فرمود مسائل را با حاج آقای  را که در حضورش تشریف داشتند، آقای شرعی

 در میان بگذارید و از آن وقت وی مرا می شناخت.  شرعی

باشم. به علت نقص در خودرویی  آنهارفتند و بنا بود من هم با  به پاتاق گروه آقای شرعی

که نیم ساعت قبل از من به محل مأموریت رسیده بودند. هنگامی  آنهاکه در اختیار من بود، 

ی جلو جاده ورودی وقت مرا گرفتند. وقتی وارد شدم، دیدم در هاوارد شدم، مدتی نگهبان

ی گاری، محل استقرار نیروهای هافضای باز در محلی که مسلط به دشت ذهاب است و کوه

اد زی بعثی با چشم مسلح از دور معلوم است، ولی فاصله آن خیلی با نیروهای حاج طهماسب

و همراهان با همان زبان حرافی که داشت، از اقدامات خودش  است. ایشان برای آقای شرعی

یش عنوان نمود که با نیروهای عراقی ها. در میان صحبتدادمیکه حقیقت نداشت، توضیح 

ندازه به خیلی نزدیک هستیم. من دیگر طاقت نیاوردم و گفتم اگر چنین است که شما این ا

حمله  آنهاکه در اختیار دارید، چرا به  309آنان نزدیک هستید و با چشم می بینید، تفنگ 

به  هابه خنده بیشتر شبیه بود تا حقیقت سرانجام صحبت نمی کنید؟ طوری جواب دادکه

ا ترک کردم. انتظار داشتم اثری از برگشتند و من هم محل ر  اتمام رسید. این گروه به کرمانشاه

رامسخ کرده بود و هیچ اتفاقی  آنهااین بازدید و بررسی مشخص شود، ولی این مرد با گفتارش 

 حاصل نشد. 

م و مسئله را رها نکردم تا کردمیولی من همچنان برنامه خطاهای حاجی را دنبال 

تا اندازه ای برایش روشن شد و مطالب گزارشات مستند  سرانجام مهندس مجید حداد عادل

 مالحظه نماید.  من در وی اثر کرد و حاضر شد به اتفاق با هم به ریجاب
ً
رفته وضعیت را شخصا

یی که وی به دست آورد همراه ایشان عازم منطقه شدیم. قرار بود بعد از  هادر یکی از فرصت

اندار آن جا هم همراه ما به ریجاب بیاید. دیر وقت رسیدیم، یعنی رسیدن به اسالم آباد، فرم

یی که  هاغروب آفتاب گذشته بود شام منزل فرماندار صرف شد. به علت کارها و گرفتاری

برای فرماندار در آن لحظات پیش آمده بود، از آمدن با ما منصرف شد. دو نفر همراه یک 

 رسیدیم. 30ی حرکت کردیم و شب ساعت راننده و یک محافظ با خودروی استاندار

نگهبانان مستقر در ورودی مدتی ما را معطل کردند، سرانجام وارد محل استقرار آقای حاج 

شدیم. شب مسائل زیادی مورد بررسی قرار گرفت. فردا صبح زود که هنوز حاجی  طهماسب
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را که بین حریم  قصد کرد راه کوه بابا یادگار از خواب بیدار نشده بود، جناب حداد عادل

قرار داشت و حاجی اجازه ورود از این مسیر به  در پاالن حفاظتی حاجی و نیروهای گمجن

، مدتی شدمیند قدم که خودرو ما وارد ، افتتاح کند. هنگام عبور هر چدادمین مردم قلخانی

 طول می کشید تا به حاجی اطالع داده، اجازه ورود به ما بدهند.

، ولی نگهبان چنان کردمیدر هر پاسگاه که می رسیدیم جناب حداد خود را معرفی 

کاری نداشت و با بی سیم به اطالع حاجی می  هابه این حرف برایش برنامه ریزی شده بود که

ند از پستی به پست دیگر برویم. با این برنامه ریزی چنان دادمیو بعد از مدتی اجازه  رساند

برای مهندس حداد روشن شد که کاماًل پی به ذات ناپاک حاجی برد و فهمید این صحنه 

بفهماند  ی نگهبانی به این خاطر در آن جا ایجاد نموده که به معاون استاندارهاسازی و پست

 یب و انضباط در محل برقرار است.چقدر نظم و ترت

و  شدمییم، مهندس حداد متوجه جریان مصنوعی کردمیهنگامی که با پستی برخورد 

برگردم، پدر این مرد را در خواهم آورد. سرانجام بعد از  در همان جا گفت من به کرمانشاه

شدیم. در  گذشته، وارد محوطه ایل قلخانی مدتی جنگ اعصاب و معطلی از کوه بابا یادگار

گذشته بود و امنیت به  این هنگام مدتی از فعالیت و مدیریت صحیح جناب سرگرد رستمی

این منطقه ناامن کاماًل برگشته بود، به طوری که مردمانی که از دهات و محل سکونت خویش 

دند، به سرزمین و محل اسکان خود برگشته بودند و آنان که زراعت داشتند در آواره شده بو

   را مزارع خود مشغول کار بودند. این جوان انقالبی به هر مزرعه ای که می رسید و مردم

. با یکی یکی آنان دست شدمیو کشاورزی بودند، خوشحال  دید که مشغول درو گندممی

. این امنیت با تدبیر سرهنگ دادمیو به آنان روحیه  کردمیمشکالتشان را یادداشت  دادمی

کرمانشاه به ثمر رسیده بود. خالصه بازدید تا بعد از  و پشتیبانی بی دریغ هوانیروز رستمی

 .ظهر از تعدادی از دهات و مناطق سر راه انجام شد و بعد به کرمانشاه برگشتیم

راه از بلندی به طرف پایین کوه در حرکت بودیم. راننده جوان و کم تجربه بدون توجه بین 

رسیدیم. به جوی  . به نزدیک دهی به نام زابلهکردمیبه سرازیری با سرعت زیاد رانندگی 

بسیار گودی برخوردکردیم، کنترل از دست راننده خارج شد و با سرعتی که داشت، ماشین 

، تایرها به هوا و سقف روی زمین قرار گرفت. مردم ده که از نزدیک صحنه را نگاه چپ شد
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یشان خیلی زود خود را به ما رساندند و با کمک هاند و منظره را دیدند، از سر خرمنکردمی

همدیگر ماشین را به حالت طبیعی قرار دادند. ما چند نفر از داخل ماشین خارج شدیم و به 

 ز محافظ که دستش زخم شده بود، بقیه سالم بودیم.لطف خداوند به ج

ی من این است که هنگام سوار شدن بر وسیله نقلیه عادت دارم دعای هایکی از عادت

یم هم وادار می کنم هاسفر که حفظ هستم، قرائت کنم و اگر رودربایستی نباشد، همسفر

کردم. دعاها را آهسته زمزمه می تانداردعاها را تکرار کنند. در این سفر به احترام معاون اس

سقف آن خورد شده بود، به ما شاید به خاطر دعاها بود که ماشین که درب و پنجره و 

. آن در مواقع مختلف بهره برده ام ای نرسید. این برنامه جزء عادت ثانویه من شده و ازصدمه

سافرین دعا را تکرار و یا به حتی زمانی که در ترمینال پرواز هواپیما و یا بالگردها بودم، برای م

م. با این که در این حادثه کردمیی شجاع و عزیز تقدیم هاصورت نوشته در آورده، به خلبان

صدمات زیادی به ماشین وارد شده بود، با وجود این استارت که زده شد، ماشین روشن شد. 

 دیم.رسی با همان وضع چندین ساعت طول کشید به کرمانشاه

بودم، اغلب اوقات  ساعت در خدمت شهید حداد عادل 11من به جز این سفر که حدود 

به عرض ایشان می رساندم. اوقات شب و روز وی صرف  با وی مالقات و مشکالت منطقه را

ل کردم در طول شبانه روز چه خدمت بود. یکی از اوقات مالقات از این بزرگوار سوا

شب به بعد سرم خلوت است.  31هایی بیشتر وقت دارید، با شما مالقات کنم. گفت از اعتس

ایشان عالوه بر رسیدگی به وضع نابسامان استان در زمان جنگ، خیلی هم به عشایر منطقه 

یش ها. یا دو خاطره بزرگواریکردمیو در مواقع لزوم به کار آنان رسیدگی  دادمیاهمیت 

 نفر حاجی به دیارحق شتافت. 100ر مکه با گرامی باد. او د

  از منطقه بازدید آیت الله خامنه ای

که در آن وقت نمایندگی  درگیری جنگ تحمیلی، آیت الله خامنه ای در آن ایام و در زمان

رای عالی دفاع را به عهده داشتند، در یکی از سفرهایش به در شو حضرت امام خمینی

جهت بازدید و افتتاح مخابرات شهرکرند وارد کرمانشاه شدند. قبل از تشریف  کرمانشاه

فرمایی ایشان، من طی چند مرحله در خواست نموده بودم جناب استاندار خودش هم از 
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بازدیدی داشته باشد. این زمان مهم ترین فرصت پیش آمد که در  جابو ری منطقه قلخانی

 این برنامه اجرا بشود.  حضور حضرت آیت الله خامنه ای

 به کرند، آقای استاندارمهندس عباس زارع و آقای هنگام عزیمت آیت الله خامنه ای

 حامل در سفر حضور داشتم. ابتدا بالگرد آنهاو من هم در معبت  مهندس مجید حداد عادل

عد از بازدیدی از سپاه پاسداران مقیم کرند، مخابرات آن جا ایشان در شهر کرند فرود آمد، ب

ز، ابتدا ایشان و همراهان با بالگرد به افتتاح شد. بعد از صرف ناهار در مقر سپاه و اقامه نما

 پرواز نمود. عشایر با احترام مقر عشایر تحت فرماندهی جناب سرگرد رستمی پایگاه پاالن

به صورت صف منظمی قرار گرفتند و از نماینده امام  ی قدیمی برنوهاوی، همه با همان سالح

ند. در این هنگام از ایشان اجازه گرفتم چون عشایر کرد هستند، اگر اجازه استقبال نمود

زمین صحبت کنم.  بفرمائید من با زبان کردی وضعیت این پایگاه و نگهبانان شریف مرز ایران

 فرمودند بفرما زبان کردی متوجه می شوم. 

ی این مردم فداکار به  هاشرحی از فداکاری ،بعد از توضیح در خصوص مشکالت منطقه

عرض رساندم و دنبال آن عرض کردم این مردم شریف و غیور با تمام وجود در این قسمت از 

ی در دست آنان فقط تفنگ هاو اسلحه کنندمیاسالمی حراست و حفاظت  سرزمین ایران

باقی مانده و در صف عشایر که در  انیکه از جنگ دوم جه باشدمی قدیمی ترین سالح برنو

، سالگی 10کردم که پدر بزرگ در سن نفر از آنان را معرفی  1حضور ایشان صف بسته بودند، 

سالگی و نبیره اش که جوانترین بود،  10سالگی و نوه اش در سن حدود  90پسرش در سن

اوت باتمام قدرت از کشورشان در مقابل سال سن داشت، با این سنین متف 10تا  31بین 

از جمهوری اسالمی  هادشمن خونخوار حراست نموده و هیچ توقعی در مقابل این فداکاری

 نداشته، به دفاع خالصانه مشغول هستند.

با مهربانی خاص خود مردم را مورد  و عرایض من، آیت الله خامنه ای هابعد از صحبت

تفقد قرار داده از آنان خداحافظی و ضمن دعا برای سالمتی و پیشبرد هدف آنان، منطقه را 

بود، عازم شد. به  که مرکز فدائیان امام با مدیریت حاج طهماسب پاتاق به ترک و با بالگرد

به سمت پائین  ازدید از زیارت گاه بابا یادگارمحض رسیدن بعد از چند دقیقه کوتاه از طریق ب

در این مسیر توسط خود رو انجام  آنها کوه که در حراست نیروهای حاج طهماسب بود، حرکت
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که در طرف شمال  است گرفت. بعد از اتمام سرازیری کوه، محلی نزدیک به جاده بزمیر آباد

آن جا را در حفاظت خویش داشتند. هنگامی که وارد این منطقه  ایل قلخانیغربی، عشایر 

ی پاتاق در محلی که نیروهای فدائیان امام مستقر هاشدند، در قسمت شمال شرقی کوه

میر تا بز بودند، بازدید خود را آغاز نموده، نزدیک به محل بازدید جاده ای شوسه از جوانرود

ی قبل اشاره ای به این محل هاآباد و انتهای آن سر پل ذهاب احداث شده که قباًل در قسمت

 و جاده نموده ام. 

در مسیر جاده پلی وجود داشت که صدامیان در اوایل هجوم آن را خراب کرده بودند، در 

آقای  نتیجه عبور و مرور از آن قطع شده بود و از هر نظر این جاده اهمیت خاصی داشت.

تصمیم داشت این پل را از نزدیک مشاهده کند و در آینده در مورد تعمیر  مهندس حداد عادل

حدود یک  آن اقدامی صورت گیرد. فاصله این جاده تا محل استقرار نیروهای حاج طهماسب

ی هار رس نیروهای عراقی که در کوهکیلومتر فاصله داشت. این جاده و پل روی آن در تی

قصد  گاری مستقر بودند، قرار داشت و رفتن به آن جا خطرناک بود، ولی مهندس حداد عادل

داشت، آن را از نزدیک ببیند. وقتی وی قصد عزیمت به سمت خرابه پل داشت، من هم همراه 

 ا مشاهده کرد و بعد به اتفاق برگشتیم.او تا روی خرابه رفتم. وی از نزدیک آن ر 

و همراهان قرار داشتند، هوا تاریک شده  هنگام رسیدن به محلی که آیت الله خامنه ای

و من اصابت کرد  بود، ناگهان صدای تیراندازی شنیده شد و حتی یک تیر نزدیک حداد عادل

سوار بر ماشین شدند و از مسیری  صدای تیراندازی گروه همراه آیت الله خامنه ای با شنیدن

که در این  قصد برگشت کردند. مرحوم سرگرد شهسواری که وارد شده بودند، به سمت پاتاق

قباًل برنامه ریزی نموده  ن صحنه را حاج طهماسببازدید حضور داشت، دو نفری فهمیدیم ای

بود که به حاج آقا و همراهان وانمود کند که وی و نیروهایش خیلی با نیروهای عراقی نزدیک و 

ی هاو حال این که فاصله این محل تا کوه شودمیهمیشه تبادل آتش بین آنان رد و بدل 

در تاریکی شب وارد پاتاق و محل استقرار ستاد نیروهای حاج گاری چند کیلومتر بود. گروه 

غیر ممکن  کشید، چون شب بود پرواز با بالگرد طول 33طهماسب شدند. توقف تا ساعت 

نموده بود که  بود، ولی استاندار آقای مهندس عباس زارع پیش بینی وسیله نقلیه از کرمانشاه

و مهندس عباس زارع و  آمد. آیت الله خامنه ای یفات استانداری به ریجابماشین تشر
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با ماشین تشریفات و ما چند نفر بقیه با خودرو جیب منطقه را به سمت  مهندس حداد عادل

 کرمانشاه ترک کردیم. 

اطالعیه ای پخش نمود مبنی بر این که امروز  و رادیو کرمانشاه بین راه رادیو روشن شد

درگیری پیش آمده که فدائیان  غروب بین نیروهای فدائیان امام و نیروهای عراقی در ریجاب

را منهدم نمودند.  آنهاامام موفق شدند ضمن نابودی تعدادی از صدامیان چند دستگاه تانک 

 خبر گزاری پارس نماینده اش به نام آقای احمدی با من داخل خودرو جیب کات
ً
نار دست فاقا

روغ بسیار خالی از حقیقت را آقای احمدی به کرمانشاه مخابره و من بود، متوجه شدم این د

 آنان بدون تحقیق آن را پخش نموده بودند. 

خابره کرده اید، کدام درگیری از خبرنگار پرسیدم آقای احمدی این اطالعیه را جنابعالی م

و کجا این نیروها در این محل با هم درگیر ی داشتند؟ در جواب من گفت می خواستم روحیه 

را باال ببرم! با مخابره این دروغ که اصاًل وجود خارجی نداشت، بسیار مرا ناراحت  ملت ایران

نی و خارج از حقیقت می خواهید روحیه کرد. خطاب به وی گفتم آقای بزرگوار با دروغ پراک

ف خط مش کشور ملت را باال برده آنان را خوشحال کنید و این روش اطالعیه دادن بر خال

 جمهوری اسالمی است.

این مشاجره بین من و او رد و به دل شد. بعد از پیاده شدن  بین راه تا رسیدن به کرمانشاه

به ساختمان استانداری رفتند و من هم عازم منزل  آیت الله خامنه ایاز ماشین در کرمانشاه، 

شدم. چون برنامه روز بعد ایشان با کار من ارتباطی نداشت، پیگیری نکردم که روز بعد چه 

بود  نبرنامه ای قرار بود انجام شود. آن چه به کار من مربوط بود، برنامه بازدید از عشایر گمج

 که انجام شده بود و من تا پایان آن بازدید حضور داشتم. 

  عزل حاج طهماسب

ی هاداده بودم و حمایت سرانجام در پی گزارشات مستندی که به استانداری و ارتش

اسکان این مرد انجام داد، به وضوح برایش مشخص بازدیدی که از محل در  مجید حداد عادل

شد که این مرد خالص نیست و برای منطقه مضر است، این بود که با من هماهنگ شد و 

در  . البته خیلی دیر شده بود. مسئولیت من از یگان گمجنکردمیگزارشات مرا پی گیری 
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به من محول شد. اما در هر  رتش در ساریخاتمه یافت و مأموریت اداره اردوگاه ا 91خرداد 

وی از فرماندهی معزول و هیچ کدام از واحدهای سپاه هم او را  حال گزارشات به نتیجه رسید،

مراجعه و آن جا هم شغلی به وی ندادند. بعدها شنیدم هنگام در به  قبول نکرد، به کردستان

و پشت سر من که باعث شده بودم، به جرم  نمودمیز سپاه مراجعه دری از واحدی به واحدی ا

یش از قسمت نیروهای سپاه منفک شود، هر کجا قدم می گذاشته، بمن نفرین و هاخیانت

ه است. ولی من خوشحال بودم که بعد از چندین سال توانستم یک نمودمیناله و بدگویی 

نداد که م. هیچ کس دیگر به وی راه موجود جانی و بد طینت را از قدرت به کنار بکش

 مسئولیتی به عهده بگیرد و طینت و ذات ناپاک خود را پیاده کند. به طور کلی

 ی وی رهایی یافت.هااز دست توطئه قلخانی ایل

و خیانت کارهای داخلی و خارجی حفظ فرما.  هاالهی ما و مملکت ما را از شر همه بدنیت

یک دست شده و با همراهی بقیه  بعد از رفتن این مرد نیروهای قلخانی البته باید گفت

، سدی در مقابل صدامیان ایجاد و چون سرگرد رستمی طوایف تحت فرماندهی مرد بزرگی

ده داشتند و این دالور مردان ی درگیر در جنگ به عههااقدامات موثری در پشتیبانی از یگان

  .ی خویش را در راه مملکت خود به کار بندندهاعشایر توانستند استعداد

در اختتامیه این وقایع الزم می دانم از فرماندهان و کسانی که در این مأموریت بسیار مهم 

مر به من مساعدت و کمک نموده اند، به رسم قدردانی و سپاسگزاری از آنان به خاطر به ث

یم که توانستم آن را به ثمر برسانم، بیان دارم و از خداوند متعال توفیق برای هارسیدن تالش

و فرماندهان الیق و خلبانان شجاع و  هوانیروزهمه آنان خواستارم. ابتدا از یگان قهرمان 

به خدمت  یزی که در آن زمان در پایگاه هوانیروززگان فنی و خدمات و حتی سربازان عرزمند 

مشغول بودند، سپاسگزاری کنم. زیرا در طول این چند سال قبل از این که بر حسب نیاز که 

منتقل شوم، حمایت آنان پیوسته و بدون انقطاع و بدون دریغ ادامه  اردوگاه ارتش به ساری

در اختیار هوانیروز بود، بی درنگ در  داشت. به این عنوان هر آن چه از نیازهای جبهه گمجن

 ند. دادمیاختیار من قرار 
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م، برای تهیه آن بعد از آن که در مسجد عنوان کردمیاگر در جبهه نیاز به وجوه نقدی پیدا 

، به طوری که همیشه جیب راست کردمیم، هر نفر هر چه برایش مقدور بود، عنایت نمودمی

بر  ی خودم قرار داشت.هاو در جیب چپم پول کارکنان هوانیروزکاپشن من پول اهدایی 

حسب نیاز جبهه در تهیه آن هیچ وقت با مشکل رو به رو نبودم. اگر به نقلیه هوایی و یا زمینی 

، از الطاف این یگان بزرگ و فرماندهان دلسوز آن برخوردار بودم. پس جا دارد شدمینیاز پیدا 

وجود تا زمانی که زنده هستم، ضمن دعا در درگاه خداوند قادر متعال برای سالمتی و با تمام 

پیروزی این یگان مقتدر خواستار باشم. گرچه قدردانی من در مقابل محبت آنان، قطره ای در 

 و از آنان خشنود خواهد بود.  باشدمیمقابل دریاست، ولی خداوند که ناظر بر فداکاری آنان 

 فرمانده فداکار و با تدبیریادی از یک 

عامل دیگری که به من یاری و کمک نمود که بتوانم در کنار رزمندگان توفیقی به دست 

آورم، وجود فرماندهی الیق و با تجربه و دارای مهارت و تدبیر فرماندهی و فنون جنگی جناب 

 به عنوان فرمانده گمجن 59/  3/  3بود که از تاریخ  محمود رستمیستاد پیاده سرگرد 

منصوب شد و از این تاریخ بود که گمجن فرماندهی ثابت دارا شد و من و سایر کارکنان زیر 

چتر هدایت این افسر الیق و فداکار قرار گرفتیم و نیروی عشایری قدرتی بسیار باال و اتحادی 

تحت فرماندهی وی قرار گرفت و عالوه بر  ی عشایر منطقه همههامنسجم پیدا کرد. سایر ایل

. او سد شدمی به وسیله نیروهای وی حفظ و نگه داری و سنجابی تا نفت شهر مناطق قلخانی

محکمی در مقابل صدامیان به وجود آورد و محیطی در حدود صدها کیلومتر تحت اشراف وی 

رار داشت. گرچه این نظامی الیق و فرمانده با تجربه بین ما نیست، ولی وظیفه من و ق

که سعی و کوشش نموده، نگذاریم نام نیک این امیر شجاع و فداکار از  باشدمیهمکاران وی 

 و گفته حذف شود. هاقلم

ی را گرامی به عنوان یکی از سربازان زیر دست این امیر واال مقام و با تدبیر همیشه خاطر و

داشته و به کمک دوستانش بتوانیم نام نیک وی و خاطرات جانبازی ایشان به صورت نوشته 

ی آینده از آن بهره مند گردند. هاجمهوری اسالم باقی تا نسل زمین و ارتش در تاریخ ایران

و تدبیر  ساله با هدایت صحیح 1ی نامنظم تا پایان جنگ تحمیلی هااین ابر مرد تاریخ جنگ
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به موقع، موفق شد چندین ایل غرب کشور را آن چنان هدایت و مجهز کند که عالوه بر چیره 

شدن بر ناامنی در صدها کیلومتر از سرزمین عشایری غرب ایران که تعداد زیادی از مردان 

ه مردم آن جا آنان با تحریکات دشمن، منطقه را در ناامنی کشانده بودند، امنیت کامل ب

برگردانید، به طوری که قبل از آن تعداد زیادی از نیروهای ارتش به خاطر امنیت در آن جا 

درگیر بودند، آزاد و روانه مناطق جنگی نمود و نیروی عشایر تحت امرش سدی در مقابل 

 به وجود آورد. در نفت شهر ارتش عراق

  تمام توان و نیرو و تدبیرش برای برقراری امنیت و دفاع از مردم این انسان پاک سرشت

پناه منطقه دست به کار شد و در طول چندین سال که در خدمت وی مشغول انجام وظیفه یب

بودم، به جز انجام مسئولیت سنگینی که به عهده داشت، هیچ وقت دیده نشد که خود را 

در مناطق ناامن و آلوده به مواد شیمیایی  ی شبانه روزیهامطرح کند. به علت فعالیت

ناراحتی جسمی مانند ناراحتی قلبی و تومور مغزی و  هاجسمش را فدای اهدافش نمود و بعد

ی دردناک دچار شد و در پایان جنگ نبوغ نظامی و هر آن چه را تجربه کرده بود، هاناراحتی

ن امیر بزرگوار برای دیدار فرزندش به صورت کتاب و نوشته از خود باقی گذاشت تا سرانجام ای

 که ده سال وی را ندیده بود و حس پدری وی را وادار کرد که برای دیدار فرزندش از ایران

خارج شود، ولی به محض رسیدن به مالقات پسرش، چند روز بیشتر عمرش در کنار فرزند 

افت و پیکر پاکش در هزاران دلبندش نگذشت که اجل مهلتش نداد و به دیدار معبودش شت

کیلومتر دور از وطن به خاک سپرده شد و برای همیشه خانواده و دوستانش را عزادار نمود. 

 یادش گرامی و روحش شاد که روحی مملو از ایمان و تقوای الهی داشت. 

هستید و هیچ حرکتی و گفتاری از تو پنهان نیست،  هاخداوندا پروردگارا تو ناظر بر قلب

 در این بحث و نوشتار اسمی از خود مطرح می کنم، خدایا تو شاهد باش که عنوان  اگر
ً
ناچارا

این مطالب نه به خاطر این بود که خویشتن را مطرح کنم، زیرا من در طول زمانی که در 

خدمت ایشان بودم، به عنوان پشتیبان وی و نیروهایش بودم و حتی یک بار هم موفق نشده 

ف دشمن شلیک کنم که ادعایی باشد برای مطرح کردن خودم، بلکه ام گلوله ای به طر

بود که  قدرتمند ایران منظور من تجلیل و باقی ماندن خاطره و یاد یکی از امرای بزرگ ارتش

چند سال در خدمتش همکاری داشتم و از برکات و تدبیرش برخوردار بودم، وی را با تمام 
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و الگوهای ارتش  هاکرده بودم. منظور اصلی من باقی ماندن نام یکی از اسوهمعنا درک 

جمهوری اسالمی است که چنین فرزندانی را در اختیار داشته که برای آیندگان به یادگار باقی 

 از یکی از بزرگان ارتش بیادگار گذاشت.  شودمیبماند. این تنها کاری است که 

ی مذهبی و راز و نیاز خود را به صورت هاان بود که برنامهرفتار این فرمانده بزرگوار چن

و به همین خاطر کسانی که از خصوصیات وی  نمودمیپنهان در پیشگاه پروردگار ارائه 

 اطالعی نداشتند، نسبت به این فرمانده خوشبین نبودند، ازجمله حجت السالم خلیق

، دید منفی نسبت به کردمیی از اوقات به پایگاه گهواره سرکشی نماینده روحانیت که گاه

 داشت. سرگرد رستمی

 به پایگاه مخابره و که در گهواره بودم، تلفنگرامی از طریق سرهنگ عطاریان هایکی از شب

ن زمان خودرویی در اختیارم نبود. یک روز بعد از رسیدن احضار نمود. در ای به کرمانشاهمرا 

 .م کرمانشاه شد(عاز تلفن گرام به وسیله خودرو نماینده استانداری)آقای مهندس مسعودی

، به من اعالم نمود تصمیم گرفته شده است به محض ورود به خدمت سرهنگ عطاریان

را به عهده بگیرید. با شنیدن این حرف یکه خوردم. به ایشان عرض  مانده گمجنشما فر

کردم آیا می خواهید یک افسر فنی را به جای یک افسر پیاده رزمنده تعویض کنید؟ مگر 

 بحث ما دو نفر طول کشید و من زیر بار نرفتم، هاقصددارید نیروها را به کشتن دهید؟ مدت

نمودم که این تصمیم عاقالنه نیست و سرانجام ایشان نظر مرا قبول کرد. بعدها وی را قانع 

چنین پیشنهادی ناپخته و بدون  فهمیدم که حجت السالم آقای محمداسماعیل خلیق

تحقیق به فرمانده قرارگاه نموده بود و با سماجت و نپذیرفتن مسئولیت ازجانب من، این 

 فیصله پیداکرد. قضیه 
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  و تهران انتقال به ساری

در خرداد  همان طور که در مباحث قبل اشاره کردم، مسئولیت من در یگان گمجن

به من محول شد. این  در ساری داره اردوگاه ساحلی ارتشخاتمه یافت و مأموریت ا3191

مأموریت به صورت یک تلفن گرام ساده به من ابالغ شد. متن این تلفن گرام به شرح 

 زیراست:

 بسمه تعالی

     ر تاریخنگهبان است، د رسیده و پیش افسر برابرامریه ای که از تهران ،برادر امیریان

صبح شما خودتا ن را به معاونت هماهنگ کننده پرسنلی نزاجا تهران  3ساعت  31/1/91

اعزام شوید. این امریه با  معرفی نمایید که پس از توجیه به محل انتقال جدید، اردوگاه ساری

   نجام شده است.ا هماهنگی معاونت پرسنلی و حاج آقا قوچانی

منتقل شدم. پنج سال و چند ماه اداره اردوگاه ساری را به  به ساری با این امریه از کرمانشاه   

فراوانی از نظر تحصیالت فرزندان مواجه شدم. به  عهده داشتم. در این مدت با مشکالت

برای گذراندن تعطیالت  کر حسنی سعدیکه امیر سرلش 3193همین علت در نیمه دوم سال 

و سرکشی به خانواده اش که قبل از وی به اردوگاه آمده بودند، به اردوگاه آمد. تقاضای یک 

 نمودم. ایشان قول مساعدت دادند. دستگاه منزل سازمانی 

به  تم، اما نتوانستیم به موقعنوش ی تهرانهااسم فرزندانم را در مدرسه 3191در تابستان 

تهران منتقل شوم. وقتی در نیمه اول مهر ماه جهت پیگیری مسایل اردوگاه و برنامه انتقالم 

فرماندهی پشتیبانی قرارگاه دو خط بدون امضا نوشت و  به تهران سفر نمودم، سرهنگ فرخی

 به من ارائه نمود که متن آن چنین بود:

معرفی شود که حضرتعالی به کار و  شد فردا یک نفر سرپرست برای اردوگاه ساری قرار»

 « به جایی خانواده درگیر نباشید.و جا  هایت برسید و برای ثبت نام بچههاگرفتاری

 بود. به تهران روز از ساری 35ماه و 1سال و 5این دو خط نامه ساده حکم انتقال من بعد از 

 که از طریق تهران به من ابالغ نمودند.  91شبیه حکمی بود که چند سال پیش یعنی خرداد ماه 

 تلفنی گفته بود فرمانده نیرو  فرخی قباًل سرهنگ مهرآرا به گفته جناب سرهنگبنا

 یت را اسم نویسی کنید. هاید بچهشید، می توانکه مایل با هرکدام از شهرهای ایران فرموده
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مطرح کرده بودم تطابق نداشت، ولی سرانجام بعد از پنج  این مطلب باخواسته ای که من

و روز بعد سرهنگ  منتقل شدم. همان روز به ساری برگشتم به تهران سال و چند ماه از ساری

 را به جای من معرفی کرد.  به اردوگاه آمد و طی یک مراسم ساده، سرهنگ عباسی فرخی

داشتم به  به عنوان فرمانده اردوگاه، سفری دیگر به تهران بعد از معرفی سرهنگ عباسی

ن معاونت پرسنلی را به عهده داشت، مراجعه و طی نامه ای مرا به که آن زما تیمسار حیدری

حمزه فرستاد. با ارسال نامه ای به آن قسمت ابالغ نمود که تعداد یک دستگاه  13پادگان

طبقه به من واگذار نمایند. برای  31ی هاخانه سازمانی از سهمیه فرمانده نیرو در ساختمان

مراجعه  حمزه 13ند، به لشکر کردمیسازی روی آن کار ی خانه هاتحویل این منزل که شرکت

 ، واحدی به نام من نوشته و ثبت نمودند. هانمودم که در طبقه چهارم یکی از بلوک

چون موقع تحویل معلوم شد که قبل از من آن واحد به یک سرهنگ دیگری تحویل شده 

گرفت که فاقد قفسه آشپزخانه و موکت و آسانسور بود، در طبقه هفتم به من یک واحد تعلق 

به من گفته بود فقط ده درصد مانده که تحویل  بود. این درحالی بود که تیمسار حیدری

بشود. اما با نداشتن شوفاژ و آسانسور و قفسه آشپزخانه برای سکونت مناسب نبود. چند 

ع فرماندهی پشتیبانی رساندم که این مسکن آماده روزی معطل این کار بودم و به اطال

ند دادمیسکونت نیست. در طول هفته در پشتیبانی بودم و در پایان هفته خودرویی به من 

 شنبه یا یک شنبه به تهرانرفتمی که به ساری
ً
م. در یکی از این سفرها گشتمیبر م و مجددا

می  اگر در منازل کوچک ویالیی لویزان به من ابالغ شد نگ فرخیتلفنی توسط جناب سره

 که خالی است، تحویل شما بشود. آنهاتوانید زندگی کنید، به تهران بیا تا یکی از 

خودرویی از  جانشین صنایع پنها قبل از تحویل این منزل از طریق جناب سرهنگ وفایی

رفتم. بعد از یک شب توقف ایشان از من دعوت  آنهااردوگاه نور دنبال من فرستاد به اردوگاه 

جانشین مدیر عامل صنایع دفاع  و از همان جا باجناب توالیی نمود به شرکت پنها منتقل شوم

 منتظر شما است.  درصنایع هوایی ی نعمت زادهگفتگوی تلفنی انجام که گفت فردا آقا

شدیم. شب منزل وی توقف کردم و روز بعد  روز بعد به اتفاق جناب وفایی عازم تهران

رسیدم. وی  دهو از آن جا به حضورجناب نعمت زا همراه ایشان ابتدا به شرکت صنایع پنها

بود، فرستاد. بعد  هیلکه در آن وقت مسئولیت آن با آقای عبدال بعدازظهر مرا به صنایع هوایی
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از تماس با ایشان قرار بود من به صنا یع هوایی منتقل شوم. در همان روز جهت تحویل 

رفتم. هنگام مراجعه متوجه شدم آن واحد هم به یکی از کارکنان عقیدتی  مسکن به لویزان

رساندم که ایشان گفت تعداد یک دستگاه در منازل  واگذ ار شده بود. به اطالع جناب فرخی

خالی است، به ان جا مراجعه کن. وقتی مراجعه کردم دیدم  هاسازمانی زینبیه از دو طبقه ای

آن واحد هم قبل از من به یک خانواده اسیر تحویل داده شده بود. یکی از واحدهای خالی در 

 طبقه به من ارایه شد که آن هم فاقد آسانسور و آب بود.  31ساختمان  30طبقه 

 به دنبال خانه سازمانی

رسیدم.  هعصبانی کرد، به حضور ریاست بازرسی نیرو تیمسار سلیمانجا این وضعیت مرا

یی که در طول این چند روز به آن هاکلیه گرفتاری بود با ایشان مالقات کردم و 9ساعت 

برخورد نموده بودم، به اطالع وی رساندم. در پایان گفت در هر کدام از سه نیرو که مایل 

اشته توانید به خدمت ادامه دهید. گفتم اگر میخواهید محبتی در حق من دباشید، می

صنایع هلی کوپترسازی منتقل بفرمایید. گفت در این رابطه باکسی  باشید، مرا به وزارت دفاع

 انجام شده است. هماهنگی نموده اید؟ عرض کردم با آقای نعمت زاده

رسیده  فاع تیمسار جاللیدر فرصتی به حضور وزیر د ضمن تماس با مهندس نعمت زاده

تلفنی  هبودم، در این مالقات ایشان قول دادند که به من مسکن هم بدهند. تیمسارسلیمانجا

مسارحیدری معاونت پرسنلی درخواست کرد طی نامه ای بسیار قدردانی شده از من، یبه ت

. تقریبا دو روز معطل شدم تا این نامه آماده شد. چون منتقل نماید مرا به وزارت دفاع

بردم. تیمسار  فرماندهان در آن روزها درگیر سمینار بودند، نامه را خودم به دانشگاه جنگ

ع بعد از دفابه وزارت دفاع بردم. وزیر را نامه  (93/ 13/3)و فردای آن روز  آن را امضا جاللی

اه منزل سازمانی در شهید گاطالع از امضای نامه انتقالی من، از سهمیه خودش یک دست

نامه اش به صنایع دفاع نوشته شد. هفته آخر مهرماه  ،فکوری به من واگذار نمود که همان روز

مانی به من کلید منزل ساز 93آبان 1جام روز همه اش درگیر نامه انتقالی بودم. سران 93

 رفتم، به لویزان کلید خانه سازمانی شهرک شهید فکوری دریافت به محض شد.گذار و تحویل او 

  برگشتم. م و در همان شب به ساریداد منزل سازمانی نیرو را تحویل پست مهندسی لویزان
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توسط دو دستگاه خودرو وسایل  93/ 3/1ری و درتاریخ مدت دو روز وسایل منزل جمع آو

ام همراه یک دستگاه خودرو پشتیبانی عازم تهران خود و خانواده انتقال دادم و را به تهران

وارد تهران شدیم. وسایل بعد از ما رسید. روز بعد جهت تسویه  93/ 1/ 1شدیم. صبح روز 

این فاصله مدارک تحصیلی فرزندانم را گرفتم و به تهران آمدم.  شتم. دربرگ حساب به ساری

 که اسم نویسی تمام شد. فرصتی داشتم که سفری به کرمانشاه مدت دو روز طول کشید

 تازه کردم.  هادیداری با فامیل هاداشته باشم و بعد از مدت

  انتقال به وزارت دفاع

بود. تا آخر وقت در وزارت دفاع بودم.  اولین روز خدمتم در وزارت دفاع 93/ 1/ 11روز 

گیر شغل و مسئولیتم شدم، ولی امروز هم پی 93/  1/ 19جام ندادم. صبح روزکاری ان امروز

دند، به م، کارکنانش پراکنده بورفتمیا زمان خرید که من می بایست به آنجبه علت اینکه سا

 ل شد.وروز بعد موک

محل خدمت من در دفتر خرید تعیین شد. در محل جدید و نا آشنا  93/  10/1در تاریخ 

و برخوردها تغییر نمود و برادرانی  هاروزهای نخست برایم سخت بود، ولی بعد از مدتی نگاه

مله یکی از امرا ند. از جکردمیند با محبت رفتار و حتی راهنمایی کردمیکه در آن قسمت کار 

و من هیچ گاه آن را فراموش نخواهم کرد.  ندنمودیی میبسیار کمک و راهنما به نام عبدیزدان

ی خرید هااین نحوه کار با روحیه و تبحر من تطابق نداشت، تا اخر اسفند روی یکی از پرونده

م خشنود نبودم. دادمیانجام ی داخلی متمرکز بودم، ولی من خودم از کاری که قراردادها

 از وزیر دفاع عدت دوست و همکار عزیزم سرتیپ نظام علی کریمیاسرانجام با کمک و مس

 تغییر یابد. مجوز گرفت تا محل خدمت من به صنایع پنها وقت، تیمسار جاللی

ر محل جدید یعنی صنعت پنها ابتدا به نام مأمور و سپس به صورت دایم د 91ابتدای سال

در معاونت پشتیبانی مشغول به کار شدم. با این که محیط جدید با قوانین و مقررات 

برای من تازگی داشت، ولی خیلی زود نسبت به اداره جایی  و شودمیمخصوص به خود اداره 

ی بی دریغ مدیر عامل هااین راه از راهنماییکه به من محول شده بود، مسلط شدم. در 

ار بودم. عالوه بر ایشان تعدادی از کارکنان دبرخور  آذینمحترم و بزرگوار تیمسار سید محمود 
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بودند و قباًل همدیگر را  اغلب از کارکنان هوانیروز پنها که با ایشان افتخار خدمت داشتم و

که خود  آریایی مله سرگرد اکبرشناختیم، مزید بر همکاری صمیمانه با من شده بود. از جمی

ها در اداره پشتیبانی سابقه داشت. بعد از پیرزی انقالب اسالمی هر دو در عقیدتی سال

ت برای عقیدتی با هم مشترک بودیم. موقعی هوانیروز همکاری داشتیم و از لحاظ فکری و

 انجام خدمت فراهم بود و این از الطاف الهی بود که همیشه در زندگی مرا یاری فرموده است. 

م طی چندین کردمیتحول جدیدی ایجاد  ،ابتدا باید با همکاری سه مدیریت پشتیبانی

کارکنان و چند مرحله سخنرانی، خیلی زود محبت آنان جلب شد و همگی  جلسه با مدیران و

ل تحسینی را با من آغاز نمودند. تخصص کارکنان پنها در سطح عالی بود و همکاری قاب

ی زیادی به علت جنگ تحمیلی هاهرکدام در قسمت وکار خویش مهارت باالیی داشتند.کار

. در این گیر و دار مسئله شدمیبا اولویت باید برنامه ریزی  آنهاوجوداشت که برای انجام 

ند، به کردمیاز ابالغ ان خود داری  هاتوسط یکی از ارگانترفیع من با مشکل مواجه شد و 

این بهانه که من بنا به دستور وزیر به صنعت انتقال یافته بودم و آنان در جریان قرار نگرفته 

ماه طول  33باعث شده بود در ابالغ ترفیع مخالفت کنند تا جایی که  بودند، این سوء تفاهم

 کشید که درجه ام ابالغ شد.

  ع پنهاصنای

ییان برای آمریکای صنایع مهم نظامی است که در زمان شاه، هایکی از قطب صنایع پنها

ساخت و تعمیر و نگهداری و راه اندازی ناوگان هلیکوپتر ایرا ن )که در آن زمان از نظر وسیله 

ند. کشور کردمی(، اقدام شدمیسومین قدرت محسوب  یو شورو آمریکاپرنده بعد از خود 

بودن آن، بین سا لهای  به علت وسعت و گستردگی خاک و اغلب کوهستانی پهناور ایران

در انواع مختلف خریداری نماید و این  فروند بالگرد 3015موفق شد تعداد  3119و 3111

فروند  1000این تعداد به  و ضروری بوده است. با راه اندازی هسا در اصفهاننیاز احساس 

نفر ایرانی  3500یی وآمریکانفر  3000برسد. اداره این ناوگان عظیم درابتدای فعالیت توسط 

 با تشکیل گروه سازمان صنایع دفاع، صنایع پشتیبانی و 3190. در سا لشدمیاداره 

 قرار گرفت. بعه گروه صنایع هواییبه عنوان یکی از صنایع تا پترهای ایراننوسازی هلیکو
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 وظیفه پشتیبانی 
ٌ
شرکت پنها ابتدا تعمیرات بالگردهای نظامی را به عهده گرفت که بعدا

عهده این قسمت واگذار گردید.  به بالگردهای غیرنظامی از جمله کمیته، توانیر و هالل احمر

 ، بسیار سخت و حساس بود. نگهداری از یک چنین ناوگان بزرگی
ً
در زمان محاصره  مخصوصا

 .شدمیید سی هزار شعله برق روشن اقتصادی برای اداره این یگان مهم در شبانه روز با

دستگاه کولر گازی 100. تعداد گرفتیمتابلو برق آماده و مورد استفاده قرار  100حدود 

ی مخابراتی شبانه روز هادستگاه تلفن و دستگاه 900. شدمیو آبی درخدمت و آماده به کار 

 در حالت آماده بود. 

در طول شبانه روز شد،میی بسیار قوی کامپیوترکه همگی در یک جا حفاظت هادستگاه

کار در حالت سرویس دهی بود. چاپخانه  از نظر حرارت و برودت داخلی، تنظیم و آماده به

زیده در طول شبانه روز به طور عظیم آماده ارائه خدمت بود، آتش نشانی با یک کادر ور 

 ی گرم کننده و خنک کننده در این صنعتهابه انجام خدمت مشغول یود. دستگاه درصدصد

 آماده به کار بودند. آشپزخانه و نبنا
ً
با تعدادی آشپز وکارگر، ناهار هارخوری ابه نیاز فصل، دائما

. فضای سبز و نظافت محوطه کردمیی شب را طبخ و آماده هاکل کارکنان صنعت و نگهبان

صنعت تحت نظر مدیریت مربوطه از نظر نظافت و آبیاری مشغول به کار هستند. قسمت 

ی ی پشتیبانی است که مشغول انجام وظیفه در حیطه کارهااجرائیات یکی دیگر از قسمت

دستگاه تلفن جهت ارتباطات صنعت با داخل و  900خود بود. مخابرات صنعت با داشتن 

 خارج فعال بود.

از نظرنگه داری  دستگاه خودرو سنگین و سبک هم 100قسمت ترابری صنعت که دارای 

از نقاط دور و نزدیک به صنعت و عصرها به  هاصبح ،و هم از لحاظ نقل و انتقال چند هزار نفر

محل سکونت در فعالیت و مأموریت بود. اتش نشانی بسیار قوی با تعدادی افراد ورزیده نقاط 

که در طول شبانه روز در آماده باش مشغول انجام وظیفه بودند و نیز تعداد زیادی 

ی گرم کننده و خنک کننده که بنا به شرایط فصل در طول سال توسط تعدادی هادستگاه

. رستوران و آشپزخانه آن که برای پذیرایی ناهار شدمیداره ورزیده ا یهامتخصص و مکانیک

نیز شام تعدادی که بنا به وظایف کارهای شبانه در صنعت توقف داشتند، با در ظهر و 

 گر به انجام وظیفه مشغول بودند. کار  و تعدادی آشپز
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عکاس خانه صنعت با تعدادی عکاس ورزیده مشغو ل به کار بودند. خدمات صنعت با 

دادی نظافت چی، باغبان و خدمه زیر نظر یک مدیریت، نظاف و آبیاری فضای سبز و تع

درختان محوطه در حال انجام وظیفه بودند. به طور کلی معاونت پشتیبانی که من تازه وارد 

 100. در صنعت تعداد شدمیبه آن اضافه شده بودم، زیر نظر سه مدیریت مستقل اداره 

 . کردمیرخدمت صنعت کار دستگاه کولر گازی و آبی د

ی صنعت پنها بود. این امکانات های یکی از معاونتهااین مختصری از اموال و دارایی

در ویتنام با خفت و  آمریکابود. چون جنگ ویرانگر  هاییآمریکاقبل از انقالب اغلب در اختیار 

جا و یا در پشت جبهه در داخل  ناکامی به اتمام رسیده بود، کسانی که درگیر جنگ در آن

کشور بودند، اکنون همگی بیکار و سربار کشورشان شده بودند. به منظور مشغول نمودن آنان 

کار راحت کشور ما را در اختیار گرفتند. کلیه نظامیان بیکار را همراه وسایل پرنده و تجهیزات 

 سرازیر نمودند.  مربوط به آن، به کشور ایران

به این ترتیب صنعت بزرگ و با عظمت پنها ایجاد شد و تعداد زیادی تربیت و آموزش 

نیاز بود، هزینه آن به عهده کشور  یا عمان یی در پاکستانآمریکادادند. اگر تعمیر بالگردهای 

، هزینه تمام تجهیزاتی که شدمیکشته و اگر در این گیرودار خلبانی و یا نظامی دیگری  ایران

ی آنان را به هم زد و یک باره هابه عهده ایران بود. ولی خداوند همه نقشه رفت،میاز بین 

یی که طرح ریزی هاکه همه نقشه انقالبی صورت گرفت و خدا خواست آمریکابرخالف انتظار 

 به کشورشان بازگشتند. آنهاهمه افراد کرده بودند، در اختیار انقالب قرار گیرد و 

 کارهایی که انجام دادم 

شرح کارها و اقدا مات انجام گرفته را به این علت بیان می نمایم که هر انسانی اگر 

)ان       نآیت وارد عمل شود، طبق این آیه قر بخواهد و کوشش کند، با عقیده پاک و صدق ن

مهربان راه را به او نشان می د هد. و من این  لذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا (خدای

 هدایت را در همه جا و 
ً
در شرکت پنها از آن برخودار بودم. خدای مهربان در صنایع  مخصوصا

و نیز  .، مدیر من قرار دادآذینبزرگ پنها با بودن یک مدیر و فرمانده واال مقامی چون تیمسار 

بزرگواری در آن صنعت برخوردار گردیدم که موفق شدم کارهای بسیار از حمایت دوستان 
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علت درگیری صنعت در پشتیبانی از وسایل پرنده، انجام نشده بود،  عمده ای که تا کنون به

من وارث انجام آن باشم. شاید از جانب پروردگارم آزمایشی بود که من باید آن را به نحو احسن 

 م.دادمیانجام 

ان ورود من، آن جا در گیر جنگ تحمیلی بود. آماده نمودن وسایل پرنده البته تا زم

دراولویت دوم  آنهافرصتی برای انجام کارهای دیگر باقی نمی گذاشت، لذا رسیدگی به 

 آرزو داشتم روزی ایران هاییآمریکای قبل و از زمان تسلط هاقرارداشت. من همیشه از سال

یم. اکنون این فرصت گرانبها پیش آمده و من کردمیودمان مملکت را اداره و خ شدمیما آزاد 

در مقابل امتحان قرارگرفته ام. فکر کردم ابتدا از کجا شروع کنم، هوا سازهای رستوران از 

پیش از کار افتاده بود و کارکنان با ناراحتی رو به رو بودند. جهت راه اندازی آن خیلی  هامدت

عهده دار اردوگاه  جه فکرم به این جا ختم شد که من زمانی که در ساریفکر کردم که نتی

آشنا شدم. حتی  ، رؤسای شهر، استاندار و فرماندارهابودم، با بیشتر ارکان در خزر آباد ارتش

 .کردمیه هنگام نیاز به من کمک ک االسالم طبرسی ةامام جمعه شهر حج

 در قائم شهر نزدیک داشتم، کارخانجات ارتش طجمله جاهایی که خیلی با هم ارتبااز 

 با مدیر عامل آن جا ارتباط کاری داشتم. هنگام انتقال من به تهران
ُ
م ایشان ه بود و مخصوصا

حل مشگل هوا ساز رستوران نزد ایشان  ن شده بود. برایآباد تهرا مدیر کارخانجات عباس

رفتم و مشکل را با وی در میان گذاشتم و از وی درخواست کمک نمودم. او مهندسین 

تأسیسات کارخانه را به حضور دعوت نمود، بعد از مشورت و تبادل نظر قرار شد دراولین 

 دیدی داشته باشند.فرصت همراه مهندسین تأسیسات از صنعت پنها باز 

از آن جایی که برنامه کاری من در زندگی به این منوال است که در انجام کارها شتاب و 

عجله دارم، چون معتقد هستم که عمر کفاف نکند و من از انجام یک خدمت مقدس به 

انقالب محروم بمانم، لذا با مهندسین و مدیر عامل آن جا هماهنگی شد، دو روز بعد مدیر 

و چند نفر از مهندسین تأسیسات کارخانه به صنعت پنها بیایند که آمدند و تا  عامل

ظهرخدمت آنان بودیم. در این فاصله با متخصصین ما گفتگو نمودند مدیرعامل کارخانه به 

آموزش ببینند.  آنهامن گفت افراد شما از تخصص باالیی برخوردار هستند، افراد ما باید پیش 

چه  !ناب سرهنگن مسئول تأسیسات پیش من آمد و اظهار داشت: جبعد از رفتن میهمانا
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؟ جواب داد تا روز گفتم چند روزه راه اندازی کنیم؟ را هاجایزه ای می دهید که ما دستگا

 دوشنبه.

این آمادگی مرا بسیار خوشحال و امیدوار نمود. قول دادم آن چه مقدور مدیر عامل صنعت 

ام شود. به لطف خداوند و همکاری کارمندان فنی صنعت، باشد، از وی تقاضا می کنم، انج

راه افتاد. مدیرعامل محترم صنعت به علت کمبود  آنهای پرتوان و دلسوز هادستگاها با دست

را جبران کند. به این وسیله خداوند کمک  هابودجه، توانست با اضافه کاری، زحمات مکانیک

که با همدلی کارکنان دلسوز انجام شد و مرا کرد یک مشگل بزرگ حل شد. این قدم اول بود 

 در انجام بقیه مشکالت مصمم تر نمود. 

در دومین گام تصمیم گرفتم برای پخت غذا یک تیم نظارتی تشکیل دهم. قبل از من در 

که  دادمیباره رستوران و سالن غذا خوری اقداماتی صورت گرفته بود، ولی دلم رضایت ن

دکتر مواد غذایی برای  خانهشود. در آشپز دادهذا بدون نظارت ند هزار نفر غروزانه به چ

. زمانی که در اردوگاه گرفتمینظارت که با سالمتی کارکنان در ارتباط بود، اقدامی انجام ن

مسئول بودم، برای نظارت برپخت غذا هنگام دایر بودن اردو از جانب نیروی زمینی  ساری

 آنهاند که یکی از کردمیبه صورت هفتگی بر این مسئله نظارت  تعدادی پزشک مواد غذایی

با من همکاری  هامرحوم دکتر صالحی بو. او در انجام وظیفه بسیار دلسوز و جدی بود. سال

داشت. اکنون که من در صنعت پنها مشغول خدمت هستم، بازنشسته شده بود. از ایشان 

ظارت کند. دکتر با حقوق ناچیز نظارت بر دعوت نمودم در کار پخت غذای کارکنان پنها ن

پخت غذای رستوران را قبول نمود. در یکی از خریدها چندین کیلو ماهی به مبلغ نهصد هزار 

ها فاسد بود که بر خالف که ماهی شودمیپخت، دکتر متوجه  تومان خریداری شد. هنگام

 سماجت مأمور خرید از پخت آن جلوگیری نمود. 

أمین هوای مناسب در فصل سرما و گرما بود. نگهداری و تعمیرات و دیگر ت مسئله مهم

اورهال یک ناوگان عظیم وسایل پرنده، در نوع خود از اهمیت باالیی برخورداربود، زیرا 

. بنابر این از نظر حرارت در گرفتمیانجام  هاتعمیرات بالگردها بیشتر در داخل آشیانه

 بتوانند بیشتر با آرامش هاکه مکانیک شدمیی عمل زمستان و برودت در تابستان باید طور

 .کردمیعت وسایل گرما زا کفایت ندر اجرای وظیفه سنگین خود بکوشند، اما در صن
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برای رفع این مشکل نیاز به سه دستگاه بویلر ده هزار پوندی داشتیم. چون در زمان جنگ 

بود، با بودجه صنعت تطابق  ملیون تومان 9و محاصره اقتصادی بودیم و هزینه هر دستگاه 

نداشت. از طرفی هم این نوع دستگاه فقط در اختیار وزارت صنایع بود. برای رفع این مشکل 

. برای گفتگو در این مورد یکی ازکارمندان همکار گرفتمیباید از طریق این وزارت صورت 

د، روانه وزارت نمودم. او عقیده داشت که فردی جدی بو من درصنعت جناب منصور پرستاری

 به آن می رسد. 
ٌ
که انسان صدق نیت و ایمان داشته باشد، دنبال هر کاری قدم بگذارد، حتما

، وقت وی طی سه مرحله مراجعه به آن وزارت موفق شد از وزیر جناب آقای نژاد حسینیان

 مالقت خصوصی بگیرد.

ه اتفاق او به حضور وزیر رفتیم. بعد از گفتگوی طوالنی و توضیح در در مرحله نهایی من ب

باره اهمیت صنعت در زمان جنگ این بزرگواردر همان جلسه، حواله سه دستگاه با قیمت هر 

ملیون تومان  13دستگاه یک میلیون تومان به صنعت پنها در واقع اهدا کرد، چون به جای 

ا همورد نظر پرداخت شد. دستگاه ،جهاز طریق مالی و یم.کردمیملیون باید پرداخت  1فقط 

. یک روز بعد همراه مدیر شدمین باید سفری به اراک انجام بود در اختیار کارخانجات اراک

و برادرعزیز جناب پرستاری به اراک سفر نمودیم. به دیدن  تأسیسات آقای مهندس الهیاری

رفتیم. این جوان انقالبی و بزرگوار ضمن پذیرایی ناهار  ل آقای مهندس ابراهیمیمدیرعام

دستور انتقال سه دستگاه بویلر به صنعت پنها صادر نمود. از آن جایی که صنعت از هر نظر 

باید  خودکفا است و نیروی کاری بسیار ورزیده و مجهز داشت، طولی نکشید محلی که

، آماده شد و نصب گردیدند. خدا را شکر یکی دیگر از مشکالت حل شدمینصب  هادستگاه

شد و با این که صنعت از نظر بودجه در مضیقه بود، با عنایت و توجه خاص مدیرعامل این 

 ی من برآورده گردید.هاهزینه هم پرداخت شد و یکی از خواسته

 ی جنگ، فرصتیهای آب سالهاو موتورهای پمپ اقدام دیگر با توجه به این که چیلرها

باز و توسط  هاپیش نیامده بود، هنگام زمستان کلیه چیلرها از پشت بام آنهابرای رسیدگی به 

 در محلکارمندان فنی جرم گیری، بازساز
ٌ
تمام اولیه نصب گردیدند. در تابستان  ی و مجددا

 بعد از  و جمع آوری ی صنعتاههمگی از تمام قسمت های گرمازا و پمپهادستگاه

 ی مربوط نصب گردیدند. هادر محل رنگ آمیزی شده، مثل زمان خرید نو سرویس و
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هزارتومان و در  10مشکل دیگر مصرف سوخت صنعت بود که در تابستان روزانه مبلغ

   هزار تومان برای صنعت، هزینه زیادی به حساب 10زمستان دو برابر یعنی مبلغی حدود 

برای جلوگیری از این هزینه از مدیر عامل درخواست شد گاز شهری وارد صنعت  آمد.می

بشود که موافقت کرد. با این که بودجه زیادی الزم داشت و کار بسیار مشکل و سختی بود، 

 محیط بسیار وسیع بود، با مسافتی که باید کنده کار
ٌ
ها در خیلی از جا هاو لوله شدمیی اوال

اندازه بی      که اغلب کندن بتن به آن ضخامت که هنگام ساخت شدمیاه از زیر زمین عبور د

و  با اصول علمی روی آن دقت شده بود، بعد از شروع چنان دست و پاگیر بود که با دریل برقی

ی ، ولی حاصل کار کنده کارگرفتمیکمپرسور از صبح تا غروب روی آن عملیات انجام 

 کرد. تجاوز نمی بعضی روزها از دو متر

 هنگام کنده کاری به علت ضخامت زیاد بتن موتور تنها کمپرسور سوخت در شهر تهران

اصاٌل وجود خارجی نداشت و سامانه سیم پیچی آن طوری بود که غیر قابل تعمیر بود، به 

پیگیری متوجه شدم که در  هاطوری که چند روز عملیات کنده کاری متوقف شد. بعد از مدت

، لذا با اجازه مدیر عامل محترم تیمسار شودمینمونه آن یافت  ارخانه تراکتورسازی تبریزک

به همراه همکار بسیارعزیزم آقای منصور پرستاری و یکی از کارمندان جدیداالستخدام  آذین

 که برادر یکی از دامادهایم بود، با خودرو صنعت عازم تبریز صنعت به نام رحیم فخیمی

 شدیم. به دیدن مدیر عامل کارخانه رفتیم. 

او یک دستگاه موتور کمپرسور به مبلغ سه هزار تومان به ما تحویل داد. دستگاه را به 

کنده کاری ادامه یافت. مکاتبه خرید گاز و با عنایت پروردگار موتور نصب و کار  آوردیم تهران

توسط مسئولین انجام شد. لوله کشی از زیر زمین و فضای آزاد با قوت ادامه یافت. مشکل 

دیگر لوله اصلی گاز شهری رو به روی صنعت از ضلع جنوبی اتوبان مسیر فرد گاه مهرآباد گذر 

ور و مرور مسیر فرودگاه قطع ، برای عبورآن به داخل صنعت چند ساعتی باید راه عبکردمی

و این موضوع اجازه اش با معاونت ترافیک بود. ناچار شدم خودم به خیابان آزادی  شدمی

بعد از ظهر وقت من صرف شد تا پلیس  1راهنمایی و رانندگی مراجعه و از صبح تا ساعت 

بیش از دو اجازه قطع خیابان به من داد. ولی تعهد اخالقی گرفتند شکافتن خیابان نباید 

ساعت طول بکشد. هنگام رسیدن به صنعت اداره تعطیل شده بود و من فقط یکی دو نفر 
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بیشترنیرو نداشتم که خیابان را بکنند. خودم کلنگ در دست گرفته وارد عمل شدم، در آن 

لطف متوجه شد، تعدادی پاسدار با خودش به کمک ما آمدند و به  هنگام افسر نگهبان

خداوند خیابان کنده و کار لوله گذاری انجام شد. سر وعده ای که داده بودم، رفت و آمد 

فرودگاه به حالت طبیعی برگشت. لوله گاز شهری وقتی به داخل پنها وصل شد، چون از 

ی دیوارها لوله ی روهارعت بیشتری گرفت. در قسمتداخل ایرادی نبود، کار لوله کشی س

یی که از زیر زمین و محل بتن گذر ها، اما قسمترفتمیسرعت پیش  کشی آسان بود و به

. با این وجود کار ادامه یافت. ولی در همان روزها من به رفتمی، به سختی پیش کردمی

م و دراین کردمیم و نظارت آمدمیحفاظت انتقال یافتم. فقط روزها از بعد ظهرها به پنها 

پنها  یافت و به لطف حق سبحان بعد از مدتی صنایع بزرگادامه  هافاصله کار لوله کشی مدت

 از نعمت گاز شهری برخوردارشد.

در این طرح بزرگ من تا آن مدت که در صنایع خدمت داشتم، تا حد توان کارکردم، مدیر 

سبب  هاعامل و بقیه دست اندرکاران بی دریغ پشتیبانی و حمایت کردند و نتیجه این حمایت

خت از گازوئیل به گاز شهری تبدیل شود که هم از نظر بودجه و هم از شد هزینه مصرف سو

م و شدمیلحاظ آلودگی محیط زیست، به نفع صنعت شد. من هر وقت به صنعت وارد 

   ، از دیدن آن لذتکنندمیم که از گرمای دلچسپ استفاده کردمیکارکنان را مشاهده 

 و فعا لیتی داشتند درود می فرستم.بردم و به کسانی که در این راه کمکی کردند می

اقدام دیگری که زمان خدمت گذاری من در صنعت انجام گرفت، فعالیت نصب پل 

عابر پیاده رو به روی منازل سازمانی شهید فکوری بود. تعداد زیادی از کارمندان صنعت 

عبورکرده،  کرج -در آن جا سکونت داشتند که هر روز باید از طرف شمال اتوبان تهران

خود را به داخل صنعت هلیکوپتر سازی می رساندند که گاهی تصادف و مرگ و میری هم 

 به وقوع می پیوست.

. نظر به کمبود شدمیجهت رفع این مشکل باید پل عابر پیاده در روی اتوبان آزادی نصب 

ری مشخص بودجه در زمان جنگ، برای صنعت چنین هزینه ای مقدور نبود. بعد از پی گی

فراهم بوده، ولی قبل از نصب، سرقت و توسط سارقین در یکی از  شد اسکلت چنین پلی قبالٌ 

محل آن را کشف کردیم، ولی  ی شهریار پنهان شده بود! با جستجو به وسیله بالگردهاباغ
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به شهردای که برای نصب آن روی اتوبان باید از طریق صنایع فلز که متولی این برنامه بود و 

. به این منظور من به اتفاق آقای آمدمی، هماهنگی به عمل نمودمیباید هزینه آن را تقبل 

مورد  پرستاری چندین مرحله به صنایع فلز مراجعه و با مهندس عامری مدیر عامل صنعت در

اهمیت نصب این پل از جهت حفاظت جان تعدادی از کارکنان صحبت کردم. سرانجام مجوز 

 آن را از مدیرعامل دریافت نمودیم.  نصب

از صنعت برای مدت چند  آذیندر این فاصله نقل و انتقالی در پنها انجام گرفت. امیر 

مدیر جدید صنعت شد. او هم بعد از مدت کمی مریض  هیلماهی از پنها منتقل و آقای عبدال

شد. وی بعد از  مدیرعامل صنایع هوایی ین زمان آقای اصغر ترکانشد و از پنها رفت. در ا

پی گیر آن بودم، باید از  هاو من برای نصب پل که مدت کردمیانتخاب در همه امور دخالت 

حله م. او با نصب پل مخالف بود، برای جلب رضایت وی طی چند مرگرفتمیایشان اجازه 

 گفتگوی حضوری نتوانستم از ایشان مجوز بگیرم. 

بار دیگر به صنعت  آذینامیر  ،در چنین حالت نا امیدی باز لطف خداوند مرا یاری فرمود

ی بی دریغ این فرمانده مدیر، کار نصب پل انجام شد. این پل بعد از هابازگشت و با کمک

متر به ترمینال آزادی نزدیک تر شده، این  10کرد، یعنی حدود  چند سال جایش کمی تغییر

وی آن گذر می کنم، خدا را شکر و هر زمان از زیر یا ر  ی خداوند می دانمهارا من از عنایت

را از خطرحتمی نجات داده وخواهد داد. با  هاکنم که ایجاد این پل جان خیلی از انسانمی

غرترکان کلیه هزینه آن به کمک صنایع فلز و شهرداری توضیح این که برخالف نظر آقای اص

 صورت گرفت و برای شرکت پنها هزینه ای در بر نداشت.

 اردوگاه شهید معصومی

اردوگاهی تفریحی  هانگهداشتن روحیه کارکنان پنها نیاز بود مثل بقیه یگان به منظور باال

. قبل از آمدن من به پنها اقداماتی صورت گرفته شدمی در شمال خریداری هابرای خانواده

طول  بود. در علمده نزدیک شهر نور جایی خریده بودند که فقط داری دو سه اطاق بود. در

مسئولیت داشتم، بر اساس درخواست معاونت پشتیبانی پنها  مدتی که در اردوگاه ساری



 111/ یمعصوم دیاردوگاه شه

 

 متوجه شده بودم این جای ها. در این بازدیدداشتم بازدیدی چندین مرحله از این محل

 کند.این همه نیروی انسانی کفایت نمی کوچک برای یک صنعت با

بود، لذا در فکر چاره بودم. به  یم توسعه اردوگاه علمدههاهنگام ورود به پنها یکی از برنامه

ی هاکمک بگیرم. او در اردوگاه به نام حشمت زاده نظرم رسید از وجود یکی از کارکنان ارتش

و  کردمیخدمت  پنج سال آن با خود من در ادوگاه ساری نیروی زمینی سابقه خدمت داشت،

شده بود. او را به مدیر عامل صنعت معرفی  هبسیار وارد و دلسوز و فعال بود. او باز نشست

 مشغول به کار شدنش ابتدا وی را در رستوران مسئولیت دادم.  نمودم. بعد از

، موفق کردمیخیلی از کارکنان مخالف ورود وی بودند، چون مدیر عامل از من حمایت 

 شدم او را به نام مسئول اردوگاه انتخاب و با یک دستگاه پیکان بار به اردوگاه شهید معصومیان

نیاز به مصالح  ،ی جدید بود. برای انجام این کارهاکنم. اولین کار او ایجاد ساختمان اعزام

تا ده  1)سیمان، ماسه و بلوک سیمانی( با قیمت مناسب داشتیم. بلو ک سیمان هر عدد بین 

 .شدمیزار باقیمت باالیی فروخته . ماسه و سیمان هم در باشدمیهزار تومان خریداری 

ویال بسازیم، اصاٌل با بودجه زمان جنگ امکان پذیرنبود. در اولین اقدام خواستیم می اگر

ی بلوک زنی مراجعه و تعداد یک هامحل فروش دستگاه به شرق تهران با آقای حشمت زاده

ل تایی همزمان به ارزش سی و شش هزار تومان خریداری و به علمده ارسا 9دستگاه بلوک زن

با قیمت دولتی خریداری شد. برای تهیه ماسه از طریق اوقاف در  سیمان از شهر نکا  کردیم.

اقدام کردیم. برای حمل آن به اردوگاه، یک دستگاه ماشین  کیلومتری آمل 19فاصله 

مور گردید و ج
ً
ناب حشمت زاده با کمپرسی با مجوز مدیر عامل با یک نفر راننده به شمال ما

 تبحری که حاصل پنجاه سال کار بود، کار ویال سازی را شروع کرد. 

برای پذیرایی از مهمانان  دستگاه ویال 10حاصل کار بعد از مدتی عبارت بود از ساخت تعداد

صنعت، تعداد سه دستگاه برای مقامات، یک دستگاه ساختمان درسه طبقه جهت اسکان 

ن و کارکنانی که در اردوگاه مشغول خدمت بودند. ایجاد یک نمازخانه در  سربازان وکارگران، دژبا

دو طبقه و ساخت یک فروشگاه بزرگ در ساحل دریا. در زمانی که آب دریا باال آمده بود، با 

پیشروی آب را سد کردند.  یی مملو از مالت جلوهای بسیار سنگین و بشکههاتعدادی سنگ

با یکی از کارگران با اسکلت آهنی یک آشپزخانه هم ساختند. اقدام دیگر ایجاد  حشمت زاده

 میهمانان فراهم شود. ی زیبا وسیله آسایش و آرامشهای گلکاری بود تا با کاشت گلهاباغچه
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   زائرسرا در مشهد

 مشهدبرای زیارت امام هشتم به شهر مقدس  ،در طول سال تعداد زیادی از کارکنان

. جهت اسکان آنان در مشهد خرید ساختمانی مورد نیاز بود که برای انجام کنندمیمسافرت 

که جدیت و کوشش  این امر بنا به دستور مدیرعامل همراه رئیس دفتر ایشان شکراله بزرگی

اننده با یک دستگاه ماشین یی قابل تحسین بود، همراه یک نفر ر هاوی در چنین برنامه

 و تعداد دو عدد تابلو نفیس راهی مشهد شدیم.  صنعت

ی حرم جلسه هارفتیم. در آن ساعت در یکی از سالن به مالقات آقای طبرسی در مشهد

پیگیری از طریق داشت. با ارائه نامه مدیر عامل صنعت، درخواست را مطرح کردیم، قرار شد 

روز بعد اول وقت در دفتر  .انجام شود مدیر امالک آستان قدس رضوی و مهندس حبیبی

مهندس حاضر شدیم و مسایل را مطرح نمودیم. اول قصد بر این بود که یک دستگاه 

قرار شد زمین  حبیبی ساختمان آماده خریداری کنیم، ولی بنا به پیشنهاد آقای مهندس

 خریدای شود.

سیس شبیه 
ً
بعد از چند جلسه با دست اندرکاران، زمینی در اطراف یک میدان تازه تا

طبقه به ما معرفی شد.  3متر با مجوز ساخت یک ساختمان  500میدان نقش جهان به متراژ

، قیمت شدمیزوده چون زمین در بورس خرید و فروش قرار داشت و روز به روز برقیمت آن اف

 زمین در آن روز به ما ابالغ نمودند. برای مشورت با مدیر عامل و قسمت مالی به تهران

برگشتیم. چند روزی این برنامه طول کشید تا چک قیمت زمین حاضر شد. در این راه 

ی خستگی ناپزی وی باعث شد این اهمتحمل شد. پی گیری بیشترین زحمات را آقای بزرگی

همراه من نبود، خیلی بعید  مو فقیت نصیب ما شود و باید بدون اغراق گفت اگر جناب بزرگی

. ین از آستان قدس رضوی موفق بشومبه نظر می رسید که من به این آسانی درکار دریافت زم

اورد، آن را رها نخواهد کرد. ما دو نفری دوبار مسیر او دنبال هرکاری برود تا نتیجه به دست نی

هوا ، ان رسیدیمچقو بار دوم که به ،زمستان سرد را طی کردیم. آن هم در یک مشهد -تهران

 درجه زیر صفر بود. 15

 به خود صنعت من بعدها شنیدم که جناب وزیر دستور داه بود که چک صنایع پنها
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 در آمد و من دیگر نمی دانم وضیعت آن زمین با ارزش رگشت داده و زمین به تصرف وزارتب

سرانجامش به کجا ختم شد. مًسله ای که باعث پشت گرمی من بود از همکاری سه نفر 

ر بود که عالوه ب بیادی مهندس آنهامدیرخوب در پشتیبانی برخوردار بودم. از جمله یکی از 

ی آموزش قران هم در داخل هااداره خدمات بزرگ پنها از نظر تبلیغ دین و مذهب، کالس

صنعت و هم درخارج از صنعت به طور دوره ای فعالیت داشت. تعدادی همکار مخلص که 

ند. کردمیبودند، با دلسوزی در اداره خدمات کار  هرکدام در کار و وظیفه خود ماهر و خبره

ند که خود نمادی از کردمیو تابلوهای نفیس تهیه  هارین نوشتهدر قسمت گرافیک بهت

مدیر  و بهترین معرف برای صنعت بود.مهندس الهیاری دادمیصنعت بزرگ پنها را ارایه 

نفر  100نیز اداره ترابری و موتوری را با  بود. آقای ابراهیمی تأسیسات دارای مسئولیت بزرگی

راننده و مکانیک به عهده داشت. همکاران وی اشخاصی بودند که هرکدام در نوبت خویش از 

 ی الزم برخوردار بودند. هامهارت

 ترفیع و بازنشستگی

 ماهه ابالغ شد. زمانی که سی33ترفیع من همان طور که قباًل هم اشاره کردم با تأخیر 

سال خدمتم تمام شد و من ناظر بر بی عدالتی و ضایع شدن حقم بودم. سی سال صرف عمر 

دل شد و در و انتظار و سراسر این مدت مخلصانه خدمت نمودم که سرانجام به نومیدی مب

له معتقد بودم که حق گرفتنی است و به همین انگیزه در فکر چاره ئطول زندگی یه این مس

م. برای رفع مشکل به ستاد کل مراجعه و به حضور دادمیدیگر انجام افتادم و باید کوششی 

رسیدم و ظلمی که مغرضین در نادیده گرفتن حق من انجام  ریاست عقیدتی حاج آقا صفایی

داده بودند، به اطالع وی رساندم که نتیجه آن پس از انجام چند مکاتبه، ابالغ درجه من به 

 بود. 3131و پس از مدت کوتاهی بازنشستگی در سال  سرتیپ دومی

به افتخار باز نشستگی نایل شدم،  ماه 1سال و  15بعد از  31/ 3/9زمانی که در تاریخ 

ی زیر مجموعه صنعت، مشغول به هابعد از بازنشستگی به مدت یک سال در یکی از قسمت
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 و ، یک مجموعه فرهنگیخدمت گردیدم و بعد هم چند سالی در سازمان راه آهن تهران

 م. کردمیورزشی را اداره 

از  آن مجموعه تبدیل به باشگاه شد و تصدی آن به آقای طالقانی 3111در سال 

این  کارمندان راه آهن و یکی از مربیان و کشتی گیران محول شد. من احترام خاصی برای

ورزشکار پیشکسوت قائل بودم، ایشان هم برای من احترام فراوانی قائل بودند. به این گونه 

 می و اداری من نیز به پایان رسیدآخرین مسئولیت رس
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 در رثای خلبان شهید علی اکبرشیرودی

 لرحمن الرحیمبسم الله ا

 ه مناسبت شب هفتم شهید قهرمان افسر خلبان هوانیروزمتن سخنرانی اینجانب ب

 در شهر قهرمان پرور تنکابن

 

 قولی. من لسانی یفقهوا ًة ل عقدویسرلی امری واحل رب اشرح لی صدری

 گردان وگره را از زبانم بردار تا گفتار مرا بشنوند و بفهمند. کارم را آسان،خدایا شرح صدربمن ده

 

 
ٌ
 یره و من یعمل مثقال ذره شرا

ٌ
 یره فمن یعمل مثقال ذره خیرا

نیکی کند، پاداش او را می بیند و هر کس به اندازه ذره ای ناچیز بدی  نا چیزی ذره هرکس به اندازه

 کند، پاداش او را می بیند.

 

وردگار جهانیان دقیق و منظم است، هر یک از افراد بشر در این دنیا برنامه حساب رسی پر 

پاداش اعمال و کردار خویش را می بینند. این مطلب چنان برای من روشن و آشکار گردیده 

و جاهای  تا سومار ی هوایی از استان کردستانهاکه عمل این شهید قهرمان و اسطوره نبرد

گر به چشم خود دیده ام و برای دیگران بازگو کرده و می کنم. این تنها وظیفه ای است دی

ی یک قهرمان و رزمنده بی باک و شجاع این هاو جان فشانی هابرای حفاظت از فداکاری

  سرزمین باید بیان نمود.

ت بر یکی از خصوصیات بارز این شهید راه اسالم و وطن این بود که جنگیدن و با شجاع -3

. توجه دادمیحریف تاختن یکی از صدها عملی بود که او در زندگی پر افتخارخویش انجام 

خاصی به مردم آواره از خانه و آشیانه خویش در جنگ داشت. من بارها می دیدم که هنگام 

و مبلغی پول که از خود و سایر خلبانان  آمدمیلوژیک ئومراجعت از سر پل به بخش سیاسی اید

که با این پول مواد غذایی برای آوارگان و  نمودمیی نموده بود، به ما تحویل و در خواست جمع آور

ند، خریداری شود. همین که اجناس کردمیزندگی  هاآنانی که در ال به الی شکاف کوه

  .کردمیتقسیم  بین آنان و بردمی، خود او به محل اسکان آوارگان شدمیدرخواستی مهیا 
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دیگر منتظر نباشید، چون حامی و دلسوز دیگری به  ان دشت سرپل ذهابپس ای آواره گ

 سراغ شما نخواهد آمد.

درحین در گیری جنگ بعد از انجام عملیات هنگام  (3159)پاییز در پائیز سال گذشته -1

وضعیت آن بیچارگان  ود،که از نزدیکی چادر نشینان آواره عبورکرده ب مراجعت به کرمانشاه

ان را نارحت کرده بود که با عجله پولی فراهم نموده و با آن سه راس گوسفند مچنان این قهر

 ر ا بین آواره گان تقسیم کرده بود.هاخریداری، ذبح وگوشت

پس شما ای آواره گان و چادرنشینان غرب کشور به خداشکایت ببرید که یار و حامی شما 

 د شده، دیگر منتظر او نباشید.به دست کافران شهی

، به شدمی وقت وارد کرمانشاهاین شهید بزرگوار پیوسته در فکر همرزمانش بود، هر  -1

لوژیک پایگاه مراجعت نموده، لیست کامل وسایل مورد احتیاج جنگجویان ئوسی ایدسیا

که تهیه شود و حتی اگر  ردکمیو سفارش  دادمیرا به آن بخش های آنهاخلبان و خانواه

 برایش آماده و به درب منزلش ببرند. کردمیفرزند خلبانی شیر خشک نیاز داشت، تقاضا 

این رزمنده بزرگ هیچ گاه از وظایف و اعتقاداتش غافل نبود، به محض این که فرصتی  -1

گاه که خودش هم یکی از پای ، درکمیسیون اعضای انجمن اسالمیآمدمیبرای او پیش 

و برای پیشبرد امور از هیچ کوششی مضایقه  شدمیاعضای فعال و جزو بانیان آن بود، حاضر 

 .کردمینداشت و با تمام قوا برای تبلیغ دین و مکتبش فعالیت 

   هنگامی که برای مختصر استراحتی که به زور او را از جبهه به پشت جبهه منتقل -5

 می
ٌ
و برای همرزمانش که برای سرکشی به  رفتمیبه استانداری نمودند، فورا

ی دیگر مهاجرت نموده بودند، کوپن بنزین هایشان که از ترس بمباران، به شهرهاخانواده

سعی وکوشش  آنهاو بدین وسیله در باال نگه داشتن روحیه  دادمیتهیه و در اختیار آنان قرار 

 .بردمیخود را به کار 

چه کسی مسئولیت چنین کاری را به عهده می  خلبان بعد از شیرودیشما ای عزیزان 

گیرد ؟ او اکنون صدها فرسنگ با شما فاصله دارد و دیگر در دسترس نیست، پس شما ای 

 را او اران با وفای شیرودی به خدا شکایت ببرید و تقاص خون مقدسی و ای رزمندگان اسالم

 از صدامیان کافر بگیرید.
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. ضمن شرکت در شدمین این شهید بزرگوار هیچ وقت از یاد شهدای قبل از خود غافل -9

یشان اسباب  ها، برای بجهکردمیی شهدا نیز سرکشی هاعزا و تشیع جنازه آنان، به خانواده

 . کردمیپا در میانی  آنهابازی تهیه و در رفع اختالفات خانوادگی 

؟ آخر ای کندمیچه کسی برای شما اسباب بازی تهیه  ای فرزندان شهدا بعد از شیرودی

را نوازش کند و آنها ی او هم مانند شما یتیم شده اند. پس چه کسی باید هاعزیزان اکنون بچه

 اسباب بازی بخرد؟ 

    و مردمان کرد را بی اندازه دوست این شهید واال مقام و بزرگوار، خاک کردستان -3

و  داشت، به طوری که برای این سرزمین قلبش می تپید و این گونه دوستی او را قدرتمی

 که در جنگ کردستان با تمام شجاعتی که مخصوص خود او بود، برعلیه ضد دادمیتوان 

انقالبیون بجنگد. حتی یک بار که مهمات هلیکوپترش تمام شده بود و یا اسلحه 

، از ارتفاع باال با اسلحه یوزی که از خود ضد انقالب به هلیکوپتر از کار افتاده بود

غنیمت گرفته بود، دشمن را به هالکت رسانده بود. شما ای مردم دلیر کردستان در 

شما نیست، او شهید راه حق شد، روح مقدس او در انتظار  غیاب وی که اکنون بین

یه کفر جهانی تا شما برضد انقالبیون است، پس همگی متحد شوید و بر عل پیروزی

     پیروزی کامل اسالم بجنگید.

، سخت اندوهگین می گردید. شدمیهر وقت یکی از یاران و همرزمانش شهید  -1

هنگام پرواز  در کردستان 59که در تاریخ اردیبهشت سال  شهادت خلبان محمود اسماعیلی

 به کنگاور ،ر او اثر زیادی گذاشت. بعد از تشیع جنازه وی درکرمانشاهعملیاتی اتفاق افتاد، د

 عازم منطقه درگیری کردستان شد. در پادگان  ،است که زادگاه شهید اسماعیلی
ٌ
نیامد و سریعا

که همراهم  خاک قبر شهید اسماعیلیمالقات نمودم. کمی از  سقز او را با شهید کشوری

و محسن  برده بودم، به این عزیزان تقدیم کردم و به آنان گفتم تقاص خون شهیدان اسماعیلی

ک به مدت که به فاصله کمی در عملیات کردستان به شهادت رسیده بودند، و هر ی درخشان

یشان در فضای باز مانده بود، از ضد انقالب بگیرید. خاک را به دست هر دو هاروز جنازه 35

        وضوع تاکید نمودم.دادم و بر این م
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زمین خاک قبرهای مقدس شما را به چه کسی به  ای عزیزان اسالم ای قهرمانان ایران

را از دشمن حیله گر و نوکرصفت بگیرد؟ ای لعنت شما  بنا حق ریخته شده سپارم تا خون

 ی مسلمان بر تو باد ای کافر و نوکر اجانب.هاابدی خدا و ملت

، به جای نمودمیاین قهرمان دالور زمانی که از منطقه عملیات مراجعت  -9

. او کردمیدر پایگاه فعالیت  استراحت و تجدید قوا، برای رفع مشکالت پیش آمده

و همراه تنی چند از  را که از کفار به غنیمت گرفته بود، برمی داشت فتفنگ کالشینک

پرسنل تا نزدیک سحر در داخل و خارج پایگاه به گشت می پرداخت که مبادا با دست 

 دشمنان، ضربه ای بر پایگاه وارد شود.

همراه  نشده بودیم، شیرودی در اوایل پیروزی انقالب که هنوز در گیرجنگ کردستان -30

پاسداری از انقالب اسالمی در سطح شهرکرما نشاه در  شب و روز برای هابا پاسداران وکمیته

ی مازندران، این هاادعا کند ما نند تو ای شیر بیشه تواندمیفعالیت و تکاپو بود. آیا کسی 

 نگهبان انقالب بوده باشد؟پاسبان، پاسدار و  چنین استوار و محکم

مورد بمباران یک فروند میگ عراقی  ، پایگاه هوانیروزروز پنجم جنگ با عراق -33

قرارگرفت که خود میگ قبل از بمباران مورد اصابت گلوله پدافند پایگاه قرارگرفت و سرنگون 

د نمود، از جمله به یک ساختمان پنچ شد. هنگام سرنگون شدن به چندین ساختمان برخور 

بود، ساختمان خراب شد، و سایل  طبقه که طبقه چهارم آن متعلق به منزل شهید شیرودی

زندگی اش زیر آوار ماند. هنگام مراجعه از سر پل این واقعه را به او خبر دادند. او برای وسایل 

هم نیامد و از سیاسی  احت نشد، بلکه به کرمانشاهزندگی اش که از بین رفته بود، نه تنها نار 

ولوژیک خواست که چند نفر به منزل ویران شده اش بروند و اگر چیزی باقی مانده بود، از ئاید

 زیر آوار خارج کنند و به جای دیگری منتقل نمایند.

 کسی که همه چیزش در راه عقیده و کشورش نثار نموده ب
ٌ
اشد، چه نیازی به آیا واقعا

؟ در حقیقت او رزمنده وارسته ای کندمیی این دنیا که خودش فانی است، پیدا هاسرمایه

 بود. بود که از دنیا و تمام تعلقاتش دل کنده

و  کردمییش پیشنهاد درجه برایش شد، او قبول نهاچندین بار به علت رشادت -31

د من برای درجه نمی جنگم، برای من درگزارشی که روی پرونده اش است، جواب داده بو
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بهترین پاداش این است که در درجه ستوان یاری بمانم و یک خلبان باشم برای من 

  .است کافی

امام)ره( این سرباز دالور را به حد اعال دوست می داشت. هنگامی که مشکال تی در  -31

را به گوش مقامات  هانارسایی ،که ضمن زیارت رهبر رفتمی ، به تهرانکردمیجنگ مشاهده 

باال می رساند. درکلماتش امام و راه امام جزو برنامه اش بود و آن قدرب رای پیشبرد عقیده 

مقدس خود تالش کرد تا بسان پروانه ای که برای نزدیکی نور آن قدر خود را به نور نزدیک 

امام خبرشهادت این سر باز  جام داد. می گویند زمانی که، تا بسوزد، این کار را انکندمی

که به  دالورش را شنید، مدت یک ربع ساعت در خودش فرو رفت. سپس او را مشاهده کردند

، درحالی که چشمانش پر از اشک بود، فرمود او آمرزیده است. امام آن کندمیآسمان نگاه 

رزند دل بندش شهید سید مصطفی گریه نکرد، ولی در غم سرباز که در مرگ ف مرد بزرگی

 گریه کرد. اسالم شهید شیرودی

از او دعوت کرده  فرزند امام جمعه کرمانشاه قبل از شهادتش حاج آقا محمد اشرفی -31

 هارانی کند. جواب داده بود خیلی درد دلبود که در نماز جمعه کرمانشاه برای مردم سخن

بیان کنید. جواب داه بود که مشکل است  خواهدمیبه او گفته بودند هرچه .دارم که بازگوکنم

به من گفته اند بیا  ،و سهیلیان را در خواب دیده ام تا جمعه زنده بمانم، زیرا که شهید کشوری

اده شده است و همین طور هم شد. به جمعه نرسید و هیچ وقت که جایگاه خوبی برایت آم

   هم در نماز جمعه برای مردم کرمانشاه سخنرانی نخواهد کرد.

رشید، دالور و شجاع و نترس. آن طوری که نقل کرده اند در  ،سربازی بود شیرودی -35

نفر از مزدوران عراقی  100داد روز فتح بازی دراز ضمن نابود نمودن چندین تانک عراقی تع

همراه فرماندهانشان را نابود کرده بود. بعد با یک فروند هلیکوپتر عراقی مصاف داده و موفق 

آن را هم با  ،کندمیهلیکوپتر عراقی را نیز نابود کند. یک فروند دیگر به او حمله  شودمی

می دهند که چهار فروند ، دراین هنگام با بی سیم به او اطالع دهدمیموشک هدف قرار 

میک دشمن در تعقیب او هستند. چون کاماٌل به منطقه آشنایی داشت، هلیکوپتر را به داخل 

که نوک هلی کوپتر به طرف باال و دم آن به  دهدمی، طوری مانور کندمیدره ای هدایت 

می شوند.  از پیدا کردن او نا امید هاتا میک ،سمت پایین مدت زیادی در دره باقی می ماند
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عجزات پروردگار م د شهد شیرودی این عمل را یکی ازسپس از پناهگاه بیرون می آید. خو

، به اندازه ای کندمی. بعد از این جریان یک انبار مهمات دشمن را نابود کردمیقلمداد 

که کمک  شودمیمهمات نابود شده بود که بوی دود ناشی از آن به حالت سر گیجه مبتال 

 ایت هلیکوپتر را به عهده می گیرد و در محلی روی زمین می نشیند. خلبان هد

کلمه شهید »بشنویم:  از قول شهید دیگری، دکتر علی شریعتی مقام شهید -39

بزرگترین معنی را برای آن چه که اکنون می خواهیم و خواستیم بگویم در بر دارد: شهید در 

معنای گواه و گواهی دهنده، خبر دهنده راستین و هم چنین به لغت به معنای حاضر، به 

به او است و باالخره به  هامعنای آگاه و نیز به معنی محسوس و مشهور کسی که همه چشم

معنی نمونه و الگو و سرمشق است. در فرهنگ ما شهادت مرگی نیست که دشمن ما بر 

با همه آگاهی و همه منطق و  کند، شهادت مرگ دلخواهی است که مجاهد مجاهد تحمیل

. حسین را نگاه کنید، از شهر خویش کندمیخود انتخاب  ،شعور و بیداری و بینایی خویش

  «خیزد تا بمیرد.و بر می کندمیبیرون می آید زندگی اش را رها 

 نگاهی به مراسم تشییع پیکر شهید شیرودی

 تنکابن ، در قریه باال شیرود3111، در سال قربان شیرودی علی اکبر ،قهرمان دالرو ما

 3190مازندران، در یک خانواده متدین به دنیا آمد. در تاریخ هشتم اردیبهشت ماه سال 

قره باغ دشت در  به طرف ی عراقهابود، به او اطالع دادند که تانک هنگامی که در سومار

به دلیل تاریکی شب نتوانست به طرف منطقه عملیات حرکت کند، لذا آن شب را به  ،حرکتند

نماز ایستاد و در دل تاریک شب با یگانه معبود خود، حق تعالی به راز و نیاز مشغول گردید. 

طرف منطقه به  اذان مسجد هنوز تمام نشده بود، نماز صبح را با آرامش خواند و سپس

ا به ر  آنهای زیادی از مزدور عراقی، هاکصبح با شکار تان 9گیری حرکت کرد. در ساعت در 

جهنم فرستاد، ولی دست تقدیر لحظات پربار عمر او را تاراج نمود و آستان قدس الهی پذیرای 

قربان  گردید و به این ترتیب رزمنده فداکار اسالم، مالک اشتر زمان، علی اکبر مهمان گرانقدر

 شیرودی به خیل شهدا پیوست.



 تالش زندگی /111

 

 به پایگاه کرمانشاه رسید. در این روز مرحوم خلخالی کرمانشاه این خبر به پایگاه هوانیروز

با یک فروند  را داشت. من سرگرد آن موقع همراه آقای خلخالی آمده بود، قصد سفر به سومار

ود منتقل و از آن جا به شیر  را به کرمانشاه به سومار رفتیم و پیکر شهید شیرودی 131بالگرد

 محل تولد وی انتقال داده شد. 

 کابنای شامل خلبانان و کارمندان فنی به تنشب سوم شهید من با دو اتوبوس و عده

 35مراجعه و روز بعد، تشیع جنازه ابتدا از شیررود محل زادگاه شهید تا تنکابن به مسافت 

کیلومتر با همراهی هزاران نفر از مردم شیرود و تنکابن جنازه را کنار جاده شیرود تنکابن 

ن پهلوان در جوار امامزاده به خاک سپرده شد که اکنون زیارتگاه هزاران نفر عاشق ای

 . باشدمیدالور 

در پایان راه پیمایی که تا ظهر طول کشید، ناهار صرف شد. بعد از ادای نماز ظهر و عصر 

اعت هفت ادامه یافت که در که ساعت دو به اتمام رسید، مراسم عزاداری این اسوه تاریخ تا س

مد اح و سخنران در  هاو بعد ده صیاد شیرازی ، سپس مرحوم شهیدالله خامنه ای یتآغاز آ

مورد از جان  39مورد خصوصیات شهید مداحی و سخنرانی کردند. آخرین نفر من بودم که 

 و شجاعت این بزرگوار بیان داشتم. هابازی

بیان بعد از ظهر در مراسم شرکت داشتند، ولی آن چه من  9صبح تا  1مردم از ساعت 

کردم، به لطف و عنایت حق سبحان، بسیا ر مورد توجه قرارگرفت. سخنرانی من که به اتمام 

دند شب در مسجد خواست نموبه من مراجعه و در کارکنان سپا ه تنکابن رسید تعدادی از

از طریق سپاه به یک نفر  سخنرانی کنم، ولی بعد از یک ساعت باره شهید شیرودیسپاه در

خواهد برای پرسنل سپاه صحبت کند، از من خواست من اطالع داد، چون سرهنگ صیاد می

گاه پرسنل سخنرانی کنم، که من پذیرفتم. صبح روز بعد هنگام ورود به حفردا در مراسم صب

مرکز سپاه بعد از ادای مراسم نظامی مدتی در باره شهید صحبت کردم، صحبت که به اتمام 

م، مسئولین سپاه از من شدمی عازم کرمانشاه د و من باید همراه گروه عزادار هوانیروزرسی

 خواستند در مسیر راه برای پرسنل سپاه رامسردر باره شهید سخنرانی کنم. که من در رامسر

 هم سخنرانی کردم و بعد به رشت دعوت شدم.
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وارد رشت شد. بعد از نهار در آن جا هم برای پرسنل سپاه صحبت کردم.  1ساعت  گروه ما

که  حرکت کردیم. روز بعد همراه کاروان خانواده نظامیان بعد از این سخنرانی به کرمانشاه

 به منطقه گیالن غرب گاهی برای تقویت روحیه رزمندگان، به منطقه عملیات می روند، با آنان

صحبت  و بعد برای رزمندگان منطقه در باره شهید شیرودی آنهارفتم. داخل ماشین برای 

م و بعد از این که دادمینمودم. این برنامه را تا زمانی که درکرمانشاه مسئولیت داشتم، انجام 

برای سخنرای در مراسم سالگرد و یا  بنمنتقل شدم، در هر جا به خصوص در تنکا به ساری

   م.شدمیشب شهادت شیرودی دعوت 

 یادی از شهید خلبان آبیل

ی پاک و هاکه یکی از انسان به نام ستوان یکم محمد آبیل یکی دیگر از خلبانان هوانیروز

بود. چند روز قبل از  هوانیروزبه تمام معنا مقدس بود. منزلش داخل منازل سازمانی پرسنل 

در خواب بود، چنان فریاد زده بود که تمام همسایگان وی  شهادتش، هنگامی که شب

وحشت زده از خواب بیدار شده بودند، ولی خودش بعد از بیداری تا مدتی بی هوش شده 

تن به حالت عادی، خانواده اش قصد داشتند او را به دکتر ببرند، وی قبول بود. بعد از برگش

نکرده بود. بعدها یکی از دوستانش علت فریاد زدنش را در آن شب جویا شده بود. بعد از 

گرفتن تضمین تا زمانی که زنده هستم، به کسی ابراز نکنید، گفته بودکه شب در مسجد در 

و غمگین شدم. شب با ناراحتی خوابم برد، درخواب این  عزاداری مولی علی خیلی ناراحت

مسئله در فکرم راه یافت چگونه بنا به سفارش حضرت امام حسن هنگام نماز، تیر از پای 

ند آوردمیموالعلی بیرون آوردند. ناگهان حضرت علی در حالی که داشتند تیر از پایش بیرون 

 وال علی و این منظره بود. دیدن مرو به روی من ظاهر شد که علت فریاد من 

از هر کدام از کارکنان پولی  ،یک یا دو روز قبل از شهادتش برای مخارج مسجد قرار بود

جمع آوری کنند. وی خیلی اصرار داشت که زودتر این کار انجام شود و گفته بود دارم فردا به 

 مأموریت می روم و دیگر بر نمی گردم.

 

 





113 

 

 

 

 

 تصاویر
 

 تصاویر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تالش زندگی /111

 

 
 

 



 119/ لیخلبان آب دیاز شه یادی

 

 
 

 
 

 



 تالش زندگی /150

 

 
مسئولیت داشتم عشایری هستند که با کمک پرسنل  عکس مربوط به زمانی که منطقه قلخانی

 حفاظت نمودند دفراگرفتند و در منطقه خو در آموزش با تفنگ برنو هوانیروز
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, 91, 91, 93, 59, 13, 10, 3, نیویورک

91 ,95 ,99 ,91 ,99 ,33 ,31 ,13 ,



 تالش زندگی /191

 

19 ,90 ,93 ,99 ,300 ,301 ,301 ,

311 

 ه

, 39, 31, 33, 39, 35, 31, 31هرمزان, 

13 ,11 

 310هفتگل, 

 113, هالل احمر

 13هلند, 

 13همدان, 

, 309, 33, 55, 13, 13, 19همسرم, 

309 ,331 ,335 ,331 ,311 

, 330, 301, 303, 11, 1, 3هوانیروز, 

333 ,311 ,313 ,311 ,319 ,313 ,

311 ,350 ,351 ,351 ,359 ,353 ,

351 ,359 ,391 ,391 ,391 ,333 ,

331 ,331 ,333 ,310 ,313 ,311 ,

311 ,315 ,311 ,319 ,393 ,391 ,

391 ,395 ,399 ,399 ,100 ,103 ,

101 ,101 ,109 ,103 ,133 ,139 ,

119 ,110 ,111 ,115,119 ,113 ,

151 

 و

, 11, 13, 39, 31, 33, 91, 3, واشنگتن

90 ,311 ,315 

 10وثوق الدوله, 

 115, 111, 359, 1, وزارت دفاع

 351, ، داریوشپوروطن 

 10, ، گروهبانیکموطن خواه

 111, ، سرهنگوفایی

 

 


