
  

 

 
)١(منابع ساواک و موساد در ایران

ارتباطات گسترده در زمينه نفوذ دارای امکانات بالقوه فراوان بود که برای موساد  ساواک، به دليل
ناشناخته ماندند  ساواک که» منابع«با پيروزی انقالب اسالمی ايران آن بخش از . العاده داشت فوق ارزش

بودند، به سرويس اطالعاتی  اليل مختلف واجد اھميت فراواند ، يعنی کسانی که به»عوامل ويژه«و 
» ھای ويژه کيس«امنيتی ساواک، که با اين  به اين دليل برخی از کارکنان. وصل شدند) موساد(اسرائيل 

با نام مستعار    ، و رضا عطارپور،)امنيت داخلی(سّوم ساواک  مربوط بودند، مانند پرويز ثابتی، مديرکل
و دوست نزديک ثابتی، در زمان وقوع انقالب به اسرائيل رفتند و به فعاليت  ، معاون»هزاد دکتر حسين«

ساواک  «نفوذی«شناخت گسترده و عميق ثابتی از عوامل مھم و شناخته نشده .موساد ادامه دادند خود در
 شمار موساد به ھای سياسی مخالف حکومت پھلوی امتياز مھمی برای تداوم فعاليت او در در گروه

 .رود می

 

عبدهللا شھبازی، مورخ و  خرداد، کتاب منتشر نشده آقاي ١٧از روز دوشنبه 
شود و آگاه  می پژوھشگر کشور به صورت پاورقی و اختصاصی در خبرآنالین منتشر

 .سازي نيز به آن بازتاب مي دھد

 

شود، بخشی از کتاب تشر میمن «ساواک، موساد و ایران«این مطالب که با عنوان 
شھبازی است که از آخرین کتاب» ھای اطالعاتی و انقالب اسالمی ایران سرویس«

از اتمام آن را در حال نگارش این کتاب بوده و قصد دارد پس ١٣٨٩ابتدای اردیبھشت 
 .اش منتشر کند به صورت آنالین در سایت شخصی

 

  :شھبازی در مقدمه کتاب نوشته است
 



ھای آن  ھا درباره مطالب و فاکت سال. باره نجوشيد این کتاب یک جاتمندر«
دوستان قدیمی، اعم از مبارزان سياسی دوران پھلوی، از ھمه نوع، ام، از اندیشيده 

ام،  ام، فرضيات و احتماالت خود را به بوته نقد سپرده پرسيده  و کارشناسان باتجربه،
 .ام تر شدن نظراتم بوده تلف برای غنیمدارک در منابع مخ و به دنبال اسناد و

 

 ایران ھای سياسی ساواک، موساد و سازمان

 

ساواک یکی از مقتدرترین  (1357) تا زمان انقالب اسالمی ایران ١٣٣٠از نيمه دھه 
ھای و در پيوند با سرویس رفت شمار می ھای اطالعاتی و امنيتی منطقه به سازمان

و ) سيا(متحده آمریکا  و ایاالت) ٦. آی. ام(یتانيا و بر) موساد(اطالعاتی اسرائيل 
مھم در خاورميانه نقشی) به رھبری جرج کندی یانگ(سازمان اطالعاتی پيمان ناتو 

موساد و ) ھای اطالعاتی و امنيتی اسرائيل این سازمان با سرویس. نمود ایفا می
 .ھمکاری تنگاتنگ داشت) ميت(و ترکيه ) بت شين

 

داخل و خارج از کشور، از  ھای سياسی ایرانيان، در در سازمان ساواک برای نفوذ
بخشی عوامل  :عوامل ساواک دو دسته بودند. برد عوامل نفوذی خود بھره می

بخشی گرفتند و معمولی بودند که خيل کثير منابع ده ھزار نفری ساواک را دربر می
 .بود ان اندکعناصر بسيار مھم، از نظر جایگاه یا شخصيت سياسی، که تعدادش

 

اوّليه انقالب منتشر شده،  ھای ھای اسامی منابع ساواک، که در سال در فھرست
ھا کامل  فھرست این ١.نام بسياری از منابع معمولی ساواک انتشار یافته است

منبع» نيست و در مواردی نه چندان اندک اسامی کسانی نيز درج شده که در واقع
ھایی  حظاتی در زمان دستگيری به ساواک وعدهنبودند ولی بنا به مال» ساواک
ولی پس از آزادی مبارزه با حکومت پھلوی را از سر گرفتند و حتی در این راه  دادند
 .شدند کشته

 

این سازمان حفاظت  معمولی» منابع«ساواک بسيار فراتر از » عوامل وِیژه»
این افراد قواعدی  در مورد. توان یافت ھا نمی ھا را در فھرست شدند و لذا نام آن می

درج  شان با ساواک در پرونده  شد و مدرکی دال بر ھمکاری سخت رعایت می



، سایر کارکنان ساواک، حتی در »کيس«به جز معدود افراد مرتبط با . شد نمی
این افراد با ساواک مطلع نبودند و از اینرو در مکاتبات خود مدیریت، از پيوند  ھای رده

عوامل «تنھا راه شناخت این . کردند یاد می» عنصر منحرف«آنان با عنوان  گاه از
به عبارت دیگر، تنھا. در اسناد تاریخی و خاطرات فعاالن سياسی است مُداقه» ویژه

این افراد . ونه افراد را شناختگ توان این تالش فراوان است که می با تأمّل و دقت و
اھداف مھم سياسی موقعيت مھم داشتند و یا، به دليل  ھا و یا در سازمان

ارتباطات و امکانات خاص، مأمور بودند پس از طی  برخورداری از پيشينه موجه یا
ھای سياسی ایرانی یا  در سازمان ھای ویژه آموزشی در زمان مناسب دوره

 .غيرایرانی نفوذ کنند

 

ھای فلسطينی،  ایرانی با گروه ھای مبارز ساواک، به دليل ارتباطات گسترده گروه
بالقوه فراوان بود که برای  ھای فلسطينی دارای امکانات در زمينه نفوذ در سازمان

ایران آن بخش از  با پيروزی انقالب اسالمی. العاده داشت موساد ارزش فوق
دالیل  به ، یعنی کسانی که»وامل ویژهع«ساواک که ناشناخته ماندند و » منابع«

 وصل) موساد(مختلف واجد اھميت فراوان بودند، به سرویس اطالعاتی اسرائيل 
» ھای ویژه کيس«به این دليل برخی از کارکنان امنيتی ساواک، که با این . شدند
، و رضا )امنيت داخلی(بودند، مانند پرویز ثابتی، مدیرکل سّوم ساواک  مربوط
، معاون و دوست نزدیک ثابتی، در »زاده دکتر حسين«نام مستعار  با  ،٢عطارپور

  .٣اسرائيل رفتند و به فعاليت خود در موساد ادامه دادند زمان وقوع انقالب به
مثالً، ناصر نوذری، با نام . افراد به دالیلی عالقمند بود موساد به ھر یک از این

فعاليت طوالنی در خوزستان بختياری بود و سابقه  ،«دکتر رسولی«مستعار 
از عوامل مھم و شناخته نشده  شناخت گسترده و عميق ثابتی  ٤.داشت

امتياز مھمی برای  ھای سياسی مخالف حکومت پھلوی ساواک در گروه» نفوذی«
 .رود شمار می تداوم فعاليت او در موساد به

 

، به »ایرانھای  بخش خلق رھایی سازمان«دکتر عباس ميالنی، که خود از اعضای 
کرد، ثابتی را  ثابتی ھدایت  رھبری سيروس نھاوندی، بود و از قربانيان عملياتی که

 :کند چنين توصيف می

 

یکسره در دست پرویز  از اواخر دھه چھل کار امنيت داخلی در واقع«
که  حالی در. ثابتی بود که ریاست اداره سوّم ساواک را به عھده داشت

رفت و امور امنيتی را به  ی به دیدن شاه میھر شنبه و پنجشنبه نصير
که  رساند، ھر چھارشنبه بعد از ظھر ھم، اغلب پس از آن می اطالعش



وزیری راھی منزل شده بودند، در دفتر  نخست تر کارمندان دفتر بيش
جلسات مستمر، این دو نفر  سوای این. رفت وزیر به دیدار او می نخست

ھویدا نيز ثابتی  ھای شام برخی از مھمانیدر . خوردند گاه با ھم ناھار می
در جلسات چھارشنبه مسائل گوناگون مملکتی . در زمره مھمانان بود

تنھا موضوعی که ھرگز بحث . گرفت بحث و تبادل نظر قرار می مورد
 5 ».امنيتی بود شد مسائل عملياتی نمی

 

.........................................................  
 
 ھای صفحه که اتحادیه کمونيست ٣٩١ھا کتابی است در  ترین این فھرست مھم  .١

نفر از اعضاء خائن  ٨٠٠٠معرفی قریب به : منتشر نمود با عنوان ١٣٥٨ایران در دی 
این فھرست جعلی یا دستکاری شده . جانی ساواک به پيشگاه ملّت ایران و

ساواک نام برخی افراد نيز در آن  گونه که گفتم در کنار منابع فعال ھمان نيست ولی
طور  صرفاً برای رھایی از زندان یا فریب دادن ساواک با این سازمان به درج شده که

  .نمودند صوری می موقت ھمکاری
 
گردانندگان اصلی اداره  ، از»زاده دکتر حسين«رضا عطارپور مجرد، با نام مستعار   .٢

به زندگينامه  بنگرید. سازمان بودکل سوّم ساوک و از بازجویان سرشناس این 
  :»موزه عبرت«عطارپور در وبگاه 

 
http://www.ebratmuseum.ir/TorturerInfo.aspx?oc=14 

 

ثابتی برای خداحافظی به  حدود ده روز قبل از انقالب«: نویسد فردوست می  .٣
آمریکایی او در سفارت  خواھد به آمریکا برود و ھمتای نم آمد و گفت که میدید

این جھت راضی  از. برایش مسجل کرده که در سيا شغلی به او واگذار خواھد شد
بگيرم و  قرار شد پس از رفتن او با ھمان شماره با عطارپور تماس. رسيد به نظر می

تلفن  ا از کلوپ ایران جوان به عطارپورھ بعد از رفتن او شب. آخرین وضعيت را بپرسم
به  کردم تا باالخره چھار پنج روز قبل از انقالب عطارپور نيز اطالع داد که فردا می

رود و سازمان امنيت اسرائيل از او  او گفت که به اسرائيل می. خارج خواھد رفت
معرفی  عطارپور بعد از خداحافظی تلفنی، فرد دیگری را. کار دعوت کرده است برای

، ١ظھور و سقوط سلطنت پھلوی، ج (» ...ھا تلفن کنم ھمان شماره شب کرد که با
ثابتی به آمریکا رفت و بعد از آن به ھمکاری با موساد پرداخت و دانيم نمی) ٤٧٦ص 

  .گفت و او نيز، مانند عطارپور، در ھمان زمان به اسرائيل رفت یا به فردوست دروغ
 



قابل توجھی از کارمندان و مأموران عملياتی ساواک در  عطارپور، تعداد عالوه بر
مرتبط بودند، در » ھای ویژه کيس«، که با فعالين سياسی و )امنيت) اداره کل سوّم

منوچھر : رفتند و عموماً به ھمکاری با موساد ادامه دادند زمان انقالب به خارج
مدحسن ناصری، ، به انگلستان رفت، مح»منوچھری دکتر«خواه، معروف به  وظيفه

، به »دکتر رسولی«نوذری، معروف به  ، به آمریکا، ناصر»عضدی«معروف به 
رئيس (، ھرمز آیرم )منوچھری) ، ھوشنگ ازغندی)کاوه(فرانسه، ھمایون کاویانی 

ساواک، ھمان مأخذ،  شاھدی،: بنگرید به. و غيره) کميته مشترک ضد خرابکاری
 :«عبرت موزه«و زندگينامه آنان در وبگاه  ٦٥٩ص 

 
http://www.ebratmuseum.ir/Torturers.aspx 

 

  .٨، ص ١٣٨٦آبان  ١٠کيھان،   .٤
 

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1512133 

 

 .٢٨٩، ص ١٣٨٠چاپ اّول،  نشر اختران،: ميالنی، معمای ھویدا، تھران عباس .٥

 
  ١٣٨٩/٩:٤٧خرداد  ١٨سه شنبه

 

  http://www.agahsazi.com -پایگاه تحليلی اطالعاتی آگاه سازی 

 


