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عن المؤلف
هوشنگ هناوندي  -مواليد  1932م.
تــوىل هناونــدي رئاســة وزارة التعمــر ووزارة العلــوم ورئاســة جامعــة طهــران

يف عــر حممــد رضــا شــاه ،ورئاســة مكتــب امللكــة فــرح .حيــث كان مقر ًبــا مــن
الشــاه .إال أنــه خــرج مــن إيــران بعــد الثــورة ،وعمــل أســتا ًذا يف جامعــة باريــس

ملــدة  17عا ًمــا.

يــرى املؤلــف يف كتابــه أن السياســة اخلاطئــة هــي التــي منحــت رجـ ً
ـا متعص ًبــا

مثــل اخلمينــي الفرصــة لتعبئــة اجلامهــر ضــد الشــاه .كــا أنــه اعتــر أن صعــود
اخلمينــي ســيعزز مــن صعــود اإلســام املتطــرف يف املنطقــة ،ويلــوم الواليــات

املتحــدة عــى مباركتهــا صعــود اخلمينــي وســقوط الشــاه.

مــن مؤلفــات هناونــدي األخــرى «رصاع الطمــوح ،ملــك إيــران األخــر،

آخــر أيــام ملــك الســلطنة ،الشــاه عبــاس».

ثــم تُرجــم إىل
جديــر بالذكــر أن الكتــاب تــم وضعــه بالفرنســية ُ 2009

الفارســية  2010م  ،إىل أن قــام مركــز اخلليــج العربــى للدراســات اإليرانيــة يف
الريــاض برتمجتــه إىل العربيــة عــام  2017م.
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يتنــاول الكتــاب نشــأة اخلمينــي ثــم تطــور التحاقــه بالعمــل الســيايس ،ثــم

تنقلــه إىل عــدة بــاد خــارج إيــران حتــى اســتقراره يف فرنســا التــى اســتخدمها
كمنصــة لدعوتــه ضــد الشــاه حممــد رضــا هبلــوى ،إنتهــاء ًا بعودتــه إىل إيــران.
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مولد ونشأة الخميني
* تشــر العديــد مــن الروايــات إىل أن آيــة اهلل اخلمينــي ولــد عــام  1900يف

مدينــة «مخــن» ،ألب مــن مســلمي كشــمري ،ثــم أتــوا إىل إيــران.

* تــزوج اخلمينــي مــن امــرأة مــن أرسة ميســورة احلــال اســمها «خدجيــة

الثقفــي» ،وهــي املــرأة الوحيــدة التــي تزوجهــا ،وأنجــب منهــا أبنــاء كثرييــن مل

يبــق منهــم عــى قيــد احليــاة ســوى أربعــة «مصطفــى -أمحــد  -فتاتــان» ،وكان لــه

رأي يف رضورة أن تتــزوج الفتيــات بســن تســع ســنوات ،حيــث قــال (إنــه جيــب
عــى الفتيــات أن يشــاهدن دمــاء احليــض يف بيــوت أزواجهــن).

* كان للخمينــي نشــاط جتــاري مــع إخوتــه الثالثــة ،حيــث ورثــوا مزرعــة

كبــرة ،ثــم تعاونــوا وأسســوا مكت ًبــا خلطــوط احلافــات ،أطلقــوا عليــه اســم

«مكتــب اهلنــدي» ثــم حولــوا بيــت والدهــم إىل ورشــة ســيارات وخمــزن لقطــع

الغيــار ومــكان إقامــة للســائقني.

* عنــد انتقالــه إىل «نوفــل لوشــاتو» يف فرنســا فــإن اخلمينــي مل يذكــر أي

معلومــة عــن أصولــة اهلنديــة عــى الرغــم مــن كثــرة احلــوارات التــي متــت معــه.
* كان اخلمينــي يف مرحلــة مــن مراحــل حياتــه عندمــا أصبــح رجــل ديــن،

قــد ألــف كتا ًبــا عــن أيــام الشــاه ،دون ذكــر اســم املؤلــف ،وأســاه «كشــف
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األرسار» ،ويف مواطــن عــدة مــن هــذا الكتــاب أكــد عــدم خمالفتــه امللكيــة ،حيــث

نجــده يقــول (مل تــرز أي خمالفــة مــن رجــال الديــن للنظــام امللكــي حتــى اآلن،
إن مســاندة العلــاء الكبــار ودعمهــم للحكومــة مشــهود يف التاريــخ ،ال نقــول إن

الشــاه جيــب أن يكــون رجــل ديــن ،الشــاه جيــب أن يكــون عســكر ًّيا ،وجيــب أن
يتبــع قوانــن الدولــة).

الخطوات األوىل يف السياسة
* كانــت قــد بــدأت تظهــر يف األفــق حركــة وطنيــة شــعبية يف إيــران هتــدف

إىل حتصيــل حقــوق إيــران مــن الرشكــة اإليرانيــة الربيطانيــة للنفــط ،وإهنــاء
التدخــل الربيطــاين غــر املــرر يف الشــؤون الداخليــة إليــران ،وتزعــم الدكتــور

حممــد مصــدق هــذه احلركــة.

* كان آيــة اهلل ســيد أبــو القاســم الكيشــاين أحــد أتبــاع الدكتــور مصــدق،

عــدوا للسياســة الربيطانيــة ،وكان عــى عالقــة وثيقــة بجامعــة
وأظهــر نفســه
ًّ
اإلخــوان املســلمني التــي دعمتهــا بريطانيــا مال ًّيــا وسياس ـ ًّيا حتــى تكــون حائــط

صــد ضــد احلــركات القوميــة العربيــة ،ويف هــذه األثنــاء تأسســت مجاعــة «فدائــي

اإلســام» املتطرفــة مــن أتبــاع ســيد أبــو القاســم الكيشــاين ،التــي يبــدو أهنــا

كانــت اجلنــاح اإليــراين جلامعــة اإلخــوان املســلمني ،وهنــا حــدث خــاف بينــه
وبــن الدكتــور مصــدق الــذي كان يعــارض تداخــل السياســة مــع الديــن.

* بالتزامــن مــع بــروز اختــاف يف وجهــات النظــر بــن مصــدق والكاشــاين،

أخــذ الكاشــاين يتقــرب مــن البــاط ،حتــى أصبــح أشــد املعارضــن للحركــة

القوميــة ،يف الوقــت نفســه الــذي اشــتدت فيــه التظاهــرات ضــد الشــاه يف إيــران.
بعضــا مــن رجالــه إىل جــوار قــر الشــاه،
* كان الكاشــاين قــد أرســل ً
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حيــث ظهــر أحــد رجالــه ماس ـكًا امليكروفــون ،ودعــا النــاس إىل التفــرق عــى

أن جيتمعــوا يــوم غــد ،وكان هــذا الرجــل هــو آيــة اهلل اخلمينــي ،حتــى أصبــح
معرو ًفــا ألول مــرة ،حيــث قــال (لقــد وجهنــا صفعــة إىل مصــدق ،ألنــه كان يريــد

أن يصفــع اإلســام) ،ومنــذ تلــك اللحظــة أصبــح اجلميــع يف طهــران يعرفــون

اخلمينــي كزعيــم وخبــر يف إشــعال املظاهــرات وإدارهتــا ،حتــى صنــع لنفســه

مكا ًنــا.

بداية المواجهة مع الحكومة
* كانــت أوىل مواجهــات اخلمينــي مــع احلكومــة أثنــاء انتخابــات املحافظــات

عــام  1962فأثنــاء إجــراء انتخابــات مجعيــة املحافظــات يف إيــران  ، 1962أقــرت

حكومــة أســد اهلل أن لــكل إيــراين احلــق يف التصويــت أو الرتشــيح ،وهــذا بطبيعــة
احلــال يشــمل النســاء ،كــا أن املنتخبــن حيــق هلــم القســم عــى الكتــب املقدســة

كل حســب ديانتــه ،وليســوا ُملزمــن بالقســم عــى القــرآن ،الــذي مل يكــن الكتاب
املقــدس للمســيحني واليهــود والزرادشــتيني.

* رفــض رجــال الديــن يف «قــم» هــذا اإلجــراء ،فوصــل للشــاه عــدة رســائل

منهــم ،وكان روح اهلل املوســوي اخلمينــي مــن بينهــم ،حيــث كتــب يف رســالته:

( حــرة صاحــب اجلاللــة ،بعــد التحيــة والدعــاء ،كــا ورد يف الصحــف ،فقد

أغفلــت احلكومــة رشط اإلســام للمقرتعــن واملرشــحني جلمعيــات املحافظــات،
كــا أهنــم أعطــوا املــرأة حــق التصويــت ،األمــر الــذي أثــار قلــق العلــاء وســائر

املســلمني ،أرجــو التفضــل بتوجيــه األوامــر بحــذف مثــل هــذه البنــود مــن خطــط

احلكومــة واألحــزاب ،ليســتوجب ذلــك مباركــة أمــة اإلســام)

 قم ،الداعي لكم ،روح اهلل املوسوي اخلميني .9
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* رد الشــاه عــى مجيــع الرســائل الــواردة هبــذا اخلصــوص بجــواب واحــد :

(إننــي أكثــر مــن أي شــخص آخــر للحفــاظ عــى شــعائر الديــن ،هــذه الربقيــة

أيضــا إىل احلكومــة ،وإننــي أجلــب انتبــاه حرضاتكــم لتغــرات الزمــان،
موجهــة ً

وكذلــك وضــع ســائر شــعوب العــامل ،أرجــو لكــم التوفيــق يف نــر أحــكام
الرشيعــة وهدايــة عــوام النــاس).

* ثــاين املواجهــات كانــت عندمــا أقــر الشــاه مبــادئ «الثــورة البيضــاء»

والتــي تعنــي إعــادة توزيــع الثــروات عــى الشــعب كمحاولــة الحتــواء غضــب

املواطنــن ،وحتــى جيعــل هــذه القــرارات رســمية ،فإنــه دعــا إىل اســتفتاء نتــج عنه
موافقــة شــعبية ،األمــر الــذي واجهــه اخلمينــي بالرفــض ،وورد ذلــك يف رســالة

لــه جــاء فيهــا (االســتفتاء خمالــف لــرأي املجتمــع الدينــي ولألغلبيــة الســاحقة يف
األمــة ،ال يســاوي االســتفتاء أمــام اإلســام شــيئًا ،وال حيــق لألكثريــة التصويــت،
حيــث جيــب أن يكــون املقرتعــون عــى قــدر مــن الفهــم ليعرفــوا مــا صوتــوا لــه،
فاملســموح هلــم بالتصويــت عــى البنــود الســتة هــم بعــض ســاكني املحافظــات

ممــن يملكــون القــدرة عــى التمييــز ..ملــاذا مل يعــودوا إىل املــروع الدينــي واخلــراء
الدينيــن ،لقــد خدعــوا جاللــة امللــك).

* بــدأ اخلمينــي يف إرســال رســائل إىل اآليــات العظــام يف النجــف وقــم يطلب

منهــم املســاعدة يف مقاومــة هتــك حرمــات اإلســام ،لكنــه مل حيصل عــى جواب،
إال أن األمــر تــرك ضجــة كبــرة يف قــم التــي يأتيهــا آالف الــزوار يوم ًيــا.

* مــع اشــتداد التظاهــرات يف طهــران ،لوحــظ وجــود الكثــر مــن البلطجيــة

الذيــن كانــت تدفــع هلــم األمــوال ،ويف هــذه األثنــاء تــم اعتقــال روح اهلل

املوســوي اخلمينــي ونقــل إىل طهــران إىل مقــر جهــاز أمــن الدولــة ،وبانتشــار
دورا
خــر اعتقالــه خرجــت مظاهــرات مؤيــدة لــه يف قــم ،وهاجــم املتظاهــرون ً
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للســينام ومراكــز ثقافيــة ومؤسســة النقــل العــام ومبنــى اجلمعيــة الثقافيــة اإليرانية
األمريكيــة ومصنــع بيبــي كــوال الــذي قــال اخلمينــي إنــه ملــك اليهــود.

كيف استغلت الواليات المتحدة وأجهزة المخابرات
األجنبية الخميني ضد الشاه
* يبــدو أن اخلمينــي يف هــذه املرحلــة اســرعى انتبــاه بعــض أجهــزة املخابرات

والتجســس األجنبيــة ،فقــد رأوا فيه شــخصية يمكن اســتغالهلا سياسـ ًّيا.

* كــا أنــه بعــد مــرور أيــام عــى هــذه األحــداث نُــرت وثائــق تشــر
ً
أمــوال طائلــة إىل طهــران إلثــارة
إىل أن جهــاز املخابــرات املــري أرســل

االضطرابــات ،يف ذلــك الوقــت كان عبدالنــارص الرجــل األول يف مــر ،وكان

هجــاؤه لنظــام حكــم الشــاه شــديدً ا ،حيــث كان يعتــره نــدًّ ا لــه يف املنطقــة،

حيــث قدمــت القاهــرة الدعــم لوجهــاء القبائــل يف منطقــة فــارس ليتمــردوا،
األمــر الــذي شــكل قل ًقــا للحكومــة ،وأكــد عــى أن اخلمينــي جمــرد بيــدق يف

رصاع الســلطة باملنطقــة.

* لقــد كانــت مصالــح األشــخاص الذيــن تســببوا هبــذه األحــداث متنوعــة

وربــا متضــادة ،لكنهــم كانــوا متفقــن عــى إســقاط احلكومــة التــي تعــارض
أهدافهــم ،وشــكلوا ائتال ًفــا مؤقتًــا ،كان اإلقطاعيــون ورؤســاء العشــائر

يعارضــون اإلصالحــات الزراعيــة يف الثــورة البيضــاء ،وعبدالنــارص وأنصــاره
الســوفييت يريــدون إســقاط النظــام الــذي يقــف يف وجــه أطامعهــم التوســعية
ورغبتهــم يف الســيطرة عــى الــرق األوســط ،واخلمينــي يرغــب أن جيــد لنفســه

مكانًــا ،إال أنــه الوحيــد الــذي أصبــح ألعوبــة بيــد كل هــذه األطــراف.

* جيــب التأكيــد عــى أن روح اهلل املوســوي قــد حصــل عــى لقــب «جمتهــد»
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و«مرجــع» كمحاولــة لتهدئتــه ومســاومته ،لذلــك يعتــر البعــض أنــه ال يســتحق
اللقــب.

* تــم االتفــاق عــى إخــراج اخلمينــي إىل خــارج إيــران ،وقــد وافــق عــى

األمــر ،حيــث اســتقر بــادئ األمــر يف إســطنبول ،لكــن الصحــف الرتكيــة
عارضــت األمــر خو ًفــا مــن هتديــد العالقــة بــن تركيــا وإيــران ،فانتقــل إىل
النجــف بالعــراق ثــم إىل باريــس.

* يف هــذه األثنــاء كان الشــاه قــد بــدأ يف االبتعــاد عــن القيــود األمريكيــة،

خصوصــا يف رشكات النفــط ،حيــث ســعى إىل التحلــل مــن ســيطرة الــركات
ً

متعــددة اجلنســيات ،والوصــول إىل مرحلــة متقدمــة ،لــذا بــدأت السياســة
األمريكيــة يف التخطيــط بشــأن التخلــص مــن الشــاه.

* مل يــرد األمريكيــون إيــران دولــة قويــة ،وجــاء الوضــع الدينــي الــذي أراد

اخلمينــي لــه أن يكــون ســمة احلكــم يف إيــران عــى طبــق مــن ذهــب لألمريكيــن،

فالســقوط يف فــخ االعتبــارات الدينيــة يمنــع الــدول اإلســامية مــن التنميــة

والتقــدم والتجديــد ،وبقــاء هــذه الــدول يف حالــة مــن التخلــف أمــر يصــب يف

مصلحــة الرأســالية األمريكيــة والغربيــة.

* قــرر األمريكيــون أن يمســكوا بزمــام حالــة الســخط التــي ظهــرت يف

إيــران والتــي كان يقودهــا ائتــاف مــن الشــيوعيني واملؤسســة الدينيــة ،وأصبــح
اخلمينــي جمــرد أداة يف هــذه اللعبــة ،ومــرة أخــرى اســتغل األمريكيــون الديــن

لبلــوغ أهدافهــم السياســية.

* يف أثنــاء احلــرب البــاردة ،شــاعت نظريــة احتلــت أمهيــة خاصــة يف أوســاط

اخلــراء السياســيني ويف األوســاط الغربيــة وخاصــة األمريكيــة ،هــي إقامــة

«حــزام أخــر» عــى احلــدود اجلنوبيــة لإلمرباطوريــة الســوفيتية ،ومــن خاللــه
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يســتيطعون وقــف التوســع الشــيوعي يف الــدول اإلســامية ،عــر اســتغالل

الديــن إلثــارة الفــوىض يف اجلمهوريــات اإلســامية التابعــة لإلحتــاد الســوفيتي،
وقــد تــم تطبيــق هــذه الفكــرة يف إيــران ولذلــك تــم اســتخدام اخلمينــي باعتبــاره

رجــل ديــن ،وهــو مــا يتفــق مــع نظريــة احلــزام األخــر.

* ســعت إيــران نحــو تطبيــق سياســة خارجيــة قوميــة مســتقلة ،ال تتفــق

واملصالــح األمريكيــة ،حيــث أشــار الشــاه إىل رضورة رحيــل كل القــوات التــي ال

تنتمــي للمنطقــة مــن ســاحل اخلليــج ،عــى أن تتــوىل دول املنطقــة محايــة نفســها؛
حيــث كان الشــاه يعتقــد أن إيــران تســتطيع أن تكــون قائــدً ا للمنطقــة ولتحالــف

خليجــي ،وبالطبــع ينــال هــذا األمــر الواليــات املتحــدة وأســطوهلا يف اخلليــج،

األمــر الــذي دفعهــم إىل تأييــد سياســة اإلطاحــة بالشــاه.

* اشــرت إيــران عــرة يف املئــة مــن رأســال الرشكــة الفرنســية «أورديــف»

لتوليــد الطاقــة النوويــة ،لــذا فإنــه ويف عــام  1977قــررت الواليــات املتحــدة أن
تتخلــص مــن الشــاه ،حيــث أصبــح بإمــكان إيــران أن تصبــح قــوة نوويــة ،لــذا

بــدأت التحضــرات يف اخلفــاء إلســقاطه.

* قــدم الشــاه الدعــم للعــرب يف حــرب أكتوبــر ،وســمح لطائرات الســوفيت

عبــور األجــواء اإليرانيــة ،وهــي حتمــل املســاعدات والدعــم العســكري ملــر،

كــا منــح مــر مليــار دوالر مســاعدات طارئــة ،وهــو األمــر الــذي اعتربتــه
إرسائيــل وأمريــكا خيانــة هلــا ،وازدادت أســباب اســتياء األمريكيــن مــن املواقف

السياســية للشــاه.

* يف واشــنطن كانــت املواقــف حــادة جتــاه الشــاه ،فقــد اعتــره الســيناتور

إدوارد كينــدي يف خطــاب لــه «أحــد أكثــر القــادة عن ًفــا يف التاريــخ البــري»،

ويف أواخــر ربيــع  1978تــم تعليــق التعــاون العســكري واألمنــي بــن إيــران
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والواليــات املتحــدة ،وبحســب وثائــق الســفارة األمريكيــة املعروفــة بوثائــق

«وكــر التجســس» كان مقهــى فنــدق «كاســبني» يف طهران أحــد ملتقيــات موظفي
الســفارة مــع املعارضــة ،و ُأعلــم ديفيــد أرون املســؤول األول يف حكومــة كارتــر

أن العالقــات تغــرت ،وبــدأت إذاعــة  BBCمنــذ  1978باهلجــوم الشــديد عــى
الشــاه ،كــا بثــت العديــد مــن أرشطــة اخلمينــي التــي كانــت الســلطات يف إيــران
حتــاول منعهــا وكانــت تدخــل عــر التهريــب ،والتــي تدعــو الشــعب اإليــراين إىل
الثــورة.

* يف هــذه األثنــاء ،ازدادت الصدامــات يف الشــارع ،ووقــع العديــد مــن

الضحايــا ،واســتغل اخلمينــي هــذه الظــروف إلعــان رضورة قيــام اجلمهوريــة
اإلســامية.

* إ ًذا ،مل يعــد هنــاك شــك يف أن التحضــرات لثــورة إســامية وصناعــة

شــخصية «قائــد» عظيــم هلــا ،يعنــي آيــة اهلل املوســوي اخلمينــي وإبــرازه عــى
الســاحة قــد بــدأت يف هــذا الوقــت.

كيف تم اإلعداد للثورة اإلسالمية يف نوفل لوشاتو
«فرنسا»؟
* هنــاك عبــارة تقــول (لقــد أســس العــامل الغــريب اجلمهوريــة اإلســامية يف

فرنســا بشــكل غــر رســمي) ،لكــن كيــف ذلــك؟

* انتقــل اخلمينــي مــن النجــف إىل نوفــل لوشــاتو يف باريــس ،بعــد أن كانــت

األخبــار قــد شــاعت أنــه ربــا يذهــب إىل ليبيــا.

* باعتبــاره إيران ًّيــا ،دخــل اخلمينــي إىل فرنســا بجــواز ســفره ،مــع إقامــة ملــدة
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ثالثــة شــهور ،إال أنــه وبعــد انتهــاء الثالثــة شــهور ،فإنــه اســتمر يف إقامتــه دون

اســتخالص أي أوراق إقامــة ،كــا أنــه مل حيصــل عــى اللجــوء ،وكان كل ذلــك

حتــت أعــن احلكومــة الفرنســية التــي وافقــت عــى ذلــك.

جمهــزا بــكل معــدات االتصــال
* كان منــزل اخلمينــي يف نوفــل لوشــاتو
ً

واهلوائيــات وســت خطــوط هاتــف ،إلجــراء املحادثــات مــع العديــد مــن
الــدول ،بــل مــع األنصــار يف الداخــل اإليــراين.

* يقــول الصحفــي الفرنــي «بــاراف ديلــار» الــذي كان أول صحفــي التقــى

باخلمينــي ،إنــه اســتطاع أن يــرى يف أحــد غــرف منــزل اخلمينــي العديــد مــن
هوائيــات االتصــال ،والعديــد مــن األفــراد الذيــن جيــرون اتصــاالت عــدة.

* أصبــح مقــر اخلمينــي يف نوفــل لوشــاتو حمــط أنظــار ووجهــة كل الصحفيني

حــول العــامل ،بــل والسياســيني والداعمــن ،ســواء مــن فلســطني أو ســوريا أو
ليبيــا ،أو الواليــات املتحــدة.

* فبمجــرد اســتقراره يف نوفــل لشــواتو ،كان للخمينــي لقــاء مطول مــع الرائد

صــاح الديــن املبعــوث اخلــاص للعقيــد القــذايف ،ومفاوضــات مــع فــاروق
القدومــي رئيــس العالقــات الدوليــة يف منظمــة التحريــر ،ووقعــت اتفاقيــة لتبادل

املراســات بــن آيــة اهلل واملنظمــة ،وتولــت اجلبهــة الديمقراطيــة الشــعبية لتحريــر
فلســطني بزعامــة نايــف حوانمــة ،واجلبهــة الشــعبية بقيــادة جــورج حبــش جــز ًءا

مــن األعــال التنظيميــة والفنيــة وإرســال األرشطــة التــي ســجلها اخلمينــي إىل
إيــران ،كــا التقــى اخلمينــي بمحمــد حســنني هيــكل الــذي كان يعتــر مبعــوث

مجــال عبدالنــارص.

* التقــى رمــزي كالرك وزيــر العــدل األمريكــي األســبق والشــخصية البارزة

يف احلــزب الديمقراطــي باخلمينــي مرتني يف فرنســا.
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* كان أصحــاب املناصــب يف املخابــرات يلتقــون باخلمينــي أيض ـ َا ،فقــد كان

آرثــر ىارمتــان ســفري يف فرنســا يرســل وولتــز زيمزمــان أحــد مستشــاريه املقربــن

ملالقــاة اخلمينــي باســتمرار ،والــذي كان ينقــل الرســائل بــن واشــنطن واخلميني.
* مــا إن اســتقر اخلمينــي يف نوفــل لوشــاتو ،حتــول قســم كبــر مــن وســائل

اإلعــام الغربيــة إىل أدوات دعائيــة للثــورة يف إيــران ونــر اإلســام العنيــف
املتطــرف.

* يســتدعي الســؤال بخصــوص تكاليــف إقامــة اخلمينــي ورفاقــه ،مــن أيــن

تــم تأمــن هــذه األمــوال ،وهبــذا الشــأن يقــول الكاتــب ذو املكانــة ريتشــارد
البيفيــر «إن سياســة أمريــكا يف إيــران هتــدف إىل حتويلهــا إىل نظــام شــيطاين مــن

زاويــة تارخييــة ..أمل تكــن واشــنطن هــي أســاس الثــورة اإلســامية يف إيــران؟ كان

احتــاد الطلبــة اإليرانيــن القــوي هــو أول مــن نفــذ مظاهــرات جديــة ضــد النظــام
اإليــراين ،كان هــذا االحتــاد يدعــم بســخاء تــام وتؤمــن مصاريفــه الكبــرة مــن

مصــادر أمريكيــة».

* وكمحاولــة مــن اإلقطاعيــن وجتــار الســوق لإلنتقــام مــن الشــاه فإهنــم

مولــوا حتــركات املعارضــة ومنهــم اخلمينــى وإقامتــه يف فرنســا.

أيضــا إجيــار الطائــرة البوينــج التــي نقلــت
* لقــد دفعــت احلكومــة الفرنســية ً

ـرا.
اخلمينــي إىل طهــران منتـ ً

* كانــت وكالــة االســتخبارات األمريكيــة قــد اســتقرت يف املنــزل املجــاور

ملنــزل اخلمينــي يف نوفــل لوشــاتو ،بــل إن بعــض أرشطــة اخلمينــي كانــت تُنقــل
باحلقيبــة الدبلوماســية إىل طهــران.

16

ُمل َّ
خص :الخميني في فرنسا

دور مؤتمر غوادلوب ىف ترتيب مصير إيران
* يف  5ينايــر  1975دعــا الرئيــس الفرنســى نظــراءه الغربيــن لتحديــد مصــر

إيــران ىف لقــاء عــرف بمؤمتــر غوادلــوب.

* أبــدى الرئيــس الفرنــي معارضتــه للشــاه ،وقــال إنــه إن بقــي ســيكون

هنــاك هنــر مــن الدمــاء ،وســيزداد نفــوذ الشــيوعيني.

* قــال جيمــى كارتــر أننــا األمريكيــن ليــس لدينــا أى ســبب لنقلــق إزاء هــذا
التغيــر ،إال أن برجينســكي كان خائفـ ًا مــن دعــم البيــت األبيــض للخمينــي.
* يف طهــران ،وحســب الوثائــق الرسيــة للســفارة األمريكيــة ،كان موقــف

الدبلوماســيني األمريكيــن يرجــح كفــة التعــاون مــع الثــورة.

* قــال الكونــت الكســنادرو دي مارنــش مديــر وكالــة اإلســتخبارات

الفرنســية يف مذكراتــه ( أرســلت حكومــة كارتــر اجلنــرال هايــزر إىل إيــران،

لتنفيــذ سياســتها احلمقــاء بتغيــر نظام الشــاه ،حيــث قابل املســؤوليني العســكرين

وأوضــح هلــم أن القــوات املســلحة اإليرانيــة هــي األفضــل واألقــوى جتهيــز ًا يف
املنطقــة ،وهــم يتســلمون عتادهــم مــن أمريــكا ،فــإن أراد اجليــش إبــداء رد فعــل

يف مواجهــة اخلمينــي فلــن يــزود بعدهــا بقطعــة واحــدة مــن قطــع الغيــار ،وعــى
هــذا النحــو أجلــس األمريكيــون اخلمينــي عــى كــريس الســلطة ،وقــادوا الثــورة
إىل النــر).

النهاية
* يف األول مــن فربايــر  1979هبــط اخلمينــي عــى ســلم طائــرة بوينــغ

 747التابعــة للخطــوط الفرنســية ىف مطــار «مهــر آبــاد» الــدويل ،وكان يتكــىء
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عــى كتفــه شــاب يضــع شــارات ســوداء ويرتــدي زي اخلطــوط الفرنســية ،بعــد
ثالثــن عام ـ ًا تــم اإلعــان أن هــذا الشــاب الــذي كان كبــر مضيفــي الطائــرة

كان يف احلقيقــة يف مهمــة لإلســتخبارات الفرنســية حلاميــة اخلمينــي.

* ىف الطائــرة ،ســأل املبعــوث اخلــاص لإلذاعــة والتلفزيــون اإليــراين
«اخلمينــي» :األن وقــد عدتــم إىل إيــران بعــد مخســة عــر عام ـ ًا مــن النفــي ،بــم

تشــعر ؟ فأجــاب حرضتــه «ال شــىء».

* كان كل شــىء يف احلقيقــة يتلخــص ىف هــذة الكلمــة ،فســواء ىف الظاهــر ويف

أســلوب إلقــاء هــذه الكلــات أو عــى أرض الواقــع كانــت إيــران تعنــي بالنســبة
اىل مخينــي «ال شــىء».

* شــاهد ماليــن وســمعوا هــذا احلــوار ،ولــزم كثــر مــن الوقــت كــي يفهــم

اإليرانيــون معناه.

هكــذا بــدأت حكومــة الغربــان الســوداء عــى أرض كــورش وابــن ســينا،

لكــن ايــران ال تــزال بــاد العنقــاء وأرض هنضــات كثــرة عــى مــر التاريــخ.
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