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 أحداث الثورة اإلسالمية في إيران

 (8991نوفمبر  03وحتى سبتمبر  9)منذ 

 المخابرات اإليرانية )ساواك(( وCIAمن خالل مباحثات المخابرات األمريكية )

 )دراسة وثائقية(

 د. إيمان محمد السعيد جمال الدين

 عين شمس جامعة-اآلدابالمدرس بكلية 

 اللغة الفارسية شعبة-الشرقيةقسم اللغات 

 

 

ة یر الخارجیوز -زدى یم ینشرها الدکتور إبراه -ة یبالغة السر   -تناول البحث بالدراسة أربع وثائق 

عبارة عن محاضر لمباحثات أجراها مسئولون من وکالة المخابرات  ی(، ه9171سبق )سنة ة األیرانیاإل

 یة فیرانیة )ساواک( بشأن أحداث الثورة اإلیرانیس منظمة المخابرات اإلیمع رئ  (CIA)ةیکیاألمر

 .9171سبتمبر وحتى أواخر نوفمبر  1الفترة من 

ً للمعا عة یة، مما کشف عن طبیخیدراسة الوثائق التار یعة فر المتبییوقد جرت دراسة هذه الوثائق طبقا

عهد الشاه محمد رضا بهلوى، کما کشف  یة فیرانیوالمخابرات اإل  (CIA)ةیکین الوکالة األمریالعالقة ب

انات التى یر النداءات والبین تلک المعلومات تأثیقة وموثقة من مصادر مباشرة، ومن بیعن معلومات دق

ن ین انقسموا بین الذیر .وما کان له من نفوذ على کبار رجال الدیسا على الجماهنى من فرنیأطلقها الخم

 نى وأنصارهیر عن أرائهم خوفا من الخمین من التعبین کانوا خائفیدید ومعارض لنظام الشاه لکن المؤیمؤ

لة بإنهاء األزمة .واقترح ینى على منظمة الساواک باعتبارها کفیطرت فکرة إسکات الخمیوقد س

ة على فرنسا. یرانیة والضغوط من الحکومة اإلیبلوماسینى بالطرق الدیتم إسکات الخمیون أن یکیمراأل

ر أن الشاه رفض ینى بالسم ، غیال الخمیق لذلک هو اغتیرى أن أسهل طریس الساواک کان یلکن رئ

  .مة على النظامیاألقتراح خوفا من نتائجه الوخ

 

 مقدمة

 

 اإليرانية الخارجية وزير منصب شغل الذي -يزدي إبراهيم رالدكتو نشر 1984 سنة ربيع فى

( فبراير ) 4اإلسالمية الثورة نجاح عقب الخميني الله آية شكلها التي المؤقتة الحكومة في
1(1979) 

 :بعنوان كتابًا

 الجهود :«ايران اسالمى انقالب رامونپپ ناگفته مطالبى روزها، آخرين در ها تالش آخرين»

                                                           

تم تشكیل هذه الحكومة برئاسة مهدى بازرگان، وتولي إبراهیم یزدي فیها منصبي وزارة الخارجیة ونائب رئیس  (9)

عینه الخمیني عضوا في مجلس الثورة )شوراى انقالب(، ویعد یزدي من أهم الشخصیات المؤثرة في قیام الوزراء، و

الثورة اإلسالمیة ونجاحها، لكنه ُسجن عدة مرات بسبب مواقفه من النظام بعد الثورة، وقد توفي وهو یُعالج بإحدي 

 هـ. ش.9912رینان عصر تاریكى، تهران فآم )انظر، مرتضي صفار هرندى، نقش 0297مستشفیات استنانبول سنة 
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 .إيران في اإلسالمية الثورة حول معلنة غير حقائق :األخيرة األيام في األخيرة

 مباشرة، الثورة قيام قبل وقعت التي المصيرية األحداث عن تحليلي تقرير بمثابة (2)الكتاب ويعد

 خالل الخميني الله آلية مالزما كان حيث مباشر، بشكل فيها مشارًكا يزدي إبراهيم الدكتور وكان

 الترجمة أهمها من كتابه؛ في يزدي ذكرها محّددة بمهام يُكلّفه الخميني وكان فرنسا، في وجوده فترة

 .والعكس الفارسية إلى والعربية اإلنجليزية من المباشرة

 عليها حصل -السّرية بالغة وثائق أربع به ألحق المؤلف أن الكتاب قيمة من زاد الذي ولكن

 رئيس مع (CIA) األمريكية المخابرات وكالة مسئولي من عدد أجراها بمباحثات تتعلق -بنفسه

 في جرت والتي المتتالية، الخطيرة األحداث :وموضوعها ،(ساواك) اإليرانية المخابرات ةمنظم

 مّرت التي الفترات أحرج من وهي ؛1978 نوفمبر أواخر وحتي سبتمبر أوائل منذ الفترة في إيران

 .إيران في اإلسالمية الثورة بها

 :أنها ألربع،ا الوثائق هذه به تتميز ما بين من أن يزدي الدكتور بيّن وقد

 .(3)مباشرة مصادر من وموثقة دقيقة معلومات على تشتمل 1-

 المسئولون كتبه ما كل في الوثائق هذه سجلتها التي المحادثات عن إشارة أية نجد ال  -2

 .الفترة تلك بأحداث مباشرة عالقة على منهم كان من وخاصة -األمريكيون

 يشر لم المحادثات هذه بعض في بنفسه شارك الذي سوليفان وليام األمريكي السفير إن حتى -3

 .الفترة لتلك للتأريخ خصصه الذي (إيران في مهمة) «ايران در مأموريت» كتابه في إليها

 بعض عن السكوت إلى األمريكيين دفع رئيسيا سببا هناك أن «يزدي» الدكتور يرى -4

د أو تغييرها أو الحقائق  تراجع عن المباشرة مسئوليتهم عدم بيان :وهو كتاباتهم، في تحريفها تعمَّ

 .األمريكي العام الرأي من خوفًا الفترة تلك في إيران في ونفوذها أمريكا مكانة

 التي اللقاءات إلى بعيد أو بقري من يشر فلم نفسه، الشاه في ويتمثّل اإليراني الجانب أما -5

 .(4)التاريخ على الرد أي ،«تاريخ به پاسخ »مذكراته في بها، علمه مع الوثائق، سجلتها

 طبيعة على اإليراني الشعب إطالع هو الوثائق هذه نشر من هدفه أن يزدي الدكتور بيّن  -6

 ويدعو ،(5)اإليراني النضال تاريخ من الحرجة الفترة تلك في وأمريكا الشاه نظام بين العالقات

 وثائق للشاه، الخاص المكتب وثائق وخاصة) النوع هذا من وثائق لديه من يزدي إبراهيم الدكتور

                                                           

 م.9117هـ. ش./9920طهران، سنة  في« قلم»صدر الكتاب عن دار نشر  (0)

 

 .2-4هـ.ش، ص9929انظر إبراهیم یزدي؛ آخرین تالش ها در آخرین روزها، چاب پنجم، تهران  (9)

 

 .911خرین تالشها.. صآإبراهیم یزدي،  (4)

 

 .020نفس المرجع، ص (2)
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 التوّصل في للمساعدة نشرها، إلى بالمبادرة (إيران في األمريكيين المستشارين هيئة وثائق الساواك،

 .(6)الثورة نجاح سبقت التي للفترة واقعي تحليل إلى

 وشخصيات بأوضاع تتعلق وأحكام آراء على -يزدي الدكتور بينه كما -الوثائق هذه اشتملت -7

 رونش (7)صحيح غير بعضها يكون فربما شديد، بحذر إليها يُنظر أن ينبغي سياسية، وجماعات

 من كل نظرة عن -الواقع في -يعبر كان وإن تماًما، صحيح فيها ما كل أن يعني ال الوثائق

 .األحداث إلى واألمريكيين اإليرانيين المسئولين

 :الوثائق هذه أهمية عن يزدي الدكتور ذكره ما إلى نضيف أن ويمكننا

 .الثورة أحداث لتطور -موثق بشكل -الشاه نظام رؤية على تشتمل أنها -

 .الحرجة المرحلة تلك في األمريكية والحكومة الشاه بين العالقة حقيقة على تشتمل كما -

 (ساواك) ومنظمة (CIA) األمريكية المخابرات وكالة بين العالقة طبيعة أيضا تبين وهي -

 .التمهيد في إليه أشير سوف ما وهو اإليرانية،

 تناولتها فقد الحديث إيران تاريخ في أهمية من األربع الوثائق هذه عليه تنطوي ما لكل ونظًرا

 .(8)التاريخية الوثائق دراسة في المتّبعة العلمية للمعايير طبقا والتحليل بالدراسة

 :التالي النحو على حدة على وثيقة كل الدراسة هذه تتناول المعايير، تلك على وبناء

 .فيها والحاضرين المشاركين وبيان الوثيقة، تاريخ تحديد -

 .أحداث من سبقها وما الزمني إطارها في الوثيقة وضع -

 .تحليلها ومحاولة ومواقف آراء من فيها ما عرض -

 .فيها ورد ما على التعليق -

 الساواك بين العالقة طبيعة التمهيد يتناول وخاتمه مباحث وأربعة تمهيد على البحث هذا ويشتمل

 :األمريكية بالمخابرات وعالقتها

 .األولي الوثيقة :األول المبحث -

                                                           

 020، 4نفسه ص (2)

 

 020نفسه ص (7)

 

 :انظر (1)

 Glann A. Bowen Document analysis as a qualitative research method Qualitative research. 

journal.com Vol.9-n.2 PP27-40. 

 وما بعدها. 04م، من 0299ًضا، نصر الله مبشر الطرازي، الدبلوماتیقا، علم دراسة الوثائق ونقدها، مصر وانظر أی
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 .الثانية الوثيقة :الثاني مبحثال -

 .الثالثة الوثيقة :الثالث المبحث -

 .الرابعة الوثيقة :الرابع المبحث -

 كتاب في جاءت كما للوثائق الفارسي األصل نشر مع البحث لنتائج خالصة تضمن .خاتمة -

 حثينالبا خدمة في تكون لكي وذلك يزدي، إبراهيم للدكتور «رزوها آخرين در ها تالش آخرين»

 ..العرب والقراء

 التوفيق ولي والله

 

 

 تمهيد

 األمريكية بالمخابرات وعالقتها الساواك منظمة

 

 اطالعات سازمان) «ساواك» منظمة بين االستخباراتي بالتعاون يتعلق ما على هنا سأقتصر

 .(CIA) األمريكية المخابرات ووكالة (البالد وأمن مخابرات منظمة :كشور وامنيت

 سنة إلى إيران في واألمن للمخابرات قوي جهاز بإنشاء األمريكية المتحدة الواليات ماهتما يرجع

 وكالة في شاركت الذي االنقالب بعد كبير بشكل فيها يتوسع األمريكي النفوذ أخذ أن بعد م1953

 على الحفاظ شأنه من الجهاز هذا مثل إنشاء أن رؤى فقد مصدق، محمد ضد األمريكية المخابرات

 وصدّ  (السوفيتي االتحاد) إليران الشمالية الجارة تهديدات ومراقبة ألمريكا الموالي الشاه نظام

 ..نفوذها

 بأن وأوصت ،(9)وهكيلتها المنظمة تأسيس تم حتى وفيرة وفنية مالية مساعدات أمريكا وقدمت

 مستشارين عشرة تعيين وتم .م1957 سنة في نشاطها بدأت ثم ومن بختيار، تيمور رئاستها يتولي

 .(10)لرئيسها كمساعدين أمريكيين

 أصبح نأ بعد العالم في للتجسس مركز أكبر إلى طهران تحولت حتى طويل وقت يمض ولم

 المنصب هذا «هلمز» تولي وقد م،1973 سنة إيران في المتحدة للواليات سفيًرا «هلمز ريتشارد»

 عمليات قيادة نقل فتم متتالية، سنوات سبع لمدة األمريكية المخابرات وكالة لرئاسة شغله عقب

                                                           

یم الحمراني، انظر، غالمرضا نجاتي، التاریخ اإلیراني المعاصر، إیران في العصر البهلوي، ترجمة عبدالرضا رح (1)

 .422، ص0221قُم 

 

هـ. ش. نقالً عن كامران غضنفري، 9910هلوى، اطالعات، تهران پانظر، حسین فردوست، ظهور وسقط سلطنت  (92)

 تطور في ودورها اك،ڤالسا راد، نجارى محمد أیضا ، وانظر29: 9هـ. ش. 9914الت، كیهان، تهران ُمداخ

 م0220 مصر ومابعدها، 12 ص عالوي محمود الدكتور ودراسة ترجمة الشاه، عهد في إلیران الداخلیة األوضاع
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 إلى لتاليبا هذا وأدى طهران، إلى «نيقوسيا» القبرصية العاصمة من األوسط الشرق في الوكالة

 عمليات قيادة نشاط بجانب -الداخلي األمن مجال في وخاصة «ساواك»لـ والفعالية التنشيط من مزيد

CIA إيران خارج كان تركيزه أن الوثائق من يبدو الذي طهران في. 

 قد طهران في CIAالـ ومركز الساواك بين العالقة أن الوثائق هذه خالل من نالحظ أن ويمكننا

 أمور؛ عدة على -الدراسة هذه موضوع- األربع الوثائق تسجيل فيها تم التي الفترة حتى - استقرت

 :كلها المجموعة على الضوء إللقاء نعرضها أن المفيد من

 إيران داخل في الشاه نظام بحماية يتعلق ما كل عن كامل بشكل مسئوالً  الساواك يكون أن -1

 .الدولية الشئون من شأن أي دون فقط وخارجها

 .للمواقف تقدير أو معلومات من تطلبه ما كل األمريكية للمخابرات الساواك يقدم أن -2

 .(2 ،1 رقم الوثيقتين في فيلتمان) هو أمريكي اتصال (رابط) ضابط خالل من ذلك يتم أن -3

 مسئولي كبار الساواك يستقبل معقًدا السياسي المشهد ويصبح األحداث تتطور حينما -4

 .(والرابعة الثالثة الوثيقتين في كما) اإليراني الشأن في تساؤالتهم على للرد يةاألمريك المخابرات

 السفارة مقر في األمريكية المخابرات ومسئولي الساواك رئيس بين لقاءات تجري قد -5

 .(الثالثة الوثيقة) اللقاءات هذه األمريكي السفير يحضر وقد طهران في األمريكية

 األمريكي، الجانب عند مسموًعا كان للموقف وتقديرها الساواك رأى أن الوثائق من يظهر -6

 في األمريكية المصالح يحقق باقيًا يظل لكي األزمة، من الشاه نظام خروج بكيفية يتعلق ما وخاصة

 .ذكرنا كما والمنطقة، إيران

 نطهرا في األمريكية المخابرات محطة في المسئول الضابط أن إلى «2» رقم الوثيقة تشير -7

 .(11)معه الرأي ويتبادل مباشرة، بالشاه يلتقي كان

 المقرر من إيران عهد ولي سموّ » أن إلى (2) الوثيقة نفس في األمريكي الضابط يشير كما -8

 نحو على الزيارة هذه تتم أن وآمل يوم، نصف لمدة «سيا »وكالة مركز بزيارة يقوم أن

( مرض
 .المركز هذا بنشاط اهتمام من يبديه الشاه نظام كان ما مدى على يدل ما وهو ؛«)12

 من باحتياجاته «الساواك» جهاز بتزويد مكلّفًا ظل طهران في «سيا» مركز أن يبدو -9

 االتحاد سفارة بنشاط يتعلق ما وخاصة التجسس، مكافحة مجال في والمحللين والمترجمين الخبراء

 .(13)طهران في السوفيتي

                                                           

كان یلتقي مرة واحدة كل »أن الشاه « ساواك سازمان اطالعات وامنیت كشور»یذكر مظهر شاهدي في كتابه  (99)

، نقالً عن 974-979، ص9912طبع طهران « في إیران« سیا»أسبوع )وفي تمام الساعة التاسعة صباح السبت( بمندوب 

 .21: 9، 9914ي، مداخالت، تهران كامران غضنفر

 

 .027، ص0انظر المالحق، سند (90)

 

 فحة.نفس المرجع والص (99)
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 األول المبحث

 األولي الوثيقة

 

 .م1978 سبتمبر 3/ش.هـ1357 شهريور 12 :التاريخ

 .(األمريكية المخابرات) CIA جهاز رابط فيلتمان Feltman السيد -1 :المشاركون

 .«ساواك» رئيس مقّدم، ناصر السيد -2

 

 تقديم

 ،(م1978 يناير 9 وافقالم /ش .هـ1356) ماه دي عشر التاسع يوم في الثورة مقدمات بدأت

 «اطالعات» جريدة نشرته مقال على لالعتراض «قُم» في النطاق واسعة مظاهرات قامت عندما

 .(14)وجارحة مهينة بأوصاف الخميني الله آية فيه يصف (ماه دي  17عدد)

 للشاه، معارضته بسبب سنوات سبع نحو منذ البالد خارج منفيًا يعيش أن يكفيه يكن لم وكأنه

 أكتوبر) قليلة شهور قبل بالنجف منفاه في «مصطفي السيد» األكبر ابنه بقتل «الساواك» يُتهم وأن

 وخاصة الجماهير تحرك إلى هذا أدى وقد ..المهين المقال هذا الشاه زبانية ينشر حتى م،1977

 .الدين رجال مع يتعاطفون الذين

 الحلقات متصلة سلسلة في اإليرانية المدن سائر وشملت يوم بعد وًماي المظاهرات رقعة وتزايدت

 بقمع المظاهرات هذه وقوبلت الدين لرجال المتزايد النفوذ من وكرست المتعاقبة، األحداث غذّتها

 .المتظاهرين من الجرحي ومئات القتلي عشرات خلّف مما النظام من وحشي

 الوثيقة سجلته الذي اللقاء موعد حتى استمرت التي ثاألحدا تلك إلى عجالة في نشير أن ويمكننا

 سبتمبر من الثالث /ش .هـ1357 شهريور من عشر الثاني وهو األربع، الوثائق هذه من األولي

 .م1978

 تعطيل تم رمضان شهر بداية ومع (ش .هـ1357 مرداد 14) م1978 أغسطس 6 في -

 الدينية الحوزات في العاملون الدين رجال وانطلق عةالشي عند المذهبية للتقاليد وفقًا العلمية الحوزات

 وكان الكريم الشهر في واإلرشاد الوعظ بمهام للقيام والقريبة منها البعيدة البالد مناطق مختلف إلى

 .الخميني الله آلية المؤيدين الشباب من معظمهم

 مواجهتهم على اقادرً  يكن لم أنه غير الشباب هؤالء به يقوم بما علم على الشاه نظام كان

                                                                                                                                                                                     

 

سرخ  إیران واستعمار»بعنوان: « رشیدي مطلق»ه. ش. باسم مستعار  9922دي ماه  97نُشر المقال في عدد  (94)

أي )إیران واالستعمار األحمر واألسود( واتهم فیه الخمیني بالعمالة لالستعمار اإلنجلیزي، وكانت منظمة الساواك « وسیاه

 تشرف حینذاك على الصحف إشرافًا كامالً، مما دل  على أن المقال قد نشر بموافقتها.
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 .(15)مختلفة مناطق في وتفرقهم للدعاة الكبير العدد بسبب مباشرة مواجهة

 إصفهان في عارمة هراتمظا قامت (ش .هـ 1357 مرداد 20) م1978 أغسطس 11 وفي -

 المدينة في العرفية األحكام فرض إلى األمر وانتهي وجرحي قتلي وقوع إلى أدت كبيرة واشتباكات

 .الصناعية المنشآت في واإلنجليز (16)األمريكان الخبراء مئات على خوفًا

 أصفهان مذبحة بمناسبة الخميني أعلن (ش .هـ 1357 مرداد 22) م1978 أغسطس 13 -

 علم على وهو ،(17)الشاه من تأتي إنما الشعب على تقع التي الباليا كل في السبب أن أيًضا وشيراز

 .بها

 :(ش .هـ 1357 مرداد 28) م1978 أغسطس 19 -

 ذكري في عديدة مناطق في المظاهرات هذه اشتعلتو البالد في العارمة المظاهرات تزايدت

 اشتعلت أن بعد وخاصة (مصّدق على االنقالب ألحداث السنوية الذكري وهي) مرداد 28 انقالب

 ومنهم) القتلي من 377 نحو خلّف مما «عبدان» في «ركس سينما» السينما دور إحدي في النار

 يتعلق السينما دار تعرضه الذي الفيلم موضوع نوكا المصابين، بخالف (واألطفال النساء من الكثير

 في النار بإضرام قامت التي هي بأنها «الساواك» منظمة واتُّهمت الدولة، على الفالحين باحتجاجات

 .السينما دار

 حادثة شهداء في فيها يعّزيهم «عبدان» أهل إلى رسالة الخميني الله آية أرسل المناسبة هذه وفي

 سمعة يلوث أن يريد لإلسالم والمعادية الوحشية األعمال بهذه الشاه نظام أن افيه وينذرهم السينما

 .(18)اإليرانيون الشجعان بها يقوم التي الطاهرة المظاهرات

 :(1357 شهربور 4) م1978 غسطسأ 26 -

 لىع السيطرة عن عجزه بسبب وذلك ..للوزراء كرئيس باستقالته (19)ارگآموز جمشيد تقدم
                                                           

 929-997: 9(، 9912-9927انظر دكتر یحیي فوزي تحوالت سیاسى اجتماعى بعد انقالب اسالمى ) (92)

http://www.imamkhomeini.Ir/fa/News 

 

 .220انظر غالمرضا نجاتي، التاریخ اإلیراني، مرجع سابق، ص (92)

 

 .11، ص0انظر صحیفة نور، ج (97)

 

، وانظر ایضا المالحق )پیام امام خمینى  به مردم مسلمان آبادان در مورد 10، 19، ص0انظر المرجع السابق، ج (91)

 فاجعه سینما ركس(

 

م( حصل على الدكتوراه في هندسة الري من أمریكا 0292-9109هـ. ش/  9912 -9920ار )گجمشید آموز (91)

م( خلف عباس هویدا في رئاسة الوزراء التي لم 9177هـ. ش/9922وتولى  العدید من المناصب الوزاریة وفي سنة )

شهریور  4ة كانت ملیئة باألحداث الدمویة في طهران وسائر األقالیم اإلیرانیة، ثم تقدم باستقالته في یمض فیها سنة واحد

هـ. ش، 9910م وفر  إلى أمریكا، انظر، أمیر عباس هویدا، روایت ساواك، تهران 9171أغسطس  02هـ. ش/9927

 .027-022ص
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 مجلس رئيس «إمامي شريف جعفر» يتولي بأن أمًرا الشاه أصدر التالي اليوم وفي األوضاع،

 من وكان ار،گآموز لجمشيد خلفًا للوزراء رئيسا -بهلوي بُنياد مؤسسة ومدير (سنا مجلس) الشيوخ

 المصالحة إلى فيه دعا بيانًا فأصدر ؛(20)تسوية إلى الوصول هي الرئيسية مهمته أن الواضح

 قراًرا وأصدر والدستور، اإلسالم وتعاليم الكريم القرآن ضوء في البالد إلنقاذ الشمل وجمع الوطنية

 .الشاهنشاهي التقويم من بدالً  الشمسي الهجري التقويم إلى ةوالعود الليلية المالهي كل بإغالق

 في وهو -فيه وتساءل الخميني، الله آية من اللهجة شديد ببيان الجديدة الحكومة برنامج قوبل

 -النجف في منفاه

 رؤوسنا؟ له مطأطئين الخائن الظالم البهلوي النظام أنصالح األعّزة؟ دماء بذلك وتُهدر أنتصالح»

 النظام ومذابح البالد، ثروات ونهب لإلسالم، القطعية األحكام ضياع مع -الدين لرجال نيمك كيف

 إن الدين رجال إن !الدين؟ لرجال االحترام نكنّ  نحن :قالوه قول   مقابل في يتصالحوا أن -الوحشية

 نريد ال نحن :مظاهراته في يقول بأكمله الشعب إن ..األبدي بالعار التاريخ في أنفسهم وصموا فعلوا

(.البهلوية األسرة نريد وال الشاه
21(» 

 وال القمار ألبنية المؤقت اإلغالق وال العلماء باحترام الجوفاء الوعود ليس الشعب يريده ما»

 «قتمؤ مخادع بشكل اإلسالمي بالتاريخ بالعمل األمر

 مثلهم السياسة ورجال الدين ورجال الشعب أن تحسب الظلم، آلة أن هو يؤلمني ما إن»

 «بلعبة سيتلهون كاألطفال

 وال الظلم، حكومة مع يتصالح لن الدين رجال من أحدا أن يعلم أن اإليراني الشعب على إن

)«المعاصي كبائر من إسالمي ضد نظام مع فالصلح يتصالح، أن يمكن
22) 

 :الوثيقة وتحليل عرض

 في أجنبية تدخالت من قلقًا كان الذي للشاه األمريكي السفير لقاء عن «فيلتمان» يتحدث -1

 أن على وحكومته الشاه يطمئن أن هو اللقاء هذا في السفير هدف كان وقد ،(23)األخيرة األحداث

 يلفت أن األمريكية المخابرات مسئول أراد وقد واألحداث، المظاهرات في دخل أي لها ليس أمريكا

                                                                                                                                                                                     

 

من أقرب المقربین إلى الشاه وكان قد شغل منصب رئیس الوزراء  م( كان9111 -م9190جعفر شریف إمامي ) (02)

 م.9129 -9122للمرة األولي بین عامي 

 

 .12، 12، ص0هـ. ش، ج9929رهنمودهاى امام خمینى، تهران »انظر صحیفه نور مجموعه  (09)

 

 .12، 12، ص0رهنمودهاى امام خمینى، ج»صحیفه نور مجموعه انظر  (00)

 

در تحوالت اخیر ایران زارشاتى دریافت شده مبنى براینكه پاره اى از دولتهاى خارجى گشاهنشاه فرمودند:  (09)

 روه ها دخالت داشته اند.گوتظاهرات خصمانه بعضى 

 



( CIAمن خالل مباحثات المخابرات األمريكية ) (8991نوفمبر  03سبتمبر وحتى  9)منذ  أحداث الثورة اإلسالمية في إيران

  )دراسة وثائقية( والمخابرات اإليرانية )ساواك(

 (0202) 7اب )اللغات وآدابها(                                                                                                        مجلة البحث العلمي في اآلد
029 

 الذي السوفيتي االتحاد هو االتهام إليه يوّجه أن يجب من أن ىإل الساواك رئيس «مقدم ناصر» نظر

 القذافي معمر العقيد اسم أقحم وقد المتحدة، بالواليات الشاه تربط التي الوثيقة العالقة إلى يرتاح ال

 تحريض يستبعد ال وهو اإلشاعات، وينشر المحتجين، يمّول الذي هو كان ربما بأنه يوحي لكي

 .ذلك على دليل أي الحالي الوقت في يملك ال أنه إلى أشار ولكنه أيضا، الفلسطينيين

 مثل) الصديقة الدول بطمأنة بدورها تقوم األمريكية السفارة أن على «فيلتمان» أكد كما -2

 يهدد خطر هناك كان إذا عما تسأل طوكيو من برقية األمريكية المخابرات إدارة تلقت حيث (اليابان

 المخابرات جهاز في إال تثق ال ربما اليابان أن يؤكد مما ،(24)طهران في الياباني السفير حياة

 وأكد الشاه، حكومة إلى يوجه أن المفترض من كان سؤال على للردّ  إيران في ومصادره األمريكية

 في الديبلوماسية البعثات بين تشيع طهران في األمريكية السفارة أن على نفسه األمريكي السفير

 وقد للقلق، داعي وال األمور زمام على تسيطر اإليرانية السلطات بأن االطمئنان من جًوا إيران

 .أيًضا الرسالة هذه البريطانية السفارة تلقت

 لإلدارة شأن فال الكونجرس في للشاه توجه انتقادات هناك كانت إذا أنه إلى «فلتمن» ويشير -3

 بدورها تقوم اإليرانية السلطات أن من ثقة على يتبعها ما وكل األمريكية اإلدارة ألن بها، األمريكية

 ولعله ،(25)والمنطقة إليران ثبات عامل باعتباره وحكومته الشاه تؤيد فهي ولذلك األكمل، الوجه على

 .الوقت ذلك في الكونجرس في إيران في اإلنسان لحقوق انتهاكات من أثير ما إلى يشير

 اإليراني الموقف عن اللقاء هذا في يذكر بشيء (مقدم ناصر) الساواك رئيس يصّرح لم -4

 .للوزراء رئيًسا إمامي شريف جعفر تعيين طرح يتم ولم الوقت، معظم لتمانفي عرض واستغرق

 :تعليق

 ظل في قبل من معهوًدا يكن لم ما وهو -المظاهرات نطاق واتساع االحتجاجات تصاعد كان -

 الردّ  لكن .األمريكية المتحدة الواليات نوايا في الشاه تشكك في سببا -للنظام الحديدية القبضة سياسة

 على له وطمأنة واألمن، النظام إلقرار مساعيه في للشاه داعما -الوثيقة تشير كما -جاء ريكياألم

 .األزمة مع تعامله ُحسن في تثق األمريكية الحكومة أن

 يحظى كان - دينية أسرة إلى ينتمي وهو- للوزراء رئيًسا إمامي شريف جعفر تعيين أن يبدو- 

 بمجموعة الدين رجال غضب تهدئة إلى طريقه في الشاه أن نيرو كانوا الذين األمريكيين، بارتياح

 -النظام على اإلبقاء إلى تستميلهم التي اإلصالحية اإلجراءات من

 

 

                                                           

طى اقامتش در ایران نمى باشد؟ البته « هواكوفنگ»مقامات ژاینى.. سؤال كرده بودند كه آیا خطرات جانى متوجه  (04)

 یزي نیست ومقامات دولت إیران بكار خودشان در این قبیل مواقع وارد هستند.چنین چوجه هیچاسخ دادیم كه به پما 

 

البته ما نمى توانیم از طرف كنگره آمریكا صحبت كنیم، اما تا آنجا كه مربوط به دولت آمریكا وسازمان هاي  (02)

 وابسته میشود مي توانیم اطمینان خاطر بدهیم.

 نوان تنها عاملى كه ضامن ثبات إیران ورفآه ملت ایران مي باشند، حمایت مي كند.از شاه بع -كما كان -دولت آمریكا
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 الثاني مبحثال

 الثانية الوثيقة

 

 .م1978 أكتوبر 31/ش .هـ 1357 ماه آبان 9 :الوثيقة تاريخ

 .طهران في األمريكية اتالمخابر (رابط) اتصال ضابط ،Feltman فلتمن -1 :المشاركون

 الساواك رئيس مقّدم، ناصر -2

 

 تقديم

 بعدها تتابعت التي (1978 سبتمبر 3) األولي الوثيقة تاريخ من شهرين نحو بعد اللقاء هذا جرى

 :يلي فيما أوجزها البهلوي، النظام على الثورة تطور في مصيرية أحداث

 في الفطر عيد صالة بعد سلمية اتمظاهر في كبير عدد تجمع سبتمبر، من الخامس في -1

 .للخميني ومؤيدة للنظام معادية شعارات ورددوا الكبري، والمدن طهران

 محافظة عشرة وإحدى طهران في العرفية األحكام أُعلنت -سبتمبر 6-التالي اليوم في -2

 .التجمعات ومنع األوضاع على للسيطرة

 هذه تكن ولم -طهران شرق «ژاله» دانمي في كبيرة حشود تجمعت سبتمبر، من السابع في -3

 الميدان حاصرت التي األمن قوات نيران من بوابل ففوجئت العرفية األحكام بإعالن تعلم الحشود

 اجتذبت التي الثورة مسار في تحول نقطة المذبحة هذه وكان .آخرون كثيرون وأصيب المئات فقُتل

 .النظام على الساخطين من المزيد صفوفها إلى

 من قلقه عن معربا بالشاه «كارتر جيمي» األمريكي الرئيس اتصل سبتمبر من التاسع في -4

 أنه الشاه بيّن المقابل وفي البلدين، بين العالقات متانة على ومؤكدا لألحداث، المأساوي التطور

 .(26)المعركة خسر وإال أمريكا دعم إلى بحاجة

 فلم جدي، بشكل النظام، تهديد تستطيع لقوة وجود هناك يكن لم كله ذلك من الرغم وعلي -5

 .(27)موحدة قيادة للمعارضين يكن

 إلعادة ائتالفًا لتشكل القديمة األحزاب من جموعةم قادة تجمع المظاهرات نطاق اتساع مع -6

 بمصدق اإلطاحة منذ تقريبًا السياسية الساحة عن غابت التي (الوطنية الجبهة) «ملي جبهه» نشاط

( سنجابي كريم »الوطنية الجبهة الئتالف التنفيذية اللجنة أعضاء أبرز من وكانت ،(م)1953
28(»

                                                           

 .221مرجع سابق، ص انظر، غالمرضا نجاتي، التاریخ اإلیراني المعاصر،  (02)

 

 .929-997: 9انظر، دكتر یحیي فوزي، مروري برروند رخداد انقالب اسالمي، مرجع سابق،  (07)

 

 ، 9917بهمن  90اسالمي،  انظر، هاتف سپهر، جبهه ملي وانقالب (01)
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ْولى نفسها الجبهة وعّدت  مصدق، بمبادئ بالتمسك ونادت الوطني التحرك قيادة في غيرها من األأ

 .بالدستور والعمل الشاه نظام على اإلبقاء وهي

 عن عزلبم التحرك يستطيعوا لن أنهم المذكورة «ژالة» ميدان أحداث بعد أيقنوا الجبهة قادة لكن

 .اإلسالمي بالطابع يتسم الذي الثوري التوجه من اقترابهم فازداد الخميني بزعامة اإلسالميين

 في -بفرنسا «شاتو لو نوفل» في استقراره ثم «النجف» الخميني الله آية مغادرة كانت -7

 نظام ضد الجماهير وتعبئة الثورية الحركة قيادة في جديدة مرحلة بداية -م1978 أكتوبر من الثالث

 .التالية الوثيقة في أثره سيتضح ما وهو .البهلوي الحكم

 :وتحليل عرض

 :التالي النحو على الوثيقة خالل من األطراف مختلف مواقف تحليل يمكننا

 :(فلتمن) األمريكية المخابرات مسئول موقف :أوال

 .البداية في جانبية أمور عن فيتحدث مباشرة الدخول يريد ال وكأنه يبدو -1

 إلى الطلبة جموع انضمت أن بعد وخاصة األخيرة، لألحداث الساواك منظمة تحليل يطلب -2

 واشنطن اهتمام محط هو القريب المستقبل بل القادمة والشهور األسابيع فإن ولذلك :المتظاهرين

 .(29)البالغ

 خالل من األزمة حلّ  إلى يميل ال الشاه وأن تستمر، سوف المظاهرات أن «فلتمن» يقّرر -3

 .المسلحة والقوات األمن أجهزة

 والمستشارين للدبلوماسيين أمنية مشكالت إلى المظاهرات استمرار سيؤدي هل :يتساءل -4

 .(30)إيران؟ في األمريكي الجيش وأفراد األمريكيين

 إدارة في بالعمل الروسية بالشئون خبيرا مترجما كلّف فقد للساواك؛ عونا سيقدم بأنه يعد -5

 في الروسية السفارة من عليها الحصول تم التي التسجيالت لترجمة الساواك داخل التجسس مكافحة

 .المظاهرات إثارة في سوفيتي تدخل احتمال إلى إشارة في طهران،

 :الساواك رئيس تصريحات في ورد كما اإليراني، الجانب مواقف :ثانيا

 :المظاهرات -1

 المعارضة والجماعات الشخصيات كل -يبدو فيما -بهم يعني الذي) الشيوعيين من كال تضم -1

                                                                                                                                                                                     

www.didarnews.ir 

 

 «.تن خواهد بودشنگوبطور كلي آینده نزدیك فوق العادة مورد توجه وا» (01)

 

نى تظاهرات( مشكالت خاصى از نظر امنیتى براى سفارت آمریكا وپرسنل ارتش آیا در مرحله اى از آن )یع (92)

 آمریكا در ایران ایجاد خواهد كرد؟

 



( CIAمن خالل مباحثات المخابرات األمريكية ) (8991نوفمبر  03سبتمبر وحتى  9)منذ  أحداث الثورة اإلسالمية في إيران

  )دراسة وثائقية( والمخابرات اإليرانية )ساواك(

 (0202) 7اب )اللغات وآدابها(                                                                                                        مجلة البحث العلمي في اآلد
022 

 دليال) حمراء؛ أعالما يرفعون المتظاهرين بأن ويقرر الدين، ورجال (الدين الرج غير من للنظام

 .(للشيوعية اعتناقهم على

 توزيع بسبب العنف، إلى السلمي الطابع من وتتحول يوم، بعد يوما المظاهرات نطاق يتسع -2

 ارجيخ إمداد على تدل (يحددها لم) قرائن وهناك .المناطق بعض في المتظاهرين على السالح

 .بالسالح

 تفرق إلى سيؤدي مما -الخارج من تصل -بأوامر -استنزاف حرب إلى المظاهرات تحّولت -جـ

 .(31)التدخل عن يدها يغلّ  والشاه وضعفها، المسلحة والقوات األمن قوات

 ما وهو اإلنتاج، في كبير تناقص إلى أدى مما معتصمون، النفطية الثروة مجال في العاملون -د

 .التحرك على المسلحة القوات قدرة بشل يهّدد

 :الشاه -2

 ملكا دستوري حكم إلقامة استعداده ويبدي مفتوح، ديموقراطي مناخ إلى يتطلع زال ال -1

 .(مشروطه حكومت)

 المسلحة والقوات «الساواك» يد ويكفّ  الوزراء، رئيس تصرف تحت األمور يضع  -2

 .التحرك عن األمنية والقوات

 :الحكومة -3

 يعطل (الساواك رئيس مانفاه وهو) للنظام مؤيدة لمظاهرات بتسييره الساواك أن للشاه تُبين

 .الجهاز في المسئولين كبار من عدد فصل إلى بالشاه ىأد مما الحكومة، تنفذه التى التسوية برنامج

 :الخميني الله آية -4

 ويرون يعارضونه كانوا من وحتي عامة، الدين رجال على بالغًا تأثيًرا فرنسا من يمارس -1

 .بالنظام باإلطاحة تنادي التي الخميني آراء مع اآلن توافقا يبدون وهم دستوري، حكم إقامة

 إبراهيم الساواك رئيس يقول كما -ومنهم الشيوعيين، تأثير تحت فرنسا في الخميني يقع -2

 نهضت» اإليرانية الحرية حركة قادة من معروف هو كما -وكالهما زاده، قطب وصادق يزدي

 مكونات من أساسي مكون اإلسالمي الدين بأن ونادت بارزگان مهدى أسسها التي «ايران آزادى

 أن على يدل ما وهو ،(32)الشيوعية تعتنق جماعة أية إلى ينتميان ال هماف وبالتالي اإليرانية؛ القومية

 .النظام معارضي كلّ  يعني الساواك رئيس عند الشيوعيين مصطلح

 :الدين رجال غير من والمعارضون الشيوعيون -5

                                                           

جنگ فرسایشى بتدریج سبب پراكندگى وتضعیف نیروهاى )انتظامى ونیروهاى مسلح شاهنشاهى( میشود.  (99)

 .. اجازه عكس العمل شدید را نمى دهند.شاهنشاه

 

 .021-021انظر تعلیق إبراهیم یزدي على هذا القول، في الكتاب، هامش ص (90)
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 بالنظام، اإلطاحة وهو المشترك الهدف تحقيق يتم حتى الدين رجال مع بالتوافق يتظاهرون -1

 .بسهولة الدين رجال من يتخلصون ثم ومن

 رئيس ويردّ  .(طبعا األمريكيين يعني) األجانب ضدّ  فعل بردّ  الشيوعين يقوم أن يخشى  -2

(.واجبها ذلك بروتعت األجانب الرعايا على بالحفاظ خاًصا اهتماًما تهتم »الحكومة بأن الساواك
33(» 

 :تعليق

 التسوية لجهود انتظارا األمن وأجهزة الجيش إبعاد إلى يميل كان الشاه أن الوثيقة من يتبين -1

 .طنيةالو المصالحة :إمامي شريف حكومة بها تقوم التي

 الجناح هذا لدى وكان بالعنف، إال يتمّ  ال الحلّ  أن يرى كان النظام في المتشدد الجناح ولكن

 الشاه ودفع الحكومة، برنامج إلفشال -الشاه نظام بتأييد تنادي التي كالمظاهرات -يستخدمها أدوات

 أول في) والبريطاني كياألمري بالسفيرين لقائه في -الشاه تحّدث وقد السلمية، التسوية من اليأس إلى

 .(34)عسكرية حكومة كتشكيل عليه الضباط كبار يمارسها التي الضغوط عن (نوفمبر

 منادين أو ليبراليين، كانوا سواء «الشيوعيين«بـ المعارضة فصائل مختلف وصف أما -2

 يصف ما عادة كان فقد نفسه؛ الشاه وضعه اصطالح فهو غيرهم، أو واإلسالم، القومية بين بالجمع

 .(35)العقل في والخفة األحمق، والتمّرد مصدَّق، ومواالة والشيوعية والرجعية باالنحراف معارضيه

 فهم لذا شيوعيون مالنظا معارضي كل أن ليبين االصطالح هذا الساواك رئيس استخدم وربما

 .األمريكية المصالح يهددن

 

 

                                                           

 البته دولت باین مسئله اهمیت خاص میدهد یعنى حفظ وحمایت از اتباع بیگانه را وظیفه خود مى داند. (99)

 

 .272انظر غالمرضا نجاتي، التاریخ اإلیراني، الترجمة العربیة، مرجع سابق، ص (94)

 

 .573ص المرجع، نفس (92)
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 الثالث المبحث

 الثالثة الوثيقة

 

 .م1978 نوفمبر 29/ش .هـ 1357 آدرماه 8 :الوثيقة تاريخ

 :المشاركون

 .الساواك رئيس مقّدم، ناصر -1

 .األمريكية الدفاع وزارة في المخابرات رئيس (EF,Tighe) تاي الجنرال -2

 .سوليفان وليام :إيران في األمريكي السفير :الحاضرون -3

 .طهران في األمريكية السفارة مقرّ  :المكان

 

 تقديم

 .السابقة الوثيقة سجلته الذي اللقاء من واحد شهر نحو بعد اللقاء هذا تم

 :أهمها أحداث الفترة تلك في جرت وقد

 أن من (إمامي شريف جعفر) الوقت ذلك في الوزراء رئيس توقعه مما العكس على -1

 إلى وصل حين الخميني ولكن تماًما، يُنسى فسوف فرنسا في واستقر النجف غادر إذا الخميني

 اإلعالم ووسائل الصحافة اهتمام موضع وأصبح نجمه عال (م1978 سبتمبر /مهر 13) فرنسا

 ولقاءاته وبياناته ُخطبه فيه ُجمعت الذي الكتاب خالل من له رصدنا إننا حتى .مكثف بشكل الدولية

 التليفزيون وشبكات األنباء ووكاالت واإلذاعات الصحف مع لقاءً  23 «نور صحيفه» كتاب وهو

( نوفمبر 29/آذر 8و سبتمبر 5/مهر  13بين ما الفترة في العالمية
 سجلته الذي اللقاء موعد 1978)36

 .الوثيقة هذه

 دعم عن -1978 نوفمبر 4 في الشاه مع مقابلة في -طهران في األمريكي السفير أعرب -2

 ذلك على الشاه عقّب وقد ائتالفية، أو عسكرية، :حكومة ألية تشكيله في له األمريكية الحكومة

 وتكون بالدستور، تؤمن حكومة تشكيل في يكمن واالستقرار األمن إعادة في الوحيد األمل إن :بقوله

 الخميني عن لالنفصال بالشجاعة يتحلّوا أن يرجو ذينال المعتدلين، الدين رجال قبل من مدعومة

 .(37)الحكومة تشكيل بغية الوطنية الجبهة مع ائتالف في واالنخراط

 حكومة تشكيل بصدد أنه فيه ذكر اإلعالم وسائل عبر شامالً  خطابًا الشاه ألقى نوفمبر 5 في -

 مدة وبعد وأنه، .ائتالفية حكومة تشكيل تعذّر أن بعد واالستقرار األمن إلعادة مؤقتة (عسكرية)

                                                           

 .019-21: 9انظر صحیفه نور،  (92)

 

 .214انظر غالمرضا نجاتي، التاریخ اإلیراني، الترجمة العربیة، مرجع سابق. ص (97)
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 بحذافيره، الدستور تطبق وطنية حكومة سيشكل (االستقرار المؤقتة الحكومة فيها تُحققُ ) وجيزة

 .المصيريةو العصيبة الفترة هذه الجتياز الجيش جانب إلى الشعب وقوف من والبد

 األمن رعاية في المساعدة إلى الشيعي المذهب أئمة ودعا الماضي أخطاء يكرر لن أنه وأقسم

(.العالم في الوحيد الشيعة بلد أجل من »والنظام
38(» 

 غالمرضا» الجنرال كلّف الذي الشاه إلى تهباستقال إمامي شريف جعفر تقدم نوفمبر 6 في -

 .(39)العسكريين من  6بينهم من وزيًرا  12ضمت حكومة برئاسة «أزهاري

 الشاه نوايا في فيه تشكك فرنسا في منفاه من بيانا الخميني الله آية أصدر اليوم نفس في -

 فهي «العظام »(40)لألئمة دعوته أما يُمهله، أال الشعب فعلي ثم ومن الشعب، على يتآمر وأنه

 .«اإلدراك في نقص لديه من إال يصّدقه ال كذب محض»

 موجة وخفت الجديدة الحكومة عمل بداية في نسبيا هدوًءا إيران في األوضاع شهدت -

 اإلضراب وعمّ  ،(41)نوفمبر أواخر في عليه كانت ما إلى عادت األمور لكن .والمسيرات المظاهرات

 .كلها البالد

 

                                                           

 .217-212انظر غالمرضا نجاتي، مرجع سابق حیث أورد نص الخطاب بأكمله، ص (91)

 

وقد ُعد  تعیینه رئیسا للورزاء دلیالً على انتصار خط  9179( رئیس األركان منذ 0229-9190كان أزهاري ) (91)

 .07التشدد والقمع. انظر، إبراهیم یزدي آخرین تالش ها...ص

 

 .72 -21: 9انظر، صحیفه نور،  (42)

 

 .211انظر، غالمرضا نجاتي، مرجع سابق، ص (49)
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 وتحليل عرض

 

 :الساواك رؤية :أوالا 

 على -طويل زمن بعد -السيطرة من (الدين رجال غير من المعارضون) الشيوعيون كنتم -

 اإلنجازات تحويل من فتمكنوا الثقافة، ووزارة والتليفزيون واإلذاعة كالصحف اإلعالم أجهزة

 مشكالت إلى -لديه توفّرت التي الثروات تراكم خالل من النظام حققها التي واالجتماعية االقتصادية

 .والعمالية الطالبية األوساط في للنظام المعادية اليسارية الدعاية بواسطة

 .(42)العسكري انضباطه بسبب اليسارية العناصر نفوذ من الخالي الوحيد المكان هو الجيش بقي- 

 .الجيش إلى اليسارية بالدعايات المتأثرين الجدد المجنّدون ينضم عندما يحدث سوف مما يخشى ولكن

 مؤيًدا فريقًا :فريقين فجعلتهم الدين رجال صفّ  شق في النظام ضد الشيوعيين دعاية أفلحت -

 الدين رجال قادة ولكن النظام، على بالسخط يشعر الفريقين وكال معارض، (43)واآلخر للنظام

 .الخميني أنصار جانب من إليذاء يتعرضون المؤيدين

 يهدد من نسبة فإن دعاية من الشيوعيون بذله ما كل من الرغم على أنه الساواك رئيس ويؤكد -

 يتولون فالشيوعيون بهم؛ االستهانة يمكن ال ولكن %10و 5 بين يتراوح الشعب مجموع من ظامالن

 .لهم درًعا الدين رجال من ويتخذون بل تنظيمهم

)«يحكم وال يملك الشاه أن بمبدأ قبوله مع حتى »وطنية حكومة تشكيل إلى يميل الشاه كان- 
44)، 

 شريف حكومة تلي حكومة تشكيل على الموافقة على يجرؤ لم المعروفين السياسيين من أحًدا لكن

 «أزهاري غالمرضا» األركان رئيس تعيين إلى يضطر الشاه جعل مما الخميني، من خوفًا إمامي

 .المؤقتة الجديدة للحكومة رئيسا

 تتمكن أن إلى يتطلع -«سنجابي كريم» ويمثلهم «الوطنية الجبهة» قادة بأن الساواك رئيس يوحي -

 لتحقيق الوطنية الجبهة أمام المجال ينفسح حتى البالد في األمن إقرار من العسكرية أزهاري حكومة

 .(يحكم وال يملك الشاه يبقي أي) وديمقراطية وطنية حكومة بتشكيل القديمة أمانيها

):األهمية غاية في أنهما يري مسألتين األمريكي الجانب على الساواك رئيس يطرح
45) 

                                                           

 با مشكالتى مواجه شد ارتش بود كه آنهم به علت وجود دیسیپلین نظامي است. چپتنها جائى كه نفوذ عناصر  (40)

 

روه مخالف گیم اما ناراضي ودوم ژروه طرفدار رگردید اول گروه مذهبى در مملكت ایجاد گ... ودر نتیجه دو  (49)

 یم وباز هم ناراضى.ژر

 

 .07ق، صانظر إبراهیم یزدي، آخرین تالشها، مرجع ساب (44)

 

وش مى كنند گموضوع ساكت كردن خمینى خیلى اهمیت دارد، بعالوه اكثریت مردم به بخش فارسى بي بي سي  (42)

 وى نیات خمینى شده استسخنگوبي بي سي هم 
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 ؟«الخميني إسكات» نحو فعله يمكن ماذا -

 تحركات يوجه الذي البريطانية، BBC إذاعة في الفارسي البرنامج بث إيقاف على العمل -

 .الخميني من بتعليمات والمعتصمين المتظاهرين

 لم ولكنه أغلبية، -يقول كما -وهم للنظام المؤيدين الدين رجال فريق بدعم الساواك رئيس يتعهد -

 .الوثيقة هذه في منهم أحد اسم يذكر

 :األمريكيان المسئوالن عنه عبّر كما األمريكي الموقف :ثانيا

 :على األمريكية الدفاع وزارة مخابرات رئيس كديؤ

 .(46)ضدكم بعمل تقم لم فإنها تساعدكم لم إن األمريكية المخابرات أن1- 

 .(47)الشاه نظام جانب إلى يقفان األمريكي والمجتمع األمريكية اإلدارة2- 

 كانوا وإن -الروس لكن كله، العالم في اآلن شائع أمر األديان وأتباع الشيوعية بين االئتالف -3

 بنظام اإلطاحة في -(مريكييناأل مثل) يرغبون ال -إيران في للغرب المعادية المشاعر من يستفيدون

 .(صحيح غير بأنه الساواك رئيس عليه يرد ما وهو) الشاه

 يعتمد األمر لكن بسهولة، ذلك يستطيع الفرنسي فالرئيس الخميني، بإسكات يتعلق فيما أما -2

 .بالمغرب وكذلك بفرنسا، عالقتهم حسن وعلي اإليرانيين على

(.شيئًا لكم تفعل ال فرنسا أن من دهشته عن- اءاللق يحضر وكان- األمريكي السفير ويعرب
48(» 

 :تعليق

 الدين رجال وحتي ساخط، -الجيش عدا -كله فالشعب ونظامه، الشاه أمام التحرك مجال ضاق

 أنصار من خائف النظام على اإلبقاء (سخطه من الرغم على) منهم يريد من ولكن ساخطون،

 .األساس من البهلوي النظام شرعية بعدم -فرنسا في وهو -أفتي الذي الخميني،

 يوافق من القدامى السياسيين بين يجد لم ائتالفيه حكومة يشكل لكي تنازالت قدم الذي الشاه حتى

 يتم ال ستقراراال لكن االستقرار، تحقق لعلها عسكرية حكومة تنصيب إلى فاضطر ..تشكيلها على

 .الديبلوماسي بالطريق الخميني، بإسكات الفرنسية الحكومة بإقناع إال

 اإليرانية الحكومة عاتق على تقع الخميني إسكات مسئولية ولكن الشاه، فيؤيدون األمريكيون أما

 فيما -الخميني بإسكات فرنسا تقنع أن يمكن التي بالمغرب وربما بفرنسا، عالقتها بحسن وترتبط

                                                           

 ر كمكى بشما نكرده علیه شما هم كارى انجام نداده است.گا«.. سیا»سازمان  (42)

 

 لیه مقامات آمریكائى وجامعه آمریكا از ارتش شاهنشاهى ایران تحت فرماندهى عالى شاهنشاه، حمایت مى كنند.ك (47)

 

 من نمیدانم چرا فرانسه ویا مراكش كارى براى شما انجام نمى دهند. (41)
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 الرئيس على -المغرب ملك -الثاني الحسن للملك المباشر والتأثير الطيبة للعالقات نظرا -بدوي

 .(49)ديستان الفرنسي

 

                                                           

 :اآلن المغرب شبكة :موقع في العالقة هذه لطبیعة وصفا انظر (41)

www. FaceBook.com. Media/News. 
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 الرابع المبحث

 الرابعة الوثيقة

 

 .م1978 نوفمبر 1357/30 ماه آذر 9 :الوثيقة تاريخ

  :المشاركون

 المخابرات وكالة رئيس مساعد Robert Richard Bowie بوئي روبرت الدكتور -1

 .األمريكية

 الساواك رئيس مقدم ناصر -2

 :تقديم

 روبرت »بالدكتور التعريف على تشتمل بمقدمة الوثيقة لهذه يزدي إبراهيم الدكتور يقّدم

( بوئي
 والمخابرات اإلدارة رجال من أنه ويبين األمريكية، اإلدارة في مدة منذ كانتهوم«)50

 سنة «مصدق محمد» ضد االنقالب في شارك من بين من كان فقد أمريكا، في المخضرمين

 طويلة، فترة بها التحليل إدارة ومسئول (CIA) «سيا» رئيس كنائب منصبه وشغل م،1953

 شئونها في خبيًرا باعتباره بإيران تتعلق أمور في لسؤاله مرات عدة األمريكي الكونجرس واستدعاه

 في األمريكيين فشل أن وذكر إيران، في المظاهرات اشتعال بعد الشيوخ مجلس أمام رأيه أبدى وقد

 «سيا» عمالء تدخل عدم بشأن «كارتر» الرئيس أصدره الذي القرار إلى يرجع بالمظاهرات التنبؤ

(CIA) بالمسئولين خاللها والتقي إليران زياراته وتعددت .للشاه اإليرانية المعارضة نشاط في 

 لم ولكنه اللقاءات، هذه بعض في حدث ما «إيران في مهمة» كتابه في سوليفان ذكر وقد والشاه،

 الوثيقة هذه تشرحه الذي النحو على ،«مقدم ناصر» مع تم الذي اللقاء هذا وقائع عن بشيء يشر

 .السرية

 

 

 

 

 

                                                           

في الوالیات المتحدة األمریكیة.  CIA( األكادیمي، الدیبلوماسي وأحد قادة 0299 -9121) روبرت، ر، بوئي (22)

. 9171وحتي  9177حصل على الدكتوراه في القانون من جامعة هارفارد. وقد خدم في وكالة المخابرات في الفترة من 

 Free encyclopedia en.wikipedia.orgسنة، انظر  924وتوفي عن عمر بلغ 
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 تحليلو عرض

 

 الوثيقة، هذه تاريخ من واحد يوم قبل وقائعها جرت التي السابقة للوثيقة تكملة الوثيقة هذه تعد

 الساواك رئيس من طلب فقد السابق؛ اللقاء في تم بما علم على كان «بوئي» الدكتور أن ويبدو

 الجنرال وبين بينه باألمس جرى الذي اللقاء في طرحها تم قد كان نقاط حول المعلومات من مزيدا

 :التالي النحو على مقدم؛ لناصر تساؤالت شكل في بوئي وقّدمها ،«تاي»

 الحكومة من المعتدلين الدين ورجال (ملى جبهه) الوطنية الجبهة من كل قبول مدي ما -1

 .(51)تشكيلها الشاه يحاول التي االئتالفية

 هو بينما الخميني، يوافقون ال الدينيين القادة سائر أن (الساواك إدارة يعني) تزعمون كيف -2

 .(52)نفوسهم في الّرعب يُدخل أن استطاع وكيف النفوذ؟ من الكبير القدر بهذا يحظي

 وهل الوطنية؟ الجبهة أعضاء من تشكيلها الشاه يستطيع هل االئتالفية؟ الحكومة شكل ما -3

 الدين رجال ومواجهة األوضاع على السيطرة من يمّكنها ما القوة من الوطنية الجبهة لدى

 .(53)لإلصالح المعارضين

 على ردا السابقة الوثيقة يف باألمس قاله ما إلى مقّدم ناصر أضافه ما ألهم عرض يلي وفيما

 :التساؤالت هذه

 تشكيل في المعتدلين الدين ورجال الوطنية الجبهة بدور الخاص األول السؤال على اإلجابة

 :االئتالفية الحكومة

 ال الذي الدستور على تقوم حكومة تشكيل في الدينيين المعتدلين على االعتماد يمكن ال -1

 على القوة يملكون ال ولكنهم الشاه نظام على اإلبقاء يرون كانوا إنو الخميني، تأثير تحت به يؤمنون

 .المنشودة االئتالفية الحكومة تأييد في عليهم االعتماد يمكن فال وبالتالي الخميني، مواجهة

 مع مشتركة مصالح لها ألن (ملي جبهه) الوطنية الجبهة على االعتماد إال إذن يبقى ال -2

 .النظام

 :الثاني ؤالالس على اإلجابة

                                                           

آنطور كه مورد نظر  -رد تا یك دولت ائتالفىآیا بنظر شما جبهه ملى یا اعتدالیون مذهبى موافقت خواهند ك (29)

 تشكیل دهند؟ -شاهنشاه است

 

یداكرده در حالیكه مى فرمائید سایر رهبران مذهبى موافق او نیستند؟ چطور سایر پ چرا خمیني اینقدر نفوذ (20)

 رهبران مذهبى را مرعوب كرده است؟

 

آیا اعلیحضرت مى توانند با شركت جبهه ملى دولتى تشكیل دهند. وآیا جبهه ملى براى مقابله بأوضاع ومذهبیون  (29)

 قدرتى دارد؟ -كه ضد برنامه هاى اصالحى هستند -مخالف
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 الدين؟ رجال سائر على الخميني حققه الذي الكبير النفوذ في السبب ما

 كان والتي الداخلية، المشكالت تفجر من بل ووطنيته، وتقواه عمامته من النفوذ هذا ينبع ال -

 يفهمه ال ما وهو) للبالد، والتقدم النهضة تحقيق على عاًما 50 قبل البهلوي النظام حرص هو سببها

 وعمال كالطلبة -بالتقدم استفادت التي الفئات لكن ..(السبب هو «الفساد» أن يرون الذين ألجانبا

 .النظام على السخط بينهم يشيع الذين هم -المصانع

 األمر، عارضوا الدين رجال لكن العبودية من المرأة تحرير على البهلوي النظام حرص -

 عصر إلى بالبالد العودة ويريدون التقدم حاربوني إنهم النظام؛ ضد للحرب ذريعة منه واتخذوا

 .العبودية

 يدعمون الذين الشيوعيون بل الدين، رجال ليسوا أيديهم في اللعبة خيوط يمسكون من إن -

 المتعلمين أنصاف جماهير وراءهم وتنساق الملكي، النظام من التخلص في الخميني توجهات

 .الخميني باسم الدينيين

 كأحد (54)شريعتمداري الله آيه اسم- الوثائق هذه في- فيها يُذكر التي ولياأل المرة هي هذه- 

 .الشاه نظام على اإلبقاء مع األوضاع إصالح في يرغبون الذين أي ين،المعتدل القادة

 واالقتصادية السياسية باألمور دراية لهم ليس رجالً، عشر اثنا قم في الكبار الله آيات عدد يبلغ -

 في وضعت لو اإلدارة مسئولية ألن الحكومة، في الوطنية الجبهة لمشاركة مؤهلين غير فهم وبالتالي

 .دينية عناصر يد في توضع من أفضل لكان مجنون يد

 «الشهبانو» محاولة فشلت أن بعد مستحيالً  أصبح الخميني أنصار الدين رجال مع التفاهم إن

 في تشكيك لحملة الرجل فتعرض النجف في (55)الخوئى الله آلية وزيارتها الدين رجال إلى بالتقرب

 .الخمينيين من الدينية مكانته

 يقنع أن للشاه يمكن هل :حاسما النقطة هذه في بوئي السيد سؤال وجاء :الثالثة النقطة

 الخميني؟ معارضة تحّمل تستطيع لن أنها تعلم وهي الحكومة، بتشكيل الوطنية الجبهة

 الوطنية للجبهة التنفيذية اللجنة أمين أن الساواك رئيس صرح السؤال هذا على بتهإجا وفي

 خطوة وأى» الحالية الظروف في الحكومة بتشكيل الجبهة قيام أن أوضح «سنجابي كريم الدكتور»

                                                           

، «قم»ثم في « مشهد»م، تلقى تعلیمه الدیني في 9124هـ. ش/9019هو السید كاظم شریعتمداري ولد في تبریز  (24)

برازه كزعیم دیني وبلغ درجة االجتهاد، كان من أنصار اإلبقاء على الشاه یملك وال یحكم طبقا للدستور، وحاول النظام إ

بدالً من الخمیني. وقد اتهم بعد نجاح الثورة بالمشاركة في انقالب ضد الخمیني، فتم خلعه من المرجعیة المذهبیة وفرضت 

هـ. 9912م، انظر، كتاب امیر عباس هویدا به روایت اسناد، تهران 9922/9112علیه اإلقامة الجبریة حتى توفي 

 9:274ش

 

وزة العلمیة في النجف. م( من أهم مراجع التقلید الشیعیة، كان یرأس الح9110-9111آیة الله أبو القاسم الخوئي ) (22)

م، وطلبت منه إصدار بیان یدعو فیه الشعب إلى تأیید 9171نوفمبر  91آبان/01زارته الشهبانو في بیته في النجف في 

« الشاه، ولكنه امتنع، انظر، رضا تقي زاده، دیدار شهبانو فرح با آیت الله خوئي، دویچه وله فارسى

www.dw.com/p/3DGwq. 

 

http://www.dw.com/p/3DGwq
http://www.dw.com/p/3DGwq
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 .«الصخر في نطح هي واألحوال األوضاع هذه في
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 الرابعة الوثيقة على التعليق

 

 «بوئي روبرت» المخضرم األمريكية المخابرات رجل طرحها التي ئلةاألس أن شك ال :أوالا 

 المأزق عن كشف الذي «مقدم ناصر» الساواك رئيس جانب من واضحة إجابات تقتضي كانت

 التي الجهود كل ففشلت ائتالفية، حكومة تشكيل على جهوده كل ركز الذي الشاه نظام يواجهه الذي

 :يلي فيما تلخيصها ويمكن لألحداث، عرضه في «مقدم» ذكرها أسباب لعدة بذلها

 .وتشدده الخميني عناد -1

 (إيران آزادى نهضت) اإليرانية الحرية حركة أتباع من اإلسالميين المثقفين جناح تعاون -2

 .الخميني مع زاده قطب وصادق بازرگان ومهدي يزدي إبراهيم مثل

 .للنظام المضادة الشيوعيين دعايات -3

 .وبياناته الخميني تعليمات تذيع والتي الفارسية «سي بي بي» إلذاعة الميةاإلع الحمالت -4

 الحل إنها رأي فقد الساواك، رئيس «مقدم ناصر» على «الخميني إسكات» فكرة سيطرت :ثانيا

 الطريق عبر ممكن أمر ذلك أن رأوا الذين األمريكيين من قبوالً  الفكرة ولقيت النظام، ألزمة الوحيد

 سهولة، أكثر الخميني اغتيال أن يري كان «مقدم» أن إلى تشير تقارير هناك ولكن .ةالديبلوماسي

 مع مقابلة في مقدم، ناصر (الفريق) سپهبد اقترح م1978 ديسمبر -نوفمبر /ش .هـ1357 آذر ففي

 من لكن فرنسا، في يقيم الساواك قوات من طبيب بواسطة بالسم بحقنه الخميني اإلمام اغتيال الشاه

 التغاضي فتم البهلوي، النظام على للغاية وخيمة عواقبها ستكون خطوة هذه أن بينوا اللقاء احضرو

 .(56)االقتراح عن

 ئيسر اقترح الحكومة، بتشكيل «سنجابي كريم» قيام من ومعاونوه الشاه يئس أن بعد :ثالثاا

 الوطنية للجهبة التنفيذية اللجنة أعضاء أحد ..«بختيار شاهبور» يستدعي أن الشاه على الساواك

 .الحكومة بتشكيل لتكليفه

 الحالة ترّدي وعقب األخيرة الوثيقة تاريخ من شهر نحو بعد -م1978 ديسمبر أواخر وفي

 «بختيار» أن به وعالمقط من أصبح أنه تردد «أزهارى» العسكرية الحكومة لرئيس الصحية

 بصدد الشاه وأن لذلك الوطنية الجبهة أعضاء رفض من الرغم على -الوزراء رئاسة سيتولي

 .النهاية في الثورة وانتصرت بالفعل حدث ما وهو إيران، مغادرة

 

                                                           

 ( تهران.9992-9927سازمان اطالعات وامنیت كشور ) 792ص -مظفر شاهدي، ساواك (22)
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 أحداث الثورة اإلسالمية في إيران 

 ( 8991نوفمبر  03سبتمبر وحتى  9)منذ 

 ( والمخابرات اإليرانية )ساواك(CIAات المخابرات األمريكية )من خالل مباحث

 )دراسة وثائقية(

 

 ملخص

 

 وزير - يزدى إبراهيم الدكتور نشرها - السّرية بالغة - وثائق أربع بالدراسة البحث تناول

 من مسئولون أجراها لمباحثات محاضر عن عبارة هي ،(1979 )سنة األسبق اإليرانية الخارجية

 أحداث بشأن ()ساواك اإليرانية المخابرات منظمة رئيس مع (CIA) األمريكية مخابراتال وكالة

 .1978نوفمبر  أواخر وحتى سبتمبر 9 من الفترة في اإليرانية الثورة

ً  الوثائق هذه دراسة جرت وقد  عن كشف مما التاريخية، الوثائق دراسة في المتبعة للمعايير طبقا

 رضا محمد الشاه عهد في اإليرانية والمخابرات (CIA) مريكيةاأل الوكالة بين العالقة طبيعة

مباشرة، ومن بين تلك المعلومات تأثير  مصادر من وموثقة دقيقة معلومات عن كشف كما بهلوى،

النداءات والبيانات التى أطلقها الخمينى من فرنسا على الجماهير .وما كان له من نفوذ على كبار رجال 

بين مؤيد ومعارض لنظام الشاه لكن المؤيدين كانوا خائفين من التعبير عن أرائهم الدين الذين انقسموا 

 خوفا من الخمينى وأنصاره

وقد سيطرت فكرة إسكات الخمينى على منظمة الساواك باعتبارها كفيلة بإنهاء األزمة .واقترح 

إليرانية على فرنسا. كيون أن يتم إسكات الخمينى بالطرق الديبلوماسية والضغوط من الحكومة اياألمر

لكن رئيس الساواك كان يرى أن أسهل طريق لذلك هو اغتيال الخمينى بالسم ، غير أن الشاه رفض 

 األقتراح خوفا من نتائجه الوخيمة على النظام .
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The Islamic Revolution in Iran (The Period from 9 September to 30 

November 1978) through the Deliberations between the Central 

Intelligence Agency (CIA) and the National Organization for Security and 

Intelligence (SAVAK) (Documentary Study) 

 

 

Abstract 

The research deals with the study of four documents – top secret - published 

by Dr. Ibrahim Yazdi - former Iranian Minister of Foreign Affairs (1979). These 

were reports on the negotiations that took place by officials from the US Central 

Intelligence Agency (CIA) and the Head of the National Organization for 

Security and Intelligence (SAVAK) on the events of the Iranian Revolution 

during the period of 9 September – till end of November 1978. 

 

The above-mentioned documents were studied according to the standards 

applied in studying historical documents, which in return shed the light on the 

nature of the relationship between the US Agency (CIA) and Iranian 

Intelligence under the reign of Shah Muhammad Reza Pahlavi, and revealed 

precise and documented information from direct sources. This information 

included the impact of the calls for action and information disseminated by 

Khomeini from France on the citizens. Also, the information contained the 

influence of Khomeini on the key religious people who were divided by 

proponents and opponents to the Shah. However, the proponents were afraid of 

expressing their opinions.  

 

The idea of silencing Khomeini dominated the SAVAK. The Americans 

proposed silencing Khomeini by diplomatic means and the pressure from the 

Iranian government on France. However, the Chief of SAVAK was convinced 

that assassinating Khomeini by poison is the best way. But the Shah rejected his 

idea, as he was worried from the consequences on the system.  

 


