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تأسيس »ساواک« )مختصر شده عبارت »سازمان اطالعات و امنيت كشور«( از 
جمله مهم ترين رهاوردها و تبعات كودتای تأسف بار 28 مرداد 1332 بود. نظام 
نيم بند مشــروطه، كه طی 12 ساله نخست سلطنت محمدرضاشاه پهلوی جانی 
دوباره گرفته بود، به دنبال كودتا يکســره در معرض تاخت و تازهای حکومت و 
حاميان خارجی آن قرار گرفت و برای تضمين تداوم موقعيت جديد سازوكارهای 

سياسی و امنيتی نوينی انديشيده شد. 
در مقاله پيش رو تالش می شود نشان داده شود كه تشکيل و تداوم فعاليتهای 
ساواک اساســًا در راستای پيشــبرد دو هدف عمده، كه در همان حال مشی 
همســويانه ای را دنبال می كردند، صورت عملی به خــود گرفت: اول، حمايت 
از شيوه سراســر گسترش يابنده اســتبدادی و خودكامه حکومت و سركوب 
بدون اغماض مخالفان و منتقدان داخلی رژيــم پهلوی؛ دوم، تقويت موقعيت 
سلطه جويانه و استقالل شکنانه آمريکا و غرب در ايران. پس از سقوط رضاشاه 
قدرت بالمنازع شــهربانی و اداره تأمينات آن سخت دچار ركود شد و در دامنه 
فعاليتهای اساسًا ضدانســانی مأموران اداره آگاهی و پليس سياسی آن كاهش 
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چشمگيری پديد آمد. به ويژه پس از آنکه برخی از مهم ترين جنايتکاران پيشين 
شهربانی دستگير و تحت تعقيب قرار گرفتند، به تبع آن در نظام خشن پليسی 
و اطالعاتی شکل گرفته درتشکيالت گسترده شهربانی هم نقصانی جدی پديدار 
شــد و تا سالها آن روش ستمکارانه پيشــين در تعقيب و دستگيری، شکنجه 
و زندان مخالفان سياســی و غيره دنبال نشــد. با اين حال دستگاه اطالعاتی 
ـ جاسوسی شهربانی يکســره از كار نيفتاد. ولی به خاطر تحوالت سياسی ـ 
اجتماعی نوينی كه در عرصه كشــور درحال شکل گيری بود، روشهای مذموم 
گذشته به ندرت درشــهربانی و اداره آگاهی آن مجال بروز و ظهور يافت و اين 

روند تا كودتای معروف 28 مرداد 1332 ادامه داشت. 
بدين ترتيب طی دوازده سال نخست ســلطنت محمدرضاشاه كه جلوه هايی از 
نظام مشــروطه و روش دموكراتيک حکومت در عرصه كشور نمودار شده بود، 
دســتگاه اطالعاتي ـ امنيتی و نيز پليس سياسی چنداني وجود نداشت. با اين 
حال، در برخی مقاطع همين دوران دوازده ســاله دستگاه شهربانی در مسائل 
سياسی روز دخالت می كرد و به ســود يا زيان برخی گروههای سياسی، دربار 
و غيره وارد عمل می شــد. اما اين گونه اقدامات انســجام يافته نبود و در عين 
حال تداومی جدی هم نداشت. در همان حال ركن دو ستاد ارتش و فرمانداری 
نظامی هم در جنبه هايی از امور اطالعاتی ـ امنيتی و پليسی دخالتهای مؤثری 
می كردند. اما هيچ كدام از اين تشــکيالت يادآور روشهای غيراصولی پيشين 

شهربانی در دوره رضاشاه نبود. 
پس از كودتای 28 مرداد 1332 و سرنگونی دولت دكتر محمد مصدق، در روندی 
تدريجی ولی مداوم، فضای سياسی، اجتماعی كشور به سوی روشهای ناپسند 
دوران رضاشاه ســير كرد و هنگامی كه در اواخر سال 1335شمسی با تصويب 
قانون تأسيس و تشکيل ساواک ) ســازمان اطالعات و امنيت كشور( دستگاه 
اطالعاتی ـ امنتيی انسجام يافته اي در ايران شکل گرفت، بسياری از روشهای 
نامطلوب و غيراصولی سياســی، اجتماعی و فرهنگی در عرصه كشور در حال 

خودنمايی بود.
از همان آغاز امر، آگاهان به امور، به درســتی درک كرده بودند كه با تشکيل 
ساواک بار ديگر حکومتگران در مسيری به شدت انحراف آميز راه پيش خواهند 
گرفت. اين بار هم دســتگاه اطالعاتی و امنيتی كشــور قدم در راهی نهاد كه 
پيش از آن شهربانی رضاشــاه آن را آزموده و قريب به دو دهه حقوق اساسی 
مردم كشــور را نقض كرده حمايتگر روش استبدادی حکومت شده بود. طرح 
تشکيل ســاواک زمانی ضرورت پيدا كرد كه محمدرضاشاه هر روز با تکيه به 
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بيگانگان در مسير احياي حکومت فردي مستبدانه حركت كرده و با حمايت و 
پشتيبانی قدرتهای خارجی مســيری را كه قبل از او پدر تاجدارش بر آن نهج 
حکم رانده بود گام نهاد و به تبع آن هرچه روند مشــروطيت زدايی و گرايش به 
سوی روشهای اســتبدادی و خودكامه حکومت نموِد بيشتری می يافت ساواک 
هم بر روشهای انحراف آميز اطالعاتی ـ امنيتی و پليسی خود می افزود. بنابراين 

مبحث پيش رو بر فرضيات زير استوار خواهد بود: 
1. زمانی ضرورت وجودی تأسيس ســاواک احساس شد كه حاكميت پهلوي با 

جلب اعتماد بيگانگان به سوی مشی استبدادی و خودكامه سير نمود.  
2. قدرتهای خارجی )آمريکا و انگلستان( كه به دنبال كودتای 28 مرداد 1332 
دولت دكتر مصدق را ســرنگون و نظامی دلخواه جايگزين آن كرده بودند ، به 
تدريج تشکيل سازمان پليسی ـ امنيتی و اطالعاتی جديدی را مورد توجه قرار 
دادند كه بتواند منافع درازمدت آنان را در ايران تضمين كند و بنابراين اين دو 
كشور و باالخص آمريکاييها پيشــگام تکوين، تشکيل و هدايت ساواک شدند 
تا از يک ســو بتواند بر مخالفتهای داخلی پايان دهد و از سوی ديگر آنان را در 
اهداف اطالعاتیـ  جاسوســی منطقه ای و غيره ياری دهد. بدين ترتيب ساواک 
برخالف آنچه از نامش هويدا بود براي سلب امنيت داخلی و نيز نقض و تضعيف 
حاكميت و استقالل ايران، در سطوح و شئون گوناگون، گام در عرصه وجود نهاد. 
پيش از آنکه ساواک تشکيل شود فرمانداری نظامی كه در رأس آن تيموربختيار 
بود، بسياری از موانع مشــروطيت زدايی و نقض صريح قانون اساسی و سير به 
سوی روشهای اســتبدادی حکومت را از ميان برداشته و با تحکيم موقعيت و 
نفوذ سياســی ، اقتصادی آمريکا و انگليس در ايران اينک آماده بود مجموعه 
مسئوليتهايش را )البته( در مقياسی بسيار گسترده تر به مولود جديد )ساواک(  

واگذار كند.

قانون امنيت اجتماعی دکتر مصدق
برخــی از مخالفان دكتــر مصدق قانون امنيت اجتماعی او را كه با اســتفاده از اليحه 
اختيارات شــش ماهه اش از مجلش شــورای ملی تهيه و تصويب نمود به عنوان مقدمه ای 
برای تشــكيل ساواك در بيش از چهارســال بعد ارزيابی كرده اند. قانون مذكور كه شامل 
9 ماده و چند تبصره اســت در اول آبان 1331 از ســوی دكتر مصدق تهيه شــد و مقرر 
مي داشت تا سه ماه بعد ضمانت اجرايی خواهد داشت. ترديدی نيست كه اقدام مصدق در 
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اخذ اختيار قانونگذاری از مجلس دوره هفدهم از اشــتباهات فاحش دوران نخست وزيری 
او محســوب می شود و همان مجلس هفدهم هم كه اين اجازه را به نخست وزير اعطا كرد 
البته گناه مضاعف تری مرتكب شد. در هرحال اطالق نام قانون بر تمام آن مقررات و لوايح 
و ســاير دستور العملهايی كه از سوی مصدق و يا هر مرجع ديگری تهيه و تصويب شد دور 
از منطق و انصاف است. قانون واژه ای است كه فقط پس از تأييد و تصويب مجلس شورای 

ملی مفهوم پيدا می كند. 
بدين ترتيــب آنچــه تحت عنوان قانون امنيت اجتماعی مصدق معروف شــده اســت 
البتــه اقدامی فراقانونی و باطل بــود. اما در هر حال مقرراتی كه تحت عنوان قانون امنيت 
اجتماعی تدوين شد محدوديتهايی برای جامعه سياسی ـ اجتماعی ايران آن روزگار ايجاد 
می كرد و در همان حال مراجع دولتی و حكومتی را برای اِعمال فشار بر مخالفان سياسی 
و انتقادكنندگان گشاده دســت می ساخت و دســتاويزی علی الظاهر قانونی و رسمی برای 

محدود ساختن آزاديهای فردی، اجتماعی و سياسی بود. 
گمان می رود مصدق كه خود را پاسدار نظام دموكراتيك حكومت فرض مي كرد با وضع 
اين مقررات آشكارا در نقض قانون اساسی مشروطيت گام نهاده بود. مصدق حتی اگر سير 
حوادث سياســی ، اجتماعی داخلی به دليلی امكان تداوم نخســت وزيری او را با مشكالت 
عديده روبه رو می ساخت، نمی توانســت با اقداماتی از اين گونه در راستای محدود ساختن 
حقوق اساســی جامعه ايرانی گام بردارد. با اين حال نمی توان ترديد كرد كه اين مقررات 
و يا چنانكه معروف اســت قانون امنيت اجتماعی مصدق هيچ ارتباط منطقی با آنچه بيش 
از چهار ســال بعد در تشكيالت ساواك متبلور شد ، ندارد. در متن قانون امنيت اجتماعی 

دكتر مصدق چنين آمده بود: 
قانون امنيت اجتماعی مصدق 

متن قانون امنيت اجتماعی كه به موجب اختيارات شــش ماهه به تصويب  و امضای 
دكتر مصدق رسيده بود، به شرح زير است : 

»اليحه قانون امنيت اجتماعی« كه به تصويب دكتر مصدق ــ نخســت وزير ــ رسيد 
و به وزارتخانه های دادگســتری، دفاع ملی، كار، كشور، دارايی و سازمان برنامه جهت 

اجرا ابالغ گرديد: 
مــاده 1. هركس كارگران و كارمندان كارخانه ها و كارگاههای مشــمول قانون كار و 
بنگاهها را تحريك به اعتصاب و عصيان و نافرمانی و تمرد و يا اخالل در نظم و آرامش 
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نمايد، دستگير و بازداشت شده و از سه ماه تا يك سال تبعيد و ملزم به اقامت اجباری 
در نقطه معين خواهد شــد. در مدت محكوميت تبعيد و اقامت اجباری از اخذ مزد يا 

حقوق نيز محروم خواهد بود.
ـــ  اعتصــاب در وزارتخانه هــا و ادارات دولتی و امثال آن و در مؤسســات  تبصــرهـ 
مربــوط به خدمات عمومی از قبيل آب و برق و پســت و تلفــن و تلگراف و راديو و 
بيمارستانها و داروخانه ها و راه آهن دولتی و وسائل نقليه عمومی مطلقاً ]ممنوع است[ 

و اعتصاب كنندگان به مجازات مزبور محكوم خواهند شد.
ماده 2. هركس كارمندان ادارات دولتی و مؤسســات عمومی را وادار به اعتصاب و يا 
تحريك به اخالل در نظم و آرامش و يا تمرد و عصيان نمايد و همچنين كسانی كه در 
ادارات و مؤسســات عمومی و دادگاهها و دادسراها برخالف نظم و آرامش و انتظامات 
داخلــی رفتار و جنجال و داد و فرياد و يا به منظور توهين و ارعاب و تحت تأثير قرار 
دادن مراجــع اداری و قضايــی و يا تحصن و يا هرگونه تظاهری نمايند، بازداشــت و 
مجازات مقرر در ماده قبل برای آنها تعيين می گردد و همچنين مجازات درباره توطئه 
و مواضعه كننــدگان برای اجرای اعمال مزبوره در اين ماده و ماده فوق معمول خواهد 
شد و هرگاه مرتكب، كارمند دولت باشد، در مدت محكوميت و اقامت اجباری از اخذ 

مزد يا حقوق نيز محروم خواهد بود.
ماده 3. اجتماعات آزاد است ولی اجتماعات در معابر عمومی و بازارها به منظور مبارزه 
و زد و خــورد و همچنيــن اجتماعاتی كه حركات و تظاهــرات آنها ايجاد اضطراب و 
تشــويش در افكار عمومی نموده و يا نظم و آرامش و آســايش عمومی را مختل كند، 
ممنوع است. متخلفين برای مدت معينی از شش ماه تا دو سال تبعيد و ملزم به اقامت 
اجباری خواهند شد. در صورتی كه مرتكب، مستخدم دولت باشد، در مدت محكوميت 

تبعيد و اقامت اجباری از گرفتن حقوق محروم خواهد بود.
ماده 4. مأمورين انتظامی پس از بازداشت مرتكب، صورت مجلس مشتمل بر تحقيقات 
و شناســايی وی تهيه و پرونده امر را نزد دادســتان می فرستند؛ دادستان در صورت 
مالحظه قرينه بر توجه اتهام فوری، قرار بازداشــت متهم را صادر و بالفاصله تحقيقات 
خود را در دادســتاني يا معادل قضايی او انجام و در صورت فقد دليل، دســتور منع و 
رفع بازداشــت را صادر و در صورتی كه عقيده بر مجرميت داشته باشد، كيفرخواست 
تهيه و به دادگاه می فرســتد. قرار دادستان مبنی بر بازداشت متهم قطعی و غيرقابل 

شكايت است..
ماده 5. گزارش مسئولين مؤسسات و رؤسای ادارات دولتی و مراجع قضايی و همچنين 
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س شوراي ملي ]3719-4ع[ 
ش در مجل

دكتر مصدق و تعدادي از اعضاي كابينه ا
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مأمورين انتظامی معتبر است مگر خالفش ثابت شود. 
ماده 6. هرگاه دادســتان يا معادل قضايی او حين وقوع حادثه مستحضر شده، موظف 
اســت كه در محل وقوع حاضر شــده و از تحقيقات و مشــاهدات و داليل و مدارك 
جمع آوری شــده صورت مجلس ترتيب داده، طبــق موارد مذكور  فوق اقدام به عمل 

آورد. 
ماده 7. مرجع رسيدگی دادگاه جنحه يا قائم مقام آن می باشد، رسيدگی بايد فوری و 
خارج از نوبت به عمل آمده و دادرسی تا صدور حكم، بدون فاصله جريان يابد، احكام 

دادگاه جنحه قطعی است.
تبصره ــ در نقاطی كه حكومت نظامی اعالم گردد، اجرای مقررات اين اليحه قانونی 

به عهده فرمانداری نظامی و حكم دادگاه بدوی حكومت نظامی قطعی است.
ماده 8. مدت اليحه قانون سه ماه از تاريخ انتشار است. 

ماده 9. وزات دادگستری، دفاع ملی، كشور، دارايی، كار و سازمان برنامه، مأمور اجرای 
اين اليحه قانونی است.

بر طبق اعطای امتيازات مصوب بيســتم مــرداد 1331 اليحه قانونی راجع به امنيت 
اجتماعی كه مشتمل بر 9 ماده و دو تبصره است، تصويب می شود.

به تاريخ 31/8/1 نخست وزير ـ دكتر محمد مصدق1
چنانكه از متن اين مقررات برمی آيد بســياری از مفاد و اصول آن آشكارا ناقض قانون 
اساسی و تهديدكننده حقوق سياسی مردم كشور بود و در همان دوران هم مورد اعتراض 
بســياری از افراد و گروههای سياســی قرار گرفت.2 اين قانون موجب شد تا سالها پس از 
تشكيل ساواك و آشكار شدن اعمال خالف رويه پرشمار آن مخالفان مصدق او را پيشگام 
تشــكيل ساواك خطاب كنند و از اين رهگذر انتقادات تندی متوجه او سازند3 و ساواك را 

مولود دوران نخست وزيری او بدانند.4
گفته شده است كه برخی از نزديك ترين ياران دكتر مصدق پس از تصويب و تهيه اين 

1. تقي نجاري راد. ساواک و نقش آن در تحوالت داخلي رژيم پهلوي. تهران، مركز اسناد انقالب اسالمي، 1378. صص 228-227. 
2. محمد زرنگ. تحول نظام قضايي ايران از مشــروطه تا سقوط رضاشاه. تهران، مركز اسناد انقالب اسالمي، 1381. ج 2، 

صص 113-112.
3. مصطفي الموتي. ايران در عصر پهلوي. لندن، پگا، مهر 1991/1370م. ج 10، صص 168-167.

4. همان، ص 168.
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مقررات به اصطالح قانونی راه خود را از او جدا كرده و به صف مخالفان پيوســتند.5 با اين 
احوال برخی از آگاهان بر امور به رغم انتقاداتی كه به اين مقررات وارد ساختند از اينكه آن 
را مقدمه تأسيس ساواك بدانند اجتناب ورزيدند. سياوش بشيری كه كتابی درباره ساواك 
تحت عنوان قصه ساواک نوشته است، درباره قانون امنيت اجتماعی مصدق و ارتباط آن با 

ساواك چنين مي نويسد: 
 برخالف آنچه گفته می شــود قانون سازمان اطالعات و امنيت كشور )ساواك( مولود 
قانون امنيت اجتماعی دكتر مصدق نيســت. ســاواك به منظور جمع آوری و استفاده 
الزم از اطالعات خارجی تأســيس شد و قسمت امنيت داخلی اين سازمان در ارتباط 
با عوامل مســتقيم و غيرمســتيقم اجنبی فعاليت می كرد و حــال آنكه قانون امنيت 

اجتماعی دكتر مصدق برای اعمال حاكميت و نظرات دولت تنظيم و اجرا شد.6
منصور رفيع زاده آخرين نماينده ســاواك درآمريكا كه بعدهــا خاطراتش را در كتابی 
تحت عنوان شاهد به چاپ رسانيد ضمن انتقاد از قانون امنيت اجتماعی مصدق كه ناقض 
حقوق اساسی مردم كشور بود ارتباطی ميان آن با قانون تشكيل ساواك و فعاليتهای آتی 
آن نمي  بيند. رفيع زاده بدون اشــاره به ارتباط ميــان آن دو دربارة قانون امنيت اجتماعی 

مصدق چنين اظهار عقيده می كند: 
در هميــن اوضاع و احوال، قانون امنيت ملی كه در ژانويه 1952 به تصويب رســيد، 
بســياری از حقوق مردم را از بين برد. بــه موجب اين قانون اظهارات پليس يا وزارت 
دادگستری ايران درست تلقی می شد مگر آنكه خالف آن ثابت شود. به عبارت ديگر، 
فرد مادامی كه بی گناهيش ثابت نمی شــد، مجرم محســوب می شد و می شد افراد را 
بدون اطالع آنها از اتهام، بازداشــت و زندانی كرد. اجتماع بيش از دو نفر ممنوع بود 
و در نتيجه تظاهرات و اعتصابها غيرممكن شــده بود؛ حتی اعتراف به داشــتن نيت 
انجام كاری جرم محســوب می شد. دكتر بقايی با تمديد اختيارات ويژه نخست وزير و 
حكومت نظامی مخالف بود، زيرا دولت نتوانسته بود به اصالحاتی كه هنگام درخواست 

اين اختيارات ويژه از سوی مصدق وعده داده شده بود، دست يابد.7
از مهم ترين كســانی كه در همان هنگام تصويب قانون امنيت اجتماعی مصدق سخت 

5. منصور رفيع زاده. شاهد: خاطرات منصور رفيع  زاده. ترجمه اصغر گرشاسبي. تهران، اهل قلم، 1376. ص 101.
6. مصطفي الموتي، همان، صص 168 و170.

7. منصور رفيع زاده، همان، ص 101.
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بر آن انتقاد كرد دكتر مظفر بقايی كرمانی بود. او در مجلس شورای ملی مضرات بسياری 
برای آن برشــمرد و آن را مخل آزاديهای مشروع سياسی و اجتماعی مردم كشور ارزيابی 
نمود و مواردی از آن را بدتر از قانون ياسای چنگيزی دانست و اجرای آن ر ا بيش از آنكه 
متضمن جلوگيری از فعاليت مخالفان قانون اساسی و آزاديهای سياسی مردم كشور بداند، 
محملی قانونی برای مجازات آزاديخواهان دانســت و به طور تلويحی مصدق را شــماتت و 
ســرزنش كرد كه پس ار عمری آزاديخواهی و طرفداری از قانون اساسی مشروطيت، خود 

گرفتار روش استبدادی حكومت شده است.8
با تمام اين ايراداتی كه نســبت به قانون امنيت اجتماعی مصدق گرفته شــده است و 
اساســاً هم بســياری از اين ايرادات بر آن اقدام مصدق مصــداق دارد، اما ترديد نمی توان 
كــرد كه اين مقررات قانونی كه محــدوده زمانی خاصی هم برای اجرای آن در نظر گرفته 
شــده بود ، هيچ گونه ارتباطی با قانون تشكيل ساواك و عملكرد بعدی آن ندارد و چنانكه 
درمباحث آتی هم خواهد آمد پديد آورندگان ســاواك و نيز تصويب كنندگان قانون آن در 
مجلس هم هيچ اشــاره ای به وجود ارتباط ميان آن با قانون امنيت اجتماعی دكتر مصدق 

نكردند. 

کودتای 28 مرداد 1332 مقدمه تشکيل ساواک 
هرگاه بتوان مقدمه و آغازی برای روند و داليل تشــكيل ســاواك قائل شــد، كودتای 
انگليســی ـ آمريكايی 28 مرداد 1332 می تواند نقطه عطف و عزيمت اين جريان باشــد. 
امروزه ديگر كســی در نقش مســتقيم و به شــدت اثرگذار كشــورهای انگليس و آمريكا 
دركودتای 28 مرداد ترديدی روا نمی دارد. تاكنون درباره اين واقعه مهم صدها جلد كتاب، 
مقاله و نوشــته چاپ و منتشر شده است كه تقريباً همه آنها بر نقش انكارناپذير انگليس و 

آمريكا در وقوع اين رخداد تأكيد و اصرار دارند. 
كرميت روزولت عامل اصلی كودتا در كتابی كه محتوای آن اساساً به اين واقعه اختصاص 
دارد، صراحتاً به نقش خود و آمريكاييها و انگليســيها در كودتای 28 مرداد 1332 اعتراف 
دارد و نويســندگان پرشمار ديگری كه در داخل و خارج ايران به بررسی علل و ريشه های 

8. مظفر بقايي كرماني. شناخت حقيقت در پيشگاه تاريخ. كرمان، پارم چاپ كرمان، بي تا. صص 68-76 و 126-122.
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كودتــای 28 مرداد 1332 پرداخته اند، ترديد نكرده انــد كه نقش انگليس و آمريكا در آن 
واقعه تأسف بار قابل توجه و در واقع تعيين كننده بوده است. 

بدين ترتيب بايد سازمان ســيا و اينتليجنس سرويس را طراح و مجری اصلی كودتای 
28 مرداد 1332 در نظر گرفت كه با همراهی عوامل ايرانی، دربار و وابســتگان به محافل 
خارجی قدرت در ايران، دولت درحال احتضار دكتر محمد مصدق را به سقوط كشانيدند و 
چنانكه دلخواهشان بود، مهره های سر به راهی جايگزين آن ساختند تا هر آنچه مي خواهند 

در فضای سياسی مطلوب و بدون مشكلی كسب كنند.9بدين ترتيب : 
به دنبال ســفر روزولت به تهران، سيا به بررسی طرح عمليات »چكمه« پرداخت كه 
اصوالً از طرف )AHOC( و ام ـ آی ـ6 تنظيم شده و به نظر آمريكاييها بسيار پيچيده 
ســخت و چندجانبه می رســيد. از اين رو به دونالد ويلبر مأموريت داده شد طرح قابل 
انعطاف تری تهيه كند، كه او هم اين كار را انجام داد و طرح جديد عمليات »آژاكس« 
نام گرفت. ويلبر با روزولت در بيروت مالقات كرد و آنها به اتفاق عمال ديگر سيا طرح 
»آژاكس« را مورد بررســی قرار دادند و پس از بررسيها، طرح به لندن فرستاده شد و 
به وســيله مأموران ام ـ آی ـ 6 تكميل نهايی آن در ژوئن سال 1953 انجام گرفت و 
باألخره چرچيل كه ســرش برای ماجراهای هيجان انگيز و دراماتيك درد می كرد و از 

اين قبيل كارها لذت می برد آن را مورد تصويب قرار داد.10
كودتای 28 مرداد 1332 اهداف كوتاه مدت و بلندمدتی را برای آمريكاييها و انگليسيها 
دنبــال می كــرد. آنی ترين هدف كودتا از ميان برداشــتن دولت مصدق بــود كه به انحاء 
گوناگون بر ســر راه نفوذ آنان مشكل آفرينی كرده بود. با نيل به اين مقصود، هدف مهم تر 
تســلط دوباره بر ســر پلهای نفتی ايران در انتظار آنان بود و در اين ميان آمريكاييها بيش 
از انگليسيها سود بردند كه تا آن هنگام هيچ گاه به طور جدی از عايدات سرشار نفت ايران 
بهره مند نشده بودند. ضمن اينكه با كودتای 28 مرداد 1332 انگليسيها هم بخش عمده اي 

از منافع از كف داده را بار ديگر صاحب شدند. 

9. براي كســب اطالعات بيشــتر در اين باره بنگريد به: ديويد وايز و تاماس راس. سيا: حکومت نامرئي. ترجمه عبداهلل 
گله داري. تهران، اميركبير، 1358. ج 1، صص 118-122؛ شــعبان جعفري. خاطرات شــعبان جعفري. به كوشش هما 
سرشــار. تهران، ثالث، 1381. صص 412-413؛ غالمرضا كرباسچي. روزشمار روابط ايران و آمريکا. تهران، بقعه، 1380. 

ص 88.
10. مصطفي علم. نفت؛ قدرت و اصول. ترجمه غالمحسين صالحيار. تهران، اطالعات، 1374. ص 463.
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عقد قرارداد كنسرســيوم نفت كه در دوران نخســت وزيری سپهبد زاهدی عملی شد، 
سرآغاز نيل به اين هدف استراتژيك اقتصادی و سياسی بود. اما آمريكاييها هدفشان صرفاً 
كســب عايــدات و منافع نفت نبود. اين بار آنان به جد بــر آن بودند به عنوان تنها قدرت 
خارجی مســلط در شئون مختلف ايران نفوذ كرده، جای پايی استراتژيك كه هدف دائمی 

و بلندمدت آنان را دنبال كند، به دست آورند. 
بدين ترتيب بود كه هرچه از كودتای 28 مرداد 1332 زمان بيشــتری ســپری می شد 
نفوذ و قدرت آمريكاييها در شــئون مختلف ايران پررنگ تر می شــد؛ تا جايی كه طی يك 
دهه بعد آمريكاييها بر بسياری از اهداف اقتصادی، سياسی، اطالعاتی ـ امنيتی و فرهنگی 
مورد نظر در ايران دســت يافته بودند و به ســرعت در حال تثبيت موقعيت بالمنازع خود 

در ايران بودند. 
ايران در حوزه جغرافيايی ـ سياســی بســيار حساسی از دســته بنديهای جهانی قرار 
داشــت و باألخص به ســبب دارا بودن مرزهای طوالنی با شوروی سوسياليستی كه در آن 
روزگار رقيبی جدی و درجه اول برای آمريكا محســوب می شــد، سياستگذاران آن كشور 
به گســترانيدن هرچه بيشــتر حوزه های نفوذ خود در ايران احســاس نيازی تمام نشدنی 

مي كردند. 
فراموش نكنيم كه يكی از اهداف و يا دســتكم دســتاويزهای مهم كودتا جلوگيری از 
نفوذ و رسوخ احتمالی كمونيسم در ايران بود. بدين ترتيب خيلی زود محمدرضاشاه و نظام 

حكومتی آن برای آمريكاييها اهميت استراتژيك بی بديلی پيدا كردند. 
با چنين اهدافی بود كه آمريكاييها پس از مدتی احســاس كردند نيازمند دســتگاهی 
اطالعاتی ـ امنيتی هســتند كه عالوه بر پايان دادن به مخالفتهای داخلی كشــور ياريگر 
اهداف استراتژيك سياســی، اطالعاتی و امنيتی آنان برای مرزهای ايران و نيز ساير نقاط 
جهان باشــد. بنابراين آمريكاييها از تأسيس ساواك به مراتب بيش از حكومتگران ايران و 
نيز ســاير رقبا و دوستان خارجی خود در عرصه سياسی، اجتماعی و اقتصادی ايران سود 
می بردند. آمريكاييها به ويژه پس از تشــكيل ساواك اميدواری بسياری به دست می آوردند 
تا از طريق اين تشــكيالت جديد مخالفان ايرانی را، كه تعداد آنان البته رقم پرشــماری را 
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تشكيل می دادند، سركوب كنند و به انزوا بكشانند.11
آمريكاييها پس ازكودتای 28 مرداد به ســرعت تالش كردند با گسترش هرچه بيشتر 
سلطه خود بر حكومت پهلوی حضور ساير رقبای سياسی ـ اقتصادی خود را در عرصه هاي 
مختلف ايران تحت الشــعاع قرار داده، احساس نياز هميشگی به حضور خود در ايران را به 
شــاه12 و حكومت او بقبوالنند. روند رو به افزايش كمكهای مالی، تســليحاتی و اقتصادی 
آمريــكا به دولتهای ايران )پس از كودتا( در راســتای نيل به همين مقصود صورت عملی 

مي گرفت.13 بدين ترتيب، آمريكا:
1. به رژيم كودتا كمك كرد تا مخالفان خود از اقشــار و گروههای مختلف سياســی، 
اجتماعی را ســركوب و تا مدتی آنان را منزوی ســازد. 2. با حل مســئله نفت و كمكهای 
اقتصادی متعدد مشــكالت اقتصادی رژيم را مرتفع سازد. 3. سياست خارجی ايران را در 
راســتای اهداف و خواســته های منطقه ای و جهانی خود سوق دهد. 4. با تضعيف و اِعمال 
فشــار بر گروههای مختلف دينی و اســالمی زمينه های داخلی مخالفت با حضور خود در 
ايران را كاهش دهد. 5. ســاختار اقتصادی را در مسير وابستگی هرچه بيشتر تغيير جهت 
دهد. 6. با ســركوب و تضعيف شــديد حزب توده و گروههای چپ زمينه های داخلی نفوذ 
احتمالی شــوروی را در ايران به حداقل برساند. 7. با اِعمال نفوذ در انتصاب نخست وزيران 
مطيع و طرفدار سياســت آمريكا در ايران با انعطاف عمل بيشــتری طرحهای خود را در 
ايران مجرا دارد. 8. با وارد كردن ايران به پيمانهای منطقه ای )نظامی و اقتصادی( كمربند 
امنيتــی قابل اتكايی برای تحكيم نفوذ و ســلطه خود در منطقه ايجــاد كند. 9. با اعمال 
سياستهای فرهنگی ـ اجتماعی دلخواه ايرانيان را به تبعيت از روش زندگی غربی و به ويژه 

آمريكاييها سوق دهد.14

11. براي كسب اطالعت بيشتر در اين باره بنگريد به: جواد منصوري. تاريخ قيام 15 خرداد به روايت اسناد. تهران، مركز 
اسناد انقالب اسالمي، 1377. ج 1، صص 16-35؛ شمس آل احمد. از چشم برادر. قم، كتاب سعدي، 1369. صص 65-64.

12. در مباحث آتي هرگاه واژه شــاه به كار رود مقصود محمدرضاشــاه پهلوي اســت كه از 25 شهريور 1320 تا 22 
بهمن 1357 در ايران سلطنت مي كرد. 

13. محمد اختريان. نقش اميرعباس هويدا در تحوالت سياسي ـ اجتماعي ايران: بهمن 43 ـ مرداد 56. تهران، علمي، 1375. 
صص 18-14.

14. براي كســب اطالعات بيشتر در اين باره بنگريد به: جواد منصوري. بيست و  پنج سال حاكميت آمريکا بر ايران. تهران، 
بي نا، 1368. صص 63-42.
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بدين ترتيــب با تمهيد اين مقدمات و مقاصد ريز و كالنی كه آمريكا در ايران به دنبال 
آن بود تأسيس ساواك و به تبع آن تجهيز و راهبری آن توسط سيا و عوامل پيدا و پنهان 
آمريكا در ايران می توانست تأثير شايان توجهی در موفقيت اين اهداف داشته باشد. ضمن 
اينكه پس از تشكيل موفقيت آميز ساواك آمريكاييها باز هم حيطه نفوذ و قدرت خود را در 

عرصه هاي مختلف ايران گسترش دادند.15
هارالد ايرنبرگر كه كتابی درباره ســاواك به رشته تحرير درآورده است تأسيس ساواك 
را از پيامدهای كودتا برشــمرده است و در اين ميان باألخص آمريكاييها را از عوامل اصلی 
تشــكيل ســاواك معرفی می كند كه اميدوار بودند با قدرت و اعتباربخشی به منافع ريز و 
درشتشان در ايران از تجاوز مصون بمانند. او كه ساواك را »دوست شكنجه گر غرب« لقب 

داده است، نقش سيا در زمينه چينی برای تأسيس ساواك را بی بديل ارزيابی می كند.16

15. همان، صص 161-155.
16. براي كسب اطالعات بيشتر در اين باره بنگريد به: خواندنيها، س 39، ش 34، شنبه 22 ارديبهشت 1358. صص 29-28 

و 60-58.

كشف چاپخانه زيرزميني حزب توده به دست مأموران حکومت نظامي تهران؛ سرتيپ تيمور بختيار، سرهنگ 
محسن مبصر و سرهنگ مصطفي امجدي براي بازديد حضور دارند. ]7335-4ع[
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پيمان بغداد پيامد کودتای 28مرداد 1332
آگاهان به امور در آن روزگار و نيز پژوهشگران و محققان به درستی عضويت ايران در 
پيمان بغداد را از پيامدهای كودتای 28مرداد 1332 برشــمرده اند. اين پيمان در راستای 
اهداف بلندمدت سياســی و استراتژيك آمريكا در منطقه شــكل گرفت و دولت ايران در 
دوران نخســت وزيری حسين عالء بدان پيوســت و آمريكا نيز به گونه ای غير رسمی در آن 
مشاركت داشت. هرچند اهداف ظاهری اين پيمان بيشتر به همكاريهای اقتصادی و تجاری 
و فنی معطوف بود اما آمريكاييها و انگليســيها بيش از هرچيز مقصود نظامی و سياسی را 

از عقد آن دنبال می كردند. 
چهار كشــور عضو رســمی پيمان بغداد )ايــران، عراق، پاكســتان و تركيه(، با حضور 
انگلستان كمربندی امنيتی تشكيل می دادند كه به تبع آن باألخص آمريكا امكان بيشتری 

برای مراقبت و كنترل اطالعاتی ـ امنيتی رقيب قدرتمندش، شوروی، پيدا می كرد. 
پيمان بغداد كه پس از خروج عراق از آن در ســال 1337ش/ 1958م به پيمان سنتو 
تغييــر نام يافت تا جايی كه به ايران مربوط می شــد از پيامدهای مســتقيم كودتای 28 
مرداد 1332 بود كه خود مقدمه ای برای تشــكيل ســاواك در مدت كوتاهی پس از آن شد. 
بدين ترتيب آمريكاييها قادر می شدند با ايجاد پيوندهايی ميان سرويسهای اطالعاتي ـ امنيتی 
ســه كشور عضو پيمان ســنتو كه تحت نظارت عاليه ســيا فعاليت می كردند، فعاليتهای 
اطالعاتیـ  امنيتی و جاسوسی خود را در سراسر قلمروها و مرزهای جنوبی شوروی تحكيم 
كنند. از ياد نبريم كه ايران و ديگر كشــورهای عضو ســنتو در استراتژيك ترين حوزه های 

جغرافيايی شوروی، با آن كشور همجواری داشتند.17 
در همان زمان برخی از رجال كشــور از عواقب ســوئی كه ممكن بود اين پيمان برای 
ايران در پی داشته باشد اظهار نگرانی می كردند و معتقد بودند جبهه گيری در برابر شوروی 
قدرتمند، همسايه بالفصل ايران، متضمن هيچ گونه سودی برای كشور نيست. اما از آنجايی 
كه اين پيمان نه در حيطه تصميم سازی رهبران كشور بلكه در چارچوب استراتژی آمريكا 
صورت عملی به خود می گرفت، هيچ گاه توجهی جدی به اينگونه آسيب شناسيهای دلسوزانه 

17. براي كســب اطالعات بيشتر در اين مورد بنگريد به: بهرام افراسيابي. ايران و تاريخ. چ 2.تهران، نشر علم، 1369. 
صص 36-38؛ مصطفي الموتي، همان، ج 11، صص 65-56.
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نشــد.18ضمن اينكه عالوه بر مخالفتهايی از اين نوع افراد و گروههای سياســی، مذهبی و 
اجتماعی كشــور نيز با پيوستن به پيمان بغداد )سنتو ( مخالف بودند. اما حكومت با تكيه 
بر پشــتيبانيهای آمريكاييها تقريباً تمامی مخالفتها را ســركوب كرد. ترور نافرجام حسين 
عالء از سوی فداييان اسالم در راستای مخالفت اين گروه با پيمان بغداد صورت گرفت.19
عبدالرضا هوشــنگ مهدوی درباره مخالفت شــوروی با انعقاد پيمان بغداد و پيوستن 
ايران به آن پيمان و هدفی كه آمريكاييها از اين قرارداد دنبال می كردند ، چنين مي نويسد:

شوروی كه پس از مرگ استالين سياست همزيستی مسالمت آميز را پيش گرفته بود،  
از انعقاد پيمان بغداد و عضويت ايران در آن به شــدت ناراحت شــد و سه يادداشت 
اعتراض آميز پی درپی فرستاد. مولوتوف وزير امورخارجه شوروری در يادداشتی كه در 
19 مهرماه 1334 در آســتانه الحاق به پيمان بغداد به كاردار ايران در مسكو تسليم 
كرد، نوشــته بود : »از اخبار مندرجه در مطبوعات بر دولت شــوروی مســلم شد كه 
دولت ايران تصميم گرفته اســت به اتحاد نظامی تركيه ـ عراق ـ پاكستان معروف به 
پاكت بغداد كه در آن انگليس هم شــركت دارد ملحق شــود. دولت شوروی راجع به 
اين مسئله اطالعی از دولت ايران دريافت نداشته است ولی نمی تواند اهميت به اخبار 
ندهد. شــوروی الزم می داند به همين مناسبت مراتب زير را اعالم دارد: معنی انعقاد 
پيمان بغداد عبارت است از دسته بندی در خاورميانه و نزديك كه آلتی است در دست 
محافــل متجاوز معينی كه عالقه ای به تحكيم صلح و امنيت بين المللی ندارند. اصرار 
در انعقاد چنين دســته بندی در عين حال به منظور حفظ و استقرار مجدد تسلط در 
كشورهای اين منطقه می باشد. ملحق شدن ايران به اين دسته بندی نظامی با عالقه به 
تحكيم صلح و امنيت در خاورميانه و نزديك سازگار نبوده و با رابطه حسن همجواری 
ايران با اتحاد جماهير شوروی و تعهدات معلومه قراردادی ايران متناقض می باشد.«20

پيش از پيمان بغداد دو كشــور تركيه و عراق در فوريه 1955/ اســفند 1333 پيمانی 
مشــترك امضا كرده بودند كه پيمان همــكاری متقابل نام داشــت. در فروردين 1334 
انگلســتان هم به آن پيمان ملحق شد. در ارديبهشت همان سال پاكستان به عضويت آن 
پذيرفته شــد و در نهايت دولت ايران در19مهر 1334 به آن پيمان پيوســت. تا فروردين 

18. مصطفي الموتي، همان، صص 60-58.
19. همان، ص 60.
20. همان، ص 61.
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1358 ايران عضو پيمان سنتو باقی ماند.21 
فريدون ســنجر كه ســالها در هيئت نمايندگی ايران در ســنتو حضور داشت تصريح 
مي كند كه آن پيمان در بردارنده هيچ گونه ســودی برای ايران نبود و اساســاً مصوبات و 
طرحهاي در دســت اجرای آن منافی استقالل سياســی و نظامی كشور بود و در موضوع 
دفاع مشترك در برابر حمالت شوروی هم توجه چندانی به تماميت ارضی ايران نشده بود. 
وی كه پس از سالها خدمت در اين پيمان به نتايج مستندی مبنی بر ناديده گرفتن منافع 

ايران در آن پيمان دست يافته بود، در اين باره چنين نوشته است :  
...خالصه كالم از روزی كه اينجانب به مســائل پيمان بغداد ) سنتو ( آشنا شدم برای 
من مســجل شد كه اين پيمان يك ســازمان سياسی تبليغاتی است و تمام تالش آن 
در راســتای حفظ منابع نفتی و دفاع از منافع اقتصادی آمريكا و يارانش در خاورميانه 
اســت و به همين دليل هــم آنها ترجيح می دادند كه دفاع اصلی روی رشــته جبال 

زاگرس انجام شود نه البرز. 
برای اثبات اين مدعا كه پيمان بغداد از نظر حفظ تماميت ارضی و دفاع از اســتقالل 
و آزادی كشور ما مأموريتی نداشت و هدف آن حفظ منابع نفتی خاورميانه در مقابل 
تجاوز شــوروی بود دالئل زيادی وجود دارد كــه يكی از آنها همين اصرار ورزيدن در 
انتخاب خط دفاعی زاگرس بود و دليل ديگر را می توان انتخاب موقعيت اســتراتژيك 
پايگاههای نيروی هوايی، كه به وســيله مستشــاران آمريكايی طرح ريزی شد، عنوان 
كرد. پايگاههايــی كه در زمان بروز جنگ احتمالی، صددرصد به وســيله آمريكاييها 
اشــغال می شد؛ مثل پايگاه دزفول، بوشهر، بندرعباس، اميديه، و چاه بهار كه همه آنها 

پشت خط زاگرس انتخاب شده بود.
دليل ديگــری كه بر اين مدعا وجود دارد انجام مانور مشــتركی به نام مانور) دالور( 
بود كه اگر اشــتباه نكرده باشــم در فروردين ســال 1343 با شركت نيروهای هوايی 
و زمينــی ايران و نيروهــای هوايی و هوابرد آمريكا در منطقه دزفول انجام شــد كه 
مأموريت آن رســانيدن كمك به نيروهايی از ايران بود كه روی خط دفاعی )زاگرس( 

دفاع می كردند....
اگــر ما طرح مانور )دالور( را مورد بررســی قرار دهيم به خوبی روشــن می گردد كه 
هدف آن هدف پيمان ســنتو بــود. يعنی دفاع منابع نفتی واقع در پشــت ارتفاعات 

21. پيتــر آوري. تاريخ معاصر ايران از كودتاي 28 مــرداد 1332 تا اصالحات ارضي. ترجمه محمد رفيعي مهرآبادي. تهران، 
مؤسسه مطبوعاتي عطايي، 1368. ج 3، صص 87-آ تا 89-آ ]پيوست كتاب[.
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زاگــرس، نه حفظ تماميت ارضی و دفاع از ســرزمين ايران. بــرای پايه گذاران پيمان 
ســنتو از دست رفتن دوسوم خاك ايران مسئله ای ايجاد نمی كرد بلكه آنچه برای آنها 
ايجاد مســئله می كرد تهديد منابع نفتی خاورميانه بود. آنها اين طور طرح ريزی كرده 
بودند كه اگر ايران قصد دارد در مقابل شوروی روی خط دفاعی البرز دفاع كند نبايد 
منتظر دريافت كمك از طرف متفقين خود باشد بلكه بايد به صورت عمليات تأخيری 
مرحلــه به مرحله در مقابل نيروهای ايرانی احتماالً می توانســتند به كمكهاي آمريكا 
و متفقينش متكی شــوند آن هم به شرط اينكه در آن مقطع زمانی بين دو ابرقدرت 
ساخت و پاختهای سياسی نشده باشد و ااّل برای آمريكا و يارانش از دست رفتن دو سوم 
خاك ايران و افتادن آن به دســت روسها هيچ اهميتی نداشت و اگر الزم می شد تمام 
قسمت شــمالی ايران را دو دستی تقديم شورويها می كردند مشروط بر اينكه پا را از 
خط زاگرس فراتر ننهند و به منابع نفتی آنها در ايران و عراق و عربستان و كشورهای 
حاشيه خليج فارس كاری نداشته باشند حاال بر سر اين ملت محروم مظلوم چه می آمد 

به آنها مربوط نبود.
خالصه كالم به نظر اينجانب تمام دعواها بر ســر لحاف مال نصرالدين بود. به عبارتی 
ديگر مأموريت اصلی پيمان سنتو دفاع از منابع نفتی خاورميانه بود نه حفظ استقالل 
و تماميــت ارضی ايران. ايرانی كه يكی از اعضا فعال پيمان ســنتو بود. به اين ترتيب 
می بينيم كه اســتقالل و امنيت كشور ايران در قاموس پيمان سنتو و نظاير آن محلی 
از اعراب نداشــت بالنتيجه اين پيمان برای كشور ما جز ضرر هيچ ثمری نمی توانست 
داشــته باشد جز اينكه همه ساله مبالغ گزافی صرف هزينه عضويت در چنين پيمانی 

می شد كه بر دوش اين ملت مظلوم سنگينی می كرد....22
بدين ترتيب پيمان ســنتو متضمن حفظ منافع كشورهای كوچك عضو در منطقه نبود 
بلكه هدف آن دفاع از موقعيت سياسی و نظامی، امنيتی و اقتصادی آمريكا و غرب در برابر 
شــوروی و نفوذ در قلمروهای جنوبی آن كشــور بود. آمريكاييها بر آن بودند با اين پيمان 
نفوذ شــوروی و كمونيســم را به سوی كشورهای حاشــيه جنوبی آن كشور سد كنند.23 
و هرگاه در نظر داشــته باشــيم كه يكی از داليل اصلی تأســيس ســاواك مبارزه با نفوذ 
كمونيســم و حزب توده در ايران بود، آنگاه نقش مقدماتی پيمان سنتو در تأسيس ساواك 

22. فريــدون ســنجر. حاصل چهل ســال خدمت: 1316-1355 )خاطراتي مجمل از پاره اي ناهنجاريهاي تلخ در گذشته نيروي 
هوايي(. تهران، پروين، 1370. صص 185-180.

23. بيژن جزني. تاريخ سي ساله ايران. تهران، بي نا، 1357. ج 2، صص 70-68.
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بيشــتر آشكار می شــود. ضمن اينكه سيا با همكاری ســاواك در سراسر مرزهای شمالی 
ايران با شــوروی اقدامات جاسوسی ـ اطالعاتی گسترده ای را عليه شوروی به معرض اجرا 
مي گذاشــت.24 جهانگير تفضلی در خاطرات خود به گوشه هايی از داليل پيوستن ايران به 

پيمان سنتو چنين اشاره كرده است: 
پس از آنكه عال در ]هفدهم فروردين ســی و چهار[ فرمان نخست وزيری گرفت و هنوز 
نام وزيرانی كه برايش تعيين شــده بود نمی دانســت، برای يك عمل جراحی به اروپا 
رفت. در يكی از همين روزهايی كه به حضور شــاه رفته بودم ، شاه مطالبی فرمود كه 
خالصه آن اين است كه: »ما در جنگ اول و دوم جهانی از بيطرفی زيان ديده ايم و اگر 
ما وارد پيمان بغداد شــويم آمريكاييها هم به ما خواهند پيوست و خطر كمونيسم در 
ايران از ميان خواهد رفت.« اين جمله آخر در پاسخ به عرايض مخلص بود كه خالصه اش 

اين است كه : تصور نمی فرمايند رنجش شديد روسها گرفتاريهايی داشته باشد ؟
شاه به سخنان خود افزود: »شما اين سخنان را به رفقای پوليت بورو فعاًل نگوييد؛ اما 
در روزنامه خودتان زيانهای بيطرفی را بنويســيد. و دو سه مقاله هم برای روزنامه های 

عصر، در اين باره بنويسيد، و به نصيری بدهيد كه به آنها بدهد.« 
در اينجا شايســته يادآوری اســت كه من خيال می كنم كه شاه اين سخنان را برای 
ديگران، و دســت كم برای چند وكيل مجلس هم فرموده باشــد، اما هنوز به عبداهلل 

انتظام و امينی نفرموده بود، يا دست كم به نظر مخلص چنين می نمود.
مطالب ايران ما و دو ســه روزنامه ديگر موجب آن شــد كه دوســتان پوليت بورو از 
مخلص كم و بيش رنجيدند. زيرا می دانستند كه چنان مطلبی در آن روزگار، در ايران 

ما، بدون نظر شاه بسيار بعيد است. 
اين مطلب به زودی در مجلس هم بلندگويانی يافت. شاه هم بعد از مقاالت روزنامه ها 
به وزير خارجه فرموده و سفارش كرد كه در پوليت بورو هم در اين باره بحث كنيد.

هنگامی كه در مجلس و مطبوعات ايران، تقريباً پيوستن ايران به پيمان بغداد روشن 
شــده بود، عالء، نخســت وزير، كه برای يك عمل جراحی در بيمارستانی در پاريس 
بســتری بود، در مصاحبه مطبوعاتی ــ كه به وسيله خبرگزاريهای مهم جهان پخش 
شــده بود ــ  پيوســتن ايران به يك پيمان نظامی و رها كردن سياســت بيطرفی را 

غيرممكن خوانده بود.25

24. همان، ص 185.
25. جهانگير تفضلي. خاطرات جهانگير تفضلي. به كوشــش يعقوب توكلي. تهران، دفتر ادبيات انقالب اسالمي، 1376. 
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به رغم مخالفتهای آشكاری كه مردم ايران با پيوستن به پيمان بغداد داشتند ، اما شاه 
كــه تحت القائــات آمريكاييها تصور می كرد هرگاه از اين اقــدام اجتناب ورزد به زودی از 
سوی شــوروی مورد هجوم قرار گرفته سراسر كشور را كمونيسم فراخواهد گرفت اشتياق 
كم نظيری به عضويت در اين پيمان نشان داد.26 حسين فردوست تأكيد دارد كه پيوستن 
ايران به پيمان سنتو متضمن سود چنداني برای كشور نبود و صرفاً حربه ای هرچند كمتر 
كارآمد در دســت آمريكا بود تا از طريق آن در برابر رقيب قدرتمندش روســيه شــوروی 
مانور بدهد. فردوســت معتقد است كه اين پيمان به ســبب عضويت آمريكا و انگليس در 
آن به نوعی دنبالــه ناتو در خاورميانه به شــمار می رفت.27بدين ترتيب آمريكاييها چنانكه 
دلخواهشان بود از اين پيمان براي مقاصد مختلف بهره می بردند و چندان برايشان اهميتی 
نداشت كه كشــورهای منطقه ای عضو پيمان سنتو در برابر تهديدات شوروی تا چه اندازه 
از قدرت دفاعی برخوردار هســتند. از جمله اين اهداف ايجاد كمربندی امنيتیـ  اطالعاتی 
و جاسوســی طوالنی در سراسر مرزهای جنوبی شوروی در خاورميانه بود كه سازمان سيا 
را قادر می ســاخت با بهره گيری از ياری دســتگاههای اطالعاتیـ  امنيتی كشورهای عضو 
سراسر مرزهای جنوبی شوروی در شمال خاورميانه، اقيانوس هند و مناطق شرقی اروپا را 

تحت كنترل و مراقبت جاسوسی قرار دهد.28
بدين ترتيب در شــهريور 1334 دولت عالء موافقت خود را با پيوستن به پيمان بغداد 
اعالم كرد و در مهرماه همان ســال هم مجلسين شورای ملی و سنا اليحه پيمان بغداد را 
مورد تصويب و تأييد قرار داده و موافقت خود را با پيوستن ايران به آن پيمان اعالم كردند 

)27 مهر 1334(.29 

صص 135-134.
26. محمد اختريان، همان، صص 21-20.

27. حسين فردوست. ظهور و سقوط سلطنت پهلوي: خاطرات ارتشبد سابق حسين فردوست. چ 3. تهران، مؤسسه اطالعات، 
1370. ج 1، صص 537-533.

28. علي رضا ازغندي. روابط خارجي ايران )دولت دست نشــانده: 1320-1357(. تهران، قومس، 1376. صص 374-383؛ 
حميدرضا ملك محمدي. از توسعه لرزان تا سقوط شتابان: توسعه اقتصاديـ  نظامي و بي ثباتي سياسي رژيم پهلوي دوم )1347-

1357(. تهران، مركز اسناد انقالب اسالمي ، 1381. صص 162-159.

29. محمدعلي سفري. قلم و سياست: از كودتاي 28 مرداد تا ترور منصور. تهران، نشر نامك، 1377. ج 2، صص 222-224؛ 
عبدالرضا هوشنگ مهدوي. سياست خارجي ايران در دوران پهلوي: 1300-1357. تهران، البرز، 1373. صص 236-233.
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با پيوســتن به پيمان بغداد ايران رسماً در مدار كشــورهای غرب قرار گرفت و به تبع 
آن مجموعه تحوالت و اقداماتی كه در كشور صورت گرفت اساساً در راستای همين هدف 
تعريف و تبيين شــده با غرب به ويژه آمريكا بود. از آن پس هر آنچه در كشــور رخ می داد 
نيازمند تأييد غرب و آمريكا بود. ديگر ايران كشــوری مستقل و قائم بالذات تصور نمی شد 
كه مســتقاًل برای امنيت ملی و سياســتهای ريز و كالن خود تصميم گيری نمايد. شاه به 
متحدی اســتراتژيك و در عين حال مطيع برای آمريكا تبديل شده بود كه در سياستهای 
جهانی و منطقه ای آمريكا جايگاهی مهم و تعيين كننده داشت و بنابراين سياستگذاران آن 

كشور براي حفظ تحكيم موقعيت خود در ايران از هيچ تالشی فروگذار نمی كردند. 
بدين ترتيب طرح تشكيل ســاواك هم دقيقاً در چارچوب همين سياستهای منطقه ای 
و جهانی آمريكا قابل بررســی و تحليل است. ضمن اينكه پيمان دوجانبه دفاعی آمريكا با 
ايران كه حدود ســه ســالی پس از انعقاد پيمان بغداد و در سال 1337 به امضای طرفين 
رســيد در چارچوب همين سياســت كلی آن كشــور در خاورميانه و ايران صورت عملی 
بــه خود مي گرفت.30 شــاه حداقل پس از كودتای 28 مــرداد 1332 پذيرفته بود كه در 
مدار كشــورهای وابســته به غرب و به ويژه آمريكا جای گيرد و به تبع آن آمريكاييها نيز با 
نوساناتی چند دريافتند كه با حفظ و تحكيم موقعيت شاه در رأس حكومت بيش از پيش 
منافع سياســی، اقتصادی و ...خود را در ايران و به تبع آن در منطقه خاورميانه تحكيم و 

تثبيت كنند. 
در همان حال چنانچه در مباحث آتی خواهيم ديد هدف از تشكيل ساواك البته دفاع 
از حقوق اساســی مردم كشــور و تقويت نهادهای دموكراتيك سياســی و اجتماعی نبود. 
فعاليت ســاواك فقط درتقويت و تثبيت قدرت استبدادی و مبارزه آن با هرگونه مخالفت 
داخلی سازمان داده شد و بخش اطالعات خارجی و ضد جاسوسی آن نيز در راستای همان 

دسته بنديهای جهانی و منطقه ای دو قطب غرب و شرق ظهور و بروز يافت.31  

نقش سيا و آمريکا در تشکيل ساواک 
ساواك اساساً در پاسخ به هيچ نياز مغفول مانده كشور پديد نيامد. عملكرد آتی ساواك 

30. براي كسب اطالعات بيشتر در اين باره بنگريد به: عبدالرضا هوشنگ مهدوي، همان، صص 270-265.
31. همان.
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هم نشان داد كه هدف عمده آن تقويت بنيانی نهادهای مدنی، سياسی، اطالعاتیـ  امنيتی 
كشــور نبوده است و اصوالً هم طرح تشكيل ســاواك ابتكاری از سوی دولتمردان و هيات 
حاكمه كشــور نبود. مطلعين تصريح دارند كه فكر تأســيس ســازمانی با عنوان و كاركرد 
ســاواك از سوی آمريكاييها قوت گرفت و به حيطه عمل درآمد. حسين فردوست تشكيل 
ساواك را به سيا و آمريكاييها نسبت می دهد و معتقد است اين سازمان در راستای توسعه 

شبكه های اطالعاتی ـ امنيتی منطقه ای سيا شكل عملی به خود مي گرفت.32
محمدحســنين هيكل روزنامه نگار شناخته شــده مصری هم كه كتابی درباره انقالب 
ايران و ريشــه های آن نوشته است، با برشمردن عاليق و خواسته های سياسی، اقتصادی و 
استراتژيك آمريكا در ايران پس از كودتای 28 مرداد 32 تشكيل ساواك را مؤثرترين اقدام 
آمريكا و ســيا ارزيابی می كند كه براي تقويت عاليق و منافع آنی و بلندمدت آن كشور در 
اين منطقه از جهان احســاس نياز می شد. او ساواك را »بيش و كم شاخه ای از سيا به شمار 
آورده اســت كه عمده فعاليتهای آن در راســتای اهداف آمريكاييها شكل گرفت و هدايت 

شد.33« 
برخی ديگر از پژوهشــگران به درســتی تحليل كرده اند كه بخشی از اهداف آمريكا و 
ســيا در تأسيس ساواك به طرح آن كشور برای ريشه كن سازی كمونيسم و گروههای چپ 
در ايران معطوف بود تا با اين تشــكيالت جديد بر مشــكالت احتمالی كه گمان مي رفت 
از ناحيه اين گروهها بر منافع آمريكا در ايران وارد شــود، جلوگيری كند و در همان حال 
موقعيت سياسی شاه را در رأس هرم قدرت در ايران از طريق آن تضمين كند34 و عالوه بر 

گروههای چپ، ديگر مخالفان سياسی، مذهبی او را نيز منزوی و سركوب كند.35 
برخی پژوهشــگران تأكيد می كنند كه ســاواك بازوی اجرايی ســيا در ايران به شمار 
مي رفت و هر آنچه مد روز سياســت آمريكا و ســيا در ايران بود از طريق اين سازمان اجرا 
می شــد و بدين ترتيب طرح تشــكيل ساواك از سوی ســيا نيز صرفاً در چارچوب همين 

استراتژی قابل ارزيابی است : 

32. حسين فردوست، همان، ص 289.
33. محمدحسنين هيكل. ايران؛ روايتي كه ناگفته ماند. ترجمه حميد احمدي. چ 4. تهران، الهام، 1366. صص 128-126.

34. ب. كيا. ارتش تاريکي. تهران، مركز ترجمه و نشر كتاب، 1376. صص 68-65.
35. شمس آل احمد، همان، صص 92-87.
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به اين جهت كشــور ايران كه تا جنگ جهانی دوم برای آمريكا اهميت سياسی داشت 
)و می توانســت با افغانستان و پاكســتان و عراق و تركيه، حلقه های زنجير كمربندی 
جنوب روســيه، رقيب آمريكا، ــ معروف به كمربند ســبز ــ تشــكيل دهد(، پس از 
كودتــای زاهدي، برای آمريكا اهميــت اقتصادی هم پيدا كرد. و طبيعی اســت كه 
سياســت خارجی آمريكا در ارتباط با ايران، ناظر باشــد به تأمين مســتمر و بی وقفه 
اين دو نوع منافع. اما اين سياســت خارجی، هر چند در درازمدت راســتای واحدی 
داشــته اســت، اما به جهت تلون طبايع دوگانه دولتمردان آمريكا، گاهی منسوب به 
حزب دموكرات )انگار شــغال( و گاهی منســوب به حزب جمهوريخواه )پنداری سگ 
زرد( در كوتاه مدت، زيك زاگهايی را طی كرده  اســت. و سياست خارجی واحد آمريكا 
را در ايــران، بــا دو نوع تظاهر، گاهی به ظاهر متضاد، نمايان ســاخته اســت. عامل 
اجرای سياســت خارجی آمريكا، در بيرون مرزها، سازمان مخوف »سيا« است. معلم 
و رهنموددهنده اصلی ســاواك ايران. اما خود »سيا« به تبع كاخ سفيدنشينان )گاهی 
دموكــرات گاهی جمهوريخواه( گاهی هويج دهنده اســت و گاهی چماق زننده. و اين 

چنين است كه ساواك الزاماً بايد سيابازی كند.36
قرينه ديگری كه محققان را به نقش سيا در تشكيل و راهبری ساواك هدايت مي كند 
عملكرد بعدی آن اســت كه همزمــان با چرخش و تغيير و تحوالتی كه در سياســتهای 
دولتهای احزاب دموكرات و جمهوريخواه آمريكا بروز می كرد و به تبع آن سياســتگذاری و 
نگرش آن كشور در مناطقی نظير ايران دچار دگرگونيهای مشابهی می شد، در نوع عملكرد 
ساواك هم كه اقدامات و فعاليتهای آن تابعی از سياستها و خواسته های سيا بود، تغييراتی 
همسو رخ می داد. چنانكه وقتی دموكراتها سياست ويژه ای را پيش روی دولتمردان پهلوی 
قرار می دادند، به تبع آن رفتار ساواك نسبت به مخالفان و ساير وظايفی كه برعهده داشت 
در چارچوب همان طرحهای اعالم شده شكل می گرفت و زمانی كه جمهوريخواهان اعمال 
سياستهای خشن تری را به شاه توصيه می كردند، همزمان با آن سيا هم ساواك را به همان 

مسير سوق می داد. بدين ترتيب: 
 اما اين ساليق دوگانه در اعمال سياست يگانه جهانخواری آمريكا، بايد به دست »سيا« 
اجرا شــود. و »ســيا« در هر كشــوری از جهان، ايادی بومی خود را دارد. سازمانهای 
وابســته به »سيا« اما با اســامی منطقه ای چنانكه موساد )در اسرائيل ( و ساواك )در 

36. همان، ص 93.
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ايران(. و هر كدام از اين سازمانهای منطقه ای، نگاه می كنند به دست استاد. يعنی كه 
سيا. و سيا با شيوه ای دوگانه اِعمال نظر و نفوذ می كند. گاهی به سليقه دموكراتها كه 
به ظاهر نرمخو هســتند و طرفدار اِعمال »هويج« و گاهی به ذوق جمهوريخواهان كه 

جانبدار درشت خويی هستند و اعمال »چماق«.37
احمد فاروقی و ژان لوروريه كه فصلی از كتاب مشتركشان ايران بر ضد شاه را به ساواك 
اختصاص داده اند و از آن تحت عنوان»چشــم و گوش شاه« نام می برند، تصريح می كنند 
كه: » اين ســازمان پليسی ـ اطالعاتی اساساً تابعی از دستگاه اطالعاتی آمريكا، سيا، بود و 
بر آن بود تا از طريق اين سازمان جديد اهداف اطالعاتی و امنيتی و سياسی خود در ايران 
و سايركشــورهای منطقه را تسهيل بخشد.38« جان. دی. استمپل كارمند بخش سياسیـ  
اطالعاتی سفارت آمريكا در تهران هم ديدگاهی مشابه دربارة نقش سيا در تشكيل و تجهيز 
ساواك دارد و تأكيد می كند كه: »سازمان امنيت و اطالعات كشور ]ساواك[ ...آميزه ای از 

اف. بی. آی]F.B.I[ و سی. آی. ای)C.I.A( آمريكا بود.39«
منصور رفيع زاده آخرين نماينده ساواك در آمريكا هم در جای جای كتابش تصريح دارد 
كه آمريكاييها و سيا در تشكيل ساواك و هدايت و راهبری آن نقش كليدی برعهده داشتند 
و به طور تلويحی اشــاره می كند كه بسياری از فعاليتها و اقدامات داخلی و خارجی ساواك 
درطول 22 سال حضور آن در عرصه كشور با كمكهای سيا صورت عملی به خود گرفت.40

مينو صميمی هم در خاطرات خود می نويســد: »شاه در سال 57]19[ به كمك مالی 
و فنــی آمريكاييها ســاواك را پايه گذاری كرد و آن را ...به عنــوان حربه اصلی خود برای 
سركوبهای سياســی در ايران به كار گرفت.41« و پژوهشگری ديگر به درستی خاطرنشان 
می كند كه: »مبتكر ســاواك آلن دالس رئيس وقت ســازمان سيا بود و تأسيس ساواك را 
يكی از شاهكارهای پليسی خود مي دانست.«42بدين ترتيب آشكار است كه تشكيل ساواك 

37. همان، ص 97.
38. احمد فاروقي و ژان لوروريه. ايران بر ضد شاه. ترجمه مهدي نراقي. تهران، اميركبير، 1358. صص 146-141.
39. جان. دي. استمپل. درون انقالب ايران. ترجمه منوچهر شجاعي. تهران، رسا و نگارش، 1377. صص 20-19.

40. ساواک عامل وحشت. تهران، جهان كتاب، 1379. ج 3، صص 85-88 و 98-89.
41. مينو صميمي. پشــت پرده تخت طاووس. چ 2. ترجمه حســين ابوترابيان. تهران، اطالعات، 1369. ص 38؛ مازيار 

بهروز. شورشيان آرمان خواه: ناكامي چپ در ايران. ترجمه مهدي پرتوي. تهران، ققنوس، 1380. ص 287.
42. اسكندر دلدم. اسرار زندان اوين )ساواك در بازيهاي آسيايي، اعترافات جالد توانگري، فعاليت ساواك عليه اقليتهاي 
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نه به عنوان پاســخ به نيازی داخلی مطرح شــد و نه اينكه دولتمردان و حكومت پهلوی 
مبتكر آن بود و هرگاه در آن مقطع تاريخی آمريكاييها وجود چنين تشــكيالتی را ضروری 
تشخيص نمی دادند چه بسا تشكيل اين سازمان تا سالها بعد به تعويق می افتاد و يا هيچ گاه 

تأسيس نمی شد.43
ويليام ساليوان آخرين ســفير آمريكا در تهران هم بر اين نكته تأكيد دارد كه تشكيل 

نژادي، آرش، پرتاب گوجه فرنگي به صورت شاه سابق، اختالف بختيار با شاه سابق(. تهران، بهروز، بي تا، ص 12؛ تقي 
نجاري راد، همان، صص 46-49؛ ســعيده لطفيان. ارتش و انقالب اســالمي. تهران، مركز اسناد انقالب اسالمي، 1380. 

صص 114-106.
43. بهرام افراسيابي، همان، صص 43-50؛ جواد منصوري. تاريخ قيام 15 خرداد به روايت اسناد، همان، ج 1، صص 41-45؛ 

تقي نجاري راد، همان، صص 45-41.

تيمور بختيار و اسداهلل رشيديان دو تن از عوامل كودتا در حاشيه يک ميهماني ]12663-3ع[
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ساواك از ابتكارات سيا بود و همين سازمان بود كه طرح تشكيالتی و چگونگی تأسيس و 
فعاليت ساواك را در اختيار حكومتگران ايران قرار داد. به اعتراف ساليوان: »در سال1957 
سازمان سيا طرح و چارچوب تشكيالتی يك سازمان جديد اطالعاتی را به شاه داد و خود 
در تأســيس و سازمان دادن آن مشــاركت كرد. اين تشكيالت كه به نام سازمان امنيت و 
اطالعات كشــور ناميده می شــد به زودی به نام مخفف آن يعنی ساواك شهرت يافت.44«  
ساليوان اضافه می كند كه تمام اطالعات خود پيرامون تشكيالت و نحوه فعاليت ساواك در 
ايران و ساير نقاط جهان را مديون سيا است كه قبل از ورودش به ايران )به عنوان سفير(

مأموران آن سازمان در اختيار وی قرار داده بودند.45

داليل داخلی تشکيل ساواک 
در واقع داليل داخلی تشــكيل ساواك از علل و داليل خارجی شكل گيری اين سازمان 
قابــل تفكيك و متمايز نيســت. مجموعه علل و عواملی كه در آن روزگار بر شــكل گيری 
سياســت و رويكرد خارجی حكومت اثرگذار بود، با سلســله تحوالت سياسی ـ اجتماعی 
داخلی پيوندی نزديك داشــت. از آنجايی كه امنيت ملی و رويكرد كلی سياست داخلی و 
خارجی كشور در راستای اهداف و استراتژی منطقه ای و جهانی غرب )و دراقع آمريكا( در 
حال شــكل گيری بود، تشكيل نهادها و سازمانهايی نظير ساواك نيز نمی توانست جدای از 

اين مجموعه تحوالت صورت عملی به خود بگيرد. 
هرگاه در نظر داشــته باشــيم كه دقيقاً پس از كودتای انگليسیـ  آمريكايی 28 مرداد 
1332 افراد و گروههای سياســی و مذهبی پرشماری در برابر حكومت كودتا موضع گيری 
كردند، آن گاه در می يابيم كه ســركوبی و از ميان برداشــتن اين گروههای پرشمار مخالف 
فقــط در راســتای تحكيم موقعيت حكومت رخ نمی داد كه تصور شــود ســاواك و نقش 
آتی آن در ســركوب مخالفان صرفاً موضوعی داخلی بوده اســت. به عبارت ديگر سركوب 
و منزوی ســاختن گروههای مختلف سياســی، اجتماعی و مذهبی كشــور صرفاً خواسته 
محمدرضاشــاه نبوده اســت بلكه حاميان خارجی او و در راس آنها آمريكا نيز براي حفظ، 
تداوم و تحكيم موقعيتش در عرصه هاي مختلف كشــور سخت خواستار از ميان برداشتن 

44. ويليام ساليوان. مأموريت در ايران. ترجمه محمود مشرقي. تهران، هفته، 1361. ص 69.
45. همان، ص 71.
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اين گونه مخالفتها بودند. به ويژه اين كه ديگر آشكار شده بود رژيم پس از كودتا در حد يك 
دست نشــانده آمريكاييها ظاهر شده اســت و در نهايت نيز روند وابستگی آن به آمريكا در 
ســطوح مختلف گسترش انكارناپذيری يافت. ضمن اينكه هرگاه بپذيريم آمريكاييها و سيا 
در طرح و تشكيل ساواك نقشی كليدی برعهده داشته اند بنابراين تعريف و تعيين گستره 
وظايف آن در حوزه داخلی و سركوب مخالفان پرشمار رژيم نيز تا حد زيادی از سوی سيا 
صورت عملی به خود گرفته اســت. بی مورد نبود كه برخــی از محققان و آگاهان به امور 
در همان روزگار تصريح می كرده اند كه ســاواك به گونه ای عمل می كند كه گويا شــاخه و 

زيرمجموعه ای از سيا بوده است .
منابع موجود به گوشه هايی از علل داخلی ضرورت يافتن و طرح تشكيل ساواك چنين 

اشاره كرده اند: 
از كودتــای 28 مــرداد 1332 به بعد، نقش اساســی ارتش اين بود كه شورشــهای 
دامنه داری مثل شــورش كردهای جوانرود و يا قشــقاييهای فارس را ســركوب كند 
و هر مخالفی را ســر جای خود بنشــاند. بــا افزايش اين اقدامات در گوشــه و كنار 
كشــور، مقامات مملكتی به اين نتيجه رســيدند كه اعمال ضد شورشــگری بايد به 
وسيله سازمان ديگری كه وابسته به ارتش باشد انجام گيرد. در آن سالها، سرويسهای 
اطالعاتــی موجود در ايران مثل اداره كل آگاهی شــهربانی و ركن دوم ســتاد ارتش 
مورد تجديدنظر و بازســازی قرار گرفت. تا آن وقت اداره آگاهی تحت نظر شهربانی و 
اداره ركن دوم تحت پوشش ارتش بود. اما در اين زمان )1335( اداره ای تحت عنوان 
سازمان اطالعات و امنيت كشور )ساواك( تأسيس شد كه سازماندهی، اداره و تربيت 

كارمندان آن به آژانس مركزی اطالعات )سيا( سپرده شد.46 
منوچهر هاشمی آخرين مديركل اداره هشتم ساواك )ضد جاسوسی( كه پس از سقوط 
رژيم پهلوی كتابی درباره كارنامه ســاواك منتشر كرده است، با بر شمردن روند سركوب 
مخالفان سياسی رژيم پهلوی پس از كودتای 28 مرداد 1332 از سوی فرمانداری نظامی، 
ضرورت تداوم يافتن سياست سركوب مخالفان در سالهای آتی حيات رژيم پهلوی را توسط 
ســازمانی كارآمدتر، از داليل مهم تشكيل ساواك برمی شــمارد. در بخشهايی از اظهارات 

هاشمی چنين می خوانيم: 

46. منوچهر هاشمي. داوري؛ سخني در كارنامه ساواک. لندن، ارس، 1373. صص 97-96.
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اگرچــه موفقيت و عملكرد فرمانداری نظامی تهران در تالشــی حزب توده و فداييان 
اسالم و قطع بسياری از ارتباطات ســازمانهای اطالعاتی كشورهای بيگانه، مثل كی. 
جی. پی و عوامل داخلی آنها بسيار درخشان و چشمگير بود و توانايی آن سازمان را در 
ايجاد امنيت و مراقبت از نفوذ و عمليات عوامل بيگانه نشان می داد، ولی نمی توانست 
برای هميشــه دوام داشته باشــد. زيرا وظيفه فرمانداری نظامی كه در عرف سياسی 
دنيا، به حكومت نظامی معروف است مربوط و محدود به دوره مشخصی است كه طی 
آن نيروهای مخرب را قلع و قمع و با عوامل آشــوبها و ناآراميها مقابله بكند و پس از 
برقراری آرامش جای خود را به حكومت قانون و دولت قانون و داوری دســتگاههای 
قضايی كشــور بدهد. به عالوه استمرار حكومت نظامی در يك رژيم اسباب نارضايتی 
مردم و دليل بی پايگاه بودن رژيم و اجبار تكيه آن به ارتش، مآالً ارعاب مردم اســت 
كه به حكومت چكمه و ســر نيزه معروف است و با ادعای دموكراسی يا تظاهر به آن 

همخوانی ندارد.
در اين رابطه ذكر اين نكته نيز حائز اهميت زياد است كه رودررويی ارتش كه همواره 
در ايران يك نهاد محبوب و مورد احترام بوده اســت، بــا مردم، نه به صالح مملكت 
بوده و نه به صالح نظام و دولت. وظيفه ارتش حفظ اســتقالل و تماميت ارضی كشور 
و حراست از مرزهای آن است، نه درگيری با مردم. اگر شرايط آن روزی ايران ايجاب 
يك حكومت نظامی مقتدر و قاطع را می كرد، شــرايط بعدی هم ايجاب انحالل فوری 
آن را می كــرد، اما در اوضاع و احــوال آن روزی ايران و خاورميانه كه مملكت و نظام 
كشــور ما از هر ســو مورد حمالت شــديد مخالفين خارجی و داخلی قرار گرفته و 
استقالل و تماميت ارضی آن در معرض تهاجم بيگانگان بود، انحالل فرمانداری نظامی 
به مصلحت رژيم نبود، مگر اين كه سازمان ديگری وظايف امنيت داخلی و مراقبت از 

نفوذ عوامل بيگانه و مقابله با تحريكات آنها را به عهده می گرفت ....47 
منوچهر هاشــمی با برشــمردن خطرات متعددی كه از ناحيــه مخالفان داخلی رژيم 
پهلوی را تهديد می كرد و اين خود نيازمند تأســيس ســازمانی پليسیـ  اطالعاتی بود كه 
بر اين مخالفتها پايان داده از ميانشــان بردارد، تصريح می كند كه آمريكاييها مدتها قبل از 
تأســيس ساواك دست به سازماندهی و تجهيز مجدد واحدهای اطالعاتی ارتش زده بودند 
و هنگامی كه نتايج دلخواه از آن حاصل نشــد، تشكيل سازمانی جديد را مورد توجه قرار 

47. همان، صص 98-97.
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دادند كه در هيئت ساواك ظهور و بروز يافت.48 به گفته او : 
اما هيچ كدام از سازمانهای ياد شده، اعم از فرمانداری نظامی و واحدهای ضد اطالعات 
در ارتش و شــهربانی و ژاندارمــری، واجد آن خصوصيات جامعی كه يك ســازمان 
اطالعات و امنيت بايد داشــته باشد نبودند. فرمانداری نظامی بنا به ذات نظامی خود 
از جامعه فاصله داشــت و خود را به عنوان يك قدرت فائقه برای مقابله با حركتهايی 
كه بر ضد نظام و رژيم برخاســته بودند يــا احتمال به وجود آمدن آنها در آينده بود، 
شناسانده بود. در حالی كه يك سازمان اطالعاتی بنا به طبيعت كار و اصل پنهانكاری، 
می بايســتی در يك چهارچوب جدا از هياهو، و حتی به صورت نامرئی عمل می كرد، 
نه به صورت ســازمان شناخته شــده پرهياهو. وظيفه ضد اطالعات واحدهای نظامی 
و انتظامــی هم محدود به حوزه كار خود بود، لــذا با در نظر گرفتن تمام جوانب امر، 
تصميم مقامات كشــور، باز هم صالحديد كارشناســان غربی، و عمدتاً آمريكا، بر آن 
شــد كه در ايران هم مانند تقريباً همه كشورهای پيشرفته دنيا، به منظور جمع آوری 
و تمركز اطالعات مورد نياز كشــور از لحاظ امنيت داخلی، و تأسيس واحد اطالعات 
خارجی، و ضد جاسوسی در آن، سازمانی به وجود آيد و كليه فعاليتهای ذكر شده در 
آن ســازمان متمركز شود. با اين قصد و نيت بود كه سازمان اطالعات و امنيت كشور 
در ماههای پايانی سال 1335 تولد يافت و مجوز تأسيس آن از تصويب مجلس شورای 

ملی گذشت.49
آنچه مسلم بود و برخالف نظری كه برخی طرفداران سياسی رژيم پهلوی ابراز كرده اند 
تشكيل ســاواك گامی در جهت تحكيم و تقويت پايه های امنيت ملی و استقالل سياسی 
كشــور نبود و در اين راستا مشابهتهای بسياری با نظام پليســی ـ امنيتی شهربانی دوره 
رضاشــاه داشــت كه صرفاً براي تقويت پايه های نظام اســتبدادی و دلخواهانه او فعاليت 
می كرد و آنچه هيچ گاه مورد توجه قرار نگرفت احترام و حمايت از حقوق اساســی ملت و 

تقويت پايه های نظام حكومت مشروطه بود.
بنابراين می شــود گفت كه به لحاظ داخلی ســاواك ســازمانی بود كه اساســاً برای 
رودررويی با مردم كشــور از اقشــار و گروههای مختلف سياسی، اجتماعی و مذهبی پا در 
عرصه وجود نهاد و هدف از تأســيس آن تقويت پايه هاي قدرت اســتبدادی حكومت بود 

48. همان، صص 99-98.
49. همان.
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كه نشانه هايی آشكار از وابستگيهای خارجی داشت، در برابر ميليونها مردمی كه از حقوق 
اساسی اجتماعی، سياسی و فردی خود محروم شده بودند. به نوشته يكی از پژوهشگران: 
در تاريــخ معاصر ايران نام ســازمان امنيت همواره با ترس و وحشــت باقی اســت. 
همان طــور كه در جای خود ديديم رضاخان برای دوران اســتبداد خود نظام امنيتی 
خاصی داشت كه محصول آن جنايات بسيار بود. هيئت حاكمه ايران بعد از شهريور 20 
باز هم درصدد بود چنان نظامی را برقرار سازد ولی مقابله و نهضت ملت اين مجال را 
نمي داد و اينك كودتای 28 مرداد اين فرصت را به دست داده بود. فرمانداری نظامی 
مهم ترين ركــن حكومت زاهدی بالفاصله بود و تيموربختيار تصدی آن را داشــت و 
دو واحــد اطالعاتی )اطالعات ارتش و كارآگاهی پليــس( را هم اداره می كرد و چون 
كودتا تحت نظر آمريكا انجام گرفته بود در همه مواضع قدرت آمريكا نقش داشــت و 
از جمله مستشــارانی برای امر اطالعات به ايران فرســتاد و با تجربيات كافی ساواك 
را ســازمان دهي كردند. بر طبق قانون تشكيل ســازمان امنيت اوالً ساواك بخشی از 
نخســت وزيری است، رئيس از جانب شاه معين می شود و معاون نخست وزير می باشد 
ولی در واقع قدرتی فوق دولت دارد. ثانياً برای امنيت ملی اســت اما به تدريج امنيت 
ملی مفهوم وســيعی پيدا كرد و در پناه آن هر جنايتی از جانب ساواك مجاز گرديد. 
ســاواك ضابط دادرســی ارتش شــد و اختيارات قضايی يافت و در حقيقت دستگاه 

قضايی وسيع ارتش وسيله ای برای تحكيم قدرت ساواك شد.50 
منصــور رفيع زاده تصريح دارد كه داليل داخلی تشــكيل ســاواك تابعی از طرحهای 
بلندمدت ســيا و آمريكا در ايران بود. او ضمن اينكه معتقد اســت ساواك در داخل كشور 
جز ســلب امنيت اجتماعی، سياسی و فردی كه كشور را به مثابه زندانی بزرگ شكل داده 
بود، وظيفه ديگری نداشــت، در حيطه خارجی هم جز تبعيت از طرحها و خواســته های 

آمريكاييها و سيا وظيفه ديگری برعهده نمی شناخت. 
رفيع زاده كه نمايندگی ســاواك در آمريكا را عهده دار بود به درستی تأكيد می كند كه 
ســاواك در عرصه داخلی كارنامه ای سياه از خود به نمايش گذاشت و با از ميان برداشتن 

مخالفان حكومت به مثابه شعبه ای از سيا در ايران و خاورميانه عمل می كرد. 
بنابراين می شود گفت ساواك هم به لحاظ داخلی و هم در عرصه خارجی جز آنچه سيا 
برای آن ترســيم كرده بود فعاليت ديگری برعهده نمی شناخت و در اين ميان آنچه هرگز 

50. جالل الدين مدني. تاريخ سياسي معاصر ايران. چ 3. قم، دفتر انتشارات اسالمي، بي تا. ج 1، ص 584.



ر...
شو

ت ك
مني

و ا
ت 

عا
طال

ن ا
زما

سا

35

مورد توجه قرار نگرفت دفاع از حاكميت ملی و اســتقالل كشــور و نيز حمايت از حقوق 
اساسی مردم ايران بود. 

به نظر می رســد جنايات پرشمار و غيرانسانی شــهربانی رضاشاه و نقش قاطع شخص 
او در كشــتارها و صدها مورد نقض حقوق انســانی قابل دفاع تر از آنی باشد كه سالها پس 
از او فرزندش محمدرضاشــاه با ساواكش بدان دست يازيد. اين بار ديگر حتی شخص شاه 
نيز اســتقالل عمل شايان توجهی از خود نداشت و دستگاه اطالعاتی ـ امنيتی و پليسی او 

)ساواك( هم به گونه ای اسفبار در دام خواسته های بيگانگان افتاده بود: 
ســازمان اطالعات و امنيت چرا تشــكيل شد؟ تشكيل اين ســازمان آغازی بود برای 
ســلطه و سانسور و ايجاد رعب و وحشــت در بين مردم. رئيس سازمان از نظر نمودار 
اداری و تشــكيالتی حكومت، زير نظر نخســت وزير بود اما در واقع رسماً زير نظر شاه 
كار مي كرد. اين سازمان می بايد همه مأموران دولت، نشريات و مطبوعات و جمعيتها 
و هيئتهای مذهبی و ...را زير نظر می داشــت. هيچ يك از نمايندگان مجلس شــورای 
ملی بدون نظر اين سازمان نمی توانست وارد مجلس شود. در واقع ايران زندانی بزرگ 
شــده بود كه ساواك در آن به بهانه امنيت كشور، دست به هر كاری می زد. در خارج 
از ايران نيز با ســيا و موساد همكاری داشت. با كشــورهای همجوار مبادله اطالعات 
می كرد و در منطقه خاورميانه پايگاه خود را لبنان قرار داده بود. محمدرضا با غرور به 
داشتن چنين سازمانی افتخار می كرد. اين در حالی بود كه در سال1354 سيا بيش از 
پنج هزار جاسوس در ايران داشت و اين به آن جهت بود كه آمريكا پس از 28 مرداد 
1332 قدرت جايگزين انگليس در ايران شده بود و برای منافع خود با برنامه ای وسيع 
پا به ميدان گذاشته بود و ايران را به عنوان يك جزيره ثبات در منطقه می خواست تا 
بتواند خواسته هايش را پيش برد. تشكيل ساواك نيز در اين راستا بود. در سال 1335 
اليحه تشــكيل ساواك ــ ســازمان اطالعات و امنيت كشورــ توسط مجلس شورای 
ملی تصويب و اين سازمان در سال 1336رسماً تأسيس گرديد. سازمان ساواك مأمور 
ســركوب و مقابله با مخالفان رژيم و مبارزات اســالمی بود. ساواك با سيا ــ سازمان 
ـ ارتباط داشت و به تدريج به يك  ـ سازمان امنيت اسرائيلـ  امنيت آمريكا ــ و موسادـ 
سازمان مخوف تبديل گرديد. اين سازمان كه در واقع اداره مركزی سيا در خاورميانه 
بود تيمهای تعقيب و مراقبتهای متعدد داشت. نخست برای به دست آوردن اطالعات، 
دستگيرشــدگان را به شــكنجه گاهها روانه می كردند و ســپس آنها را به دادگاههای 
فرمايشــی می سپردند و پس از حكم دادگاه، كه از قبل مشخص و معلوم بود، متهمان 
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را به زندانهای مخوف محكوم مي كردند. قســاوت و بی رحمی ساواك بدان حد بود كه 
دبيركل ســازمان عفو بين الملل در سال 1354 اعالم كرد: »كارنامه هيچ كشوری در 
جهان ســياه تر از كارنامه ايران در زمينه حقوق بشر نيست ...جالدان ساواك عالوه بر 
شوك الكتريكی و ضرب و شتم مخالفين، از انواع وحشی گريها استفاده مي كردند....51 
هنگامی كه ســاواك در اواخر ســال 1335 تشكيل شد بيش از ســه سالی بود كه از 
كودتای 28 مرداد 1332 ســپری می شــد و در اين فاصله تقريباً تمامی مخالفان سياسی 

حكومت به انحاء گوناگون سركوب و منزوی شده بودند. 
طرفداران مصدق و گروههای سياســی تشكيل دهنده جبهه ملی ديگر جايی در عرصه 
سياســی نداشــتند و نهضت مقاومت ملی هم كه از بقايای اين گروهها تشكيل شده بود، 

ديگر رمقی نداشت. 
در همان حال حزب توده و گروههای چپ به شــدت سركوب شده بسياری از اعضای 

برجسته آن زندانی، اعدام و يا از كشور فرار كرده بودند. 
روحانيون و علمای مذهبی كه در رأس همه آنها آيت اهلل كاشانی جای داشت، با توجه 
به مسائل روي داده براي ايشان پس از اعتراض به قرارداد كنسرسيوم كه به ضرب و شتم 
و دســتگيري وي منجر شد به اجبار گوشــه عزلت گزيده بود و فرمانداری نظامی كنترلی 
شــديد بر اعمال و رفتار او داشت و فداييان اسالم كه در اعتراض به سياستهای غيراصولی 
رژيم دست به تحركاتی جدی تر زده و حتی بر آن بودند حسين عالء عاقد قرارداد بغداد را 
به قتل برسانند، از سوی فرمانداری نظامی تحت شديدترين فشارها قرار گرفتند و رهبران 
آن اعدام شدند. در همان حال حكومت با عقد قرارداد كنسرسيوم نفت، عقد پيمان بغداد، 
برگزاری انتخابات فرمايشی و غيردموكراتيك جامعه ايرانی را از نشاط سياسی ـ اجتماعی 
عاری ســاخته، نظمی قبرستانی جايگزين آن نمود. و با تقسيم غنايم نفت ايران و روند رو 
به گســترش نفوذ آمريكا در ايران دور جديدی از وابســتگی سياسی، نظامی، اقتصادی و 

اطالعاتی ايران به اردوگاه غرب تحت رهبری آمريكا در حال تكوين بود. 
بدين ترتيب وقتی طرح تشــكيل ساواك مورد توجه قرار گرفت حكومتگران و حاميان 
خارجی آنان بر آن بودند سياستهای در پيش گرفته شده پس از كودتای 28 مرداد 1332 

51. منصور رفيع زاده، همان، صص 25-24.
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را به گونه اي گســترده تر ادامه دهند.52 كارنامه ساواك طی سالهای بعد آشكارا اين نظريه 
را اثبات می كند: 

پس از 28مرداد حكومت نظامی در كشــور ما دائمی شــد و از همــان فردای كودتا 
كشــتار زير شــكنجه، ترور در خيابان، ربودن مخالفين، حبس و تبعيد و غيرقانونی و 
اعدام سياســی جزء الينفك كشورداری گشــت. و اين ترور متشكل و سازمان يافته با 
تشــكيل ساواك )سازمان اطالعات و امنيت كشور( وارد مرحله نوينی گشت. دركشور 
ما دســتگاه تروريستی و گانگســتری عظيمی به وجود آمد كه در پيوند با سياه ترين 

52. براي كســب اطالعات بيشــتر در اين باره بنگريد به: جيمز بيل. شير و عقاب: روابط بدفرجام ايران و آمريکا. ترجمه 
فروزنده برليان )جهانشــاهي(. ويراســتاران: حســين ابوترابيان و عبدالرضا هوشــنگ مهدوي. صص 14-139؛ تقي 

نجاري راد، همان، صص 36-30.

تيمور بختيار در ديدار با توده ايهاي نادم ]822-4ع[
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ســازمانهای جاسوسی و تروريستی امپرياليســتی و صهيونيستی، از دست يازيدن به 
هيــچ جنايت و عمل پليدی بــاك ندارد. اصول اخالقی آن مافيايی اســت و مقياس 
جنايات آن به طور باورنكردنی گســترده و وســيع. زندانهای اين سازمان تروريستی 
ديگر بی نام و نشان است. دادگاههای نظامی فرمايشی هم ديگر برايش ايجاد مزاحمت 
مي كند. ربودن پنهانی هزاران نفر، نگاهداری آنان در شرايط دلخواه و به مدت دلخواه، 
تالش برای سلب حيثيت و اعتبار و خدشه دار كردن شخصيت انسانی زندانيان، كشتن 
زير شــكنجه، و با گلوله از قفا، پنهان كردن اجساد قربانيان و دزدی اموال مردم و در 
يك كلمه دســت زدن به كثيف ترين اعمالی كه با حيثيت و شرف انسانی و با حرمت 
ـ همه و همه اينها شيوه هايی است كه ساواك موجوديت  جامعه بشــری تناقض داردـ 
خود را وابســته به وجــود و اعمال آنها می بيند و هرچه زمــان می گذرد اهميت اين 
سازمان فزون تر می شود و استغراق آن در باطالق جنايت و فساد عميق تر می گردد. ما 
را قصد بر شماری فهرست جنايات رژيم نيست. چنين كاری به چندين كتاب نيازمند 
است. ترديدی هم نيست كه اين كتابها به موقع خود نوشته خواهند شد. قصد ما تنها 
يادآوری اين واقعيت اســت كه در درون دســتگاه دولتی ضد ملی و ضد دموكراتيك 
ـ كه در مجموع خويش طبق قانون به زيان مردم می چرخد ــ دســتگاه ترور  كنونیـ 
سازمان يافته ای وجود دارد كه بر هيچ قانونی متكی نيست، جز خدمت به مرتجع ترين 
و هارترين محافل دربار پهلوی و امپرياليســم. در حــال حاضر دولت واقعی كه بقيه 
دستگاه دولتی را هم زير چكمه خود می كوبد، همين دستگاه ترور و آدمكشی است.53 
بسياری از پژوهشگران و نيز آگاهان به امور در آن روزگار كه بعدها سوء عملكرد ساواك 
را مشــاهده كردند، بر اين باور قرار گرفتند كه از همان آغاز طرح تشــكيل اين سازمان با 
هدف سركوب ايرانيان از اقشار مختلف صورت گرفت كه به انحاء گوناگون روش استبدادی 

حكومت را برنمی تافتند. 
بدين ترتيب فقط حدود 12 سال پس از سقوط رضاشاه كه سايه سنگين نظام استبدادی 
از كشــور رخت بر بست، بار ديگر نظمی مشابه با روشها و ابزارهای نو در حال شكل گيری 
بود. به عبارت ديگر طرح و تشــكيل ســاواك نشان تأسف باری بود از آغاز عصری نوين در 
نقض صريح قانون اساســی مشــروطيت و ناديده گرفته شدن حقوق اجتماعی، سياسی و 

53. احسان طبري. پنجاه سال تبهکاري و خيانت سلسله پهلوي. بي جا، بي نا، بي تا. صص 19-18.
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فردی ايرانيان از اقشار مختلف.54 
شخص شاه نيز دربارة علل تشكيل سازمان اطالعات و امنيت كشور )ساواك( عقايدی 
اظهار كرده است. او ضمن اين كه ساواك را سازمانی نظير دستگاههای اطالعاتی كشورهايی 
مانند آمريكا، انگليس، فرانســه و غيره می داند،55 مبارزه با كمونيســم و گروههای چپ را 
دليل اصلی شكل گيری ساواك ارزيابی می كند. شاه تصريح دارد كه ايران به خاطر داشتن 
مرزهای طوالنی با شــوروی همواره در معرض خطر از ســوی آن كشور بود و بدين ترتيب 
ساواك مأموريت يافت با ســركوب حزب توده و ساير گروههای چپ خطر سلطه شوروی 

بر ايران را از ميان بردارد: 
ســاواك پس از ماجرای مصدق، به منظور مبارزه با عمليات براندازی كمونيســتها در 
ايران تشــكيل شد. من نمی خواستم نســبت به رويه دول غربی در برابر كمونيستها، 
اظهارنظر و قضاوت كنم ولی فراموش نكنيم كه ايران دارای يك مرز مشترك طوالنی 
با اتحاد جماهير شوروی اســت. گرچه ما موفق شديم با اين كشور روابط مودت آميز 
حسن همجواری و همكاری اقتصادی برقرار كنيم، با اين وجود بايد بگويم كه پس از 
جنگ جهانی دوم، مناســبات ما خالی از اشكال و نشيب و فراز نبود. زيرا در سالهای 
جنگ و تا 1325 قســمتی از خاك ايران در اشغال نيروهای شوروی بود و سپس در 
آخريــن ماههای حكومت مصدق حزب توده چنان قدرت يافته بود كه اميد داشــت 
ايران را تحت ســلطه خود درآورد. پس ما ناچار شديم نه به خاطر دفاع از رژيم، بلكه 

به خاطر حفظ تماميت ملی، اين حزب را غيرقانونی و ممنوع اعالم كنيم.56
شــاه در جايی ديگر از كتابش پاســخ به تاريخ هدف از تشكيل ساواك را جلوگيری از 
اقدامات براندازانه ای می داند كه پس از كودتای 28 مرداد 1332 در حال شــكل گيری بود 

و تصريح می كند كه برای تشكيل و تجهيز ساواك از سيا بهره فراوان گرفته شد:  
ايجاد ســاواك، به منظور مبارزه با فعاليتهای براندازی خارجی و داخلی عليه استقالل 
و تماميت ارضی ايران بود. مســئوليت بنيان گذاری ساواك در سال 1332 به سپهبد 
تيموربختيار تفويض شــد. وی در اين كار از»ســيا« كمك خواســت. تعداد زيادی از 

54. مصطفي الموتي، همان، ج 10، صص 207-210؛ ويليام ســاليوان و آنتوني پارســونز. خاطرات دو ســفير )غرور و 
سقوط(. ترجمه محمود طلوعي. تهران، علم، 1372. صص 93-99؛ تقي نجاري راد، همان، صص 103-100.

55. محمدرضا پهلوي. پاسخ به تاريخ. به كوشش شهريار ماكان. تهران، شهرآب، 1371. ص 369.
56. همان، ص 370.
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كارمندان ســاواك برای طی دوره های آموزشــی به آمريكا رفتند و در اداره مركزی 
»ســيا« به كارآموزی پرداختند. همچنين دوره های كارآموزی و بازآموزی انفرادی و 
دســته جمعی، برای كارمندان ســازمان اطالعات و امنيت كشور در غالب سازمانهای 

اطالعاتی اروپای غربی ترتيب يافت تا با روشهای آنان آشنايی حاصل كنند.57 
اشــرف پهلوی خواهر دوقلوی شــاه هم در تحليلی مشــابه )ولی اندكی واقع بينانه تر( 
تصريح می كند كه ســاواك از سوی سيا و ســپس موساد پايه گذاری و تجهيز شد و هدف 

اساسی از تشكيل آن مبارزه با كمونيسم و گروههای چپ بود: 
ســاواك در واقع زاده همكاری مشترك ما و دوســتان آمريكايی بود. اعضايش را سيا 
)CIA( با همكاری سازمان پليس مخفی اســرائيل، موساد )MOSAD( تربيت كرده 
بودند. وظيفه اوليه ساواك كمك به شاه در جلوگيری از نفوذ كمونيزم بود كه خطری 
درازمدت و هميشــه حاضر در صحنه به شمار می رفت. در اين مدت اولين گام توسط 
تيموربختيار، اولين رئيس ساواك، برداشته شد و منجر به كشف باندی از كمونيستها 
گرديد كه چنان در ارتش رخنه نموده بودند كه اگر شناســايی نشــده بودند، احياناً 
مي توانســتند با يك كودتا زمام امور را در دســت بگيرند و بــا كمك خارج موفق به 
اســتقرار يك حكومت دست چپی در ايران بشوند. علی رغم تصوير مخوف و ترسناكی 
كه بعدها از اين ســازمان به جهانيان ارائه شــد، به گمان من ساواك سازمانی بود نه 
چندان بهتر و يا بدتر از دستگاههای پليس مخفی و ضد اطالعاتی ديگر كشورها مانند 
موســاد اسرائيل، يا SDECE فرانســه، و يا MI6 انگلستان. وظيفه ساواك اين بود كه 

شاه را از هرگونه مخالفت سياسی در داخل كشور آگاه سازد.58  
برخی پژوهشگران و وابستگان نظامی و اطالعاتی به رژيم پهلوی هم مبارزه با كمونيسم 
و جلوگيری از ســلطه شــوروی در ايران را از داليل اصلی تشكيل ســاواك برشمرده اند. 
كريســتين دالنووا در كتابش ســاواک با برشــمردن موارد متعددی از ســلطه نظامهاي 
كمونيستی طرفدار شوروی در خاورميانه و قاره آمريكا، تشكيل ساواك را در ايران از سوی 

آمريكاييها اقدامی براي جلوگيری از رخنه كمونيسم ارزيابی كرده است: 
...اســتدالل آمريكاييها چنين بود. البته، آنان از تار و مار شــدن كمونيستها در ايران 
خشنود بودند. اما محدوديت سرويسهای امنيتی ايران را كه منحصراً برای داخل كشور 

57. همان، ص 371.
58. اشرف پهلوي. چهره هايي در آيينه: خاطرات اشرف پهلوي به قلم خودش )ناگفته هايي از خاندان پهلوي(. به كوشش سعيد 

قانعي. تهران، امير مستعان، 1371. صص 199-198.
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سازمان يافته بود به خوبی می شــناختند. از بعد از كودتای 28 مرداد 32، مستشاران 
آمريكايی در سرويســهای امنيتی ايــران كار می كردند. آنها بودند كه تصميم گرفتند 
ادارات مختلف امنيتی را در يك سازمان واحد جمع كنند كه وظيفه اش اساساً فعاليت 
ضدجاسوســی در جهت اتحاد جماهير شوروی باشد. آمريكاييها ميان تهديد شوروی 
و خطر كمونيســم داخلی تفاوتی نمی ديدند. لذا به جای ايجاد دو ســازمان مستقل، 
يكی برای مراقبت درون مرزی، و ديگر برای مراقبت برون مرزی، هر دو وظيفه را درون 
ســازمان واحدی متمركز كردند. ماده اول قانون تأسيس ساواك، گردآوری اطالعات 

برای امنيت كشور بود و ماده دوم آن، تعقيب عمليات جاسوسی از هر سنخ.59
محســن مبصر از رؤســای شــهربانی دوره پهلوی هم ضمن اينكه تأسيس ساواك را 
در راســتای مبارزه با كمونيســم و حزب توده ارزيابی می كند، مدعی است كه اين هدف 
هيچ گاه از ســوی ســاواك جدی گرفته نشــد و اقدام مؤثرتری در مبارزه بی امان با حزب 
توده و گروههای چپ صورت نگرفت.60 منوچهر هاشمی هم با ارائه تاريخچه ای از فعاليت 
كمونيســتها و حزب توده در ايران دوره پهلوی و اقداماتی كه برای جلوگيری از گسترش 
مرام كمونيستی در ايران صورت گرفته بود، تشكيل ساواك را در راستای تداوم اين مبارزه 

و از ميان برداشتن گروههای چپ و حزب توده ارزيابی می كند.61
با مروری گذرا به كارنامه ساواك در طول حدود بيست و دو سال فعاليت، آشكار می شود 
كه مبارزه با حزب توده و كمونيســم نمی تواند تنها علت تشــكيل ســاواك در نظر گرفته 
شــود. شــايد به داليل عديده آمريكاييها و سيا در آن روزگار فكر مبارزه با كمونيسم را به 
حكومتگران وقت كشــور القا كرده باشند، اما آنچه شد آنی نبود كه گفته می شد. ساواك 
در طول دوران فعاليت البته گروههای چپ را نيز به شــدت تحت تعقيب قرار می داد، اما 
اين تنها مأموريت و يا حيطه عمل آن باقی نماند. بلكه ســاير گروههای سياسی، مذهبی، 
و فرهنگی و نيز اقشار وسيع ديگری از مردم كشور هيچ گاه از تيررس فشارها، آزاررسانيها 
و ســبعيتهای اين ســازمان در امان نماندند. روحانيون و علمای مبارز، گروههای سياسی 
طرفدار مصدق )جبهه ملی ـ نهضت آزادی( و دهها گروه و تشــكل ديگر به شدت از سوی 

59. كريستين دال نووآ. ساواک. ترجمه عبدالحسين نيك گهر. تهران، طرح نو، 1371. صص 67-65.
60. محسن مبصر. پژوهش؛ نقدي بر خاطرات ارتشبد سابق حسين فردوست و گزيده هايي از يادمانده هاي نويسنده. به كوشش 

افشين مبصر. آمريكا، نشر كتاب، 1996م. صص 275-274.
61. منوچهر هاشمي، همان، صص 93-85.
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ســاواك تحت تقيب قرار گرفتند كه هيچ يك با گروههای چپ همسويی نداشتند. بنابراين 
نمی توان پذيرفت كه ســاواك صرفاً برای مبارزه با كمونيسم و از ميان برداشتن گروههای 

چپ و حزب توده در ايران بنيان نهاده شد. 

روند تشکيل ساواک 
از اواســط سال 1335 اخبار و گزارشــهايي در نشريات و روزنامه ها منتشر می شد كه 
حاكی از تالش دولت عالء برای تشــكيل سازمانی اطالعاتیـ  امنيتی بود. گفته می شد كه 
با تشكيل اين سازمان جديد بر فعاليت فرمانداری نظامی پايان داده خواهد شد و تركيبی 

از افسران و نيروها آن سازمان جديد را اداره خواهد كرد. 
در روز چهارشنبه 11 مهر ماه 1335 اعالم شد كه هيئت وزيران طرح تشكيل سازمان 
امنيت را تصويب كرده اســت و برای تأسيس آن نيازی به تأييد و تصويب مجلس شورای 
ملی و ســنا وجود ندارد »زيرا يك اداره عمومی است كه اجازه تشكيل آن با هيئت وزيران 
است«. با اين حال تصريح شده بود حيطه فعاليت و اختيارات آن را بايد مجلسين تعيين، 
تصويب و تأييد كنند. وعده داده شــده بود كه بــه زودی در همين رابطه اليحه ای تقديم 
مجلس شــورای ملی خواهد شد و چند روز بعد گفته شد كه محل استقرار سازمان امنيت 
در خيابــان ايرانشــهر خواهد بود و براي اداره و ســازماندهی آن در مرحله اول 35 تن از 

افسران و درجه داران ستاد ارتش در نظر گرفته شده اند.62
آنچه بود از همان آغاز نگرانيهای فزاينده ای در ميان مردم پديدار شــد كه به درستی 
پيش بينی می كردند با پای گرفتن سازمانی از اين نوع بيش از پيش سركوبها تداوم خواهد 
يافت و ســلب امنيت سياسی، اجتماعی، فرهنگی و فردی مردم كشور از اقشار مختلف به 
نهايت خواهد رسيد. برخی مخالفتها نيز به طور جسته و گريخته در نشريات انعكاس يافت. 
اما دولت وعده داد كه نگرانيهای پيش آمده بی مورد اســت و اين ســازمان جديد جانشين 
فرمانداری نظامی نخواهد شد. اين اظهارات كه از سوی وزير جنگ دولت عالء ابراز شد به 
خاطر رعب و وحشت زايد الوصفی بود كه فرمانداری نظامی در طول بيش از سه سال )پس 
از كودتای 28 مرداد 1332( در سراســر كشور ايجاد كرده و مخالفان سياسی حكومت را 

62. محمدعلي سفري، همان، ج 2، صص 257-256.
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به شدت سركوب و منزوی ساخته بود. 
بدين ترتيب برای رفع نگرانی مردم، كه البته از ميان هم نرفت، گفته شــد كه »مانند 
همه سازمانهای مشابه در دنيا فعاليت آن جلوگيری از عمليات خرابكارانه و اقداماتی است 
كه مخالف مصالح كشور است.«63 با اين حال مردم كشور و به ويژه آگاهان به امور سياسی 
به درستی واقف بودند كه مقصود از عمليات خرابكارانه و نيز مصالح كشور سرپوشی است 

برای سركوبهای شديدی كه در آينده مخالفان حكومت پهلوی را نشانه رفته بود. 
چنانكه از خاطرات عيســی پژمان آخرين نماينده ساواك در عراق برمی آيد طرح اوليه 
تشكيالت ساواك مدت كوتاهی پس از كودتای 28 مرداد 1332مود توجه قرار گرفت. اگر 
اظهارات پژمان قرين با واقعيت باشــد مأموريت تدوين طرح اوليه تشكيل ساواك برعهده 
سرلشــكر حسن پاكروان رئيس ســابق ركن 2 ستاد ارتش نهاده شده بود و گويا اين طرح 
اولين بار از ســوی همين سرلشكر حســن پاكروان تهيه و تدوين شد. عيسی پژمان كه به 
گفته خود از سوی رياست ركن 2 ارتش، سرهنگ مصطفی امجدی، مأموريت يافته بود با 
حسن پاكروان مالقات كرده در امر مهمی )كه گويا خود او نيز از جريان آن بی اطالع بود( 
او را ياری كند، بعدها در خاطراتش درباره اين مالقات و طرحی كه از سوی پاكروان برای 

تشكيالت ساواك در دست تهيه بود، چنين نوشته است: 
... روز بعــد پس از حضور در محل خدمتی، به رئيس ركن دوم، ســرهنگ آن روز و 
تيمســار ســپهبد امروز، مصطفی امجدی، رئيس ركن 2 فرمانداری نظامی كه رئيس 
بالواسطه من بود مراجعه و مســئله همكاری با مرحوم تيمسار پاكروان را بدون ذكر 
موضوع يا مطلبی به ايشــان اطالع داده و با كسب اجازه در رأس ساعت 4 بعدازظهر 
به دفتر فرماندار نظامی رفتم. ايشان در همان پشت ميز سرتيپ تيمور بختيار نشسته 
بودند و باكمال ادب از جا برخاســته و اجازه نشســتن به من دادند. اظهار داشت: من 
فعاًل متن قانون و مقررات ســازمان اطالعات و امنيت كشــور را كه بايد تشكيل شود، 
نوشته ام. به ميز كوچك ديگری كه در كنارش بود هدايتم كرد و گفت آنها را بخوانيد، 
ممكن اســت خط فارسی من چندان خوب و خوانا نباشــد، اگر اشكالی داريد سؤال 
كنيد. من شروع به خواندن متن يا طرحی كه بايد به صورت قانون در بيايد و سازمان 
اطالعات و امنيت كشــور طبق آن تشكيل شود، كردم. هر جا كلمه يا كلماتی ناخوانا 
و يا جمله ای ناقص و نامفهوم بود از ايشان سؤال می كردم، بالفاصله از كار خود دست 

63. آيت اهلل ابوالقاسم كاشاني به روايت اسناد. تهران، مركز بررسي اسناد تاريخي، 1379. ج 2، ص 787.
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كشــيده و متن را برای من می خواند و اگر اشــكالی در معنا و مفهوم جمالت داشت 
بــا هم تبادل فكر كرده صحيح ترين را در جا و محلش می نوشــتم. من از قرائت متن 
قانونی تشكيل چنين سازمانی و مقررات و وظايف اجرايی هريك از ادارات مختلف آن 
واقعــاً لذت بــردم و فكر كردم با اين مواد و با اين نحوه و طرز اجرا آن چنان امنيت و 
آسايشــی برای مملكت و ملت به وجود خواهد آمد كه در طول تاريخ ايران بی سابقه 
خواهد بود. زيرا آنچه كه از نظر جمع آوری اطالعات و بهره برداری و بهره گيری از آنها 
به خاطر تأمين منافع و مصالح ملت و ايجاد امنيت در سراسر كشور نوشته بود جالب 
و اميدواركننده بود.64 ســاواك و ســازمانی كه مرحوم پاكروان طرح ريزی كرده بود، 
سازمانی جز خدمتگزار واقعی ملك و ملت نبود. سازمانی كه جز تأمين رفاه و آسايش 
مردم نظری نداشــت. هدفی جز مبارزه با عناصر فاســد و مخرب، و عوامل خرابكار و 
خائن به ملت و كشــور نداشــت، جمع آوری اطالعات برای تأمين امنيت، نه امنيت و 
آســايش را فدای اطالعات و خبرچينی و ايجاد زحمــت و ناراحتی و نارضايتی برای 
مردم كردن و استفاده از كل عناصر و عوامل ارتشی و غيرارتشی پاكدامن، درستكار ، 

باشرف و خدمتگزار برای اجرای قانون و مقررات ساواك.65 
چنانكه از نوشــته های پژمان برمی آيد گويــا در همان هنگام تدوين مقررات مربوط به 
حيطه فعاليت و عمل ســاواك هم ترديدهايی به وجود آمده بود كه مقررات وضع شــده 
امكان فراوانی برای ســوء عملكرد تشكيالت در دست تأسيس فراهم خواهد آورد و موجب 
خواهد شد اعضای آن تشكيالت با بهره گيری از امكانات و اختيارات وسيع و كمتر محدود 
شــونده ای كه برای آن وضع شده است در مسيری انحراف آميز گام نهند و در نتيجه خود 

عامل فساد و ناامنی شوند: 
...چنــد روزی پاكنويس اين قوانين و مقررات و وظائف، آن هم در حضور خود مرحوم 
پاكروان، به طول انجاميد. ســپس ســؤال كردم: تيمســار فكر می كنيد اين قوانين و 
مقررات كه منجر به تشــكيل سازمان اطالعات و امنيت كشور خواهد شد، با وظائفی 
كه برای هر اداره نوشــته ايد، به واقع و حقيقت اجرا و منجر به تأمين منافع و مصالح 
واقعی ملت و كشــور خواهد شد؟ اظهار داشــت: بلی، به شرط آنكه به دست افسران 
و غيرنظاميــان با شــرف و خدمتگزار و پاكدامن و عالقه مند به ملك و ملت ســپرده 

64. ترديدي نيســت كه قضاوت عيســي پژمان درباره عملكرد و حيطه فعاليت ســاواك با آنچه اتفاق افتاد هيچ گونه 
سازگاري و همخواني ندارد.

65. عيسي پژمان، اسرار بستن قرارداد 1975 الجزاير، صص 12-13؛ نيز بنگريد به: عيسي پژمان. اثر انگشت ساواک، رازها، 
ناگفته ها و ناشنيده ها. پاريس، ژن، 1994/1372. صص 86-83.
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شود. گفتم: اين افســران و غيرنظاميان حائز چنين شرايطی از كجا و چگونه انتخاب 
و جمــع آوری می كنيد و چنين ســازمانی را به وجود خواهيــد آورد ؟ گفت: مملكت 
وســيعی با عناصر و عوامل انسانی خيلی خوبی داريم، هر اندازه كه قضاوتهای نابجای 
ايرانــی ما را غير از آنچه كه هســتيم به عالــم معرفی كرده ولی در ارتش و ســاير 
ســازمانهای انتظامی و ادارات مختلف دولت و سازمانهای غيرنظامی و حتی در همين 
بازار و دكانها كه به نظر من و شما خيلی كوچك و كم اهميت جلوه می كنند، افرادی 
كه حائز شــرايطی خيلی باالتر از آنچه كه فكرش را می كنيد وجود دارد اما نشناخته 
هســتند. اين گونه اشــخاص را تصادف و اتفاق و يا هر مورد ديگری به انسانهای ديگر 
می شناساند. بايد با تمام قوت و قدرت و صبر و حوصله جست و جو كرد و از بين بهتر، 
بهترين را برای تشكيل اين سازمان انتخاب كنيم. البته انتخاب اوليه و تشكيل اوليه، 
طرز كار و رفتار اوليه تشكيل دهندگان چنين سازمانی اگر درست باشد، تا ثريا كارها 
درســت و نتايج ارزنده ای برای تأمين منافع و مصالح ملك و ملت به دســت خواهد 

آمد. ولی اگر: 
خشت اول چون نهد معمار كج        تا ثريا می رود ديوار كج66  

سپهبد محسن مبصر هم در خاطرات خود اين اظهارات عيسی پژمان را تأييد می كند 
و می نويســد كه وقتی آشكار شــد با پايان تدريجی دوران فعاليت فرمانداری نظامی هنوز 
مخالفان سياســی رژيم )و عمدتاً حزب توده و كمونيسم( چنانكه بايد ريشه كن نشده اند و 
در همان حال ركن 2 ارتش هم نخواهد توانست جانشين مناسبی برای فرمانداری نظامی 
باشد. طرح تشكيل ساواك مورد توجه قرار گرفت و حسن پاكروان عهده دار تدوين مقررات 
مربوط به تشكيل ساواك شد. مبصر كه گويا خود نيز در بخشهايی از طرح مذكور مشاركت 

كرده بود، در اين باره چنين نوشته است: 
فرمانداری نظامی تهران هنگامی كه می رفت پايان پذيرد هنوز خطر كمونيسم و تجديد 
قوای حزب شكســت خورده و متالشی شــده توده، به گونه ای اطمينان بخش از ميان 
برنخاســته بود و لزوم تشكيل يك سازمان اطالعاتی و امنيتی جوابگوی نيازمنديهای 
كشــور، به ويژه با فقدان فرمانداری نظامی، بيشتر احساس می شد. برای طرح ريزی و 
بنيان گذاری چنان ســازمانی كه بتواند در گامهای نخستين كارهای پايان نيافته ركن 
دوم ســتاد ارتش را به انجام رســانده و جای خالی فرمانداری نظامی را پر كند و به 

66. همان، صص 14-13.
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تدريج پس از تكميل سازمان، امنيت برون مرزی و درون مرزی را از جنبه هاي مختلف 
آن برآورد، كميســيونی به سرپرستی شادروان سرلشكر حســن پاكروان و با شركت 
آگاهان و متخصصين كارهای اطالعاتی در فرمانداری نظامی )درحال پايان پذيرفتن(، 
تشــكيل يافت. من )سرهنگ ستاد محسن مبصر( در آن روزها، هم رياست تجسس و 
اطالعات ركن دوم ســتاد ارتش را برعهده داشتم و هم رئيس ستاد فرمانداری نظامی 
تهران و راه آهن سرتاسری كشور بودم و در كميسيون گفته شده نيز عضويت داشتم و 
مأموريت بررسی و پيشنهاد سازمان ادارة كل امنيت داخلی )اداره كل سوم( سازمانی 
كه می رفت به وجود آيد، به من محول شــده بود. با تجربه های چندين ســاله ای كه 
درباره امنيت داخلی از جنبه های گوناگون آن داشتم، طرح خواسته شده را در اندك 
زمانی فراهم و پيشنهاد كردم. اين طرح دربست مورد تصويب قرار گرفت و گذشته از 
آنكه استخوان بندی سازمانی اداره كل سوم سازمان امنيت و اطالعات كشور )ساواك( 
روی آن بنيانگذاری شــد، می توانم بگويم كه ســاواك هم تنها با آن طرح آغاز به كار 
كرد. خود من هم به رياست آن اداره كل پيشنهاد شدم. با آنكه اين پيشنهاد به تصويب 
رســيده و فرمان انتقال من از ارتش به سازمان امنيت و اطالعات كشور ابالغ گرديده 
بود، من به دليلهايی كه از آوردن آن خودداری می كنم، از پذيرفتن آن ســرباز زدم و 
با كمك شــادروان ارتشبد عبداهلل هدايت رئيس ستاد بزرگ ارتشتاران، در ارتش باقی 

ماندم و با سمت وابسته نظامی ايران در كشورهای عربی به بغداد عزيمت كردم.67
شواهد و قراينی هم وجود دارد كه حاكی از همكاری نزديك برخی از افسران ارشد سيا 
با دولت كودتا و فرمانداری نظامی تيمور بختيار برای طرح و تشكيل يك واحد اطالعاتی ـ 
امنيتی كارآمد اســت. بدين ترتيب می شود استنباط كرد كه ميان اقدام حسن پاكروان در 
تدوين طرح اوليه تشــكيل ساواك با فعاليتهای همزمان مأموران سيا در ايران هماهنگی و 

ارتباط مستقيمی وجود داشته است. 
بنابراين بايد گفت كه آمريكاييها و سيا از همان آغازين مراحل طرح تشكيل ساواك در 
جريان امور قرار داشــته اند و اين هم كه در گزارشها و اسناد متعدد از سيا به عنوان طراح 

و مؤسس اصلی ساواك ياد می شود مؤيد همين موضوع است.68
مارك. ج. گازيوروســكی درباره حضور مأموران اطالعاتی ـ امنيتی سيا در ايران )پس 

67. محسن مبصر، همان، صص 238-236.
68. عبدالرحمن احمدي. ساواک و دستگاه اطالعاتي اســرائيل. تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، 1381. 

صص 78-74.
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از كودتا( و تالش آنان برای طرح و تشــكيل واحدی اطالعاتی ـ امنيتی دركنار فرمانداری 
نظامی چنين نوشته است :

ســيا تعليم نيروهای اطالعاتی ايران را نيز آغازكرد. در سپتامبر 1953 ]1332[ يك 
ســرهنگ ارتش آمريكا كه ســالها برای سيا در خاورميانه كار كرده بود  و پيش زمينه 
وســيعی در كار پليسی و كارآگاهی داشت در پوشش وابســته نظامی به ايران اعزام 
شــد. مأموريت او ســازمان دادن و فرماندهی يك واحد جديــد اطالعاتی بود كه در 
آن زمان زير نظر فرمانداری نظامی تهران تأســيس شــد كه در دســامبر 1953 زير 
فرماندهی ســرتيپ تيمور بختيار قرار گرفته بود. سرهنگ همكاری نزديكی با بختيار 
و زيردســتانش داشــت، اين واحد را فرماندهی می كرد و به اعضای آن فنون پايه ای 
اطالعات از قبيل روشــهای مراقبت و بازجويی، عمليات شبكه های اطالعاتی و امنيت 
ســازمانی را ياد می داد. واحد اطالعاتی بختيار نخســتين سازمان اطالعاتی امروزی و 

كارآمد بود كه در ايران عمل می كرد.69
گازيوروسكی در جايی ديگر از همين كتاب چنين نوشته است: 

ســرهنگی از ارتش آمريكا كه اندكی پــس از كودتای 1953]1332[ برای آموزش و 
فرماندهی واحد اطالعاتی جديد ســرتيپ بختيار به ايران فرستاده شده بود تا مارس 
1955]1334[ در ايران ماند و در اين زمان با دســتة ثابت تری از پنج افســر ســيا 
جايگزين شــد. در 1956]1335[ شــاه پس از مشــورت با مقامهای آمريكا تصميم 
گرفت اين واحد اطالعاتی را تجديد ســازمان كند و گســترش دهد. ســازمان جديد 
كه ســاواك نام گرفت زير فرماندهی بختيار قرار گرفت كه معاون نخســت وزير شد و 
امكان دسترسی مستقيم به شــاه به داده شد. نخستين هدف شاه از تأسيس ساواك 
ايجاد دســتگاه اطالعاتی امــروزی كارآمدی بود كه قادر باشــد تهديدهای داخلی و 
خارجی عليه سلطة او را شناسايی و با آنها نبرد كند و از رقابتهای خرد و ريز و لختی 
ديوانســاالرانه ای كه واحدهای اطالعاتی موجود )مثــاًل واحدهای ارتش، ژاندارمری و 
شــهربانی( گرفتار آن بودند رها باشــند ]...[ بختيار در ]سال[ 1956]1335ش[ به 
آمريكا ســفر كرد تا با مقامهای آمريكايی مشــاوره كند و نحوه كار سيا و اف. بی. آی 
را بررســی كند. ]...[ رايزنی و آموزش آمريكاييها در تبديل ســاواك به يك سازمان 

اطالعاتی كارآمد حياتی بود.70

69. مارك.ج. گازيوروسكي. سياست خارجي آمريکا و شاه: بناي دولتي دست نشانده در ايران. ترجمه فريدون فاطمي. تهران، 
نشر مركز، 1371. ص 162.

70. تقي نجاري راد، همان، صص 38-36.
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قانون تشکيل ساواک 
بدين ترتيب وقتی دولت حســين عالء بر آن شد رسماً تشكيل ساواك را مورد تأييد و 
تصويب قرار دهد طرح تشــكيالتی آن آماده بود. وزير كشــور وقت اسداهلل علم، كه اليحه 
تشــكيل ســاواك را به مجلس شــورای ملی ارائه داد، تصريح كرد كه اين قانون متضمن 
هيچ گونه مضاری برای كشــور نخواهد بــود و هنگامی كه برخی از نمايندگان، به اصطالح 
بــرای خالــی نبودن عريضه، برخی مفــاد آن را مورد انتقاد قرار داده و نســبت به عواقب 
ســوء تصويب آن هشدار دادند، موافقان و نيز وزير كشــور ضمن ارائه توضيحاتی پيرامون 

طرح نگرانی مخالفان را بی مورد دانستند. 
در هرحال، مجلس شــورای ملی با اكثريت آراء طرح تشكيل ساواك و مواد قانونی آن 
را تصويــب و تأييد نمــود. پس از آن اليحه برای تصويب نهايی و ابالغ به دولت به مجلس 
سنا رفت. در مجلس سنا هم چند تن از نمايندگان بر اليحه تصويب شده مذكور انتقاداتی 
وارد ســاختند. ا ز جمله ابراهيم خواجه نوری آن را ظالمانه ترين لوايحی برشمرد كه تا آن 
روزگار از سوی دولت به مجلسين شورای ملی و سنا ارائه شده بود. او تصريح كرد كه پس 
از تصويب و الزم االجرا شــدن اين اليحه قانونی مضرات و مشكالت عديده ای متوجه مردم 
كشور خواهد شد و موجبات سوء استفاده فراوان مأموران مربوطه را فراهم خواهد ساخت. 
وزير دادگســتری كه به هدف دفاع از اليحه در مجلس سنا حضور يافته بود نگرانيهای 
خواجه نوری را بی مورد خوانده و تصريح نمود كه دولت هيچ گونه مقصود سوئی از تصويب 
اين قانون و تشــكيل ســاواك ندارد و مدعی شد كه در ارائه اين اليحه دولت اقدام تازه ای 
جز آنچه سابق بر اين به طور پراكنده در دستگاه قضايی و غيره مجرا بوده انجام نداده است.

عباسقلی گلشائيان وزير دادگستری خواجه نوری را متهم ساخت كه به خاطر ناآگاهی 
از محتوای قانون بر آن ايراد وارد كرده است و افزود كه هيچ گونه قرينه ای مبنی بر ظالمانه 
بودن طرح قانونی تشــكيل ساواك وجود ندارد. ســناتور سپهبد احمد اميراحمدی هم در 
دفاع از ســخنان گلشــائيان وزير دادگستری تصويب قانون ســاواك را برای امنيت كشور 
ضروری و ترديدناپذير ارزيابی كرد. با اين حال خواجه نوری قانع نشــد و در پايان سخنانی 
)كه پس از دفاعيات وزير دادگســتری و اميراحمدی ايراد كرد( در توصيف قانون تشكيل 
ســاواك شعری را قرائت كرد كه حاوی مضمونی هشدارآميز نسبت به عواقب سوء تشكيل 
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ک مراسم داخلي ]830-288م[
ک در ي

س اداره اول و تعدادي از مديران ارشد ساوا
پ فرزين رئي

ک و سرتي
س ساوا

هلل نصيري رئي
ت ا

ک به اتفاق نعم
علي معتضد از رؤساي ساوا
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و فعاليت »سازمان اطالعات و امنيت كشور« بود.71
ســناتور جمال امامی هم مخالفتهای ديگری با اليحه قانونی تشــكيل ســاواك ابراز 
داشت، اما پيشاپيش آشكار بود كه اين گونه مخالفتها از اهميت چنداني برخوردار نيست و 
بدين ترتيب مجلس سنا هم پس از چند جلسه مباحثه و مشاوره نهايتاً رأی به تأييد آن داد.72

در قانون تشكيل سازمان اطالعات و امنيت كشور، كه در 23 اسفند 1335 به تصويب 
رسيد، چنين آمده است: 

قانون مربوط به تشكيل سازمان اطالعات و امنيت كشور
مصوب 23 اسفند ماه 1335

مــاده 1. برای حفظ امنيت كشــور و جلوگيری از هرگونــه توطئه كه مضر به مصالح 
عمومی است سازمانی به نام اطالعات و امنيت كشور وابسته به نخست وزيری تشكيل 
می شــود و رئيس سازمان سمت معاونت نخست وزير را داشته و به فرمان اعليحضرت 

همايون شاهنشاهی منصوب خواهد شد.
ماده 2. سازمان اطالعات و امنيت كشور دارای وظايف زير است : 
الف. تحصيل و جمع آوری اطالعات الزم برای حفظ امنيت كشور؛

ب. تعقيب اعمالی كه متضمن قسمی از اقسام جاسوسی است و عمليات عناصری كه 
برضد استقالل و تماميت كشور و يا به نفع اجنبی اقدام می كنند؛

ج. جلوگيری از فعاليت جمعيتهايی كه تشكيل و اداره كردن آن غيرقانونی اعالم شده 
يا بشــود و همچنين ممانعت از تشــكيل جمعيتهايي كه مرام و يا رويه آنها مخالف 

قانون اساسی است؛
د. جلوگيری از توطئه و اسباب چينی بر ضد امنيت كشور؛

ه .. بازرسی و كشف و تحقيقات نسبت به بزه های زير : 
1. بزه های منظور در قانون مجازات مقدمين بر عليه امنيت و استقالل مملكتی مصوب 

22 خرداد 1310؛
2. جنحه و جناياتی كه در فصل اول باب دوم قانون كيفر عمومی مصوب 23 دی ماه 

1304 پيش بينی شده است؛
3. بزه هــای مذكور در مــواد 310 و 311 و 312 و 313 و 314 و 316 و 317 قانون 

دادرسی و كيفر ارتش مصوب 1317؛

71. همان، صص 40-38.
72. همان.
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ماده 3. مأمورين سازمان اطالعات و امنيت كشور از حيث طرز تعقيب بزه های مذكور 
در اين قانون و انجام وظايف در زمره ضابطين نظامی محســوب و از اين حيث دارای 
كليــه اختيارات و وظائف ضابطين نظامی خواهند بــود و از تاريخ تصويب اين قانون 
رسيدگی به كليه بزه های مذكور در صالحيت دادگاههای دائمی نظامی خواهد بود. 

تبصره 1. انجام وظايف و تكاليف ســازمان اطالعات و امنيت كشور از حيثی كه ضابط 
نظامی محسوبند به هيچ وجه مانع انجام وظايف و تكاليفی كه به موجب قانون دادرسی 
و كيفر ارتش برعهده ضابطين نظامی است نخواهد بود و همچنين مواد اين قانون مانع 
اجراي قوانين و احكام و آيين نامه ها و مقرراتی كه مربوط به تكاليف مأمورين نظامی و 

ژاندارمری و شهربانی نسبت به انجام وظايف و خدمات محوله است نمی باشد. 
تبصره 2. رســيدگی به بزه هايی كه به موجب ايــن قانون در صالحيت دادگاه دائمی 
نظامی شناخته شده و متهمين به ارتكاب بزه های مزبور كه قبل از تصويب اين قانون 
در مراجع صالح ديگر تحت تعقيب قرار گرفته اند هرگاه بر عليه متهمين كيفرخواست 
صادر نگرديده پرونده های متشــكله به دادســتانی ارتش جهت تعقيب و رســيدگی 
فرستاده می شــود و نسبت به پرونده هايی كه كيفرخواست صادر شده در دادگاههای 

مربوط رسيدگی خواهد شد. 
ماده 4. كارمندان سازمان اطالعات و امنيت كشور هرگاه متهم به ارتكاب بزهی شوند 
كــه راجع به خدمت بوده يا مالزمه با خدمات و وظايف آنها داشــته باشــد در حكم 
نظاميان و خدمتگزاران ارتش هستند و با رعايت مقررات قانون دادرسی و كيفر ارتش 

مصوب 1317 تابع دادگاههای دائمی نظامی خواهند بود.
ماده 5. اساســنامه سازمان و آيين نامه های داخلی و استخدامی و مالی مربوط به اين 

قانون با تصويب هيئت دولت قابل اجرا است. 
قانون فوق كه مشــتمل بر پنج ماده و دو تبصره است درجلسه پنجشنبه بيست و سوم 

اسفند يكهزار وسيصد وسي وپنج به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. 
رئيس مجلس شورای ملی ـ رضا حكمت73 
قريب به دو ســال بعد و در 4 دی ماه 1337 از ســوی مجلس شورای ملی اصالحاتی در 
قانون مذكور صورت گرفت و دو ماده قانونی به شرح زير )به عنوان اصالحيه( بدان افزوده شد: 

73. مجموعــه قوانين و مصوبات دوره نوزدهم قانونگذاري مجلس شــوراي ملي. تهران، مجلس شــوراي ملي، 1343. ج 1، 
صص 5-7؛ نيز بنگريد به: تقي نجاري راد، همان، صص 229-230؛ هارالد ايرنبرگر. درباره ساواک به مثابه يکي از ابزارهاي 
سلطه امپرياليسم و ارتجاع. بي جا، جمعيت آزادي، 1978م. صص 41-44؛ اصغر صارمي شهاب. احزاب دولتي و نقش آنها 

در تاريخ معاصر ايران. تهران، مركز اسناد انقالب اسالمي، 1378. صص 78-79؛ اسكندر دلدم. اسرار زندان اوين، همان، 

صص 44-47؛ درباره جنايات ساواک. بي جا، بي نا، بي تا. صص 196-195.
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قانون اصالح قانون سازمان اطالعات و امنيت كشور 
مصوب 4 دی ماه 1337

ماده اول ـ در مورد بزه های مصرح در قانون ســازمان اطالعات و امنيت كشور مصوب 
بيســت و نهم ]صحيح بيست و سوم[ اســفند ماه 1335 هرگاه متهم نظامی يا كارمند 
نيروهای مســلح شاهنشاهی باشــد وظيفه ضابطين به عهده اشخاص مندرج در ماده 

123 قانون دادرسی و كيفر ارتش و مأمورين سازمان ضد اطالعات خواهد بود. 
ماده دوم ـ مأمورين سازمان ضد اطالعات در زمره ضابطين نظامی محسوب می شوند.

قانون فوق كه مشتمل بر دو ماده است پس از تصويب مجلس سنا در جلسه پنجشنبه 
چهارم دی ماه يك هزار وسيصد وسي وهفت به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

نايب رئيس مجلس شورای ملی ـ عماد تربتی74
از ديگر قوانينی كه تقريباً همزمان با تصويب قانون تشــكيل ساواك از تأييد و تصويب 
نمايندگان مجلســين شــورای ملی و سنا گذشــت، »قانون حفظ امنيت اجتماعی« بود. 
گواينكه اين قانون ارتباط مســتقيمی با وظايف تعريف شــده برای ساواك نداشت اما طی 
سالهای بعد مخالفت مردم از اقشــار مختلف )باألخص تحت رهبری روحانيون و علما( بر 
ضد حكومت روندی تمام نشــدنی گرفت، قانون مذكور مكــرر مورد توجه قرار گرفت و با 
تشــكيل كميسيونهای امنيت اجتماعی در شهرهای مختلف كه نمايندگان ساواك هم در 
آن حضوری پررنگ داشــتند محكوميتهای مكرری برای مخالفان حكومت صادر شــد.75 
با اســتناد به همين مواد قانونی روحانيون و افراد پرشــمار ديگری از مخالفان حكومت در 
طول دهه 1340 و 1350 به بخشــهای مختلف كشور تبعيد شدند. در قانون حفظ امنيت 
اجتماعی كه شــامل 6 ماده بود و در 23 بهمن ماه 1335 از تصويب مجلس شــورای ملی 

گذشت، چنين آمده بود : 
قانون حفظ امنيت اجتماعی
مصوب 23 بهمن ماه 1335

مــاده 1. برای حفظ نظم و امنيت عمومی در هر حوزه فرمانداری كميســيونی به نام 
)كميسيون امنيت اجتماعی( مركب از فرماندار ـ رئيس دادگاه شهرستان و در صورت 
نبودن رئيس دادگاه شهرســتان رئيس دادگاه بخش ـ دادســتان ـ رئيس شهربانی و 

رئيس ژاندارمری به رياست فرماندار تشكيل می شود.

74. مجموعه قوانين و مصوبات دوره نوزدهم قانونگذاري مجلس شوراي ملي، ج 1، همان، صص 8-7.
75. پرداختن به اين موضوع مجال ديگري مي طلبد.
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ماده 2. وظايف كميسيون مزبور عبارت است از: 
الف. رسيدگی به عمل شخص يا اشخاصی كه در شهرها و دهات مردم را به ضديت با 
يكديگر تحريك نمايند به نحوی كه موجبات سلب آسايش و اخالل در نظم و آرامش 

را عماًل فراهم سازند؛
ب. رسيدگی به عمل شخص يا اشخاصی كه كشاورزان را به تمرد و خودداری از دادن 
بهره يا امتناع از عمل كشــت يا جلوگيــری از ورود مالك به ملك خود يا ممانعت از 
مداخالت و عمليات او در ملك مطابق حق مالكيت يا بقســمی كه مانع انجام وظيفه 

مأمورين دولت باشد وادار نمايند؛
ماده 3. در موارد مذكور در ماده 2 كميسيون امنيت اجتماعی فوراً رسيدگی و متخلف 
را پس از ثبوت تقصير به دو ماه تا شــش ماه اقامت اجباری در محلی كه كميســيون 

سپهبد نعمت اهلل نصيري رئيس ساواک در مراسم تشيع جنازه سرتيپ زندپور رئيس 
كميته مشترک ساواک ]18-47342ن[
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تعيين كند به اســتثنای نقاط بد آب و هوا محكوم می نمايد. كميسيون می تواند نظر به 
اهميــت تقصير و تأثيــر آن در اختالل نظم عمومی محل قرار اجرا موقت تا صدور حكم 
نهايی صادر نمايد. قرار اجرای موقت در حوزه فرمانداريهای مستقل با تأييد وزارت كشور 
و در حوزه فرمانداريهای تابعه استانداريها با تأييد استاندار به موقع عمل گذاشته می شود.

ماده 4. تصميمات كميسيون بايد فوراً به محكوم ابالغ شود و محكوم عليه حق  دارد 
در ظرف ده روز از تاريخ ابالغ تصميم كميسيون امنيت اجتماعی به دادگاه استانی كه 
عمل در حوزه آن واقع شــده شكايت نمايد. دادگاه استان فوراً خارج از نوبت با حضور 
متهم به شكايت مزبور رسيدگی كرده رأی مقتضی صادر خواهد نمود. طرز رسيدگی 
دادگاه اســتان در اين مورد مطابق مقررات عمومی خواهد بود و رأی دادگاه قطعی و 

الزم االجرا است. 
مــاده 5. محكومين به حكــم قطعی الزم االجرا پس از انقضــاء ربع مدت محكوميت 
می توانند تقاضای بخشــودگی نمايند. در اين صورت پرونده امر به دادگاه اســتان كه 

مرجع رسيدگی پژوهشی است ارجاع می شود رأی دادگاه استان قطعی است.
ماده 6. وزارتين دادگستری و كشور مامور اجرای اين قانون می باشند.

قانون فوق مشتمل بر شش ماده در جلسه روز سه شنبه بيست و سوم بهمن ماه يكهزارو 
سيصد و سی و پنج به تصويب مجلس شورای ملی رسيده است. 

رئيس مجلس شورای ملی ـ رضا حكمت76
پس از تصويب نهايی قانون تشــكيل ساواك در مجلس شــورای ملی و سنا شاه طی 

فرمانی به شرح زير هيئت دولت را به اجرای آن ملزم نمود: 
با تأييدات خداوند متعال

ما
پهلوی شاهنشاه ايران 
]محل صحه ملوكانه[ 

نظر به اصل بيست و هفتم متمم قانون اساسی مقرر می داريم:
ماده اول ـ قانون مربوط به تشــكيل ســازمان اطالعات و امنيت كشور كه به تصويب 
مجلســين سنا و شورای ملی رســيده و منضم به اين دستخط است77 به موقع اجرا 

گذاشته شود.

76. مجموعه قوانين و مصوبات دوره نوزدهم قانونگذاري مجلس شوراي ملي، ج 1، همان، صص 5-3.
77. براي اجتناب از اطاله كالم از انضمام قانون تشكيل ساواك به دستخط شاه اجتناب شد.
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ماده دومـ  هيئت دولت مأمور اجرای اين قانون هستند. به تاريخ 29 اسفند ماه 1335 
شماره 4684- 10فروردين ماه 36- دفتر مخصوص شاهنشاهی

بدين ترتيب با تصويب و تأييد نهايی قانون تشــكيل ســاواك اين سازمان جديدالوالده 
آمــاده بود، چنانچه دلخواه حكومتگران و البته حاميان خارجی آنها بود، فعاليتش را طبق 
وظايفــی كه برای آن تصويب شــده بود، آغــاز كند. با اين توضيح كــه، در همان مقطع 
هم، حتی خوشــبين ترين ناظــران و آگاهان به امور نيز، در جبين اين ســازمان در حال 

شكل گيری، نور رستگاری نمی ديدند.


