
ساواك و س��اير ابزارهاي س��ركوب رژيم ش��اه در يك 
دور باط��ل با مخالفان رژي��م قرار گرفت��ه بودند. اعمال 
سياست هاي سركوبگرانه رژيم از يكسو موجب مسدود 
شدن فضاي آزادي هاي سياسي شد، به نحوي كه بسياري 
از افراد را مجبور به برگزيدن روش مبارزه با رژيم كرد و از 
سوي ديگر شاه در پاسخ به اين وضعيت ابزارهاي سركوب 
خود را افزايش مي داد. بدين ترتيب كه همراه با تشديد 
سياست سركوب ساواك كميته مشترك ضد خرابكاري 

نيز بدان افزوده شد. )8(
  پيدايش »كميته مشترك ضدخرابكاري«

كميته مشترك ضد خرابكاري در برگيرنده ادارات امنيتي 
ارتش، ژاندارمري، شهرباني و ساواك بود و چون در شهرها 
فعال بود اركان اصلي آن را ش��هرباني و ساواك تشكيل 
مي دادند. )9( بخشي از ساواك كه با كميته مشترك كار 
مي كرد، اداره س��وم آن بود كه وظيفه اش حفظ امنيت 
داخلي بود. ساواكي هاي وابسته به اداره سوم تخصصشان 
در بازجويي بود. نقششان اين بود كه زندانيان را به حرف 
زدن وادارند. )10(مجل��ه نبرد خل��ق ارگان چريك هاي 
فدايي خلق در خصوص كميته مشترك ضد خرابكاري 
و اقدمات آن چنين مي نويسد: »كميته به اصطالح ضد 
خرابكاري محل شكنجه اي در اداره شهرباني است كه در 
حدود 500 نفر مبارز در آنجا زنداني هستند. عده اي از اين 
مبارزان را مدام زير شكنجه مي برند و عده ديگري را به 
شنيدن صداي شكنجه آنها كه تحمل آن آسان تر از خود 
شكنجه نيست وامي دارند. بعضي وقت ها حتي زندانياني 
را كه دوره محكوميت خوي��ش را مي گذرانند به كميته 

مي آورند و شكنجه شان مي كنند.«)11(
رژيم شاه تا سال 1353/ 1974 پنج زندان بزرگ را با انبوه 
زندانيان سياسي پر كرد. چهار دارالتأديب جديد نيز در 
دست احداث بود و در همان حال ژنرال نصيري و ساواك 
به طور فزاينده اي روند سياسي ايران را تحت كنترل خود 
گرفتند. شدت سياست هاي سركوبگرانه رژيم به حدي 
بود كه كميسيون بين المللي داوران در يك كار تحقيقي 
دقيق كه در سال 1355/ 1976 منتش��ر شد، گزارش 
داد: »ترديدي نيس��ت كه طي س��ال ها شكنجه به طور 
سيستماتيك عليه افراد مظنون به ضديت با دولت كه 

تحت بازداشت ساواك هستند اعمال شده است.«
مارتين آنالس، دبيركل سازمان عفو بين الملل در سال 
1974 گفت: »سابقه هيچ كشوري در جهان در زمينه 

حقوق بشر بدتر از ايران نيست.«)12(
  دهه 50 اوج گيري سركوب ابزاري 

ش��اه طي دهه 50 با تثبيت موقعيت خود نشان داد كه 
هيچ گونه نارضايتي داخلي يا مخالفت سياسي را تحمل 
نمي كند. از نظر او چني��ن صداهايي از جانب ياغي هاي 

گمراه و نادان كمونيس��ت يا ديوانه ناشي مي شد. وي با 
دادن اختيار تام سركوب مخالفان به نيروهاي امنيتي خود 
درصدد برآمد تخت خود را فقط روي پايه هاي سس��ت 
س��ركوب، زور و تهديد قرار دهد. اين سياس��ت جديد 
منجر به حكومت وحشت و ترور شد. )13( وي در دفاع از 
نيروهاي امنيتي و سركوبگر رژيم در قبال شكنجه و اعدام 
مخالفان مدعي بود كساني كه شكنجه و اعدام مي شوند 
اوالً به موجب قانون زنداني سياسي محسوب نمي شوند 
و ثانياً شكنجه و اعدام در ايران تنها راه مناسب براي اداره 

كشور است. )14(
خصلت سركوبگرانه شاه حتي مطبوعات خارجي همچون 
لوموند فرانسه و س��اندي تايمز انگلستان را كه برخالف 
سياست هاي وي مطالبي مي نوش��تند در برمي گرفت. 
به نحوي كه روزنامه هاي داخلي ح��ق نقل قول از آنها را 
نداشتند. )15( در مارس سال 1975 )اسفند سال 1353( 
اخباري پخش شد مبني بر اينكه به 9زنداني سياسي كه 
بعضي از آنها ماه هاي آخر محكوميت خود را مي گذراندند 
»هنگام فرار از زندان اوين« تيراندازي شد و همه به قتل 
رسيدند. آنها در سال 1348/ 1969 به اتهام هاي مختلف 
به مرگ محكوم شده بودند، ولي با ميانجيگري سازمان 
عفو بين الملل محكوميتشان به زندان تخفيف يافته بود. 
اكنون اين سازمان مجدداً سؤال هايي را پيش مي كشيد كه 
چرا بايد زندانياني كه ماه هاي آخر محكوميت خود را طي 
مي كنند اقدام به فرار كنند؟چرا همه بايد بالاستثنا به قتل 

برسند و جسدهايشان به خانواده هايشان تحويل شود؟ 
آژانس خبري فرانسه در اينباره گزارش داد: 

»9زنداني سياسي كه به ادعاي دولت ايران هنگام فرار 
از زندان به قتل رس��يده اند در واقعيت امر )و به گزارش 
دو وكيل دعاوي فرانس��وي از تهران( به وسيله مأموران 
ساواك شكنجه و در محوطه اي نزديك زندان اوين كشته 
شدند. نتيجه گيري اين دو وكيل بر پايه گفت وگوهاي آنها 

با اشخاص ذي صالحيت در ايران است.«)16(
در مرداد س��ال 1354 يكي از نمايندگان حزب كارگر 
مجلس عوام بريتانيا به نام جان اتكينس��ون كه همراه 
يك وكيل دعاوي انگليس��ي جان نش از طرف كميته 
پارلماني ويژه انگلس��تان به تهران آمد ت��ا در باره فرار و 
قتل اين زندانيان سياس��ي تحقيقاتي كند پس از انجام 
تحقيقات در مصاحبه اي بيان كرد تنها چيزي كه باقي 
مي ماند اين است كه ايران كنوني يكي از رژيم هاي زشت 

دنيا را دارد. )17(
  سركوب ابزاري با اتكا به ادامه حمايت قدرت هاي 

بيگانه
آنچه ش��اه را در انجام سياس��ت هاي س��ركوبگرانه اش 
مصمم تر مي س��اخت حمايت امريكا و ساير كشورهاي 

قدرتمند حتي ش��وروي و اقمار آن بود. به عنوان مثال 
زماني كه ويليام سوليوان به عنوان سفير امريكا در دوره 
رياست جمهوري كارتر � فردي كه با شعار حقوق بشر به 
كاخ سفيد رفت و آن را روح سياست خارجي خود اعالم 
كرد � منصوب شد، در دس��تورالعمل هاي ارائه شده به 
وي پس از مالقات با رئيس جمه��ور پيش از عزيمت به 

تهران گفت:
»هنگامي كه از رئيس جمهور در خصوص مسائل حقوق 
بشر در ايران با توجه به سياست هاي سركوبگرانه ساواك 
و ارتباط نزديك آن با س��ازمان اطالعات مركزي امريكا 
)سيا( سؤال كردم، وي بدون تأمل به اين سؤال پاسخ داد و 
تأكيد كرد همكاري هاي اطالعاتي ما با ايران به خصوص با 
امكاناتي كه براي نصب دستگاه هاي خبرگيري از شوروي 
در اختيار امريكا قرار داده شده بسيار مهم و با ارزش است. 
رئيس جمهور افزود كه البته در زمينه حقوق بشر مسائلي 
وجود دارد و از من خواست ضمن مالقات هاي خود با شاه 
ايران سعي كنم وي را قانع كنم كه سياست كلي حكومت 

خود را در اينباره تعديل كند.«)18(
كارتر در خاطراتش مي نويسد: 

»ساواك با نهايت خشونت و وحشيگري با مخالفان رفتار 
مي كرد و من مي دانستم حداقل 25 هزار زنداني سياسي 
در زندان هاي شاه مي پوسند. )و شاه مي گفت تعداد آنها 
كمتر از 25 هزارتاست.( ش��اه متقاعد شده بود كه تنها 
راه مقابله با يك گروه مخالف، جدي و مصمم حذف آن 

است... « )19(
به داليل فوق بود كه شاه به تصريح از اعمال شكنجه در 
رژيم خود اعتراف مي كرد، ليكن آن را ش��كنجه روحي 
مي دانست و مدعي بود روش هاي آن را خود غربي ها به ما 
آموخته اند. )20( اميرعباس هويدا، نخست وزير شاه نيز در 
مصاحبه هاي خويش دقيقاً چنين مطالبي را بيان كرد. در 
كنار امريكايي ها دولتمردان اتحاد جماهير شوروي نيز با 
افزايش همكاري ها و تبادالت اقتصادي خود با رژيم شاه 
همواره از وي ستايش مي كردند. تا آنجا كه شاه و رهبران 
شوروي در سخنان خود همواره روابط بين دو كشور را به 

عنوان بهترين نمونه روابط همسايگي مثال مي زدند. )21(
به طور كلي مي توان نتيجه گرفت كه رژيم شاه طي دهه 
40 و به ويژه دهه 50 نيروهاي مخالف را با شدت هر چه 
تمام تر سركوب مي كرد و در سطح بين الملل صرف نظر 
از برخي رسانه ها و مطبوعات و نيز سازمان هايي همچون 
عفو بين الملل از وجهه مناسب بين المللي برخوردار بود 
و اقدامات وي از سوي كش��ورهاي قدرتمند كاماًل مورد 

تأييد قرار مي گرفت. 
*پي نوشت ها در سرويس تاريخ »جوان« موجود 
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تی
نع

ی ص
ها

حد
ز وا

ی ا 
 يك

د از
زدي

ل با
حا

در 
ی 

مين
ی ا

 عل
اق

اتف
به 

ی 
لو

 په
ضا

در
حم

1. م
34

0  

ش�اه طي دهه 50 با تثبيت موقعيت 
خود نشان داد كه هيچ گونه نارضايتي 
داخلي يا مخالفت سياسي را تحمل 
نمي كند. از نظ�ر او چنين صداهايي 
از جانب ياغي ه�اي گم�راه و نادان 
كمونيس�ت يا ديوانه ناشي مي شد. 
وي ب�ا دادن اختي�ار تام س�ركوب 
مخالف�ان به نيروه�اي امنيتي خود 
درصدد برآم�د تخت خ�ود را فقط 
روي پايه هاي سست سركوب، زور و 

تهديد قرار دهد

ش�اه در دف�اع از نيروه�اي امنيت�ي و 
سركوبگر رژيم در قبال شكنجه و اعدام 
مخالفان مدعي بود كس�اني كه شكنجه 
و اعدام مي ش�وند اوالً ب�ه موجب قانون 
زنداني سياس�ي محس�وب نمي ش�وند 
و ثاني�اً ش�كنجه و اعدام در اي�ران تنها 
راه مناس�ب ب�راي اداره كش�ور اس�ت
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فراز و فرود سياست »سركوب ابزاري« در دوران پهلوي دوم 

خشونت و ديگر هيچ!
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  محمدرضا كائيني
پژوهش��ي-  اث��ر 
»ام��ام  تاريخ��ي 
خميني و مس��ئله 
آزادي« در زم��ره 
تحقيقاتي است كه 
در س��اليان اخي��ر، 
در تبيين انديش��ه 
ام��ام  سياس��ي 
خميني به رش��ته 
تحرير در آمده اس��ت. مؤلف ارجمند اثر جناب 
شريف لك زايي، در ديباچه اين كتاب و معرفي 

مباحث آن چنين آورده است: 
»فصل نخست مجموعه حاضر با عنوان:اختيار، 
آزادي و كرامت انسان، به مباحث بنياديني در 
زمينه سه موضوع مذكور مي پردازد. نگارنده در 
فصل مذكور با اين فرض بحث را پيش مي برد كه 
انسان كرامت ذاتي دارد و اين كرامت كه داراي 
سطوح و مراتبي اس��ت، با توجه به بهره مندي 
و اس��تفاده از عنصر اختيار و آزادي بروز، ظهور، 
تحقق و عينيت مي يابد. در واقع ظرف بهره مندي 
و تشخص انسان به كرامت با بهره مندي از عنصر 
اختيار و آزادي معنا و مفهوم مي يابد. شايد بتوان 
گفت عنصر اختيار و آزادي است كه اين امكان 
را به انسان مي دهد كه بتواند شخصيت انساني و 
كرامت ذاتي خويش را تحقق بخشد و انسانيت 
خود را آشكار سازد. بنابراين كرامت ذاتي انسان 
اختيار و آزادي او را اقتضا مي كند. به سخن ديگر 
اگر آدمي كرامت ذاتي نداشت، امكان بهره مندي 
از اختيار و آزادي نيز براي او مهيا نبود. از آن رو 
كه انسان داراي كرامت و حرمت است بايد حريم 
مختاريت انسان مورد احترام قرار گيرد تا بتواند 
اهداف و نيات خويش را با هر سمت و سو و هدفي 
تحقق بخشد. با توجه به چنين موقعيتي است 
كه آزادي و اختيار نيز جزء جدانش��دني و ذاتي 

انسان اس��ت. مراد از آزادي و اختيار در نوشته 
حاضر آزادي فلس��في اس��ت. همچنين در اين 
فصل مباحثي در زمينه انسان شناسي، اختيار، 
مفهوم آزادي و كرامت انسان مورد بحث و بررسي 

قرار گرفته اند. 
در فصل دوم مناس��بات آزادي و امنيت بررسي 
شده و به سه نگره در اين زمينه اشاره شده است: 
تقدم امنيت بر آزادي، تق��دم آزادي بر امنيت و 
تعامل آزادي و امنيت. نگارن��ده مدعاي خود را 
بر نگره سوم اس��توار س��اخته و به اين بحث در 
انديشه سياس��ي امام خميني پرداخته است. از 
اين رو بر اين باور است كه در نگاه امام خميني 
مناسبات آزادي و امنيت از سنخ تعاملي ، تأثير و 
تأثري است. از يكسو آزادي در تأمين و تضمين 
امنيت مساعدت مي كند و از سوي ديگر امنيت 
نيز فضا و گونه هاي گسترده تحقق آزادي را براي 
افراد و نهادها بسط و گسترش مي دهد. تفصيل 
مباحث را به ويژه در مفهوم آزادي، امنيت، امنيت 
فردي، امنيت سياسي، امنيت اقتصادي و امنيت 

فرهنگي در اين فصل مي خوانيد. 
با توجه به اهميت موضوع آزادي سياس��ي، در 
فصل س��وم آزادي و مش��اركت سياسي به اين 
موضوع نسبتاً مهم پرداخته ش��ده است. بنياد 
نظري مش��اركت سياس��ي بر اين اصل استوار 
است كه نظام سياس��ي از آِن مردم و براي مردم 
اس��ت. بنابراين نقش و منزلت م��ردم در نظام 
سياس��ي بسيار برجس��ته مي ش��ود و از اين رو 
مردم بايد ب��ا انتخاب هايي ك��ه انجام مي دهند 
زمام امور را به دس��ت داشته باش��ند و در نظام 
توزيع قدرت و در واقع در سرنوشت خود اعمال 
نظر كنند و تأثيرگذار باش��ند. هرگونه اهمال و 
سستي در اعمال حق انتخاب مي تواند موجبات 
پايمال شدن حقوق آنان را به همراه داشته باشد. 
عالوه بر اينك��ه امام خميني ب��ر بهره برداري از 
چنين حقي تأكيد مي كن��د، آموزه هاي ديني 
نيز پش��توانه نگرش ايشان در مس��ئله آزادي و 
مش��اركت سياسي است؛ مش��اركتي كه در آن 
ميزان و معيار انتخاب شدن آراي آگاهانه و آزادانه 
انتخاب كنندگان است. به هر حال در اين فصل 

بخش هاي مهمي از انديشه سياسي امام خميني 
تبيين شده اند. 

فصل چهارم با عن��وان: مردم س��االري ديني و 
حقوق اقليت ها درصدد است با نگاهي پسيني 
و درج��ه دوم پ��اره اي از مباحث را ك��ه در باره 
اقليت هاس��ت در انديش��ه امام خميني طرح و 
بررسي كند. مباحث مقاله به طور مشخص حول 
اين پرسش مطرح شده است كه در نظام سياسي 
مورد نظر امام خميني چ��ه حقوق و اختياراتي 
براي اقليت هاي ديني )زرتش��تيان، يهوديان و 
مسيحيان( و مذهبي )اهل سنت( در نظر گرفته 
شده اس��ت؟ قلمرو اين حقوق تا كجاست؟ آيا 
تنها مسائل عبادي را ش��امل مي شود يا مسائل 
سياس��ي را نيز در بر مي گيرد؟ به عبارتي آيا در 
مردم ساالري ديني مبتني بر نظريه سياسي امام 
خميني با اقليت هاي دين��ي و مذهبي رفتاري 
عادالنه و برابرانه مي ش��ود؟ مردم ساالري ديني 
در اين مقاله به دو عنصر اساس��ي يعني رضايت 
خداوند و رضايت مردم اشاره مي كند. به عبارتي 
نظام سياسي در نظريه سياسي امام خميني از 
يكس��و به پذيرش و اقبال مردم توجه مي كند و 
آزادانه و آگاهانه و به دست توانا و انتخاب گر آنان 
تأسيس مي شود از سوي ديگر به رضايت خداوند 

و آموزه هاي شريعت اشاره مي كند. 
نگارنده در فصل پنجم با تبيين سه الگوي نظري 
نظام:آزادي مطبوعات به بررسي اين مسئله در 
انديشه سياسي امام خميني مي پردازد. در اين 
بررسي مشخص مي ش��ود انديشه سياسي امام 
خميني در بخ��ش آزادي مطبوع��ات با الگوي 
نظري مسئوليت اجتماعي سازگاري بيشتري 
دارد. دو الگوي نظري ديگ��ر عبارتند از الگوي 
نظري اقتدارگرايي و الگوي نظري آزادي گرايانه. 
در مقاله ضمن اشاره به اينكه در انديشه سياسي 
امام خميني اص��ل بر آزادي مطبوعات اس��ت 
با تبيين الگوه��اي مذكور و با ذكر مس��تندات 

مختلف به تحليل آراي ام��ام خميني در زمينه 
آزادي مطبوع��ات از منظر نظريه مس��ئوليت 
اجتماعي پرداخته شده اس��ت. در ادامه نوشته 
ب��ه كاركردهاي مه��م و مؤثر مطبوع��ات و نيز 
محدوديت هاي مطبوعات در انديش��ه سياسي 

امام خميني اشارات كوتاهي شده است. 
بخش نهايي اين مجموعه كه به منظور جمع بندي 
مباحث حاضر تدوين شده  با مروري غيرمستقيم 
به آنچه در فصول گذش��ته آمده اس��ت به  نوعي 
جايگاه آزادي را در انديشه امام خميني به عنوان 
يك حكيم در حكمت متعاليه روشن مي سازد و 
طرحي نو براي مباحث آتي در باب انديشه سياسي 
ايش��ان ارائه مي دهد. ضروري بود كه جايگاه امام 
خميني در تداوم فلسفه سياسي اسالمي بيان شود 
تا روشن گردد كه ايشان افزون بر پايگاه اسالمي 
تشيع با توجه به چه دستگاه فلسفي و فكري سخن 
مي گويد و مباحثش بر چه بنيادهاي فلسفي استوار 
است. نگارنده در مبحث انتهايي كه نگاه تازه اي به 
موضوع آزادي از منظر امام خميني مي كند و طرح 
تازه اي در اين زمينه را مطرح مي سازد بر اين نظر 
اس��ت كه از آنجا كه امام در شمار برجسته ترين 
فيلس��وفان حكمت متعاليه اس��ت، نمي توان در 
بررسي مسئله آزادي از اين موضوع غفلت ورزيد. 
اين مسئله به ما كمك مي كند مباحث امام خميني 
را در موض��وع مورد بحث در چارچوب دس��تگاه 
فلسفي و اخالقي ايشان بررسي و ارزيابي كنيم و 
مختصات آن را نشان دهيم. افزون بر نگاه فلسفي 
و در عين اش��راف امام خميني به برهان ايش��ان 
دستي گشاده در عرفان و اش��راق دارد و از سويي 
با كالم، قرآن، تفسير و فقه آشنايي وافري دارد و 
فقيه برجسته اي است كه با توجه به قرار گرفتن بر 
مصدر مرجعيت شيعيان و صدور فتوا، با سلطنت 
پهلوي در افتاد و در نهايت به تأسيس حكومتي بر 
اساس مباني حكمت متعاليه با عنوان جمهوري 
اس��المي اقدام كرد. بنابراين توجه اصلي بخش 
پاياني مجموعه حاضر بر اين است كه نشان دهد 
مي توان و بايد آزادي را در چارچوب آن س��نخ از 
انديشه امام خميني تفسير و تحليل كرد كه وجه و 

نسبتي با حكمت متعاليه بيابد.« 

 حاشيه اي بر انتشار اثر پژوهشي- تاريخي
»امام خميني و مسئله آزادي« 

 انديشه اي حكومتي
 مبتني بر »حكمت متعاليه«

    1358. قم، امام خمينی در حال پاسخگويی به احساسات ديداركنندگان، بر بام اقامتگاه خويش

  احمدرضا صدري
بي ترديد دوام حكومت كودتايي و نامشروع پهلوي اول 
و دوم، به رويكرد س�ركوبگر اين رژيم بازمي گشت. اين 
رويكرد، اش�كال گوناگون داشت كه در اين مقال شكل 
»سركوب ابزاري« و فراز و فرودهاي آن در دوران پهلوي 
دوم مورد بررسي قرار گرفته است. اميد آنكه مقبول افتد. 

   
  اشكال سركوب در دوران پهلوي اول و دوم

به باور اكثريت قريب به اتفاق محققان پهلوي پژوه، بي گمان 
بارزترين ابزار قدرت در رژيم شاه ابزار سركوب بود. مي توان 
گفت كه اين ابزار قدرت به س��ه صورت اعمال مي ش��د كه 

عبارتند از: 
1� س��ركوب ابزاري: اين نوع س��ركوب كه خش��ن ترين و 
عريان ترين وجه قدرت سركوب بود عمدتاً توسط نيروهاي 
امنيتي و اطالعاتي اعم از ساواك، پليس و نهايتاً ارتش و ساير 
دستگاه هاي مربوطه انجام و از دستگيري و شكنجه تا اعدام 

مخالفان را شامل مي شد. 
2� س��ركوب س��اختاري: عمدت��اً از طري��ق كاركردهاي 
سركوبگرانه و كنترلي دس��تگاه هاي قانوني از جمله قواي 

سه گانه و بوروكراسي صورت مي گرفت. 
3� س��ركوب ايدئولوژيك: اي��ن نوع از س��ركوب عمدتاً در 
رژيم هاي اقتدارگرا اعمال مي شود و پاره اي از افراد آن را در 
قالب فرآيند جامعه پذيري سياسي مطرح كرده اند و عنوان 
سركوب را مناس��ب آن نمي دانند و بيشتر در قالب مبناي 
مش��روعيت و قدرت اقناعي مطرح مي كنند، ليكن تفاوتي 
كه بين اعمال اين وجه از قدرت و قدرت اقناعي وجود دارد 
در قبول و پذيرش آن توس��ط مردم نهفته است. در قدرت 
اقناعي تبليغ ش��ونده از نحوه اعمال ق��درت و پذيرش آن 
مطلع نمي شود، ولي در سركوب ايدئولوژيك از آنجايي كه 
تبليغات با باورهاي فرهنگي و واقعيات جامعه سازگاري ندارد 
تبليغ شونده نه تنها از نحوه اعمال قدرت مطلع مي شود، بلكه 

مي كوشد در قبال آن از خود واكنش نشان بدهد. 
  آغاز نظام مند »سركوب ابزاري« در رژيم شاه

وقايع آغازين دهه 40 )قيام 15 خرداد سال 1342، تبعيد 
امام خميني در 13 آبان و ترور حس��نعلي منصور( موجب 
تغييرات گسترده اي در ابزارهاي سركوب رژيم شاه شد كه 

مهم ترين آنها عبارت بودند از: 
 بركناري حسن پاكروان از رياست ساواك و انتصاب سپهبد 

نعمت اهلل نصيري فرماندار نظامي تهران به جاي وي. 
 انتصاب سرلشكر محس��ن مبصر كه در اجراي مجازات ها 

فردي تندرو بود، به سمت فرماندار نظامي تهران. 
 انتصاب سرهنگ عبدالعظيم وليان كه با پليس مخفي ارتباط 

داشت، به عنوان رئيس سازمان اصالحات ارضي.)1(
عمدتاً تاريخ ساواك را به چهار دوره تقسيم مي كنند: دوره 
اول، دوره ايجاد و تأسيس اين س��ازمان توسط مستشاران 
امريكايي و رياس��ت تيمور بختيار بر آن كه طي اين دوره با 
وجود سركوب شديد مخالفان ساواك فاقد سازمان بود. دوره 
دوم كه سال هاي 1339 تا 1350 را در برمي گيرد  با رياست 
پاكروان و قائم مقامي فردوس��ت در س��اواك آغاز مي شود. 
در س��ال 1343 نصيري به جاي پاكروان به رياست ساواك 
منصوب شد. طي اين دوره مستشاران امريكايي به تدريج از 
ساواك كنار رفتند و به جاي آنها مربيان و اساتيد اسرائيلي 
وظيفه آموزش و س��ازماندهي نيروهاي ساواك را عهده دار 
شدند. در نتيجه س��اواك تبديل به س��ازماني مقتدر شد. 
سومين دوره ساواك با خروج فردوست و مقدم در فروردين 
سال 1350 از ساواك شروع شد و سازمان به طور دربست در 
اختيار نصيري، معتضد و ثابتي قرار گرفت. اين دوره دوره اوج 
بدنامي ساواك اس��ت. چهارمين دوره ساواك ماه هاي آخر 
سلطنت شاه است كه با بركناري نصيري و معتضد و رياست 
مقدم آغاز و دوره زوال و سقوط اين سازمان را شامل شد كه با 
پيروزي انقالب اسالمي در 22 بهمن سال 1357 حيات 22 

ساله اين سازمان نيز پايان يافت. )2(
طي دوره انتصاب نصيري به عنوان رياس��ت ساواك كه با 
صدارت اميرعباس هويدا همراه بود هيچ گونه حيات سياسي 
به مفهوم متعارف اين كلمه در ايران وجود نداشت و سركوب 
در حدي بود كه جوانان سرخورده، اعم از مرد و زن به دليل 
فقدان هرگونه راهي براي اعتراض به مبارزات چريكي روي 

آوردند. )3(
  امريكا و اسرائيل معلمان سركوب ابزاري

 ابتدا تعليماتي كه مأموران س��اواك در امري��كا و بعدها در 
اس��رائيل مي ديدند عالوه بر آموزش هاي عمومي پليسي 
و اطالعات��ي تعليمات ويژه مبارزه با روش هاي جاسوس��ي 
روس ها و كش��ف رمزهاي پيچيده جاسوسي آنها را شامل 
مي ش��د. با اين حال از اوايل دهه 40 شمسي/ 60 ميالدي 
و به خصوص پس از قيام سال 1342/ 1963 به رهبري امام 
خميني ساواك به تدريج از صورت يك سازمان اطالعاتي و 
ضد جاسوسي خارج شد و بخش عمده اي از آن به صورت يك 
پليس مخفي براي مبارزه با مخالفان سياسي رژيم در آمد. 
روش هاي خشونت آميز در ساواك كه ابتدا به وسيله اولين 
رئيس سازمان امنيت ايران ژنرال تيمور بختيار اعمال شد، در 
ابعاد وسيع تري نسبت به مخالفان سياسي رژيم اعمال مي شد 
و بازداشت هاي خودسرانه، شكنجه براي گرفتن اعتراف و 
زندان هاي طوالني و بدون حكم دادگاه از روش هاي معمول 
و متداول ساواك به شمار مي رفت. )4( روش ساواك مبتني بر 
ارعاب بود. بازداشت هاي جمعي براي ساواك يك كار عادي 
به شمار مي آمد و اين تصور در اذهان عمومي نقش بسته بود 
كه ساواك در تمام شئون زندگي مردم از سازمان هاي دولتي 
و دانشگاه ها گرفته تا مؤسسات خصوصي، كارخانه ها، احزاب 
سياسي و سازمان هاي دانش��جويي در خارج از كشور نفوذ 
كرد و در همه جا حاضر و ناظر بود. )5(پارسونز از اين مسئله 
ابراز شگفتي كرد كه اگر ساواك نارضايتي و مخالفت با رژيم 
را آنقدر وس��يع مي دانس��ت كه چنين تدابيري را ضروري 
تشخيص مي داد، چرا به فكر چاره  اساسي براي كاستن از اين 
نارضايتي ها نمي افتاد و به عالوه براي اعمال كنترل و مراقبت 

چه نيازي به آن همه وحشيگري و خشونت بود. )6(
از اواخر دهه 40 و اوايل ده��ه 50 و با آغاز مبارزات چريكي 
عليه رژيم ش��اه بود كه نوعي حكومت تروريستي بر ايران 
حكمفرما شد. حكومتي كه در آن نه فقط گروه هاي شناخته 
شده مخالف و مبارز، بلكه برخي از سياستمداران معروف ، 
روشنفكران و خانواده هاي مرفه و متجدد هم از تعقيب و آزار 
ساواك مصون نبودند. بعضي ها به طور اسرارآميزي ناپديد يا 
ربوده مي شدند. شكنجه در زندان ها به امري عادي در آمده 

بود و بعضي از زندانيان زير شكنجه ها كشته مي شدند. )7(


