
  محمدرضا كائيني
ش�ناخت چالش ه�ا و ف�راز و فروده�اي دروني 
ساواك، از راه هاي شناخت اين سازمان امنيتي 
است. گزارشي كه پيش روي شماست، با استناد 
به يكي از كارگزاران اين نهاد يعني سرتيپ محمد 
آيرملو نگاشته شده است. اميد آنكه تاريخ پژوهان 
انق�الب و عالقه من�دان را مفيد و مقب�ول  آيد. 

   
س��رتيپ محمد آيرملو از نظاميان پرس��ابقه دوران 
پهلوي به شمار مي رود. او به دليل همين پيشينه از 
اوايل تأسيس ساواك، در اين سازمان امنيتي به كار 
گرفته شد اما چندي بعد و به دليل فعل و انفعاالت 
دروني اين نهاد، به بازنشستگي سوق يافت. آيرملو 
س��ال ها بعد خاطرات خ��ود را در امري��كا و با تيراژ 
محدود منتشر كرد و چندي بعد خسرو معتضد آن را 
با مقدمه اي مفصل و نيز پاورقي هايي نسبتاً مبسوط 
در ايران و توسط انتشارات البرز به چاپ رساند. آنچه 
در ادامه بازخواني مي شود، ش��مه اي از روايت هاي 
آيرملو در دوران تصدي مسئوليت در ساواك است. 

  تجربه اندوزي در اسرائيل!
سرتيپ محمد آيرملو در مقام خاطره نگاري خويش 
به ياد مي آورد كه در انجمن ساالنه رؤسا و نمايندگان 
سازمان هاي اطالعاتي چند كشور دوست در اسرائيل 
شركت كرده و از ش��يوه هاي امنيتي ايشان فراوان 
آموخته است. وي اين سفر و پيامدهاي تجربي آن را 

اينگونه توصيف كرده است: 
»من به طور منظم مش��اهدات و اقدامات خود را به 
رئيس س��ازمان گزارش مي دادم. چنين انديشيدم 
كه فوراً اين چاره جويي ها را به كار ببندم. به ويژه بايد 
كارمندان را به آموختن زبان انگليسي تشويق كنم 
تا راه براي آموزش فني آنان گشوده شود،بنابراين از 
مستشار امريكايي خواستم تا وسايلي براي آموزش 
زبان انگليسي درون اداره براي ما فراهم آورد. او نيز 
خواسته من را پذيرفت و دو، سه دستگاه ضبط صوت 
ويژه ب��ا نوارهاي آموزش��ي برايم��ان آورد و به كار 
انداخت. گامي كه من برداش��تم در راه درستي بود 
ولي چه راه دور و درازي! سال ها بايد طول مي كشيد 
تا آثار آن آش��كار مي شد و نخس��تين نتيجه آن به 
دست مي آمد. اتفاقاً هنگام آن رسيده بود كه انجمن 
ساالنه رؤسا و نمايندگان سازمان هاي اطالعاتي چند 
كشور دوست)!( تشكيل گردد كه اين بار در اسرائيل 
صورت مي گرفت. در اين ديدارها مسائل مورد عالقه 
اين كشورها مورد بحث و گفت وگو قرار مي گرفت و 
اطالعات و تجربيات رد و بدل مي شد. اين بار تيمسار 
پاكروان من را نيز همراه خود برد. به من گفت شما 
الزم نيس��ت در همه جلسات ش��ركت كنيد. من با 
اسرائيلي ها صحبت و از آنان خواهش كرده ام كه شما 
را به اداره پشتيباني فني خود ببرند و همه چيز را به 
شما نشان بدهند. كوشش كنيد و كنجكاوي به خرج 
دهيد تا از طرز كار اين اداره، خوب س��ر دربياوريد. 

اين بازديد براي من تبديل به ي��ك نوع كارآموزي 
فشرده شد. چيزهايي در اين بازديد مشاهده كردم 
كه من را به حيرت انداخت و بي اختيار به خود گفتم 
اگر دستگاه پشتيباني فني عمليات اين است كه من 
مي بينم پس آنچه ما داريم مسخره اي بيش نيست. 
انواع مين��ي ميكروفن ه��ا، ضبط صوت هاي جيبي، 
فرس��تنده هاي بس��يار كوچك و خيلي لوازم دقيق 
فني ديگر در خود اداره س��اخته يا تعمير مي ش��د. 
اتفاقاً گروه تعقيب و مراقبت آن اداره در همان شب 
يك مأموريت تعقيب داش��ت و من از آنان خواهش 
كردم تا من را هم��راه خود ببرند تا ط��رز كار آنها و 
وسايل كارشان را از نزديك ببينم. چيزهاي ديدني 
به اندازه اي بود كه من با اجازه تيمسار پاكروان چند 
روز هم پس از پايان انجمن س��ران س��ازمان ها در 

اسرائيل ماندم... 
در تهران ب��راي گزارش نتيجه بازديد نزد تيمس��ار 
پاكروان رفتم و ب��ا صراحت عقيده خ��ود را درباره 
عقب ماندگي خودمان بيان داشتم و پيشنهاد كردم 
از يكسو به من اجازه داده شود كه مستقيماً با نماينده 
اسرائيلي ها)كه تا آن وقت به صورت پنهاني، آن هم 
فقط با اداره كل دوم كسب اطالعات خارجي برقرار 
بود( براي مش��ورت تماس بگيرم و از سوي ديگر ما 
استادكار از اس��رائيل بياوريم تا در بازسازي اداره به 
من كمك كند و كاره��اي فني را عماًل به كارمندان 
فني اداره بياموزد. در آن زمان روابط ايران و اسرائيل 
به علل سياسي پنهان بود و اسرائيلي ها بسيار مايل 
بودند از راه خدمات گوناگون به اي��ران، خود را جا 
كنند و من از اين وضع به نفع سازمان بسيار استفاده 
كردم. نماينده اسرائيلي)كه از اين پس مستشار من 
ش��د( پس از بازديد دقيق از اداره و آزمون توانايي 
فني كارمن��دان گفت كارمندان ش��ما باي��د كار را 
از جوش��كاري هاي ظريف معروف به جوش��كاري 
 نقطه اي آغ��از كنند كه دانس��تن آن ب��راي جوش 
دادن اتص��ال كابل ها و ادوات ظري��ف الكترونيكي 
الزم اس��ت... اين آموزش ها در همه زمينه ها دنبال 
شد؛باز كردن و بس��تن پاكت هاي الك و مهر شده ، 
س��اخت و كاربرد مركب ه��اي نامرئي ، ب��از كردن 
قفل ها ، جاسازي دوربين عكاسي در كيف دستي و 
كتاب يا پوشش هاي ديگر ، كارگزاري فرستنده هاي 
ريز در يك مكان براي ضبط گفت وگوها و فرستادن 
آن به بيرون ، ضب��ط اين گفت وگوها در آن س��وي 
ديوار ، عكسبرداري نقطه اي كه مقصود از آن عكس 
برداشتن از يك سند و كوچك كردن آن به اندازه يك 
نقطه اس��ت و يكي از موارد كاربرد آن اين است كه 
مثاًل مأمور يا همكار ساواك مي تواند از گزارش هاي 
سري خود عكس��برداري نموده، آن را به اندازه يك 
نقطه كوچك كند و به پش��ت تمبر پست بگذارد و 
تمبر را روي پاكت  معمولي حاوي يك نامه معمولي 
بچسباند و براي رهبر عمليات بفرستد، او نيز پاسخ 
و دستور خود را به كمك اداره پشتيباني فني تهيه 

نموده، براي مأمور بفرستد. به كمك يك استاد فن 
تعقيب و مراقبت چندين تيم ورزيده تربيت ش��د و 
اتومبيل هاي مجهز به گيرنده و فرستنده در اختيار 
تيم ها قرار گرف��ت. يك بخش بزرگ براي ش��نود 
تلفن ها در ساختماني جدا از س��اختمان اداره فني 
تشكيل شد كه دستگاه هاي آن با به كار افتادن تلفن 
هدف، به طور خودكار راه مي افتاد و گفت وگوي او را 
ضبط مي كرد. بدين ترتيب، تشكيل تيم هاي مجهز 
و آموخته براي عمليات دس��تبرد پنهان��ي يا ورود 
پنهاني به محل كار هدف هاي سازمان و عكسبرداري 
از مدارك مورد نظر، امكا نپذير گرديد. در نخستين 
عمليات دستبرد ش��بانه، خود من نيز براي ريختن 
ترس افراد تيم)كليدس��از، عكاس، جس��ت وجوگر 
اسناد، رابط مجهز به بيسيم با مركز عمليات درون 
اداره( شركت كردم. فرداي آن روز انجام اين عمليات 
شبانه را كه با موفقيت انجام شد به آگاهي تيمسار 
پاكروان رساندم و او نيز با خرسندي بسيار آن را به 

عرض اعليحضرت رسانيد.« 
  ساواك و پديده اي به نام »فردوست!«

راوي درب��اره فع��ل و انفعاالت س��اواك كه منتهي 
به كنار گذاش��تن حس��ن پاكروان از اين نهاد شد، 
تحليلي جالب به دس��ت داده اس��ت. صرف نظر از 
درستي و نادرستي اين تحليل، توصيف وي از منش 
و شخصيت »حسين فردوست« خواندني مي نمايد:

»گويي ساواك نفرين زده شد و جابه جايي هايي در 
ساواك صورت گرفت كه همگي به زيان ساواك بود؛ 
يكي آنكه تيمسار علوي كيا كه مردي آزموده، باهوش 
و مردمدار بود از كار بركنار ش��د و تيمسار پاكروان 
دس��ت تنها ماند. دوم آنكه جاي تيمسار علوي كيا 
را افسري بي تجربه و از همه جا بي خبر ولي پرمدعا 
گرفت. نام اين افس��ر فردوست بود. فردوست آمد و 
بر مسند قائم مقامي تكيه زد، اما نمي دانست كجا به 
كجاست و كار او چيست؟ تيمسار پاكروان هيچ گونه 
مشورتي با اين مرد تازه وارد نمي كرد. فردوست نه 
شهامت ش��ركت در كارهاي عملياتي را داشت، نه 
تجربه اي در اين كارها داشت و نه آموزشي، بنابراين 
روزي مديران كل را جمع ك��رد و در حضور من به 
آنان گفت كاره��اي عملياتي را پي��ش خود رئيس 
ساواك ببريد، من فقط به كارهاي اداري رسيدگي 
مي كنم)يعني امور كارگزيني و مالي(، اما او كم كم 
دست از آس��تين درآورد و به پنبه كردن ريسيده ها 
پرداخت. مثاًل به اداره كارگزيني دستور داد كه آن 
چند نفري را كه به پيشنهاد من و به تصويب تيمسار 
پاكروان براي ياد گرفتن انگليس��ي به انگلس��تان 
فرستاده شده بودند احضار كنند. سپس دستور داد 
به كارمنداني كه به همين منظور به دانشكده زبان 
فرستاده ش��ده بودند از اين پس رفتن به دانشكده 
زبان ممنوع است. استدالل او براي اين كار نادرست 
آن بود كه اين كارها خالف اصول حفاظت اس��ت. 
مقصودش اين بود كه در اين كارمندان نفوذ مي شود 

راوي درباره فعل و انفعاالت س�اواك كه 
منتهي به كنار گذاش�تن حسن پاكروان 
از اين نهاد ش�د، تحليلي جالب به دست 
داده اس�ت. توصي�ف وي از من�ش و 
شخصيت »حسين فردوست« خواندني 
مي نمايد: »ج�اي تيمس�ار علوي كيا را 
افس�ري بي تجربه و از همه ج�ا بي خبر 
ول�ي پرمدع�ا گرف�ت. ن�ام اين افس�ر 
فردوست بود. فردوست آمد و بر مسند 
قائم مقام�ي تكي�ه زد، اما نمي دانس�ت 
كج�ا ب�ه كجاس�ت و كار او چيس�ت؟«
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»مروري بر چالش هاي دروني ساواك« درآيينه خاطرات سرتيپ محمد آيرملو 

»اسرائيل« طراح امنيت در ايران!
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  هادي لطفي
40س��ال پس از نگارش 
اي��ن يادداش��ت ها امروز 
اين دهه هش��تادي ها و 
دهه نودي ها هستند كه 
مي توانن��د ب��راي اينكه 
بدانند همسن و سال هاي 
40س��ال پيش شان چه 
س��ؤاالت و دغدغه هايي 
داش��تند و چرا دست به 
كاري به نام» انقالب« زدند به راحتي اين صفحات 
را ورق بزنند. جوان پرسشگر و جوينده ايراني هنوز 
همچون موسي كيخا تحوالت دور و برش را مي بيند 

و مي پرسد. 
س��ؤال اولش اين بود كه اينها را چه كس��ي نوشته 
است؟ جوابش را كه دادم، حاال علي اصغر 10سؤال 
ديگر داش��ت كه بايد ج��واب مي گرفت: موس��ي 
كيخاي  زابلي در كاش��ان چه مي كند؟ چرا كارگاه 
كابينت سازي اش را مي فروشد؟ چرا مي نويسد؟چرا 
فكر مي كنند ساواكي است؟چرا حاال اين دفاتر اسكن 

مي شود؟ چرا تا االن چاپ نشده بودند؟
كشف پديده موسي كيخا و نوشته هاي بسيار مفصل 
و عجيبش براي من سه سال س��ؤاالت پي در پي و 
آموختن روزانه را به همراه داشته است. تابستان93 
بود كه حميدرضا عظيمي نيا در گفت و گوهاي خود 
با حاج موس��ي پيرامون جهادس��ازندگي كاشان از 
دفاتر14 گانه روزنوش��ت هاي حاجي از فروردين تا 
اسفند57 در كاش��ان خبر داد. يادداشت روزانه آن 

هم14 دفتر؟
خيلي زود اين دفترهاي 100ب��رگ و 200 برگ را 
همچون گنجي مغفول افتاده ب��ه كنجي ديديم و 
دريافت كرديم. امانتداري از اين دستنوش��ته ها به 
معني اس��كن س��ريع آنها و بازگرداندن به صاحب 
اصلي اش بود و م��ن كارم را از اينجا ش��روع كردم. 
گرچه حاجي ديگر از چاپ آنها نااميد و خسته به نظر 
مي آمد اما انگار ديدن جواني و اشتياق ما سر ذوقش 

آورده باشد، بار ديگر اطمينان و اعتماد كرد. 

در كتابي كه هم اينك از معرفي آن سخن مي رود، 
شما كمترين تغيير و دستكاري را در متن مي بينيد. 
ش��رح كار كوچكي كه كرده ام در انته��اي كتاب با 
عنوان»ش��يوه نامه تصحيح دفاتر« آمده اس��ت اما 
دانستن چند نكته را براي آش��نايي و خوانش بهتر 

متن اينجا الزم مي دانم:
1- يادداشت هاي روزانه كيخا از فروردين57 شروع 
مي شود اما سفر زيارتي او به قم اولين انگيزه هاي اين 
كار را به او مي دهد. به همين دليل فصول كتاب را از 
آغاز فروردين قرار داده ام و يادداشت هاي او را در قم 

به عنوان پيشگفتار اين كتاب آورده ام. 
2- يادداشت هاي كيخا سه دس��ته است: »روايت 
وقايع و رويداده��ا«، » اخبار روزنامه هاي رس��مي 
كشور« و »تحليل ها و برداش��ت هاي شخصي اش 
از اتفاقات.« متن اصلي در كت��اب حاضر به روايت 
رويدادها و وقايع روزهاي كاش��ان اختصاص دارد. 
گزارش اخبار مهم روزنامه ها را كه نويسنده از ترس 
توقيف يا معدوم شد نشان هر روز يادداشت برداري 
نموده اس��ت به دليل موجود بودن آرش��يو تمامي 
آنها و نيز كمبود جا در اين كت��اب حذف كرده ايم 
اما تحليل ها و تفسيرهاي ش��خصي او از اتفاقات را 
آورده ايم. هر جا تورفتگي در متن مي بينيد نش��انه 
تحليلي ش��دن يادداشت و خارج ش��دن از روايت 

رويداد روزانه است. 
3- يادداش��ت هاي كيخ��ا در تمام��ي دفترهايش 
پانوشت ندارد اما اينجا همه روايت هاي فرعي او را 
كه مرتبط با متن اصلي و توضيح بيشتر براي آن بوده 
است به پانوشت انتقال داده ايم تا خط اصلي روايت 
گم يا كمرنگ نش��ود. تمامي پانوشت هاي كتاب به 
قلم او و بخشي از متن او بوده است و هيچ پانوشتي 

افزوده مصحح نيست. 
4- كتاب پس از پايان تصحيح يادداش��ت ها جهت 
ارزيابي در اختيار برخ��ي صاحبنظران قرار گرفت. 
نكات و توضيح��ات اين عزي��زان در توضيح برخي 

ابهامات در پي نوشت انتهاي كتاب آمده است. 
5- موسي كيخا اصالتاً زابلي است. پنج سال بيشتر 
نيست كه به كاشان آمده و در اين شهر رخت دامادي 
پوش��يده و با برادرانش» كابينت سازي سيستاني« 
راه انداخته اس��ت. او هنوز برخ��ي روندها، آدم ها و 
جريان هاي آن روز اين ش��هر را نمي شناسد. از اين 
رو نامي از زنان فعال در جري��ان انقالب نمي بينيم 
يا القاب روحاني��ون مبارز با دقت حوزوي نوش��ته 
نش��ده اند يا او كمتر به پش��ت صحنه ها و جلسات 
مخفيانه برنامه ريزي پرداخته است. يادداشت هاي 

او بيشتر حاصل مشاهدات ميداني اوست. 

 حاشيه اي بر انتشار اثر 
تاريخي - روايي»پايان مجسمه«

روزهاي انقالب در كاشان

  نمايی از يكی از راهپيمايی های انقالب در شهر كاشان

و همه آنان تبديل به جاسوس مي گردند! من كه 
از اين كار شگفت زده و سخت پكر شده بودم به 
حضور تيمسار پاكروان رفتم و به او گفتم تيمسار 
فردوست دارد آنچه را كه شما تصويب كرده ايد، 
زايل مي كند. او دستور احضار كارمنداني را كه 
به انگلستان فرستاده شده اند صادر كرده است. 
اينجا بود كه من براي نخستين بار خشم تيمسار 
پاكروان را ديدم. او فردوست را احضار كرد و در 
حضور من به او گفت ش��ما را احضار كردم تا به 
شما بگويم كه رئيس س��اواك منم نه شما! شما 
قائم مقام من هستيد يعني تا مدتي كه من حضور 
دارم تصميم گيري با من است شما هر اقدامي كه 
در نظر داريد بايد قباًل با من درميان بگذاريد و به 
تصويب من برسانيد... من هيچ گاه فكر نمي كردم 
كه مردي با اين خوي ماليم اين چنين در مقابل 

اين لوس كرده اعليحضرت محكم بايستد.« 
  نصيري در لباس نظامي در ساواك

آيرملو در ادامه تشريح چالش هاي درون سازماني 
ساواك، به انتصاب نعمت اهلل نصيري به جانشيني 
حسن پاكروان مي رس��د و آن را آغازي بر پايان 

ساواك مي خواند. وي در اينباره معتقد است:
»براي تكميل بدشانسي، تيمسار پاكروان نيز با 
انتصاب به شغل وزارت اطالعات از ساواك كنار 
گذاشته شد و تيمسار نصيري جاي او را گرفت. 
من اين تغيير را با آن تشري كه آن روز تيمسار 
پاكروان به فردوست زد بي ارتباط نمي دانم. در 
هر حال حضور فردوس��ت و نصيري در ساواك 
به قول انگليس��ي ها ش��روع پاياني بود. با وجود 
آنكه ساواك يك سازمان غيرنظامي و جزئي از 

دستگاه نخس��ت وزيري اعالم و به همه افسران 
دستور داده شده بود كه با لباس سيويل بر سركار 
حاضر شوند و رؤساي پيش از تيمسار نصيري هم 
هميشه با لباس س��يويل سر خدمت مي آمدند، 
تيمس��ار نصيري در حالي كه لب��اس نظامي به 
تن داشت و تپانچه خود را نيز از رو بسته بود ما 
را براي آش��نايي و معرفي به دفترش فراخواند. 
چنانكه بعداً ديده شد روش كار او در اين سازمان 
كه همه كارهايش باي��د از روي اصول عمليات 
پنهاني و با غور و بررس��ي انجام گي��رد، به تمام 
معنا قزاقي بود. بيشتر دس��تورهايش با عبارت: 
اعليحضرت فرمودند و اين امر اعليحضرت است 
كه... آغاز مي ش��د. حدود 10روز از آغاز كارش 
نگذشته بود كه من و مديران كل را احضار كرد. 
اوامري درب��اره پاره اي تغييرات ص��ادر كرد كه 
يكي از آنها اين بود كه به جاي آنكه ادارات كل 
عملياتي)سوم و هشتم و س��اواك تهران( براي 
اجراي طرح عملياتي خود از اداره كل پشتيباني 
فني)پنجم( درخواست فرستادن تيم تعقيب و 
مراقبت كنند از اين پس هر اداره كل بايد براي 
خودش يك تيم تعقيب و مراقبت تشكيل دهد. 
من اجازه صحبت خواستم و زيان هاي اين روش 
را بيان داشتم و گفتم تيم هاي تعقيب و مراقبت 
ب��ا روش كنوني بس��يار خوب عم��ل كرده اند و 
ادارات عملياتي نيز از كار آنان راضي هس��تند. 
پس از پاي��ان گفتار من تيمس��ار نصيري گفت 
من نمي دانم، اين امر اعليحضرت اس��ت! گفتم 
اعليحضرت از جزئيات س��اختار ادارات ساواك 
و روش كار آنان چه اطالعي دارند؟ ايش��ان چه 
مي دانند تي��م تعقيب و مراقبت چيس��ت؟ اين 
يا خواس��ته امريكايي هاس��ت كه اس��رائيلي ها 
را از صحنه هم��كاري با ما بي��رون كنند يا نظر 
تيمس��ار فردوست است چون ايش��ان ديروز به 
من گفتند كه از اين پس هر تغييري مي خواهيد 
در ساختار ساواك بدهيد بايد پيش تر با من در 
ميان بگذاريد تا من آن را تصويب كنم و در نظر 
دارم برخي روش ها را ني��ز تغيير دهم كه بعدها 

درب��اره آنها صحب��ت خواهم ك��رد. اين صحنه 
گفت وگو را نه تنها براي تش��ريح روش تيمسار 
نصيري نشان دادم بلكه مي خواهم بگويم كه اين 
طرز بيان صريح من به تيمسار نصيري، آن هم 
در حضور مديران كل بس��يار گران آمد و در دل 
نگه داشت و معلوم شد كه او بسيار مغرور شده 
و اهل گفت وگو و مشورت نيست. نصيري كاري 
به كار ساختار و وظايف ساواك و اصالحاتي كه 
صورت مي گرفت نداشت. از يكسو سخت درگير 
مبارزه با فعاليت هاي ضدسلطنتي روشنفكران 
و آخوندها بود و از س��وي ديگر هي��چ كنترلي 
روي فردوست نداش��ت. بدين ترتيب فردوست 
با اختيار تام هر كاري كه دلش مي خواس��ت با 
س��اواك و كارمندانش انجام م��ي داد؛ هر كه را 
مي خواس��ت بيرون يا بازنشس��ته مي كرد و هر 
كه را مي خواست از بيرون مي آورد و مديركل يا 
رئيس اداره مي كرد. )براي مثال سرهنگ مقدم 
را از كارمن��د دفتر ويژه به مديركل اداره س��وم 
تغيير داد(. س��رهنگ مقدم هيچ گونه سابقه اي 
نداشت و در اداره دادرس��ي ارتش بازپرس بود 
كه فردوست به علت همين اطالعات قضايي او 
را به دفتر ويژه منتقل كرده بود. سرهنگ مقدم 
در پرتو لطف فردوست به سرعت درجه گرفت و 

باالخره رئيس ساواك شد.« 
  سبك مديريت نصيري بر ساواك

از قديم گفته اند كه مي توان آدم ها را از ش��يوه 
تفكر و دلمشغولي هايش��ان ش��ناخت. تيمسار 
آيرملو ني��ز به رغم آنكه از تيمس��ار نصيري دل 
چركين است، اما از او گزارشي به دست مي دهد 
كه بر اس��ناد موجود درباره ش��خصيت نصيري 

انطباق دارد. او در اينباره مي نويسد:
»تيمسار نصيري به همه مديران كل دستور داد 
تلگراف هاي ساواك هاي استان ها را مستقيماً به 
عرض خودش برسانند. از س��وي ديگر ساواك 
اس��تان ها نه براي فوريت بلكه براي استفاده از 
رمز، اخبار مربوط به عمليات پنهاني را تلگرافي 
ب��راي اداره س��وم مي فرس��تادند. اكنون طبق 
دستور رئيس تازه ساواك، اداره كل سوم ناگزير 
تلگراف ها را پيش از هرگونه بررس��ي يا اقدامي 
به عرض رئيس مي رس��اند. او هم به سبك كادر 
شهرباني زير تلگراف دس��تور مي نوشت و براي 
اجرا به مديركل مي داد. تيمسار نصيري پيش از 
آنكه رئيس ساواك شود رئيس شهرباني بود و اين 
كار مايه اختالل در دنبال كردن هدف مي شد، 
زيرا طبق روش و آموزش تازه، يعني كار روي هر 
هدف: كسب خبر از فعاليت هاي هدف)مقصود 
شخصيت كه به علت دست زدن به فعاليت هاي 
خالف مصالح كش��ور زير ذره بين ق��رار گرفته 
است(، ارتباطات او، انجام امور مربوط به مأموري 
كه بر اين هدف گمارده ش��ده مانند هدايت اين 
مأمور، پاداش مأمور، جايگزي��ن كردن مأمور و 
... همه به عهده يك نف��ر به نام»رهبر عمليات« 
است. در همه س��ازمان هاي اطالعاتي پيشرفته 
روش كار همين گونه اس��ت. م��ن وظيفه خود 
دانس��تم كه رئيس را از روش كارهاي عملياتي 
س��اواك آگاه كنم كه با روش كارهاي )اداري( 
فرق دارد. ن��زد او رفتم و مطلب��م را آغاز كردم. 
پ��س از آنكه چند جمل��ه از من ش��نيد لبخند 
تمسخرآميزي زد و گفت حاال شما داريد درست 

و حسابي به من درس مي دهيد!
بار ديگر كه الزم دانستم نزد او بروم هنگامي بود 
كه خبرهاي نامطلوبي از فعاليت هاي دانشجويان 
بيرون از كشور مي رسيد و او زير گزارش بخش 
مربوطه دستورهاي غليظ و شديدي مي نوشت. 
من نزد او رفتم و چني��ن اظهار كردم كه خوب 
است مسئله دانش��جويان در يك انجمن مورد 
بررسي قرار گيرد. مثاًل انجمني از مسئول امور 
دانشجويان در ساواك، مسئول امور دانشجويان 
در وزارت فرهنگ، كنس��ول محل، سرپرست 
دانش��جويان و يك روانش��ناس تا معلوم شود 
علت رويگرداني آنان از رژيم چيست؟ تيمسار 
س��ري تكان داد و گفت شما اگر طراح هستيد، 
طرحي بريزيد كه دانش��جويان سركش سر به 
نيست ش��وند. گفتم اين كار از من برنمي آيد... 
چند روز ديگر يك كارمند كارگزيني ساواك به 
دفتر من آمد و نامه اي را كه اعالم بازنشستگي 
من به فرمان اعليحضرت شاهنشاه آريامهر! بود 
روي ميزم گذاش��ت. من در آن وقت )1345( 
53 س��اله بودم. باالخره ش��تر در خانه من هم 
خوابيد. تماشايي اينجاست كه چند دقيقه بعد 
تيمسار نصيري من را براي خداحافظي خواست 
و بي آنك��ه من علت بازنشس��ته ش��دن خود را 
بپرس��م گفت بازنشسته شدن ش��ما برحسب 
پيشنهاد فردوس��ت به اعليحضرت بوده است، 
حاال براي جبران اين پيش��امد من ش��ما را به 
آلمان مي فرستم چون مي دانم از آنجا خوشتان 
مي آيد. دس��تور داده ام ماهيان��ه فوق العاده اي 
هم به ش��ما بدهند! بعد از آن فردوس��ت من را 
خواست. چون مي دانستم كه در امر بازنشستگي 
حساب و كتابي در كار نيس��ت از او هم چيزي 
نپرس��يدم ولي او گفت بازنشس��تگي ش��ما به 
پيشنهاد تيمس��ار رياست بوده اس��ت، آن هم 
گويا به علت كبر س��ن! قرار اس��ت كه شما به 
آلمان برويد. من دس��تور داده ام كه فوق العاده 
مناسبي هم به ش��ما بدهند! راستش را بگويم، 
من نظر به حال و هوايي كه بر ساواك حكمفرما 
شده بود از اين بازنشستگي بي موقع چندان سر 
نخوردم، زيرا به سوي آزادي مي رفتم، آن هم با 
فوق العاده يامفت يعني بدون مسئوليت و بدون 
انجام كاري. بار ديگ��ر ضرب  المثل معروف عدو 
شود سبب خير اگر خدا خواهد درستي خود را 
نشان داد، زيرا من اگر در ساواك مانده بودم بر 

من همان مي رفت كه بر نصيري رفت.« 

س�رتيپ محمد آيرملو:  »تيمس�ار 
پاكروان من را همراه خود به اسرائيل 
برد. به من گفت ش�ما الزم نيس�ت 
در همه جلسات ش�ركت كنيد. من 
ب�ا اس�رائيلي ها صحب�ت و از آنان 
خواهش كرده ام كه ش�ما را به اداره 
پشتيباني فني خود ببرند و همه چيز 
را به شما نشان بدهند. كوشش كنيد 
و كنجكاوي به خرج دهيد تا از طرز 
كار اين اداره، خوب سر دربياوريد«

س�رتيپ محمد آيرملو از نظاميان 
پرس�ابقه دوران پهل�وي به ش�مار 
مي رود. او به دليل همين پيش�ينه 
از اوايل تأس�يس س�اواك، در اين 
س�ازمان امنيت�ي ب�ه كار گرفت�ه 
ش�د اما چندي بعد و ب�ه دليل فعل 
و انفع�االت درون�ي اي�ن نه�اد، به 
بازنشس�تگي س�وق يافت. آيرملو 
س�ال ها بعد خاط�رات خ�ود را در 
امريكا و با تيراژ محدود منتشر كرد


