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 از ساواک تا واواک

 کالبد شکافی وزارت اطالعات جمهوری اسالمی
  

 اقتصادی است که از ابزارهای –واواک، اساسا يک نهاد امنيتی به معنای مدرن آن نيست، بلکه يک مجموعه سياسی 
ع می توان شرکت سهامی امنيتی واواک، را در واق. امنيتی برای رسيدن به اهداف سياسی و اقتصادی استفاده می کند
  ...ناميد که در مرحله بعد به شرکت سهامی اقتصادی تبديل می شود 

مشخصه اکثر . وزارت اطالعات، مجموعه ای امنيتی است که کمتر تحليل های واقع بينانه در مورد آن نگاشته شده است
ت تصويری از اين مجموعه امنيتی است که بيش تحليل های موجود، بزرگنمايی، اغراق گويی وتمايل ناخوداگاه به تقوي
که البته (لقب بی مسمای سرباز گمنام امام زمان . از همه به خودآشيفتگی مزمن اعضا و کارمندان آن ياری می رساند

، در اين راستا جريان يافت که وزارت اطالعات را از !)ديگر حتی اعضای وزارت اطالعات نيز به آن اعتقادی ندارند
يعنی، وزارت اطالعات همزمان يک نهاد امنيتی و نهاد مقدس است و اين ! د امنيتی به يک نهاد مقدس تبديل کنديک نها

به ) چه از نظر رفتار جنسی و چه از نظر مسايل مالی(امری است که با نگاهی به زندگی شخصی اعضای واواک 
  !شدت رنگ می بازد

فاسدترين و درعين حال فرسوده ترين و بی رمق ترين نهادهای درواقع وزارت اطالعات جمهوری اسالمی، يکی از 
  .امنيتی دنياست و تنها با نهادهای امنيتی آمريکای التين قابل مقايسه است

واقعه قتل های زنجيره ای، به عنوان پديده ای هميشه حاضر و نه رويدادی استثنايی، به خوبی ماهيت وزارت اطالعات 
  .ابعاد و زوايای آن برمال ساختجمهوری اسالمی را با تمامی 

توجه به اين نکته که درست پس از قتل های زنجيره ای مسوولين وقت وزارت اطالعات، قصد تشکيل يگان مسلح در 
  .اين وزارت خانه را داشتند به خوبی ماهيت واواک را برمال می سازد

های زنجيره ای متمايز بودند، در واواک از ابتدای تاسيس وزارت اطالعات، وقايعی که صرفا از نظر شدت با قتل 
  .روی داده و می دهد
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به طور کلی، واواک بازتابی تمام عيار از نظم سياسی موجود است و تمامی ويژگی های آن را در خود بازنمايی کرده 
 ساختمان اصلی وزارت اطالعات در. (است، درست همان گونه که ساواک بازتابی از نظم سياسی رژيم پهلوی بود

  !)خيابان خواجه عبداهللا انصاری درواقع محل ساواک است

 اقتصادی است که از ابزارهای –واواک، اساسا يک نهاد امنيتی به معنای مدرن آن نيست، بلکه يک مجموعه سياسی 
واواک، را در واقع می توان شرکت سهامی امنيتی . امنيتی برای رسيدن به اهداف سياسی و اقتصادی استفاده می کند
بدين معنا که ساختار چند اليه و پاره پاره سياسی در . ناميد که در مرحله بعد به شرکت سهامی اقتصادی تبديل می شود

ايران و تضادها و کشمکش های کانون های مختلف قدرت، خود را به صورت باندهای مختلف حاکم بر واواک نشان 
بخشی از واواک متعلق به اصالح : خود در واواک استهر کدام از کانون های قدرت، دارای سهم مخصوص . می دهد

دروا قع واواک، از ابتدا تا کنون به صورت محفلی و ... طلبان است، بخشی برای موتلفه، بخشی برای بنيادگرايان و
همواره نقش حاشيه ای بوده و ) سوای دوران مسووليت فالحيان در دوره اول(نقش وزير . باندی اداره شده و می شود

  .ير زير سلطه باندهای مختلف حاکم بر واواک له می شودوز

نکته جالب اينکه بدليل نفوذ فراوان اصالح طلبان در واواک و ارتباط فرامرزی برخی از چهره های اصالح طلب با 
، بخش جالب توجهی از اطالعات محرمانه و )بويژه سيا(عناصر اپوزيسيون و برخی از سازمان های امنيتی غرب 

واک خود بخود به ميز ايران در سيا منتقل شده ومی شود، به نحوی که ميتوان گفت سيا نيز در واواک سهم دارد سری وا
از اين منظر، واواک در تمامی سازمان های امنيتی ! و بخشی از واواک به شکل غيرمستقيم برای سيا کار کرده و ميکند

  !دنيا بی نظير است

. خالف انچه که تصور می شود، بيش از همه از نظم سياسی موجود متنفرندنکته ديگر اين که اعضای واواک، بر
اعضای واواک بدليل دسترسی به اطالعات محرمانه؛ از زندگی شخصی، رفتار جنسی و مالی بسياری از مقامات 

و ارمان های مشاهده رياکاری ها و رفتار برخالف گفتار آنان، اعضای واواک را نسبت به اعتقادات . بلندپايه مطلع اند
بيهوده نيست که اعضای واواک شديدا نسبت به پناهندگی و زندگی در خارج حساس بوده و . خود متزلزل ساخته است

از اين منظر، می توان آن ها را با گروهی که برای دريافت پناهندگی تن به همجنس بازی ميدهند . تمايل شديد دارند
به . خبرچين ها و تکنولوژی:  اطالعاتی، واواک تنها بر دو مولفه استوار استاز نظر توانايی کار امنيتی و! مقايسه کرد

  :طور کلی و در ادبيات امنيتی، کار اطالعاتی سه جز دارد

  ...)خبرچين ها، شنود، جاسوس و(جمع آوری اطالعات . ١

  تجزيه و تحليل اطالعات. ٢

  توزيع اطالعات. ٣

اما واواک به دليل ساختار فرسوده و عقب مانده اش، صرفا . در يک سازمان مدرن امنيتی جز دوم است که اهميت دارد
  .تا جايی که می توان گفت سيستم اطالعاتی ايران، خبرچين محور است. بر مولفه اول متکی است

 در زمينه شنود، جاسوسی و استراق تکنولوژی نيز يک محصول وارداتی است که می توان از شرکت های اروپايی که
از اين رو، استفاده از ابراز تکنولوزيک روز دنيا مزيت خاصی محسوب نمی . سمع فعاليت می کنند خريداری کرد

فعالين و مبارزين سياسی، بيش از همه بايد مراقب خبرچين های انبوه واواک باشند که برای مبلغ بسيار کمی پول . شود
واواک در رده بندی . بنابراين واواک از جهت کار امنيتی، هيچ توانايی خاصی ندارند. اری هستندحاضر به انجام هر ک

، در آسيا بعد از چين، هندوستان و پاکستان چهارم و در منطقه خاورميانه ٧٠- ۶٠سازمان های امنيتی دنيا در رده های 
  .بعد از موساد دوم است

 نيرو دارد، ٢٠٠٠در حالی که موساد چيزی در حدود . ارمندان در آن استنکته جالب توجه ديگر واواک، تورم شديد ک
اين تورم نيرو؛ باعث افت .  هزار نيروی رسمی و ده ها هزار نفر غيررسيمی و خبرچين دارد٢٠واواک دست کم 

  .کارايی در آن شده است

کوب عمل می کند تا اين که واواک يک سازمان فربه و ناکارامد امنيتی است که بيشتر به عنوان يک ابزار سر
 معاونت دارد که مثال يکی از معاونت های آن به نام معاونت ١۵واواک، .کارکردهای امنيتی مناسب از خود نشان دهد

طراحی شده است و اين به خوبی سرشت سرکوب گر واواک ! سياسی يه ويژه صرفا برای مقابله با روحانيون ناراضی
  .را نشان می دهد
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اين مراکز . ج از کشور، حوزه های جغرافيايی متعدد دارد که هر کدام توسط يک مرکز هدايت می شوندواواک در خار
  :مراکز اصلی واواک در دنيا بدين قرار اند. مستقيما با تهران در تماس اند

  روسيه سفيد: اوراسيا. ١

  لبنان: خاورميانه. ٢

  ترکمنستان: آسيای ميانه. ٣

  کانادا: امريکای شمالی. ۴

  ونزوئال: آمريکای جنوبی .۵

  کنيا: آفريقا. ۶

  دانمارک: اروپا. ٧

  سويد: اسکانديناوی. ٨

مراکز واواک . هر کدام از اين مراکز عهده دار پشتيباتی و کنترل شبکه های جاسوسی در کشورهای مجاور خود هستند
مثال دفتر همکاری های .  هستنددر تهران و شهرهای ديگر ايران، اغلب به صورت خانه ها يا محل های اداری معمولی

  .يکی از زيرمجموعه های معاونت فنی واواک می باشد) در خيابان دريان نو تهران(فن آوری رياست جمهوری 

دانشگاه های خوب کشور که به دليل ) و نه فارغ التحصيالن(واواک نيروهای اصلی خود را معموال از بين دانشجويان 
نوع .  ندارند، انتخاب می کند و به تدريج زمينه های جذب آنان را فراهم می سازدوضعيت دانشجويی وضع مالی خوبی

واواک . برخورد واواک با فعالين سياسی، بيشتر از جنس فشار سياسی است که از نقطه نظر امنيتی هيچ ارزشی ندارد
واواک، اغلب . راشی کندسعی می کند بر سر زندگی شخصی، اقتصادی و تحصيلی افراد مانع ت) ب.گ.کامال شبيه کا(

. عاجزانه، سعی می کند زندگی افراد را دچار مشکل سازد و اين پدرسوخته بازی يک رفتار دايم کفتاران گمنام می باشد
واواک يا همه چيز را از قبل ) يا کيس(بدين معنی که در هر مورد . الپوشانی؛ نيز يک رويه هميشگی در واواک است

  .يزی روی نداده استمی داند يا اين که اصال چ

زمانيکه مشخص شد پورزند توانسته است دور از واواک دست به . سيامک پورزند يکی از نمونه ها در اين زمينه است
معلوم نيست اگر پورزند ! چنين نفوذ عميقی بزند، واواک در جلسه ای محرمانه اعالم کرد که پورزند عامل ما بوده است

  !زه دادند آن بال را در زندان برسر وی بياورندعامل واواک بوده است، چرا اجا

در ماجرای موسويان، واواک به راحتی فريب مجموعه . جديدترين افتضاح واواک، ماجرای دستگيری موسويان است
 طراحی و به طور غيرمستقيم و از ۵.ای.ای از مدارک جعلی را خورده بود که برای بدنام کردن موسويان توسط ام

معلوم نيست واواک و وزير بی . نيت روسيه و تحت يک مبادله اطالعاتی به واواک تحويل داده شدطريق سازمان ام
  !کفايت وی، چه پاسخی برای اين رسوايی دارند

در حال حاضر و هر چه زمان می گذرد، واواک قدرت، نفوذ و همينه خود را چه در ساختار قدرت و چه در سطح بين 
درت، ديگر اعتماد چندانی به واواک ندارد و ترجيح می دهد بيشتر بر اطالعات سپاه ساخت ق. المللی از دست می دهد

زندانی ساختن چند دانشجو يا معلم بدبخت يا راننده شرکت واحد وظايف اصلی و افتخارات واواک را تشکيل . تکيه کند
 می کرد، اما امروزواواک به زمانی پيش از اين نهادی مانند نيروی انتظامی به عنوان بازوی واواک عمل! می دهد

  !چنان ذلتی رسيده که مجبور است وظايف نيروی انتظامی مانند دستگيری قاچاق چی ها، و مانند اين را انجام دهد
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