
 
 تجدید روابط سیاسي ایران و اسرائیل و آموزش ساواك 

 مظفر شاھدي 

سایي  وزیري محمد ساعد مراغھ  ش و در دوران نخست1328در سال  مورد شنا فاكتو  بھ صورت دو سرائیل را  ي دولت ایران كشور ا
تاي . ش دولت مصدق این روابط را نادیده گرفت1330در سال . قرار داد و روابط غیررسمي با آن برقرار كرد مرداد  28پس از كود

بھ  1332بار دیگر مقدمات تجدید روابط دو كشور فراھم شد و بھ ویژه از سال  1332 كھ با موافقت دو طرف براي صدور نفت ایران 
شتند. اسرائیل ھمراه بود بط بردا سي ـ . دو كشور نخستین گامھاي استوار را براي گسترش روا مات سیا خي مقا ھاني بر ھاي پن با مالقات

ماه  مرداد  ً در  تا یو نھای تل آو ھران و  شور در ت صادي دو ك یتي و اقت یران در دوره  1339امن لت ا كھ دو ستاویز  ین د با ا یران  لت ا دو
طرفین را  نخست بط  كرد روا عالم  ست، ا نداده ا جام  بط دو طرف ان طع روا عالم ق براي ا یك  سمي و دیپلمات قدامي ر وزیري مصدق ا

در ھر . با این احوال آگاھان بھ امور بھ درستي دریافتھ بودند كھ این ادعاي دولت ایران، بر بنیاني سست استوار است. دھد گسترش مي
سال  سرائیل در  یران و ا سي ا بط سیا یان دو طرف  1339حال با گسترش روا یتي م ـ امن عاتي  باط اطال یق ارت براي تعم شرایط الزم 

بط ) بھ سبب انزوایي كھ در منطقھ خاورمیانھ گرفتارش بود(الزم بھ ذكر است كھ ھم اسرائیل . فراھم شد یم روا براي تحك كا  و ھم آمری
 . كرد كشورھاي اقماري منطقھ از گسترش روابط ایران و اسرائیل سخت حمایت مي

بط  1332مرداد  28ماموران موساد حداقل پس از كودتاي  قتي روا بھ تدریج در ایران حضور و نفوذي روزافزون پیدا كرده بودند و و
گر ) 1339در مرداد (سیاسي غیررسمي میان ایران و اسرائیل  برقرار شد مدتھا از تماسھا و ارتباطات مقامات ساواك و موساد با یكدی

سیا صورت گرفت1335در واقع بھ دنبال تأسیس ساواك از اواخر سال . شد سپري مي ھدایت مستقیم  بھ . ش كھ با كمك و  یان  آمریكای
یل دھھ 1330تدریج كوشیدند روابط آن را با موساد گسترش دھند آنچھ بود در واپسین سالھاي دھھ  ساواك و موساد 1340ش و اوا ش 

سي در  ارتباط بسیار نزدیك و دوستانھ عاتي و جاسو ـ اطال یتي  اي با یكدیگر برقرار كرده بودند و ھمكاري مشترك طرفین در امور امن
طھ . ایران و سایر كشورھاي خاورمیانھ روندي شتابان و فراگیر یافتھ بود مي از حی خش مھ تدریج ب بھ  سیا  كھ  بود  شرایطي  در چنین 

 . وظایف و عملش در قبال ساواك را بھ موساد سپرد

آموزش پرسنل ساواك از مھمترین مواردي بود كھ انجام سازمان یافتھ آن از سوي سیا برعھده موساد نھاده شد و ماموران موساد چنان 
خود  بھ  كھ خواستھ و موردنظر طرفین بود تا واپسین سالھاي حكومت محمدرضاشاه پھلوي مرتبھ نخست را در آموزش پرسنل ساواك 

 . اختصاص دادند

شد شكیل  ساواك ت موزش در  كل آ سنلي از . در آغاز آموزش موساد بھ ساواك، اداره  شخص پر ماني م طي فواصل ز كھ  بر این عالوه 
ھاي موردنیاز  شدند تا در پایگاھھاي موساد در آن كشور دوره ھاي آموزشي موردنیاز بھ اسرائیل اعزام مي ساواك جھت فراگیري دوره

شدند تا در مراكز  ھاي مختلف آموزشي اساتید، كارشناسان و متخصصیني ھم از سوي موساد بھ ایران اعزام مي را طي كنند، در رشتھ
ند ئھ بدھ شھاي الزم را ارا عدد موساد در . ساواك در ایران بھ نیروھا و پرسنل ساواك آموز شي مت خدمات آموز تب و  حال ك مان  در ھ

طي دوره رشتھ تا  شد  مھ  ً تمامي آن بھ زبان فارسي ترج شي مربوطھ در  ھاي مختلف در اختیار ساواك قرار گرفت كھ تقریبا ھاي آموز
 . اختیار پرسنل تحت آموزشي قرار داده شود

 : مھمترین آموزشھاي متخصصان و كارشناسان موساد بھ پرسنل ساواك در موارد زیر بود 

 آموزش خط شناسي  -1

 آموزش ضداطالعات  -2

 آموزش چگونگي استفاده از اسلحھ و تجھیزات اطالعاتي ـ جاسوسي الكترونیكي و غیره  -3

 آموزش وسایل و لوازم عكاسي و فیلمبرداري  -4

 آموزش تعقیب و مراقبت  -5

 آموزشھاي متعدد فني  -6

 آموزش شیمي  -7

Page 1 of 2

3/26/2016file://G:\Web\hosseini\moaser-2\articles-1\37.html



 آموزش بررسي و ارزیابي اطالعات و اخبار  -8

 آموزش انواع تجھیزات فرستنده و گیرنده و استراق سمع  -9

 ً  : و نھایتا

 . آموزش روشھاي كارآمدتر شكنجھ ھاي جسمي و روحي -10

Page 2 of 2

3/26/2016file://G:\Web\hosseini\moaser-2\articles-1\37.html


