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Abstract 

The research deals with the economic privileges of the 
united states in the era of Ridha Shah Bahlawy who ruled 
Iran in the period from 1925 to 1941. The research includes 
the following issues: 

1-The Iranian-American relations: a historical background. 

2-The American interests in Lran after the coup hoot 
(February 1921). 

3-The American interests and privileges in the era of Ridha 
Shah Bahlawy. 

The research and with ageneral summary of the topic . 
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  :المقدمة

مما الشك فيه أن األقتصاد يعد عامالً مهماً في تحديد سياسات الدول الداخلية 

منها والخارجية ، بل ويذهب الكثير من الباحثين الى أبعد من ذلك من أن السياسة 

واألقتصاد هما وجهان لعملة واحدة إذ اليمكن فصل أحدهما عن اآلخر ، فال سياسة 

القومية للبلدان ، وال وجود ألقتصاد قوي بدون منهج بدون األعتماد على الثروة 

وبعبارة أخرى فإن العامل . سياسي واضح يحدد كيفية التعامل مع تلك الثروة 

األقتصادي هو الذي يحدد شكل وفلسفة أنظمة الحكم القائمة ويؤلف مناهجها 

  .السياسية 

 مهماً ومن ناحية أخرى ، فإن المصالح األقتصادية كانت وال زالت عامالً

وفعاالً في توجيه مسارات القوى األستعمارية الكبرى نحو بلدان الشرق منذ بداية 

القرن التاسع عشر السيما في اعقاب الثورة الصناعية الكبرى التي شهدتها القارة 

االوربية ، والتي كانت من نتائجها زيادة الحاجة الى اسواق استثمار جديدة لتسويق 

ض من انتاجها ، فضالً الى الحاجة الكبيرة والملحة الى بضائعها وتصريف الفائ

المواد الخام الدامة هذا اإلنتاج والحفاظ عليه والتي كانت متوفرة بكثرة في هذه 

  .البلدان 

ورغم أن إيران لم تكن مستعمرة من الناحية الفعلية ، كما هو الحال في  

ثماني الفعلي ، إال أنها بقية بلدان الشرق األوسط التي كانت تحت األستعمار الع

الروسي ، كما أنها لم  –كانت ترزخ وتعاني من التنافس األستعماري البريطاني 

تكن بمنأى عن هذه التطورات الجديدة ، بل كانت احدى عجــالت دوامتها ، بعد 

سلسلة من اإلمتيازات والتسهيالت التي حصلت عليها الدول الرأسمالية ، وأصبحت 

ة تابعة للدول الكبرى انذاك ، بل أمتد ذلك ليشمل دوالً صغيرة إيران شبه مستعمر

بعيدة عن إيران كبلجيكا على سبيل المثال ، وبطبيعة الحال لم تكن الواليات 

  .المتحدة األمريكية بمعزل عن هذا األمر 
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ن القرن ق الخارجية في النصف الثاني مد ترتب على أندماج إيران بالسووق

ي لتحوالت األقتصادية واألجتماعية والسياسية الكبيرة التعشر جملة من االتاسع 

ي ، من اإلطار ونظراً لتحول اإلنتاج اإليرانتركت بصماتها على الواقع اإليراني 

الطبيعي إلى اإلطار البضائعي ومن أجل السوق الخارجية بالتحديد ، فقد تحولت 

ي والتجاري كما هو الحال إيران من منتجة للمواد األولية الخام إلى اإلنتاج البضائع

  .في انتاجها للصوف الصناعي وغيره من المنتجات

فكان من الطبيعي أن يدخل األقتصاد كعامل جديد لعب دوره الخطير في 

رسم السياسة الخارجية اإليرانية في تلك الفترة ، االمر الذي استغله القاجاريون في 

الدول الرأسمالية التي تهافتت بداية األمر وأدخلوه في حساباتهم من أجل مساومة 

  .للسيطرة على األقتصاد اإليراني وربطه بعجلتها لخدمة مصالحها الخاصة 

وما أن حل العقد األخير من القرن التاسع عشر حتى كانت بريطانيا  

وروسيا القيصرية تمتلك النصيب األكبر من تلك االمتيازات والتسهيالت في داخل 

      األمر بهاتين الدولتين إلى تقسيم إيران في عام االراضي االيرانية حتى وصل

آب )٣٠(روسي الموقع بين الدولتين في –بموجب االتفاق االنكلو ) ١٩٠٧(

الذي قسمت إيران بموجبه الى ثالث مناطق ، روسية تضمنت شمال ) ١٩٠٧(

ومنطقة بريطانية شملت مناطق الجنوب والجنوب الشرقي من ... ووسط إيران 

، وأصبحت بموجب هذا التقسيم  )١(منطقة ثالثة محايدة بين المنطقتينإيران ، و

  .منطقتي نفوذ تابعة لهما من الناحية األقتصادية والتجارية 

كمؤسس ) ١٩٢١(ولم يكن عهد رضا شاه بهلوي الذي تولى الحكم في عام

بدايات جديد للعصر البهلوي في إيران ، أحسن حاالً من سابق العهود التي شهدت 

، بل أمتد في هذا العصر ليشمل منابع ثروة جديدة ومهمة ود االمتيازات األجنبيةعق

تمثلت بالنفط الذي حاولوا الوصول إلى منابعه في شمال وجنوب إيران عبر 

أتفاقيات متعددة لألستخراج واإلنتاج والتصدير طوال فترة حكم رضا شاه بهلوي 

قبل البريطانيين المهيمنيين على  تقريباً لكنهم واجهوا مقاومة ومعارضة قوية من
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زمام األمور السياسية واألقتصادية في إيران طوال مدة القرنين التاسع عشر 

  .والعشرين 

إن الواليات المتحدة األمريكية التي لم تكن تمتلك النفوذ الفعلي السياسي 

والعسكري في إيران استطعت أن تنافس البريطانيين والسوفيت على اإلمتيازات 

قتصادية والتجارية والمالية والتسليحية في داخل إيران وكان لها أثر واضح على األ

،إذ كان للشركات األمريكية والخبراء سات رضا شاه في كافة هذه النواحيسيا

الماليين األمريكان دور مهم وخطير في زيادة حدة الصراع بين رضا شاه نفسه 

وبين هاتين القوتين من جهة  والبريطانيين والسوفيت من جهة وبين األمريكان

من أجل الظفر بامتيازات االستكشاف واالستخراج إضافة إلى عقود الترخيص ،ثانية

  .وغيرها من المصالح والمنافع األقتصادية والتجارية 

  :١٩٢٠ - ١٨٣٥األمريكية  -التاريخية للعالقات اإليرانية  الجذور

لنصف الثاني من مريكية الى ااأل –تعود البدايات األولى للعالقات اإليرانية  

األمريكية تصل تباعاً  ذت البعثات التبشيرية والتعليميةالقرن التاسع عشر، حينما أخ

، والتي اسهمت بدورها في ايجاد أرض خصبة لبسط نفوذ التجار إلى إيران

األمريكيين من جهة، وتهيئة جيل من اإليرانيين المؤيدين للسياسة األمريكية فيما 

  . )٢(ة أخرىبعد من جه

إن هذه البعثات التبشيرية كانت تمثل بداية الوجود األمريكي في إيران ، فقد 

أول بعثة تبشيرية كاثوليكية إلى مدينة أورمية الواقعة )١٨٣٥(وصلت في عام 

التي تقع في شمال إيران ، وتركز نشاط الجمعية على  )٣(بالقرب من بحيرة أورمية

وكان الهدف من وراء  )٤(غالبية سكان تلك المنطقة اآلشوريين الذين كانوا يشكلون

      وفي عام) ٥(هذه الجمعيات التبشيرية هو استغاللها للسيطرة على بلدان الشرق

    ولم يأتي عام .تم افتتاح أول مطبعة أمريكية في مدينة اورمية ) ١٨٤٠(

النور ((عثة قد أصدرت مجلة شهرية تحت اسمإال وكانت هذه الب )١٨٥١(
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إلى جانب مطبوعاتها التي تصدرها في الواليات المتحدة األمريكية )) لمباركا

وتأتي بها إلى إيران ،كذلك أخذت مطبوعاتها تنتشر بين اآلشوريين الذي قدرت 

وتجدر اإلشارة إلى أن عدد هذه اإلرساليات  . )٦(نسمة) ١,٦٨٠,٠٠٠(اعدادهم

كاثوليكية وفي مدارسها  كنيسة)٢٤(وكان لها )١٨٨٤(إرسالية في عام) ٢٤(بلغ

  )٧(طفل من أبناء المنطقة) ٢٥٠٠(

وعلى الرغم من أن الهدف الظاهر لهذه المدارس والمطبوعات هو الدعوة 

مريكية وسط الشعوب للكاثوليكية إال أنها تهدف في الواقع إلى نشر الدعاية األ

غل النفوذ السياسي ، لذلك يمكن أعتبار البعثات األمريكية البداية األولى لتغلاإليرانية

  .)٨(األمريكي

ورغم ما أوردنا سابقاً ، إال أن المصالح األقتصادية األمريكية في إيران 

، ويعود السبب في ذلك إلى أن الواليات ظلت ضعيفة خالل القرن التاسع عشر

المتحدة األمريكية نفسها لم تكن تولي أإيران تلك األهمية ، إال أن هذا األمر 

حتى بدأ . إذ لم تحل بداية النصف الثاني من القرن التاسع عشر سرعان ما تغير 

األمريكيون األهتمام بإيران والمناطق المحيطة بها ، عندما أخذوا يتقصون حقائق 

، ومدى أهميتها للتجارة األمريكية األوضاع االأقتصادية والسيما التجارية فيها

ن التاسع عشر عندما تم وظهرت بوادر هذا األهتمام في النصف الثاني من القر

إذ تم توقيع أتفاقية تجارية بين القائم باألعمال ) ١٨٥١(تشرين األول عام )١٩(في

غير ان الكونغرس األمريكي لم . والسفير األمريكي في القسطنطينيةاإليراني 

يصادق عليها لعدم احتوائها على مادة تتضمن حقوق وامتيازات الرعايا األمريكيين 

  . )٩(في إيران

كان المسؤولين اإليرانيين قد واصلوا اتصاالتهم بالجانب األمريكي لعقد 

ى دعم سياسي وعسكريأمريكي ، اإال أن وهم مدفعون بأمل الحصول علاألتفاقية 

، نيون استثمارها من عقد األتفاقيةالصيغ العسكرية والسياسية التي حاول اإليرا

كومة األمريكية تؤكد على الطبيعة إذ كانت الح. كانت وراء تعثر األتفاقية مجدداً
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ما يشبه التحالف التجارية المتبادلة مع إيران ، في حين كان اإليرانيون يطالبون ب

 ،، وتكليف ببناء السفن البحرية التي يحتاجها االسطول اإليرانيمع حكومة واشنطن

 إال أن اإليرانيين أخفقوا في تحقيق أي تقدم وتطوير وبناء في المفاوضات التي

) ١٣(وفي نهاية المطاف تم عقد األتفاقية في. استؤنفت في النمسا بشأن االتفاقية 

  . )١٠(دون تحقيق أحالم إيران البحرية) ١٨٥٦(كانون األول

وتجدر اإلشارة هنا الى أن بريطانيا العظمى آنذاك ، قد سعت جاهدة لمنع  

دة األمريكية وابطال محاوالت التقارب التي جرت بين إيران والواليات المتح

والسيما سعي األولى من أجل عقد اتفاقية تنظم عالقتها بالواليات المتحدة ، ولعل 

السبب الكامن وراء هذا التحرك من حكومة لندن يتمحور حول كون األخيرة لها 

  ،مصالح أقتصادية وسياسية متنامية في إيران خالل القرنين التاسع عشر والعشرين

ت التي حصلت عليها بريطانيا في مختلف النشاطات والتي تمثلت باإلمتيازا

، واستخراج لنهري وسكك الحديد وزراعة التبوغاألاقتصادية كإمتيازات النقل ا

  .) ١١(المعادن وتأسيس المصارف وامتيازات النفط

ط ، بل تتعداها ة ايران لدى بريطانيا على هذه المصالح فقولم تقتصر أهمي 

إذ أن السياسة البريطانية في إيران كانت تسعى دائماً . لتشمل النواحي االستراتيجية

، سيما وإن الهند تشكل قلب ظ بإيران كحاجز بين روسيا والهندالى األحتفا

اإلمبراطورية البريطانية وذلك يقتضي حماية أي ساحل ، وإن تقام على حدودها 

ألي قوة  سلسلة من الحدود تخضع للهيمنة البريطانية ، أو تكون حرة من أي نفوذ

  .) ١٢(كبرى

غير أن المسؤولين األمريكيين وعلى رأسهم السفير األمريكي في اسطنبول 

كانوا يقابلون الموقف البريطاني بالتجاوب مع اإليرانيين واسنادهم ،إذ كانوا يجدون 

في هذه األتصاالت فرصة سياسية يمكن استثمارها في المستقبل إذا تدهورت 

بل أن األمريكيين كانوا . مصالحها عن طريق ايران  العالقة مع بريطانيا وضرب
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يعتقدون بأن باالمكان جعل إيران شوكة في جنب بريطانيا ، وذلك عن طريق 

  . )١٣(الضغوط السرية التي ستستخدمها روسيا ضد إيران بدفع من أامريكا

كانون  ١٣وعلى أية حال فقد تمكنت حكومة واشنطن من توقيع معاهدة  

فكانت هذه أول معاهدة سياسية واقتصادية بين حكومة طهران  ، )١٨٥٦(األول

إذ وقع المعاهدة عن الواليات المتحدة السفير  .)١٤(والواليات المتحدة األمريكية

وسفير إايران في العاصمة العثمانية )) شارل سينس((األمريكي في اسطنبول 

دة على نفس وقد حصلت أمريكا بموجب هذه المعاه)) . فرح خان أمين الملك((

اإلمتيازات التي كانت قد حصلت عليها كل من بريطانيا وروسيا القيصرية في 

وافق الكونغرس األمريكي على إقامة عالقة دبلوماسية  )١٨٨٢(وفي آب. ايران 

أول بعثة )١٨٨٣(مع الحكومة اإليرانية ، فوصلت الى العاصمة طهران في شباط

، الذي كان )) صموئيل بنيامين((ألمريكي دبلوماسية أمريكية يرأسها الدبلوماسي ا

  . )١٥(على اطالع واسع على شؤون الشرق األوسط التاريخية واألقتصادية

وبعد وصوله إلى طهران تأكد له أن الواليات المتحدة األمريكية متأخرة عما 

حققته كل من بريطانيا العظمى وروسيا القيصرية من نفوذ سياسي وأقتصادي في 

جد أن من الضروري العمل على تثبيت النفوذ األمريكي في هذه إيران ،لذلك و

وكان أول عمل  –حسب رأيه  –البالد للحد من الخطر الروسي الذي يهدد إيران 

قام به بنيامين توجيه دعوة رسمية إلى رجال المال والصناعة والتجارة من 

بون برؤوس إن الفرس سيرح: (( فكتب الى حكومته . األمريكيين للعمل في إيران 

إذ اليزال احتياطي . األموال األمريكية في بالدهم وإن المجال اليزال فيها واسعاً 

مجلة ((طلب منكما و. البالد من الفحم والرصاص والنحاس والنفط غير مستثمر 

أن تشجع رجال األعمال األمريكيين على العمل في إيران )) الصادرات األمريكية

ل الروسية والبريطانية التي حققت مكاسب كبيرة والوقوف في وجه رؤوس األموا

 -١٨٤٨(وهو على ثقة بأن حكام إيران وعلى رأسهم الشاه ناصر الدين . )١٦(هناك

سيشجعون سياسة توسيع العالقات األمريكية التجارية مع بالدهم وازدياد ) ١٨٩٦
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 في ،فقد عملت البعثة الدبلوماسية)١٧(نشاط الشركات في شتى المجاالت الحيوية

ر طهران على تقوية عالقاتها مع الشاه ناصر الدين القاجاري وتمكن السفي

الذي جاء بعد بنيامين من الحصول على إمتياز من ) فردريك أو ينستن( ي يكاألمر

إال .  )١٨(الشاه لبناء خط حديدي يربط العاصمة طهران باحد موانئ الخليج العربي

وع وأتخذت موقفاً حازماً في الدفاع عن أن الدبلوماسية البريطانية عارضت المشر

أحد رجال األعمال البريطانيين ، الذي كان قد حصل ) البارون رويتر(مصالح 

. بناء شبكة من طرق الموصالت في معظم ارجاء إيرانعلى بعض اإلمتيازات ل

وبعد  .ريكي نتيجة المعارضة البريطانية لهفرفض الشاه ناصر الدين المشروع األم

الذي تمكن من اقناع الشاه ناصر ) السير بريت(ران ينستن جاء الى طه فردريك أو

الدين بقبول المساعدات األقتصادية األمريكية وافساح المجال لرؤوس األموال 

 –وهكذا دخلت العالقات اإليرانية . األمريكية للعمل من أجل تطوير أقتصاد إيران 

ففي العقد األول من هذا .  )١٩(األمريكية مرحلة جديدة في مطلع القرن العشرين

القرن أزداد حجم العالقات التجارية بين البلدين فأرتفعت النسبة خالل 

الى ثمانية أضعاف ما كانت عليه في نهاية القرن التاسع ) ١٩١٠ -١٩٠٠(الفترة

، ومع ذلك ال يمكن أن يقارن هذا مع حجم العالقات التجارية بين إيران )٢٠(عشر

، كانت الواردات األمريكية بالدرجة األولى السجاد  )٢١(تراوكل من روسيا وانكل

  . )٢٢(والصمغ والصادرات بضائع مختلفة تستعمل على نطاق واسع

وكان من األهداف األساسية للسياسة األمريكية منذ بداية القرن العشرين 

اضعاف النفوذين الروسي والبريطاني في إيران بأي أسلوب أو ثمن،لذلك رفعت 

اسية األمريكية شعار حماية إيران من التدخل االنكليزي والروسي وأنها ال الدبلوم

اد في الصراع والتزامها جانب الحي. ي التدخل في شؤون البلد الداخليةمصلحة لها ف

، إذ واقنعت حكام إيران والشاه حول الدستور) البرلمان(الداخلي بين المجلس

إلنقاذ األقتصاد االيراني من  باالعتماد على الخبراء الماليين األمريكيين

ى دعوة عل) ١٩١٠(جلس اإليراني في تشرين الثاني عاموقد وافق الم ،)٢٣(التدهور

. لجنة من الخبراء الماليين األمريكيين إلنقاذ الوضع المالي المتدهور في البالد 
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٢٢٠ 

على رأس لجنة من  )١٩١١(في آيار سنة) مورغان شوستر(فوصل إلى طهران 

ليصبح المشرف األعلى على خزانة الحكومة  يين األمريكيين ،الخبراء المال

اإليرانية ، واستلم بقية أعضاء لجنة المواقع الحساسة في الشؤون المالية واإلدارية 

في الحكومة األيرانية بعد أن اتخذ المجلس اإليراني قراراً بإخضاع األمور المالية 

إلى موافقة اللجنة المذكورة من ضرائب ومصروفات وعقد االتفاقيات التجارية  

ؤول األول عن الشؤون المالية مما أفسح له وبهذا اصبح شوستر المس. )٢٤(اعاله

مجال التدخل بصورة جدية في شؤون إيران الداخلية ، فقدم المساعدات المالية الى 

المؤيد لروسيا  )٢٥(القوى السياسية التي بدأت الصراع ضد محمد علي شاه

على أن نشاط . مل على ضرب الحركة الدستورية في البالد كما ع. القيصرية 

شوستر الموجه بالدرجة األولى ضد المصالح الروسية والبريطانية في ايران أثار 

مة الشاه إلبعاد حفيظة كل من الدولتين األستعماريتين فمارستا ضغطاً على حكو

اً نهائياً قدمت روسيا إنذار) ١٩١١(تشرين الثاني ٢٩، ففي شوستر عن البالد

  :ساعة لتنفيذه وتضمن ثالث نقاط اساسية ) ٤٨(إليران أمهلتها 

  .طرد شوستر ومرافقيه من الخبراء األمريكان  -١

  .عدم استخدام المستشارين األجانب دون موافقة روسيا وبريطانيا  -٢

تتحمل الحكومة اإليرانية نفقات القوات الروسية المتواجدة على األراضي  -٣

ن من ناصر الدين ، والحكومة اإليرانية ذات األتجاه اإليرانية ، فما كا

وعزل ) ١٩١١(كانون األول )٢٤(المعتدل بحل مجلس النواب في

  .)٢٦(شوستر

وبذلك نالحظ أن طبيعة تناسب القوى على الصعيد الدولي والمحلي الداخلي  

في إيران فضالً عن محدودية  دور الواليات المتحدة ، لم يتح لألخيرة فرصة 

ثير في الواقع اإليراني ولعب دورأكبر على صعيد المساهمة في األحداث التأ

اإليرانية داخلياً القصاء شوستر ومغادرته طهران ما هو إال دليل على فشل 
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 خالل عهد رضا شاه المصالح االمريكية االقتصادية في ايران 

المحاولة األمريكية األولى للتدخل في الشأن الداخلي اإليراني وتقويض النفوذين 

ة االمريكية لم تكف عن سياستها البريطاني والروسي فيها ، إال أن الواليات المتحد

ولذلك فإنها لم تبد معارضة لالحتالل العثماني واأللماني لألراضي اإليرانية . أعاله

  . )٢٧(عند اندالع الحرب العالمية األولى

اكتوبر /في تشرين األول ) الشيوعية(وفي أعقاب إندالع الثورة البلشفية        

األخيرة من شمال ايران الغنية بالموارد ،وانسحاب  )٢٨(في روسيا)  ١٩١٧( عام

فسح المجال أمام الواليات المتحدة األمريكية للتحرك سداً للفراغ الذي  ،)٢٩(النفطية

وصلت  )١٩١٨(، وفعالً في  خريف عامه األنسحاب الروسي من شمال إيرانأحدث

ديد فكان وصولها بداية تحرك أمريكي ج. ران بعثة أمريكية لمساعدة الجياعالى طه

، وقد فضح القائد العام للقوات البريطانية العاملة في العراق سيطرة على إيرانلل

إنني أجزم بصورة قاطعة أن النفط هو هدف : "نذاك أهداف تلك البعثة عندما قالحي

  . )٣٠("هذه البعثة وليس مكافحة الجوع

ى وبالفعل بدأت البعثة األمريكية بعد وصولها طهران محاوالتها للحصول عل

ستاندر (إمتيازات التنقيب عن النفط في الشمال الغربي من ايران لصالح شركة 

  . )٣١(األمريكية) اويل

فبعد انتهاء الحرب العالمية األولى خرجت بريطانية سيدة الموقف في الخليج 

العربي بعد إندحار العثمانيين وااللمان وانسحابهم من المنطقة ، فانفردت لكي تبسط 

لثروة النفطية في شمال العراق بعد أن أمسى تحت سيطرتها سيطرتها على ا

العسكرية ، وزدات من نفوذها وهيمنتها على حكام الخليج العربي عبر األتفاقيات 

  .التي عقدتها معهم في الوقت الذي لم تزل فيه محتفظة بزمام األمور في إيران 

لة إذ سرعان غير أن التقدم الذي أحرزته بريطانيا بعد الحرب لم يمر بسهو

ي شمال إيران وشمال ما واجهت بريطانيا معارضة األمريكيين بشأن النفط ف

، مما اضطرها ألن توزع جهودها في اتجاهين بين العمل على تخفيف العراق ايضاً
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، وتسوية خالفاتها مع أمريكا حول ألمريكي على النفط في شمال ايرانالضغط ا

  . )٣٢(نفط الموصل

خوستريا (إيران فقد كان يقترن باسم المواطن الروسي  فبالنسبة لنفط شمال

Khoshtaria()على إمتياز نفطي غطى )١٩١٦(آذار ٩حين حصل هذا في )٣٣

المحافظات اإليرانية الشمالية ، غير أن تغير األوضاع في روسيا بعد ثورة اكتوبر 

بل ، حال دون األعتراف باإلمتياز المذكور وأقر ذلك من ق)١٩١٧(تشرين األول/

ومثل هذه الظروف فسحت المجال أمام شركة . الحكومتين السوفيتية واإليرانية 

من شرائه  )١٩٢٠(آيار ٨للحصول عليه فتمكنت في  )٣٤(إيرانية –النفط االنكلو 

 ١٤باون ، مالبثت أن أنشات في  )١٠٠,٠٠٠(من شركة خوستريا مقابل

مال قدره ثالثة  شركة جديدة باسم شركة نفط شمالي إيران برأس) ١٩٢٠(آب

  . )٣٥(ماليين باون

لقد تمكنت المصالح البريطانية من الحصول على اإلامتياز إال أنها لم  

تتمكن من استثماره ، اذ حال دون ذلك النشاط الذي كانت تبذله اإلدارة األمريكية 

الستثمار نفط المنطقة ، إضافة إلى رغبة اإليرانيين المتزايدة ربط تطوير تنقيب 

وقد عبرت الواليات . ج النفط بالمحافظات الشمالية بالشركات األمريكيةوانتا

المتحدة األمريكية عن احتجاجها على الخطوة األخيرة التي اقدمت عليها الشركة 

إيرانية وأعتبرت ذلك منافياً لسياسة الباب المفتوح ، وطالبت بمنح  –االنكلو 

للمباحثات الدائرة بشأن إمتياز الفرص الكافية للشركات األمريكية في األنضمام 

  ) ٣٦(المنطقة الشمالية

ومما زاد هذا الموقف قوة ، تجاوب الحكومة اإليرانية مع أهداف المصالح  

األمريكية في إيران ، فقد ساهمت المتغيرات التي أفرزتها الحرب العالمية األولى 

مه بعض كبار على الصعيد الدولي وواقع إيران الداخلي في خلق تيار سياسي يتزع

الساسة اإليرانيين الذين تأثروا بمبادئ الرئيس ولسن ، دون أن يدركوا ابعادها 

ومضامينها الحقيقية ، فحاولوا األعتماد على الواليات المتحدة األمريكية كقوة جديدة 
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لمطلوبة مع القوى الدولية يمكن أن تلعب دوراً مهماً في خلق التوازن المرتقب ا

، ا التوازن ليخدم مصالحها القوميةيران من خالله أن تسخر هذ، تستطيع إاالخرى

، إذ طالب اإليرانية لمؤتمر الصلح في باريساألمر الذي انعكس في المطالب 

 )١٩٠٧(الروسية لعام -ية والغاء المعاهدة البريطانية األيرانيون بالسيادة الوطن

حرب على ائرة الوحل المحاكم القنصلية إنطالقاً من كون بالدهم وقعت ضمن د

، إال أن بريطانيا رفضت المطالب االيرانية انطالقاً من الرغم من اعالنها الحياد

مع ) ١٩١٩(وفي رفض معاهدة عام.  )٣٧(رغبتها في إطالق يدها حرة في إيران

بريطانيا التي كان للمعارضة األمريكية نصيب معين في رفضها ، وفي إعطاء 

إيران يتماشى مع واقع قوتها وامكانياتها التي دور أكبر للواليات المتحدة في 

  . )٣٨(تعززت اكثر بعد أن وضعت الحرب العالمية األولى اوزارها

وفي ضوء ذلك ، فقد ساندت الواليات المتحدة األمريكية الوفد اإليراني الذي 

وتقديم مطاليبه إلى المؤتمر  )١٩١٩(وصل باريس للمساهمة في مؤتمر الصلح عام

في ) مشاور الملك(فقد صرح رئيس الوفد االيراني . ضد بريطانيا  خاصة الشكوى

ان ايران تعلق آماالً كبيرة على مساعدة : (( حفل األستقبال الذي أقامه قائالً 

وقد جاء في جواب وزير )) . الشخصيات العظيمة في العالم مثل الرئيس ولسن

تملك تاريخاً غير عادي  ان إيران: ((ة يات المتحدة على تلك الكلمالخارجية الوال

وعلى االيرانيين أن يسيروا على ذلك النهج الذي كانوا عليه في الماضي ، وإن 

  . )٣٩())الرئيس ولسن يهتم كثيراً بصداقته إليران

كن من ، إال أن األخير لم يتمد األيرانيوعلى الرغم من الدعم األمريكي للوف

يطاني المتشدد الرافض لمشاركته ، بسبب الموقف البرالمشاركة في جلسات المؤتمر

وكانت التناقضات على أشدها بين بريطانيا وإيران حول . في أعمال المؤتمر 

إضافة إلى أن مطاليب الوفد االيراني كانت ضد المصالح ) ١٩١٩(معاهدة عام

االنكليزية في إيران ، فأستغلت الدبلوماسية األمريكية هذه الحالة لكي تظهر نفسها 

كما حاولت . الوحيدة في العالم التي تقف إلى جانب الشعوب الضعيفة  بأنها القوة
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        اإليرانية حول معاهدة عام –الواليات المتحدة استغالل الخالفات االنكليزية 

، إذ قررت لجنة العالقات الخارجية في الكونغرس األمريكي تقديم )١٩١٩(

اهدة ، فعرض السفير المساعدات األقتصادية إلى إيران إذا ما رفضت المع

األمريكي في طهران استعداد حكومته لتقديم المساعدات للحكومة اإليرانية كبديل 

  . )٤٠(االنكليزية –عن المعاهدة اإليرانية 

إال أن الحكومة اإليرانية لم تستجب للطلب األمريكي ، وهكذا فشلت  

اإليرانية  –ليزية المعاهدة االنكب أيقاف العملالمحاوالت األمريكية الرامية إلى 

  . )٤١(نتيجة لقوة النفوذ االنكليزي آنذاك في الشرق األوسط

التي اعتمدها المسؤولون األمريكان من أجل )) الباب المفتوح((إن سياسة 

اجبار الدول الكبرى على فتح أبواب الصين أمام مصالح الواليات المتحدة في 

حرب الكبرى تتمثل بمحاولة أواخر القرن التاسع عشر أخذت طابعاً آخر بعد ال

األمريكان فتح أبواب أخرى أمام طموحاتهم واستراتيجيتهم التي وجدت في النفط 

)) الباب المفتوح((اإليراني ضالتهم المنشودة ، مما انعكس في ازدياد ترديد مبدأ 

ليصبح نغمة هدفها فتح أبواب إيران وبلدان أخرى شرق أوسطية على مصراعيها 

  .) ٤٢(ألمريكية ، واطاراً عاماً لسياسة واشنطن النفطيةأمام الشركات ا

دفعت التوجهات األمريكية للبحث عن النفط واستغالل حكومة مشير  

بعد الحرب العالمية األولى بفترة وجيزة لتوجيه أهتمام الشركات  )٤٣(الدولة

 )١٩٢٠(األمريكية للنفط اإليراني ، ولهذا الغرض طلبت الحكومة اإليرانية في آب

من سفيرها المفوض لدى واشنطن األتصال بحكومة األخيرة وتشجيع شركاتها 

إذ أعرب السفير اإليراني في واشنطن عن رغبة بالده في . ) ٤٤(للعمل في إيران

تولي الشركات األمريكية استثمار المنطقة الشمالية ، وقد القت دعوته ترحيباً حاراً 

          آب ١٢ي مذكرتها الجوابية في من وزارة الخارجية األمريكية كما جاء ف

)٤٥()١٩٢٠( .  
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بأن الشركات :((وبالفعل ابلغت الخارجية األمريكية السفير اإليراني          

من )) المقاطعات الشمالية األمريكية سوف تسعى للحصول على إمتيازات نفطية في

اإليرانية )) ةلشركات ستمنح االمتيازات النفطيتأمل في أن هذه ا((إيران، وإنها 

: ي واشنطن بأن ابلغت الخارجية األمريكية سفير إيران ف وفي الوقت نفسه. فيها

تم تدرس اقتراحاً للعمل في شمال إيران إذا ما ... )٤٦(شركة نفط نيو جرسي((

وذهبت الحكومة .  )٤٧(مع حكومة مشير الدولة)) التوصل الى اتفاقية جيدة 

ي ايلول من نفس العام عن اعتبارها إلمتياز االيرانية ابعد من ذلك وأعلنت ف

خوستريا ملغياً على أن يصادق البرلمان على ذلك نهائياً ، واكدت على أن تؤخذ 

  . )٤٨(المصالح األمريكية بنظر االعتبار فيما يخص إمتياز نفط المنطقة الشمالية

ة هذا الموضوع بشكل جدي سقطت حكومة مشير الدولة وقبل أن تتم متابع

مجموعة ظروف داخلية ودولية ، لم تكن محاولتها التقرب من الواليات  بحكم

، فخلفت وراءها ازمة وزارية  )٤٩(د أهم اسبابهاحدة ومعارضة لندن لذلك إال احالمت

سباهدار أعظم بتأليف  ظلت إيران خاللها بدون وزارة لمدة شهر ، ثم أعقبها تكليف

به رضا خان ليضع بداية النهاية للنظام دة ، حتى جاء االنقالب الذي قام وزارة جدي

  .القاجاري 

  -):١٩٢١شباط (ية في إيران في اعقاب انقالب حوتالمصالح األمريك

التي )٥٠()١٩١٩( آب ٩إن المعارضة القوية التي أبداها االيرانيون لمعاهدة 

مع بريطانيا لم تقتصر على )٥١()وثوق الدولة(وقعها رئيس الحكومة اإليرانية 

لمعاهدة ومطالبتهم بإلغائها فقط ، وإنما بدأت إيران تشهد  بفعل الدور رفضهم ا

الذي لعبته الحركات واالنتفاضات الثورية ، موجة استياء عامة ضد الشاه وبطانته 

كعدو لدود يجب اقتالعه من البلد بأي ( :)٥٢(وكل الوجود البريطاني في ايران

دور يقة ما كان يغلي فـي صعن حق أما الصحف اإليرانية فقد عبرت )٥٣()ثمن

وعلى المسؤولين عن عقدها  )١٩١٩(دةاهيرية اإليرانية الساخطة على معاهالجم

  . )٥٤()أمراء لصوص(الذين وصفهم الشعب 
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وقد حاول األمريكان استغالل هذه الظروف اإليرانية ، فعرض السفير 

حكومته على )١٩٢١(األمريكي في طهران في اليوم األول من كانون الثاني عام

. استغالل الوضع الناشئ عن انسحاب الجيوش الروسية والبريطانية من إيران 

وطلب إرسال . البريطانية –ة الجماهيرية للمعاهدة اإليرانيةواشتداد حركة المعارض

بعض الضباط األمريكيين ليسدوا الفراغ الناشئ عن انسحاب الخبراء الروس 

لى ابعاد حكومة إيران من التقرب إلى ويتولوا تنظيم الجيش اإليراني وللعمل ع

كما طلب من حكومته أن تتهيأ . النظام الجديد في روسيا السوفيتية من جهة أخرى 

  . )٥٥(لتلك اللحظة القريبة التي ستخرج فيها الجيوش البريطانية من جنوب إيران

قناع إقف في تلك المهمة إذ فشلت في ومريكية لم تن الدبلوماسية األأال إ

 . )٥٦(يرانية في قبول اقتراحاتهامة اإلالحكو

والسيما نمو يران إوضاع الداخلية في ألالظروف ، وتفاقم  هذه وفي ظل 

كثر من رئيس وزراء أ، وتعاقب الحركات االستقاللية المعادية للوجود البريطاني 

مرار إيرانية دون فعل شيء بخصوص الوضع المتردي في البالد وفي الحكومة اإل

لى إوبعد وصول النظام القاجاري  سيئة الصيت )البريطانية –يرانية إلا(المعاهدة 

رجل (يجاد إن من الضروري أ، وجدت الحكومة البريطانية )٥٧(االنحالل الكلي

قادر على السيطرة على الوضع الداخلي وضرب الحركة الوطنية وضمان ) قوي

نقالب العسكري ومن هنا كان تدبير اال. يران إأمن المصالح البريطانية في 

يران وفي إ، كأول انقالب عسكري في )١٩٢١( شباط ٢١في ) انقالب حوت(

وضع بداية النهاية للحكم القاجاري ، وقد قاد االنقالب سياسياً  ) ٥٨(وسطألالشرق ا

، وهو سياسي وصحفي معروف ) ١٩٦٩ -١٨٨٨( )٥٩(ضياء الدين طباطبائي

لالنقالب فكان العقيد رضا خان  ما القائد العسكريأ. الته للبريطانيينابمو

يرانية وقد إلحد كبار ضباط وحدات القوزاق اأ) ١٩٤٤ -١٨٧٦( )٦٠(مازندراني

مام قائد االنقالب العسكري ال السياسي لكي يتربع على أمهد االنقالب السبيل 

  .بعد سلسلة من المناورات التي اوصلته في األخير الى سدة الحكم   البالدعرش 
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 )١٩٢١(اني بعد انقالبريإين طباطبائي أول رئيس وزراء حدد ضياء الد

يام من االنقالب أمعالم السياسة الخارجية الجديدة لبالده في بيان نشره بعد خمسة 

جنبية واعادة ألعزم الحكومة االيرانية على التخلص من القروض ا(( :جاء فيه

ة من أي دولة جانب والبحث عن المساعدألالنظر في بعض االمتيازات الممنوحة ل

  . )٦١())يرانيةإ –لغاء االتفاقية االنكلو إكم القنصلية والغاء المحإاجنبية بحرية و

حاولت شركات النفط االمريكية استغالل الظرف السياسي الجديد الناجم عن 

ومما مهد األمر أمام للحصول على امتياز التنقيب عن النفط  ، العسكري االنقالب 

عن حكومته لصالح قوام السلطنة شقيق ضياء الدين تنازل الشركات األمريكية هو 

إذ تنازل ضياء الدين عن منصبه في ،  وثوق الدولة بعد ثالث أشهر من االنقالب

م تسر على نهج سياسة لة نمجيء حكومة قوام السلطبعد و، ) ٦٢()١٩٢١(آيار ٢٤

نما وسعت إو، مريكية فحسبحكومة مشير الدولة السابقة في عالقاتها بالشركات األ

  :يضاً ، فقد صرحت أمجاالتها 

ن أمريكي للنفط ، بل أجل استثمار أن التسعى فقط من أان على ايران (( 

  . )٦٣())مريكيةأن تسعى للحصول على قروض ومساعدات فنية أعليها ايضاً 

، فقد اتخذت  المدةيرانية في هذه مريكي في السياسة اإلزداد الدور األألقد 

لطنة خطوات جدية للتقرب من الواليات المتحدة حينما بعث قوام حكومة قوام الس

، ، وكان من الدبلوماسيين النشطين حسين خان عالء )١٩٢١(ة في تموزنالسلط

مريكية أتفاق مع شركات نفط وبموجب تعليمات قوام كان على عالء ان يحاول األ

 ، قبل سقوط وفعالً.  )٦٤(الستغالل نفط الشمال ونيل قرض من الواليات المتحدة

ويل اوف أستاندر ( :ة الى اتفاق بقضي بمنح شركة نوزارته توصل قوام السلط

استغالل نفط الشمال لمدة خمسين عاماً ، وتعهدت  زمتياإمريكية ألا) نيوجرسي

يران قرضاً بمبلغ خمسة إجل منح الواليات المتحدة أالشركة من جانبها بالعمل من 

  . )٦٥(ماليين دوالر
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مة مشير الدولة على نفس النهج الذي سرعان ما انعكس صداه سارت حكو

مريكية ، فلم تمض على تأليف وزارة مشير الدولة في الدوائر السياسية والمالية األ

يرانية لى الحكومة اإلإمريكية بمذكرة يام معدودات حتى بعثت الحكومة األأسوى 

... )٦٦(}الباب المفتوح{بمبدأ  مريكية مهتمة جداًألالواليات المتحدة ا((:ن أتؤكد فيها 

يران مشابهة لتلك إمريكية في ألمكانات المصالح اإوتولي موضوع ضمان 

  . )٦٧())مة اخرى ، بالغ اهتماماتهاأالمصالح التي تتمتع بها أية 

مريكية قلقاً جدياً في آثار موضوع منح امتياز النفط االيراني للشركات األ       

طار إن كانت تلتقي في إسوفيتية من منطلقات مختلفة ، ووساط البريطانية والاأل

مريكي الجديد عن الساحة االيرانية باي شكل من واحد يستهدف ابعاد الخط األ

 –ن الشركة االنكلو أفقد استندت المعارضة البريطانية لالمتياز بادعائها . شكال األ

مقترناً باسم المواطن يران الذي كان إمتياز نفط شمال إن اشترت أيرانية سبق لها إ

، )١٩٢٠(ايار عام ٨باوند دفعتها في  ) ١٠٠,٠٠٠( مقابل )٦٨()خوستريا (الروسي 

شركة نفط شمال ((  :آب من السنة نفسها شركة باسم ١٤ان انشأت في  توما لبث

ن حكومة وثوق الدولة ثبتت لها إ، و )٦٩(برأسمال قدره ثالثة ماليين باوند)) يرانإ

  .)٧٠(متيازهذا اإل

   يرانية خالل النصف األول من عامإ –خذت الشركة االنكلو أوازاء ذلك  

متياز خوستريا ، واحتج إعتراف بيرانية لألبالضغط على الحكومة اإل )١٩٢١(

مريكيين ، متياز لألن الحت احتماالت منح اإلأالمسؤولون البريطانيون رسمياً بعد 

دعاء االمتياز المذكور وبطالن اإلعترافها بأيرانية بعدم وقد ردت الحكومة اإل

يرانية ، بل ولم يقتصر الموقف البريطاني على مخاطبة الحكومة اإل ،البريطاني 

ن أ، إال )١٩٢١(تشرين الثاني )١٥(مريكية رسمياً بذلك فيواجهوا الحكومة األ

ن يكون أجاب متحدثاً في أ) C.E.Hughesهوكس( مريكي وزير الخارجية األ

خص ألمتياز ، وعلى اللحصول على اإلالالزمة اتموا الشروط البريطانيون قد 

ن حصولهم على هذا أضاف أيراني ، واإل) المجلس(حصولهم على موافقة البرلمان 
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مريكيين من كافة يران ومن ثم ابعاد األإراضي أمتياز يعني احتكارهم لكل اإل

  .)٧١(يرانإالمواقع النفطية في 

يران للشركات إمتياز نفط شمال إح ما السوفيت فقد عارضوا بشدة منأ

خرقاً (( :متياز يعدن منح هذا اإلأكد سفيرهم في طهران روتشستين أ، ومريكيةألا

متياز تمتعت به روسيا سابقاً إعطاء اي إالتي منعت )١٩٢١(واضحاً لمعاهدة شباط

  .  )٧٢())لمواطنين اجانب

كدت أوالسوفيتية ، و عتراضات البريطانيةيران األإومن جانبها فقد رفضت       

متياز خوستريا تم الحصول عليه تحت التهديد ، ولم يصادق عليه قط من قبل إن أ

حينما قدم  نهائياًال بل أن المجل رفضه ، يراني حسب نص الدستورإلالمجلس ا

، السيما غض النظر عن المعارضة البريطانيةومع ذلك فلم يكن باالمكان .  )٧٣(اليه

مريكية ، التي ردت عليها ألمتياز لدى الحكومة اتجت على اإلخيرة قد احان األإو

جنبية ألالذي يتيح للمصالح ا)) الباب المفتوح((لى مبدأ إنها تستند أبالتأكيد على 

  . )٧٤(يرانإمزاولة نشاطها في 

 تشرين الثاني ٢٢في  لتقدمو. يرانية على موقفها هذا لقد ثبتت الحكومة اإل 

واويل أوف يقضي بمنح شركة نفط ستاندار اإليراني المجلسقرار الى  )١٩٢١(

.  )٧٦(متيازاً للبحث عن النفط لمدة خمسين سنة في الواليات الشماليةإ) ٧٥(وجرسيين

ورغبة . يراني على ذلك باالجماع وقرر الغاء امتياز خوستريا فوافق المجلس اإل

االتفاق على مام عودة البريطانيين حظرت المادة الخامسة من أفي قطع الطريق 

و شركة او أمتياز ألي طرف ثالث حكومة شركة نفط نيوجرسي من التخلي عن اإل

خرى دون موافقة أليمكن اشراك اي من الممولين او الشركات اال ، كماداًفر

  .) ٧٧(يراني وفي حالة عدم االلتزام بهذا الشرط يصبح االتفاق الغياًالمجلس اإل

خير واعتبره عمالً غير جراء األلى األاحتج السفير البريطاني في طهران ع

، كما احتجت الحكومة البريطانية لدى الحكومة  ةبريطانيالحكومة الودي تجاه 
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لى مبدأ الباب إكانت قد ردت على ذلك باستنادها  ألخيرةن هذه اأمريكية غير األ

ولم تقتصر . يران إجنبية مزاولة نشاطها في ألالذي يتيح للمصالح ا ،المفتوح

نما مارست ضغوطها ضد إ، وحتجاج فحسباألتقديم ومة البريطانية على الحك

، وذلك بعرقلة مساعيها لنقل النفط عن طريق موانئ الخليج مريكيةألالشركة ا

يرانية باستثناء االقاليم الخمس الشمالية ، لذا يمكن لشركة راضي اإلالعربي عبر األ

ية العالمية بدون مساهمة شركة سواق التجارنفط نيوجرسي من ايصال النفط الى األ

يران من الشمال لم يكن يسمح إد حيرانية فاالتحاد السوفيتي الذي يإ –االنكلو 

يران  والعراق الذي يحدها من إراضيه ، في حين كانت جنوب أبمرور النفط عبر 

  . )٧٨(الغرب تحت السيطرة البريطانية بينما كانت المواصالت صعبة باتجاه تركيا

هذه العراقيل كانت الشركة تواجه صعوبة القرض المالي الذي  لى جانبإو

كل هذه العراقيل وغيرها كانت ، متيازضمنته الحكومة االيرانية في شروط اإل

لى إ، اضافة  سبباً في عدم حماية شركة استاندرو اويل أوف نيوجرسي لإلمتياز

ضة االتحاد ، ونتيجة لمعار)٧٩(خوسترياأمتياز المالبسات المشار اليها حول 

  .) ٨٠(متيازالسوفيتي واحتجاجه ضد اإل

وبسبب كل هذه العوامل وغيرها ، فقد طرأ تغيير على الموقف البريطاني  

بدالً من ، يران معاًإالذي اختار اسلوب المساومة مع واشنطن الستغالل ثروات 

،  )٨١(يران من جهةإفي  ةبريطانيالمصالح الق ين يعأاتخاذ موقف متشنج من شأنه 

مصالح كال الدولتين من انفراد الحكومة األيرانية التحكم بالفرصة على  تولكي تفو

  . )٨٢(جهة ثانية

ن هذه العقبات وبالذات ما يتعلق بنقل النفط الى الخليج العربي أوالحقيقة 

غالل الفرصة للحصول لزيادة مناوراتها واستيرانية إ –شجعت شركة نفط االنكلو 

مع ل المشترك ي الشركة يؤكدون على فكرة العممسؤولون ف، فأخذ على اإلمتياز

تفويت الفرصة على تالعب اإليرانيين على مصالح  ةشركة نفط نيوجرسي بحج

شركة ستاندر أويل (( ن  الدولتين ، وقد انتهت هذه الدعوة إلى اتفاق للتعاون بيالك



                                                                       

  )٢٠١٦ كانون األول (العشرون و الحادي العدد 
٢٣١ 

 خالل عهد رضا شاه المصالح االمريكية االقتصادية في ايران 

     شباط ٢٨ي البريطانية ف)) ايرانية - شركة النفط االنكلو ((و )) اوف نيوجرسي

على نصف القرض الذي تحتاجه )) شركة نيوجرسي((، حصلت بموجبه )١٩٢٢(

إيران والبالغ مليونان وخمسمائة الف دوالر ، ومشاركة الشركتين معاً في تكاليف 

  .) ٨٣(المشروع وفي األرباح الناجمة عنه

أاعتبر هذا األتفاق بين الشركتين األمريكية والبريطانية في رأي بعض 

وبهذا الصدد يوضح جون باست . ))اتفاقاً وتحركاً معقوالً:((ان لساسة األمريكا

أحد العاملين في الخارجية األمريكية ، أهم دوافع المساومة التي جرت بين ، مور

  : الشركتين للوصول الى هذا األتفاق بالقول

ان البريطانيين يسيطرون على انابيب النفط في المنطقة الجنوبية من (( 

، ومن جهة أخرى ... ان ، ولذا يتعذر تصدير نفط شركة اخرى بطريق الخليج إير

يقف البولشفيك السوفيت سداً مانعاً لتصدير النفط بطريق البحر األسود ألن 

واذا أخذنا بنظر ن على مخارج التصدير في الشمال السوفيت هم المسيطرو

  ع احتمال تعاونهم م صبح عندئذاألعتبار موقف السوفيت المعادي للرأسمالية ؛ ي

  . )٨٤())امراً مشكوك فيه)) ستاندرجرسي(( 

من ورغم ذلك فإن هذا األتفاق لم يتم تنفيذه ال بسبب تنصل أحدى الشركتين 

نح اإلمتياز ، وإنما بسبب رفض الحكومة اإليرانية لمالبنود التي تم االتفاق عليها

مل تورطاً ال تحت:((ا ، كما جاء على لسان رئيس وزرائهلهما معاً ألن إيران

هي في غنى )) متاعب سياسية((، األمر الذي سيسبب لها ))بريطانياً في الشمال

  . )٨٥(عنها

وفي رأينا أن هذه المتاعب او المشاكل السياسية التي قصدها رئيس  

الوزراء اإليراني كانت تتمثل في أن األتفاق االخير سيفسح المجال أما الشركة 

، وهذا ما تعارضه الحكومة السوفتية رانية للحصول على اإلمتيازاي –النفط االنكلو 
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لعدم رغبتها في استثمار الرأسمال البريطاني في المنطقة خشية أن يكون ذلك 

  . )٨٦(وسيلة للتغلغل في اراضيها

إن رفض الحكومة اإليرانية لهذا االتفاق كان يشير في حقيقة األمر إلى        

، أسباب تتعلق بمنح بريطانيا من يس وزرائها كذلكرئ أاسباب أخرى ما ذكرها

توسيع نطاق استغاللها لمصادر اضافية من النفط اإليراني في حالة توسيع نطاق 

استغاللها لمصادر إضافية من النفط اإليراني في حالة دخولها كشريك اصلي مع 

ا وراء باإلضافة إلى ذلك فإن إيران كانت تهدف من سعيه. شركة النفط األمريكية 

الرأسمال األمريكي اعتماد الواليات المتحدة كطرف ثالث للموازنة بين المتنافستين 

  .) ٨٧(التقليديين بريطانية والسوفيت

بين الشركتين )) سهل االتفاقذي هربرت هوفر ال:(( وعلى ما يبدو فإن 

على األسباب الحقيقية التي دفعت )) لم يكن واقفاً((األمريكيـة والبريطانيا 

ففي حين أن اإليرانيين :(( ريطانية ، اإلمتياز لشركة أمريكية ال ب اليرانيين لمنحا

أرادوا صاحب إمتياز أمريكي في الشمال ، إال أنهم في الوقت نفسه أرادوا ايضاً 

  . )٨٨())اسناداً مالياً بغية ايجاد نوع من التوازن مقابل النفوذ البريطاني

يد أضفى عليها طابعاً آخر عندما ذه التطورات دخل عامل جدوفي خضم ه

في ميدان المنافسة على النفط )) Sinclairسنكلير (( ة دخلت الشركة األمريكي

اإليراني وتقديمها مناقصة الى الحكومة اإليرانية لمنحها امتياز نفط المناطق 

  . )٨٩(الشمالية مقابل تقديمها قرضاً بسبعة ماليين دوالر الى االخيرة

ر قليلة استطاعت سنكلير أن تدفع بمنافستها نيوجرسي وبعد مناورات غي

لالنسحاب من الميدان لتفتح أمامها آبار نفط المناطق الشمالية اإليرانية بعد توقيعها 

  .)٩٠(اتفاقية مع حكومة رضا خان ساعد في ترتيبها مورغان شوستر

     كانون األول )٢٠(رب رضا خان بعد توقيع األتفاقية فيوسرعان ما أع

لشركة األمريكية إلى أن تتخلص ع اعن امله في أن يقضي التعاون م ،)١٩٢٣(
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ن السيطرة االقتصادية لبريطانيا وروسيا ، وأضاف أن توقيع هذا اإلمتياز إيران م

،  )٩١(مع الشركة األمريكية سيكون بداية لروابط اقوى بين الواليات المتحدة وإيران

شعب الواليات المتحدة المخلص لتقاليده السيما وإن حكومته يراودها األمل بأن 

القومية في مساعدة الشعوب االخرى سوف يستغل هذه الفرصة السعيدة ويمد لنا يد 

  . )٩٢(العون لبناء ايران مرهفة ومزدهرة

االمريكية )) ستاندر اويل(( كان من الطبيعي ان تقف لندن ، وكذلك شركة 

ير قانونية النه سبق اليران ان منحت المتنفذة ضد االتفاقية الجديدة باعتبارها غ

 –امتيازاً مشابهاً لستاندر اويل ثم الغته بسبب اشراك االخيرة شركة النفط االنكلو 

جهته بها لندن والشركة اال ان رضا خان لم يأبه للمعارضة التي وا. )٩٣(ايرانية

ني نيسان امتياز سنكلير على المجلس االيرا ١٩، وسرعان ما عرض في االمريكية

ماليين  ١٠الذي صادق عليه امل ان تدفع الواليات المتحدة اليران قرضاً قيمته 

  . )٩٤(دوالر

ر في البداية إلى إمكانية تجاوز الشركة الجديدة لمشكلة وكانت الدالئل تشي

نقل النفط التي عانت منها الشركة السابقة نظراً لعالقات الصداقة التي تربط 

صة ببيع منتوجات النفط ، حيث كانت تملك وكالة خاالشركة بالمصالح السوفيتية 

التابعة لالتحاد  )٩٥(زيرة ساخلينالروسي في الخارج كما حصلت على إمتياز نفط ج

  . )٩٦(السوفيتي

غير أن شركة سنكلير سرعان ما واجهت المشاكل السابقة مجدداً وهي 

النفط الى القرض المالي العالي والذي قدر بعشرة ماليين دوالر ومشكلة نقل 

الخارج ، بعد أن عمدت الحكومة السوفيتية إلى الغاء اإلمتيازات التي كانت قد 

وقد حاولت هذه الشركة تجاوز المشاكل القائمة خصوصاً ما . منحتها للشركة 

يتعلق بمشكلة نقل النفط حيث اتفقت مع االتحاد السوفيتي على نقله مقابل شراء 

 .)٩٧(دل ما تنتجه من النفط اإليراني او أكثر منهالشركة كمية من النفط الروسي تعا

، السيما بعد أن رار في مساعيها هذهغير أن شركة سنكلير لم تستطيع االستم
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. عمدت الحكومة السوفيتية إلى الغاء التعهدات التي كانت قد وعدت بها الشركة 

 وعلى أثر تطورات األحداث الداخليـة اإليرانية والتي في بعضها ذات صبغة

معادية للمصالح األمريكية والتي قد يكون لبريطانيا يد في تحريكها ، فقد اندلعت 

اإليراني في اليوم الذي صادق فيه على ) المجلس(النار في مبنى البرلمان 

، واعقب ذلك مقتل وكيل القنصل األمريكي في طهران روبرت  )٩٨(اإلمتياز

في مؤامرة لم تلعب  )١٩٢٤(حزيران ١٨ايمبري في أحدى ضواحي طهران يوم 

مما .  )١٠٠(ورافق الحادثة هياج للرأي العام االيراني )٩٩(بريطانيا فيها الدور األخير

أدى بالتالي إلى استغناء سنكلير عن اإلمتياز وانسحابها من إيران عام 

)١٠١()١٩٢٥(.  

لم تقتصر العالقات بين واشنطن وطهران على الميدان النفطي فحسب ، فقد 

بلوماسية األمريكية استغالل األضطراب في إيران واالفالس المالي الذي حاولت الد

عم البالد بعد الحرب العالمية األولى ولتعرض على حكومة إيران أن يتولى خبراء 

أمريكيون دراسة األوضاع المالية واألقتصادية وتقديم المشورة ، فرحبت حكومة 

تفاق بواسطة السفير اإليراني في الشاه بالمبادرة األمريكية الجديدة ،إذ تم األ

على السماح للخبراء  الماليين األمريكيين للعمل في تنظيم ) حسين عالء(واشنطن 

فوصلت طهران بعثة أمريكية برئاسة االقتصادي المشهور . االقتصاد اإليراني 

  . )١٠٢()١٩٢٢(في آب) Arthur Milispaugh( الدكتور آرثر ميلسبو 

ادية المالية هذه التي أوفدتها الواليات المتحدة إلى لقد كان للبعثة األقتص

طهران دوراً خطيراً لما اثارته من جدل حول حقيقة مهمتها ، وطبيعة ما قامت به 

اإليرانية، بعد أن شكلت عالقات حكومة  –على صعيد تعزيز العالقات األمريكية 

الخارجية تجاه  طهران مع البعثة عنصراً من أكبر العناصر أهمية في سياسة إيران

  . )١٠٣(الواليات المتحدة األمريكية في فترة ما بعد الحرب العالمية األولى

مع حكومة  )١٩١٩( فعلى أثر رفض الحكومة اإليرانية تصديق معاهدة        

لندن ، انسحب الخبراء البريطانيون من إيران ، فكلفت حكومة قوام السلطنة 
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لواليات المتحدة لالستعانة بأحد مستشاريها سفيرها في واشنطن األتصال بحكومة ا

وء حاالتها ، فضالً عن مالية الدولة بعد أن وصلت إلى أسالماليين لتولي إدارة 

توليه مهمة تخليص األقتصاد اإليراني من تهديد وهيمنة السيطرة االستعمارية  

  . )١٠٤(على حد تعبير توماس برايسون

لمتحدة من جانبها خبيرها األقتصادي الدكتور وسرعان ما انتدبت الواليات ا        

 :ة ، مضيفـة عليها طابعاً شخصياً حينما اكدت بأن ميلسبوالمهمميلسبو للقيام بهذه 

ليست له أية صلة بالحكومة (( ، وإنه )) ادي ما هو إال مواطن أمريكي ع((

  . )١٠٥())األمريكية

بعثته ، لم تكن إال مناورة والواقع أن المحاولة األمريكية للتنصل عن ميلسبو و 

هدفها الحصول على مكاسب لها في إيران ، دون أن تكون ملزمة بتقديم شيء 

يترتب على ما يقوم به خبيرها ، ولذلك فان ما كان يؤديه ميلسبو لم يكن بمعزل 

عن تأثيرات حكومته أو بعيداً عنها ، وما كان بوسعها أن تكون كذلك ، فان ما قام 

ادي وسياسي في إيران كان نابعاً من حجم الدور الخطير الذي به من دور اقتص

  .كلفته به حكومته 

لمكونة من مع بعثته ا )١٩٢٢(تشرين الثاني ١٨ل ميلسبو طهران في وص

ه أختارهم بمعرفته بعد سلسلة من األتصاالت التي جرت بين أحد عشر مساعداً ل

  . )١٠٦(المفوضية األمريكية في طهران والحكومة اإليرانية

كانت مهمة ميلسبو التي تكلف بها في إيران صعبة وال يحسد عليها ، ويكفي 

أن نذكر أن أحد اإليرانيين الذين كانوا في استقباله لدى وصوله طهران قال له 

  : بالحرف الواحد 

و فشلت فإن ، فلطبيب يأتي الى فراش موت شخص مريضأنت آخر ((      

، أنني ال أصفق ف يعيش المريضالمريض سوف يموت ، وإذا نجحت فسو

  . )١٠٧())لوصولك ، ولكني سوف اصفق لك عند نجاحك
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، إذ اسندت إليها رانية بعثة ميلسبو صالحيات واسعةمنحت الحكومة اإلي

إعادة تنظيم األمور المالية والعمل على زيادة إيردات الخزينة وتنظيم العالقات 

رؤوس األموال األجنبية في ، واستثمار المالية بين إيران والدول االخرى

إذ لم تكن اية منحة زراعية او صناعية تعقد دون موافقتها ، وال قرار . )١٠٨(البالد

مالي يتخذ دون مصادقتها ، وما كانت تصرف او تؤدي أي التزامات مالية دون أن 

  . )١٠٩(يكون رأيها هو الفيصل في ذلك

هد للدكتور ميلسبو ى هــذا األساس فإن الحكومة اإليرانية لم تعوعل 

مة عن إدارة المالية بالسلطات األستشارية فقط ، وإنما منحته أيضاً المسؤولية العا

،فقد كان عليه أذن أن يواجه )١١٠(راً عاماً لمالية إيرانأي أنه أصبح مدي ا ،واعداده

ن وأصحاب االت فالتجار اإليرانيوادي في كل المجالهبوط والتدهور األقتص

ون ، والمصارف اإليرانية أعلنت أفالسها ، والصناعات ك مفلساألراضي والمال

للغة السائدة في التي كانت مزدهرة أصابها الكساد وأصبح األفتقار إلى الثقة هي ا

، وعبارات الفساد ، وسوء اإلدارة ، عجز الميزانية ، خدمات مدنية السوق اإليرانية

ي وصفت بها أوضاع غير مدفوعة وتحت الدفع ، ضرائب غير مجباة هي الت

   )١١١(أيران االقتصادية في تلك الفترة

، ولم ميلسبو لم تتراجع عن اداء مهمتهاوعلى الرغم من ذلك كله ، فإن بعثة 

تتردد في األستقرار فيها لمدة خمس سنوات متتالية ، وهي أطول فترة تستمر فيها 

لية التي ساعدتها والمحبعثة أجنبية في إيران بين الحربين بسبب الظروف الدولية 

ت األقتصادية بين إيران فرغم أن دورها كان يسعى لعرقلة العالقا. في مهمتها

، )١١٢(، وتهيئة الجو المالئم لتغلغل ونمو الرأسمال األمريكي في البالدوالسوفيت

ورغم أن وجودها أثار قلقاً جدياً لدى الدوائر الرسمية البريطانية الى الحد الذي 

وردات في مجلس العموم البريطاني ايضاحات عن حالة إيران طلب فيه أحد الل

المالية وسياستها الخارجية ليتسنى لبريطانيا في ضوئها تحديد سياستها 

، رغم ذلك كله إال أن حجم المعارضة السوفيتية لم تصل حد الضغوط )١١٣(تجاهمها



                                                                       

  )٢٠١٦ كانون األول (العشرون و الحادي العدد 
٢٣٧ 

 خالل عهد رضا شاه المصالح االمريكية االقتصادية في ايران 

طانيا لم ، كما وإن بري )١١٤(الدبلوماسية والعسكرية التي بذلت ضد سلفه شوستر

تكن في وضع تستطيع فيه فرض ارادتها على الواليات المتحدة بعد التغير الذي 

ذي أعقب الحرب العالمية األولى ، فكان الظرف في تناسب القوى الدولية ال طرأ

ولم تلعب العوامل الداخلية . الدولي عامالً مساعداً لمهمة البعثة األمريكية في إيران 

ي في استمرار البعثة في عملها ، فقد منحها المجلس اإليراني اإليرانية الدور الثانو

     الرابع الدعم التام ، وساندها رؤوساء الوزارات التي تمكنت في الفترة من عام

بدون تحفظ ، فضالً عن الدعم الذي تلقته البعثة من ) ١٩٢٥(حتى عام) ١٩٢٢(

ي يقتضي تناولها قبل الجيش الذي كان يقف رضا خان على رأسه ، المسألة الت

  .بشيء من التفصيل

فقد حظيت بعثة ميلسبو منذ وصولها الى طهران برعاية خاصة من رضا 

، السيما بعد أن ظهرت )١١٦(، مبدياً تعاطفه معها)١١٥(خان وتعضيده التام لها

، األمر الذي دفعه لالعتماد على بناء دكتاتورية عسكرية في بالده طموحاته في

التي قدمتها له البعثة لبناء الجيش حتى بلغ مجموع األموال المساعدات المالية 

ومن جانبه فقد قام رضا .  )١١٧(المقدمة لوزارة الحربية تسعة ماليين تومان سنوياً

خان بتسهيل مهمة البعثة من خالل فرضه للسيادة المركزية على المقاطعات 

ران ، المسألتان اللتان اإليرانية ، واعتماده اسلوب الرقابة الفعالة للشرطة على طه

  . )١١٨(اسهمتا اسهاماً مباشراً في جباية الضرائب بسرعة غير متوقعة

إن طبيعة العالقة التي توثقت بين رضا خان وبعثة ميلسبو هي التي دفعت 

باألول الى الدفاع عن مهمة الثانية أمام سيل االنتقادات الشديدة التي تعرضت لها 

، وكانت هي أحدى األسباب التي قادته  )١٩٢٤(اممن قبل الصحافة اإليرانية ع

ي العام فالقصاء الوزراء المعارضين العمال البعثة األمريكية بعد ترأسه للحكومة 

ن ورائها حكومتها ، آماالً كبيرة وبالمقابل علقت البعثة األمريكية ، وم. )١١٩(هنفس

ده ، األمر الذي على رضا خان لالستفادة منه في زيادة نفوذها األقتصادي في بال

دفعها لألشارة عليه بوجوب زيادة حصة الحكومة اإليرانية من إيرادات  شركة 
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إيرانية كوسيلة الضعاف الرأسمال البريطاني في إيران ، ونتيجة –النفط االنكلو 

نيه الف ج) ٤٣١,٩( لذلك أرتفعت حصة الحكومة اإليرانية من عوائد الشركة من

مما جعل للبعثة .  )١٢٠()١٩٢٥( الف عام )٧٥٠(ىال) ١٩٢٤(استرلينـي عام

  . )١٢١(األمريكية دوراً كبيراً في دعم رضا خان

  -:االمتيازات والمصالح األمريكية في عهد رضا شاه بهلوي

إن رضا خان الذي بات قريباً من تولي العرش اإليراني ، إال أنه لم يكن 

ة الحكم قبل أن يأخذ بوسعه أن يحسم صراعه مع أحمد شاه القاجاري ويتولى دف

وبعد سلسلة من األتصاالت حاول فيها . البريطانيين في هذا األمر الخطيررأي 

المفوض البريطاني في طهران  )١٢٢()برسي لورين(جس النبض ، كان خاللها 

، حتى  )١٢٣(وعصريحة وواضحة حول هـذا الموض يتهرب من إعطاء اإلجابة

بأسلوب ذكي ومرن متضمناً تكذيبه ) ١٩٢٥(تشرين األول ٢٨جاء الرد أخيراً في 

للشائعات التي تشير إلى مساندة بريطانيا ألحمد شاه من جهة ، ومن جهة أخرى 

حكومة صاحب الجاللة ال ترغب في التدخل في الشؤون الداخلية : ( أكد الرد أن

، األمر الذي ارتاح له رضا خان كثيراً مما دفعه للتأكيد )١٢٤()لدولة أخرى صديقة

والتي تعطي .. موقفه من بياناته السابقة فيما يخص عالقات ايران بانكلترا :(نه بأ

  . )١٢٥()مفعولها حال تحرره من المشاكل الحالية

بعد أن أطمأن رضا خان لموقف اسياده البريطانيين ، لم يبق أمامه سوى  

،  بعض األجراءات البسيطة النهاء الحكم القاجاري والوصول إلى العرش اإليراني

مجلس  وقد استعد لتنفيذ هذه األجراءات بدقة متناهية بالتعاون مع نائب رئيس

وبعد يوم واحد من  )١٩٢٥(، ففي أواخر تشرين األولالشورى اإليراني محمد تدين

لقاء رضا خان بالوزير المفوض البريطاني ، طالب رضا خان بتنصيبه شاهاُ على 

اإليراني طالب فيها المجلس الغاء  عرش البالد ، وقدم مسودة قرار الى المجلس

تشرين ) ٣١(حكم العائلة القاجارية ، وفعالً تم التصديق على مشروع القرار في

نواب وتغيب عن  )٥( نائباً ، وعارضه )٨٠(، إذ صوت لصالحه)١٩٢٥(األول
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عضواً ، منهياً بذلك حكم آل قاجار )١١٥(نائباً من مجموع) ٣٠(الجلسة 

، ليصبح فيما بعد على أثر )١٢٧(ا بهلوي بإدارة البالد وتكليف رض )١٢٦(إليران

اجراءات شكلية سيد أيران بال منازع مبتدءاً عهداً جديداً عرف بعهد األسرة 

  )١٢٨(البهلوية

ة أن تنجح في جهودها التي أدت إلى زيادة لقد استطاعت البعثة األمريكي

لالغراض االنتاجية العائدات االيرانية ، وتقليل النفقات ، وتخصيص األموال 

والشؤون العامة وتحسين اوضاع الميزانية وزيادة الرصيد الحكومي إليران خالل 

  . )١٢٩(المدة الزمنية التي عملت خاللها

ورغم ذلك كله فقد اضطرت البعثة األمريكية اخيراً إلى مغادرة إيران في 

صر بعد تعرضها لحملة انتقادات واسعة من قبل بعض العنا )١٩٢٧(آب عام

ي الخامس تخفيض الذي طلب من المجلس اإليراناإليرانية ، وبإيحاء من رضا شاه 

، األمر الذي كان ايذاناً  )١٣٠(صالحيات البعثة عند طرح موضوع تجديد عقدها

بعد أن ركز اقدامه وبدأ يعتقد  )١٣١(بأفول دور البعثة في عهد رضا شاه بهلوي

ففي مقدمة العوامل التي دفعت . رى بضرورة تطوير عالقاته مع اطراف دولية اخ

الشاه التخاذ هذا القرار األسباب الذاتية النابعة من طبيعته الدكتاتورية واستبداده 

برأيه ورغبته في منع أي جهة أو مؤسسة في مناقشته ، األمر الذي دفعه للتأكيد 

  : بما نصه 

  . )١٣٢())وسوف اكون أنا الشاه الوحيد. اليمكن أن يكون هناك شاهان (( 

اضافة إلى التحول الذي طرأ على موقفه من البعثة بفعل العوامل 

  .) ١٣٣(الموضوعية التي يقف تأثير النفوذ االلماني على رأسها

وعلى أية حال فبعد أن انتفى الغرض األساس من وجود البعثة في إيران        

ثم تفعيل دور  ، ومنوس األموال األمريكية إلى إيرانالمتمثل بجذب استثمارات رؤ

الواليات المتحدة ذاتها لتلعب دور القوة الموازنة بين بريطانيا والسوفيت ، كان البد 
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أن تنتهي مهمة البعثة ، ولم يكن من قبيل الصدفة أن يصرح رضا شاه بعد ذلك ما 

  : نصه 

ان على ايران أن تتعلم العمل بدون األجانب ، وإنها بعد سنوات قالئل لن (( 

منذ عهد :(( وأضاف أنه )) . اجة للخبراء والمستشارين األجانبمة حتكون لها ث

طويل اعتمد شعبنا على اآلخرين ويجب تغيير طبيعته لكي يكون بامكانه تحقيق 

  . )١٣٤())استقالله الفكري والعملي

وبالمقابل لم يبق امام ميلسبو بعد انتهاء مهمته في إيران إال أن يصف رضا شاه   

  : ليلة قائالً بعد سنوات غير ق

... عندما عرفت رضا بدا لي أنه يفتقر الى األدب وباألحرى بال أخالق (( 

فقد وضع جانباً مستشاريه واحاط نفسه بالعناصر السيئة في االمبراطورية ، وجعل 

وفي الوقت ... هؤالء شركاء له في الجريمة ، ولهؤالء اعطى اإلمتيازات والتكريم 

  . )١٣٥(...))شخصياً من الفساد المطلق  نفسه عرض على شعبه مثاالً

وبالرغم من ذلك كله بقيت الواليات المتحدة األمريكية تحتل المرتبة السادسة 

     والخامسة بالنسبة الى تسلسل الدول المصدرة والمستوردة من ايران بين عامي

، كما حصلت الشركات الصناعية األمريكية على سلسلة من  )١٩٢٨ – ١٩٢٧(

فقد .  )١٣٦(زات لبناء السكك الحديد والطرق والجسور وغيرها داخل إيراناإلمتيا

، ومعه عشرة مساعدين ، للعمل على ) وليم بوالند ( استخدمت حكومة رضا شاه 

مسح مشروع السكك الحديد من بحر قزوين إلى الخليج ، وبعد عامين وقعت 

حكومة رضا شاه الشركة األمريكية الصناعية أولين وشركاؤها على اتفاق مع 

بالتعاون مع ثالث منظمات تجارية وصناعية المانية النشاء الخط الحديدي ، عملت 

كمجموعة واحدة النشاء السكة في ايران لتوسع اعمالها فيما بعد عندما ادخلت معها 

إال أن المشاكل والفيضانات التي واجهت المشروع . شركات بريطانية وفرنسية 

وتولت الحكومة االيرانية بنفسها  )١٣٧( لغاء االتفاقيةاضطرت حكومة رضا شاه ال
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، بعد ان انحلت مجموعة الشركات الدولية  )١٣٨()١٩٣٠(اعمال االنشاء في عام

أما الواليات . وخسرت الشركة األمريكية االموال التي صرفتها على هذا المشروع 

ي جابهت المتحدة فكانت بعيدة عن مالبسات المشروع وبمعزل عن المشاكل الت

، اال انها مع ذلك  استفادت من اكمال بناء الخط الحديد عام ) ١٩٣٠(الشركة عام 

السوفيتية أثناء  -، إذ لعب هذا الخط دوراً مهماً في العالقات األمريكية )١٩٣٨(

  . )١٣٩(الحرب العالمية الثانية

سيطرة على وعلى هذا األساس يمكن القول بأن المحاولة األمريكية الثانية لل       

إيران في الربع األول من القرن العشرين فشلت ، األمر الذي أدى إلى تقليص 

  . )١٤٠(مصالحها فيها خالل الحقبة المذكورة

االمريكية Ameranian كما كانت هناك محاولة قامت بها شركة  أميرانيان 

سع من النفط من المنطقة الشمالية في التا وحصولها على إمتياز التنقيب وأستخراج

أما بشأن الموقف البريطاني من هذه الخطوة فقد ظل كما . )١٤١()١٩٣٧(آذار عام

الشركات األمريكية في شمال كان في السابق معارضاً ألي إمتياز تحصل عليه 

إيرانية احتجاجها للحكومة اإليرانية لمنحها االمتياز  –،إذ قدمت شركة االنكلو إيران

خوستريا بهدف اثارة الجدل حول حقوق شركة  اعاله وجددت ادعاءاتها بإمتياز

  . )١٤٢(نفط شمالي إيران اذا ما تخلى األمريكيون عن إمتيازهم

سابقة –وقد فشلت الشركة في تنفيذ المشروع بسبب مشكلة نقل النفط  

ولم تتمكن من األتفاق مع الحكومة السوفيتية حول مرور النفط المنتج .  -الذكر

، وذلك الرتيابها بوجود عالقة بين المستمرة بهذا الشأنرغم الجهود  عبر اراضيها

إيرانية التي تعد بنظرهم وسيلة للتغلغل  –شركة أميرانيان وشركة االنكلو 

، ومن جانب آخر فقد كانت ي األراضي السوفيتية هذا من جانبالبريطاني ف

 االسباب الثانوية قد أسهمت هي األخرى في تعطيل المشروع ومنها عدم منافسة

نفط شمال إيران للنفط المستخرج في مناطق كجنوب إيران والعراق من حيث 

، فضالً عن وفاة احد المساهمين في الشركة وعدم استعداد ورثته )١٤٣( الجودة
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الستثمار نفط المنطقة ، كذلك ظروف الحرب العالمية الثانية التي أخذت بداياتها 

       العمل  الذي بدأت فيه عام تخيم على الوضع الدولي مما دفع الشركة اليقاف

  .)١٤٤(، والتخلي عن االمتياز وعدم المجازفة في ظل هذه الظروف)١٩٣٨(

اءت محاولة التقرب اإليراني من الواليات المتحدة األمريكية ضمن ج         

ذت طابعاً استثنائياً بعد نشوب طار االتجاهات السياسية اإليرانية الجديدة ، التي اخا

نشوب الحرب حينما  لعالمية الثانية مباشرة  فلم يمض شهر واحد علىالحرب ا

ر مليون دوالر ، سافر اليات المتحدة قرضاً قيمته خمسة عشن الوطلبت إيران م

من أجل ترتيب عملية الحصول عليه الى واشنطن وزير الخارجية اإليرانية 

ري في العاصمة تور دفتري ،ورغم من األتصاالت الواسعة التي قام بها دفتالدك

، لسياسيين والرأسماليين األمريكاندد من ااألمريكية واشنطن، وفي نيويورك مع ع

ة ، إال أن جهوده فضالً عن توسيطه الخبير المالي األمريكي شوستر في تلك المهم

زوف المستثمرين األمريكيين عن القيام لم تثمر عن شيء والسبب في ذلك الى عـ

ساس من العالم لطبيعة االوضاع السياسية السائدة ، الى بأعمال في ذلك الجزء الح

جانب المجازفة  التي تنتظر اي مشروع يعقد مع إيران في مثل هذا الظرف 

مما دفع بوزير الخارجية االيرانية للعودة الى بالده بعدما خاب أمله في  ، الحرج

ذلك فان ومع  )١٤٥(الحصول على قرض من هذه البالد بوقت قصير على حد تعبيره

اتصاالت طهران بواشنطن لم تنقطع ، فقد كان وزير الخارجية اإليرانية ينقل للقائم 

اوضاع بالده السياسية ) Engert(باالعمال االمريكي في طهران انكرت 

واالقتصادية ، السيما تلك الديون الكثيرة التي بذمة ايران اللمانيا كأثمان للبضائع 

أليها، او على وشك تلك التي على وشك أن تشحن التي في طريقها الى إيران أو 

، والموقف الالودي الذي تقفه بريطانيا من إيران بسبب العالقات الشحن لطهران

متطلبات ايران :((ن المانيا ، وتأكيده بان ارية المتطورة بين االخيرة وبيالتج

الشرعية ومصالحها يجب ان تحترم ، وان حقها في التجارة مع المانيا يجب 

ر وزير الخارجية اإليرانية اشا)) بيت القصيد((وللوصول إلى . )١٤٦())األعتراف به

ان الواليات المتحدة األمريكية في وضع مرموق جداً ، تستطيع فيه توسيع :(( ى إل
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اعمالها في ايران ، ولكن بما أن الصادرات اإليرانية ألمريكا ال يمكن زيادتها 

التجاري يمكن اقتصاره على مشتريات المكائن  بصورة فجائية ، لذلك فإن التبادل

، وعلى هذا األساس فان الحكومة )) الخ ... الثقيلة والسكك الحديدية والطائرات 

  .) ١٤٧())بأن من مصلحة البلدين ترتيب االعتماد أو القروض:(( اإليرانية تعتقد 

الذي  ومن جانبه فلم يكن اينكرت غافالً عما كان يرمي اليه دفتري ، األمر 

  : جعله يعطيه جواباً خاب معه ظن األخير حينما قال له 

  . )١٤٨())لدينا امل ضئيل بتحقيق ذلك في الوقت الحاضر((        

بأنه طالما أن بريطانيا :(( الخارجية اإليرانية إال أن يؤكد فما كان من وزير 

، اصة في أعلى مستوى ممكن مع إيرانالعظمى ارادت جعل صادراتها الخ

باالمكان عقد اتفاقيات اعتمادية مع لندن ، وخاصة إذا ما اظهرت بريطانيا رغبتها ف

  . )١٤٩())في استيراد المزيد من المنتوجات اإليرانية

وبسبب الظروف االقتصادية التي كانت تمر بها إيران ، ورغبة رضا شاه  

تصادي لتطوير عالقاته بالواليات المتحدة والحصول على دعمها في المجال االق

ي كانون شاه إال أن حاولت مرة آخرى ، ف، فما كان من حكومة ال )١٥٠(والعسكري

مليون دوالر من  ٥٠الى  ٤٠الحصول على قرض قيمته من )١٩٣٩(األول 

، تحديد سداد الدين خالل عشر سنواتواشنطن وفق شروط معينة تضمنت 

وضمانه من واردات النفط األيرانية، اضافة الى ضرورة انفاق نصف القرض في 

الواليات المتحدة من خالل شراء تجهيزات عسكرية وادوات السكك الحديد 

نتيجة تذكر بسبب ظروف إال أن جهودها لم تثمر عن . )١٥١(والقطارات وغيرها

.  ة أمام ذلك القرض ة وطبيعة الصعوبات التي وضعتها الواليات المتحدالمرحل

ومع ذلك فقد كان رضا شاه تواقاً للتعاون مع الواليات المتحدة ضمن اطار اسلوب 

المناورات والمساومات الذي اتبعه في سياسته الخارجية ، فاعلى على لسان وزيره 

  :عن ) ١٩٤٠(شباط عام  ٢١المفوض الجديد لدى واشنطن في 
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تصادية مع الواليات المتحدة على رغبة إيران في تطوير عالقاتها االق(( 

  . )١٥٢())رب ، بل يمتد إلى ما بعدها ايضاًلحاساس برنامج تفصيلي ال يتحدد با

إزداد اهتمام الحكومة األمريكية بايران ، مما دفعها للتفكير جدياً في اتخاذ 

االجراءات التي من شأنها أن تضمن مصالحها فيها ، السيما بعد أن شهدت السنتين 

جديداً في العالقات التجارية بين إيران  يتين من الحرب العالمية الثانية تطوراًاألول

في لوحة تجارة إيران % ١٠,٥والواليات المتحدة بحيث اصبح نصيبها يؤلف 

وكانت المخاوف األمريكية من احتمال . )١٥٣()١٩٤١– ١٩٤٠(الخارجية للعام

تاج النفط في الخليج العربي سوفيتي ضد إيران ، ومناطق ان –وجود تواطؤ الماني 

قائم تزداد يوماً بعد يوم ، اعتماداً على البرقيات المستعجلة التي كان يبعثها ال

، والذي كان يبالغ فيها بحجم التطورات على الساحة باألعمال األمريكي في طهران

ولم يضع حداً للمخاوف األمريكية في المنطقة سوى الغزو االلماني .  )١٥٤(اإليرانية

الذي احدث ترتيباً جديداً على )١٩٤١(حزيران عام ٢٢لألراضي السوفيتية في 

  .)١٥٥(صعيد تبادل خنادق القوى التجارية

إلى الغاء اتفاقية ) ١٩٤٠(كما عمدت إيران من جانبها في حزيران عام        

وبسبب خوف بريطانيا .  )١٥٦()١٩٣٩(  القرض التي عقدتها مع بريطانيا في العام

تتخذ الحكومة اإليرانية  بتأثير من األلمان خطوة من شأنها قطع امدادت  من أن

آليات القوات البريطانية البرية وقطع إمداد وتزويد اسطولها البحري بالنفط 

إيرانية إلى اتفاق مع الحكومة اإليرانية  –، توصلت الشركة االنكلو  )١٥٧(اإليراني

ونصف باوند استرليني عن فرق  تعهدت بموجبه تقديم تعويض لها قدره مليون

 – ١٩٤٠( ، إضافة إلى دفع حصة إيران للسنتين) ١٩٣٩ - ١٩٣٨( الذهب لسنتين

البالغة أربعة ماليين باوند إسترليني بما فيها رسوم إمتياز والضرائب  )١٩٤١

  . )١٥٨(وفرق العملة بالنسبة إلى الذهب

في المنطقة في تلك ومما يثير قلق البريطانيين بالنسبة لمصالحهم النفطية 

رات مل على متنها المتفجة تحني سفن ألمانية وايطاليالمدة هو وجود أكثر من ثما
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ظلت الطريق في بداية الحرب ولجأت الى ميناء بندر شاهبور اإليراني المطل على 

سيما وإنها كانت تهدد المصالح النفطية البريطانية  الساحل الشرقي للخليج العربي ،

لصميم في حالة استخدامها من قبل االلمان لسد مدخل شط العرب في المنطقة با

بمناورة بسيطة ليحولوا بذلك دون وصول السفن البريطانية إلى عبادان ، مما دفع 

لندن لمحاولة إقناع اإليرانيين التخاذ االجراءات التي من شأنها منع األلمان من 

، السيما بعد أن  )١٥٩(المهمة االقدام على مغامرة تهدد إحدى مصالحهم اإلستراتيجية

ضبط البريطانيون سفينتين من تلك السفن تستعمالن أجهزة وإرسال مستغلة عدم 

  . ) ١٦٠(وجود رقابة إيرانية عليها

كما سعت بريطانيا جاهدة من أجل الحفاظ على خبرائها الفنيين العاملين في 

حكومة البريطانية المصنع اإليراني لتجميع الطائرات ، وبهذا الغرض استمرت ال

بتوريد معدات الثنتي ) ١٩٤١(بتزويد المصنع بالمواد الالزمة ، وتعهدت في عام 

عشر طائرة من طراز جديد ، رغم مخاوفها أن تستخدم الطائرات التي يتم تجميعها 

  . )١٦١(في هذا المصنع ضد المصالح البريطانية

الدولية لم يكن  إن رضا شاه الذي اتبع سياسة المناورة على حساب القوى

مطمئناً للوعود البريطانية ، فحاول ومنذ وقت مبكر أن يبدل الخبراء الفنيين 

ء مصنع أمريكي العاملين في مصنع الطائرات بخبراء امريكان ، باإلضافة الى بنا

طائرة اعتراضية ) ٣٠(طائرة قاذفة و) ٥٠(، وتجهيز بالده بـ للطائرات في إيران

ولنادي طهران الجوي ، المطاليب التي لم توافق عليها مقاتلة للجيش اإليراني 

زاماتها تجاه طلبات الدول واشنطن بحجة انشغال صناعتها العسكرية بتنفيذ الت

، خاصةً وإن لندن اعترضت على الصفقة والتمست من حكومة واشنطن األخرى

  .)١٦٢()بسبب العداء التقليدي اإليراني لبريطانيا:(بضرورة عدم تلبية طلبات طهران

ونشاطاتهم الواسعة في إيران   )١٦٣(لقد أثار وجود أعداد كبيرة من االلمان

قلقاً جدياً لدى كل من بريطانيا واالتحاد السوفيتي ، ال بسبب تخوفها من احتمال 

ومنشأة  قيام العمالء النازيين بعمليات تخريبية ضد منشآت النفط في باكو شماالً ،
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وباً ، واآلثار الخطيرة الناجمة عن ذلك فحسب ، بل إيرانية جن –النفط االنكلو 

وبسبب تخوفها من احتمال قيامهم بانقالب عسكري في ايران يغير الموازنات القلقة 

على حساب تراجع  )١٦٤(ويدفع باالحداث الى ان تتطور لصالح الرايخ الثالث

  .) ١٦٥(لمخططات الحلفاء

شاه  حلفاء للضغط على رضال الجهود السياسية التي بذلها الوبعد فشل ك 

ن البريطانية والسوفيتية عقم ن بالده ، أدركت الحكومتاودفعه لطرد االلمان م

ا البحث عن أسلوب آخر ذ مطالبهمـا وعليهماالعتماد على األسلوب السياسي لتنفي

، ألسلوب العسكري هو الخيار الوحيد، وأقوى فعالً وتأثيراً فكان ااكثر حسماً

، مانية في إيران وضمان تدفق نفطهالقطع دابر النشاطات األل واألسلوب الناجح

وتوفير مستلزمات استمرار األتصال بين األتحاد السوفيتي وحلفائه عبر األراضي 

وجهت الحكومتان البريطانية والسوفيتية آخر انذار  )١٩٤١(آب ٢٥االيرانية وفي 

ان تجاه مطالبهما ، ولهذا لهما الى إيران عبرتا فيه عن خيبة املهما ازاء موقف إير

السبب قررت الدولتان اللجوء الى اجراءات حازمة وفعالة لحماية مصالها الحيوية 

وباشرت القوات السوفيتية بالتوغل في االراضي االيرانية من . )١٦٦(في ايران

  ،الشمال لمنع االلمان من استعمال االراضي االيرانية كقاعدة للهجوم على أراضيها

من خانقين باتجاه كرمنشاه لت القوات البريطانية من نقطتين األولى في حين دخ

 )١٦٧(، والثانية من الجنوب باتجاه المحمرة ومنشآت النفط في عبادانوهمدان

ورافقت العمليات العسكرية لقوات الحلفاء بعض المعارك البحرية الصغيرة ونشاط 

اد والمنشآت العسكرية جوي أسفر عن إيقاع خسائر مادية وأضرار مختلفة باالفر

  .اإليرانية

لقد كانت للتقارير العديدة التي استلمتها وزارة الخارجية األمريكية من 

بشأن عدم مقدرة قوات  L.Dryfusوزيرها المفوض في طهران لويس دريفوس 

االلماني في ) الرتل الخامس((األمن الداخلي اإليرانية السيطرة على فعاليات 

، شأنها لحكومة االمريكية من أحداث إيرانا أثرها على موقف اكان له.  )١٦٨(البالد
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، أن وضع بريطانيا القلق في العراقشأن التقارير التحذيرية التي أرسلها نابنشو بش

ففي اليوم التالي للغزو النازي لالتحاد السوفيتي ابرقت وزارة الخارجية األمريكية 

ا الوزارة بخصوص تنظيم إلى دريفوس مستفسرة عن المعلومات التي استلمته

وقد اجاب  )١٦٩(الرتل الخامس في طهران وفروعه في مختلف انحاء ايران

الرتل ((موضحاً بأن تنظيم  )١٩٤١(حزيران ٢٨دريفوس على برقية الوزارة في 

في إيران منسق تنسيقاً استراتيجياً وإن هذا التنظيم يمكنه انزال )) الخامس االلماني

جيداً الى شوارع طهران في اللحظة المناسبة ، وإن  رجل مسلح تسليحاً) ٥٠٠(

أما . السوفيتية  –فعاليات هذا الرتل في ازدياد مستمر منذ بداية الحرب االلمانية 

الشرطة اإليرانية فأنها ، مع علمها بوجود مثل هذا التنظيم ، اضعف من أن تمنع 

للحظة ستحل عندما بناء تنظيم كفوء مستعد للضرب في اللحظة المناسبة ، وهذه ا

  . )١٧٠(تتغلغل القوات االلمانية في القفقاس

إن هذا التقرير ، وغيره من التقارير المماثلة ، أثار قلق الحكومة األمريكية 

، بعد احتالل القفقاس ، نحو إيران ومن ع في إيران واحتمال تقدم االلمانازاء الوض

ر إيران الحلفاء الى السوفيت عبات ثم الخليج العربي وبذلك يقطعون اوالً خط امداد

، في هذه ومن الطبيعي . ريكية في المنطقة ويهددون ثانياً المصالح النفطية األم

الحالة ، أن تفصل الحكومة األمريكية سيطرة قوات الحلفاء على إيران منعاً لظهور 

  .) ١٧١(مثل هذا التهديد

، بعد تسلم لقد بدأت إيران محاوالتها لالتصال بالحكومة األمريكية 

، باعتبارها الطرف الثالث )١٩٤١(تموز ١٩المذكرتين البريطانية والسوفيتية في 

الذي له تأثير على بريطانيا واالتحاد السوفيتي ، ألجل ضمان عدم قيام الدولتين 

األخرتين بعمل عسكري ضد إيران ، وفي الوقت نفسه اتصلت الحكومة البريطانية 

السوفيتية المقدمة الى  –نها دعم الطلبات البريطانية بالحكومة األمريكية طالبة م

الحكومة اإليرانية ومع أن الحكومة األمريكية رفضت التدخل في األمر ، إال أنها 

طلبت من دريفوس أن يتصل بالحكومة اإليرانية ويعبر لها عن أمل الحكومة 
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تشار النشاط األمريكية في أن تتخذ ايران كل االجراءات الالزمة لمنع ازدياد وان

  . )١٧٢(النازي في البالد

 ١٦وبعد أقل من اسبوع من تسليم المذكورتين البريطانية والسوفيتية في 

طلبت الحكومة االيرانية من وزيرها المفوض في واشنطن محمد ) ١٩٤١(آب

لمعرفة رأي الحكومة األمريكية ) هل(شايسته األتصال بوزير الخارجية األمريكية 

ومن خالل االجتماع . السوفيتية  –البريطانية  –فات اإليرانية وموقفها من الخال

عبر شايسته عن المخاوف اإليرانية من احتمال تعرض إيران لهجوم عسكري 

سوفيتي ثم  استفسر عن االجراءات التي ستتخذها الحكومة األمريكية  –بريطاني 

الة حدوث لمنع حدوث مثل هذا الهجوم وما سيكون عليه الموقف األمريكي في ح

اجاب هل على استفسارات شايسته قائالً أن البريطانيين يرسمون . مثل هذا الهجوم 

خططهم االستراتيجية دون استشارة اآلخرين وطالما ان هناك احتمال قيام االلمان 

، بريطانيا بإجراءات دفاعية مضادة بغزو المنطقة فان الضرورة تقتضي قيام

سوفيتي المحتمل على إيران لم يحدث بعد ، ولذا ال –وأضاف أن الهجوم البريطاني 

، )١٧٣(يمكن للحكومة األمريكية أان توضح ساستها أزاء وضع عسكري نظري ال

وفي نهاية االجتماع حذر هل الوزير اإليراني شايسته من أن كون إيران بلداً 

د يحترمون الحيا محايداً ال يعني عدم تعرضها لخطر الغزو النازي الن االلمان ال

وينقضون على أي بلد محايد متى سنحت لهم الفرصة للقيام بذلك ، ثم أشار هل 

الى الطبيعة العالمية للصراع ضد المحور قائالً أن بريطانيا وغيرها من دول 

وصول الخطر النازي  الحلفاء إنما تحصل على تأييد الحكومة األمريكية ألجل منع

بريطانيا سيعرض نصف الكرة ، ألن وصول الخطر النازي الى إلى بريطانيا

  . )١٧٥(للخطر )١٧٤(الغربي
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ونالحظ من هذا األجتماع أن وزير الخارجية األمريكي قد عبر عن تأييد  

الحكومة األمريكية ضمنياً لفكرة قيام بريطانيا باحتالل إيران عندما أشار إلى 

 ضرورة قيام بريطانيا باجراءات دفاعية ضد الهجوم االلماني المحتمل على

  . )١٧٦(المنطقة

وفي هذه االثناء أيضاً قام دريفوس بمقابلة رئيس الوزراء اإليراني علي 

منصور ولفت انتاهه الى نشاط الرتل الخامس االلماني في إيران ، وذكره أيضاً 

ووسط هذه األجتماعات  )١٧٧(بالمخاطر التي قد تتعرض لها سكة الحديد االيرانية

 :ده أن الرئيس األمريكي روزفلت قيتد بريس نبأ مفادواألتصاالت نقلت وكالة اليونا

صادق على كل اجراء تراه الحكومتان البريطانية والسوفيتية ضرورياً لتطهير (( 

ومع أن روزفلت ووزير خارجيته هل سارعا إلى أنكار )) إيران من النفوذ النازي

تصريح عن إال أن الكثير من الباحثين يرون أن صدور مثل هذا ال )١٧٨(التصريح

الرئيس روزفلت لم يكن امراً مستبعداً في تلك األحوال ، ذلك أن هذا التصريح كان 

السوفيتي إليران  –منسجماً تماماً مع السياسة األمريكية ازاء األحتالل البريطاني 

  .) ١٧٩(كما اتضح فيما بعد

قابل شايسته وكيل وزارة الخارجية  )١٩٤١(آب ٢٥في صباح يوم 

 –ر ويلز ، ولم يكن شايسته قد علم بعد بدخول القوات البريطانية األمريكية سم

السوفيتية إلى إيران وخالل المقابلة شرح شايسته لويلز مصاعب إيران ، خالل 

، مع الروس في الشمال والبريطانيين في الجنوب ثم تطرق الى اريخها الطويلت

شخص  )٧٠٠(ل منموضوع االلمان الموجودين في إيران وأشار إلى أن عددهم أق

وسيتم ترحيلهم من إيران خالل فترة قصيرة واعرب شايسته عن رغبته في أن 

يبقى الرئيس روزفلت على علم تام بكل مايجري في إيران ، ولم يحصل شايسته 

) ٢٢(اجتماعه مع كورديل هل فيفي هذا األجتماع على أكثر مما حصل عليه في 

، نية ملزمة بالمساعدة في دحر هتلريرا، فقد بلغ ويلز شايسته أن الحكومة اإلآب
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وإن السياسة البريطانية تهدف في النهاية ، إلى ضمان حرية الشعب االيراني في 

ألن االلمان :(( حين ان سيطرة المانيا على ايران ستشكل تهديداً خطيراً الستقاللها

لن يتخلوا عن سيطرتهم على إيران طالما يجدون انفسهم في مركز السيادة 

  . )١٨٠())عالميةال

السوفيتية ضد إيران كثفت الحكومة  –دء العمليات العسكرية البريطانيةومع ب

اتصل )١٩٤١(آب ٢٥، ففي تحدة إلى التدخلاإلايرانية جهودها لدفع الواليات الم

مدير عام وزارة الخارجية اإليرانية بالمفوضية األمريكية في طهران طالباً نقل 

ومته للتدخل في األمر اليقاف العمليات العسكرية في طلب إايران الرسمي إلى حك

إيران ، والبحث عن حل سلمي للمشكلة ، مع استعداد الحكومة اإليرانية إلعطاء 

، وفي اليوم  )١٨١(التأكيدات الالزمة بشأن طرد أغلب االلمان الموجودين في إيران

منه اتخاذ  نفسه أيضاً ارسل رضا شاه برقية عاجلة إلى الرئيس روزفلت راجياً

  .) ١٨٢(الخطوات االإنسانية الالزمة إلنهاء القتال

على أثر استالم طلب الحكومة اإليرانية بشأن الوساطة األمريكية عقد 

لمناقشة الطلب ) ١٩٤١(آب ٢٦اجتماع في وزارة الخارجية االمريكية في 

 شرق األدنى فيوقد حضر األجتماع سمر ويلز ومسؤولو قسم شؤون ال، اإليراني

طرحت وجهات نظر مختلفة بشأن الموضوع فقد كان الل االجتماع الوزارة، وخ

، أن ، رئيس قسم الشرق االدنى Wallace Murrayورى من رأي واالس م

تحاول الحكومة األمريكية اجبار بريطانيا على التفاوض مع إيران بهدف التوصل 

على اساس أن من  إلى تفاهم وتعاون ودي بينهما وكان اقتراح مورى هذا قائماً

االفضل لبريطانيا ان تحصل على مساعدة االيرانيين بطريقة ودية من ان تحصل 

عليها بالعنف مع ما قد يؤدي اليه ذلك من معارضة إيرانية قد تجر معها اعمال 
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تخريب او حرب فدائية إيرانية ضد البريطانيين في إيران أما ويلز فقد عارض 

ريكي في المشكلة مقترحاً اكتفاء الحكومة اقتراح مورى ورفض التدخل األم

األمريكية بنقل الطلب االيراني الى الحكومة البريطانية واالستفسار منها فيما اذا 

كان بامكان الحكومة اإليرانية تقديم اي مساعدة بخصوص الموضوع وبعد 

مناقشات طويلة استقر الرأي على اإلجابة على الحكومة االيرانية بأن عليها هي 

سها بذل كل جهد ممكن للتوصل الى تسوية سلمية مع بريطانيا ، مع اإلضافة بأن نف

ع الحكومة األمريكية ستبقى على اتصال وثيق مع البريطانيين بخصوص الموضو

ابالغ : ، ستحاول مساعدة اإليرانيين في ذلك ، وثانياًوبأنها ، أي الحكومة األمريكية

  . )١٨٣(اني بدون أي تعليقالحكومة البريطانية بتسلم الطلب اإلير

يتضح لدينا من القراءات السابقة أن الحكومة األمريكية اعتبرت األحتالل 

السوفيتي إليران حقيقة واقعة وامراً مفروغاً منه حتى قبل أن يتم ذلك  –البريطاني 

كماأنها تعكس رغبة الحكومة األمريكية الضمنية في عدم احتالل السوفيت . تماماً 

كما )) الطبيعة العالمية للصراع(( ايران وحجتها في ذلك ليس تأكيد لمناطق من 

ادعى هل ومن بعده الرئيس روزفلت بل ضمان حماية الطبقات الراقية من المجتمع 

  .)١٨٤(اإليراني في المناطق التي يحتلها السوفيت

بعد األجتماع السابق مباشرة أتصل شايسته بواالس موري ونقل إليه مجدداً 

حكومة اإليرانية بوساطة الرئيس روزفلت اليقاف القتال في ايران والبدء رغبة ال

باجراء مناقشات للتوصل الى تسوية سلمية ، إال أن موري الذي أصبح ملتزماً بما 

أجاب شايسته بأن العدوان  )١٩٤١(آب ٢٦تم التوصل اليه من قرارات في أجتماع 

ن وصول هذا العدوان إلى إيران النازي حقيقة واقعة وإن البريطانيين يتخوفون م

،ألن حدوث ذلك سيشكل ) ١٨٥(وإلى مناطق اخرى مثلما حدث في العراق وسوريا
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أشار موري إلى أن من خطراً كبيراً على المصالح البريطانية في المنطقة ، و

، في حالة احتاللها من قبل البريطانيين والسوفيت ، البدء بمفاوضات مصلحة إيران

يطانيين  الجل التوصل الى صيغة تعاون مشترك للدفاع عن ايران مباشرة مع البر

وفي  .)١٨٦(ومن الممكن أن نأخذ هذا التعاون شكل تحالف بين ايران وبريطانيا

حاولت أن اوضح : (( معرض تعليقه على مناقشاته مع شايسته كتب موري قائالً

وفي الجهد . ضاً للوزير اإليراني أن هدف بريطانيا هو هدف الواليات المتحدة اي

المشترك النهاء العدوان فأننا يجب أن تأخذ بنظر االعتبار االخطار التي الشك فيها 

في حالة وصول العدوان االلماني الى منطقة الشرق االدنى الحيوية لدفاع 

ن جهة أخرى لم يؤد اتصال وزير الخارجية اإليراني وم. )١٨٧(االمبرطورية

بشـأن التدخل األمريكي اليقاف القتال ، الى بدربفوس في طهران مرة اخرى ، 

نتيجة رغم أن وزير الخارجية اإليراني اعلى استعداد بالده ، رغبة منها النهاء 

القتال ، للموافقة ليس على طرد االلمان من إيران فحسب بل وكذلك الموافقة على 

  . )١٨٨(اي طلب بريطاني معقول الجراء تغييرات وزارية في ايران ايضاً

ن هذا الموقف األمريكي كان موضع امتنان من قبل الحكومة البريطانية إ

 Anthony Edenفقد أرسل وزير الخارجية البريطاني انطوني ايدن  –منذ البداية 

برقية شكر الى نظيره األمريكي كوردل هل أثر الخطاب الذي القاه األخير في 

أحداث إيران قائالً  ، والذي أشار فيه الى)١٩٤١(آب ٢٥مؤتمر صحفي عقده في 

المسألة الملحة هي الحرب بين :(( أنه ليست لديه تفاصيل اكثر بشأن ايران وان 

هذا في حين ان عدم )١٨٩())المانيا من جهة والسوفيت والبريطانيين من جهة اخرى

استجابة الحكومة األمريكية للطلبات اإليرانية بشأن التوسط في النزاع كان مثار 

ومن الجدير بالذكر أن روزفلت أجاب على رسالة الشاه في .  )١٩٠(استياء رضا شاه
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ايلول مؤكداً الطبيعة العالمية للصراع وبأنه طلب من السوفيت والبريطانيين  ٢

  . )١٩١(اصدار تصريح  عام بشأن الضمانات التي أعطيت إليران

استغلت الواليات المتحدة األمريكية الوضع كونها إحدى دول الحلف 

وبرزت هذه .  )١٩٤٢(اللمانيا فأقحمت جيوشها في ايران في نهاية عام المناهض

وبلغ مجموع . عبر ايران. طرق المواصالت بين الدول الحليفةالعملية بحجة حماية 

القوات األمريكية في إيران ثالثين ألف جندي استقروا في الموانئ اإليرانية المطلة 

كما سيطرت على .  )١٩٢(شاهبور على سواحل الخليج العربي وخاصة ميناء بندر

ولم يكن لدخول القوات األمريكية إلى . شبكة الخطوط الحديدية في جنوب البالد 

  .) ١٩٣(األراضي اإليرانية أي سند قانوني

فقد استفادت الواليات المتحدة من الظروف الحرجة التي أحاطت ببريطانيا  

النفوذ االلماني في إيران في الشرق األوسط واستغلتها احسن استغالل وانتهاء 

وسقوط رضا شاه بهلوي الذي اثبتت تطورات الموقف التي أعقبت احتالل الحلفاء 

لبالده ، فشل وعجز نظامه في سياسته الداخلية والخارجية ولم تشفع له مناورته 

ومساوماته وهي األساليب التي كان معروفاً بها ، إال أن يتنازل عن العرش لصالح 

، ومغادرة العاصمة )١٩٤()١٩٤١(السادس عشر من أيلول عام  أبنه محمد في

   تموز ٢٦ليستقر اخيراً في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا التي وافاه األجل فيها في 

  . )١٩٥(بعد إصابته بمرض عضال )١٩٤٤(
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  الخاتمة

منذ األيام األولى من وصول رضا خان المازندراني إلى سدة الحكم في 

الذي قاده بمساعدة شريكه في )١٩٢١(شباط ٢١قالب حوت في إيران في أعقاب ان

، حاول رضا خان أن ينتهج اسلوب المناروة النقالب سيد ضياء الدين طباطبائي ا

أحياناً والمساومة في احيان اخرى من أجل االمساك بالعصا من المنتصف موازناً 

، وبين مصالح  بين مسؤوليته في قيادة بالده بما يحقق سيادتها وتأمين مصالحها

الدول الكبرى في بالده وبالذات كل من بريطانيا وروسيا السوفيتية اللتان كانتا لهما 

نفوذ واسع في داخل إيران متمثالً باإلمتيازات والمصالح االقتصادية الكبيرة التي 

   .يتمتع بها الشركات والمواطنون الروس والبريطانيون في داخل األراضي اإليرانية

 –م من مواجهة بريطانيا العظمى لمحاوالت التقارب اإليراني وعلى الرغ

الل القرنين التاسع األمريكي وذلك للحفاظ على مصالحها المتنامية في إيران خ

، فأن األمريكيين قد نجحوا فعالً في ايجاد موطئ قدم لهم في عشر والعشرين

/ عد انقالب حوتاألراضي اإليرانية عن طريق محاوالتهم ربط الحكومة اإليرانية ب

اقتصادياً بعجلة الواليات المتحدة األمريكية االقتصادية وخاصة ) ١٩٢١(شباط 

عبر شركات النفط األمريكية التي جاهدت سعياً وجاهرت بنيتها الحصول على 

امتيازات للتنقيب واالستخراج والتصدير لمنابع النفط من الحقول االيرانية مستفيدة 

أعلنت عنها حكومة االنقالب الجديدة والتي في مقدمتها  من السياسة الجديدة التي

الموقعة مع بريطانيا والتي كانت ) ١٩١٩(نتيتها الواضحة في الغاء معاهدة عام 

  .تقف حائالً أمام التطلعات األقتصادية األمريكية 

والتي ) ١٨٩٩( إن سياسة الباب المفتوح التي أعلنتها الواليات المتحدة عام

أن لها الحق في تمكين مصالحها ونفوذها االقتصادي على المستوى اقرت بموجبها 

العالمي والسعي لتحقيقه في كل بقاع العالم وصوالً الى اسوار الصين ، قد وفرت 

الغطاء السياسي والقانوني للشركات األمريكية والسيما النفطية منها من الولوج في 

ى حكومة انقالب حوت في تنويع السوق اإليرانية مستفيدة ايضاً من نية مماثلة لد
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مصادر الدخل القومي والتي هي في رأينا المتواضع نية لتنويع توازن القوى 

والنفوذ داخل األراضي اإليرانية كما اتضح من مسيرة البحث لمجابهة كل من 

  .النفوذين البريطاني والروسي 

: لقد اصطدمت تطلعات شركات التنقيب األمريكية بامرين هامين هما 

المعارضة القوية التي ابدتها كل من بريطانيا وروسيا السوفيتية عن طريق 

األعتراض على عقود التراخيص النفطية بحجة ارتباط الحكومات اإليرانية 

هو : االمر الثاني . المتعاقبة بعقود مماثلة مع شركات بريطانية ومستثمرين روس 

يق الجنوب اذ كانت اغالق منافذ التصدير بوجه هذه الشركات سواء عن طر

بريطانيا تستحوذ على انابيب التصدير االيرانية إضافة إلى سيطرتها على موانئ 

الخليج العربي التي ارتبطت مع مشايخ اماراتها باتفاقيات ومعاهدات حماية ، 

وينطبق الحال نفسه في الشمال حيث كانت روسيا السوفيتية تستوحذ على مخارج 

  . التصدير عبر البحر االسود

إن مشاكل نقل الشركات األمريكية للنفط اإليراني لم تكن هي السبب  

الرئيس الوحيد فقط في نهاية أغلب اتفاقات التنقيب والتصدير لهذا النفط ، وإنما 

كانت لسياسة إعطاء حقوق هذه اإلمتيازات الكثر من طرف دولي دوراً مهماً في 

ركة سنكلير األمريكية التي فشل معظم هذه الصفقات وهذا ما حصل مثالً مع ش

عقداً منح بموجبه لهذه الشركة حقوق )١٩٢٣(وقعت مع حكومة رضا خان عام

إمتياز نفط الشمال التي استطاعت أن تزيح منافستها شركة نيوجرسي األمريكية  

إيرانية  –األخرى إال أن هذا اإلمتياز اصطدم اخيراً بمعارضة شركة النفط االنكلو 

خطوط النقل :(المعوقات التي ذكرناها سابقاً ايضاً ب مرة اخرى واصطدمت

وهذا دليالً اخراً على ما ذهبنا ) . إيرانية والروس –واعتراض شركة النفط االنكلو 

إليه من أن سياسة الحكومات اإليرانية وباالخص حكومة رضا بهلوي من 

دت محاوالت اللعب على أكثر من طرف عالمي واتباعه سياسة المناورة التي ب

  ). ١٩٢٥( واضحة جداً بعد تسلمه العرش اإليراني عام
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، ع نفسه ما جرى في الميدان النفطيوفي الميدان المالي ، يكاد يكون الوض       

فقد سعى رضا بهلوي االعتماد على الخبراء والمستشاريين الماليين األمريكيين في 

ألجنبية في البالد تنظيم ميزانية الدولة االيرانية واستثمار رؤوس األموال ا

واالعتماد على هؤالء الخبراء في تحديد المنح الزراعية والصناعية ولعل أبلغ 

     القول على ذلك الصالحيات التي أعطيت لميلسبو الخبير المالي األمريكي عام

كما حاول رضا بهلوي االعتماد على القروض المالية من الواليات .  )١٩٢٢(

ميزان نفقات الدولة والسيما منذ بداية الحرب العالمية المتحدة لتغطية العجز في 

  .الثانية 

ورغم المعوقات التي شابت محاوالت رضا بهلوي التقرب أقتصادياً اكثر 

من الواليات المتحدة ، فإن هذه العالقات كان لها وجود فعلي طوال عقد الثالثينات 

ر بين إيران والواليات من خالل مشاريع السكك الحديد وعمليات االستيراد والتصدي

المتحدة وكذلك الخبراء الفنيين والعسكريين األمريكان العاملين في المصانع 

اإليرانية وغيرها من الحقول األقتصادية التي حاول رضا شاه بهلوي األعتماد فيها 

  .على الخبرات األمريكية 

حتى لم يكن اسلوب المناورة والمساومة جديداً على سياسة رضا شاه بهلوي 

بدأ يستخدمه اثناء الحرب العالمية الثانية مستغالً العداء المحتدم بين كل من 

. ىرانيا النازية من جهة اخن الملسوفيتي وحلفائهم من جهة وبيبريطانيا واالتحاد ا

اورة د عليهم وفق اسلوب المنن الذين حاول رضا بهلوي االعتماكما أن األمريكيي

فيه ايضاً ولم يكن موفقاً في استمالة الموقف  والمساومة الذي يتبعه لم ينجح

األمريكي إلى جانبه بعد أن اتخذت الواليات المتحدة موقف المحايد في العلن 

والمؤيد لإلجراءات البريطانية والسوفيتية التي اتخذتها الدولتان بالضد من رضا 

لدفعه بهلوي ، وبعد فشل كل الجهود التي بذلها الحلفاء للضغط على رضا بهلوي 

لطرد االلمان أدركت الحكومتان البريطانية والسوفيتية أنه البد من الخيار العسكري 

فتمت االطاحة برضا شاه نفسه  )١٩٤١(آب ٢٥المباشر وكان لهما ذلك في 

  .والمجيء بأبنه محمد امبراطوراً بهلوياً جديداً إليران 



                                                                       

  )٢٠١٦ كانون األول (العشرون و الحادي العدد 
٢٥٧ 

 خالل عهد رضا شاه المصالح االمريكية االقتصادية في ايران 

  الهوامش

، ، بيروت٢إليران وتركيا ، ط اريخ المعاصرخضير فرحان مظلوم البديري ، الت )١(

  .٧٥، ص ٢٠١٥

  .١٦، ص١٩٧٤، الطبعة األولى ، لبنان ،  سلمى حداد ، المساعدات االمريكية اليران)٢(

  .بحيرة أورمية ، سميت بحيرة رضائية بعد استيالء رضا خان على السلطة ) ٣(

ة امريكية بعثبداية لدخول أول  ١٨٣٥يذكر الدكتور نوري عبد البخيت السامرائي سنة    

  . ١٨٧٢، فيما يذكر الدكتور طالب محمد وهيم تاريخاً آخر هو سنة الى األراضي األيرانية

، مجلة تاريخ النفوذ األميركي في إيران نوري عبد البخيت السامرائي ، من: يراجع 

معة البصرة ، الجمهورية الخليج العربي ، تصدر عن مركز دراسات الخليج العربي ، جا

  . ١٤٩، ص١٩٨٣، البصرة ، ) ١(عشر، العدد ، المجلد الخامس العراقية

األمريكي على نفط الخليج العربي وموقف  –، التنافس البريطانيب محمد وهيم طال

، الجمهورية قافة واالعالم، منشورات وزارة الث ١٩٣٩ -١٩٢٨العرب في الخليج منه 

  . ٣٥، ص ١٩٨٢العراقية ، دار الرشيد للنشر ، بغداد 

  . ١٤٩نوري عبد البخيت السامرائي ، المصدر نفسه ، ص )٤(

  . ١٤٩المصدر نفسه ، ص) ٥(

  . ١٤٩المصدر نفسه ، ص) ٦(

، أيران في سنوات الحرب العالمية األولى ، منشورات مركز فوزي خلف شويلي )٧(

، البصرة ، ) ٨١(دراسات الخليج العربي بجامعة البصرة ، شعبة الدراسات الفارسية 

  . ٤٢، ص ١٩٨٥

  . ١٥٠نوري عبد البخيت السامرائي ، المصدر نفسه ، ص) ٨(

  . ٣٥طالب وهيم ، المصدر السابق ، ص) ٩(
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، ١٩٤٧ -١٩٤١، تطور السياسة األمريكية في منطقة الخليج العربيخليل علي مراد

  . ١٩، ص ١٩٨٠مطبعة جامعة البصرة ، 

  . ٣٥طالب وهيم ، المصدر نفسه ، ص) ١٠(

  . ٢٨ص المصدر نفسه ،) ١١(

  . ٢٨المصدر نفسه ، ص) ١٢(

  . ٣٩المصدر نفسه ، ص) ١٣(

 -١٩٠٩اسعد محمد زيدان الجواري ، سياسة أيران الخارجية في عهد احمد شاه  )١٤(

، ة التعليم العالي والبحث العلميكمال مظهر احمد ، منشورات وزار: ، مراجعة ١٩٢٥

، ١٩٨٧، كانون الثاني البصرة الحكمة للطباعة والنشر فيجامعة البصرة ، مطبعة دار 

  . ٣٥ص

  . ٥٤المصدر نفسه ، ص) ١٥(

  . ١٥٠نوري عبد البخت السامرائي ، المصدر السابق ، ص) ١٦(

  . ١٥٠المصدر نفسه ، ص) ١٧(

  .١٥٠المصدر نفسه ، ص) ١٨(

  .١٥٠المصدر نفسه ، ص) ١٩(

  . ١٥٠المصدر نفسه ، ص) ٢٠(

  . ١٥٠المصدر نفسه ، ص) ٢١(

  . ١٥٠سه ، صالمصدر نف) ٢٢(

، ١٩٢١ -١٨٩٦، أيران في السياسة البريطانية خضير مظلوم فرحان البديري) ٢٣(

  . ٢٨١، ص ٢٠١٣مايو  /، بيروت ، آيار ١المعارف للمطبوعات ، ط



                                                                       

  )٢٠١٦ كانون األول (العشرون و الحادي العدد 
٢٥٩ 

 خالل عهد رضا شاه المصالح االمريكية االقتصادية في ايران 

  . ٢٨٣المصدر نفسه ، ص)٢٤(

م في تبريز وكان االبن ألكبر لوالده مظفر الدين شاه ١٨٧٢ولد محمد علي شاه عام ) ٢٥(

، كما عينه في وهو في الرابعة والعشرين من عمره،  ١٨٩٦ه ولياً للعهد عام الذي اختار

الوقت نفسه حاكماً على اذربيجان ، وقد قدم الى طهران في السابع عشر من كانون األول 

، والتقى خالل هذه المدة القصيرة بوالده ، والده باسبوعين تقريباً ، اي قبل وفاة١٩٠٦عام 

التي ) المشروطة(هه لمخاطر مواقفه المناوئه للثورة الدستورية الذي لم يتوان عن تنبي

، طالباً منه وضع توقيعه على ورقة قانون الدستور الى ١٩٠٥انطلقت منذ كانون األول 

جانب توقيع الشاه نفسه ، فاستجاب محمد علي لرغبة ابيه حتى قيل دونما أن يطالع 

الشاه الجديد استرداد سيطرة األسرة  محتوى تلك الورقة وذلك كسباً للوقت ، فقد اراد

القاجارية االستبدادية من خالل الغاء الدستور وحل المجلس االمر الذي شجعه عليه 

القيصر الروسي نيقوالي الثاني ، ومنذ ذلك الوقت بدأ الصراع بينه وبين الثوار ، لمزيد 

  : من التفاصيل حول هذا األمر ، يراجع

الداخلية في إيران ورية اإليرانية والتطورات السياسية ، الثورة الدستصباح الفتالوي

، الرافدين كتور حسين محمد عبد اهللا الصوالغ، مراجعة االستاذ الد)م١٩٠٩ - ١٩٠٧(

  . م ٢٠١٣للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، 

  ،، المصدر السابقخضير مظلوم فرحان البديري: راجع لمزيد من التفاصيل ) ٢٦(

  .٣٠٦-٣٠٠ص

دخلت القوات العثمانية التي يوجهها الخبراء االلمان األراضي االيرانية بحكم  )٢٧(

ظروف المعركة بين القوات العثمانية والروسية في جبهة القفقاس اضافة الى اطماع 

  .المانيا باحتالل ايران 

في روسيا  ١٩١٧في أعقاب ثورة آذار  ١٩١٧تشرين األول / قامت ثورة اكتوبر ) ٢٨(

في بتروغراد باضطرابات  ١٩١٧آذار  ٨لعت على أثر االزمة الثورية في والتي اند

قامت لعدم كفاية التموين ، فقد غادر العمال المعامل وتظاهروا في الشوارع على فساد 

األدارة ، وتصادم المتظاهرون مع الشرطة ، وتوصلوا الى تخليص السجناء السياسيين 

س بولس واستدعت الحكومة الجيش ، إال أن الذين كانوا في حصن القديس بطرس والقدي
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وتشكلت في هذا . هذا األخير رفض السير ضد هذه الحركة فقدمت الوزارة استقالتها 

وتتألف من األحرار . )مجلس األمة(تمثل اعضاء الدوما الوقت لجنة تنفيذية 

ومن جهة اخرى تألفت بصورة عفوية منظمة مجلس العمال والجنود ، البورجوازيين

ة دخل فيها آذار تشكيل حكومة مؤقت ١٤وتقرر في  .))سوفيت بتروغراد ((فت باسم وعر

، ونتيجة لعوامل عديدة خارجية وداخلية ظهرت ازمة قوية في األحرار واالشتراكيون

ولتبدي الحكومة المؤقتة اهتمامها بحالة الرأي العام اضطر  ،١٩١٧بداية آيار عام 

وتحققت الثورة الروسية الثانية بانقالب قام به .  منه ١٥ميليوكوف الى االستقالة في 

 ١٩١٧، وقد عاد هذا الى روسيا في شهر نيسان زب البولشفيكي الذي يتزعمه لينينالح

بعد أن سمحت له القيادة األلمانية العليا باجتياز المانيا بالرغم من انه كان مواطناً لبالد 

 –لمؤقتة التي كان يرأسها االشتراكي تشرين الثاني انقلبت الحكومة ا ٧وفي . معادية 

انه يمكن القول بأنه  لقد أعلن هذا األنقالب منذ عدة أيام خلت حتى .الثوري كير بنسكي 

ولذا كانت الحكومة المؤقتة . الن األوامر أعطيت بلغة واضحة وبالهاتف . هيء علنياً

ين الثاني بأنه فقد صرح رئيسها كير ينسكي في صباح السادس من تشر. تعرف من تتهم 

جرى . عليه بشكل مباشر وحازم وقطعي  عارف بتهديد البولشفيك إال أنه سيقضي

منه واحتلت  ٧بأمر من لينين ونجح دون أي مقاومة تذكر في  ٧ -٦االنقالب في ليل 

جميع المراكز الستراتيجية في المدينة وحوصر قصر الشتاء ، مقر الحكومة المؤقتة ، 

وغراد البولشفيك ، وكانت الحكومة تعتمد على الكوزاك ، غير أنهم ودعم معظم حامية بتر

ضباط وهم تالميذ في آخر لحظة ، ولم يدعم الحكومة سوى التالميذ ال)) حيادهم(( أعلنوا 

وفي اليوم نفسه ، في اول بعد الظهر ، استطاع . ، وقد قتلوا في المعركة المدارس الحربية

وفي اليوم الثامن من . بعد أن حاصره البولشفيك كير ينسكي ان يفر من قصر الشتاء 

)) مفوض الشؤون الخارجية(( وكان . تشرين الثاني تشكلت حكومة جديدة برئاسة لينين 

  .يوسف ستالين )) مفوض القوميات((فيها تروتسكي و 

، تعريب الدكتور نور الدين  ١٩٤٨ -١٩٠٠ييير رونوفن ، تاريخ القرن العشرين 

  . ٧٣ -٧٠، ص ١٩٥٩جامعة السورية ، دمشق مطبعة ال ، حاطوم

  . ١٥١نوري عبد البخيت السامرائي ، المصدر السابق ، ص )٢٩(

  . ١٥٢المصدر نفسه ، ص )٣٠(
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  . ١٥٢المصدر نفسه ، ص) ٣١(

(32)Stephen ,Hemsley Longrigg,Oil in the Middle East , London 

,1968,pp :44-47. 

  : وايضاً

 ، ، القاهرةرول في الشرق االوسط، مكتبة النهضة المصريةراشد البراوي، حرب البت

  . ٢٥٨، ص ١٩٥٣

)٣٣(  )Anglo –Persian Oil Company ( وهي الشركة التي تولت استثمار النفط في

  . ١٩٠٩عبادان منذ مايس عام 

(34)Stephen ,Hemsleg Longrigg, Op . Cit , p : 38. 

احمد محفل ، . ي الشرق األوسط ، ترجمة د، الصراعات البترولية فاندريه نوسشي )٣٥(

  . ٧٦، ص ١٩٧١دار الحقيقة ، بيروت ، 

،  ١٩٨٥، في تاريخ ايران الحديث والمعاصر، بغداد كمال مظهر احمد ، دراسات) ٣٦(

   ١٤٤ص

  . ٨٨ص خضير فرحان مظلوم البديري ، التاريخ المعاصر اليران وتركيا ،)٣٧(

  . ١٤٤ق ، صكمال مظهر احمد ، المصدر الساب)٣٨(

  . ١٥٢نوري عبد البخيت السامرائي ، المصدر السابق ، ص) ٣٩(

  . ١٥٢المصدر نفسه ، ص) ٤٠(

  . ١٥٢المصدر نفسه ، ص) ٤١(

  .١٥٢المصدر نفسه ، ص) ٤٢(
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مع بريطانيا  ١٩١٩بعد المعارضة القوية التي ابداها اإليرانيون لمعاهدة آب ) ٤٣(

بته الحركات واالنتفاضات ، بفعل الدور الذي لعومطالبتهم بالغائها، وبدأت إيران تشهد

، موجة استياء عامة ضد الشاه وبطانته وكل الوجود البريطاني في أيران ، فان الثورية

، فقبلها األخير في  ١٩٢٠حزيران  ٢٣وثوق الدولة قدم استقالة وزارته الى احمد شاه في 

وكان أول ما قام به مشير الدولة . دة اليوم التالي مكلفاً مشير الدولة بتأليف الوزارة الجدي

، ولكن سياسة مشير الدولة الجديدة لم تستطع أن  ١٩١٩هو تعليق العمل بمعاهدة آب 

تكون بمستوى ما كانت تطمح اليه السياسة البريطانية في أيران بحكم مجموعة من 

 العوامل التي دفعتها ألن تخرج عن أطار ما مرسوم لها سواء في جهودها لتسوية

العالقات اإليرانية مع السوفيت أو في محاولتها التقرب من الواليات المتحدة األمريكية ، 

كجزء من سياسة خارجية ذات طابع استقاللي عن بريطانيا ، فضالً عن عدم قدرتها على 

القضاء كلياً على الحركة الوطنية األيرانية التي تصلب عودها وباتت تهدد  المصالح 

عية في الصميم ، السيما بعد ان دخلت الحركة الجنكلية مرحلة جديدة بعد البريطانية والرج

تأليفها لجمهورية كيالن ، وامتداد الحركة الوطنية الى العرب واالكراد الذين عانوا كثيراً 

من اساليب الحكم القاجاري ورغبتهم للتخلص منه وانهائه ، وهكذا لم يبق امام وزارة 

ا كعادته بعد تلقيه توجيهاً قالتها إلى الشاه الذي وافق عليهمشير الدولة سوى تقديم است

التي استمرت حتى  ١٩٢١شباط  ١٦، وألف سباهدار أعظم الوزارة الجديدة في بذلك

  .من الشهر نفسه  ٢٤انقالب رضا خان في 

  . ١٢٦- ١١٨كمال مظهر احمد ، المصدر السابق ، ص

ارجية في عهد رضا شاه الخ محمد كامل محمد عبد الرحمن ، سياسة ايران )٤٤(

كمال مظهر احمد ، اصدار مركز الدراسات االيرانية .د: ، مراجعة ١٩٤١-١٩٢١

  .٨٣، ص ١٩٨٨بجامعة البصرة ، 

  . ٤٤طالب محمد الوهيم ، المصدر السابق ، ص) ٤٥(

  Stenderd Oil Company of Newjeresey                     اسم الشركة ) ٤٦(

(47) Rouhollah K.Ramazani , The Foreign Policy of Iran , 1500 – 

1941 , Adveloping Nation in World Affairs , Virginia , 1966 , p :204. 
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 خالل عهد رضا شاه المصالح االمريكية االقتصادية في ايران 

  :لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ، يراجع ) ٤٨(

  . ١٢٥ -١٢٤كمال مظهر احمد ، المصدر السابق ،ص

 . ١٥٣ق ، صنوري عبد البخيت السامرائي ، المصدر الساب) ٤٩(

عملت بريطانيا بعد الحرب العالمية األولى بكل جهدها من اجل تحويل إيران إلى ) ٥٠(

قاعدة للتوغل واالستيالء على ما وراء القفقاس والسيطرة على باكو الغنية بمنابعها 

، نية وإعطائها مرتكزاً تعتمد عليهوالعمل من اجل كسب وال الرجعية اإليرا ،النفطية

الموقف بال منازع في إيران ، خاصة وانها وجدت في وثوق )) سيدة((نيا لتصبح بريطا

فضمن . الدولة رئيس الوزراء اإليراني ضالتها المنشودة لكي يحقق لها اهدافها في بالده 

سياق مصالحها السياسية واالقتصادية الحيوية في ايران وقعت بريطانيا مع حكومة وثوق 

، بل انه قه غريباً مثل هذه المعاهدة فحسبد يبدو اطالاختير لها اسم ق ١٩١٩معاهدة آب 

المساعدة البريطانية من اجل تقدم إيران (( : ، فمعاهدةيتناقض كلياً مع محتواها وبنودها

لم تكن في حقيقة امرها اال حماية مقنعة اعطيت لبريطانيا بموجبها السيطرة )) ورفاهها 

كبيرة تجعلها تشرف على الحكم واالقتصاد التامة على أيران ، النها منحتها إمتيازات 

والجيش اإليراني ، دون أن تأخذ على عاتقها مهمة السيطرة على اإلدارة اإليرانية 

  .وبالتالي تحمل مسؤولية االلتزامات المالية التي يفرض عليها ذلك 

  :لمزيد من التفاصيل عن بنود المعاهدة وظروف عقدها ، يراجع 

، الجزء ) ١٩٤٥-١٩١٧(اسة الخارجية لالتحاد السوفيتيسي، تاريخ المصطفى كمال

  . ١٥٧، ص ١٩٧٥موسكو ،  ،األول

 ، ١٩٧٣، ايران السياسي في القرن العشرين، القاهرة ، تاريخعبد السالم عبد العزيز فهمي

  .٣٢ص

  . ١٢٢-١١٧كمال مظهر احمد ، المصدر السابق ، ص

  . ١٩٢٠لى حزيران واستمرت ا ١٩١٦الف وثوق الدولة وزارته في آب )٥١(
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، منشورات مركز في سنوات الحرب العالمية الثانية، إيران عبد الهادي كريم سلمان) ٥٢(

، ) ٩٣(دراسات الخليج العربي بجامعة البصرة ، شعبة دراسات العلوم االجتماعية 

  .  ١٦، ص ١٩٨٦

  . ١٦المصدر نفسه ، ص)٥٣(

ئيس الوزراء وثوق الدولة بأنه باع الشاعر السياسي االيراني ر) عشقي زاده(اتهم  )٥٤(

، للمزيد من ان إيران ليست ممتلكات ابيك:(حد البالد ال بريطانيا وقال له بالحرف الوا

  :التفاصيل يراجع 

، ترجمة هاشم كاطع ١٩٢٦ -١٩٢١همايون كاتوزيان ، االتجاهات الوطنية في إيران 

ج العربي بجامعة البصرة ، ، مجلة الخليج العربي ، تصدر عن مركز دراسات الخليالزم

  . ٦٠، ص١٩٨٤، ١، لعدد ١٦لمجلد 

  . ١٥٢نوري عبد البخيت السامرائي ، المصدر السابق ، ص) ٥٥(

  . ١٥٢ص المصدر نفسه ،) ٥٦(

، ، المصدر السابقكمال مظهر احمد: ل حول هذا األمر ينظرللمزيد من التفاصي )٥٧(

  .١١٢-١١٠ص

 ، ١٩٧٩-١٩٠٦الدستورية الى الثورة االسالمية طالل مجدوب ، ايران من الثورة  )٥٨(

  .٢٨٨،ص١٩٨٠بيروت ،

، أسرة دينية معروفة في مدينة يزد من ١٨٨٨ولد السيد ضياء الدين طباطبائي سنة  )٥٩(

زاول مهنته في ، و)١٩١٢-١٩١١(واشترك في الثورة الدستورية ، ودرس في باريس

، صبح على اتصال وثيق بالبريطانيينأ، وبعد الحرب العالمية األولى الصحافة وبرز فيها

، وتولى رئاسة الوزراء بعد انقب شباط  ١٩٢٠وعمل بالسلك الدبلوماسي اإليراني سنة 

، وبعد أن مضى مئة يوم في هذا المنصب اختلف مع رضا خان الذي نفاه الى  ١٩٢١

 )١٩٤٣( ، عاد الى إيران سنةومنه إلى فلسطينخارج إيران ، حيث ذهب إلى العراق 

وانتخب ) . إدارة ملي(ونشط في السياسة مرة أخرى حيث أسس حزب اإلدارة الوطنية 
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وكان من ضمن برنامجه  )١٩٤٦-١٩٤٤( نائباً في البرلمان اإليراني في دورته الرابعة

وبعد سنوات قليلة من ذلك ترك . إقامة أوثق العالقات مع الواليات المتحدة األمريكية 

اخر حياته طرأ تغير جذري في موقفه فقد دعا إلى حياد إيران الحياة السياسية ، وفي أو

كمال مظهر احمد ، : وتطوير عالقاتها مع االتحاد السوفيتي ودول أوربا الشرقية ، ينظر 

  . ١٤٠- ١٢٧المصدر السابق ، ص

ازندران في أسرة ذات تقليد في قرية الشت بإقليم م ١٨٧٨ولد رضا خان سنة ) ٦٠(

وجده ضابطين في الجيش االيراني ، أما أمه فقد كانت قفقاسية  ، فقد كان أبوهعسكري

حاق تلك المنطقة بروسيا القيصرية، وبعد سنة من والدته األصل تركت موطنها بعد إل

، وعندما بلغ السادسة عشر من العمر دخل الخدمة خاله رعايته ، فتولىتوفي والده

أهلته للتدرج في الرتب العسكرية ،  وقد اثبت كفاءة ومهارة. العسكرية في فرقة القوزاق 

في فرقة القوزاق ، وفي  ١٩٢١، ثم رتبة عميد سنة  ١٩١٥فقد أصبح برتبة عقيد سنة 

دونالد ولبر ، إيران ماضيها : للمزيد من التفاصيل ينظر . تلك السنة قام باالنقالب 

  . ١١٧صوحاضرها ، ترجمة عبد النعيم محمد حسنين ، دار مصر للطباعة ، القاهرة ، 

  . ١٣٦ -١٣٥ص كمال مظهر احمد ، المصدر السابق ،)  ٦١(

منوجهر محمدي ، مروري برسياست خارجي إيران دوران بهلوي ، جاء دوم ، ) ٦٢(

  . ٥٤ -٥٣، ص ١٣٨٤دار كشز ، زمستان ، 

(63)R.K.Ramazani ,The Foreign Policy of Iran ,1500-1941,P:204. 

ازندراني والعرش االيراني ، من تأريخ تأسيس كمال مظهر احمد ، رضا الم) ٦٤(

، مجلة آفاق الستعمار الجديد في الشرق األوسطاألسرة البهلوية والخيوط األولى لسياسة ا

  . ٤٩، ص ١٩٨٢، تشرين الثاني ،٣عربية ، السنة الثامنة ، العدد 

  . ٤٩المصدر نفسه ، ص)٦٥(

وأسمتها بـ  ١٨٩٩يات المتحدة عام سياسة الباب المفتوح هي مبادرة أطلقتها الوال )٦٦(

 ، وتهدف لتأمين امتيازات متساوية بين الدول التي تتعامل تجارياً مع الصين) بيان المبادئ(

وكان البيان قد صدر من قبل وزير خارجية . ولدعم الوحدة الصينية اقليمياً وادارياً 
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لعظمى والمانيا وفرنسا الواليات المتحدة االمريكية جون هاي وارسل الى دول بريطانيا ا

عاماً كانت هي حجر األساس في السياسات  ٤٠وايطاليا واليابان وروسيا ، والكثر من 

كما تشمل سياسة الباب المفتوح جملة سياسات وتدابير اتخذتها . الخارجية االمريكية 

الواليات المتحدة للوصول الى حصة من نفطمنطقة الخليج العربي في عشرينات القرن 

  .رينالعش

كمال مظهر احمد ، رضا المازندراني والعرش اإليراني ،المصدر السابق ، )  ٦٧(

  . ٤٩ص

على إمتياز يشمل المقاطعات  ١٩١٦آذار  ٩حصل هذا المواطن الروسي في ) ٦٨(

االيرانية الشمالية ، غير أن قيام ثورة اكتوبر حال دون اعتبار اإلمتياز المذكور ، فبدأت 

إيرانية لغرض توسيع –عنزيون لالمتياز فاشترته الشركة االنكلو شركة خوستريا البحث 

  .نشاطها ليشمل هذه المنطقة المهمة بالنسبة لها اقتصادياً واسترايتجياً 

  . ١٢١محمد كامل محمد عبد الرحمن ، المصدر السابق ، ص

  . ٤٤ -٤٣طالب محمد وهيم ، المصدر السابق ، ص) ٦٩(

 :وايضاً   

R.K.Ramazani ,The Foreign Policy of Iran ,1500- 1941 ,p:206.           

،  ١٩١٦ادعت بريطانيا ان حكومة سباهدار اعظم منحت االمتياز لخوستريا عام  )٧٠( 

  .وان وثوق الدولة الذي خلفه في الحكم ثبت له االمتياز 

  . ٤٥طالب محمد وهيم ، المصدر السابق ، ص)  ٧١(

 (72)R.K.Ramazani ,The Foreign Policy of Iran ,1500- 1941 ,p:205. 

(73) Ibid , p:206. 

  . ٨٤محمد كامل محمد عبد الرحمن ، المصدر السابق ، ص) ٧٤(
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  .   ٤٥طالب محمد وهيم ، المصدر السابق ، ص)  ٧٥(

  .ويقصد بها والية كيالن ، مازندران ، استر اباد ) ٧٦(

  . ٤٥طالب محمد الوهيم ، المصدر نفسه ، ص      

  . ٨٤اندريه نوسشي ، المصدر السابق ، ص) ٧٧(

  . ٨٥المصدر نفسه ، ص)٧٨(

  .      ٤٦طالب محمد وهيم ، المصدر السابق ، ص) ٧٩(

  .    ٨٥محمد كامل محمد عبد الرحمن ، المصدر السابق ، ص)  ٨٠(

  . ١٤٤كمال مظهر احمد ، دراسات في تاريخ ايران ، ص)  ٨١(

(82) R.K.Ramazani ,The Foreign Policy of Iran ,1500- 1941 ,p:207. 

اثار هذا االمر السوفيت بشدة الن اجراءات ايران ومناورات لندن وواشنطن كانت )٨٣(

تجري على حساب نفط الشمال الذي تعهدت الحكومة االيرانية بموجب البندين الثاني 

ا شنت لذ. بعدم منح امتيازه لطرف ثالث  ١٩٢١عشر والثالث عشر من معاهدة شباط 

الصحافة السوفيتية حملة واسعة ضد الحكومة االيرانية بسبب ذلك للتفاصيل حول هذا 

  :الموضوع ، للمزيد من التفاصيل ينظر 

 .   ١٤٧كمال مظهر احمد ، دراسات في تاريخ ايران ، ص  

(84)T.A.Bryson ,American Diplometic Relations with the middle 

East,1784- 1975, Metuchen, 1977, P:104 . 

(85) R.K.Ramazani ,The Foreign Policy of Iran ,1500- 1941 ,p:207. 

  . ٨٦ -٨٥نوسشي ،المصدر السابق ،ص )٨٦(

(87) R.K.Ramazani ,OP.Cit,p:207. 
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(88)T.A.Bryson, OP. Cit , p:104. 

  .     ٨٧محمد كامل محمد عبد الرحمن ، المصدر السابق ، ص) ٨٩(

  :  ن التفاصيل حول هذا الموضوع ، راجع لمزيد م)٩٠(

T.A.Bryson,OP.Cit,pp:104- 105. 

  وايضاً؛

R.K.Ramazani ,OP.Cit,pp:207-208.                                                 

(91) R.K.Ramazani ,OP.Cit.,p:208. 

  : نقالً عن ) ٩٢(

  . ٥٥ي ، صكمال مظهر احمد ، رضا المازندراني والعرش االيران 

  . ٥٥كمال مظهر احمد ، المصدر نفسه ، ص) ٩٣(

(94 ) R.K.Ramazani ,OP.Cit.,p.208. 

جزيرة ساخليف من الجزر التابعة لالتحاد السوفيتي التي تقع في المحيط االطلسي  )٩٥( 

  .شمال اليابان 

  .    ٤٧طالب محمد وهيم ، المصدر السابق ، ص)  96(

  . ٤٧المصدر نفسه ، ص) ٩٧(

  . ٤٧المصدر نفسه ، ص)  ٩٨(

دبراً من زعم االيرانيون ان حادث مقتل وكيل القنصل االمريكي في طهران كان م) ٩٩(

، في حين اتهمت شركة سنكلير السوفيت بتدبير الحادث ، ايرانية –قبل شركة النفط االنكلو

االغتيال للتفصيل عن حادث . وتميل بعض المصادر االيرانية الى اتهام القاجاريين بذلك 

  :                                                                                 راجع 
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R.K.Ramazani ,op.Cit.,p:208.                                                      

يرجح هاملتون سبب وقوع الحادثة الى قيام نائب القنصل األمريكي بتصوير ) ١٠٠(

ويضيف الى . التجمعات الدينية في طهران ، بأعتبار هذا التصرف مساساً بالدين  احدى

  .أن هذا الحادث سبب هياجاً لدى الرأي العام االيراني 

 . ٤٧طالب محمد الوهيم ، المصدر السابق ، ص

(101) T.A.Bryson, op.Cit,p. 105. 

  . ٤٧طالب محمد وهيم ، المصدر السابق ، ص: وايضاً 

  . ١٥٢ري عبد البخيت السامرائي ، المصدر السابق ، صنو) ١٠٢(

(103) R.K.Ramazani , Irans' Foreign Policy 1941 – 1973 , AStudy of 

Foreign Policy in Modernizing Nations' ,Virginia , 1973 , p: 76. 

،  ١٩٧٣ – ١٩٤١روح اهللا رمضاني ، سياسة ايران الخارجية : وفي النسخة العربية 

راسة في السياسة الخارجية للدول السائرة صوب التحديث ، ترجمة علي حسين فياض د

وعبد المجيد حمودي جودي ، منشورات مركز دراسات الخليج العربي بجامعة البصرة ، 

،  ١٩٨٤، البصرة ، ) ٢٠(شعبة الدراسات الفارسية ، سلسلة ايران والخليج العربي 

  . ٩٤-٩٣ص

(104) T.A.Bryson, OP.Cit,p.87. 

(105)Ibid, p. 87. 

قصدت الحكومة االمريكية من وراء احالة المفاوضات التي جرت بصدد استخدام ) ١٠٦( 

 ، ميلسبو ، او اي شخص امريكي آخر تسند اليه الحكومة االيرانية وظيفة أو مركزاً رسمياً

  :ينظر

  . ١٢٣محمد كامل محمد عبد الرحمن ، المصدر السابق ، ص
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(107) R.K.Ramazani ,The Foreign Policy of Iran ,1500- 1941 

,p.210. 

  .١٥٣- ١٥٢نوري عبد البخيت السامرائي ، المصدر السابق ، ص) ١٠٨(

  . ٨٨محمد كامل محمد عبد الرحمن ، المصدر السابق ، ص)  ١٠٩(

(110) R.K.Ramazani ,The Foreign Policy of Iran ,1500- 1941 

,p.209. 

(111) Ibid, p. 210. 

  .١٥٣نوري عبد البخيت السامرائي ، المصدر السابق ، ص) ١١٢(

  . ٨٩محمد كامل محمد عبد الرحمن ، المصدر السابق ، ص) ١١٣(

(114) R.K.Ramazani ,The Foreign Policy of Iran ,1500- 1941 

,p.210. 

  :لمزيد من التفاصيل حول ذلك ، ينظر ) ١١٥(

، ١٩٦٥، ترجمة الدكتور انيس فريحة ، لبنان ، نىفليب حتي ، موجز تاريخ الشرق االد 

      ٢٩٣ص

(116) T.A.Bryson, op.Cit,p.87. 

  .١٥٣نوري عبد البخيت السامرائي ، المصدر السابق ، ص. د) ١١٧(

(118) R.K.Ramazani ,The Foreign Policy of Iran ,1500- 1941 

,p.210. 

  .     ٨٩، ص محمد كامل محمد عبد الرحمن ، المصدر السابق) ١١٩(

  .١٥٣نوري عبد البخيت السامرائي ، المصدر السابق ، ص)  ١٢٠(
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  . ١٥٣المصدر نفسه ، ص) ١٢١(

، اكمل دراسته في جامعة  م١٨٨٠السير برسي لورين ، ولد في لندن عام )١٢٢(

 – ١٩٢١، دخل السلك الدبلوماسي واصبح سفير بريطانيا في أيران من عام اكسفورد 

  . ١٩٦١، توفي عام  ١٩٢٦

عاصم حاكم عيسى الجبوري ومها مزهر كاني المرشدي ، الشيخ محمد محمد : نقالً عن 

، جامعة القادسية ، كلية  ١٩٤١ -١٩٢١مهدي الخالصي والتطورات السياسية في أيران 

  ) . االنترنت ( قسم التاريخ ، بحث منشور في الشبكة الدولية للمعلومات  -التربية 

  :صيل حول هذا الموضوع ، ينظر لمزيد من التفا) ١٢٣(

حيدر عبد الواحد ناصر الحميداوي ، مصالح بريطانيا االقتصادية في ايران في عهد       

  رضا شاه 

بهلوي ، مجلة دراسات ايرانية ، تصدر عن مركز الدراسات االيرانية بجامعة      

  البصرة ، المجلد 

  .   ٦٨م ، ص٢٠٠٨، كانون االول  ٩-٨الخامس     

  . ٦٨حيدر عبد الواحد ناصر الحميداوي ، المصدر نفسه ، ص) ١٢٤(

  .  ٦٩المصدر نفسه ، ص )١٢٥(

  . ١٥٠كمال مظهر احمد ، دراسات في تاريخ ايران الحديث والمعاصر ، ص) ١٢٦(

عضواً شاركوا في مجلس  ٨٥عضواً من أصل  ٨٠صوت الى جانب القرار  )١٢٧(

  .  الشورى االيراني 

كمال مظهر احمد ، دراسات :  ن التفاصيل حول هذه التطورات ، ينظر للمزيد م) ١٢٨( 

  . ١٧٢ – ١٦٩في تاريخ ايران ،ص
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(129)R,K.Ramazani , The Foreign Policy of Iran, 1500 – 1941 

,P.211. 

(130)D.N.Wilber, Contemporary Iran, London, 1963,P.73. 

طاء االموال اضافية لرضا شاه اثناء اعتبر البعض ان رفض الدكتور ميلسبو اع) ١٣١(

، وتقليصه ميزانية الجيش كانت االساس  ١٩٢٦حملته على خراسان في خريف عام 

  : الحاسم في دفع الشاه لتوجيه ضربته القاصمة لبعثة ميلسبو في ايران ، ينظر

R,K.Ramazani , The Foreign Policy of Iran, 1500 – 1941 ,P.211. 

(132) D.N.Wilber,op.Cit.P.73. 

  . ١٥٣نوري عبد البخيت السامرائي ، المصدر السابق ، ص)  ١٣٣(

(134) D.N.Wilber,op.Cit.P.73. 

(135) A.C.Millspaugh,Americans in Persia, New York, 1976 , 

p.p.36- 37. 

  . ١٥٣نوري عبد البخيت السامرائي ، المصدر السابق ، ص)  ١٣٦(

(137) T.A. Bryson , OP.Cit ,p.88. 

  . ٩١محمد كامل محمد عبد الرحمن ، المصدر السابق ، ص) ١٣٨(

(139) T.A. Bryson , OP.Cit ,p:88. 

  . ١٥٣نوري عبد البخيت السامرائي ، المصدر السابق ، ص) ١٤٠(

  . ٤٨طالب محمد وهيم ، المصدر السابق ، ص) ١٤١(

  . ٤٨المصدر نفسه ، ص) ١٤٢(

  . ٤٨المصدر نفسه ، ص) ١٤٣(
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  . ٤٨المصدر نفسه ، ص) ١٤٤(

  . ٢٥٩محمد كامل محمد عبد الرحمن ، المصدر السابق ، ص) ١٤٥(

  . ٢٥٩المصدر نفسه ، ص) ١٤٦(

  . ٢٥٩المصدر نفسه ، ص) ١٤٧(

  . ٢٥٩المصدر نفسه ، ص) ١٤٨(

  . ٢٥٩المصدر نفسه ، ص) ١٤٩(

  . ٢٥٩المصدر نفسه ، ص) ١٥٠(

  . ٢٨٠المصدر نفسه ، ص) ١٥١(

  . ٢٦٠سه ، صالمصدر نف) ١٥٢(

  . ٢٦٠المصدر نفسه ، ص) ١٥٣(

  . ٢٦٠المصدر نفسه ، ص) ١٥٤(

 - ١٩٤١خليل علي مراد ، تطور السياسة االمريكية في منطقة الخليج العربي )  ١٥٥(

  . ٤٤، ص ١٩٨٠، مطبعة جامعة البصرة ،  ١٩٤٧

منحت الحكومة االيرانية إحدى مؤسسات شركة شيل  ١٩٣٩في آذار عام ) ١٥٦(

  :البريطانية امتيازاً الستغالل النفط في المقاطعات الشمالية الخمس ، ينظر –ية الهولند

  . ٢٥٤عبد الهادي كريم سلمان ، المصدر السابق ،ص

 ،، مصالح بريطانيا االقتصادية في ايرانحيدر عبد الواحد ناصر الحميداوي)١٥٧(

  . ٧٧المصدر السابق ، ص

. (158) George Kirk, The Middle East in the war, 1939- 1946, 

London ,1953,pp:131- 132. 
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  . ٥٦عبد الهادي كريم سلمان ، المصدر السابق ، ص) ١٥٩(

حيدر عبد الواحد ناصر الحميداوي ، مصالح بريطانيا االقتصادية في ايران ، ) ١٦٠(
  ٧٨المصدر السابق ،ص

  . ٧٨ص المصدر نفسه ،) ١٦١(

  . ٢٥٥السابق ، ص محمد كامل عبد الرحمن ، المصدر) ١٦٢(

قدر الحلفاء عدد األلمان الموجودين في ايران تلك الفترة بأكثر من الفي شخص ) ١٦٣(
في حين ادعت الحكومة االيرانية ان عددهم ال يتجاوز السبعمائة شخص ، حول هذا 

  :الموضوع ، ينظر 

R.K.Ramazani , Irans' Foreign Policy 1941 – 1973 ،p.p27- 28. 

  :العربية من او النسخة 

  . ٤٤ -٤٣، ص ١٩٧٣ -١٩٤١روح اهللا رمضاني ، سياسة ايران الخارجية 

  .تعرف المانيا النازية عادة بالرايخ الثالث ) ١٦٤(

  . ٢٨٢محمد كامل محمد عبد الرحمن ، المصدر السابق ، ص        

(165) R.K.Ramazani , Irans' Foreign Policy 1941 – 1973 ,p.p:33. 

George Kirk, Op.Cit, P:133. 

  . ٦٤خليل على مراد ، المصدر السابق ، ص. د) ١٦٦(

للمزيد من التفاصيل حول تقدم القوات البريطانية والسوفيتية داخل االراضي ) 167(
  :االيرانية ، ينظر

R.K.Ramazani , Irans' Foreign Policy 1941 – 1973 ,pp.30-32. 

  . ٦٦، ص خليل علي مراد ، المصدر السابق)  ١٦٨(

  . ٦٧المصدر نفسه ، ص )١٦٩(
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  . ٦٧المصدر نفسه ، ص) ١٧٠(

  . ٦٧المصدر نفسه ، ص)١٧١(

  . ٦٧المصدر نفسه ، ص) ١٧٢(

  . ٦٩المصدر نفسه ، ص)١٧٣(

)١٧٤ (Westem Hemispher  مصطلح يستخدم عادة للداللة على قارتي امريكا
  .الشمالية والجنوبية 

  . ٩٨صخليل علي مراد ، المصدر السابق ، 

  . ٦٩خليل علي مراد ، المصدر نفسه ، ص. د) ١٧٥(

  . ٦٩المصدر نفسه ، ص) ١٧٦(

  . ٦٩المصدر نفسه ، ص) ١٧٧(

  . ٦٧المصدر نفسه ، ص) ١٧٨(

  . ٦٧المصدر نفسه ، ص) ١٧٩(

  . ٧٠المصدر نفسه ، ص) ١٨٠(

  . ٧٠المصدر نفسه ، ص) ١٨١(

  . ٧٠المصدر نفسه ، ص) ١٨٢(

  . ٧٢المصدر نفسه ، ص) ١٨٣(

  .    ٧٣المصدر نفسه ، ص)  ١٨٤(

في العراق التي  ١٩٤١يقصد واالس موري هنا االشارة الى حركة مايس عام ) ١٨٥(
أما بالنسبة لسوريا فاالشارة هنا الى خضوعها لحكومة . اتهمها الساسة االمريكان بالنازية 

لحرة احتاللها بعد فيشي الموالية لاللمان الى أن اعادت القوات البريطانية وقوات فرنسا ا
  :القضاء على حركة رشيد عالي الكيالني بوقت قصير ، نقالً عن

  . ٩٨خليل علي مراد ، المصدر السابق ، ص  
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هنا ايضاً عبرت الحكومة االمريكية عن رغبتها في تفادي دخول القوات السوفيتية ) ١٨٦(

  .أيرانيةفقط  –الى ايران بواسطة معاهدة تحالف بريطانية 

  . ٩٨ي مراد ، المصدر السابق ، صخليل عل

  .   ٧٤خليل علي مراد ، المصدر نفسه ، ص)  ١٨٧(

  .    ٧٤المصدر نفسه ، ص) ١٨٨(

  .    ٧٥المصدر نفسه ، ص) ١٨٩(

  .    ٧٥المصدر نفسه ، ص) ١٩٠(

في مذكراته أن البريطانيين والسوفيت لم يصدروا التصريح المذكور ) هل(أشار ) ١٩١(

السوفيتية الموقعة في  - البريطانية  –في معاهدة التحالف االيرانية  بل ادرجوا مضمونه

  .١٩٤٢كانون الثاني  ٢٩

  . ٩٩خليل علي مراد ، المصدر السابق ، ص

  . ١٥٤نوري عبد البخيت السامرائي ، المصدر السابق ، ص)  ١٩٢(

  . ١٥٤المصدر نفسه ، ص) ١٩٣(

اجتماعاً فوق العادة قرأ فيه رئيس  عقد المجلس االيراني ١٩٤١أيلول عام  ٢٦في ) ١٩٤(

الوزاراء محمد علي فروغي وثيقة تنازل رضا شاه عن العرش وعن امالكه لصالح ابنه 

  .محمد 

  . ٢٨٦محمد كامل محمد عبد الرحمن ، المصدر السابق ، ص

نقل جثمان رضا شاه الى ايران ودفن في ري قرب طهران ، ومنحه المجلس ) ١٩٥(

  . ١٩٤٩في العام )) يمالعظ((االيراني لقب 

  . ٢٨٧محمد كامل محمد عبد الرحمن ، المصدر السابق ، ص
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  مصادر البحث

 :الكتب باللغة العربية - أ

 -١٩٠٩أسعد محمد زيدان الجواري ، سياسة أيران الخارجية في عهد احمد شاه ـ ١

كمال مظهر احمد ، منشورات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، : ، مراجعة  ١٩٢٥

 .م ١٩٨٧جامعة البصرة ، مطبعة دار الحكمة للطباعة والنشر في البصرة ، كانون الثاني 

احمد محفل ، . اندريه نوسشي ، الصراعات البترولية في الشرق االوسط ، ترجمة دـ ٢

 . ١٩٧١دار الحقيقة ، بيروت ، 

ين ، تعريب الدكتور نور الد ١٩٤٨ - ١٩٠٠بيير رونوفن ، تاريخ القرن العشرين ـ ٣

 . ١٩٥٩حاطوم ،مطبعة الجامعة السورية، دمشق ، 

، بيروت ،  ٢خضير فرحان مظلوم البديري ، التاريخ المعاصر إليران وتركيا ، طـ ٤

٢٠١٥ . 

،  ١٩٢١ -١٨٩٦خضير فرحان مظلوم البديري ،  أيران في السياسة البريطانية ـ ٥

 . ٢٠١٣مايو /،بيروت ، آيار ١العارف للمطبوعات ، ط

 ١٩٤٧ -١٩٤١، تطور السياسية االمريكية في منطقة الخليج العربي علي مراد خليلـ ٦

 . ١٩٨٠، مطبعة جامعة البصرة ، 

، إيران ماضيها وحاضرها ، ترجمة عبد النعيم محمد حسنين ، دار مصر دونالد ولبرـ ٧

 .للطباعة ، القاهرة ، بال 

النهضة المصرية ، راشد البراوي ، حرب البترول في الشرق األوسط ، مكتبة ـ ٨

 . ١٩٥٣القاهرة ، 
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، دراسة في السياسة  ١٩٧٣ – ١٩٤١روح اهللا رمضاني ، سياسة ايران الخارجية ـ ٩

الخارجية للدول السائرة صوب التحديث ، ترجمة علي حسين فياض وعبد المجيد حمودي 

، منشورات مركز دراسات الخليج العربي بجامعة البصرة ، شعبة الدراسات جودي

 . ١٩٨٤، البصرة ، ) ٢٠(رسية ، سلسلة ايران والخليج العربي الفا

 . ١٩٧٤سلمى حداد ، المساعدات االمريكية اليران ، الطبعة األولى ، لبنان ، ـ ١٠

الداخلية في إيران ، الثورة الدستورية والتطورات السياسية صباح الفتالويـ ١١

د اهللا الصوالغ ، الرافدين ، مراجعة االستاذ الدكتور حسين محمد عب)م١٩٠٩ - ١٩٠٧(

 .م ٢٠١٣للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، 

االمريكي على نفط الخليج العربي  –طالب محمد وهيم ، التنافس البريطاني ـ ١٢

، منشورات وزارة الثقافة واالعالم ،  ١٩٣٩ – ١٩٢٨وموقف العرب في الخليج منه 

 . ١٩٨٢ار الرشيد للنشر ، بغداد ، ، د) ٣٢١(الجمهورية العراقية ، سلسلة دراسات 

،  ١٩٧٩ -١٩٠٦، إيران من الثورة الدستورية الى الثورة االسالمية طالل مجدوبـ ١٣

 . ١٩٨٠بيروت ، 

، أيران السياسي في القرن العشرين، القاهرة ، تاريخعبد السالم عبد العزيز فهميـ ١٤

١٩٧٣. 

ب العالمية الثانية ، منشورات عبد الهادي كريم سلمان ، إيران في سنوات الحرـ ١٥

، ) ٩٣(مركز دراسات الخليج العربي بجامعة البصرة ، شعبة دراسات العلوم االجتماعية 

١٩٨٦ . 

فليب حتي ، موجز تاريخ الشرق االدنى ، ترجمة الدكتور انيس فريحة ، لبنان ،  ـ ١٦

١٩٦٥ . 

، منشورات مركز فوزي خلف شويل ، أيران في سنوات الحرب العالمية األولى ـ ١٧

، البصرة، ) ٨١(دراسات الخليج العربي بجامعة البصرة ، شعبة الدراسات الفارسية 

١٩٨٥. 
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 .١٩٨٥، بغداد ، في تاريخ ايران الحديث والمعاصر ، دراساتكمال مظهر احمدـ ١٨

 ١٩٢١محمد كامل محمد عبد الرحمن ، سياسة ايران الخارجية في عهد رضا شاه ـ ١٩

كمال مظهر احمد ، اصدار مركز الدراسات االيرانية بجامعة . د: ة ، مراجع ١٩٤١ –

 . ١٩٨٨البصرة ، البصرة ، 

، )١٩٤٥ -١٩١٧(، تاريخ السياسة الخارجية لالتحاد السوفيتي مصطفى كمالـ ٢٠

  . ١٩٧٥، الجزء األول ، موسكو

  

  :الكتب باللغة االنكليزية - ب

1-A.C.Millspaugh, Amercans in Persia New York,1976. 

2-D.N.Wilber, Contemporary Iran,London,1963. 

3George Kirk, The Middle East in the war, 1939- 1946,London, 

1953. 

4-Rouhollah K.Ramazani, The Foreign Policy of Iran ,1500-

1941,Adveloping Nation in world Affairs, Virginia ,1966. 

5- R.K.Ramazani, Irans' Foreign Policy 1941-1973, Astudy Foreign 

Policy in Modernizing Nations' , Virgina, 1973. 

6-Stephen, Hemsley Longrigg, Oil in the Middle East, London,1968. 

7-T.A.Bryson ,American Diplometic Relations with the Middle East , 

1784- 1975 ,Metuchen, 1977. 
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٢٨٠ 

  :لكتب باللغة الفارسية ا -ج

دار   ،، جاء دومبرسياست خارجي إيران دوران بهلويمنوجهر محمدي ، مروري ـ ١

  . ١٣٨٤كشز ، زمستان ، 

  

  :البحوث المنشورة باللغة العربية-د

ة في ايران في عهد حيدر عبد الواحد ناصر الحميداوي ، مصالح بريطانيا االقتصاديـ ١

راسات االيرانية بجامعة ، تصدر عن مركز الدايرانيةرضا شاه بهلوي، مجلة دراسات 

  .م ٢٠٠٨، كانون األول ٩-٨، المجلد الخامس  البصرة

، الشيخ محمد محمد مهدي الجواري ومها مزهر كاني المرشدي عاصم حاكم عيسىـ ٢

 –، كلية التربية، جامعة القادسية١٩٤١ -١٩٢١الخالصي والتطورات السياسية في إيران 

  .)األنترنت(ر في الشبكة الدولية للمعلومات، بحث منشو قسم التاريخ

كمال مظهر احمد ، رضا المازندراني والعرش االيراني ، من تأريخ تأسيس االسرة  ـ٣

، الستعمار الجديد في الشرق األوسط، مجلة آفاق عربيةالبهلوية والخيوط األولى لسياسة ا

  . ١٩٨٢، بغداد ، تشرين الثاني  ٣السنة الثامنة ، العدد

نوري عبد البخيت السامرائي ، من تاريخ النفوذ األميريكي في إيران ، مجلة الخليج ـ ٤

ية العراقية ، ، الجمهوردر عن مركز دراسات الخليج العربي، جامعة البصرةالعربي، تص

  . ١٩٨٣، ، البصرة) ١(المجلد الخامس عشر، العدد 

 ، ترجمة هاشم ١٩٢٦ -١٩٢١ان همايون كاتوزيان ، االتجاهات الوطنية في ايرـ ٥

، تصدر عن مركز دراسات الخليج العربي بجامعة ، مجلة الخليج العربيكاطع الزم

                                    ١٩٨٤، ١، العدد  ١٦البصرة ، المجلد 


