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گزارش تاریخی
دیدگاه آمریکاییها درباره
سازمان امنیت شاه

ساواکبهروایتسیا

گزارشی مستند ازبرههای باورنکردنی در تاریخ معاصر ایران

داغودرفشنظمیهبرایعزادارانحسینی!

جواد نوائیان رودسری  -رضاشاه در موضوع
عزاداری ،همچون مذهب ،طی دوران سلطنت
خود،رویکردیکام ً
الدوگانهداشت.اودرابتدای
کار و پیش از انقراض قاجاریه ،خود را فردی به
شدت مذهبی نشان میداد؛ تا جایی که افزون
بر حضور در مراسم عــزاداری و تأسیس هیئت
عــزاداری قزاقها ،در ماه رمضان نیز ،به نصب
«محتسب»میپرداختتابهظاهر،مانعازتظاهر
به روزهخواری و اقدامات خالف شرع در جامعه
شود .سردار سپه که در ایام تاسوعا و عاشورا،
ِگل به سر میمالید و پیشاپیش ع ــزاداران ،با
شمعی در دســت ،حرکت میکرد و به تعبیر
آیتاُ ...ب َدال« ،مانند فرفره به همه جای هیئت
سر مـیزد و سرکشی میکرد» ،به تدریج و از
سال1307هـ.شبهبعد،رویهخودراتغییرداد
و از یک مدافع مذهب ،به مخالف سرسخت
اعتقادات دینی مردم تبدیل شد .بیتردید ،این
تغییر رویه یکشبه روی نداد و به احتمال زیاد،
رضاشاهازابتدایکار،چندانموافقتیبامذهب
وبهصورتویژه،نفوذروحانیتدرجامعهمذهبی
ایران ،نداشت؛ ضمن اینکه ،گروه مشاوران او،
یعنیمنورالفکرهایعموم ًاوابستهبهجریاناتی
مانند فراماسونری و ازلیگری ،نقشی عمده در
هدایت این سیاست و نهادینه کردن آن در ذهن
و فکر پهلوی اول داشتند؛ اقداماتی که برخی از
مورخان ،از آن با عنوان دست ناپیدای استعمار
دردینزداییعصرپهلوییادکردهاند.
▪آغازمحدودیت،برایعزادارانحسینی

بــرخــی از مــورخــان معتقدند کــه اقــدامــات
ضدمذهبی رضاشاه ،پس از مسافرت وی به
ترکیهودیدارباآتاتورکآغازشد؛اماواقعیتاین
است که شاه ،از مدتها قبل ،برنامههایی برای
حــذف یا دستکم تضعیف مذهب در جامعه
ایــران ،تــدارک دیــده بــود؛ برنامهای که بخش
مهمیازآن،باهدفمحدودکردنقدرتعلماو
کاستن از جایگاه اجتماعی آن ها ،طراحی شد.
نگاه پهلوی اول به مقوله عزاداری نیز ،در همین
زمینهتعریفشدهبود؛اودرسال 1311هـ.ش،
دوسال قبل از سفر به ترکیه ،محدودیتهایی
در برگزاری عزاداریها به وجود آورد« .مریت
هاکس» ،بانوی روزنامهنگار و جهانگردی که در
همین سال ،وارد ایران شد ،در خاطرات خود
تصریح میکند که «امسال شاه روزهای تعطیل

رضاشاههمراهباتیمورتاش(راست)وفروغی؛دوتنازمشاورانیکهبرسیاستهایضدمذهبیاوتاثیرمیگذاشتند

[ایام سوگواری محرم] را از چهار روز به سه روز
تقلیل داده و از کارهای فرعی و قدیمی مرسوم
در دستهها جلوگیری شده است ».تالشهایی
هم برای تغییر الگوی عزاداری و نزدیک کردن
آنبهسبکجلساترسمیاروپاییانجامگرفت؛
از آنجمله در برخی نقاط ،مردم مجبور بودند
بسان نشستن در کلیسا ،برای عــزاداری روی
صندلی بنشینند و به تدریج ،تا سال 1314
هـ.ش،ازتمامآنچهبهعنوانعزادارییامراسم
مذهبی در ایــران شناخته میشد ،اثری باقی
نماند و سینهزنی به کلی ممنوع اعــام شد و
حتی ،طبق گــزارش یرواند آبراهامیان ،این
محدودیت ،به دیگر مراسم ،مانند مراسم عید
قربان که جنبه عــزاداری هم نداشت ،تعمیم
داده شد .گزارشهایی که داود امینی در کتاب
«چالشهای روحانیت با رضاشاه» آوردهاست،
نشان میدهد که طبق دستور پهلوی ،مجالس
عزاداری باید به صورت مختلط و بدون تفکیک
فضایمردانوزنان،برگزارمیشد.
▪ممنوعیترسمی

ممنوعیت رسمی عـــزاداری در ایــام محرم و
صفر،در 28اسفند 1314وطییکبخشنامه
محرمانه در وزارت داخله ،به استانداران ابالغ
شد.رویکردرضاشاهدراینفقرهنیز،مانندکشف
حجابوصدهامورددیگر،بیتوجهیبهسیستم
قانونگذاریکشوربود؛بهدیگرسخن،مجلسبا
وجودفرمایشیبودن،هیچقانونیرادربارهمنع
عزاداری تصویب نکرد .این رویکرد ،اوج روحیه
دیکتاتورمآبی پهلوی اول را نشان میدهد .به
تدریج و تا سال  ،1316حتی تظاهر به عزادار

بودنهم،تخلفوجرمتلقیمیشدومردمحق
نداشتند در ایام محرم ،از لباس مشکی یا پارچه
سیاه ،به هر شکلی ،برای اظهار محنت خود،
استفادهکنند.
▪نظمیه؛بالیجانمردمعزادار

بهدنبالدستورمنععزاداری،مأموراننظمیهبه
خود اجازه میدادند تا به هر خانهای که صدای
گریهوزاریدرآنبهگوشمیرسید،واردشوند؛
از آنجا که در مجالس تعزیه ایران ،رسم بوده و
هستکهضمنسوگواریبرایمتوفی،گریزی
به واقعه کربال و مصیبت جانکاه شهادت امام
حسین(ع)نیززدهشود،مأموراننظمیهبهجان
مداحانیافتادندکهدرمجالستعزیهخصوصی،
مرثیهخوانی میکردند و تعداد زیــادی از این
افراد ،به همراه صاحبان عزا ،سر از زندانها و
بازداشتگاههایمخوفنظمیهدرآوردند.حمید
بصیرتمنش در کتاب «علما و رژیم شــاه» ،به
برخی از اقدامات توام با خشونت نظمیهچیها
اشــاره میکند؛ اقداماتی مانند کتکزدن،
تراشیدن محاسن با صورت خشک ،استفاده
از شالق و درفــش و زنــدانهــای چندماههای
که در انتظار عــزاداران حسینی بود .در تقابل
با این رویکرد ،مردم به برپایی مخفی مجالس
تعزیه و عزاداری در ماه محرم رو آوردند .تکیهها
و حسینیهها ،توسط دولــت تعطیل میشد یا
کاربریدیگریپیدامیکرد،اماتجمععزاداران

در نقاط خلوت و بیرون شهر ،همچنان ادامه
مییافت .سالخوردگانمشهدیبهیادمیآورند
که حتی در این شهر مذهبی ،روضهخوانها به
صورت مخفی به خانهها آمد و شد میکردند و
هنگامروضهخواندن،ازمستمعانمیخواستند
کهآرامگریهکنندتاصدابهگوشمأموراننظمیه
نرسد .در گرگان که تکیه اصلی شهر ،با تغییر
کاربری ،به شهرداری واگــذار شده بود ،مردم
عــزادار در ایام محرم ،به باغ های اطراف شهر
میرفتند و مراسم را آنجا برگزار میکردند؛
اقدامی که گاه با مداخله مأموران و ضرب و شتم
شدید ع ــزاداران تــوام میشد.در سال پایانی
سلطنت رضاشاه ،سختگیریها شدت پیدا
کــرد؛ کار از ممنوعیت ع ــزاداری گذشت و به
راهانداختن کــارنــاوال شــادی در ایــام تاسوعا
و عــاشــورا کشیده شــد .حسین مکی در جلد
نخست کتاب «تاریخ بیست ساله» ،مینویسد:
«در سال  ،1319جشن با ایام تاسوعا و عاشورا
مصادف گردید .در آن شب ،عــدهای از عمله
طرب و فواحش ،سوار بر کامیونهای روباز ،به
رقص و پایکوبی در خیابانها پرداختند ».به این
ترتیب،نقشهپهلویاولبرایمقابلهباعزاداری
و مذهب جامعه ایرانی ،ابعاد تــازهای به خود
گرفت؛ رویکردی که البته ،دوامی پیدا نکرد و با
فرار و تبعید رضاشاه در شهریور  ،1320مردم
دوباره سنت گذشته خود را از سر گرفتند و طی
چنددههبعد،مجالستعزیهساالرشهیدان(ع)
به مکانی برای ابــراز انزجار و مخالفت با رژیم
پهلویتبدیلشد.
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«حزبتجدد
کاتالیزورسلطنترضاخان!
»

حزب تجدد ،اواخر دوره
چــهــارم مجلس شــورای
مــلــی شــکــل گـــرفـــت و
در ابـــتـــدا ،زمــیــنـهســاز
جـــمـــهـــوریخـــواهـــی
رضاخان بود .به گزارش
پایگاه مؤسسه مطالعات
تــاریــخ مــعــاصــر ایــــران،
علیاکبرداور،عبدالحسینتیمورتاشوسیدمحمد
تدین ،مهمترین پایهگذاران حزب تجدد بودند که
البتهنقشفردسوم،ازبقیهپررنگتربود.پایهگذاران
تجدد،خودمنورالفکروبهطورعمدهتحصیلکرده
غرببودندوهمهآنهادرمجلسپنجم،ازرضاخان
حمایت میکردند .آرمانهایی که حزب در ابتدا،
براساس مانیفست خــود دنبال میکرد ،دقیقا
همان دیدگاههایی بود که رضاخان نیز در مسیر
قدرتیابیاش ،حامی آن ها محسوب میشد؛
جدایی دین از سیاست ،تبدیل عشایر به کشاورز
و مانند اینها ،آرمانهایی بود که حزب تجدد در
مجلس چهارم و پنجم ،آن را با قوت دنبال میکرد.
با این حال ،حزب برای عملیاتی کردن برنامههای
خود،یکمخالفسرسختوجدیدرمجلسپنجم
داشت و آن هم فردی نبود جز آیتا ...سیدحسن
مدرس که در جناح اقلیت مجلس قرار داشت .در
گام نخست ،حزب تجدد از برنامه رضاخان برای
جمهوریخواهی حمایت کرد و درصدد بود وی را
رئیسجمهور ایران کند ،اما این طرح با تیزهوشی
شهیدمدرس،درنطفهخفهشدوالبتهبهاستعفای
رضاخانازنخستوزیرینیزانجامید.بااینحال،با
طراحی،حمایتونقشبارزحزبتجدددرمجلس
پنجم ،ماده واحده انقراض قاجاریه تصویب شد.
حزبدراینبرهه،نقشکاتالیزوریخودرابهخوبی
ایفاکردواینگونهبودکهمقدماتبهقدرترسیدن
رضاخان و انتقال سلطنت از قاجاریه به پهلوی را
فراهم کرد .حزب تجدد پس از به قدرت رسیدن
رضاشاه،بهدلیلسیاستهایخاصاو،قدرتخود
راازدستدادوطبقخواستشاه،کام ً
المنفعلودر
نهایتمنحلشد.درمجلسپنجم،تنهاتدینبودکه
حزبتجددرانمایندگیمیکردودردورههایبعد،
عم ً
الازاینحزب،اثریباقینماند.

سیدمحمد تدین

ســاواک یا ســازمــان امنیتی و اطالعاتی رژیم
شــاه ،در سال  ،1335با کمک آمریکا و رژیم
صهیونیستی تأسیس شد .به گزارش مؤسسه
مطالعات تاریخ معاصر ایــران ،نخستین دوره
ســـاواک ،دوره ایــجــاد و تأسیس ایــن سازمان
توسط مستشاران آمریکایی بود و در رأس آن،
مهره مد نظر آمریکا ،یعنی تیمور بختیار ،قرار
داشت .دوره دوم که با ریاست سرلشکر حسن
پاکروان ،در سال  ،1340همزمان شد ،دورهای
بود که سازمان بهتدریج و در ادامه فعالیتهای
خود ،از عناصر مخالف یا منتقد شاه تصفیه شد
و افرادی مطیع و وفادار به رژیم جایگزین شدند.
این دوره ،همزمان با آغاز مبارزات مردمی علیه
رژیم شاه نیز بود.
رابرت هایزر ،فرستاده نظامی آمریکا به ایران در
دیماه سال  ،1357در خاطراتش مینویسد:
«از اوایل دهه  ۱۹۶۰و بهخصوص پس از قیام
سال  ۱۹۶۳به رهبری آیتا ...خمینی ،ساواک
بهتدریج از صــورت یک ســازمــان اطالعاتی و
ضدجاسوسی خــارج شد و بخش عمد های از
آن به صــورت یک پلیس مخفی بــرای مبارزه
با مخالفان سیاسی رژیــم درآم ــد .رو شهــای
خشونتآمیز در ساواک که ابتدا بهوسیله اولین
رئیس سازمان امنیت ایــران ،ژنــرال بختیار،
اعمال میشد ،در ابعاد وسیعتری نسبت به
مخالفان سیاسی رژیــم اعمال گردید ».دیگر
مأموران آمریکایی نیز ،در گــزار شهــای خود
به رویکرد ســاواک در این دوره تاریخی اشاره
و آن را خطرناک توصیف کــرد هانــد .به اعتقاد
یک مأمور ارشــد سیا« ،س ــاواک به بهانههای
مختلف مخالفان را دستگیر میکرد و اگر به فرد
یا گروهی سوءظن داشت با حربههای گوناگون
به خدشهدار کردن منزلت و شخصیت آنان در
میان مــردم مبادرت میورزید؛ چنا نکه گاه،
برخی از مأموران ساواک ،با متهم کردن برخی
از روحانیون به کارهایی خالف واقع ،به شکنجه
یا تخریب آنان میپرداختند ،اما بعدها مشخص
میشد که این اقدام تلهای بیش نبوده و تنها در
راستای مقاصد سیاسی صورت گرفته است».
با این حال ،این گزار شها مانع از آن نبود که
آمریکاییها به اقدامات ضدانسانی رژیم پهلوی
حساس شوند و روابط امنیتی و اقتصادی خود را
با پهلوی ،محدود کنند .مأموران سیا که درباره
اقدامات ســاواک ،گزارشهای هشداردهنده
مینوشتند ،خود در ردیف کسانی قرار داشتند
که در مواقع لزوم ،خدمات و مشاورههایی برای
سازمان دهــی اقــدامــات وحشیانه ســاواک در
خصوص مخالفان ،ارائه میکردند.
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