
 
  هللا نصیري ارتشبد نعمت

در سمنان  1289بر عھده داشت در مرداد  سال ریاست سازمان اطالعات و امنیت كشور ـ ساواك ـ را 13هللا نصیري كھ  ارتشبد نعمت
شد و در 1311متولد شد ،در  سري  شكده اف ستوان دومي گرفت 1313 وارد دان جھ  شكده  10او . در خود را در دان خدمت  یھ  سال اول

 . در بخشي از این مدت با محمد رضا پھلوي در دانشكده مزبور، دوست و ھم دوره بود افسري گذراند و

ظھور و سقوط سلطنت پھلوي ،مناصب  در جلد دوم. التحصیلي از دانشكده افسري، مشاغل مختلف نظامي اختیار كرد پس از فارغ وي
ین شرح  التحصیلي از دانشكده نظامي نصیري از زمان فارغ بھ ا ساواك  سناد  قل از ا بھ ن افسري تا احراز فرماندھي گارد شاھنشاھي، 

 : شده است اشاره

سري،« گردان  فرمانده دستھ مسلسل سنگین، فرمانده دستھ و گروھان دانشكده اف نده  سري، فرما لي اف شكده تكمی عاون دان نگ  2م 18ھ
ستقل گردان م نده  مان، فرما ستھ كر عاون ر لي و م نده دوره تكمی سري، فرما شكده اف یاده دان گردان پ نده  شكده  سیرجان، فرما یاده دان پ

  1.»پیاده پھلوي افسري، رئیس ستاد دژبان مركز، فرمانده دانشكده پیاده و فرمانده ھنگ

ید با درجھ سرھنگي بھ فرمانده گارد 1329هللا نصیري در سال  نعمت صوب گرد سمت در. شاھنشاھي من ین  1332مرداد ??او در ھم
جاي وي وزیري و انتصاب فضل دستور وي مبني بر انفصال مصدق از نخست بھ دستور شاه مأمور ابالغ بھ  ھدي  ید هللا زا كن . گرد لی

شد مرداد ھنگام مراجعھ بھ منزل مصدق بھ دستور سرتیپ ریاحي رئیس ستاد 25در  پس . وقت ارتش توقیف و زنداني  عد  چند روز ب
تاي  پیروزي كود لت مصدق در  وي و 1332مرداد  28از  ستور دو بھ د كھ  شاھي  گارد شاھن بھ  ستھ  یھ واب ند پا یان بل عي از نظام جم

منجر بھ فرار مصدق گردید، نقش  نصیري سپس در حملھ بھ منزل مصدق و تصرف آن كھ. كودتا دستگیر شده بودند آزاد شدند جریان
سال . بھ درجھ سرلشكري ارتقاء یافت 1336سرتیپي و در  او پس از بازگشت شاه بھ كشور بھ درجھ. فرماندھي داشت 1339در مھر 
ید بھ سمت معاونت شور منصوب گرد كل ك شھرباني  ست  سمت ریا سال  او رد. آجوداني و در آذر ماه ھمان سال بھ  بھ  1341مرداد 

مي  ھمزمان با قیام اسالمي 1342خرداد  15درجھ سپھبدي ارتقاء و در  نداري نظا سمت فرما مردم تھران بھ حمایت از امام خمیني بھ 
خت. تھران و حومھ منصوب شد مردم پردا شدید  صیري در . او در تھران حكومت نظامي اعالم كرد و بھ سركوب  من 10ن 1343  بھ

 . امنیت كشور ـ ساواك ـ منصوب شد وزیر و رئیس سازمان اطالعات و در دولت اول امیر عباس ھویدا بھ سمت معاونت نخست

سركوب شونت و  بھ اوج خ صیري  فت ساواك در دوران ن گرایش یا فان  یك . مخال ساواك  ضد، از  ثابتي و معت صیري،  فره ن سھ ن یم  ت
  2. رحم بوجود آوردند خشن و بي سرویس امنیتي

او سمت ریاست ساواك را  3. یافت و در جلسات لژ بزرگ ایران شركت كرد نصیري توسط ھویدا بھ داخل شبكھ فراماسونري نیز راه
قالب مان ان كرد تا ز فظ  یران ح سالمي ا خود. ا مده  صب ع مامي منا صیري در ت سي، ن نھ جاسو سناد ال جب ا گارد   بھ مو تش،  در ار

كار ظھ  فردي محاف یتي  سائل امن مي شاھنشاھي، شھرباني و ساواك، در زمینھ م ترجیح  ھاي  بود و  یان گروھ جاي رسوخ در م بھ  داد 
ضاي. روشھایشان آنان را یكباره سركوب و نابود كند مخالف و پي بردن بھ اھداف و شاه تقا بار از  كرده  نصیري چندین  ستگي  بازنش

قام   بود ولي بھ دلیل توانائي وي در سركوب مخالفین، شاه ھیچگاه با تا در م بود  ستھ  مواره از او خوا كرد و ھ درخواست وي موافقت ن
 . بماند خود باقي

صیري در  ھر  12ن با 1350م ما  شد ا ئل  شبدي نا جھ ارت بھ در شاه  ستور  مي  بھ د لت نظا شنھاد دو بھ پی سالمي،  قالب ا گیري ان اوج
خرداد  غالمرضا ازھاري بھ عنوان گامي در جھت مردم در  شم  شاندن خ بھ 1357فرون سفیر  نوان  بھ ع نار و  ساواك برك از ریاست 

ھران  نشیني گام بھ گام چندي بعد حكومت ازھاري با موافقت شاه و در عقب. پاكستان اعزام شد بھ ت قالب، نصیري را  خود در برابر ان
27توسط مردم دستگیر شد و در  1357بھمن   22نصیري در . نمایشي او را بازداشت كرد در یك اقدام 1357آبان  17فراخواند و در 

باران  بھ حكم دادگاه انقالب اسالمي بھ جرم ارعاب در جامعھ و كشتار مردم در سالھاي 1357 بھمن شھرباني تیر ریاست بر ساواك و 
 . گردید

 : ھا نوشت پي
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