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 ) ساواك(آمریكا، اسرائیل و تشكیل سازمان امنیت و اطالعات كشور

  امید وقوفی 

  

http://www.irdc.ir/fa/content/17937/default.aspx  

  

كناری بختیار ریاست ساواك بر عھده پاكروان قرار گرفت و حسین فردوست با عنوان قائم مقام ساواك وارد آن پس از بر

« تحت آموزش ) موساد(در این دوره ماموران ساواك توسط یكی از اساتید سازمان جاسوسی اسرائیل . سازمان شد

رژیم شاه . ایفا می كرد حفظ ثبات كشور بود به نظر سیا، نقش اصلی كه ساواك می باید. قرار گرفتند» بازجویی 

باھدایت و زیر نظر آمریكاییھا به استفاده از مربیان و متخصصان اسرائیلی اقدام نمودند و اسرائیلی ھا ھم با استفاده از 

فرصت به دست آمده، ضمن آموزش نیروھای ساواك، قسمت اعظم اطالعات خود را درباره كشورھای عربی بین ایران 

 . رائیل از طریق ساواك به دست می آوردندو اس

   

   

بیگانگان به ویژه آمریكا در امور داخلی كشورمان بیش از ھر زمان دیگر در دورانی متجلی گشت كه ایاالت   دخالتھای 

در . در دوران انقالب اسالمی اسالمی صورت داد ایران ملت متحده اقدامات گسترده ای را بر علیه خواست و مطالبه 

این مقاله به تشكیل سازمان امنیت و اطالعات كشور كه به اختصار به سازمان ساواك مشھور شده بود به عنوان نمود 

  .یكی از آشكارترین اقدامات مداخله گرانه امریكا در امور داخلی ایران خواھیم پرداخت

ملی ایران به ویژه از جنبش ھای دوران حكومت دكترمصدق و ملی شدن صنعت نفت تجربه  آمریكا از جنبش ھای

به تدریج آمریكایی ھا تعریفی دقیقی از امنیت ملی در ایران صورت دادند و   ی مرداد ٢٨پس از كودتا, تلخی داشت 

شاھد شكل گیری ساواك در , ینهدر این زم. تالش خود را برای تقویت پایه ھای امنیت حكومت پھلوی دوچندان نمودند 

به  ١٣٣۵در اسفند ) ساواك (قانون تشكیل سازمان اطالعات و امنیت كشور . توسط اعضای سیا ھستیم ١٣٣٥سال 

بر اساس ماده اول قانون مذكور ھدف از تاسیس . تصویب مجلسین شورای ملی و سنا و سپس به امضای شاه رسید

ساواك از نظر تشكیالتی . از ھر گونه توطئه علیه مصالح عمومی كشور بود ساواك حفاظت از امنیت كشور و جلوگیری

 وابسته به نخست وزیری بود و رئیس آن سمت معاونت نخست وزیر را داشت و با فرمان شاه منصوب می شد .[١]

طرح و برنامه ریزی مستشاران آمریكایی تاسیس شد و تیمور بختیار كه تا آن زمان ریاست فرمانداری نظامی  ساواك با

را بر عھده داشت و نزد مستشاران آمریكایی شاغل در اداره دوم ارتش محبوبیت زیادی بدست آورده بود با نظر 

« سازماندھی ساواك توسط مستشاران آمریكایی بر اساس سازمان  ]٢[.آمریكایی ھا به ریاست ساواك منصوب شد 

تنھا وظیفه بررسی اطالعات خارجی را بر عھده داشت و وظیفه » سیا « گرفته شد با این تفاوت كه انجام  ]٣[»سیا 

ت داخلی را در حیطه بود اما ساواك ھم اطالعات خارجی و ھم امنی ]۴[آی. بی . امنیت داخلی آمریكا بر عھده اف 

آی را . بی . و اف » سیا « در حقیقت ساواك از نظر كاركرد تركیبی از وظایف دو سازمان . وظیفه و اختیار خود داشت 

 .بر عھده داشت 

  

با تاسیس ساواك فعالیت ھای ضد براندازی و ضد جاسوسی از عھده شھربانی خارج شد و اداره كل سوم ساواك 

گردآوری اطالعات غیرنظامی از . اداره كل ھشتم آن مسئول عملیات ضد جاسوسی شد مشمول ضد براندازی و
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كشورھای ھمسایه و كشورھای ھدف از عھده ركن دوم ستاد ارتش خارج و به اداره كل دوم ساواك محول شد و اداره 

پس از تاسیس رسمی ساواك باتوجه  ]۵[.كل ھفتم ساواك مسئول بررسی اینگونه اطالعات گردآوری شده قرار گرفت 

به خواست آمریكایی ھا ساواك و سازمان جاسوسی اسرائیل وارد ارتباط وھمكاری با یكدیگر شدند وماموران ساواك را 

  . آموزش می دادند

  

  تشكیالت ساواك

   

  : ت وسیعی بود و از سه قسمت زیر تشكیل یافته بود ساواك دارای تشكیال

  

, ارتباط و مخابرات , در راس این اداره رئیس ساواك قرار داشت و شامل بخش ھای كارگزینی : ـ اداره كل یكم  ١

  . مشاوران و بازرسان و دبیرخانه بود, بخش تشریفات , عملیات سری 

  

  . ات در خارج از كشور بود و با ستاد ارتش ھمكاری داشت كار این شعبه كسب اطالع: ـ اداره كل دوم  ٢

  

. این شعبه به كمیته شھرت داشت و مسئولیت حفظ امنیت داخلی كشور را به عھده داشت : ـ اداره كل سوم  ٣

  . شھربانی و ژاندارمری بود, كمیته مركب از نمایندگان ارتش 

  

  :ساواك برای اھداف زیر به وجود آمده بود 

  

  و رژیم استبدادی شاه و سركوب توده ھای مردم  امین امنیت منافع آمریكا ت) الف 

بلكه , احضار و غدغن كردن اجتماعات انجام می گرفت , تبعید , زندان , شكنجه , ، این سركوب نه تنھا از طریق كشتار 

فاشیزه كردن محیط كار و  ,توطئه چینی , دخالت در زندگی شخصی افراد , پرونده سازی , از راه ھایی چون خبرچینی 

  .ایجاد سازمان ھای فاشیستی صورت می گرفت و توسعه می یافت, نظامی كردن ھمه شئون , زندگی 

  

  اشاعه فرھنگ استعماری و سركوب فرھنگ مذھبی و ملی مردم ) ب 

, پخش و اشاعه ی فرھنگ نو استعماری گاه به طور مستقیم از طریق سازمان ھای جاسوسی صورت می گرفت 

كلوپ ھای , میسیون ھای مذھبی , سپاھیان صلح , ایران و انگلیس , مانند انجمن ھای دوستی ایران و آمریكا 

این . كنفرانس ھای علمی كه بودجه آن از طریق بنیادھای خصوصی و گاه ازطریق ساواك تامین می شد, مختلف 

بنگاه ھای , كاخ جوانان , سازمان ھدایت جوانان , اداره ھنرھای زیبا , تلویزیون , سازمان با در دست داشتن رادیو 

ھمكاری ساواك با . سازمان ھای دولتی دانشجویی به پخش فرھنگ استعماری می پرداخت , تعاونی روستایی 

اجرای نقشه , تربیت گروه ھای ضدپارتیزانی , پرونده سازی , خرابكاری , سازمان ھای جاسوسی بیگانه برای توطئه 

كاری ساواك با پلیس در كشورھای خارجی و روابط با سازمان ھای جاسوسی آن ھا به منظور پرونده ھم. كودتا بود

  . سازی برای دانشجویان مبارز خارج از كشور و توطئه علیه آنان و سازمان ھای آن ھا بود
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م مقام ساواك وارد آن پس از بركناری بختیار ریاست ساواك بر عھده پاكروان قرار گرفت و حسین فردوست با عنوان قائ

« تحت آموزش ) موساد(در این دوره ماموران ساواك توسط یكی از اساتید سازمان جاسوسی اسرائیل . سازمان شد

رژیم شاه  ]۶[.به نظر سیا، نقش اصلی كه ساواك می باید ایفا می كرد حفظ ثبات كشور بود. قرار گرفتند» بازجویی 

باھدایت و زیر نظر آمریكاییھا به استفاده از مربیان و متخصصان اسرائیلی اقدام نمودند و اسرائیلی ھا ھم با استفاده از 

ایران  فرصت به دست آمده، ضمن آموزش نیروھای ساواك، قسمت اعظم اطالعات خود را درباره كشورھای عربی بین

  . و اسرائیل از طریق ساواك به دست می آوردند

  :فردوست در این خصوص می گوید

  

ھنگامی كه از انگلستان و آمریكا درخواست اسناد ضد براندازی كردم، صالحشان نبود كه بفرستند و می خواستند «

  . »كه ساواك وابسته و متكی به اسرائیل باشد 

  :ھمچنین اشاره میكند

برای آموزش به ) دوم، سوم، ھشتم(در آغاز، دو یا سه تیم و ھر تیم مركب از حدود ده نفر از ادارات كل عملیاتی ... «

  .»مدت آموزش ھر تیم بین یك تا دو سال و نتیجه آموزش، عالی بود. اسرائیل اعزام شدند

  : اسرائیل از آموزش و تجھیز ساواك اھدافی ذیل را پی می گرفت

  

  روابط ـ آغاز  ١

یكی از مھمترین و اصلی ترین اغراض اسرائیل در امر آموزش و تجھیز امكانات اطالعاتی كشورھای گوناگون دست 

یابی به متحدانی تحت سلطه تشكیل پایگاه در نقاط مختلف جھان و برقراری و گسترش روابط رسمی دیپلماتیك است 

نظامی اطالعاتی خود به منافع بیشمار مادی دسترسی پیدا اگرچه رژیم صھیونیستی با ارسال تجھیزات تكنولوژیك . 

صھیونیست ھا با وابسته كردن كشورھا آن ھا را تحت . می كند ولی در واقع اغراض خاص دیگری را پیگیری می كند

رصه انقیاد خود درآورده و سران آنھا را وادار به پذیرش روابط رسمی و یا شناسائی رژیم غاصب به عنوان یك كشور در ع

  . جھانی می كنند

  

  ـ تعمیم ارتباط اطالعاتی  ٢

یكی از اھداف اساسی اسرائیل ایجاد ارتباط اطالعاتی و سپس تقویت گسترش آن در ابعاد سیاسی فرھنگی و 

امر آموزش و تجھیز نیز . ارتباط اطالعاتی از جایگاه ویژه ای در نزد سران صھیونیستی برخوردار است . اقتصادی است 

اسرائیل تحت پوشش آموزش در بدنه سازمان . آغازگر ارتباط اطالعاتی اسرائیل با دیگر كشورھاست  سرفصل و

اطالعاتی بعضی كشورھا نفوذ می كند و آنگاه با گسترش روابط خود در جنبه ھای مختلف فنی و فرھنگی نیز رسوخ 

  . این شیوه بارھا توسط اسرائیل مورد استفاده قرار گرفته است . می كند

تمامی آموزش ساواك به وسیله سازمانھای اطالعاتی بین المللی انجام می  ١٩۶٠و اوایل دھه  ١٩۵٠دھه ... در « 

اگرچه ماموران ساواك . ساواك قادر به آموزش پرسنل خود از لحاظ مبانی كار اطالعاتی بود )  ١٣۴۵( ١٩۶۶شد اما در 

فرانسه و آلمان می رفتند و مربیانی از این كشورھا گھگاه  اغلب برای آموزش تخصصی به آمریكا، اسرائیل، انگلیس،

  ]٧[.برای آموزش به ایران می آمدند 
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  : سه جانبه ادامه داشت در آن دوران روابط ایران و اسرائیل در سطحی گسترده تر و در قالب ارتباطھای دوجانبه و 

بتدریج ساواك در زمینه آموزش به خودكفایی رسید و اساتید كافی تربیت شد ولی رابطه با اسرائیل قطع نشد و ... « 

نفره در مواردی كه استاد مربوطه نمی  ۶ـ ۵گاھی از اساتید اسرائیلی دعوت به عمل می آمد و گاھی ھیئتھای 

  ]٨[» . ... یل اعزام می شدتوانست به تھران بیاید به اسرائ

  

  ـ تشكیل سازمان اطالعاتی مشابه  ٣

نیروھای اطالعاتی كشوری كه به آموزش و بازسازی سازمان اطالعاتی و امنیتی كشور دیگر مبادرت می كند خواسته 

برای نمونه در ابتدا . ه و در درازمدت می كوشد سازمانی مشابه سازمان خود بازسازی و پرورش دھدیا ناخواست

در صدد برآمدند تا سازمان فوق را عینا شبیه سازمان » سازمان اطالعات و امنیت كشور « آمریكایی ھا با تاسیس 

اسرائیل پس از حضور در . اده قرار دھندآی بازسازی كنند و در راستای اغراض خود مورد استف.بی .ھای سیا و اف 

به عبارت . صحنه آموزش و تجھیزات ساواك ساختار آن را به گونه ای مشابه سازمان ھای اطالعاتی خود سامان داد

طی یك برنامه ریزی منظم و دقیق به شعبه ای از سازمان ھای جاسوسی » سازمان اطالعات و امنیت كشور « دیگر 

لذا اسرائیل نیز از فرصت حضور در ایران پھلوی ـ به عنوان یك كشور اسالمی و خصوصا شیعه  . اسرائیل تبدیل شد

استخدام نیرو در . استفاده كرده از آن به عنوان نیرویی متحد و كارا در پشت سر كشورھای اسالمی بھره مند می شد

زش سعی می كردند نیروھای دوره ھای آموزشی به اسرائیل اختصاص نداشت وكشورھای دیگر نیزبه بھانه آمو

) سیا(از جمله می توان به عملكرد . مستعد را شناسایی و سپس آنھا را به استخدام سازمان مطبوع خویش درآورند

سیا در این دوره . در سال ھای اولیه تاسیس ساواك و زمان آموزش توسط كارشناسان آمریكایی در ایران اشاره كرد

را حفظ كند تا بر فعالیتھا و كارآیی ساواك نظارت داشته باشد وبا این ھدف  می كوشید روابط نزدیك با ساواك

   .تالشھایی برای به استخدام درآوردن پرسنل ساواك به عضویت سیا انجام می شد

با تاسیس ساواك و  آمریكایی ھا .مطالب ارائه شده به خوبی گویای اھداف ایاالت متحده از تاسیس ساواك می باشد

رشد  ترتیباتی را ایجاد نمودند تا با  منافع خود بودند لھذا  به سمت اسرائیل به دنبال تامین  ا ھدایت آندر ادامه ب

از بین بردن  و   دیكتاتوری محمدرضا پھلوی و حمایتھای ھمه جانبه از او به عنوان یكی از مزدوران خود در خاورمیانه

منافع خود رابیش از پیش تثبیت نمایند و در نمونه ای دیگر از  آزادی مردم ایران توسط رژیم دیكتاتوری و ظالم پھلوی 

  .تاریخ معاصر ایران بدخواھی و كینه توزی خود به ملت ایران را به اثبات برسانند

   

  :پی نوشت ھا

  

  

  

  ٩٠بخش ضمایم ص  ١٣٧١دی عطایی چاپ دوم ترجمه محمد رفیعی مھرآبا ٣پیترآوری تاریخ معاصر ایران ج  -  ]١[

 ۴١۶ـ ۴١٧صص  ١٣٧٠تھران انتشارات اطالعات چاپ اول  ١حسین فردوست ظھور و سقوط سلطنت پھلوی ج  - ]٢[

  ۴٢٣و

]٣[  - :C . I  .Central IntelligenceA Agency  

]۴[  - Federal Bureau of nInvestigatio  
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  ۴٩۴ص  ١٣٧٠تھران انتشارات اطالعات چاپ اول  ١حسین فردوست ظھور و سقوط سلطنت پھلوی ج  -  ]۵[

  ٢٢٢ص  ١٣٧١كریستین دالنوآ ساواك ترجمه عبدالحسین نیك شھر طرح نو چاپ اول  -  ]۶[

فریدون : ترجمه ; كی گازیوروس. ج . سیاست خارجی امریكا و شاه بنای دولتی دست نشانده در ایران مارك  -  ]٧[

  ٢٠۴.ص  ١٣٧١فاطمی نشر مركز تھران 

  ۴۴۵.ص  ١ظھور و سقوط سلطنت پھلوی موسسه مطالعات و پژوھشھای سیاسی ج  -  ]٨[

  

  

   

  

  


