
اساس��ي و اصل واليت فقيه و مجل��س خبرگان را 
قبول نداشتند و چون مي دانستند با اجراي قانون 
اساسي در کشور محلي از اعراب نخواهند داشت، 
نهايت تالش خ��ود را براي جلوگي��ري از تصويب 
اصل واليت فقيه در مجلس خبرگان قانون اساسي 
انجام دادند، لذا پايداري و مقاومت حزب جمهوري 
اسالمي در س��نگر دفاع از اصول انقالب اسالمي، 
قانون اساس��ي و اصل واليت فقيه ب��ه هيچ وجه با 
آرا و تفکرات آنه��ا جور نبود و نهايت س��عي خود 
را در کارش��کني هاي مختلف به کار بردند. در يک 
جمله علت مخالفت اين گروه ها با حزب جمهوري 
اسالمي در واقع مخالفت با اصل انقالب اسالمي و 

آرمان هاي آن بود. 
چه شد که شما کانديداي مجلس شديد؟ 
با شروع فعاليت هاي انتخاباتي براي مجلس شوراي 
اسالمي، روحانيون و نيروهاي مذهبي سراسر کشور 
تالش کردند نيروهاي خود را وارد مجلس کنند تا 
قوانيني را به تصويب برسانند که بر احکام اسالمي 
منطبق باشند. حزب جمهوري هم تالش کرد تا در 
سراسر کشور، چهره اي دلس��وز و خط امامي را به 
عنوان کانديدا معرفي کند. اهالي شهرستان طرقبه 
و چناران به بنده تکليف کردند کانديدا شوم و بنده 
هم پذيرفتم. من با اينکه عضو حزب بودم، اما حزب 
در آن منطقه ف��رد ديگري را کاندي��دا کرد! با اين 
همه بنده رأي بيشتري آوردم و به مجلس رفتم. در 
مجلس هم پس از تشکيل کميسيون ها، به عضويت 

کميسيون اصل 90  درآمدم. 
از رابط�ه ح�زب و دولت موق�ت برايمان 

بگوييد. 
حزب در پي کادرس��ازي و تربيت نيرو براي اداره 
نظام جمهوري اس��المي بود و با اينکه با بعضي از 
رفتارهاي اعضاي دولت موق��ت و بعدها بني صدر 
به هيچ وجه مواف��ق نبود ولي چ��ون پيرو محض 
ولي فقيه بود، تا زماني که حض��رت امام حرفي در 
مخالفت با آنها نزدند، از امام پيروي کرد، اما دولت 
موقت بنا نداشت با اصول و مباني انقالب اسالمي 
کنار بيايد و سياس��ت هايي را دنب��ال مي کرد که 
مورد قبول مردم نبود. با اينکه حضرت امام نهايت 
همراهي را با دولت موقت کردند و  هنگام تشکيل 
دولت و صدور حکم نخس��ت وزيري براي مهندس 
بازرگان تأيي��د کردند که اين مس��ئوليت را بدون 
در نظر گرفتن وابس��تگي هاي حزبي و جناحي به 
ايشان واگذار مي کنند، اما بعضي از اعضاي دولت 
موقت نمي توانس��تند گرايش هاي ليبراليس��تي 
خود را کن��ار بگذارن��د و بر اس��اس رهنمودهاي 
حضرت امام حرکت کنند. حزب جمهوري اسالمي 
فقط به پيشرفت انقالب اس��المي فکر مي کرد، به 
همين دليل ه��م هنگامي که بني ص��در به عنوان 
رئيس جمهور انتخاب ش��د، هيچ گون��ه مخالفتي 
با او نکرد. ما با اينکه به ش��دت با بني صدر مخالف 
بوديم، اما سعي کرديم از او حمايت کنيم تا وقتي 
که خودش خطش را از امام جدا کرد و طرد شد. او 
تصور مي کرد با پشتوانه 11 ميليون رأي مي تواند در 
برابر امام بايستد و متوجه اين نکته مهم نبود بخش 
اعظم رأي خود را از سوي کساني دريافت کرده که 
نگاهشان به فرامين حضرت امام است. او که خود 
را قدرت مطلقه مي دانست، در روز 14 اسفند سال 

1359 و در س��الروز مرگ دکتر مصدق، عده اي از 
منافقين و ميليشياي آنها را در زمين چمن دانشگاه 
تهران گرد آورد و به سخنراني پرداخت. اين افراد 
با خ��ود پالکاردهايي را حم��ل مي کردند که روي 
آنها به شخصيت هاي انقالبي و ارزش هاي انقالب 
توهين ش��ده بود! بني صدر به جاي آرام کردن جو 
ملتهب، با تعابيري چون چماقدار و اعضاي کميته 
يا حزب جمهوري اسالمي اطالق کردن به برخي 
حضار، موجب شد طرفين به جان هم بيفتند و عده 
زيادي زخمي و مجروح شوند و فاجعه بزرگي رقم 
بخورد. غائله 14 اسفند سال 1359 نقاب از چهره 
بني صدر برداشت و ائتالف او و منافقين را برمال کرد. 
بني صدر ابتدا با شعار حمايت از انقالب وارد ميدان 
شد و سعي کرد چهره اي انقالبي از خود نشان دهد. 
او دائماً از وحدت حرف مي زد، اما عماًل عامل تفرقه 
بود. او از ابتدا با منافقين رابطه تنگاتنگي داش��ت، 
اما با توجه به موجه نبودن بس��ياري از چهره هاي 
منافقين در بين مردم، اين رابطه را آشکار نمي کرد. 
البته جريانات بعدي، مخصوصاً پس از فرار همراه 
با مسعود رجوي و ازدواج دختر بني صدر با او، همه 

چيز برمال شد. 

جنابعالي ب�ه عنوان يک مب�ارز قديمي، 
قطع�ًا از ماهيت منافقين خبر داش�تيد. 
تحليل شما از عملکرد سازمان مجاهدين 

در ادوار مختلف چيست؟ 
س��ازمان مجاهدين خلق- زماني ک��ه در دهه 40 
با حض��ور نيروهاي مذهبي ش��کل گرفت- ظاهراً 
ب��ا جريان ه��اي وابس��ته اي چ��ون ح��زب توده 
َل  تفاوت داش��ت. ش��عار آنها آيه قرآن ب��ود، »َفضَّ
اهلُل الُْمَجاِهِديَن َعلَى الَْقاِعِدي��نَ أَْجراً َعِظيماً«، لذا 
بس��ياري از متدينين به آنها خوش بي��ن بودند يا 
دس��ت کم با آنها مشکلي نداش��تند، ولي در سال 
1354 - که سازمان اعالم تغيير ايدئولوژيک کرد و 
به سمت مارکسيسم رفت- نيروهاي مذهبي کاًل از 
آن دور شدند. اينها در زندان هم که بودند، براي ما 
زندان در زندان درست کرده بودند و برخي از آنها با 

رژيم همکاري مي کردند... 
به همين دليل خواستند با انفجار حزب در 

واقع کار را يکسره کنند؟
حزب جمه��وري در بين مردم از جاي��گاه رفيعي 
برخوردار ب��ود. منافقين با اصل انقالب دش��مني 
داش��تند و با انفجار حزب خواستند ياران امام را از 
بين ببرند، غافل از اينکه انقالب اسالمي درون خود 
نيروهايي را پرورانده است که حتي با شهادت ده ها 

تن از آنان نيز به مسير خود ادامه مي دهد. 
با توجه ب�ه اينکه جنابعالي در آن ش�ب 
جلسه حزب حضور داشتيد، از آن واقعه 

برايمان بگوييد.
آن ش��ب قرار بود درباره اقتصاد و ت��ورم صحبت 
شود، زيرا کشور درگير جنگ تحميلي بود و تورم 
واقعاً مردم را آزار مي داد، اما از آنجا که بني صدر از 
رياست جمهوري برکنار شده بود و موضوع رياست 
جمهوري در اولويت قرار داش��ت، به درخواست و 
رأي اکثريت اعضا بحث درباره اين موضوع شروع 
ش��د. اکثر اعضاي حزب و حتي کس��اني که عضو 
حزب هم نبودند، در آن جلس��ه حضور داش��تند. 
من در کنار ش��هيد حقاني و کنار ديوار نشس��ته 
بودم. شهيد بهشتي داش��ت سخنراني مي کرد که 
ناگهان صداي مهيبي بلند ش��د و شعله هاي آتش 
زبانه کش��يد. ديوار کنار من در اثر انفجار به طرف 
حياط فروريخت و من به آن طرف پرت شدم. مدت 
زيادي نگذشت که نيروهاي امداد رسيدند و ما را از 
زير آوار بيرون آوردند. جراحات من زياد نبودند و 
لذا صحنه هاي پس از انفجار را ديدم. همه از لحظه 
اول نگران شهيد بهش��تي بودند. هر کسي هم که 
از زير آوار بيرون مي آمد ابتدا از زنده بودن ايش��ان 

سؤال مي کرد. 
و سخن آخر؟ 

با توجه به مسير دشواري که انقالب اسالمي در طول 
چهار دهه طي کرده و سرمايه هاي مادي و انساني 
فراواني در اين ميدان براي انقالب هزينه شده است، 
بايد متوجه توطئه هاي داخلي و خارجي باشيم و با 
پيروي از خط واليت در حفظ دستاوردهاي انقالب 
بکوشيم که اگر چنين نکنيم، بزرگ ترين نعمتي را 
که خداوند به ما عرضه داشته است کفران کرده ايم 

و عنايات خاصه الهي را ناديده گرفته ايم. 
با تش�کر از فرصتي که در اختيار ما قرار 

داديد. 

غائله 14 اس�فند س�ال 1359 نقاب از 
چهره بني صدر برداش�ت و ائتالف او و 
منافقين را برمال ک�رد. بني صدر ابتدا 
با ش�عار حمايت از انقالب وارد ميدان 
ش�د و س�عي کرد چهره اي انقالبي از 
خود نش�ان ده�د. او دائم�اً از وحدت 
حرف مي زد، اما عمالً عامل تفرقه بود. 
او از ابتدا با منافقين رابطه تنگاتنگي 
داش�ت، اما ب�ا توجه به موج�ه نبودن 
بسياري از چهره هاي منافقين در بين 
مردم، اي�ن رابطه را آش�کار نمي کرد
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 »زمينه هاي تقابل جريان خط امام با جريان ليبراليسم«
 در گفت وشنود با حجت االسالم والمسلمين محمود مروي حکيم 

بني صدر تصور مي کرد با  رأي خود 
مي تواند در برابر امام بايستد
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راوي خاط�رات و تحليل هاي�ي ک�ه پي�ش رو 
داري�د، در زم�ره جانب�ازان فاجع�ه هفت�م تي�ر 
است. حجت االس�الم والمس�لمين محمود مروي 
حکيم در اين گفت وش�نود، از زمينه ه�اي تقابل 
جريان خط امام با جريان ليبراليس�م در س�اليان 
اوليه برقراري نظام اس�المي س�خن گفته اس�ت. 
امي�د مي بري�م که در آس�تانه س�الروز ش�هادت 
آي�ت اهلل بهش�تي و ياران�ش مفيد و مقب�ول  آيد. 

  
پيش از آنکه به موضوع عضويت حضرتعالي 
در ح�زب جمه�وري اس�المي بپردازي�م، 
بفرماييد از کي و چگونه با ش�هيد آيت اهلل 
دکتر بهشتي آشنا شديد و چه ويژگي هايي 

در ايشان بود که شما را به خود جلب کرد؟
بس��م  اهلل الرحمن الرحيم. بنده نخس��تين بار شهيد 
بزرگوار آيت اهلل بهش��تي را در س��ال 1346 در نجف 
اش��رف مالقات کردم. در آن ايام بنده در نجف بودم 
و شهيد بهشتي مرکز اس��المي هامبورگ در آلمان را 
اداره مي کردند. در آن سال ايشان براي زيارت عتبات 
عاليات و مالق��ات با حضرت امام به ع��راق آمدند. در 
طول مدتي که ايشان در عراق تشريف داشتند، سعي 
مي کردم در جلسات و مباحثاتي که حضور داشتند، 
شرکت کنم. کشور عراق در آن ايام بسيار عقب افتاده تر 
از امروز بود. در يکي از جلسات شهيد بهشتي گفتند: 
»موقعي که به فرودگاه بغداد رس��يديم، فرزندم-که 
سال ها در آلمان زندگي کرده است- با تعجب پرسيد: 
چرا اينجا اين طور است؟ من گفتم قرار نيست به دليل 
اينکه چند سالي در آلمان زندگي کرده اي، دچار کبر و 
غرور شوي! آن کشور را مردمش آباد کرده اند و تو االن 
داري از دسترنج آنها استفاده مي کني، اين ويرانه هم 
يک کشور اسالمي است، بايد امثال شما همتي کنيد و 

با کمک ديگر جوانان اينجا را آباد کنيد.« 
به نظرم اين حرف شهيد بهش��تي خطاب به جوانان 
ما هم هست. ما با اين همه ثروت هاي خدادادي، بايد 
جزو پيشرفته ترين کش��ورهاي دنيا باشيم. الحمدهلل 
طي سال هاي پس از پيروزي انقالب کارهاي فراواني 
انجام ش��ده  ولي هنوز هم کاره��اي فراوان تري بايد 

انجام شوند. 
ويژگي هاي ش��خصيتي شهيد بهش��تي، يکي و دو تا 
نيستند. ايشان متفکري مدير، مدبر و عالم بود که همه 
وجودش وقف اسالم، انقالب و مردم بود. انساني بسيار 
دقيق، منظم، ج��دي، کاري، آگاه، خيرخواه و فداکار 

بود. کمتر کسي را چنين جامع و کامل ديده ام. 
چه ش�د که پس از پيروزي انقالب اسالمي 

عضو حزب جمهوري اسالمي شديد؟
بنده با مؤسس��ين حزب جمهوري از قديم آش��نايي 
داشتم و همان خط مبارزاتي آنها را دنبال مي کردم، لذا 
هنگامي که حزب براي عضويت فراخوان داد، لحظه اي 
ترديد نکردم و به واحد روحانيت حزب رفتم و فعاليت 

تشکيالتي خود را شروع کردم. 
واحد روحانيت حزب چه وظايفي داشت؟ 

برنامه هاي ما در واحد روحاني��ت، حول محور تبليغ 
انقالب اس��المي و کمک به ارتقاي فرهنگ اس��المي 
و پاک کردن آثار س��وء ب��ه جا مانده از رژيم ش��اه در 

عرصه هاي فرهنگي و اجتماعي بود. 
با توجه ب�ه اينکه حزب جمهوري اس�المي 
با اقبال گس�ترده اي در سطح کشور مواجه 
شد و اکثر مردم نس�بت به جايگاه آن ديد 
مثبتي داش�تند، علت مخالفت ليبرال ها و 

گروهک ها با آن چه بود؟ 
بيماري رياست طلبي و حب دنيا! شايد اينکه در نظام 
ما- که مبتني بر احکام اسالمي است- توقع داشتيم 
حب جاه و مقام، دست کم به اين شدت گريبان افراد 
را نگيرد و همه س��عي کنند انقالب��ي را که با آن همه 
شدائد و مصائب به پيروزي رس��يده بود، ياري کنند 
و به س��رمنزل مقصود برس��انند، توقع نابجايي بود، 
چون عده اي بودند که فقط ادعاي مسلماني داشتند 
و وقتي انق��الب به رهب��ري امام به پيروزي رس��يد، 
نس��بت به چهره هاي مورد اعتماد امام- که مديريت 
امور را به دس��ت گرفته بودند- حسادت کردند. اينها 
مي خواستند به قدرت برس��ند و اهداف خود را دنبال 
کنند، اما مردم دست رد به سينه شان زدند و در اطراف 
کساني جمع شدند که سوابقشان مشخص و معلوم و 
دينداري و دلسوزي شان نس��بت به مردم آشکار بود. 
اينها کس��اني بودند که حزب جمهوري اسالمي را بنا 
نهادند و مردم هم با اعتمادي که به آنان داش��تند، در 
حزب عضو شدند. بديهي است تشکل هاي قديمي اي 
چون نهضت آزادي، جبهه ملي و منافقين- که با چنين 
اقبالي روبه رو نشده بودند- بغض و کينه شديدي را از 
حزب جمهوري به دل گرفتن��د و تالش کردند به هر 
نحو ممکن، به آن ضربه بزنن��د. جريان هاي ليبرال و 
التقاطي نتوانسته بودند اعتماد مردم را جلب کنند و 
لذا از گردونه رقابت با کساني که در رژيم شاه زندان ها، 
شکنجه ها و تبعيدهاي فراواني را تحمل کرده بودند، 
بيرون افتادند. موفق ترين چهره اين جريان که توانست 
خود را تا جايگاه رياست جمهوري هم برساند، بني صدر 
بود که در تمام عمرش براي انقالب و مردم، حتي يک 
سيلي هم نخورده بود و در دوراني که مبارزان داخل 
کشور زير فشار بدترين شکنجه ها بودند، او در پاريس 
در کمال رف��اه زندگي مي ک��رد. حاال هم آم��ده و با 
هوچي گري و تزوير س��ر س��فره انقالب نشسته بود و 
توقع داشت حاکم بالمنازع باش��د و همه قدرت ها را 

در دست بگيرد. 
طبيعي است اين عناصر وقتي قدرت حزب جمهوري 
اسالمي و شخصيت هاي تأثيرگذار آن را در برابر خود 
ديدند، س��عي کردند به هر وس��يله ممکن، از جمله 
زدن تهمت به س��ران حزب، به ويژه ش��هيد بهشتي 
و انتش��ار ش��ايعات مختلف، اذهان عمومي را نسبت 
به آنان مش��وب کنند و مقبوليت عمومي حزب را از 
بين ببرند. اينها اساساً با اسالم ناب محمدي)ص( که 
امام م��روج آن بودند موافق نبودن��د و به دنبال نوعي 
اس��الم من درآوردي و امريکايي بودن��د. آنان قانون 
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  شاهد توحيدي
اثر تاريخي- روايي 
»بچه قزاق« که به 
رواي��ت خاطرات 
محمد  س��رتيپ 
آيرملو اختصاص 
دارد، در س��اليان 
اخي��ر و به همت 
و تعليقه نويس��ي 
اس��تاد خس��رو 
معتضد، توسط نشر البرز منتشر و روانه بازار 
نشر شده اس��ت. معتضد در ديباچه خويش 
بر اين کتاب، در آغ��از به ش��رايط ايرانيان 
مقيم امريکا اشاراتي دارد که خواندني است: 
»کتاب خاطرات س��رتيپ محمد آيرملو را 
دوس��تي از امريکا، از آنجا که او مانند همه 
مي داند من به خواندن تاري��خ و زندگينامه 
و اتود زندگينامه دل بس��ته ام برايم به رسم 
س��وغات هديه آورد. کت��اب را با کنجکاوي 
گشودم و رقم تيراژ چاپ دوم)200( نسخه 
شگفت زده ام کرد! 200 نس��خه حتي براي 
ما نويس��ندگان ايراني در داخل کش��ور که 
تيراژ کتاب هاي مان که قباًل 5000 يا 4000 
جلد بوده اخي��راً گاهي ت��ا 1500 و 1100 
نسخه کاهش مي يابد، اما با تجديد چاپ هاي 
بع��دي دلخوري م��ان برط��رف مي ش��ود، 
حيرت انگيز است و درخور تأسف. اين تيراژ 
ناچيز نشان مي دهد که در امريکا با آن همه 
ايراني و ايران ش��ناس، تاريخ اي��ران و خود 
زندگينامه هاي ايرانيان و آنچه که به شناخت 
تاريخ ايران ياري مي کند، تا چه حد مهجور 
و منزوي و فراموش شده است. از همين جا 
مي توان به يک ارزيابي واقع بينانه از شرايط 
ميان نس��لي ايرانيان مقيم امري��کا پي برد: 
نسل سالخورده ايراني امريکا نشين که پير و 
فرتوت و آفتاب لب  بام است. نسل ميانسال 
سرگرم کارهاي روزمره و تالش معاش و نسل 
جوان تر غرق و غوطه ور در امريکا و ديدني ها 

و جذابيت ه��اي مادي و معنوي و جنس��ي 
و پورنوي��ي آن، علما و دانش��مندان ايراني 
مقيم امريکا هم که سرگرم امور تحقيقاتي و 
مطالعاتي خود هستند؛ تک و توک نشريات 
فرهنگي و تاريخي فارسي که در آن ديار نشر 
مي يابند به زحمت روي پاي خود هس��تند. 
کتاب را که خواندم- صرف نظر از چندين و 
چند سطر اظهار دلخوری از انقالب اسالمى 
و فرازهايى کم و بيش غرض آميز- در مجموع 

خواندنى و جالب بود.«
مقدمه نگار در بخش ديگري از نوشتار خويش 
محتواي خاطرات آيرملو را اينگونه به ارزيابي 
نشسته است: »کتاب بيش��تر به گذشته ها 
مى پرداخت. از اي��ران قديم عصر قاجار آغاز 
کرده و به دوران رضاشاه، جنگ جهانى دوم، 
وضعيت ارتش قبل و پ��س از جنگ جهانى 
دوم، نابسامانى های درون ساختاری ارتش، 
برخورد های يک افسر جوان و تحصيلکرده 
با صاحب منصبان کم س��وادی- که از ارتش 
مفه��وم جيب پر کردن و کيس��ه انباش��تن 
و آزار نظامي��ان فرودس��ت را تداعى ذهنى 
مى کردند- مى رس��يد. س��پس س��فرهايى 
به بلژي��ک و اروپا و امريکا، س��هولت ازدواج 
در بلژيک با زن��ي که به س��ادگى و راحتى 
به همس��ری صاحب اثر درآم��د، اطالعاتى 
از ارتش س��ال های1340�1320، س��فری 
مأموريتى و آموزشى به امريکا، شگفتى های 
امريکا، از هم��ه جالب ت��ر آن امريکايى که 
همس��رش تمايل به دوس��تى و معاش��رت 
جسمى و جنسى با صاحب اثر داشت و شيوه 
فکر امريکاي��ى که چقدر ب��ا ايرانى متفاوت 
اس��ت. صاحب اثر حس بندگ��ى امريکايى 
در زندگ��ى خانوادگى تا تعمي��م اين حس 
انقياد زبونان��ه در همه امور حت��ى انتخاب 
رياست جمهوری را به گونه ای دقيق و درخور 
تفکر برای آن دس��ته از ايرانيانى که امريکا 
را عالى ترين و بى عيب تري��ن جامعه جهان 
مى انگارند درخور توجه است. براي نظاميان 
و صاحب منصباني که پس از انقالب راه خارج 

از کشور را پيش گرفتند، سخن گفتن از علل 
سقوط شاه و خصالي از او که نمايانگر ضعف 
شخصيتي پادشاه سابق است، نزد همگنان 
غرض آميز تلقي مي ش��ود اما او با جس��ارت 
و تهور اين مقوله را بي��ان مي کند. آيرملو از 
جمهوري اس��المي و انقالب بريده و به آن 
نظر منفي دارد، اما علل س��قوط ش��اه را به 
خوبي بررس��ي و تحليل مي کند. آيرملو در 
فصول بعدي کتاب به ماجراي نهضت ملي و 
نهايتاً رويداد 28 مرداد مي پردازد. از رجال و 

تيمساران سخن مي گويد.
 در بازگشت از مأموريتي در آلمان به ساواک 
منتقل مي شود و مشاهدات و استنباطات او 
از ساواک به ويژه در دوران رياست تيمسار 
نصي��ري خواندن��ي اس��ت. او از نابخردي و 
کم دانشي و اقدامات عجوالنه تيمسار نصيري 
حکايت ها مي کند. ش��خصيت فردوست را 
که دورو، مزور و چند دوزه ب��از بوده، خوب 
مي ش��کافد. بي اطالع��ي فردوس��ت از امور 
اطالعات��ي را نکته به نکته برمي ش��مرد. در 
همان سال هاس��ت که خان��ه اي را که يکي 
دو ده��ه پيش در ني��اوران س��اخته بود، به 
بهانه س��اختن فرهنگس��راي ني��اوران از او 
مي ستانند و ش��کايت و عريضه نويسي هاي 
او به جايي نمي رسد و در چنين روزهايي که 
دستگاه از او رفع احتياج کرده بود، به دورش 
مي اندازند حتي ب��دون توجه ب��ه نامه ها و 
ش��کايات و داليلش که 34 س��ال در ارتش 
و ساواک خدمت کرده بود، مدت خدمت او 
را 27 س��ال برآورد مي کنند و 3000 تومان 
حقوق بازنشستگي برايش تعيين مي کنند. 
همان گونه که در س��طور پيش��ين اشارت 
رفت، در کتاب آيرملو نکاتي ديده مي ش��ود 
که حکايت از خش��م و ناراحتي او از انقالب 
مي کند اما در مجموع يادداشت هاي او از آن 
نظر که بيانگر يک گذش��ته حدود 90 ساله 
است، درخور توجه اس��ت. اگر اين کتاب با 
تيراژ 200 نسخه در امريکا به چاپ نرسيده 

بود، من ب��دان توجهي نمي ک��ردم اما تيراژ 
200 نس��خه در کش��وري چون امريکا مرا 
گريان و بري��ان کرد! زيرا مردي کهنس��ال 
نشسته و خاطرات 90 س��ال زندگي خود را 
نوشته و آن گاه جمعيت ايراني مقيم امريکا، 
به گون��ه اي از ايران دور و بي خبر اس��ت که 
ناش��ر ناچار مي ش��ود آن را در 200 نسخه 
به طبع برس��اند. در کتاب تيمسار سرتيپ 
محمد آيرملو، رط��ب و يابس ب��ا هم بافت 
مي شود. واقعيت با احساس و حب و بغض و 
خشم و ناراحتي عجين است، اما با توصيفي 
که آيرملو از جامعه امريکا مي کند، ناخوآگاه 
برحق بودن انقالب اس��المي ايران را صحه 
مي نهد. حق مردم ايران است که تاريخ کشور 
خود را، حتى از دهان و قلم مخالفان انقالب 
بش��نوند و بخوانند و داوری کنند که چرا و 
چقدر اين انقالب ضروری بوده اس��ت و چرا 
ملت ايران در س��ال 1357 در سراسر ايران 
خروش��يد و واژگونى رژيم را خواستار شد. 
آن واقعه ناگهانى نبود. پژواک سال ها رنج و 
عذاب و حرمان و نوميدی و احساس تحقير 
شدن مردم بود. هدف نويسنده از انتخاب اين 
گونه متون و نشر مجدد آن در ايران، سياسى 
نيست. ناوابستگى من به هر ساختار دولتى 

خاص و عام، مشهود است. 
هدف من بازگويى تاريخ اين کش��ور است. 
مردم بايد بدانند بر ايران چه گذش��ت و چرا 
انقالب ش��د؟ پدي��ده انقالب ک��ه بيهوده و 
غيرضروری ش��کل نمى گيرد. انقالب بدان 
علت انجام شد که 25 س��ال تمام، سانسور 
بر کت��اب و مطبوعات حکمفرم��ا بود. کليه 
احزاب ملى و برجوش��يده از خواس��ت های 
مردم تعطيل ش��ده و چند حزب مصنوعى 
دولتى نفوذ و تأثيری در جامعه نداش��تند. 
ش��اه به دور خود حلقه ای از چاکران تنيده 
بود که از سال 1338 چاکران همسرش نيز 
بدان خيل افزوده شدند و درها به روی مردم 
بسته شد. همه چيز مصنوعى و پوشالى شد، 

حتى انقالب«.

خاطرات سياسي سرتيپ محمد آيرملو در يک نگاه

از بچگي، »قزاق«

  سرتيپ محمد آيرملو در دوران کودکی در لباس قزاق ها


