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مقدمه
دستگاه امنيتي در تاريخ كشورها سابقه اي ديرينه دارد. در ايران نيز با 
آغاز سلسله ى هخامنشي، به تدريج زمينه هايي از تشكيالت و فعاليت هاي 
ياد  شاهان  گوش»  و  «چشم  عنوان  به  آن ها  از  كه  امنيتي  و  اطالعاتي 
مي كرده اند، رديابي شده اند. وظيفه ى آن ها تحقيق و تجسس براي حفظ 
و حراست از تاج و تخت و تثبيت قدرت مقام سلطنت و امنيت امپراطوري 
هخامنشي، كه صاحب نظران آن را پايه گذار نظام امپراطوري انسجام يافته و 
متشكل در جهان مي دانند، بود. اين سيستم امنيتي به زعم پژوهشگران بعد از 
دوران هخامنشي رو به ركود گذاشت، تا اين كه با تشكيل امپراتوري ساساني، 
نظام ديواني گسترده اي شكل گرفت و دستگاه اطالعاتي امنيتِي نيرومندي 
ايالت و بخش هاي آن را با مركز مرتبط ساخت. به گونه اي كه اين دستگاه 
اطالعاتي عالوه بر برقراري امنيت داخلي در شهرها و بخش هاي مختلف 
امپراتوري، اخبار  و اطالعات حوزه ى خود را به مركز امپراتوري و وزير اعظم 
گزارش مي داد و طبق آموزش هاي ارائه شده از طرف تشكيالت مركزي، 

فعاليت خود را تنظيم مي كردند.
رياست  جديد ُشرطه كه  اداره ى  ايران، به تدريج  اسالم در  گسترش  با 
آن را صاحب ُشرطه مي ناميدند شكل گرفت و در كنار آن  اداره ى ديگري 
تحت عنوان حسبيه و به رياست محتسب تأسيس شد. اين دو سازمان عالوه 
بر حفظ امنيت و برقراري نظم در جامعه، عهده دار موضوعات اطالعاتي و 
خبررساني نيز بود و ارتباط مركز امپراتوري با حكمرانان آن در نقاط مختلف 
از طريق اين دو اداره تأمين مي شد. بعدها اداره ى بريد به رياست صاحب البريد 
و  خبررساني  و  امنيتي  اطالعاتي  دستگاه  امور  تسهيل  به  پيش  از  بيش 

جاسوسي خلفاي اموي و سپس عباسي كمك كرد.
اين روند با تغييراتي ادامه داشت تا اين كه با آغاز سلسله صفويه، تشكيالت 
اداري و ديواني، گسترش كمي و كيفي يافت و به تبع آن، زيرمجموعه هاي 
اطالعاتى امنيتي و خبررساني نيز نمود آشكارتري يافتند. شاه عباس اول 
شبكه ى اطالعاتي امنيتي و خبررساني را گسترش داد، به گونه اي كه در تمام 
مملكت، كبوترخانه ها و چاپارخانه هايي به منظور مطلع شدن ازحوادث روزانه، 
قلمرو خود و ارتباط مستقيم با فرماندهان قسمت هاي ايران بنا كرد و به تبع 

آن سرعت نقل و انتقال خبر در كشور افزايش يافت.

چكيده
ساواك (سازمان اطالعات و امنيت كشور) را به عنوان اصلي ترين دستگاه سركوب 
و فشار مخالفان دوران بيست ساله ى اخير سلطنت محمدرضا شاه پهلوي مي شناسيم. 
بسياري از مخالفان رژيم پهلوي خاطرات بس ناخوشايندي از برخورد با ساواك داشته و 
دارند كه به انحاء گوناگون آنان را مورد آزار و شكنجه روحي، رواني و جسمي قرار داده 
بود و درواقع اين سازمان در ايجاد نظم پليسيـ  امنيتي در عرصه ى سياسي، اجتماعي 
كشور بيشترين نقش را ايفا مي كرد. در همان حال ساواك در صدر دستگاه هاي منتسب 
و وابسته به حاكميت جاي داشت. واژه ساواك و ساواكي عالوه بر اينكه رعب  انگيز و 
ترسناك مي نمود، عامه ى مردم كشور انزجاري عميق از آن بر دل داشتند. ساواك همان 
اندازه كه در تحكيم و تثبيت موقعيت رژيم در برابر مخالفان نقشي اساسي برعهده داشت، 
به هنگام گسترش بحران سياسي دوران انقالب، مجموعه عملكرد تقريباً بيست ساله 
آن از عوامل اصلي سقوط رژيم پهلوي محسوب مي شد. اين دستگاه به ظاهر پرهيبت و 
قدرت، هنگامي ناكارآمدي  اش آشكار شد كه به دنبال تحوالت سياسي، اجتماعي اواسط 
دهه 1350ش، ناآرامي هاي سياسي به تدريج ولي مداوم مجموعه اركان حاكميت را به 

چالش طلبيد و در نهايت از هستي ساقط نمود.

 ساواك، سازمان اطالعات و امنيت كشور 1335-1357

 مظفر شاهدي
اول،  چاپ  سياسي،  پژوهش هاي  و  مطالعات  مؤسسه  تهران:   

1386، تعداد صفحات: 910

 سيدرضا حسيني                                          
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از زمان قاجاريه، به خصوص با آغاز پادشاهي ناصرالدين شاه، روند تدريجي 
تحول در دستگاه اطالعاتي و  امنيتي سرعت گرفت؛ به ويژه با انتصاب ميرزا 
محمدتقي خان اميركبير به عنوان صدر اعظم، به نظام اطالعاتي و امنيتي 

كشور توجه جدي تري شد.
اميركبير نيروهاي اطالعاتي  امنيتي سابق را تقويت كرد و نظم جديدي 
به آن داد و در انتظام امور جاسوسي و اطالعاتي نيز تالش قابل توجهي كرد. 
(شاهدي، 1386، صص25-17) ميرزا تقي خان اميركبير براي اطالع يافتن از 
جزئيات امور كشور و با خبر شدن از رفتار حكام و نظاميان با مردم، تشكيالتي 
به وجود آورده بود كه به منهيان امير شهرت يافت و امروزه مي توان آن را 

سازمان جاسوسي و ضدجاسوسي اميركبير نام نهاد.
نظام  رضاخان،  رسيدن  قدرت  به  اسفند 1299و  سوم  كودتاي  از  بعد 
اطالعاتي و امنيتي كه پيش از آن فقط بخش كم اهميتي از تشكيالت و 
حيطه ى فعاليت نظميه و شهرباني بود، گسترش يافت و فعاليت و حيطه ى 
از  تابعي  را  آن  و  داد  قرار  تحت الشعاع  را  شهرباني  فعاليت هاي  آن  عمل 
سياست هاي كلي خود ساخت. رضا شاه تصميم داشت با نظمي قبرستاني و 
رعب انگيز، كه دستگاه شهرباني و نظام اطالعاتي و امنيتي آن ايجاد كرده 
بود، هرگونه مخالفت با حكومت خود را سركوب و از عرصه ى سياسي ـ 
از  پس  كوتاهي  مدت  رضاخان  هدف،  اين  با  كند.  حذف  كشور  اجتماعي 
كودتاي سوم اسفند 1299 درصدد برآمد، دستگاه شهرباني را به لحاظ كمي و 
كيفي تقويت و با گماردن افراد مورد اعتماد خود در رأس امور آن، كارايي اش 

را تضمين كند.
با بركناري رضا شاه و محاكمه ى مختاري رئيس شهرباني كل كشور و 
نيز تبليغاتي كه عليه شهرباني انجام گرفت، اين سازمان قدرت و اعتبار خود را 
از دست داد. رؤساي شهرباني بعد از شهريور 1320، به دليل برقراري حكومت 
نظامي و هم به دليل حالت انفعالي كه در افسران و مأموران شهرباني به وجود 

آمده بود، قدرت و اختيار زيادي نداشتند. (نورايي، 1387، صص142-43)
با كودتاي 28 مرداد 1332 نهضت ضداستعماري ملت ايران شكست 
متحده ى  اياالت  حاكميت  همه جانبه ى  سلطه  ساله ى  دوران 25  و  خورد 
امريكا بر تمامي امور مملكت شكل گرفت. آمريكا فضا و شرايط را به منظور 
حضور و حاكميت بالمانع خويش در ايران مساعد يافت و درصدد برآمد تا 
در تمام شئون ايران دخالت كند و جايگزين انگليس شود. يكي از زمينه هاي 
مورد نظر، بخش امنيتي و اطالعاتي بود. تا پيش از اين مقطع ، انگليس از 

حضوري پررنگ تر برخوردار بود و آمريكا نيز به منظور كسب جايگاه مناسب 
تعيين  در  جديد  توافقات  و  دوم  جهاني  جنگ  نتايج  ولي  مي كرد  تالش 
حوزه هاي نفوذ و همچنين كمك مؤثر و مستقيم آمريكا در پيروزي كودتا و 
بازگرداندن محمدرضا به ايران در سال 1332، آزادي عمل بيشتري را براي 
آمريكا فراهم كرد و از اين تاريخ بود كه آمريكايي ها، با تمام امكانات وارد 
عرصه هاي مختلف شدند و حاكميت بالمنازع خود را تثبيت كردند. در اين 
راستا، هدايت و كنترل دو پايگاِه ارتش و راه اندازي سازمان اطالعات و امنيت 
داخلي  بيش از ديگر پايگاه ها مورد نظر آن ها بود. ارتش به  منظور حفاظت 
و حراست از مهره اي كه توسط آن ها مجدد در ايران روي كار آمده بود، 
خاورميانه  منطقه ى  در  ژاندارمي  نقش  ايجاد  و  بيگانگان  هجوم  مقابل  در 
براي سركوبي نهضت هاي آزادي بخش و سازمان اطالعات و امنيت داخلي 
به منظور حمايت و پشتيباني و حفظ او در مقابل نيروهاي داخلي . ( فردوست ، 

1371، صص382-83) 

درباره كتاب 
درباره ى سازمان اطالعات و امنيت كشور، ساواك،  تاكنون نگارشه هاى 
متعدد به چاپ رسيده كه هركدام ويژگى خاص خود را داشته و اين سازمان 
را از نگاهى خاص مورد ارزيابى قرار داده اند كه به جاى خود محل بررسى 
و تأمل ويژه اند. اما كتاب ساواك؛ سازمان اطالعات و امنيت كشور نوشته ى 
مظفر شاهدى برنامه ها و اهداف و نتايج و تأثيرات آن در دوران حكومت 
پهلوي دوم را به صورت تحليلى و اسنادى مورد بررسى قرار مى دهد. ما 
سازمان  موضوع  در  پژوهش  اين  از  قبل  كه  كتاب  چند  به  مجال  اين  در 
اطالعات و امنيت كشور  به تتبع و تحقيق پرداخته اند، اشاره اى مى كنيم: 
«كتاب ساواك» تأليف كريستين دالنوا، مورخ فرانسوي و آشنا به مسائل 
جهان اسالم و زبان هاي فارسي و عربي است. او كتاب خود را در سال هاي 
پس از انقالب اسالمي به نگارش درآورده و مطالبي را كه در اثر خود درباره ى 
ساواك به رشته ى تحرير درآورده، نه از سر همدلي با جمهوري اسالمي ايران 
و نه از روي بغض و عداوت با رژيم پهلوي است. محتواي كتاب در مورد 
شيوه هاي سركوب مخالفان سياسي در دوره ى رضا شاه، عمليات آژاكس، 
توضيحاتي درباره ى تيمور بختيار1 و نصيري2 از رؤساي ساواك، روابط ايران 
و امريكا پس از كودتاي 28 مرداد و تأسيس ساواك، كارنامه ساواك و پايان 

كار اين سازمان است. (نورايي، صص139-140)

روش هاي خشونت آميز ساواك در ابعاد وسيع تري 
نسبت به مخالفان سياسي رژيم اعمال گرديد و 
بازداشت هاي خودسرانه و شكنجه براي گرفتن اعتراف 
و زندان هاي طوالني و بدون حكم دادگاه از روش هاي 
معمول و متداول ساواك به شمار مي رفت

ساواك، دستگاه سركوب و فشار
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كتاب ديگر «ساواك و نقش آن در تحوالت داخلي رژيم شاه» به قلم 
تقي نجار راد كه به همت مركز اسناد انقالب اسالمى در سال 1378 به چاپ 

رسيده است. 
كتاب ديگر «ساواك و دستگاه اطالعاتي اسرائيل» به قلم عبدالرحمن 
سياسي  پژوهش هاي  و  مطالعات  مؤسسه ى  همت  به  كه  است،  احمدى 
در سال 1381 به چاپ رسيده است. اين كتاب حول محور اسناد سازمان 
اطالعات و امنيت رژيم پهلوي است كه رابطه ى آن سازمان با اسرائيل را 

نشان مي دهدكه نفوذى همه جانبه و بلكه سلطه اي بي بديل بود.
كتاب داوري «سخني در كارنامه ساواك» كه به خاطرات منوچهر هاشمي 
رئيس اداره هشتم ساواك اختصاص دارد، در سال 1373 توسط انتشارات ارس 
در لندن در 643 صفحه به چاپ رسيد. اين كتاب دومين اثري است كه توسط 
عضوي از ساواك در خارج از كشور به نام اصلي عضو منتشر شده است. اولين 
اثر از اين دست توسط منصور رفيع زاده منتشر شد؛ كسي كه به صراحت به 
مأمور دو جانبه بودن خويش اذعان دارد و معترف است كه بعد از پذيرش 

مسئوليت نمايندگي ساواك در آمريكا، به عضويت «سيا» نيز درآمده است.
كتاب ساواك؛ سازمان اطالعات و امنيت كشور 1357-1335 نوشته ى 
مظفر شاهدي، توسط مؤسسه ى مطالعات و پژوهش هاي سياسي در سال 
سازمان هاى  از  يكى  بررسى  به  كتاب  اين  است.  رسيده  چاپ  به   1386
تأثيرگذار در رژيم پهلوى دوم مى پردازد و در بردارنده ى شكل گيرى اوليه ى 
سازمان اطالعات و امنيت كشور و ساير فعاليت هاى آن تا جريان انقالب 
اسالمى است. اين كتاب تالش دارد روند تاريخى شكل گيرى ساواك را 

نشان دهد و بررسى كند. 
اين كتاب، پس از كتب ياد شده، پژوهشى جديد در اين عرصه است 

كه كاستى ها و نقصان هاى گذشتگان را تكميل نموده و با شيوه اى جديد، 
با مدارك و اسنادى كه در پژوهش هاى متقدم مراجعه نشده و كتب و منابع 
و اسنادي كه توسط مؤلف مورد استفاده قرار گرفته، دريچه جديدى از اين 

موضوع را برابر ديدگان مخاطبان و پژوهندگان علم و فضيلت مى گشايد.
كتاب در 22 فصل تنظيم شده و هر فصل داراي عناوين فرعي است. 
در پايان كتاب نيز بخش منابع و مآخذ، ضمايم و فهرست اعالم درج گرديده 

است. 
سازمان هاي  عنوان  با  كتاب  اّول  فصل  تقسيم بندى،  اين  مبناى  بر 
و  تشكيالت  تحّوالِت  سير  زمان  رهگذر  در  ايران  امنيتي  و  اطالعاتي 
فعاليت هاي اطالعاتي و امنيتي ايران را از تشكيل امپراتوري هخامنشي مورد 
بررسي قرار مي دهد و اين روند را در دوره ى اسالمي، قاجار، عصر مشروطه 
و دوران رضا شاه نيز بررسي مي كند. هرچند به اعتقاد بنده، اين تقسيم بندي 

ايراداتي دارد كه بعداً به آن اشاره خواهد شد.
در فصل دوم كتاب، روند و داليل تشكيل سازمان اطالعات و امنيت 
قانون  شامِل  فصل  اين  در  شده  مطرح  مباحث  است.  شده  بررسي  كشور 
امنيت اجتماعي، كودتاي 28 مرداد 1332، مقدمه اي بر تشكيل ساواك، نقش 
سازمان جاسوسي امريكا «سيا» در تشكيل ساواك، داليل داخلي تشكيل 
اين  تشكيل  درباره ى  شاهدى  است.  سازمان  اين  تشكيل  روند  و  ساواك 
سازمان مى نويسد: «پس از كودتاى 28 مرداد، شاه ديگر تحمل  كمترين  
مخالفت  را با رژيم  خود نداشت . كابوس  از دست  دادن  قدرت  هر روز بيشتر 
او را آزار مى داد؛ به همين دليل به تدريج فضاى سياسى كشور به سمت 
روش هاى ناپسند دوران رضا شاه سير كرد تا بيشتر به  سركوب  نيروهاى  

مخالف  و به  وجود آوردن  جو ترس  و وحشت  در جامعه  بپردازد.

تيمور بختيار و نعمت اهللا نصيرى پس از كودتاى 28 مرداد 1332
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حاميان خارجى شاه و در رأس آن ها امريكا نيز براى حفظ و تداوم و 
تحكيم موقعيتشان در ايران و برداشتن مخالفين به  وى پيشنهاد تشكيل  دو 
سازمان  اطالعات  خارجى  و امنيت  داخلى  را به مانند دو سازمان  سيا (سازمان  
اطالعات  خارجى  آمريكا) و اف . بى . آى  (سازمان  امنيت  داخلى  آمريكا) دادند. 
اين  دو سازمان  وظيفه ى كشف  توطئه هاى  داخلى  و خارجى  عليه  حكومت  
شاه  را برعهده  مى گرفتند. اما شاه  با ايجاد تنها يك  سازمان  موافقت  كرد. 
هسته ى اوليه  اين  سازمان  در فرماندارى  نظامى  تهران  شكل  گرفت  و روز 
11 مهر ماه  1335 خبر آن  در مطبوعات  به  چاپ  رسيد. چندى  بعد اليحه  
تشكيل  آن  كه  «سازمان  اطالعات  و امنيت  كشور» ناميده  مى شد (و بعد به  
اختصار ساواك  نام  گرفت ) توسط  دولت  تهيه  و به  مجلس  سنا فرستاده  شد3.» 

(شاهدى، صص48-61)
در فصل سوم به سازمان هاى اطالعاتى و مراجع انتظامى و امنيتى 
موازى با ساواك پرداخته شده است. هنگامى كه سازمان اطالعات و امنيت 
كشور تشكيل شد چند دستگاه اطالعاتى و امنيتى و پليس ديگر در كشور 
فعاليت داشتند و با آغاز فعاليت اين سازمان، محدوديتى در عملكرد آن ها 
سازمان  با  هم زمان  محمدرضا،  پادشاهى  دوران  پايان  تا  و  نيامد  وجود  به 
اطالعات و امنيت كشور فعاليت اين سازمان ها نيز به طور موازى ادامه داشت. 
بودند  رقيب  هم  با  مى نويسد: «همه  آموزگار  جهانگير  از  نقل  به  شاهدى 
و اين رقابت را شاه تشويق مى كرد. ارتش را به واحدهاى مختلف تقسيم 
كرده بود و با هر فرماندهى جداگانه ارتباط داشت و آن ها در حال رقابت با 
هم بودند. همه سازمان ها از ساواك بيمناك بودند. با اين همه شاه دستگاه 
ديگرى دربرابر ساواك قرار داده بود. بازرسى شاهنشاهى، شهربانى، ركن دو 
ستاد ارتش كه مستقيماً به شاه گزارش مى دادند و درواقع گزارش يكديگر را 
خنثى مى كردند.» (همان، ص70) نويسنده در اين فصل به توضيح درباره ى 
فرماندارى نظامى، ژاندارمرى، دژبانى ارتش، تشكيالت اطالعاتى خصوصى، 
دفتر  شهربانى،  جاويدان،  گارد  ارتش،  دوم  ركن  كوك،  اطالعاتى  سازمان 

ويژه ى اطالعات، سازمان بازرسى شاهنشاهى پرداخته است.
در فصل چهارم به سازماندهى، تشكيالت و مهارت هاى اطالعاتى و 
پرسنلى ساواك پرداخته شده است. شاهدى در اين باره مى نويسد: «پس از 
آغاز به كار ساواك، به تدريج و برحسب نياز، در سازمان و مديريت اجرايى و 
برنامه ريزى ساواك هم تغييراتى پديد مى آمد. با اين حال، ساختار اوليه اى كه 
ساواك بر اساس آن شكل گرفت، كماكان به عنوان اساس سازماندهى آن 

باقى ماند و همواره بخش هاى جديدتر بر آن افزوده شد. با اين حال منابع 
موجود تركيب سازماندهى و تشكيالتى يكسانى از ساواك ارائه نمى دهند.» 

(همان، صص107-110)   
سازمان  با  كشور  امنيت  و  اطالعات  سازمان  ارتباط  به  پنجم  فصل 
اطالعات امريكا «سيا» اختصاص يافته است. به دنبال كودتاى 28 مرداد 
1332 نفوذ و قدرت سازمان اطالعات امريكا «سيا» در ايران افزايش يافت و 
همگام با سفارت امريكا در تهران، به سرعت به مركز ثقل تصميم سازى هاى 
سياسى تبديل شد. سيا در بسيارى از موارد ريز و كالن داخلى ايران دخالت 
پيدا و پنهانى داشت و اين روند طى سال هاى بعدى كماكان ادامه داشت. 
ساواك  و  سيا  ميان  اطالعات  تبادل  درباره ى  شاهدى  ص170)  (همان، 
مى نويسد: «ساواك در ارتباط با سيا موردى براى پنهانكارى و يا اجتناب از 

ارائه اخبار و اطالعات محرمانه و امنيتى نداشت.» (همان، ص175)
فصل ششم كتاب به روابط و همكارى هاى ساواك و موساد اختصاص 
اطالعاتي  سازمان هاي  تجهيز  و  آموزش  از  صهيونيست ها  است.  يافته 
كشورهاي مختلف به طور عام و آموزش و تجهيز ساواك در حالت خاص ، 
اهدافي ويژه را دنبال مى كردند. يكي از مهم ترين و اصلي ترين اهداف آن ها 
در امر آموزش و تجهيز امكانات اطالعاتي ساواك، گسترش روابط رسمي 
بودند،  تهديد  مورد  عرب  كشورهاى  طرف  از  آن ها  چون  بود .  ديپلماتيك 
رهبران ايشان تالش داشتند در عرصه ى بين الملل موقعيت خود را تثبيت 
كنند. موضوع شناسايى رسمى رژيم صهيونيستى از مهم ترين اقداماتى بود 
كه مى توانست در توان بخشى آن دربرابر مخالفان مؤثر باشد. محمدرضا شاه 
با تمسك به دريافت تكنولوژي پيشرفته از رژيم صهيونيستى، سعي در توجيه 
روابط پنهاني رژيم شاهنشاهي با آن ها را داشت . از ديگر اهداف اساسي رژيم 
صهيونيستى، ايجاد ارتباط اطالعاتي و سپس تقويت گسترش آن در ابعاد 
سياسي ، فرهنگي و اقتصادي بود.. رژيم صهيونيستى تحت پوشش آموزش ، 
در بدنه ى سازمان اطالعاتي ايران نفوذ  يافت و با گسترش روابط خود، در 
جنبه هاي مختلف فني و فرهنگي به طراحى اهداف خود اقدام نمود. رژيم 
صهيونيستى پس از حضور در صحنه ى آموزش و تجهيزات ساواك ، ساختار 
آن را به گونه اي مشابه سازمان هاي اطالعاتي خود سامان داد. به عبارت ديگر 
«سازمان اطالعات و امنيت كشور» طي يك برنامه ريزي منظم و دقيق ، به 
شعبه اي از سازمان هاي جاسوسي رژيم صهيونيستى تبديل شد. در اين زمينه 
پرسش هاي فراوان مطرح است كه نويسنده با دقت براى توجيه خوانندگان 

اين اثر نخستين مجموعه اى است كه بعد از انقالب با 
استناد به هزاران برگ از اسناد محرمانه و طبقه بندى 
شده مضبوط در بايگانى هاى  سازمان اطالعات و 
امنيت كشور، اين سازمان را به تصوير كشيده است 

ساواك، دستگاه سركوب و فشار
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به آن ها پرداخته است. (همان، صص201-12)
سازمان  با  كشور  امنيت  و  اطالعات  سازمان  ارتباط  به  هفتم  فصل 
جاسوسى و ضدجاسوسى انگلستان اختصاص يافته است. نويسنده ى درباره ى 
زمان حضور و فعاليت سازمان جاسوسى و ضدجاسوسى انگلستان در ايران 
اطالع دقيقى ارائه نمى دهد، او در اين باره مى نويسد: «با توجه به قرائن 
ايران  ميان   سياسى  جدى  روابط  آغاز  هنگام  از  حداقل  موجود،  شواهد  و 
و انگلستان، مأمورانى از دستگاه اطالعاتى اين كشور در سفارت  آن و يا 
برخى از نمايندگى هاى سياسى بريتانيا در ايران حضور داشته اند4. حضور و 
فعاليت هاى بريتانيا در ايران عصر قاجار بر كسى پوشيده نيست و كودتاى 
سوم اسفند 1299و به زير كشيدن رضا شاه از سرير قدرت و تمهيدات الزم 
دستگاه هاى  فعاليت هاى  بارز  مصداق هاى  از  مصدق  دولت  سقوط  براى 

اطالعاتى اين كشور است. (همان،صص265-67)
فصل هشتم كتاب، ساواك در دوره تيمور بختيار (1339-1335) را مورد 
ارزيابى و بررسى قرار داده است. پس از آن كه محمدرضا شاه با پيشنهاد 
را  ساواك  كشور  امنيت  و  اطالعات  سازمان  تا  برآمد  درصدد  آمريكايى ها 
تشكيل دهد، براى تاسيس و رياست اين سازمان مخوف، گزينه اى بهتر از 
تيمور بختيار نبود. چراكه وى پيشتر توانسته بود با كادر اطالعاتى تحت امر 
خود سازمان مخفى افسران نظامى حزب توده را شناسايى و دستگير كند. بر 
اين اساس، در فروردين 1336، براى تأسيس ساواك انتخاب شد و تا سال 
1339 رياست آن را بر عهده داشت. (خسروپناه، 1378، ص208) نويسنده 
در اين فصل به بررسى آغاز فعاليت ساواك، مخالفان سياسى ساواك، حزب 
توده، نهضت مقاومت ملى و طرفداران مصدق، روحانيون و علما، امر فرهنگى 

و پايان رياست بختيار بر ساواك به صورت مبسوط پرداخته است.
فصل نهم كتاب، ساواك در دوره حسن پاكروان5 (1343-1340) را 
مورد ارزيابى و بررسى قرار داده است. پس از تبعيد بختيار به عراق،  سرلشكر 
حسن پاكروان به رياست ساواك منصوب شد و دور دوم حيات اين سازمان 
آغاز شد. به اعتقاد نويسنده، دوره ى رياست بختيار بر ساواك دوران تكوين 
آن بود و با توجه به تحوالتى كه در ساختار و تشكيالت و نيز حيطه ى عمل 
و فعاليت ساواك رخ داد، تمام دهه ى 1340 دوران استقرار آن بود. پاكروان 
پس از آن كه به  رياست ساواك منصوب شد، اقدام به تصفيه ى طرفداران و 
هواداران تيمور بختيار كرد و عناصر قابل اعتماد شاه را در رأس مديريت هاى 
مهم گمارد. از جمله حسين فردوست ـ دوست نزديك شاه ـ را كه از حدود 

دو سال قبل در رأس دفتر ويژه ى اطالعات خدمت مى كرد، با حفظ سمت به 
قائم مقامى ساواك معرفى شد. (همان، صص 97-296) شاهدى در ادامه، 
موضوعات بحران سياسى اجتماعى اين دوره، تعقيب مخالفان، جبهه ملى، 
نهضت آزادى، عشاير فارس، نهضت حضرت امام (ره)، انقالب سفيد، فيضيه، 

قيام 15خرداد 1342 و اليحه كاپيتوالسيون را بررسى كرده است.
فصل دهم كتاب به ساواك در دوره ى نعمت اهللا نصيرى اختصاص يافته 
است. نصيري در 10 بهمن 1343 در دولت اول امير عباس هويدا به سمت 
معاونت نخست وزير و رئيس سازمان اطالعات و امنيت كشور ـ ساواك ـ 
منصوب شد. ساواك در دوران نصيري به اوج خشونت و سركوب مخالفان 
گرايش يافت. تيم سه نفره نصيري، ثابتي و معتضد، از ساواك يك سرويس 
جاسوسي،  النه  اسناد  موجب  به  آوردند.  وجود  به  بي رحم  و  خشن  امنيتي 
نصيري در تمامي مناصب عمده خود در ارتش، گارد شاهنشاهي، شهرباني 
و ساواك، در زمينه مسائل امنيتي، فردي محافظه كار بود و ترجيح مي داد به 
جاي رسوخ در ميان گروه هاي مخالف و پي بردن به اهداف و روش هايشان، 
آنان را يكباره سركوب و نابود كند. بيشترين حجم اين فصل به بررسى 

برخورد ساواك با علما و روحانيون مبارز و انقالبى اختصاص يافته است.
در فصل يازده به فعاليت ساواك در تعقيب مخالفان سياسى پرداخته 
پليس  يك  صورت  به  ساواك  نيروهاى  از  عمد ه اي  بخش  است.  شده 
مخفي براي مبارزه با مخالفان سياسي رژيم فعاليت مى كردند. روش هاي 
خشونت آميز در ساواك كه ابتدا به وسيله اولين رئيس سازمان امنيت ايران، 
تيمور بختيار اعمال مي شد، در ابعاد وسيع تري نسبت به مخالفان سياسي 
رژيم اعمال گرديد و بازداشت هاي خودسرانه و شكنجه براي گرفتن اعتراف 
و زندان هاي طوالني و بدون حكم دادگاه از روش هاي معمول و متداول 
ساواك به شمار مي رفت. شاهدى در اين رابطه مى نويسد: «ساواك در تعقيب 
مخالفان سياسى از اختيارات بسيارى برخوردار بود و هيچ محدوديتى نداشت. 
ساواك براى تعقيب، مراقبت، بازداشت، نگهدارى و بازجويى از مخالفان و 
متهمان سياسى امكانات وسيع لجستيكى، نظامى و ديگر لوازم جاسوسى 

برخوردار بود.» (همان،ص383)
فصل دوازدهم كتاب به برخورد ساواك با دانشگاهيان و مراكز آموزش 
عالي اختصاص يافته است. در اين فصل موضوعات 16 آذر 1332، انقالب 

سفيد شاه، سركوب ها و گسترش بحران مورد بررسى قرار گرفته است.
فصل سيزدهم به بررسى نقش ساواك در حوزه ى فرهنگ پرداخته است.

يكى از اهداف  تشكيل  ساواك ، حفظ  منافع  اطرافيان  
شاه  و كشورهاى  استعمارى  خصوصاً آمريكا بود. 
آن ها كه  مخالفان  رژيم ؛ خصوصاً روحانيون  و 
گروه هاى  مبارز مذهبى  را مانع  رسيدن  به  اهداف  خود 
مى ديدند با تشكيل  و حمايت  از ساواك ، سعى  داشتند 
مانع  فعاليت هاى  آن ها شوند
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سانسور و تحديد مطبوعات از جانب ساواك، مطبوعات كشور را قدم به قدم رو 
به سطحى شدن و روزمرگى سوق داد، به طورى نشريات بى محتوا و منحرف 
و سرگرم كننده يكه تاز ميدان شدند. بدين سان، فرايند اطالع رسانى مطبوعات 
اين زمان تنها اخبار سازمان يافته و يك سويه ى مراكز حكومتىـ  كه پيش از 
اين در رسانه ديدارى شنيدارى دولت تكرار مى شدـ  بود تا جايى كه رسانه هاى 

مكتوب مطبوعات اين دوره از كمترين سطح اقبال عمومى برخوردار بودند.
فصل چهاردهم و پانزدهم به بررسى ساواك با مخالفان در خارج كشور 
و چگونگى عمليات  برون مرزى آن پرداخته است. نويسنده ضمن بررسى 
مفصل اين فعاليت ها، مى نويسد: «از اقدامات ساواك بر ضد مخالفان سياسى 
و دانشجويى حكومت در خارج از كشور، جلوگيرى از تمديد گذرنامه هاى 
تحصيلى و اقامتى آنان و قطع كمك هاى مالى و هزينه هاى تحصيلى بود. 
همچنين آنان را با تهديد و ارعاب و اعمال فشار به خانواده هايشان به سكوت 

و عدم مخالفت وامى داشت.» (شاهدى، ص524)
بلوك  و  ك.گ.ب  اطالعاتى  سازمان  و  ساواك  به  شانزدهم  فصل 
ساواك  ميان  تضادهاى  بيان  ضمن  شاهدى  است.  يافته  اختصاص  شرق 
و  ساواك  احوال،  اين  تمام  مى نويسد: «با  ك.گ.ب  اطالعاتى  سازمان  و 
ك.گ.ب. در برخى موارد و به حسب ضرورت همكارى هايى با هم داشتند و 
با توافق دو سرويس، گاه فعاالن سياسى مخالف حكومت پهلوى از شوروى 
اخراج مى شدند و در مرزهاى دو كشور، به دست نيروهاى ساواك مى افتادند. 
مى كرد.»  تكرار  ك.گ.ب.  براى  را  كار  اين  مشابه  اقدامى  در  هم  ساواك 

(همان،ص569)
فصل هفده به موضوع ساواك و مبارزه ى مسلحانه پرداخته است. در اين 
فصل، برخورد ساواك با حزب ملل اسالمى، هيأت هاى مؤتلفه ى اسالمى، 
گروه هاى چريكى، سازمان چريك هاى فدايى خلق و سازمان مجاهدين خلق 

بررسى شده است.
فصل هيجدهم با عنوان امام خمينى در تبعيد، به موضوعات تبعيد در 
تركيه، تبعيد در عراق، اقدامات ساواك، مرجعيت و اعلميت، تفرقه و اختالف، 
ساواك و سرويس اطالعاتى عراق و در نهايت به حضور حضرت امام خمينى 

(ره)در نوفل لوشاتو پرداخته شده است.
موضوعات  به  حاكميت،  مجموعه  و  ساواك  عنوان  با  نوزدهم  فصل 
خاندان سلطنت، امور اقتصادى، راديو و تلويزيون، رجال و مجلس شوراى 

اسالمى پرداخته شده است.
يافته  اختصاص  جنايت  و  قتل  شكنجه،  و  ساواك  به  بيستم  فصل 
است. در اين فصل، موضوعات زندان و زندانيان سياسى، كميته مشترك 
ضدخرابكارى، شكنجه ها و حقوق بشر پرداخته شده است. به زعم نويسنده 
نام ساواك تداعي كننده بدرفتاري، خشونت و رفتارهاي غيرانساني است. با 
اين حال روش هاي شكنجه و شدت و ضعف آن در طول فعاليت ساواك 
يكسان نبوده است. در دوره ى رياست بختيار بر ساواك، بيشتر كساني مورد 
شكنجه قرار گرفتند كه اطالعاتي در مورد سازمان هاي مخالف حكومت 
داشتند؛ نه كساني كه به جرم خواندن كتب و اوراق ممنوعه دستگير مي شدند. 
در دوره ى رياست بختيار، بازجويي هنوز علمي نشده بود و براي اقرار گرفتن 

از شكنجه استفاده مي د. با قرار گرفتن نعمت اهللا نصيري در رياست ساواك، 
شدت برخورد با متهمان و زندانيان بيشتر شد. در اين دوره شكنجه در دستور 
كار بازجوها قرار داشت و شاه نيز با وجود اطالعي كه از شكنجه داشت، با 

اين شيوه مخالفتي نكرده است. (همان، ص640-41)
فصل بيست و يكم  و بيست و دوم كتاب نيز به ساواك و انقالب 
اسالمى  و ساواك و ساواكيان پس از انقالب اسالمى اختصاص يافته است. 
شاهدى در اين باره مى نويسد: درحالي كه سركوبگري هاي ساواك تا نيمه ى 
دهه 1350 به شدت ادامه داشت، واقعه اي رخ  داد كه شاه و ساواك را سخت 
نگران ساخت و آن انتخاب جيمي كارتر به رياست جمهوري آمريكا بود. 
كارتر از همان دوران تبليغات و مبارزه انتخاباتي با رقيب جمهوري خواهش 
در  بشر  حقوق  نقض  از  آمريكا  جمهوري  رياست  مقام  در  بود  داده  وعده 
كشورهاي مختلف و ازجمله ايران جلوگيري به عمل آورد. اينكه اين شعار 
تبليغاتي در حيطه عمل تا چه اندازه مقرون به حقيقت شد اهميتي درجه 
دوم دارد. اما اين تهديدات كارتر در حالي كه آشكار شده  بود شاه ايران براي 
جلوگيري از انتخاب او به رياست جمهوري تالش هايي به انجام رسانيده 
است، به شدت شاه را نگران كرد. برهمين اساس ترديدي نبود كه الزم 
است او در تداوم برخي سياست هاي خشونت آميزش كه عمدتاً توسط ساواك 
اعمال مي شد، تجديدنظرهايي به عمل آورد. همزمان با آن اعالم فضاي 
باز سياسي، طليعه ى آغاز دوران جديد و در عين  حال ويران كننده اي براي 
نظام شاهنشاهي پهلوي بود. به ويژه اينكه، گفته مي شد رژيم بر آن است در 
حيطه رفتارهاي خشونت آميز ساواك، محدوديت هايي اعمال كند. بگذريم 

يكى از گزارش هاى محرمانه ساواك

ساواك، دستگاه سركوب و فشار
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از اينكه اين وعده ها به طور جدي مورد توجه قرار نگرفت و اصوًال ساواك 
روش ديگري نمي شناخت تا جهت حفظ و تحكيم موقعيت به شدت متزلزل 

حكومت آن را جايگزين روش هاي سركوبگرانه ى پيشين سازد. 

ويژگى هاى كتاب
1ـ از آنجا كه سازمان اطالعات و امنيت كشور قسمتى از ساختارهاي 
جامعه در رژيم پهلوى  را تشكيل مي داد، اهميت اين اثر زماني مشخص 
مي شود كه بتواند در خدمت تحول و تداوم جامعه قرار گيرد. كتاب ساواك 
نخستين  اثر  اين  است.  افزوده  آن  غناي  و  ارزش  بر  كه  دارد  امتيازاتى 
مجموعه اى است كه بعد از انقالب با استناد به هزاران برگ از اسناد محرمانه 
امنيت  و  اطالعات  سازمان  بايگانى هاى   در  مضبوط  شده  طبقه بندى  و 
تصوير كشيده است و  پژوهشگرى توانا به  منظر  كشور،اين سازمان را از 
پژوهشگران، محققان و تمامى اساتيد دانشگاه ها و دانشجويان با بهره گيرى 

از اين مجموعه با مباحث جديدى  آشنا خواهند شد. 
2ـ كتاب در تكميل خود از كتاب ها و مقاالت فراوانى بهره برده و استفاده 
از منابع متنوع و در بيشتر موارد از منابع اصلى و  سعى و تالش جهت پاسخ 
دادن به اشكال وارد شده باعث گرديده تا راه براى گشودن باب تأّمل درباره 

افراد  و جريان هاى دخيل در اين موضوع بازگردد.
3ـ نكته قوت ديگر كتاب روشمندى آن است. اين كتاب بر اساس يك 
الگوى مشخص و با روش تحليل محتوى و روش توصيفى ـ تحليلى ـ 
تاريخى (حالتى تركيبى) به موضوع تشكيالت امنيتى دوره ى مربوطه پرداخته 
و اظهارنظر هاى نويسنده در اكثر موارد بر اساس يافته هاى تحقيق است و از 

پيش داورى ها به دور است.
4ـ نكته قوت ديگر آن نظم منطقى ادبيات حاكم بر كتاب است، كه به 
طور مشخص به مفاهيم، كليات، روش تحقيق و متن اهتمام داشته است. 
مؤلف توانسته است با ادبياتى روان و سياسى به دور از تكلف و تصنع و ابهام 

با تكيه بر اسناد و مدارك به بيان حوادث بپردازد. 

برخى مشكالت كتاب
ضمن تمامى ويژگى ها، كتاب با كاستى هايى نيزهمراه است. اما بايد به 
اين نكته توجه داشت كه اين مشكالت از ارزشمندى آن نمى كاهد، اما نبودن 
اين مسائل، مى توانست بر غناى آن بيفزايدو اميدواريم كه در چاپ هاى بعدى 

مورد توجه قرار گيرد. 
پرداخت،  آن  به  مى توان  كه  مسأله  اولين  مطالب  فهرست  در  1ـ 
تقسيم بندى بخش ها و فصول كتاب است. مؤلف،كتاب را به فصل هاى متعدد 
تقسيم كرده است و هر فصلى را به چند تيتر اصلى و هر تيتر  داراى چند تيتر 
فرعى است اما براى  چند فصل  در فهرست مطالب عالمت و مشخصه اى را 
ذكر كرده و مابقى را در حالت تفكيك نشده قرار داده است. همچنين در داخل 

متن كتاب تيترهاى فرعى از تيترهاى اصلى تفكيك نشده است.
2ـ آنچه در كتاب براى هر خواننده اى مشهود است جاى خالى مقدمه 
براى اين اثر مى باشد. شايسته بود اثرى با اين حجم و گستردگى و ارزش 
وافر، داراى مقدمه اى بود و جهت آشنايي خواننده و آگاهي بيشترمخاطب، 
بر  اسناد  انتخاب  آيا  اينكه  مي شد.  مشخص  اسناد  انتخاب  اولويت  مالك 
اساس ضرورت و نياز پژوهشگران بوده وتقدم و تأخر تاريخي اسناد بر چه 

مبنايي مرتب شده است.
3ـ نكته آخر اينكه كتاب پرمحتوا و حجيم ساواك؛ سازمان اطالعات 
و امنيت كشور به يك نتيجه گيرى كلى نياز دارد تا خواننده و محقق بتواند 
با خواندن نتيجه، كليتى از كتاب را در ذهن تداعى و محورهاى اصلى و 

دغدغه هاى نويسنده كتاب را بشناسد.

نتيجه گيرى
موجوديت   و  ساواك   ساله   عملكرد 20  و  فعاليت ها  به   گذرا  نگاهى   با 
آن  سازمان ، شايد بتوان  گفت  تنها چيزى  كه  براى  ساواك  مهم  نبود منافع  
كشور و مردم  بود. ساواك  و سردمداران ، آن  فقط  به  حفظ  حكومت  استبدادى  
محمدرضاشاه  فكر مى كردند. از منظر ساواك ، حفظ  حكومت  شاه  برابر با 
حفظ  امنيت  كشور بود. ازاين رو سعى  داشت  از ايجاد هرگونه  فعاليتى  كه  
برضد شاه  و حكومت  او صورت  مى گرفت  جلوگيرى  كند. براى ساواك اهدف  
ديگرى  نيز بيان  شده  بود، برخورد با كمونيسم  و جلوگيرى  از گسترش  آن  در 
ايران ،كه اين  هدف  مورد توجه  آمريكا و سازمان  جاسوسى  آن  بود. ايران  كه  
در همسايگى  شوروى  قرار داشت ، پس  از تشكيل  حكومت  كمونيستى  در آن  
كشور، همواره  در معرض  ورود و گسترش  افكار كمونيستى  بود و از طرف  
ديگر مردم  ايران ، به  دليل  عالقه  شديد به  مذهب  شيعه ، مخالف  كمونيسم  و 
گسترش  آن  بودند. آمريكا و شاه  با آگاهى  از اين  امر، مى كوشيدند كه  هدف  
اصلى  از تأسيس  ساواك  را جلوگيرى  از ورود و گسترش  كمونيسم  بيان  كنند. 

ساواك  به  وجود آمد تا بتواند دقيق تر و سريع تر 
مخالفت هاى  افراد و گروه ها را كنترل  كند و از بين  ببرد 
و مهم تر از آن  اينكه  از ايجاد هرگونه  مخالفتى  عليه  
رژيم  و شاه  جلوگيرى  كرده  و از ايجاد بحران  در كشور 
جلوگيرى  كند
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هدف  ديگر از تشكيل  ساواك ، حفظ  منافع  اطرافيان  شاه  و كشورهاى  
استعمارى  خصوصاً آمريكا بود. آن ها كه  مخالفان  رژيم ؛ خصوصاً روحانيون  و 
گروه هاى  مبارز مذهبى  را مانع  رسيدن  به  اهداف  خود مى ديدند با تشكيل  و 

حمايت  از ساواك ، سعى  داشتند مانع  فعاليت هاى  آن ها شوند.
از اهداف  ديگر تشكيل  ساواك ، نياز به  وجود يك  سازمان  گسترده  و 
قدرتمند براى  كشور و خنثى  سازى  مخالفت ها عليه  رژيم  در آن  زمان  بود. 
البته  قبل  از تشكيل  ساواك ، ركن  2 در ارتش ، دايره  سياسى  يا آگاهى  در 
شهربانى  و نيز فرماندارى  نظامى  تهران  وجود داشتند ولى  هركدام  از آن ها 
وظيفه اى  مخصوص  داشتند و در عين  حال  ماهيت  هيچكدام  از آن ها كشف  
و خنثى  سازى  مخالفت ها قبل  از وقوع  آن  نبود، آن ها حداكثر مى توانستند بعد 
از بروز مخالفت ها و ايجاد بحران  از ادامه  آن  جلوگيرى  كنند. از اين رو، ساواك  
به  وجود آمد تا بتواند دقيق تر و سريع تر مخالفت هاى  افراد و گروه ها را كنترل  
كند و از بين  ببرد و مهم تر از آن  اينكه  از ايجاد هرگونه  مخالفتى  عليه  رژيم  و 

شاه  جلوگيرى  كرده  و از ايجاد بحران  در كشور جلوگيرى  كند.
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پى نوشت
1 . تيمور بختياردر سال 1296 در شهركرد به دنيا آمد. وى كه پدرش سردار معظم بختيارى از 
خوانين ايل بختيارى بود سال هاى ابتدايى خود را در اصفهان گذراند، سپس براى ادامه تحصيل 
ابتدا به بيروت و آنگاه در سال1312 به فرانسه رفت و در دانشكده نظامى سن سير تحصيالت 
خود را دنبال كرد و با درجه ستوان دومى نيز از آنجا فارغ التحصيل شد. وى پس از پايان 
تحصيالت در سال 1315 به ايران بازگشت و وارد ارتش شد و توانست در مدت كوتاه مدارج 
ترقى را طى كند.در سال 1325 تيمور بختيار با درجه سرگردى براى مقابله با فرقه دموكرات 
آذربايجان عازم آن منطقه شد و توانست زنجان را در اختيار بگيرد. در سال 1329 به فرماندهى 
تيپ 3 كوهستانى رسيد. در سال1331 ه.ش شورش ابوالقاسم خان بختيارى را در اصفهان 
سركوب كرد اما در زمان حكومت دكتر مصدق براى آن كه از تهران دور باشد به فرماندهى 
تيپ زرهى كرمانشاه منصوب شد. در جريان كودتاى 28 مرداد 1332 تيمور بختيار در حمايت 
از سپهبد زاهدى نيروهاى خود را در حالت آماده باش قرار داد تا در صورت نياز به سوى تهران 
حركت كند كه با پيروزى كودتاچيان اين كار صورت نگرفت. بختيار به پاس خدماتى كه در 
كودتا انجام داده بود، به درجه سرتيپى منصوب و همزمان فرماندهى لشگر 2 زرهى و فرماندارى 
نظامى تهران را بر عهده گرفت. او در مقام فرماندار نظامى تهران با اعمال خشونت آميزى دست 
به سركوب شديد مخالفان زد. از اقدامات او در اين دوران مى توان به دستگيرى سيد حسين 
فاطمى، اعضاى شاخه نظامى حزب توده، شهيد نواب صفوى و ديگر اعضاى فدائيان اسالم، 

اعدام مخالفان و سانسور شديد مطبوعات اشاره كرد.

2 . ارتشبد نعمت اهللا نصيري كه 13 سال رياست سازمان اطالعات و امنيت كشورـ  ساواكـ  
را بر عهده داشت در مرداد 1289 در سمنان متولد شد، در 1311 وارد دانشكده افسري شد و در 
1313 درجه ستوان دومي گرفت. او 10 سال اوليه خدمت خود را در دانشكده افسري گذراند و 
در بخشي از اين مدت با محمدرضا پهلوي در دانشكده مزبور، دوست و هم دوره بود. وي پس 
از فارغ التحصيلي از دانشكده افسري، مشاغل مختلف نظامي اختيار كرد. در سال 1329 با درجه 
سرهنگي به فرماندهى گارد شاهنشاهي منصوب گرديد. او در همين سمت در22مرداد 1332 به 
دستور شاه مأمور ابالغ دستور وي مبني بر انفصال مصدق از نخست وزيري و انتصاب فضل اهللا 
زاهدي به جاي وي گرديد. ليكن در 25 مرداد هنگام مراجعه به منزل مصدق به دستور سرتيپ 
رياحي رئيس ستاد وقت ارتش توقيف و زنداني شد. چند روز بعد پس از پيروزي كودتاي 28 
مرداد  1332وي و جمعي از نظاميان بلندپايه وابسته به گارد شاهنشاهي كه به دستور دولت 
مصدق در جريان كودتا دستگير شده بودند آزاد شدند. نصيري سپس در حمله به منزل مصدق 
و تصرف آن كه منجر به فرار مصدق گرديد، نقش فرماندهي داشت .او پس از بازگشت شاه 
به كشور به درجه سرتيپي و در 1336 به درجه سرلشكري ارتقاء يافت. در مهر سال 1339 به 
سمت معاونت آجوداني و در آذر ماه همان سال به سمت رياست شهرباني كل كشور منصوب 
گرديد. در مرداد 1341 به درجه سپهبدي ارتقاء و در 15 خرداد 1342 همزمان با قيام اسالمي 
مردم تهران به حمايت از امام خميني به سمت فرمانداري نظامي تهران و حومه منصوب شد. 
او در تهران حكومت نظامي اعالم كرد و به سركوب شديد مردم پرداخت. نصيري در 10 بهمن 
1343 در دولت اول امير عباس هويدا به سمت معاونت نخست وزير و رئيس سازمان اطالعات 

و امنيت كشورـ  ساواكـ  منصوب شد.
3 . مجلس شوراي ملي در 23 اسفند 1335، تأسيس سازمان اطالعات و امنيت كشور (ساواك ) 

را به تصويب رساند.
4 . روابط سياسي و تجاري ايران و انگليس، كه سفر آنتوني جنكينسون و پنج هيات بعدي 
كمپاني مسكوي به دربار شاه طهماسب اّول صفوي طليعه آن است،  از همان آغاز با تاريخ 
سازمان اطالعاتي انگليس پيوندي ژرف و ناگسستني يافته است. بررسي اين پديده، ارتباط 
تنگاتنگ ميان سازمان  اطالعاتي و كمپاني هاي تجاري را در انگلستان روشن مي كند و مراحل 
اوليه تكوين سنتي را نمايان مي سازد كه از زمان تأسيس كمپاني مسكوي (1555)  تا به امروز، 

قريب به چهار و نيم قرن، تداوم داشته است.
5 . سرلشكر حسن پاكروان فرزند فتح اهللا در سال 1290 در تهران متولد شد و پس از پايان 
تحصيالت متوسطه براي فراگيري فنون نظامي به فرانسه رفت و از دانشكده افسري پواتيه و 
فونتن بلو فارغ التحصيل شد. در 1312 به ايران بازگشت و تا سال 1320 به تدريس در دانشگاه 
افسري مشغول بود. پس از شهريور 1320 تا 1328 به فرماندهي پادگان بوشهر و به سمت 
افسر انتظامات بنادر جنوب منصوب شد. سپس در 1338 به وابستگي نظامي ايران در پاكستان 
مأمور شد و در 1330 به ايران بازگشت. او از 1330 تا 1333 رياست ركن دوم ستاد ارتش را 
برعهده داشت و سپس در 1334 با درجه سرتيپي به عنوان وابسته نظامي به هند رفت. پاكروان 
در 1334 فرماندهي مرزباني كل كشور را به عهده گرفت و پس از تأسيس سازمان امنيت و 
اطالعات كشورـ  ساواكـ  در 1335 به رياست سپهبد بختيار، به معاونت وي منصوب شد. از 
1339 تا 1343 رياست ساواك را برعهده گرفت. از حوادث دوره رياست وي بر ساواك سركوب 
قيام 15 خرداد و دستگيري امام خميني بود، پس از آنكه نيروهاي مذهبي به حكومت فشار وارد 
كردند پاكروان به ديدار امام خميني در پادگان عشرت آباد شتافت و دستور آزادي ايشان را صادر 
كرد. در آبان 1343 پس از سخنراني شديداللحن امام خمينى (ره) در قم عليه كاپيتوالسيون، 
سرلشكر پاكروان مأمور تبعيد امام به تركيه شد. پس از ترور منصور و روي كار آمدن دولت 
اميرعباس هويدا، پاكروان از رياست ساواك بركنار و به وزارت اطالعات منصوب شد. او اين 
سمت را تا 1343 حفظ كرد، اين آخرين پست اطالعاتي وي بود. از 1345 تا 1348 سفير ايران 
در پاكستان و از 1348 تا 1352 سفير ايران در فرانسه بود. پس از بازگشت از 1352 تا 1356 
به بازرسي شاهنشاهي منصوب شد و از 1356 تا بهمن 1357 مشاور و سرپرست امور مالي 
وزارت دربار بود. پس از پيروزي انقالب در ايران ماند، سپس دستگير، محاكمه و در فروردين 

1358 اعدام شد.

ساواك، دستگاه سركوب و فشار




